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 أثر الحكم الرشید على التنمیة اإلقتصادیة الُمستدامة في الدول العربیة

التنمیة وتحقیق اإلقتصادي النمو في الرشید الحكم أثر على التعرف إلى البحث هذا هدف :                 الُملخص
بحركات العربیة الدول معظم فیه تمر الذي الوقت في ذلك أهمیة وتكمن . المستدامة                اإلقتصادیة
التراجع أن ُتدرك أصبحت المجتمعات أن ذلك . الفساد ومحاربة الرشید الحكم تحقیق هدفها                إصالحیة
خصائص بالتحلیل البحث ناقش ، وبالتالي . الصالح غیر الحكم عن ناشيء إنما والتنموي                اإلقتصادي
والقدرة ، القصیر المدى على ، اإلقتصادي بالنمو ذلك كل وعالقة الرشید الحكم ومؤشرات                ومباديء
نموذج تطویر تم كما . الطویل المدى على ، الُمستدامة اإلقتصادیة التنمیة ُیحقق بما إدامته                 على
ذو المتعدد اإلنحدار بإستخدام اإلقتصادي النمو إدامة في الرشید الحكم أثر لقیاس ریاضي               إقتصادي
الفترة خالل العربیة الدول في اإلقتصادي والنمو الحاكمیة مؤشرات على تطبیقه تم وقد . الثابت                 التأثیر
اإلقتصادي النمو في فقط لیس العربیة الدول لكافة قطر دولة تصدر بیاناتها أظهرت التي ، 2011-1996                
للنمو الحاكمیة من العالقة إتجاه من التأكد وبهدف . الرشیدة الحاكمیة مؤشرات في أیضًا وإنما                 والسكاني
التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار نموذج في وإستخدامها البیانات عنقدة تم فقد ، العكس ولیس ،                 اإلقتصادي
النمو معدل على الرشیدة للحاكمیة تأثیر وجود حیث من إستنتاجه تم ما نتائجه أكدت الذي ،                  العشوائي
بمستوى إیجابیًا مرتبط اإلقتصادي النمو معدل أن التحلیل أظهر وقد . العربیة الدول في                اإلقتصادي
إذ ، الدولة دخل بمستوى مرتبطة غیر العالقة هذه وأن . العربیة الدول في والحاكمیة المؤسسات                  تطویر
جمیع لیس بأن النتائج أظهرت كما . العالقة هذه في ُیؤثر لم نفطیة غیر أم نفطیة الدولة كون                    أن
جودة فلمؤشرات . اإلقتصادي النمو التأثیر في األهمیة من المستوى نفس على الحاكمیة               مؤشرات
لمؤشرات لیس بینما ، اإلقتصادي النمو على معنوي تأثیر الفساد ومحاربة القانون وسلطة               التشریع
السیاسیة الهیاكل ضعف بسبب واضح تأثیر الحكومة وفعالیة السیاسي واإلستقرار والمسألة             المشاركة
تتصف التي ، العربیة المجتمعات وبیئة لثقافة المؤشرات هذه مالئمة وعدم ، الدیموقراطي الطابع                ذات

  غالبیتها بضعف الوعي السیاسي .

في ویعمل ، المالیة في مشارك أستاذ هو العجلوني محمود محمد الدكتور : المؤلف عن                 نبذه
، البریطانیة الجامعات من والدكتوراه الماجستیر درجتي على حصل وقد ، 2004 منذ الیرموك                جامعة
المتدة الوالیات من (CFP) معتمد مالي ومخطط (CFC) معتمد مالي مستشار شهادة یحمل               كما
لعدة األردن في المالیة لوزیر ومستشارًا الیرموك جامعة لرئیس مستشارًا عمل قد وكان .                األمریكیة
منشورًا بحثًا 40 من وأكثر ، اإلسالمیة والبنوك والمالیة باإلقتصاد منشورة كتب 5 وله .                 سنوات
15 من أكثر في وشارك ، والعربیة األردنیة المجالت في مقاًال 20 وحوالي ، العالمیة العلمیة                  بالمجالت

  مؤتمرًا علمیًا عربیًا ودولیًا .

 الكلمات اإلفتتاحیة :  الحكم الرشید ، مؤشرات الحاكمیة الرشیدة ، النمو االقتصادي ، التنمیة
 االقتصادیة المستدامة ، نموذج قیاسي ، الدول العربیة .
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 1. المقدمة :

بالتنمیة وعالقته الرشید الحكم مفهوم بتطبیق المتصلة األساسیة الجدلیات إلحدى الدراسة هذه              تتعرض
هذه وُتعتبر العربیة. الدول في المفهوم هذا وتأثیر تطبیق مدى استكشاف خالل من وذلك                اإلقتصادیة،
من جزءًا الدراسة هذه وتأتي . المبادرة نجاح بمدى التنبؤ إلى یسعى الذي االستشرافي النوع من                  الدراسة
التى الهیكلي التكیف برامج ومضاعفات لتداعیات نتیجة العربي الربیع مع بدأت التي التقویمیة               المحاوالت
الحكومة ید من اإلقتصاد زمام وإنفالت العشرین القرن من التسعینات في العربیة الدول بعض في                 ُطّبقت
الواحد القرن هذا من األول العقد في والخصخصة اإلقتصادي التحرر لبرامج نتیجة األعمال قطاع                لصالح
في ، والفقر البطالة على وتأثیراتها 2008 لعام العالمیة المالیة األزمة تداعیات إلى إضافًة ،                 والعشرین
رجاالت من مجموعة لید لدولهم اإلقتصادیة اُألصول إنتقال العربیة الشعوب فیه شاهدت الذي               الوقت
قضیة طرح في ساهم ذلك كل . وطنیة إقتصادیة مساهمات سابقًا عنهم ُیعرف لم الذین الطارئین                  األعمال
الشاملة التنمیة بمسألة وربطها واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة المجاالت كافة في بعنف             اإلصالحات

 والمستدامة .

تخفیف على قادرة شاملة منظومة ُتشكل ألنها الحالي عصرنا في ملحة مسألة الحاكمیة أصبحت                لذلك
والمساءلة اإلفصاح فاعلیة بزیادة وذلك ، األطراف مختلف بین والتفاعل اإلندماج من وتزید               الصراع
بما التنافسیة قدراتها ودعم الدولة قیمة تعظیم على وتعمل ، (Hitt et al., 2003) والتحفیز                 والرقابة
األمثل االستخدام على وتساعد ، المطلوب التمویل على والحصول جدیدة عمل فرص خلق في                یساعدها
) لألعمال مالئم مناخ خلق إلى یؤدي بما ، وإدارتها الخدمات توزیع وحسن المساءلة وتعزیز                للموارد
وبالتالي . (2004 ، (العبد منها الفائدة وتعظیم الشركات كفاءة وتحسین االستثمارات وجذب (Alter, 2003               
بسالم اإلنتقال تستطیع حتى ، العربیة للدول اإلستراتیجیة األهداف من الرشیدة الحاكمیة تكون أن یجب ،                

  من هذه المرحلة العاصفة إلى بر األمان .
 

في اإلقتصادیة والتنمیة الحاكمیة بین تربط أن تحاول أنها حیث من ، الدراسة هذه أهمیة تأتي هنا                   ومن
هذه تتكون ذلك سبیل وفي . قیاسي إقتصادي نموذج خالل من العالقة هذه وإستكشاف ، العربیة                  الدول
النظریة الخلفیة الثاني الجزء یناقش ، المقدمة هذه إلى فباإلضافة . رئیسیة أجزاء أربعة من                 الدراسة
ومؤشراته وأشكاله وعناصره ومبادئه خصائصه وتحلیل الرشید الحكم مفهوم تحدید حیث من              للدراسة
الثالث الجزء وأما . الُمستدامة والتنمیة الرشید الحكم بین والعالقة ، وأهدافها الُمستدامة والتنمیة ،                 وآلیاته
ونماذج بیاناتها وإستعراض ، الدراسة فرضیات إشتقاق خالل من ، والتحلیل الدراسة إختبارات               فیقدم
وُیقدم النتائج أهم بإستعرض الدراسة الرابع الجزء یختتم ، وأخیرًا . بالتحلیل نتائجها ویناقش                الدراسة

 ُملخصًا بأهم التوصیات.
 

  2. الخلفیة النظریة :

خصائصه وتحلیل الرشید الحكم مفهوم تحدید حیث من للدراسة النظریة الخلفیة الجزء هذا               یستعرض
الرشید الحكم بین والعالقة ، وأهدافها الُمستدامة والتنمیة ، وآلیاته ومؤشراته وأشكاله وعناصره               ومبادئه

 والتنمیة الُمستدامة .

 

(Good Governance) 1.2 الحكم الرشید 
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اهللا صفات "من أن الرشید الحكم معنى على به ُیستدل أن ُیمكن ما منظور إلبن العرب" "لسان في                    جاء
معرفة أي الحكمة ذو حكیم وقیل ویتقنها. األشیاء یحكم القاضي هو بمعنى والحاكم. الحكم وجل)                 (عز
ألنه ، الناس بین الحاكم قیل : منعت بمعنى حكمت . علیه قادر وبمعنى ، العلوم بأفضل األشیاء                    أفضل
: حكم ، أحكام وجمعه القضاء هو : والحكم ، الظلم عن الرجل رد الحكومة أصل . الظلم عن الظالم                      یمنع

  قضى ، والحاكم منفذ الحكم".

اإلتفاق من الرغم وعلى . الدولة تفعله أن یجب ما هو الرشید والحكم ، الدولة تفعله ما هو الحكم ،                      وحدیثًا
Landman and) تحدیًا أكثر الرشید الحكم مفهوم أن إال ، الدولة إدارة أي ، الحكم مفهوم                  على
ومكوناته أبعاده وتحدید منه والتحقق وقیاسه تأصیله إلى بحاجة المفهوم هذا أن إذ . (Hausermann, 2003                
الحكم تعریف في االجتهادات من العدید فهناك . (Avellaneda, 2006) له عملیاتي مفهوم إلى                للوصول

 الرشید ، وذلك عائد إلى اختالف أبعاد هذا المفهوم السیاسیة واالقتصادیة واالنسانیة .

موارد إدارة في السلطة ممارسة أسلوب بأنها الحاكمیة (Kato et al., 2000) وأخرون كاتو عرف                 فقد
بموجب السلطة ُتمارس الرشید الحكم ذات والدول . التنمیة تحقیق بهدف واإلجتماعیة اإلقتصادیة               الدولة
للمحاسبة الخاضعة ومنظماتها الدولة مؤسسات خالل من ، العامة قبل من توقعها الممكن من ،                 قوانین
التنمیة تقریر وبحسب . السیاسات وإعداد التنمیة عملیة في الناس وبمشاركة ، شفافیة بكل ،                 والمسألة
إنساني موضوع الرشید الحكم فإن (Arab Human Development Report, 2002) العربیة             اإلنسانیة
وخیاراتهم البشر قدرات توسیع على ویقوم اإلنسان رفاه ویصون ویدعم یعزز الذي الحكم               و"هو
كامًال تمثیًال الشعب فئات كافة تمثیل إلى ویسعى ، والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة وحّریاتهم               وفرصهم
) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تعریف بینما . الشعب" أفراد جمیع مصالح لضمان أمامه مسؤولة                وتكون
الدولة شؤون إلدارة واإلداریة والسیاسیة االقتصادیة السلطة "ممارسة إلى ویشیر سیاسي فهو (UNDP             
المواطنون یعّبر خاللها من التي والمؤسسات والعملیات اآللیات ویشمل ، المستویات كافة              على
لحل الوساطة ویقبلون بالتزاماتهم ویوفون القانونیة حقوقهم ویمارسون مصالحهم عن            والمجموعات
"التقالید عن ُیعبر إقتصادي فهو (The World Bank, 1992) الدولي البنك تعریف وأما .                خالفاتهم"
اختیار عملیة یشمل بما ، العام الصالح أجل من الدول في السلطة ممارسة تتم خاللها من التي                   والمؤسسات
السلمیة السیاسات وتنفیذ الموارد إدارة على الحكومات وقدرة واستبدالهم ورصدهم السلطة على              القائمین
فیما واالجتماعیة االقتصادیة التفاعالت تحكم التي للمؤسسات والدولة المواطنین من كل وإحترام              بفاعلیة
"إستخدام بأنه الرشید الحكم ُتعرف التي (OECD, 1995) والتنمیة اإلقتصادي التعاون منظمة وكذا               بینها".
واإلقتصادیة" اإلجتماعیة التنمیة تحقیق بهدف الدولة موارد إدارة یخص فیما المجتمع في والرقابة               السلطة

.(Weiss, 2000) 

هذه تتضمن ، جهة فمن . قیاسه إشكالیة إلى یؤدي الرشید الحكم تعاریف تباین أن فیه شك ال                    ومما
(كما والحریات والفرص والخیارات البشر وقدرات اإلنسان رفاه مثل ، القیاس صعبة مفاهیم               التعاریف
باإللتزامات الوفاء الناس مصالح عن التعبیر وعملیات وآلیات العربیة) اإلنسانیة التنمیة تقریر تعریف               في
تعریف في (كما السلطة على القائمین واختیار والتقالید اإلنمائي) المتحدة األمم برنامج تعریف في                (كما
جهة ومن . والتنمیة) اإلقتصادي التعاون منظمة تعریف في (كما والرقابة السلطة واستخدام الدولي)                البنك
(تقریر اإلنسان رفاه مثل مثل مدخالت ولیس نتائج تمثل مصطلحات من التعاریف هذه تتكون ،                 ُأخرى
وقدرة اإلنمائي) المتحدة األمم برنامج تعریف في (كما باإللتزامات الوفاء العربیة) اإلنسانیة              التنمیة
(كما واإلقتصادیة اإلجتماعیة التنمیة تحقیق الدولي) البنك تعریف في (كما الموارد إدارة على               الحكومات

.((Kemp et al. (2005) and Avellaneda (2006) (في تعریف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة  
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) نورث یوضح حیث . الكلي اإلقتصادي اآلداء في المؤسسات دور هو هنا یعنینا فما ، حال أیة                   وعلى
(األفراد والالعبین (المؤسسات) اللعبة قواعد بین التحلیل في التمییز أهمیة على (North, 1990             
النظریة المساهمات إلى تعود الرشید الحكم مفهوم جذور أن ذلك (الحاكمیة). اللعب وطریقة               والمنظمات)
North) وثوماس نورث أعمال خالل من ظهرت التي (Institutional Economics) المؤسسي             لإلقتصاد
والتحلیل . وغیرهم (Oslon, 1982 and 1997) وُأوسلون (North, 1990) ونورث (and Thomas, 1973              
) النیوكالسیكي التحلیل على أساسًا مبني المؤسسي اإلقتصاد نظر وجهة من الرشید للحكم              التقلیدي
ما أن ، (Neolibral) النیولیبرالي بشكله ، یقرر الذي ، اإلقتصادیة التنمیة في الدولة لدور (Neoclassic                
الغیر أمالك مصادرة وعدم الفساد من والحد الملكیة حقوق حمایة هو تفعله أن الدولة على یجب ما                   كل
بشكل یعمل السوق أن إفتراض على مبني بالطبع وهذا . األغلبیة مصالح وحمایة بالدیموقراطیة                واإللتزام
التنمیة بأن یفترض اإلقتصادي النموذج هذا فإن وبالتالي . اإلقتصادیة التنمیة تحقیق إلى یؤدي بما                 كفؤ
وحمایة بالدیموقراطیة واإللتزام الملكیة حقوق وحمایة الفساد من الحد خالل من تحقیقها ُیمكن               اإلقتصادیة
بهدف التطبیقیة اإلقتصادیة الدراسات من العدید النظریات هذه تبع وقد .(Khan, 2004) األغلبیة               مصالح
Knack) وكیفر ناك مثل ، اإلقتصادي واآلداء الرشید الحكم مؤشرات تحسین بین الموجبة العالقة                إظهار
Kauffman) وأخرون وكوفمان (Barro, 1996) وبارو (Mauro, 1995) وماورو (and Keefer, 1995            

.(et al., 1999, 2004, 2005, 2006 and 2010  

باتجاهین تمثلت فقد الرشید الحكم مسألة نحو النامیة الدول لمواقف المفسرة النظریة االتجاهات               وأما
المولدة االقتصادیة التبعیة مفاهیم یطرح والذي التبعیة، مدرسة عنه وُتعبر ، األول اإلتجاه .                رئیسین
العالمیة للرأسمالیة االقتصادیة المصالح تخدم التي الفكریة التبعیة بفكرة ینتهي والذي ، السیاسیة               للتبعیة
) التعلم نظریة عنه وُتعبر ، الثاني واإلتجاه . المصالح تلك مع یتالءم أیدیولوجي خطاب تقدیم خالل                  من
مفاهیم أیة على خصوصیتها إضفاء من النامیة الدول قدرة إمكانیة تستبعد ال والتي (Learning Theory               

.((Uddin and Choudhury, 2008)(توفیق ، 2005) و) واردة إلیها من الخارج في الفكر والممارسة 

یتعلق الذي السیاسي البعد منها ، مختلفة (Dimensions) أبعاد ذات الحاكمیة بأن یتضح سبق                مما
الحقیقي التمثیل على وقدرتها وشرعیتها (Adetiba1 and Rahim, 2012) السیاسیة السلطة             وبطبیعة
(Parihar, 2012) واإلنسان ، (2008 ، (شریف الدولة مستوى على العامة وبالسیاسة (2004 ،                (كریم
) معها التعامل شروط وأحد ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مثل ، الدولیة المنظمات إهتمام مجال                 وهو
، (العبد الفساد على والقضاء االقتصادیة بالتنمیة یتعلق الذي االقتصادي والبعد . (Matheson, 2004              
والبعد . الدولي النقد وصندوق الدولي البنك مثل الدولیة المنظمات ببعض البعد هذا ویرتبط ، (2004                
Daradkah and) الشركات إلدارة كأساس (Corporate Governance) الحاكمیة إلى ینظر الذي             االداري
الجماعیة األهداف توجیه إلى یهدف الذي االجتماعي والبعد . ((Ajlouni (2013); Ajlouni (2007             

. (Riley, 2003) وإنجازها واإلصالح المجتمعي  
 

التنمیة فتقریر . أهدافه باختالف معاییره تتباین المختلفة الجهات بین الرشید الحكم مفهوم إلختالف                نظرًا
المعاییر على یركز اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ، اإلنسانیة المعاییر على یركز العربیة               اإلنسانیة
تركز والتنمیة اإلقتصادي التعاون ومنظمة ، االقتصادیه المعاییر على یركز الدولي وفالبنك ،               السیاسیة
) وأخرون كوفمان بتطبیقات مرتبط الرشید الحكم مصطلح ألن ونظرًا . اإلداریة المعاییر              على
ستة قیاس طرق حدد الذي ، الدولي البنك في (Kauffmann et al. 2004, 2004 and, particularly, 2010                 
سوف التي وهي ، (Worldwide Governance Index) العالم دول مستوى على الرشید للحكم               معاییر
والتي ، فقط الستة المعاییر هذه على ذكرنا یقتصر فسوف ، التطبیقي جانبها في الدراسة هذه                  تستخدمها

 ُتعتبر مباديء الحكم الرشید ، وعلى النحو اآلتي:
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اتخاذ في المجتمع أفراد جمیع مشاركة وتعني : (Voice and Accountability) والمسألة المشاركة (1)              
تضمن والتي القرار، صنع في رأیه عن التعبیر من المجتمع تمكن مؤسسیة قنوات خالل من وذلك                  القرار
في القرار ومّتخذي المسئولین جمیع یكون وأن ، اإلنسان لحقوق األساسیة والمعاییر والتعبیر الرأي                حریة

  الدولة خاضعین لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء .
وتعني : (Political Stability and Absence of Violence) العنف وغیاب السیاسي اإلستقرار (2)             
كما . الحكومة لسیاسات المعارضین ذلك في بما ، به الدولة أطراف جمیع وقبول السیاسي النظام                  إستقرار
الموالین من سواء األطراف بعض من السیاسي الرضا عدم عن الُمعبر العنف حجم المعیار هذا                 یتضمن

  للحكومة أو المعارضین لها .
كفاءتها ومدى ، الدولة مؤسسات إدارة فاعلیة أي : (Government Effectiveness) الحكومة فعالیة (3)              
خدمة في العمل على الدولة وقدرة ، المجتمع تخدم وواضحة سلیمة بطریقة الوطنیة الموارد توظیف                 في

 الصالح العام ، وتتضمن إدارة األموال العامة والقدرة على إدارة الموارد وتنفیذ السیاسات بفاعلیة .

خاللها من تحدد التي القانونیة التشریعات منظومة :وتتضمن (Regulatory Quality) التشریع جودة (4)             
تكافؤ مبدأ وتحقیق وتوجهاتهم ألوانهم كانت مهما االفراد وحقوق سالمة وتضمن ، بالمجتمع الدولة                عالقة
یشمل وهذا . المجتمع افراد بین العدالة قواعد ارساء یضمن بما المشرعة القوانین وتطبیق ،                 الفرص

 وجود قوانین وأنظمة وتشریعات ولوائح متداولة ومتعارف علیها وشفافة .

للقانون یخضعون ، ومواطنین ومسؤولین اما حك ، الجمیع أن یعني : (Rule of Law) القانون سلطة (5)                 
واستقالل التقاضي, حق وضمان القانوني النزاع وآلیات قانونیة أطر وهناك ، علیه یسمو شيء                وال
جمیع في المجتمع أفراد بین تمییز وبدون عادلة بصورة القانونیة والنصوص األحكام تطّبق وأن ،                 القضاء
حقوق معاییر مع متفقة القوانین هذه تكون وأن ، والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة               مجاالت
هذه احترام من واثقة األطراف كافة تكون أن ویجب . اإلنسان ولحرّیات لها ضمانة وتكون                 اإلنسان

 القواعد ومن تطبیقها .
 

في الفساد حاالت كشف في التردد عدم وتعني : (Control of Corruption) ومحاربته الفساد مراقبة (6)                
 الدولة وتحویلها للقضاء وكشف الفاسدین ومحاسبتهم .

 
وحمایة المسألة وحریة والمشاركة والمساواة العدالة تحقیق إلى یؤدي سوف المباديء هذه تطبیق               إن
معدالت رفع في ُیسهم بما القومي االقتصاد في الثقة وزیادة السلطة استغالل من والحد الملكیة                 حقوق
تأثیر مدى بإختبار الدراسة هذه تقوم سوف ، الفرضیة هذه إلى وإستنادًا . التنمیة وإدامة اإلقتصادي                  النمو

 تطبیق مباديء (معاییر) الحكم الرشید في الدول العربیة على النمو اإلقتصادي .
 

(Sustainable Development) 2.2 التنمیة الُمستدامة 

. نشأته منذ اإلقتصاد علم إهتمام محل لها المؤدیة والعوامل اإلقتصادیة التنمیة ، تزال وما ، كانت                   لقد
ویحتل . القومي الدخل توزیع في والعدالة واإلستقرار الكاملة العمالة تحقیق إلى تهدف اإلقتصادیة                فالتنمیة
التشغیل یعني النمو ألن ، اإلقتصادیة التنمیة في القلب مركز (GNP) اإلجمالي القومي الناتج في                 النمو
النامیة الدول في وخاصة ، مهمة مسألة وهذه . التوزیع عدالة یضمن ال ذلك مع ، ولكنه .                    واإلستقرار
التنمیة لتعریف األهمیة ظهرت هنا ومن . الدول هذه سمة الدخل توزیع سوء حیث ، العربیة الدول                   ومنها
اإلستمرار على والقدرة للجمیع الكریم العیش لیتضمن الحالي اإلقتصادي النمو من أشمل هو ما                لتشمل
ظهر وقد .(Sustainable Development) الُمستدامة التنمیة أي ، المستقبل في والعادل والموثوق              الدائم
The World Commission on) والتنمیة للبیئة العالمیة المفوضیة تقریر في لها تعریف              أول
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Brundtland) براندتالند تقریر باسم المعروف ، ((Environment and Development (WCED, 1987           
تلبیة على الالحقة األجیال قدرة من تنتقص أن بدون الحالیة الحاجات ُتلبي التي التنمیة تلك بأنها (Report                 
األساسیة اإلحتیاجات تحقیق هو التعریف لهذا وفقا الُمستدامه التنمیة جوهر فإن وبالتالي .               متطلباتها
عملیة الُمستدامة التنمیة بأن التقریر ویالحظ . األجیال بین والمساواة البیئة على باآلثار               واإلعتراف
والتغییر التقنیة والتنمیة اإلستثماریة واإلتجاهات الطبیعیة الموارد إستغالل یكون حیث للتغیر             مستمرة
الُمستدامة فالتنمیة وبالتالي . إحتیاجاتها تحقیق على والالحقة الحالیة األجیال ُقدرة مع منسجمًا               المؤسسي
التنمیة لتعریف المحاوالت أبرز من كان فقد ، وعربیًا . (WCED, 1987, p.9) السیاسیة باإلرادة                 مرتبطة
تنمیة هي المستدامة "التنمیة أن من 2002 لعام العربیة اإلنسانیة التنمیة تقریر في جاء ما                 الُمستدامة
الفاعلة المشاركة زیادة عبر البشریة القدرات رفع وإلى ، عادل اجتماعي نظام بناء إلى تهدف                 دیمقراطیة
المرتبطة وإمكاناتهم المواطنین خیارات وتوسیع ، المهمشة الفئات تمكین وعبر للمواطنین             والفعالة
المعرفة واكتساب ، الواسع بمعناها الحریة تتضمن التي المتاحة والفرص بالقدرات محوریا              ارتباطا
، وعلیه . السیاسي الجانب على التركیز التقریر تعریف في ُیالحظ حیث ." المؤسساتي اإلطار                 وتمكین

. (Ukaga et al., 2010) فالتنمیة الُمستدامة ، كما الحاكمیة الرشیده ، ذات أبعاد مختلفة 

تعترف التي اإلجتماعیة التنمیة (1) هي ، الُمستدامة للتنمیة أهداف أربعة تحدید ُیمكن ، اإلجمال                 وفي
علیها والحفاظ للبیئة الفعالة الحمایة (Parihar, 2012) ، (2) بالتساوي المجتمع أفراد جمیع               بإحتیاجات
بما الطبیعیة للمصادر والكفؤ الحكیم اإلستخدام (3) ، البیئیة األضرار من اإلنسان وسالمة صحة                وحمایة
كامل وتشغیل عالي إقتصادي نمو على المحافظة (4) ، تدمیر أو زوال أو ضرر بدون إستمرارها                  یضمن

.(Bartle and Vass, 2006) مستمر ومستقر  

 
بین اآلمد طویل الهیكلي الترابط على یرتكز أن یجب االستدامة قیاس فإن ، األهداف هذه إلى                  وبالنظر
الجوانب تشمل أن یجب االستدامة مؤشرات فإن ، وبالتالي . والمجتمع والبیئیة والطاقة               االقتصاد
من ولعل . واألمنیة والتربویة والصحیة والسیاسیة والحضاریة والثقافیة والبیئیة واإلجتماعیة             االقتصادیة
اإلندماج (2) ، المجتمع أفراد لكافة السیاسي التمكین (1) نذكر ، المستدامة التنمیة مؤشرات                أهم
(3) ، الضروري االجتماعي التفاعل وتحقیق األفراد رغبات تلبیة في التعاون إلى یؤدي بما                اإلجتماعي
التأثیر دون الحالیة اإلحتیاجات تلبیة (4) ، والخدمات والصحة والتعلیم والفرص الدخل توزیع في                العدالة
األمراض من الشخصي األمان تهدید بدون الحیاة في الحق (5) ، المستقبلیة اإلحتیاجات تلبیة في                 سلبا

 المعدیة أو الكوارث البیئیة أو القمع أو التهجیر .
 

(Governance for Sustainability) 3.2 العالقة بین الحكم الرشید والتنمیة الُمستدامة 

التنمیة إلى المادي) المال (رأس االقتصادي النمو من التنمیة تعریف في الجذري التحول نرى                وهكذا
التنمیة إلى وصوًال ( االجتماعي المال (رأس المستدامة التنمیة إلى ثم البشري) المال (رأس                البشریة
هو الرشید الحكم ألن ، المستدامة والتنمیة الرشید الحكم مفهوم بین العالقة نشأت هنا من .                  اإلنسانیة
للتنمیة أساسیًا شرطًا فقط لیس الرشید والحكم . مستدامة تنمیة إلى االقتصادي النمو لتحویل                الوسیلة
حتى ولكن . دونه من بلوغها یمكن ال التي اإلستدامة تحقیق مراحل نتیجة أیضًا هو وإنما ،                   الُمستدامة
) هي ، أساسیة ومكونات عناصر بأربعة تمتاز أن فیجب ، المستدامة التنمیة إلى الرشیدة الحاكمیة                 تؤدي
والتنفیذیة التشریعیة الحاكمة المؤسسات مختلف بین وتناسقها السیاسات تكامل (Kemp et al., 2005) (1              
طویلة حكومیة خطة وإیجاد ، الحكومیة وغیر الحكومیة المؤسسات بین التفاعالت وتحسین ،               واألمنیة
األجل طویلة عامة أهداف تحدید (2) ، ذلك لكل السیاسیة اإلرادة وتوفر ، والمجتمع لإلقتصاد                 اآلمد
إجراءات إلتخاذ للحاجة مقبولة ومؤشرات والتبدیل للتغییر محددة ووقواعد علیها متفق للتخطیط              ومعاییر
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المناسبة اإلجراءات إلتخاذ الضروریة المعلومات توفیر (3) ، اإلستدامة نحو ُقدمًا والسیر              معینة
والخاصة الرسمیة المؤسسات في واإلبداع التطویر برامج تعزیز (4) ، العملي للتنفیذ المالئمة               والحوافز

 بما یؤدي لإلستخدام األمثل واألكفأ والفعال للموارد والمصادر .

) اإلقتصادي النمو في المؤسسات أهمیة أظهرت التي الحدیثة التطبیقیة الدراسات من العدید ُنشرت               لقد
هذه إلیها إستندت التي التطبیقي التحلیل طرق حول شكوك من ُیطرح ما ومع . (Sindzingre, 2003                
(Institution Economics Theory) المؤسسة إقتصادات نظریة زالت فما ، (Khan, 2004)             الدراسات
Helpman (2004),) اإلقتصادي بالنمو المؤسسیة والتغیرات والمؤسسات السیاسات ربط عن            قاصرة

. ((North (2005) and Avellaneda (2006  

لتحقیق الرشیدة الحاكمیة تشجیع كیفیة (Kato et al., 2000) وأخرون كاتو درس ، المثال سبیل                 فعلى
التوقع وقابلیة والشفافیة الُمسألة حیث من الرشیدة الحاكمیة بإختبار وذلك ، كمبودیا في الُمستدامة                التنمیة
العامة المالیة هیكلة إعادة قطاعات في ، واإلعالم المدني والمجتمع العام القطاع من كل في ،                  والمشاركة
والتكامل القضائي النظام هیكلة وإعادة والالمركزیة المسلحة والقوات المدنیة الخدمة هیكلة             وإعادة
التنمیة في تؤثر التي الحاكمیة في الهامة المسائل بعض إلى الوصفیة الدراسة هذه أشارت وقد .                  اإلقلیمي
القطاعات بین الُممنتج والتفاعل العالقة ومحدودیة العام القطاع في المسألة ُضعف مثل ، كمبودیا                في
سوف كله وهذا . فیها األقالیم مشاركة وضعف العامة المالیة اإلدارة ومركزیة الحكومیة وغیر                الحكومیة
الدول في والحاكمیة الفساد مسألة (Khan, 2004) خان ناقش حیث . للفساد خصبة بیئة إیجاد إلى                  یؤدي
هیكلة إعادة لبرامج دعمًا أظهرت قد العاملین لهذین اإلقتصادیة النظریة إختبارات أن إلى وأشار ،                 النامیة
من تقدیمها یمكن ال التي الخدمات من صغیرة مجموعة لتقدیم الدولة دور تقلیص إلى یؤدي بما                  األسواق
ولفشل للفساد الُمسببة العوامل تحدید في فشلها حیث من اإلتجاهات هذه خان إنتقد وقد . الخاص                  القطاع
اإلفتراض یمكن ال أنه على (Kemp et al., 2005) وأخرون كیمب أكد وكذلك . النامیة الدول في                   الحاكمیة
السوق قوى من أبعد هو ما إلى الوصول یجب إذ . ُأخرى عمیاء آلیة أي أو للسوق االتلقائیة                    بالحكمة
الهیكلة إعادة برامج تبنت التي العربیة الدول بعض تجربة ولعل . التنمیة تحقیق في فعالة حاكمیة                  لتأسیس
من عكسها هو ما إلى أدت بل ال ، التنمیة تحقیق في التلقائیة السوق قوى عجز عن واضح بشكل                     ُتدلل
وحشیة وظهور الحقیقیة الدیموقراطیة وضمور النمو تحفیز في الدولة دور وتراجع المالي الفساد               ظهور
الربیع ظهور إلى أدى بما ، باإلنسان اإلهتمام غیاب ظل في ذلك وكل ، والسیاسة المال رأس بین                    العالقة
هیاكل تأسیس یتضمن أن یجب ، وأخرون كیمب حسب ، الُمستدامة التنمیة نحو السعي ألن .                  العربي
من لشبكة جاذبة عوامل تهیئة خالل من الصالحة األعمال وُتنسق وتقود تؤكد التي والممارسات                للحاكمیة

 التفاعالت وعبر كافة المستویات واألحجام .
 

وجود لعدم الوصفي األسلوب إعتمدت قد ، أعاله المذكورة كتلك ، السابقة الدراسات من كثیرًا أن                  ویبدو
Kaufmann) وأخرون كوفمان قام فقد ، وعلیه . الوقت ذلك في إستخدامها ُیمكن للحاكمیة معیاریة                 مقاییس
و1998 1996 هي فترات أربع على دولة 199 على تطبیقها تم للحاكمیة معاییر ستة بوضع (et al., 2004                  
25 من إشتقاقها تم الحاكمیة عن المتغیرات مئات إلى باإلستناد المعاییر هذه وضع تم وقد . و2002                   و2000
Kaufmann et al.,) وأخرون كوفمان قام ، التالیة دراستهم وفي . دولیة منظمة 18 في معلومات                  مصدر
، الفرد دخل بمعدل عنه معبرًا ، اإلقتصادي والنمو الرشیدة الحاكمیة معاییر بین العالقة بدراسة (2005                
من السببیة العالقة تتجه حیث ، بینهما عالي إرتباط معدل ووجدوا 2004-1996 للفترة دول 209                 في
النمو من أي ، العكسیة السببیة العالقة إحتمالیة إختبروا كما . الدخل معدالت إلى الحاكمیة                 معاییر
في الرشیدة الحاكمیة معاییر إرتفاع أن أي ، ضعیفة العالقة ووجدوا ، الحاكمیة معاییر إلى                 اإلقتصادي
وفي . الرشیدة الحاكمیة مباديء ُتطبق ألنها ولكن (Halo Effects) غنیة أنها بسبب لیس الغنیة                 الدول
معاییر من المعدلة النسخة بنشر (Kaufmann et al., 2006) وأخرون كوفمان قام ، األخیرة                دراستهم
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213 على بتطبیقها وقاموا ، أعاله السابق الجزء في المذكورة المعاییر وهي ، الستة الرشیدة                 الحاكمیة
مقاییس تحدید في جذریًا تطورًا شكلت المعاییر هذه ألن ونظرًا . 2005 منتصف -1996 للفترة                 دولة
هذه دراستنا في إستخدامها تم فقد ، الریاضي اإلقتصاد تطبیقات في إستخدامها إمكانیة وبالتالي ،                 للحاكمیة
، الحاكمیة معاییر على جرى الذي والتحسین بالتطور (Gray, 2007) جراي إعتراف من الرغم وعلى .                
إستعرض وقد . المعاییر لهذه تحدیًا ُتشكل التي والنظریة التطبیقیة الشواهد من العدید هناك بأن أكد أنه                   إال
الرئیسي المحور كانت قد الحاكمیة بأن ووجد والنمو الحاكمیة بین للعالقة التطبیقیة الدراسات               جراي
الدراسات على النظرة هذه سیطرت فقد ، وبالتالي . الدول من الكثیر في الهیكلة إعادة برامج من                   للعدید

  والسیاسات التي إعتبرتها الوسیلة لتحفیز النمو والحد من الفقر .
 

المكامن تحدید في فشلت قد الرشیدة الحاكمیة برامج بأن أكد (Khan, 2004 and 2006) خان                 ولكن
الرشیدة الحاكمیة في لها الُمشار فالمؤسسات . النامیة الدول في النمو وتیرة لتسریع الحاكمیة في                 األساسیة
الملكیة حقوق على والحصول العملیات تكلفة تخفیض خالل من ، السوق كفاءة بتحسین المعنیة                هي
بالنمو إیجابي تأثیر الكفؤة للبیروقراطیة ألن ذلك . البیروقراطیة والكفاءة وتنفیذها العقود              وتوثیق
، السریع النمو ذات حتى ، العربیة الدول بینها ومن ، النامیة الدول ولكن . (Lovett, 2011)                   اإلقتصادي
عن البحث من بد فال الدول بین الهیكلي اإلختالف لهذا ونظرًا . األسواق لُتحسن قویة مؤسسات لدیها                   لیس

.(Gray and Khan, 2008) معاییر مختلفة تتوائم مع هیاكل الدول النامیة  
 

التي الهیكلة إعادة لبرامج العالمي بالفشل أكد الذي (Chang, 2007) جانغ إلیها توصل النتائج هذه                 مثل
هذه ألن وذلك . الثمانینات منذ الغربیة الحكومات من والعدید الدولي والبنك الدولي النقد صندوق لها                  روج
إعترف ولقد . بینها المؤسسیة اإلختالفات قصد عن ُمغفلة الدول لكل الوصفة نفس إتبعت قد                 البرامج
قد المتقدمة الدول من المشتقة اإلقتصادیة السیاسات بأن ، منهم المتشددین وحتى ، اإلقتصادیین من                 العدید
الدول من العدید شهدتها التي والمدمرة الكبیرة المالیة األزمات أن كما . النامیة الدول في نفعًا ُتجدي                   ال
وأزمة 1998 الروسي الروبل وأزمة 1997 األسیویة النمور وأزمة 1995 المكسیك أزمة مثل ،                النامیة
اإلهتمام زیادة في ساهمت قد ، 2008 العالمیة المالیة واألزمة 2002 واألرجنتین 1999               البرازیل
الدول هذه في المؤسسات أن یعني مما ، المتقدمة الدول في حتى الشركات وحاكمیة المالیة                 بالمؤسسات
Ahrens,) المحلیة بیئتها من نابعة لمؤسسات بحاجة وهي ، النامیة الدول في المؤسسات لتلك القدوة                 لیست
لمؤسسات الدولي والبنك الدولي النقد صندوق وصفات وحتى . الوطنیة ثقافتها مع ومتوافقة (2009              
هذه في اإلنتقالیة المرحلة إنتهاء بعد وجودًا لها نجد لم لإلقتراض المضطرة النامیة الدول في                 معیاریة
هیكل مع ُمتسق غیر الدولیة اإلقراض مؤسسات من المفروض المؤسسات هذه هیكل ألن وذلك ،                 الدول
هذه ساهمت فقد ، لها ُأرید مما العكس وعلى . دولة لكل اإلجتماعیة البیئة من النابع المحلیة                   المؤسسات
، ورخیصة سهلة أموال من لدیها لما نظرًا وذلك ، النامیة الدول في الفساد إنتشار في الطارئة                   المؤسسات
Ugur) وداسجوبتا أوجور حلل وقد . النمو تراجع إلى أدى بدوره وهذا . للمتنفذین مطمعًا أصبحت                  فقد
تطبیقیة دراسة 72 في اإلقتصادي والنمو الفساد بین العالقة على الشواهد (and Dasgupta, 2011              
الدول في تأخیر عامل الفساد وأن ، الفقیرة الدول في الفرد دخل نمو على سلبي تأثیر للفساد بأن                    ووجدوا

 متوسطة الدخل ، حیث یظهر تأثیره غیر المباشر بشكل أكبر من تأثیره المباشر .
 

) فاز و بارتل الحظ فقد . الرشیدة الحاكمیة تحقیق في واإلقتصادیة المالیة التشریعات أهمیة تأتي                 وهنا
2005 عام المنشورة الُمستدامة للتنمیة البریطانیة الحكومة إستراتیجیة بأن (Bartle and Vass, 2006             
في فقط لیس اإلقتصادي للتشریع دور أي من تخلو (Securing the Future) المستقبل ضمان                المعنونة
التنمیة تحقیق یتم لكي ولكن . أهدافها بتحقیق المساهمة أیضًا وإنما اإلستراتیجیة لمتطلبات               اإلستجابة
على اإلقتصادیة التشریعات قدرة على التأكید خالل من الرشیدة الحاكمیة تعزیز من بد فال                الُمستدامة
البدائل وإیجاد ، الُمستدامة التنمیة مسائل مناقشة في التام واإلنخراط ، للتنمیة ممكنة عوائد أفضل                 تحقیق
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الُقدرة وحمایة ، اإلستراتیجیة بتنفیذ المعنیة الجهات مختلف بین والمتضادة المتباینة لإلجراءات              المالئمة
  اإلستهالكیة للُمستهلكین .

 
  3. اإلختبارات والتحلیل :

بیاناتها وإستعراض ، الدراسة فرضیات إشتقاق خالل من ، والتحلیل الدراسة إختبارات الجزء هذا                ُیقدم
 ونماذج الدراسة ویناقش نتائجها بالتحلیل  .

 1.3 فرضیات الدراسة

حیث من الدراسة هذه فرضیات إشتقاق یمكن ، اإلقتصادیة المؤسسة لنظریة تحلیل من سبق ما على                  بناًء
النحو على األولى الفرضیة صیاغة ُیمكن وبالتالي ، اإلقتصادي والنمو الرشیدة للحاكمیة المباشرة               العالقة

 اآلتي :

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعاییر الحاكمیة الرشیدة والنمو اإلقتصادي .

الرشیدة الحاكمیة معاییر ُوضعت التي ، المتقدمة وتلك العربیة الدول بین المؤسسیة الهیاكل لتباین                ونظرًا
من أكثر اإلقتصادي النمو على تأثیر الرشیدة الحاكمیة معاییر لبعض تكون أن المتوقع فمن ، لها                  وفقًا

 البعض اآلخر . وبالتالي ُیمكن صیاغة الفرضیات الثانیة وحتى السابعة على النحو اآلتي :

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار المشاركة والمسألة والنمو اإلقتصادي .

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار اإلستقرار السیاسي والنمو اإلقتصادي .

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار فعالیة الحكومة والنمو اإلقتصادي .

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار جودة التشریع والنمو اإلقتصادي .

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار سلطة القانون والنمو اإلقتصادي .

 هنالك عالقة بین تبني الدول العربیة لمعیار محاربة الفساد والنمو اإلقتصادي .

 2.3 بیانات الدراسة

العربیة والهیئات المؤسسات وتقاریر دراسات من البیانات تجمیع تم فقد الدراسة فرضیات              إلختبار
الفترة خالل العربیة الدولة كل البیانات هذه شملت وقد . أدناه الجداول مصادر في وارد هو كما ،                    والدولیة

 1996-2011 ، وعلى النحو اآلتي :

واإلستقرار ، والمسألة (المشاركة الستة للحاكمیة الدولي البنك من وزمالءه كوفمان معاییر (1)             
الفساد ومراقبة ، القانون وسلطة ، التشریع وجودة ، الحكومة وفعالیة ، العنف وغیاب                السیاسي
خالل البیانات هذه ُیظهر التالي (1) والجدول : الرشیدة للحاكمیة كمؤشرات ، العام ومعدلها                ومحاربته)
أیة وعلى . المساحة لضیق هنا إظهارها یتم فلم ، األخرى السنوات بیانات وأما ، 2011 و 1996                    عامي
بین العربیة الدول بعض في الستة الحاكمیة مؤشرات في ، نسبیًا كان وإن ، تحسنا الجدول یظهر                   حال

10 



والیمن والسودان الصومال مثل سیاسیًا المضطربة الدول إستثنینا ما إذا وخاصًة ، 2011 و 1996                 عامي
قطر هي للحاكمیة العام المؤشر في العربیة الدول أفضل ولعل . والعراق وسوریا وأرتیریا                ولیبیا
2011 عام في الدول معظم في الحاكمیة مؤشرات تراجع في السبب ولعل . المتحدة العربیة                 واإلمارات

  یعود إلى الربیع العربي واإلضطراب اإلجتماعي واإلقتصادي والسیاسي فیها .

 

 

 

 

 جدول (1) مؤشرات الحاكمیة ومعدلها العام في الدول العربیة خالل عامي 1996 و 2011

 

ُیبین التالي (2) والجدول : اإلقتصادي للنمو كؤشر اإلجمالي المحلي الناتج في السنوي النمو معدل (2)                 
للدول السنوي اإلقتصادي النمو معدل تذبذب منه یظهر حیث . 2011-1996 الفترة خالل المعدالت                هذه
8.09) إلى 1996 عام (%6.03) من إرتفع حیث . الفترة خالل (%5.01) الحسابي متوسطه حول                العربیة
للنمو معدل أكبر ولعل . 2011 عام (%4.37) إلى األخیرة الفترة في بعدها لیتراجع 2004 عام (%                 
وخاصة ، العراق یلیها ، (%12.47) یبلغ للفترة وبمعدل قطر شهدته ما هو الدراسة فترة خالل                  اإلقتصادي
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والبحرین (%6.66) وبمعدل والصومال والسودان (%7.24) وبمعدل الماضي القرن من التسعینیات             خالل
والیمن (%3.07) جیبوتي كانت فقد نموًا الدول أقل وأما .(%5.38) واألردن (%5.47) والكویت (%5.65)              

 (3.49%) وفلسطین (%3.99) .

تآكل قد القرن هذا من األول العقد منتصف وحتى الثمانینات منتصف منذ العربیة الدول حققته الذي                  فالنمو
النامیة الدول من كثیر عن تخلفت قد العربیة الدول أن حتى ، مستقر وغیر متقلب وكان ، التضخم                    بفعل
(Elbadawi, 2005) الثمانینات منتصف قبل علیه كانت عما تراجعها عن عدا ، ذلك قبل تسبقها كانت                  التي
لإلرتفاع النمو عاد ، قیاسیة مستویات إلى النفط أسعار إرتفعت حیث ، الثانیة النفطیة الطفرة بعد ولكن .                  
الفجوة تزایدت كما ، اإلقتصادیة التنمیة تتحقق لم ذلك ومع . العربیة اإلقتصادات وتنامت ملحوظ                 بشكل
لضعف ونظرًا . الجمیع على التنمیة مكاسب تتوزع ولم ، الواحدة الدولة في والفقراء األغنیاء                 بین

 التشریعات إنتشر الفساد ، وبدأت الشعوب بالتظاهر وظهر تسونامي الربیع العربي .

 جدول (2) معدل نمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة خالل الفتره 2011-1996

 

هذا مثل عزل وبهدف ، اإلقتصادي النمو في السكاني النمو تأثیر إلمكانیة نظرًا : السكان نمو معدل (3)                   
إدخال تم فقد ، اإلقتصادي النمو على ومعاییرها الرشیدة الحاكمیة تأثیر معرفة من نتمكن حتى                 المتغیر
في السكاني النمو ُیظهر التالي (3) والجدول . اإلختبار في (Control Variable) ضبط كعامل المتغیر                 هذا
للدول السنوي السكاني النمو معدل إرتفاع الجدول یظهر حیث . 2011-1996 الفترة خالل العربیة                الدول
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الفترة في تراجعة ثم ، (1996 عام %2.28) بدایتها عن (2005 عام %3.38) الفترة منتصف في                  العربیة
ما هو السكاني للنمو معدل أكبر ولعل . الفترة لبدایة مشابه مستویات إلى (2011 عام %2.4)                  األخیرة
) والبحرین (%8.23) وبمعدل المتحدة العربیة اإلمارات تلیها ، (%9.38) یبلغ للفترة وبمعدل قطر               شهدته
1.1) والمغرب (%1.04) تونس كانت فقد ، السكان في نموًا الدول أقل وأما . (%3.32) والكویت (%6.15                

  %) ولبنان (%1.25) .

 

 

 جدول (3) معدل النمو السكاني في الدول العربیة خالل الفترة 2011-1996

 

 3.3 نماذج الدراسة ونتائجها

النمو أن أي ، اإلقتصادي النمو تقود الرشیدة الحاكمیة أن مفادها أساسیة فرضیة من الدراسة هذه                  تنطلق
بالمعادلة الفرضیة هذه عن التعبیر ُیمكن وبالتالي . مستقل عامل هي التي للحاكمیة تابع عامل                 اإلقتصادي

 التالیة :
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 (1)النمو اإلقتصادي = ق (الحاكمیة الرشیدة ، النمو السكاني)

 التي ُیمكن إختبارها من خالل معادلة اإلنحدار التقدیریة (Ex-Ante) التالیة :

 (2)النمو اإلقتصادي = أ + ب1 * الحاكمیة الرشیدة + ب2 * النمو السكاني + معامل الخطأ

 أ = المعامل الثابت ، أي معدل النمو اإلقتصادي عندما تكون المتغیرات المستقلة تساوي صفرًا . حیث
 ب1 = معامل التغیر في النمو اإلقتصادي مقابل تغیر قدره وحدة واحدة في الحاكمیة .

 ب2 = معامل التغیر في النمو اإلقتصادي مقابل تغیر قدره وحدة واحدة في النمو السكاني . 
 معامل الخطأ = یمثل اإلنحراف عن خط العالقة ، وتأخذ قیمًا موجبة وأخرى سالبة ، ویجب أن

 یكون  متوسطها الحسابي = صفرًا . ویوجد هذا المعامل نتیجة لعدم إحاطة أي نموذج بكل
 المتغیرات التي من الممكن أن تؤدي إلى أو تؤثر في المتغیر التابع ، أي النمو اإلقتصادي .

، (® Stata) اإلحصائي البرنامج بإستخدام ، المعادلة هذه إختبار في الدراسة بیانات إستخدام تم                 وقد
ظهرت فقد ، (Fixed-Effect (within) Regression) الثابت التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار نموذج              وبتطبیق

 النتائج ، كما في الجدول (4) ، على النحو اآلتي :

 جدول (4) نتائج إختبار نموذج اإلنحدار المتعدد ذو التأثیر الثابت للفرضیة األولى
 العامل التابع: معدل النمو

 اإلقتصادي
 معامل التغیر

 (ب)
 قیمة (ت)
 المحوسبة

 مستوى
 المعنویة

 0.000 8.15 *5.230692 المعامل الثابت (أ)
 0.034 2.13 *4.332423 المعدل العام للحاكمیة
 0.015 2.46 *0.268755 معدل النمو السكاني

 (*) ذات داللة إحصائیة عند مستوى  5% أو أقل .
 عدد المشاهدات = 182 ، عدد المجموعات = 14 ، عدد المشاهدات لكل مجموعة = 13

 الخطأ المعیاري للتقدیر (ع) (F (2,166)) = 6.10 ومستوى المعنویة = 0.0028
 معامل التحدید (R2) : داخل المجموعات = 6.85%، بینها = 36.16%، المعدل العام = %14.23

. 
 إختبار معامل الخطأ = صفر : القیمة المعیاریة (F (13,166)) = 3.15 ومستوى المعنویة =

. 0.0003 

النمو ولمعدل (ب1) للحاكمیة العام للمعدل التغیر لمعامالت المحسوبة (ت) قیمة بأن اإلختبار من                یتبین
، وبالتالي . صفرًا تساوي ال (ب2) و (ب1) من كل أن أي ، الجدولیة (ت) قیمة من أكبر (ب2)                      السكاني
إختبار یُُشیر كذلك . اإلقتصادي والنمو الُمستقلة المتغیرات هذه بین جوهریة عالقة هناك بأن القول                 یمكننا
جوهریة اإلنحدار عالقة فإن وبالتالي ، الجدولیة قیمتها من أكبر (ع) قیمة بأن للتقدیر المعیاري                 الخطأ
النمو ومعدل العام الحاكمیة مؤشر توقع نتیجة اإلقتصادي النمو بمعدل التنبؤ في إستخدامها               ویمكن
في اإلقتصادي النمو معدل في التغیر من %14 من أكثر معًا ُیفسران المتغیرین هذین أن كما .                   السكاني

 الدول العربیة .

كما ، (Ex-Post) تطبیقیة معادلة لتصبح أعاله التقدیریة (2) المعادلة صیاغة إعادة ُیمكن ، علیه                 وبناء
 یلي :
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 (3)النمو اإلقتصادي = 5.23 + 4.33 * الحاكمیة الرشیدة + 0.27 * النمو السكاني

) البیانات عنقدة تم فقد ، العكس ولیس ، اإلقتصادي للنمو الحاكمیة من العالقة إتجاه من التأكد                  وبهدف
Random-Effects (GLS)) العشوائي التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار نموذج في وإستخدامها (Clustering           
الرشیدة للحاكمیة تأثیر وجود حیث من أعاله إستنتاجه تم لما مؤكدة النتائج ظهرت وقد ، (Regression                

 على معدل النمو اإلقتصادي ، كما هو مبین في الجدول (5) ، على النحو اآلتي :

 جدول (5) نتائج إختبار نموذج اإلنحدار المتعدد ذو التأثیر العشوائي للفرضیة األولى
 العامل التابع: معدل النمو

 اإلقتصادي
 معامل التغیر

 (ب)
 قیمة (ت)
 المحوسبة

 مستوى
 المعنویة

 0.000 7.36 4.536652 المعامل الثابت (أ)
 0.054 1.93 1.696435 المعدل العام للحاكمیة
 0.005 3.18 0.3116314 معدل النمو السكاني

 (*) ذات داللة إحصائیة عند مستوى  5% أو أقل .
 عدد المشاهدات = 182 ، عدد المجموعات = 14 ، عدد المشاهدات لكل مجموعة = 13

 معامل التحدید (R2) : داخل المجموعات = 5.88%، بینها = 45.19%، المعدل العام = %17.33.
 إختبار الخطأ المعیاري : القیمة المعیاریة (Wald Chi2(2)) = 20.30 ومستوى المعنویة =

. 0.0000 

عند إحصائیة داللة ذات و(ب2) (ب1) التغیر لمعامالت المحسوبة (ت) قیمة بأن اإلختبار من تبین                 حیث
المتغیرات بین العالقة ُتمثل اإلنحدار خط معادلة أن إلى اإلختبار یُُشیر كذلك . أقل أو %5 معنویة                   مستوى
اإلقتصادي النمو تحقیق في الحاكمیة أهمیة على التأكید یمكننا ، وبالتالي . 1/10000 من أقل خطأ                  وبنسبة
ومعدل العام الحاكمیة مؤشر توقع نتیجة اإلقتصادي النمو بمعدل التنبؤ في النموذج هذا على البناء                 ویمكن
اإلقتصادي النمو معدل في التغیر من %17 من أكثر معًا ُیفسران المتغیرین هذین أن كما . السكاني                   النمو

 في الدول العربیة .

 وبناء علیه ، ُیمكن إعادة صیاغة المعادلة (3) أعاله لتصبح كما یلي :

 (4)النمو اإلقتصادي = 4.54 + 1.70 * الحاكمیة الرشیدة + 0.31 * النمو السكاني

إذا فیما یشیر (Dummy Variable) عشوائي متغیر بإضافة أعاله ورد لما اإلحصائي التحلیل إعادة تم                 وقد
أعاله الوارده النتائج جمیع ولكن . ذلك) لغیر وصفر النفطیة للدول 1 القیمة (یأخذ ال أم نفطیة الدولة                    كانت
بین السببیة العالقة في یؤثر ال نفطیة الدولة كون بأنه القول یمكن وبالتالي . اإلطالق على تتغیر                   لم
مرتبط غیر النمو على الحاكمیة تأثیر أن حیث من الدراسة نتائج ُیعزز وهذا . اإلقتصادي والنمو                  الحاكمیة

  بدرجة ثراء الدولة ، وهي العالقة السببیة لیست تحصیل حاصل .

تم فقد ، العربیة الدول في اإلقتصادي بالنمو تأثیرًا أكثر الستة الرشیدة الحاكمیة مقاییس من أِي                  ولمعرفة
 إعادة كتابة المعادلة (1) أعاله على النحو اآلتي :

 (5)النمو اإلقتصادي = ق (المشاركة والمسألة ، النمو السكاني)

 (6)النمو اإلقتصادي = ق (اإلستقرار السیاسي ، النمو السكاني)
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 (7)النمو اإلقتصادي = ق (فعالیة الحكومة ، النمو السكاني)

 (8)النمو اإلقتصادي = ق (جودة التشریع ، النمو السكاني)

 (9)النمو اإلقتصادي = ق (سلطة القانون ، النمو السكاني)

 (10)النمو اإلقتصادي = ق (محاربة الفساد ، النمو السكاني)

) اإلحصائي البرنامج بإستخدام ، حدة على كٌل ، المعادالت هذه إختبار في الدراسة بیانات إستخدام تم                  وقد
Random-Effects (GLS)) العشوائي التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار نموذج وبتطبیق ، (® Stata            
عمود كل حیث ، (6) الجدول في المبین النحو على النتائج ظهرت فقد الُمعنقدة للبیانات (Regression                

 ُیعبر عن إختبار مستقل إلحدى مؤشرات الحاكمیة الستة ، وعلى النحو اآلتي :

 جدول (6) نتائج إختبار نموذج اإلنحدار المتعدد ذو التأثیر الثابت للفرضیات الثانیة وحتى السابعة
 العامل التابع: معدل النمو

 اإلقتصادي
 المشاركة
 والمسألة

 اإلستقرار
 السیاسي

 فعالیة
 الحكومة

 جودة
 التشریع

 سلطة
 القانون

 محاربة
 الفساد

 *0.014 **0.014 *0.017 0.101 0.007 0.006 معامل التغیر (ب)
 2.01 1.79 2.17 1.20 1.24 0.660 قیمة ت المحوسبة
 0.045 0.073 0.030 0.229 0.215 0.509 مستوى المعنویة

R2 17.60 %16.6 معامل التحدید
% 

16.31
% 14.47% 17.47% 18.06% 

Wald القیمة المعیاریة 
(Chi2 (2 16.40 18.07 17.10 20.16 19.40 20.15 

 مستوى المعنویة للخطأ
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 المعیاري

 (*) ذات داللة إحصائیة عند مستوى 5% أو أقل  ، (**)  ذات داللة إحصائیة عند مستوى %10
 أو أقل .

 عدد المشاهدات = 182 ، عدد المجموعات = 14 ، عدد المشاهدات لكل مجموعة = 13

والمسألة المشاركة لمؤشرات التغیر لمعامالت المحسوبة (ت) قیمة بأن السابقة اإلختبارات من              یتبین
. صفرًا تساوي (ب) قیم أن أي ، الجدولیة (ت) قیمة من أقل الحكومة وفعالیة السیاسي                  واإلستقرار
الدول في اإلقتصادي النمو على واضح تأثیر (منفردًة) المؤشرات هذه من ألِي لیس فإنه ،                 وبالتالي
على تأثیر الفساد ومحاربة القانون وسلطة التشریع جودة فلمؤشرات ، ذلك من العكس وعلى .                 العربیة
اإلقتصادي النمو على تأثیر السكاني النمو لمتغیر كان ، السابقة اإلختبارات جمیع وفي . اإلقتصادي                 النمو
له یكن فلم ، ال أم نفطیة الدولة كانت إذا فیما یشیر الذي (Dummy Variable) عشوائي المتغیر وأما ،                   
أِي بین السببیة العالقة في یؤثر ال نفطیة الدولة كون بأنه القول تأكید یمكن وبالتالي . اإلطالق على                    تأثیر

  من مؤشرات الحاكمیة والنمو اإلقتصادي .

 كذلك ، فقد تم إختبار جمیع المؤشرات في نموذج واحد على الشكل الوارد في المعادلة (11) التالیة :

 النمو اإلقتصادي = أ + ب1 * المشاركة والمسألة + ب2 * اإلستقرار السیاسي + ب3 * فعالیة
  الحكومة
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 + ب4 * جودة التشریع + ب5 * سلطة القانون + ب6 * محاربة الفساد + معامل الخطأ
(11) 

أي یظهر لم أنه إال ، أعاله النموذج على وتطبیقها السابقة اإلختبارات في المتبعة المنهجیة نفس                  وبإتباع
في السبب وُیعزى . اإلقتصادي النمو على الستة الحاكمیة مؤشرات من ألي إحصائیة معنویة ذو                 تأثیر
جمیع أن حیث ، المعیاریة وإنحرافاتها البیانات في (Auto-Correlation) الذاتي اإلرتباط مشكلة إلى               ذلك
الدولة ومركزیة المشاركة إنعدام بسبب ، ضعیفة العربیة الدول من كثیر في الرشید الحكم                مؤشرات
مساحة وضیق التشریعات وفساد ، المحلي الحكم مؤسسات دور وضعف المؤسسات كفاءة              وضعف
واإلقتصادیة اإلجتماعیة الحوافز وضعف المقیدة والتقالید والعادات االجتماعیة والمعوقات ،            الحریات

 لإلبداع والمخاطرة والمغامرة .

 4. الخاتمة

تطرق وقد . العربیة الدول في اإلقتصادي والنمو الرشید الحكم بین العالقة كشف الدراسة هذه                 حاولت
والقدرة ، القصیر المدى على ، اإلقتصادي بالنمو وعالقتة الرشید الحكم خصائص تحلیل إلى                البحث
مباديء تطبیق بأن تبین وقد . الطویل المدى على ، الُمستدامة اإلقتصادیة التنمیة ُیحقق بما إدامته                  على
تتطلب ألنها وذلك ، للدول شاق وتحدي كبیرة عملیة الُمستدامة التنمیة تحقیق بهدف الرشیدة                الحاكمیة
مستمرة عملیة ولكنها ، قرار مجرد یكون لن بالطبع وهذا . للمؤسسات هیكلة وإعادة للمجتمعات                 تحویًال
ُیضمن حتى ، الجمیع وتبنیها وضعها في یشترك ، األجل طویلة نظرة ذات خطة إلى وبحاجة                  ومتواصلة
ثقافته في مقبولة وغیر المجتمع عن غریبة هیاكل ذات مؤسسات سوى تنتج فلن ، ذلك وبعكس .                   نجاحها

.  

النمو إدامة في الرشید الحكم أثر لقیاس ریاضي إقتصادي نموذج تطویر إلى الدراسة هذه سعت                 كما
تم وقد . الثابت التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار بإستخدام المستدامة اإلقتصادیة التنمیة وتحقیق               اإلقتصادي
الفترة خالل العربیة الدول في اإلقتصادي والنمو الرشیدة الحاكمیة عن الدولي البنك بیانات على                تطبیقه
اإلقتصادي النمو في فقط لیس العربیة الدول لكافة قطر دولة تصدر بیاناتها أظهرت التي . 2011-1996                
. المتحدة العربیة اإلمارات دولة ذلك في تلتها ، الرشیدة الحاكمیة مؤشرات في أیضًا وإنما                 والسكاني
البیانات عنقدة تم فقد ، العكس ولیس ، اإلقتصادي للنمو الحاكمیة من العالقة إتجاه من التأكد                  وبهدف
من إستنتاجه تم ما نتائجه أكدت الذي ، العشوائي التأثیر ذو المتعدد اإلنحدار نموذج في                 وإستخدامها

 حیث وجود تأثیر للحاكمیة الرشیدة على معدل النمو اإلقتصادي في الدول العربیة .

النمو معدل أن : أوًال . اإلقتصادي والنمو الحاكمیة بین العالقة حول الحقائق من عددًا التحلیل أظهر                   وقد
متفقة النتیجة وهذه . العربیة الدول في والحاكمیة المؤسسات تطویر بمستوى إیجابیًا مرتبط               اإلقتصادي
Verspagen,) فیرسباغن دراسة المثال سبیل على ُأنظر ، السابقة الدراسات في متداول هو ما                مع
) وزمالؤه كاتو ودراسة (Kaufmann et al., 2005 and 2006) وزمالؤه كوفمان ودراسات (2012             
إذ ، الدولة دخل بمستوى مرتبطة غیر العالقة هذه أن هو ، ذلك من األهم ولعل . (Kato et al., 2000                     
جمیع لیس : وثانیًا . العالقة هذه في ُیؤثر لم نفطیة غیر أم نفطیة الدولة كون أن إلى النتائج                     ُتشیر
بأن تبین فقد . اإلقتصادي النمو التأثیر في األهمیة من المستوى نفس على (منفردًة) الحاكمیة                 مؤشرات
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في اإلقتصادي النمو على معنوي تأثیر ذات الفساد ومحاربة القانون وسلطة التشریع جودة               مؤشرات
تأثیر الحكومة وفعالیة السیاسي واإلستقرار والمسألة المشاركة لمؤشرات لیس بینما . العربیة              الدول

  واضح .

المشاركة فمؤشرات . لإلهتمام مثیرة الدراسة لهذ التطبیقیة النتائج أظهرتها التي الثانیة الحقیقة               ولعل
الدولة دیموقراطیة بمستوى ومرتبطة سیاسي طابع ذات الحكومة وفعالیة السیاسي واإلستقرار             والمسألة
الهیاكل بضعف فقط لیس ینبيء العربیة بالدول اإلقتصادي النمو في المؤشرات هذه تأثیر ضعف ولعل .                
وبیئة لثقافة المؤشرات هذه مالئمة عدم إلى أیضًا ُیشیر قد وإنما ، الدیموقراطي الطابع ذات                 السیاسیة
القیاسي فالنموذج ، حال أیة وعلى . السیاسي الوعي بضعف غالبیتها تتصف التي ، العربیة                 المجتمعات
لمؤشرات المباشر التأثیر یقیس ، المماثلة الدراسات من غیرها في كما ، الدراسة هذه في                 الُمستخدم
یتم لم المؤشرات لهذه مباشر غیر تأثیر هناك یكون أن یمكن ، ولكن . اإلقتصادي النمو على                   الحاكمیة
اإلقتصادي بالنمو عالقتها على للحكم المؤشرات هذه صالحیة في البحث من للمزید مدعاة وهذا .                 قیاسه
المستقبل الى تحویلها السهولة من ولیس ، بالتاریخ موغلة متمیزة ثقافة ذات مجتمعات في وخاصة ،                

  بدون تكالیف كبیرة .

 التوصیات

 بناء على التحلیل واإلختبارات ، فإن هذه الدرسة توصي بما یلي :

 (1) تطبیق مباديء ومتطلبات الحاكمیة في كافة المؤسسات بالدول العربیة ، الحكومیة والخاصة .

 (2) إعتماد أنظمة الجودة الشاملة في كافة المؤسسات بالدول العربیة ، الحكومیة والخاصة .

 (3) إنشاء أجهزة رقابیة متخصصة ، للُمسألة والمحاسبة ، ذات إستقاللیة مالیة وإداریة ، وبصالحیات
 قانونیة .

 (4) تشجیع المبادرات واالبتكارات واإلبداعات لدى الشباب العربي .

 (5) إإللتزام بمعاییر اإلفصاح والشفافیة في كافة المؤسسات بالدول العربیة ، الحكومیة والخاصة .
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