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(قدم للنشر يف 1440/ 3/ 5هـ  ،وقبل للنشر يف 1440/9/16هـ)
ملخ ــص البح ــث :تس ــعى ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى طبيع ــة العالق ــة ب ــن احلوكم ــة ومس ــتوى النم ــو االقتص ــادي يف ال ــدول النامي ــة .وق ــد اعتم ــدت
الدراس ــة ع ــى م ــؤرشات احلوكم ــة املقرتح ــة م ــن قب ــل البن ــك ال ــدويل (الس ــيطرة ع ــى الفس ــاد ،فعالي ــة احلكوم ــة ،االس ــتقرار الس ــيايس ،س ــيادة القان ــون،
ج ــودة الترشي ــع ،إب ــداء ال ــرأي واملس ــاءلة) ،بإس ــتخدام بيان ــات السالس ــل الزمني ــة املقطعي ــة ( )Panel Dataالت ــي ت ــم تطبيقه ــا ع ــى عين ــة تتك ــون م ــن
 100دول ــة نامي ــة خ ــال الف ــرة 2016 - 2002م .ويف املرحل ــة األوىل عم ــدت الدراس ــة إىل اختب ــار النم ــوذج ع ــى العين ــة اإلمجالي ــة لل ــدول النامي ــة ،حي ــث
أظهـــرت النتائـــج التأثـــر الواضـــح لـــكل مـــؤرشات احلوكمـــة عـــى النمـــو االقتصـــادي ،وبينـــت النتائـــج األمهيـــة النســـبية ملـــؤرشات فعاليـــة احلكومـــة،
وحمارب ــة الفس ــاد ،وج ــودة الترشيع ــات التنظيمي ــة وتطبيقاهت ــا مقارن ــة بم ــؤرشات االس ــتقرار الس ــيايس وع ــدم اللج ــوء إىل العن ــف وس ــيادة القان ــون وإب ــداء
ال ــرأي واملس ــاءلة .ويف مرحل ــة ثاني ــة ت ــم اختب ــار النم ــوذج ع ــى عين ــات متث ــل جمموع ــات إقليمي ــة حس ــب تصنيف ــات البن ــك ال ــدويل ذات العالق ــة بالتنمي ــة
والنم ــو واالقتص ــادي .وق ــد أظه ــرت النتائ ــج أمهي ــة م ــؤرشي حمارب ــة الفس ــاد وكف ــاءة احلكوم ــة لرف ــع مس ــتوى النمواالقتص ــادي يف ال ــدول اإلفريقي ــة ودول
ش ــال إفريقي ــا وال ــرق األوس ــط وال ــدول األس ــيوية ع ــى ح ــد س ــواء .أم ــا في ــا خي ــص دول أمري ــكا الالتيني ــة ،فق ــد أظه ــرت النتائ ــج أن مس ــألة إب ــداء
ال ــرأي واملس ــاءلة وفاعلي ــة احلكوم ــة تعت ــر م ــن األولوي ــات الت ــي م ــن ش ــأهنا دع ــم مس ــارات التنمي ــة ورف ــع مس ــتوى النم ــو االقتص ــادي.
كلامت مفتاحية :النمو االقتصادي ،احلوكمة ،الدول النامية ،السالسل الزمنية املقطعية.
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Abstract: This study seeks to identify the interrelationship between governance and the level of economic growth in developing countries. The study used indicators of good
governance adopted by the World Bank (control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, role of law regulatory quality, voice and
accountability). Panel data covering 100 developing countries during the period 2002-2016 were analyzed. At the first stage of analysis, the model has been applied to the whole
sample of developing countries, and the results showed the relative importance of the indicators of government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, compared
with the indicators of political stability and absence of violence, the role of law, and voice and accountability. In the second stage, the model was tested on samples of countries
representing regional groups— according to World Bank classification. The results of the second test highlighted the importance of the control of corruption and government
effectiveness to economic growth in regional groups of Africa, North Africa, the Middle East, and Asian counties. While the same test showed the strong link between indictors
of voice and accountability and control of corruption are important for the economic growth in Latin American countries.
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مقدمة:

الــدور الكبــر الــذي تلعبــه املؤسســات الرســمية يف

تعتــر احلوكمــة املحــرك األســايس للفاعليــة

إدارة التنميــة االقتصاديــة إال أن الرتكيــز عــى فعاليــة

الوطنــي للمنافســة والنمــو نحــو حتقيــق تنميــة

مــن اإلهتــام خاصــة فيــا يتعلــق بتطبيقــات احلكــم

والكفــاءة يف إدارة التنميــة وتعزيــز قــدرة اإلقتصــاد

إقتصاديــة متوازنــة ومســتدامة .واحلوكمــة هــي

الوســيلة الناجعــة للحكومــات ملامرســة ســلطاهتا عــى
الوجــه األمثــل وحتســن أدائهــا بالتخطيــط الســليم

وإتاحــة الفرصــة للجميــع للمشــاركة يف صنــع

القــرار يف إطــار جمموعــة مــن القوانــن واألنظمــة
واالجــراءات التــي هتــدف إىل حتقيــق اجلــودة وتطويــر

األداء مــن خــال رســم وتنفيــذ إســراتيجيات فعالــة

تســاعد يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي
تلبــي احتياجــات املواطنــن مــن خــال منظومــة
متكاملــة مــن العالقــات والنشــاطات التــي تعكــس

تفاعــل الســلطات مــع حميطهــا الداخــي واخلارجــي
بطريقــة متكنهــا مــن أداء دورهــا املنشــود يف التنميــة

الوطنيــة الشــاملة.

احلكومــة وجــودة أدائهــا مل ينــل النصيــب املطلــوب

الرشــيد مقارنــة باالهتــام الــذي توليــه الكثــر

مــن الدراســات ملفهــوم حوكمــة الــركات .
ويعــدّ حتســن احلوكمــة يف القطــاع احلكومــي أمــر ًا

حيويــ ًا لدفــع جهــود التنميــة والتوســع يف النشــاط

االقتصــادي وزيــادة النمــو يف الدخــل الوطنــي،
الــذي ينعكــس إجيابــا عــى دخــل الفــرد ومســتوى

الرفاهيــة االقتصاديــة .وهــذا يســتلزم جهــود ًا كبــرة

لوضــع اإلســراتيجيات الرضوريــة لتفعيــل تطبيقــات
احلوكمــة ،لرفــع مســتوى الفاعليــة والكفــاءة يف األداء

احلكومــي.

تناولــت العديــد مــن الدراســات العالقــة بــن

احلوكمــة وبــن جمموعــة مــن املتغــرات االقتصاديــة
يــأيت يف مقدمتهــا متغــر التنميــة االقتصاديــة .وتعتــر

لقــد تزايــدت يف اآلونــة األخــرة أمهيــة

هــذه الدراســة ذات أمهيــة كــرى باعتبــار أن العديــد

القطــاع احلكومــي مــع التحــول الكبــر يف مفهــوم

وذلــك لرفــع نســبة النمــو االقتصــادي .وتشــر

الدراســات اخلاصــة بتحليــل تطبيقــات احلوكمــة يف

العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم ،ومــع تنامــي الــدور

الــذي تلعبــه منظــات املجتمــع املــدين يف الرقابــة

عــى أعــال احلكومــة ،وجــودة اخلدمــات العامــة يف
إطــار تعزيــز املفاهيــم والقيــم املتعلقــة بالشــفافية
واملســاءلة وســيادة القانــون ،واملشــاركة الشــعبية يف

توجيــه السياســات وصنــع القــرارات .وبالرغــم مــن

مــن الــدول عملــت عــى االلتــزام بمعايــر احلوكمــة
معظــم أدبيــات البحــث املهتمــة بظاهــرة احلوكمــة
إىل دور االســتقرار الســيايس وكفــاءة احلكومــات،
وبصفــة عامــة االلتــزام بمبــادىء احلكــم الرشــيد يف

رفــع مســتوى النمــو االقتصــادي .ومــن هــذا املنطلــق

تســعى هــذه الدراســة إىل تقليــص الفجــوة يف اجتاهات

البحــث يف هــذا اجلانــب يف الــدول الناميــة ،مــن
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خــال التعــرف عــى أثــر تطبيــق أســاليب احلوكمــة

البحــث ،باإلضافــة إىل املقدمــة عــى أربعــة حمــاور

بوجــه عــام ،والنمــو االقتصــادي بوجــه خــاص.

للنمــو االقتصــادي واحلوكمــة ،يف حــن اهتــم املحــور

الرشــيدة يف النهــوض بمســتوى التنميــة االقتصاديــة
مشكلة الدراسة:

رئيســة .تنــاول املحــور األول اإلطــار املفاهيمــي

الثــاين بأدبيــات البحــث والدراســات الســابقة،

يعــد موضــوع النمــو االقتصــادي مــن أهــم

وجــاءت الدراســة التطبيقيــة يف املحــور الثالــث .وقــد

وصانعــي السياســات العامــة ،ملــا لــه مــن أثــر كبــر

لتحليــل نوعيــة العالقــة بــن معايــر احلوكمــة مــن

املواضيــع التــي تشــغل بــال املحللــن االقتصاديــن،

عــى تطــور ورفاهيــة املجتمعــات .وبنــا ًءا عــى مــا
تقــدم تتمثــل مشــكلة الدراســة يف حماولــة التعــرف

عــى مســامهة االلتــزام بتطبيــق معايــر احلوكمــة يف

اعتمــدت عــى تطبيق نمــوذج البانــل )(Panel Model

جهــة والنمــو االقتصــادي مــن جهــة أخــرى ،وأخــرا

تضمــن املحــور اخلامــس اخلامتــة والتوصيــات.
اإلطار املفاهيمي للنمو االقتصادي واحلوكمة
النمو االقتصادي وحمدداته:

الــدول الناميــة يف رفــع نســب النمــو االقتصــادي.

وحتــاول هــذه الدراســة مــن هــذا املنطلــق اإلجابــة

عــن الســؤال التــايل :مــا مــدى أثــر تطبيــق معايــر
احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة ؟
منهجية الدراسة :

يعــرف النمــو االقتصــادي بأنــه الزيــادة يف كميــة

الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا اقتصــاد معــن.
ويمكــن تعريفــه كذلــك بأنــه ذلــك التغيــر اإلجيايب يف
مســتوى إنتــاج الســلع واخلدمــات بدولــة مــا يف فــرة

اســتخدمت هــذه الدراســة منهــج األســاليب

معينــة مــن الزمــن .وتتصــف هــذه الزيــادة يف اإلنتــاج

الزمنيــة املقطعيــة والتــي تســمى كذلــك (بنــاذج البانل)

االســتمرارية متيــز النمــو عــن التوســع االقتصــادي

القياســية ،وبصفــة خاصــة نــاذج بيانــات السالســل
إلبــراز تأثــر تطبيــق معايــر احلوكمــة املعتمــدة مــن
طــرف البنــك الــدويل (الســيطرة عــى الفســاد ،فعاليــة

احلكومــة ،االســتقرار الســيايس ،ســيادة القانــون،
جــودة الترشيــع ،إبــداء الــرأي واملســاءلة) ،عــى النمــو

االقتصــادي يف عينــة تتكــون مــن  100دولــة ناميــة
خــال الفــرة املمتــدة بــن  2016-2002م.
حماور الدراسة :

لإلجابــة عــن مشــكلة الدراســة اشــتمل هــذا

باالســتمرارية لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،وهــذه
الــذى يمثــل زيــادة اإلنتــاج لفــرة قصــرة نســبيا.
ويتــم قيــاس النمــو االقتصــادي باســتخدام النســبة

املئويــة لنمــو الناتــج املحــي اإلمجــايل  ،GDPوتقــارن
النســبة يف ســنة معينــة بســابقتها .كــا يمكــن قيــاس

النمــو االقتصــادي عــن طريــق نســبة الزيــادة يف
حصــة الفــرد يف اإلنتــاج(Per capita GDP) .

ويــرى عــامل االقتصــاد ) (Kuznets, 1955أن

النمــو االقتصــادي يمثــل ارتفاع ـ ًا طويــل األجــل يف
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إمكانيــات العــرض للبضائــع االقتصاديــة املتنوعــة

التدريــب والتأهيــل إىل احلــد الــذي يزيــد مــن نســبة
القــوى الفاعلـ ِ
ـة اقتصاد ًّيــا .ويرتبــط النمــو االقتصادي
كذلــك بعوامــل أخــرى إنســانية وهيكليــة وثقافيــة

واأليديولوجيــة املحيطــة .وبصفــة عامــة يمثــل

واملشــاركة املجتمعيــة ،وفاعليــة املجتمــع املــدين،

بشــكل متزايــد ،والتــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى

التنامــي املطــرد يف التقنيــات املتقدمــة والقــدرة

عــى التكيــف املســتمر مــع املتطلبــات املؤسســية
النمــو االقتصــادي مرحلــة حتــول يف االقتصــاد

تعكــس زيــادة تدرجييــة مطــردة يف اإلنتــاج أو

الرفاهيــة (غانيــة 2016 ،م) .وحســب ((Joseph

 Schumpeterفــإن النمــو االقتصــادي هــو نتيجــة

مثــل :طريقــة احلكــم واإلدارة  ،وكفــاءة األداء ،
و مســتوى التعليــم والبحــث والتطويــر ،والبنيــة

التحتيــة ،والصحــة واخلدمــات.
مفهوم احلوكمة ومعايريها :

بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف حمــدد

متالزمــة للنمــو الســكاين وكذلــك نمــو اإلدخــار
(عجيمــة والليثــي2004 ،م ،ص  .) 91 :وبصفـ ٍ
ـة أدق

بأهنــا الطريقــة التــي تتبعهــا الســلطة إلدارة املــوارد

الدخــل الوطنــي مــع كل مــا حيققــه مــن ارتفــاع يف

التنميــة املســتدامة .ومــن هــذا التعريــف يتضــح أن

فإنــه يمكــن تعريــف النُّمــو بأنــه الزيــادة يف إمجــايل

نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي.

وتــرى النظريــة االقتصاديــة أن النمــو االقتصــادي

مرتبــط بعوامــل كثــرة ،لعــل من أمههــا العمــل ورأس
املــال احلقيقــي والتقــدم التكنولوجــي .فعنــر العمل

يشــمل القــدرات املاديــة والثقافيــة التــي يمكــن

لإلنســان اســتخدامها يف إنتــاج الســلع واخلدمــات.
أمــا عنــر رأس املــال احلقيقــي فهــو يشــمل جمموعــة
االســتثامرات التــي تســتعمل يف عمليــة اإلنتــاج يف

وقــت معــن ،ويف هــذا املجــال يشــر مفهــوم التقــدم
التقنــي إىل االســتخدام األمثــل لعوامــل اإلنتــاج يف

العمليــة اإلنتاجيــة مــن خــال االخــراع أو االبتــكار.

فــرأس املــال املــادي والبــري يؤثــر بشــكل إجيــايب

عــى اإلنتاجيــة وتنميــة القــوى العاملــة مــن حيــث

وشــامل للحوكمــة إال أنــه يمكــن ببســاطة تعريفهــا
االجتامعيــة واالقتصاديــة للدولــة مــن أجــل حتقيــق
مصطلــح احلوكمــة يرتبــط ارتباطــ ًا مبــارش ًا بــإدارة

عمليــة التنميــة يف القطاعــن العــام واخلــاص .كــا أن

يتســع ليشــمل قــدرة القطــاع العــام
هــذا التعريــف
ُ
ٍ
إطــار عــا ٍم إلدارة التنميــة وتســيري األعــال
يف خلــق
ٍ
ٍ
ورشــيدة ،بــا يف ذلــك الشــفافية
فعالــة
بأســاليب
َ
واملســاءلة يف األداء االقتصادي واملــايل (World Bank,

) .1991وبصفــة عامــة يتعلــق مفهــوم احلوكمــة بالبيئة

املؤسســاتية التــي يتفاعــل فيهــا املواطنــون فيــا بينهــم
ومــع اجلهــات احلكوميــة واملســؤولني.

ولقــد اهتمــت العديــد مــن املنظــات مثــل برنامــج

األمــم املتحــدة اإلنامئــي وكذلــك البنــك الــدويل

بموضــوع احلكــم الرشــيد؛ حيــث تــم ربطــه بعمليــة
صنــع القــرارات الرشــيدة ،وبصفــة عامــة تشــتمل
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احلوكمــة عــى القيــم والسياســات واملؤسســات التــي

االنتخــاب ونســبة النســاء املنتخبــات يف الربملــان .أمــا

واالقتصاديــة واالجتامعيــة .وبحســب أدبيــات

عــى أســاس اســتقصاء آراء عينــة مــن اخلــراء الدوليني

متكــن املجتمعــات مــن إدارة شــؤوهنا السياســية
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي فــإن احلكــم الرشــيد
والديمقراطــي يتميــز بمبــادىء املشــاركة والشــفافية

والكفــاءة والفعاليــة واالســتجابة واملســاءلة والعدالــة

والشــمولية وحكــم القانــون ) . (UNDP, 1998ويف
هــذا اإلطــار تؤكــد تعريفــات البنــك الــدويل عــى

وجــود أبعــاد عديــدة للحوكمــة تتمثــل أساســا يف

إدارة القطــاع العــام والشــؤون املاليــة واملحاســبية
واإلطــار القانــوين للتنميــة والشــفافية.

وعــى وجــه التحديــد حيتــوى مفهــوم احلكــم

الرشــيد عــى مــؤرشات إلبــداء الــرأي واملســاءلة،

واالســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىل العنــف
وفعاليــة احلكومــة واجلــودة التنظيميــة وســيادة القانون

والســيطرة عــى الفســاد ،وبالتــايل فــإن احلكــم الرشــيد

يضــم أبعــاد ًا غــر كميــة يصعــب إخضاعهــا للقيــاس
الكمــي وهــذه األبعــاد ذات حساســية كبــرة لعالقتهــا

بسياســة الدولــة وتوجهــات القــادة ،لكــن رغــم ذلــك
تــم وضــع مــؤرشات لقيــاس احلكــم الرشــيد تتمثــل

يف صنفــن رئيســن مهــا :املــؤرشات املوضوعيــة

واملــؤرشات غــر املوضوعيــة .وتقــوم املــؤرشات
املوضوعيــة عــى أســاس قيــاس متغــرات ال تقبــل
اجلــدل يف مظهرهــا الشــكيل مثــل :نســبة املشــاركة

ونســبة االنخــراط يف النقابــات وعــدد املنظــات
غــر احلكوميــة وتاريــخ حصــول املــرأة عــى حــق

املــؤرشات غــر املوضوعيــة فهي املــؤرشات التــي تقوم

والســكان وهــذه اآلراء غــر موضوعيــة ألهنــا تعرب عن
وجهــات نظــر شــخصية حســب اخللفيــات السياســية
واالجتامعيــة والثقافيــة والعقائديــة هلــؤالء اخلــراء.

وعــاد ًة مــا تكــون املــؤرشات غــر املوضوعيــة حمــل
اهتــام ودراســة مــن طــرف املنظــات غــر احلكوميــة

ومراكــز األبحــاث املجتمعيــة واملنظــات الدوليــة
كالبنــك الــدويل ومنظمــة الشــفافية الدوليــة .وتتمثــل

أهــم املــؤرشات غــر املوضوعيــة يف :احلريــات املدنيــة،
وحريــة الصحافــة واحلقــوق السياســية ،واحلــق يف

إبــداء الــراي ،ودولــة القانون ،واالســتقرار الســيايس،

وغيــاب العنــف ومــؤرش الفســاد املــايل.

واجلديــر بالذكــر أنــه مــع بدايــة تســعينيات

القــرن املــايض بــدأت جمموعــة كبــرة مــن املنظــات

الدوليــة هتتــم بموضــوع احلوكمــة ومؤرشاهتــا فعــى

ســبيل املثــال أصــدرت جمموعــة(The Political.

) Risk Services،(PRSاملــؤرش املركــب للمخاطــر
القطريــة املــدرج يف الدليــل الــدويل للمخاطــر القطريــة

).(International Country Risk Guide،(ICRG
وبصفــة عامــة تشــمل هــذه البيانــات جمموعــة مــن

مــؤرشات تعــر عــن احلوكمــة ،مثــل االســتقرار
الســيايس ،وبيئــة األعــال ،والــراع الداخــي
واخلارجــي ،والفســاد ،وتدخــل اجليــش والديــن
يف السياســة ،والــراع الدينــي والطائفــي ،وكفــاءة
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اإلدارة والديمقراطيــة .ومــن ناحيــة أخــرى فقــد

يكــون فيهــا دائــ ًا ارتفــاع كبــر يف الدخــل القومــي

الفســـــاد)(Corruption Perception Index،CPI

مرتفعـ ًا (ســارة وحســيبة2012 ،م) .ويف هــذا اإلطــار

بقيــاس احلوكمــة مــن خــال تقييــم احــرام القوانــن

أن االلتــزام بتطبيــق معايــر احلوكمــة يــؤدي بصفــة

اقرتحــت منظمــة الشــفافية الدوليــة مــؤرش مــدركات

أمــا منظمــة ( (Freedom Houseفقــد اهتمــت
املنظمــة للحيــاة السياســية مــن ناحيــة واحلريــات

العامــة مــن ناحيــة أخــرى .وقــد قــام البنــك الــدويل

والثــروات الوطنيــة ،ويكــون النمــو االقتصــادي فيهــا

توكــد العديــد مــن الدراســات النظريــة والتطبيقيــة عىل
مبــارشة إىل رفــع مســتوى أداء القطاعــات والوحــدات

االقتصاديــة ،ويســاهم بصفــة فعالــة يف رفــع مســتوى

بإنشــاء قاعــدة بيانــات(World Wide Governance

النمــو االقتصــادي .لذلــك فــإن احلوكمــة تســاهم قــي

ســتة مــؤرشات للحوكمــة ،وهــي الســيطرة عــى

عــى االســتخدام األمثــل للمــوارد الوطنيــة ودعــم

) .Research Indicatorsوهــذه االقاعــدة اعتمــدت
الفســاد ،وفعاليــة احلكومــة أو كفــاءة احلكومــة،
واالســتقرار الســيايس ،وعــدم اللجــوء إىل العنــف،

وجــودة الترشيعــات التنظيميــة وتطبيقهــا ،وســيادة
القانون ،وإبداء الرأي واملساءلة.

تعزيــز العمــل احلكومــي ،وإدارة التنميــة ،وتســاعد

القــدرات التنظيميــة واملاليــة لالقتصــاد الوطنــي،

وخلــق فــرص عمــل جديــدة ،وتعزيــز املســاءلة
والتوزيــع العــادل للثــروة واخلدمــات .ويــرى البعــض

ّ
أن احلكــم الرشــيد يف األســاس هــو مكــون اقتصــادي،

احلوكمــة والنمــو  :أدبيــات البحــث والدراســات

ّ
وأن فشــل برامــج اإلصــاح يف كثــر مــن الــدول

إنــه مــن الشــائع يف أدبيــات السياســة واالقتصــاد

الوطنيــة بشــكل متــوازن ورشــيد (فريــد 2014 ،م).

واإلدارة والكفــاءة يف إدارة التنميــة االقتصاديــة ،بــا

هــي إحــدى مقومــات اإلصــاح والتطويــر عــى

الســابقة

الربــط بــن احلوكمــة وفاعليــة أســاليب احلكــم
يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد املختلفــة ،ورفــع
القــدرة التنافســية لالقتصــاد ،وحتســن مســتوى الناتــج

املحــي اإلمجــايل;(Badun, 2005; Dixit, 2007

يرجــع لعــدم قــدرة هــذه الــدول عــى إدارة املــوارد
وحســب أدبيــات البنــك الــدويل تعتــر احلوكمــة

كافــة املســتويات املؤسســية ،واملحــرك األســايس
للتطــور والنمــو االقتصــادي ،مــن خــال حســن
تدبــر وإدارة املــوارد ،وحتســن األداء احلكومــي يف

) .World Bank, 2003ولقــد توصلــت العديــد مــن
األبحــاث والدراســات التــي ُأجريــت حــول موضــوع

احلكــم الرشــيد بأبعــاده املختلفــة هيــدف بشــكل

أن كل الــدول التــي تتميــز بمؤسســات ذات شــفافية

أجــل رفــع مســتوى املعيشــة واخلدمــات للمواطنــن،

احلوكمــة والنمــو االقتصــادي إىل نتائــج مفادهــا:

التنميــة االقتصاديــة ) . (World Bank, 1997فمفهــوم

أســايس إىل حتســن أســاليب احلكــم واإلدارة مــن
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عــى أن احلوكمــة هي الطريقة الفاعلــة للحكم واإلدارة
واالســتغالل األمثــل للمــوارد الوطنيــة مــن خــال

تأثريهــا اإلجيــايب عــى أداء القطاعــات االقتصاديــة

املســتدامة والنمــو االقتصــادي املســتمر(United

املختلفــة وزيــادة الناتــج املحــي االمجــايل (Dixit,

) :Parto, & Gibson, 2005أن احلكــم الرشــيد

) .Knack & Keefer, 1995; Mauro, 1995ومــن

) .Nation, 2011ويف هــذا اإلطــار يــرى (Kemp,

أدا ٌة للحكــم واإلدارة يســاعد يف وضــع اإلطــار
القانــوين واخلطــط التنظيميــة واإلجــراءات الالزمــة

لالســتخدام األمثــل لكافــة املــوارد الوطنيــة ،بشــكل

حيقــق التوزيــع العــادل للثــروة ،وحماربــة الفقــر،
وخلــق فــرص جديــدة للعمــل .ويؤكــد برنامــج

األمــم املتحــدة اإلنامئــي (2010م) كذلــك عــى
الرتابــط الوثيــق بــن تبنــى أســاليب احلكــم الرشــيد
وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بجوانبهــا املختلفــة

املاديــة والبرشيــة ،فاحلكــم الرشــيد يعــزز الشــفافية،

ويقلــل مــن فــرص الفســاد ،ويوســع قاعــدة املشــاركة

يف صنــع القــرار ،ويزيــد مــن فعاليــة وكفــاءة احلكومــة

;2007; Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2011
جوانــب احلكــم الرشــيد بحســب (Kaufmann et

)al., 2011الفاعليــة احلكوميــة وقــدرة احلكومــة عــى

إدارة املقــدرات واملــوارد الوطنيــة واألمــوال العامــة

بشــكل خيــدم عمليــة التنميــة والنمــو االقتصــادي

وحتفيــز القطاعــات املنتجــة .واحلكــم الرشــيد مــن

هــذا املنظــور يعتــر أداة لإلصــاح االقتصــادي
ـوارد الطبيعيـ ِ
ـتغالل املـ ِ
ِ
ِ
ـة ،وتوســيع
إدارة واسـ
لتحســن
ســوق العمــل ،وتشــجيع حريــة الســوق واملنافســة،
ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي ،وزيــادة االســتثامر
والتبــادل التجــاري .ويف هــذا الســياق فقــد بينــت

دراســة ) (Weiss, 2000أمهيــة تطبيــق أســاليب احلكــم

بإدارهتــا للتنميــة واالقتصــاد (United Nations, .

الرشــيد يف حتقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة مــن

 Sopheap, 2000فقــد أشــارت إىل أمهيــة أســاليب
احلكــم الرشــيد مثــل :ا ُملســاءلة والشــفافية واملشــاركة

مــوارد الدولــة  .وربطــت دراســة)(Edison, 2003

بــن أســاليب احلكــم الرشــيد وفاعليــة وكفــاءة

المركزيــة اإلدارة املاليــة ،وتنــوع واســتدامة مصــادر

ورفــع مســتوى النمــو االقتصــادي (Abdellatif,

) .2010أمــا دراســة & (Kato, Kaplan, Sophal,

يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــن خــال

التمويــل ،وبنــاء منظومــة وطنيــة للتكامــل االقتصادي

بــن القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة.

خــال املســاءلة والشــفافية والرقابــة املاليــة عــى إدارة

املوسســات احلكوميــة كعوامــل حمفــزة إلدارة التنميــة

).2003

ومــن ناحيــة أخرى أكــدت العديــد من الدراســات
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وأكـــدت دراســـة & (Kaufmann, Kraay,

) Mastruzzi, 2006حـــول العالقـــة بـــن احلكـــم
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الرشـــيد والنمـــو االقتصـــادي والتـــي شـــملت

) .2005وهن ــاك ع ــدد م ــن الدراس ــات الت ــي تناول ــت

الرشـــيد والنمـــو االقتصـــادي ممثـــا بدخـــل الفـــرد.

االقتصادي ــة والنم ــو االقتص ــادي بش ــكل خ ــاص يف

 209دولـــة عـــى العالقـــة بـــن أســـاليب احلكـــم
وبين ــت دراس ــة ) (Gray, 2007ح ــول العالق ــة ب ــن
احلوكمـــة والنمـــو االقتصـــادي أن معايـــر احلوكمـــة

التـــي تشـــكل األســـاس يف كثـــر مـــن سياســـات
اإلصـــاح املؤســـي واالقتصـــادي كان هلـــا تأثـــر
ملم ــوس ع ــى إع ــادة اهليكل ــة االقتصادي ــة وترسي ــع
النم ــو ورف ــع مس ــتوى املعيش ــة يف كث ــر م ــن ال ــدول.

موضـــوع العالقـــة بـــن احلكـــم الرشـــيد والتنميـــة

الـــدول الناميـــة يمكـــن إجيـــاز بعضهـــا كـــا يـــي:

دراســـة أمحـــد املطـــوري (2011م) حـــول أثـــر

م ــؤرشات إدارة احلك ــم الرش ــيد ع ــى النم ــو االقتص ــادي

يف الع ــراق .وق ــد بين ــت ه ــذه الدراس ــة أن معظ ــم ه ــذه
ٍ
متوفـــرة عـــى مســـتوى التطبيـــق ،ممـــا
املـــؤرشات غـــر

ـر ضع ــف التنمي ــة والنم ــو االقتص ــادي يف الع ــراق،
يف ـ ُ

وكذلـــك أكـــدت دراســـة (Mehanna, Yazbeck,

بســـبب ضعـــف اإلرشاف والرقابـــة عـــى املشـــاريع،

عرشيـــن دولـــة ناميـــة أن احلوكمـــة حمفـــز أســـايس

ع ــى الرتاب ــط الوثي ــق ب ــن م ــؤرشات احلك ــم الرش ــيد

) & Sarieddine, 2010التـــي شـــملت أكثـــر مـــن
للتنميـــة والنمـــو االقتصـــادي خاصـــة يف مايتعلـــق

بمحاربـــة الفســـاد املـــايل ،وتنافســـية القطاعـــات
املنتج ــة ،وورف ــع مس ــتوى األداء االقتص ــادي .وق ــد
بينـــت العديـــد مـــن الدراســـات األخـــرى األثـــر

املبـــارش للحوكمـــة عـــى كفـــاءة اإلدراة احلكوميـــة

للتنميـــة واالقتصـــاد ،ويف حتفيـــز القطاعـــات
املنتجـــة ،ورفـــع مســـتوى دخـــل الفـــرد ،والدخـــل

وتفـــي الفســـاد املـــايل واإلداري .وأكـــدت الدراســـة

حي ــث اليمك ــن حتقي ــق أي منه ــا ع ــى حس ــاب اآلخ ــر،

بــل جيــب تطبيقهــا معــا يف آن واحــد للرفــع مــن مســتوى
التنميـــة االقتصاديـــة ،مـــع رضورة املشـــاركة الفاعلـــة

مـــن مجيـــع القطاعـــات احلكوميـــة ،والقطـــاع اخلـــاص،

ومؤسســـات املجتمـــع املـــدين ،للعمـــل باجتـــاه رفـــع
مســـتوى الفاعليـــة التنظيميـــة والكفـــاءة االقتصاديـــة.

دراســة الــراوي (2012م) حــول حمــددات احلوكمــة

اإلمجـــايل للدولـــة ;(Aizenman & Spiegel, 2006

وعالقتهــا بالتنميــة االقتصاديــة لعينــة مــن أربعــة

هـــذه الدراســـات إىل أمهيـــة أســـاليب احلوكمـــة

االقتصاديــة ،وانخفــاض مســتوى الرفاهيــة ،يعــزى

) .Maiti & Mukherjee, 2013حيـــث أشـــارت
واإلدارة الرش ــيدة يف زي ــادة مس ــتوى النم ــو والرف ــاه

االقتص ــادي وخل ــق بيئ ــة حمف ــزة لالس ــتثامر وتعزي ــز

التنافســـية يف األســـواق (Globerman & Shapiro,

2002; Maiti & Mukherjee, 2013; World Bank,

عــر بلــد ًا عربيــا أظهــرت أن تــدين مســتوى التنميــة
لضعــف الشــفافية والرقابــة ،وانعــدام املســاءلة ،وإســاءة
اســتغالل النفــوذ ،وانتشــار الفســاد ممــا انعكــس ســلب ًا

عــى فعاليــة النشــاط االقتصــادي ،وأدى إىل احلــد مــن

النمــو االقتصــادي.
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دراســة ســايح بوزيــد (2012م) حــول دور وعــزت ذلــك للضعــف الواضــح يف اهلياكل السياســية

احلكــم الرشــيد يف حتقيــق التنميــة املســتدامة باجلزائــر ذات الطابــع الديموقراطــي يف معظــم الــدول العربيــة.
دراســة البســام (2014م) حــول حالــة احلوكمة يف

بينــت الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن جهــود االصالح

التنمــوي واالقتصــادي يف اجلزائــر كــا هــو احلــال يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــدت أن ارتفــاع الناتــج

معظــم الــدول العربيــة ،فــإن تعثــر هــذه اجلهــود يعزى املحــي اإلمجــايل للســعودية ال يؤكــد وجودعالقــة قوية
إىل ضعــف اهليــاكل التنظيميــة والقانونيــة ،وتــدين بــن النمــو االقتصــادي وحتقيــق مســتويات عاليــة

مســتوى املشــاركة السياســية ،وفشــل األســاليب ملــؤرشات احلوكمــة عــى األقــل يف املــدى القصــر،
التقليديــة للحكــم واإلدارة ،وضعــف مشــاركة القطاع وأنــه مــن غــر الدقيــق تعميــم العالقــة اإلجيابيــة
اخلــاص واملجتمــع املــدين يف النشــاط االقتصــادي بــن النمــو االقتصــادي واحلوكمــة ،حيــث بينــت
والتنمــوي ،وغيــاب الرؤيــة اإلســراتيجية الواضحــة نتائــج الدراســة أنــه عــى الرغــم مــن تبنّــي احلكومــة

إلدارة التنميــة ،وعــدم القــدرة عــى هتيئــة البيئــة الســعودية للكثــر مــن اإلصالحــات السياســية

املحفــزة لالســتثامر ،باإلضافــة هلشاشــة مقومــات واالقتصاديــة ،وتطويــر اهليــاكل التنظيميــة واألنظمــة
واللوائــح ،وإنشــاء جمالــس وهيئــات الغــرض منهــا

البنيــة التحتيــة ودعائــم التنميــة املســتدامة.

دراســة حممــد العجلــوين ( 2013م) حــول أثــر هــو تعزيــز ودعــم احلوكمــة الرشــيدة ،إال أن أداء
احلكــم الرشــيد عــى التنميــة اإلقتصاديــة ا ُملســتدامة احلكومــة يف مــؤرشات احلوكمــة الرشــيدة مــازال أقـ َـل

يف الــدول العربيــة .وقــد أشــارت هــذه الدراســة مــن املأمــول .وخلصــت الدراســة إىل رضورة تفعيــل

إىل وجــود أثــر ألســاليب احلكــم الرشــيد عــى سياســات اإلصــاح عــى أرض الواقــع لرفــع كفــاءة
معــدل النمــو االقتصــادي يف الــدول العربيــة ،حيــث وفعاليــة أداء احلكومــة ،وضــان جــودة الترشيعــات

أظهــرت النتائــج أن معــدل النمــو االقتصــادي مرتبــط وتطبيقهــا ،ومكافحــة الفســاد وزيــادة املشــاركة،

إجيابيــ ًا بمســتوى تطويــر املؤسســات وحوكمتهــا يف وتعزيــز مبــدأ املســاءلة والشــفافية.
الــدول العربيــة ،بغــض النظــر عــن الناتــج اإلمجــايل

دراســة ) (Campos & Nugent, 1999حــول

ومعــدل دخــل الفــرد ،وأكــدت الدراســة أن تأثــرات العالقــة بــن احلوكمــة واألداء االقتصــادي يف منطقتــي

مــؤرشات احلوكمــة تتفــاوت يف التأثــر عــى النمــو أمريــكا الالتينيــة ورشق أســيا والتــي شــملت  28بلــدا

االقتصــادي ،حيــث كان للترشيــع وســلطة القانــون تبــن وجــود عالقــة بــن أســاليب احلوكمــة وبــن
وحماربــة الفســاد تأثــر أكــر عــى النمــو االقتصــادي ،األداء االقتصــادي يف هاتــن املنطقتــن ،مــع اختــاف

مقارنــ ًة باملشــاركة واملســاءلة واالســتقرار الســيايس ،تأثــر هــذه العوامــل عــى مســتوى املناطــق والــدول.
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فبينــا يعتــر مــؤرش فعاليــة احلكومــة واإلدارة عامــا

مــن تأثــر احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي ،وأن

فــإن عامــل ســيادة القانــون هــو املحــدد األهــم يف

انعــكاس للتطــور االقتصــادي وعمــل آليــات الســوق

فاعــا يف التنميــة االقتصاديــة يف دول رشق آســيا،
األداء االقتصــادي لــدول أمريــكا الالتينيــة .وأكــدت

نتائــج الدراســة عــى رضورة تفعيــل دور املجتمــع
املــدين وكذلــك الشــفافية واملشــاركة لتحســن األداء

االقتصــادي للــدول يف كلتــا املنطقتــن.

حتســن إدارة االقتصــاد واالنفتــاح الســيايس ماهــو إال

بحريــة ،بعيــد ًا عــن املؤثــرات السياســية يف االقتصــاد،
وحركــة الســوق الطبيعيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أكــدت دراســة (Khan,

) 2008التــي ركــزت عــى مــؤرشات البنــك الــدويل

ويف دراســة ) (Roll & Talbott, 2003حــول

للحكــم الرشــيد والالمركزيــة خاصــة فيــا يتعلــق

ســبع دول يف منطقــة البلقــان أشــارت النتائــج إىل أن

دور احلكــم الرشــيد يف التنميــة االقتصاديــة وزيــادة

العالقــة بــن احلكــم الرشــيد والنمــو االقتصــادي يف

التاميــز اإلجيــايب يف النمــو االقتصــادي وخاصــة عــى
مســتوى الدخــل القومــي اإلمجــايل يمكــن تفســره

باختــاف االلتــزام بمعايــر احلوكمــة مثــل املشــاركة
السياســية وحريــة التعبــر وحقــوق امللكيــة ، ،بينــا

يمكــن ربــط ضعــف النمــو االقتصــادي وانخفــاض
مســتوى الدخــل القومــي ببعــض العوامــل الســلبية

مثــل البريوقراطيــة ،وضعــف األداء االقتصــادي،
والعوائــق الرســمية لالنفتــاح االقتصــادي.

بســبل تطويــر التنميــة يف الــدول الناميــة عــى أمهيــة
دخــل الفــرد يف هــذه البلــدان التــي حتتــاج لتعزيــز

البنيــة األساســية لالقتصــاد مــن خــال مبــادرات
احلوكمــة لترسيــع فعاليــة الســوق املحــي ورفــع

مســتوى اإلنتــاج.

تبــن هــذه الدراســات وغريهــا الــدور املحــوري

للحوكمــة الرشــيدة وأثرهــا عــى التنميــة االقتصاديــة،

ممــا يســتدعي رضورة إعطــاء أمهيــة قصــوى هلــذا
املوضــوع يف الــدول الناميــة ،مــن خــال البحــث

وأشــارت دراســة ()Kurtz & Schrank, 2007

والتحليــل ،خاصــة وأن أغلــب الدراســات الســابقة

إىل إشــكالية إجيــاد معايــر موحــدة تنطبــق عــى مجيــع

مؤرشاهتــا ،حيــث حتــاول هــذه الدراســة الرتكيــز

حــول العالقــة بــن احلوكمــة والنمــو االقتصــادي
الــدول مــع اختــاف األنظمــة السياســية واالقتصاديــة
ونظــم اإلدارة املتنوعــة حــول العــامل .وأظهــرت نتائــج

الدراســة عــى عكــس معظــم الدراســات الســابقة
أن التأثــر املبــارش للنمــو االقتصــادي والتنميــة

االقتصاديــة عــى حتســن ســبل احلكــم الرشــيد أكــر

قــد ركــزت عــى التنميــة املســتدامة بتشــعبها وتعــدد
بشــكل أســايس عــى العالقــة املبــارشة بــن احلوكمــة
والنمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة .وعــى وجــه

التحديــد تعمــل هــذه الدراســة عــى التعــرف عــى أثــر
مــؤرشات احلوكمــة املعتمــدة مــن قبــل البنــك الــدويل

عــى معــدل النمــو االقتصــادي ممثــا بنســبة نمــو
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1-4اﻟﻧﻣوذ
الفــردﺳﻲمــن الناتــج املحــي اإلمجــايل.
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ـؤرشات
ـا تﻧـﻣـموذاس
ـتخدامﻲ مﯾـوظف
جـ ﻗﯾﺎﺳ
تابﺎـدـع ﻋبينﻠـﻰ
كمتغاـﻹـرﻋﺗﻣ
ـايلﺔ ﺗم
اإلمجﺎـﻣﯾ
التطبيقية:ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧ
الدراسةر اﻟﺣوﻛﻣ
ﻟﺗﻘﯾﯾم أ ﺛ
احلوكمــة وجمموعــة مــن املــؤرشات االقتصاديــة
النموذج القيايس :
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺎﻧل .وﻷﻏارض اﻟدارﺳﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر
لتقييــم أثــر احلوكمــة عــى النمــو االقتصــادي األخــرى كمحــددات للنمــو (متغــرات مســتقلة).
ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷارت اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷارت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣﺣددات ﻟﻠﻧﻣو
يف الــدول الناميــة تــم االعتــاد عــى نمــوذج قيــايس وعــى هــذا األســاس يمكــن كتابــة النمــوذج القيــايس
ـايلو :اﻟﺗﺎﻟﻲ :
التﻧـﺣ
ﻰ اﻟ
ـةج اﻟﻘعﯾـﺎﺳ
الدراسـوذ
ـراضﺑﺔ اﻟﻧﻣ
وألغﻛـن ﻛﺗﺎ
ـل.س ﯾﻣ
ﻷـﺳﺎ
ـاذجا ا
منهجيـوـةﻋﻠنـﻰ ﻫذ
ـفﺗﻘﻠﺔ(.
يوظـﻣﺳ
)ﻣﺗﻐﯾارت
ـىﻲالنحﻋﻠــو
البان
GGDPH it = a 0 + b ¢X it + d ¢Z it + e it
ﺣﯾث أن (i ) :ﺗﺮﻣﺰﻟﻠﺪوﻟﺔ و )  (tﺗرﻣزﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،وﺗﻣﺛل )  (Tﻋﺪد اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺤﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.
)  (T = n ´ tو

) (e it

وحيتــوي هــذا النمــوذج املقــرح عــى املتغــرات
التاليــة:
املتغﺎـﻟﯾـرﺔ:بنســبة
ـاسﻐﯾهـارـذا
املتغوـذـر
ت اﻟﺗ
ـمﻠﻰقيـاﻟﻣﺗ
ـع:حتـﻋ
التابﻘـﺗر
ج اﻟﻣ
وﯾﺣﺗوي ﻫ•ذا اﻟﻧﻣ
اإلمجايل
نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي
11
).(GDPPC
• املتغريات التفسريية األساسية للنمو( :)Xوهي
املتغريات املستقلة التي متثل املتغريات األساسية
للنمو ،ويف هذه الدراسة سيتم استخدام املتغريات
التالية:
 :GCاإلنفــاق احلكومــي كنســبة مــن الناتــجاملحــي اإلمجــايل.
  :INVاالســتثامر كنســبة مــن الناتــج املحــياالمجايل.
  :HCرأس املــال البــري الــذي يتم قياســهبنســبة امللتحقــن بالتعليــم الثانوي
  :INVنسبة التضخم.• متغيــرات الحوكمــة( :)Zوهــي كذلــك

متغيــرات مســتقلة وقــد تــم يف هــذه الدراســة
اســتخدام املــؤرشات الســتة للبنــك الــدويل
وهــي:
 السيطـــــرة عــى الفســـــاد (Control ofCorruption (CC)).

 -فعاليـــــة احلكومــــــة(Government :

).)Effectiveness (GE
 االســتقرار الســيايس وعــدم اللجــوء إىلالعنــــف(Political Stability and.:
))Absence of Violence (PS

 -ســيادة القانون (Rule of Law (RL)).

 جــودة الترشيعــات التنظيميــة وتطبيقهــا:).(Regulatory Quality (RQ
 إبــداء الـــــــرأي واملســـاءلة (Voice and)).Accountability (VA
وانطالقــا مــن هــذه التعريفــات يمكــن كتابــة
النمــوذج كــا يــي :
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 اﻻﺳﺗﻘارر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋدم اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ -ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻌﻧف.(Political Stability and Absence of Violence (PS)):

)).(Rule of Law (RL

 ﺟودة اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ .(Regulatory Quality (RQ)): إﺑداء اﻟاري واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ )).(Voice and Accountability (VAواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
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GGDPH it = a 0 + b1GCit + B2 INVit + b 3 HCit + b 4 INFit +

b 5CCit + b 6GEit + b 7 PSit + b 8 RL + b 9 RQit + b 9VAit + e it
البيانات:ﺑﯾﺎﻧﺎت
ومصادرﺻﺎدر اﻟ
الدراسة ارﺳﺔ وﻣ
فرتة ﻓﺗرة اﻟد
العينة،ﯾﻧﺔ،
 2-4اﻟﻌ
يف حني تم االعتامد عىل قاعـدة البنك الدويل

تغطي الدراسة عينة تتكون من  100دولة )(Worldwide Governance indicators, 2017
ﺗﻐطﻲ اﻟدارﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن  100دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾارت اﻟﺗﻲ ﺗم
نامية والتي تتوفر بياناهتا جلميع املتغريات التي تم للحصول عىل البيانات اخلاصة بمؤرشات احلوكمة
1
االستقرار وﺗم
،2016-2002
فعاليةدة ﺑﯾن
الفساد ،اﻟﻣﻣﺗ
عىلﻼل اﻟﻔﺗرة
(السيطرةج ﺧ
وقدم ﺗتمطﺑﯾق اﻟﻧﻣوذ
القيايس.1.وﻗد ﺗ
النموذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
إطار اﻟﻧﻣوذج
يف إطﺎر
استخدامها ﻓﻲ
اﺳ ﺗﺧ د اﻣ ﻬ ﺎ
احلكومة،

القانون،ﻟﻧﻣو
سيادةﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ا
العنف،اﻟﺧﺎﺻ
World
Indicators -2002
ﻲ )(2017
الفرتةاﻟﺑﻧ ك اﻟ
خاللﯾﺎﻧﺎت
النموذجﻗﺎﻋدة ﺑ
تطبيقﻣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻ ﻋ ﺗ
Developmentإىل
السيايس وعدم اللجوء
املمتدةدوﻟبني

البنكﺔ
بياناتﻲ وﻧﺳﺑ
قاعدة اﻟﺣﻛوﻣ
االعتامدﺧمعىلواﻻﻧﻔﺎق
وتمﺎر واﻟﺗﺿ
2016م،ﻻﺳﺗﺛﻣ
وﻧﺳب ا
الدويل (Worldwide Governance indicators,

) 2017اخلاصة بنسبة النمو ،ونسب االستثامر
1اﻧﻈﺮ دول اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻼﺣﻖ
والتضخم ،واالنفاق احلكومي ،ونسبة التمدرس.

الرأيوﻟﻲ
وإبداء ك اﻟد
وتطبيقها،ﻋدة اﻟﺑﻧ
التنظيميةﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎ
الترشيعاتﺗم اﻻﻋﺗﻣ
جودةس ﻓﻲ ﺣﯾن
اﻟ ﺗ ﻣ د ر
واملساءلة)
ويعــرض اجلــدول رقــم ( )1تعريف ًا مفصــا

ملــؤرشات احلوكمــة ومصــادر البيانــات.

12

جدول رقم (: )1
مؤشرات الحوكمة
المؤشر

التعريف

المصدر

السيطرة على الفساد
)(CC

التصــورات حــول مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب
ب والمصالح
خاصــة ،فضـاً عــن الســيطرة علــى الدولــة مــن قبــل النُّـخَــ ِ
الخاصــة.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

فعالية الحكومة
)(GE

التصــورات حــول نوعيــة الخدمــات العامــة ،ونوعيــة الخدمــة المدنيــة
ودرجــة اســتقاللها عــن الضغــوط السياســية ،ونوعيــة صياغة السياســات
وتنفيذهــا ،ومصداقيــة التــزام الحكومــة بهــذه السياســات.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

االستقرار السياسي وعدم
اللجوء الى العنف )(PS

التصــورات المتعلقــة باحتمــال عــدم االســتقرار السياســي والعنــف ذي
الدوافــع السياســية ،بمــا فــي ذلــك اإلرهــاب.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

سيادة القانون )(RL

التصــورات حــول مــدى ثقــة األفــراد في قواعــد وقيــم المجتمــع وااللتزام
بهــا ،وال ســيما طريقــة تطبيــق العقــود وحقــوق الملكيــة والشــرطة
والمحاكــم ،فض ـاً عــن احتمــال وقــوع الجريمــة والعنــف.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

جودة التشريعات
التنظيمية )(RQ

التصــورات حــول قــدرة الحكومــة علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات
ولوائــح ســليمة ،تســمح بتشــجيع و تنميــة القطــاع الخــاص.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

إبداء الراي والمساءلة
)(VA

التصــورات حــول مــدى قــدرة األفراد علــى المشــاركة فــي اختيــار
حكوماتهــم ،فضــاً عــن حريــة التعبيــر ،وحريــة تكويــن الجمعيــات،
وحريــة اإلعــام.

Worldwide Governance
indicators (2017)، The
World Bank

 .1يبني جدول رقم ( )2أ /دول العينة.
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جدول رقم ( 2أ) :
قائمة دول العينة ( 100دولة)
دول شمال اقريقيا و الشرق األوسط (18دولة)

دول إفريقيا
( 41دولة)

دول أمريكيا الالتينية
( 22دولة )

دول أسيا
(  19دولة )

الجزائر
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت
لبنان
موريتانيا
المغرب
سلطنة عمان
دولة قطر
المملكة العربية السعودية
السودان
تونس
تركيا
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

أنغوال
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية افريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو،
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كوت ديفوار
جيبوتي
غينيا اإلستوائية
أثيوبيا
الغابون
غامبيا،
غانا
غينيا
غينيا بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
ماالوي
مالي
موزمبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
السنغال
سيشيل
سيرا ليون
جنوب أفريقيا
السيشال
تنزانيا
طوقو
أوغندا
زامبيا
زيمبابوي

األرجنتين
جزر البهاما،
بربادوس
بوليفيا
البرازيل
تشيلي
كوستا ريكا
جمهورية الدومنيكان
اإلكوادور
السلفادور
غواتيماال
هايتي
هندوراس
جامايكا
المكسيك
نيكاراغوا
بناما
باراغواي
بيرو
ترينداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويال

أفغانستان
بنغالديش
كمبوديا
الصين
فيجي
الهند
أندونيسيا
كازاخستان
ماليزيا
منغوليا
ميانمار
نيبال
باكستان
الفلبين
سنغافورة
سيريالنكا
تايالند
أوزبكستان
فيتنام
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تقدير النموذج وحتليل النتائج :
تــم يف هــذه الدراســة تطبيــق النمــوذج القيــايس عــى
 100دولــة ناميــة وذلــك خــال الفــرة املمتــدة بــن 2002
و 2016م .ومــن هــذا املنطلــق فقــد تــم االعتــاد عــى
نــاذج البانــل ) )Panel data Modelsأونمــوذج بيانــات
السالســل املقطعيــة الــذي هيتــم بأثــر املتغــرات املســتقلة
عــى املتغــر التابــع ،وذلــك حســب التغــر يف الزمــن،
وحســب التغــر يف املشــاهدات املقطعيــة يف نفــس الوقــت.

تقدير النموذج عل العينة اإلمجالية :
تســتهدف املنهجيــة املتبعــة يف هــذا البحــث تقديـ َـر
ِ
أثــر املتغــرات املســتقلة املســتخدمة يف النمــوذج
القيــايس وخاصــة منهــا املتعلقــة باحلوكمــة عــى النمو
االقتصــادي وذلــك بالنســبة جلميــع الــدول املكونــة
للعينــة وخــال الفــرة املمتــدة بــن 2016-2002م.
واجلــدول رقــم (2ب) يبــن تقديــر النمــوذج بالنســبة
للعينــة اإلمجاليــة.

الجدول (2ب) :
أثار الحوكمة على النمو في الدول النامية ( العينة اإلجمالية )

Constant

***3.125
)(3.25

***2.905
)(3.59

***5.665
)(7.39

***2.847
)(3.28

**1.544
)(1.99

***4.865
)(6.45

اإلنفاق الحكومي

***-0.124
)(-3.18

-0.049
)(-1.41

**-0.068
)(-2.00

-0.047
)(-1.31

0.011
)(0.29

**0.078
)(2.33

االستثمار

***0.083
)(4.96

-0.034
)(-1.31

0.035
)(1.14

0.032
)(1.41

***0.079
)(4.69

0.112
)(4.15

نسبة التضخم

***0.598
)(3.42
***0.033
)(66.01

***0.743
)(4.34
***0.029
)(56.89

0.015
)(0.09
***0.035
)(88.34

***0.645
)(3.50
***0.033
)(70.88

***0.858
)(5.24
***0.033
)(60.50

***0.743
)(4.34
***0.029
)(56.89

السيطرة على الفساد

***0.393
)(14.84

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

***0.595
)(23.78

–

–

–

–

االستقرار السياسي وعدم
اللجوء إلى العنف

–

–

***0.219
)(13.31

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.364
)(15.68

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.414
)(16.16

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

**0.061
)(2.55

عدد الدول

100

100

100

100

100

100

رأس المال البشري
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أظهــرت النتائــج يف هــذه الدراســة أن املتغــرات

ويظه ــر الش ــكل رق ــم ( )1نتائ ــج التأث ــرت

الســيايس ،وعــدم اللجــوء إىل العنــف ،وجــودة

حيـــث أظهـــرت النتائـــج يف هـــذا الســـياق

اخلاصــة باحلوكمــة :حماربــة الفســاد ،واالســتقرار

الترشيعــات التنظيميــة ،وســيادة القانــون ،باإلضافــة

ملــؤرش إبــداء الــرأي واملســاءلة متثــل حمــددات رئيســة

للنمــو االقتصــادي .وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع
الفكــرة الســائدة التــي تعتــر أن االلتــزام بتطبيــق

معايــر احلوكمــة يعتــر حمفــزا أساســيا للنمــو
االقتصــادي يف البلــدان الناميــة.

النســـبية ملـــؤرشات احلوكمـــة عـــى النمـــو،
مـــدى األمهيـــة النســـبية ملـــؤرشات فعاليـــة

احلكومـــة وجـــودة الترشيعـــات التنظيميـــة
والســـيطرة عـــى الفســـاد وســـيادة القانـــون،

مقارنـــة بمـــؤرشات االســـتقرار الســـيايس
وع ــدم اللج ــوء إىل العن ــف ،و س ــيادة القان ــون،

وإبـــداء الـــرأي واملســـاءلة.

الشكل رقم (  )1ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في افريقيا

ويبـــن الشـــكل رقـــم ( )2ترتيـــب اخلمـــس

ٍ
مـــؤرشات
عـــى مســـتوى الـــدول الناميـــة يف مخـــس

مـــؤرشات احلوكمـــة .ويظهـــر هـــذا الشـــكل إمجـــاالً

احلكومـــة ،واالســـتقرار الســـيايس ،وعـــدم اللجـــوء

جم ــال حتس ــن معايريه ــا اخلاص ــة باحلوكم ــة .وبصف ــة

التنظيميـــة وتطبيقهـــا ،يف حـــن حتتـــل بربـــادوس

ع ــرة دول ــة املتحصل ــة ع ــى املرات ــب األوىل يف جم ــال
جهـــود كل مـــن ســـنغافورة وبربـــادوس وتشـــييل يف
خاصـــة :فـــإن ســـنغافورة حتتـــل املرتبـــة االوىل

للحوكم ــة ،وه ــي :الس ــيطرة ع ــى الفس ــاد ،وفعالي ــة
إىل العنـــف ،وســـيادة القانـــون ،وجـــودة الترشيعـــات
املرتبـــة األوىل يف جمـــال إبـــداء الـــراي واملســـاءلة.
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الشكل رقم (  )2مؤشرات الحوكمة ،العينة اإلجمالية
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تقدير النموذج عل العينات الصغرى :
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األفريقيــة ،فقــط يف حــن اشــتملت العينــة الثانيــة عــى

تــم يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة اختبــار النمــوذج،

دول شــال إفريقيــا والــرق األوســط ،أمــا العينــة

صغــرى تــم تكوينهــا مــن منظــور إقليمــي اعتــادا

احتــوت العينــة األخــرة عــى دول أمريــكا الالتينيــة.

الثالثــة فقــد اشــتملت عــى الــدول األســيوية ،وأخــر ًا

ولكــن هــذا االختبــار للنمــوذج كان يف عينــات

واجلــدول التــايل حيتــوي عــى هــذه االختبــارات

عــى تصنيفــات البنــك الــدويل ،وبالتــايل تــم تكويــن

حســب هــذا التقســيم اإلقليمــي.

أربــع عينــات :اشــتملت العينــة األوىل عــى الــدول

جدول (: )3
تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي ،العينة حسب التوزيع الجغرافي
شمال أفريقيا والشرق األوسط
السيطرة على الفساد

***0.896
)(12.53

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

***0.797
)(9.49

–

–

–

–

االستقرار السياسي

–

–

***0.354
)(6.91

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

**0.776
)(14.43

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.592
)(14.10

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

**0.149
)(2.59

عدد الدول

18

18

18

18

18

18

إفريقيا
السيطرة على الفساد

***0.224
)(5.52

–

–

–

–

–

فاعلية الحكومة

–

**0.473
)(11.49

–

–

–

–

االستقرار السياسي

–

–

***0.143
)(5.59

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.192
)(3.90

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.139
)(3.29

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

0.014
)(0.677

عدد الدول

41

41

41

41

41

41
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جدول (: )4
تأثير الحوكمة على النمو اإلقتصادي ،العينة حسب التوزيع الجغرافي
أمريكا الالتينية
السيطرة
على الفساد

***0.430
)(14.96

–

–

–

–

–

فاعلية
الحكومة

–

***0.576
)(18.33

–

–

–

–

االستقرار
السياسي

–

–

***0.387
)(13.18

–

–

–

سيادة
القانون

–

–

–

***0.455
)(16.20

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

**0.317
)(9.27

–

إبداء الرأي والمساءلة  

–

–

–

–

–

***0.675
)(16.22

عدد الدول

22

22

22

22

22

22

أسيا
السيطرة
على الفساد

***1.028
)(12.37

–

–

–

–

–

فاعلية
الحكومة

–

***1.021
)(29.64

–

–

–

–

االستقرار
السياسي

–

–

***0.303
)(5.12

–

–

–

سيادة القانون

–

–

–

***0.885
)(13.09

–

–

جودة التشريعات
التنظيمية

–

–

–

–

***0.898
)(16.52

–

إبداء الرأي
والمساءلة  

–

–

–

–

–

*0.121
)(1.91

عدد الدول

19

19

19

19

19

19

مــن خــال هــذه اجلــداول نالحــظ الــدور

إفريقيــا والــرق األوســط أظهــرت النتائــج أن كل

رفــع نســب النمــو يف معظــم الــدول الناميــة .فعــى

إال أن مــؤرشي حماربــة الفســاد وفاعليــة احلكومــة

اهلــام الــذي تلعبــه خمتلــف أوجــه احلوكمــة يف

مســتوى جمموعتــي الــدول اإلفريقيــة ودول شــال

مــؤرشات احلكومــة تؤثــر عــى النمــو االقتصــادي،
كان تأثريمهــا أكــر يف املجموعتــن مقارنـ ًة باملــؤرشات
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األخــرى ،مــع مالحظــة أن األولويــة يف حالــة الــدول

حمــركات التنميــة والنمــو االقتصــادي الرسيــع الــذي

أمهيــة مــورش حماربــة الفســاد عــى النمــو االقتصــادي

مســتوى الــدول اآلســيوية .وتتســم اقتصاديــات

األفريقيــة تــأيت ملــؤرش فاعليــة احلكومــة ،بينــا تظهــر

يف دول جمموعــة شــال أفريقيــا والــرق األوســط

بشــكل أكــر .وربــا يمكــن تفســر ذلــك باجلهــود
املتزايــدة يف كثــر مــن الــدول ملحاربــة الرشــوة

وكذلــك لتحســن كفــاءة احلكومــة تزامنــا مــع الــدور
املتنامــي ملنظــات املجتمــع املــدين يف مراقبــة أعــال

احلكومــات خاصــة ،وأن ترتيــب هــذه الــدول يف
جمــال الشــفافية واحلوكمــة متــدين نســبيا ويمثــل

أحــد عوائــق النمــو والتنميــة املســتدامة بصفــة عامــة،

وقــد ثبــت أن الكثــر مــن الــركات العامليــة العاملــة
ِ
ـــب منهــا رشــاوى مقابــل
يف هــذه الــدول قــد ُطـل َ
االســتثامر ،ممــا يقلــل املــوارد املتاحــة لالســتثامر،
ويولــد تأثــرا ســلبيا عــى النمــو االقتصــادي.

أمــا فيــا خيــص جمموعتــي الــدول األســيوية ودول

أمريــكا الالتينيــة ،فقــد أظهــرت النتائــج أن مســألة
فاعليــة احلكومــة كــا هــو احلــال يف املجموعتــن

الســابقتني تعتــر مــن األولويــات التــي مــن شــأهنا

دعــم مســار التنميــة يف هــذه املناطــق .وعــى
األخــص فقــد أظهــرت النتائــج رضورة مضاعفــة

جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز جــودة الترشيعــات
التنظيميــة وتطبيقاهتــا بالنســبة لبلــدان أســيا ،وإبــداء
الــرأي واملســاءلة وإرســاء مبــادىء ســيادة القانــون

بالنســبة لبلــدان أمريــكا الالتينــة .وربــا يعــزى
اختــاف أمهيــة املــورشات يف املجموعتــن الختــاف

تشــهده الكثــر مــن دول املجموعتــن خاصــة عــى
هاتــن املجموعتــن بالتنــوع النســبي ملصــادر االقتصاد
وكذلــك بالــدور امللحــوظ للقطــاع اخلــاص ممــا جيعــل
مــؤرشات احلوكمــة اخلاصــة بإرســاء مبــادئ القانــون

وســن الترشيعــات املنظمــة لالســتثامر وحركــة
الســوق أكثــر أمهيــة.

ولعلــه مــن املهــم إبــراز األمهيــة النســبية لــكل

مــؤرشات احلكومــة يف العينــات الصغــري التــي تــم

تكوينهــا مــن منظــور إقليمــي .وتوضــح األشــكال

رقــم ( )3و( )4و( )5و( )6ترتيــب مــؤرشات احلوكمة
يف كل عينــة .وبصفــة عامــة أظهــرت النتائــج ترتيــب
ِ
لعينــة دول شــال إفريقيــا
معايــر احلوكمــة بالنســبة
والــرق األوســط كــا يــى :جــاء متغــر الســيطرة عىل
الفســاد أوالً  ،وفاعليــة احلكومــة ثانيـ ًا ،ومتغــر ســيادة

القانــون ثالث ـ ًا ،ومتغــر جــودة الترشيعــات التنظيميــة
رابعـ ًا ،وجــاء االســتقرار الســيايس خامسـ ًا ً ،وقــد جــاء
متغــر إبــداء الــرأي واملســاءلة يف املرتبــة األخــرة .أمــا

فيــا خيــص منطقــة إفريقيــا أظهــرت النتائــج بصفــة
عامــة أمهيــة مــؤرشات فاعليــة احلكومــة والســيطرة

عــى الفســاد ،وســيادة القانــون واالســتقرار الســيايس،

وجــودة الترشيعــات مقارنــة بمــؤرش إبــداء الــرأي

واملســاءلة .وفيــا خيــص منطقــة أمريــكا الالتينيــة :فقــد
كانــت مــؤرشات إبــداء الــرأي ،واملســاءلة ،وفاعليــة

احلكومــة ،وســيادة القانــون ،والســيطرة عــى الفســاد،
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واالســتقرار الســيايس هــي األهــم يف مســار دفــع

والتــي أبــرزت دور الســيطرة عــى الفســاد وفاعليــة

التنظيميــة  .وأخــر ًا :فقــد أشــارت النتائــج فيــا خيــص

القانــون مقارنــة بمــؤرشات االســتقرار الســيايس

النمــو االقتصــادي مقارنــة بمــؤرش جــودة الترشيعــات
الــدول األســيوية األمهيــة النســبية ملــؤرشات احلوكمــة

احلكومــة وجــودة الترشيعــات التنظيميــة وســيادة
وإبــداء الــرأي واملســاءلة.

الشكل رقم (  )3ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في دول شمال أفريقيا والشرق األوسط

الشكل رقم (  )4ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في أفريقيا

الشكل رقم (  )5ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في دول امريكا الالتينية
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الشكل رقم (  )6ترتيب األهمية النسبية لمؤشرات الحوكمة في آسيا

خامتة وتوصيات :

أكــدت نتائــج الدراســة بوجــه عــام عــى الفكــرة

تنــاول هــذا البحــث دراســة أثــر االلتــزام بتطبيــق

الســائدة مــن أن االلتــزام بآليــات احلكــم الرشــيد

واملتمثلــة يف حماربــة الفســاد ووجــودة التنظيــات

اخلصــوص فقــد بينــت تلــك النتائــج حقيقـ ًة أنــه عــى

معايــر احلكــم الرشــيد املعتمــدة مــن البنــك الــدويل
الترشيعيــة ،وفعاليــة احلكومــة ،وســيادة القانــون،
واملشــاركة ،والشــفافية واملســاءلة ،واالســتقرار

الســيايس ،وغيــاب العنــف عــى النمــو االقتصــادي،

مــن شــأنه أن يعــزز النمــو االقتصــادي .وعــى وجــه
الرغــم مــن أمهيــة مجيــع مــورشات احلكــم الرشــيد
ُّ
للنمــو االقتصــادي يف الــدول الناميــة إال أن األمهيــة
النســبية لــكل مــؤرش ختتلــف باختــاف املجموعــات

وذلــك مــن خــال دراســة عينــة تتكــون مــن 100

اإلقليميــة بنــا ًءا عــى االختالفــات يف أنظمــة احلكــم

اعتمــدت الدراســة التطبيقيــة يف هــذا البحــث عــى

االقتصاديــة يف تلــك املجموعــات والــدول.

دولــة ناميــة خــال الفــرة 2016 - 2002م  .ولقــد
اســتخدام بعــض النــاذج القياســية يف إطــار مــا يعرف

واإلدارة وكذلــك االختــاف يف هيكليــة القطاعــات

املصادر واملراجع:

بنــاذج البانــل .وقــد توصلــت الدراســة إىل أن كفــاءة

أو ًال /املراجع العربية:

احلكومــة ،ونوعيــة الترشيعــات التنظيميــة  ،وحماربــة

الفســاد ،واالســتقرار وعــدم اللجــوء إىل العنــف
مجيعهــا عوامــل توثــر بصفــة إجيابيــة وذات داللــة

عــى نســبة النمــو يف الــدول الناميــة .كــا توصلــت
الدراســة إىل أن تأثــرات مــؤرشات احلوكمــة ختتلــف

نســبيا حســب التوزيــع اإلقليمــي للــدول .ولقــد

الــراوي ،أنــار أمــن 2012( .م) .حمــددات احلوكمــة دراســة
قياســية لعينــة خمتــارة مــن الــدول .مؤمتــر عوملــة اإلدارة
يف عــر املعرفــة  17 - 15 ،ديســمرب  ،جامعــة اجلنــان،
طرابلــس ،لبنــان.
البســام ،بســام عبــد اهلل2014( .م) .احلوكمــة الرشــيدة:
دراســة حالــة العربيــة الســعودية .بحــوث اقتصاديــة
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