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Abstract 
This study aims to know the impact of governance in achieving economic growth, 

because corporate governance has become one of the main factors of economic 

growth models in current studies and research. This study came to show two things: 

where the first was concerned with identifying the reality of governance indicators 

as one of the expressive concepts of institutional reforms in Iraq and their role in 

economic growth through descriptive analysis of data expressing governance. As 

for the second, it was limited to the empirical evaluation of the impact of these 

indicators on economic growth through the use of time series data for the period 

1996-2020 and based on some econometric tools represented by the Autoregressive 

Distributed Lags (ARDL), and the study relied on global governance indicators 

issued by The World Bank, consisting of (government effectiveness, quality of 

legislation, rule of law, voting and accountability, control of corruption, political 

stability, and absence of violence). 

The study achieved the following results: 

- According to the reality of governance indicators in Iraq, it was found that all 

indicators fell within the negative performance area, and the worst of them were 

the indicators of political stability and the rule of law. 

 - In terms of the econometrics model, the study concluded that the two indicators 

of government effectiveness, voting and accountability have an important and 

positive impact on economic growth in the short and long terms, while the study 

showed that the political stability indicator has a negative impact in the long term. 

 One of the reasons that have led to instability is foreign interference, and 

therefore, work must be done to create harmony between the components of the 

society of various nationalities and religions, as well as to strengthen the status of 

security and military institutions and work on their independence from political 

pressures by the influential political parties in Iraq. 
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 المستخلص
الحوكمة في تحقيق النمو االقتصادي، ألن الحوكمة أضحت من المرتكزات  أثرمعرفة  إلىتهدف هذه الدراسة 

 الحالية .وقد أتت هذه الدراسة لبيان أمرين:حيث بحاثاألساسية في نماذج النمو االقتصادي في الدراسات و األ
اختص األول بالتعرف على واقع مؤشرات الحوكمة كأحد المفاهيم المعبرة عن االصالحات المؤسسية في 
العراق و دورها في النمو االقتصادي من خالل التحليل الوصفي للبيانات المعبرة عن الحوكمة.أما الثاني فقد 

من خالل استخدام بيانات سالسل هذه المؤشرات على النمو االقتصادي  ثراقتصر على التقييم التجريبي أل
وباالستناد على بعض أدوات االقتصاد القياسي المتمثلة بأنموذج االنحدار الذاتي  2020-1996 زمنية للمدة

عتمدت الدارسة على مؤشرات الحوكمة العالمية التي ( ، واARDLذي الفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة)
لية الحكومة، جودة التشريعات، سيادة القانون، التصويت و المساءلة، يصدرها البنك الدولي و المكونة من)فعا

 السيطرة على الفساد، االستقرار السياسي، و غياب العنف(. 
 :اآلتيةالنتائج  أهم إلىتوصلت الدراسة 

ن المؤشرات كافة تقع ضمن منطقة األداء السلبي،و كان مؤشرات الحوكمة في العراق،تبين بأوفقَا لواقع  -
 ءها مؤشر االستقرار السياسي يليه مؤشر سيادة القانون.أسو

لمساءلة أثر ن للمؤشرين فاعلية الحكومة و التصويت و اموذج القياسي، استنتجت الدراسة بأمن حيث األن -
على النمو االقتصادي في األجلين القصير و الطويل، في حين أظهرت الدراسة بأن  هام و إيجابي

 سلبي في االجل الطويل على النمو االقتصادي. أثري لمؤشر االستقرار السياس
عدم االستقرار التدخالت الخارجية، و عليه يجب العمل على خلق انسجام  إلىومن األسباب التي ادت     

بين مكونات المجتمع من قوميات و أديان متعددة، فضاًل عن تعزيز مكانة المؤسسات األمنية و العسكرية 
 استقالليتها من الضغوطات السياسية من قبل االحزاب السياسية المتنفذة في العراق.العمل على و

 

 الكلمات المفتاحية
 .  ARDLمؤشرات الحوكمة، النمو االقتصادي، االقتصاد العراقي، 
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 المقدمة 
خذت حيزا كبيرا من االقتصاد السليم ألي بلد ما، و أ  المؤشرات الدالة على  أهميعد النمو االقتصادي من  

و التحليل على مستوى النظريات و االدبيات االقتصادية، حيث تسعى العديد من المنظمات و المؤسسات   يةهماأل
العوامل المحفزة للنمو االقتصادي و كذلك تفسير التباين في مستويات النمو بين   أهممعرفة و بيان    إلىالدولية  

و اآلخذ بنظر االعتبار العوامل غير االقتصادية    تفسير هذا التباين  إلىالبلدان، مما دفع بالعديد من االقتصاديين  
و في مقدمتها العوامل المؤسساتية و بخاصة طبيعة النظام االقتصادي و السياسي و االجتماعي و دور الحكم 

االقتصادية للموارد المتاحة تحت مفهوم الحوكمة الذي اضحى من المفاهيم الشائعة   دارةالرشيد و العقالني في اإل
في خلق نمو اقتصادي مستدام من   همي عقد التسعينيات من القرن الماضي و الذي يمكن أن يسو بخاصة ف

 السياسية و القانونية المالئمة لتحقيق النمو االقتصادي المنشود. الل تهيئة الظروف االقتصادية و خ
منها مرور نظام ذلك ألسباب عدة  ، و يةهمفي غاية األ  ة االهتمام بالعوامل المؤسسيةلو في العراق تعد مسأ

و ما رافقه من هشاشة في بنية   2003الحكم في العراق بعدة مراحل و لعل أبرزها تغيير النظام السياسي في عام  
ستقرار السياسي وتفشي  ثلت بتردي الوضع األمني و عدم االالمؤسسات الحكومية و ظهور العديد من المشاكل تم

يمتلك العراق ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تتمثل فضاًل عن ذلك  و الترهل الوظيفي،    داري الفساد المالي و اإل
االقتصادي و استدامته  باالحتياطيات الكبيرة من النفط و الغاز الطبيعي، و هذه بحد ذاتها كافية لالرتقاء بالنمو  

 دارته بعقالنية و على أسس الحكم الرشيد ومبادئه. لو تم إ
على النمو    هاأثر   و قياس  لتسليط الضوءعلى واقع مؤشرات الحوكمةدراسة كمحاولة  ال  ههـذومن هنا أتت  

 االقتصادي في العراق . 
 مشكلة الدراسة: 

 هم لت متغيرات مهمة تسصادي على المتغيرات االقتصادية وأهمكزت الدول في سعيها لتحقيق النمو االقت ر
النمو االقتصادي، و من هذه المتغيرات االهتمام بالجوانب المؤسسية المتمثلة  في خلق بيئة عمل تشجع على 

تتمثـل مشـكلة لذا    بالحوكمة و التي يجب األخذ بها عند وضع السياسات االقتصادية المحفزة للنمو االقتصادي،
 . قتصـادياالالنمـو جهـود  مؤشرات الحوكمة في أثر مـدى واتجـاه  ى تبيانالبحـث ف

 أسئلة الدراسة : 
 التساؤل اآلتي: يمكن طرح 

 1996ها على النمو االقتصادي في العراق خالل المدة الزمنية )أثر "ما واقع مؤشرات الحوكمة و مدى 
 (؟ " 2020-

 الدراسة:  ية أهم
 الدراسة في :  ههـذ يةأهمتنبـع  

المقاربات الحديثة لنظرية النمو األقتصادي و المتمثلة بالحوكمة و دورها في تحقيق المناخ المالئم   هم. تناولها أل1
 لتحقيق معدالت النمو المنشودة. 
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مؤشرات الحوكمة لدعم    يةأهم. قد تفيد نتائج الدراسة صناع القرار عند وضع السياسات االقتصادية و اآلخذ ب2
 عملية النمو االقتصادي . 

 الدراسة: هدف 
 : إلىتهدف 

 . التعرف على واقع العراق ضمن مؤشرات الحوكمة المحددة من قبل البنك الدولي. 1
 (.  2020- 1996مؤشرات الحوكمة في النمو االقتصادي في العراق للمدة) أثر. قياس وتحليل 2

 فرضية الدراسة:  
 في ضوء مشكلة الدراسة و هدفها، تم صياغة الفرضية على النحو اآلتي:

 باستقراء واقع العراق،من المتوقع ان تكون لمؤشرات الحوكمة قيم سالبة طيلة مدة الدراسة.  -1
 (.  2020-1996في النمو االقتصادي في العراق للمدة) إيجابيةلهـا أثـار  لمؤشرات الحوكمة 1
 (. 2020-1996مؤشرات الحوكمة في النمو االقتصادي في العراق للمدة) أثر. وجود تباين في  2

 منهجية الدراسة: 
 الدراسة و التحقق من فرضياتها، فقد تم استخدام المنهج الوصفي لتحليل مؤشرات الحوكمة،  أهدافلتحقيق 

مؤشرات الحوكمة في النمو االقتصادي في    أثرلبيان    (ARDL)نموذج قياسيو التحليل الكمي من خالل بناء أ
 العراق في االمدين القصير والطويل.

 الدراسة:  إطار
 جمهورية العراقالمكاني:  طارإلا 
 2020-1996: الزماني طاراإل 

 هيكلية الدراسة: 

النظري للدراسة و المتعلق بمفهوم   طارمبحثين رئيسين، أختص المبحث األول باإل   إلىتم تقسيم الدراسة  
و مؤشراتها، في حين تناول المبحث الثاني تحليل مؤشرات الحوكمة في العراق و تحليل نتائج األنموذج   الحوكمة

 مؤشرات الحوكمة في النمو االقتصادي في العراق . أثرالقياسي لبيان 

 الدراسات السابقة:
الحوكمة على    أثرب  ألجل فهم مشكلة الدراسة و تفسيرها،تم األستناد على بعض الدراسات التطبيقية المتعلقة

 مستويات و نذكر منها:  ةالنمو االقتصادي على ثالث
 أواًل:دراسات محلية

ركزت على    (:2018- 2014(بعنوان)العراق في ضوء مؤشرات الحكم الرشيد للمدة2020. دراسة)وارتان،1
(من خالل االعتماد على  2018- 2014توضيح حالة العراق في ضوء مؤشرات الحكم الرشيد خالل المدة)

وضحت الدراسة بأن كافة مؤشرات الحوكمة تقع في المنطقة السلبية، و كان  ج الوصفي التحليلي. و أالمنه



  ....... قتصاديألالنمو ا في  هاأثرواقع مؤشرات الحوكمة و               
 

 صالح و قادر وأحمد     

 351 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xالرافدين )تنمية 

  .pp(372-347، ص. ) .2022Decكانون االول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

رات األستقرار السياسي و سيادة كانت مؤش  المساءلة، في حين أن أكثرها سوءً أفضلها مؤشر حرية الرأي و  
 القانون و مكافحة الفساد على التوالي. 

 أثر تحليل    إلىهدفت  الحوكمة في تنويع االقتصاد العراقي(:    أثر  ( بعنوان)2019  ،  . دراسة )عبدالوهاب2
  ( من خالل االستناد على المنهج الوصفي التحليلي 2015- 2004الحوكمة في تنويع االقتصاد العراقي للمدة)

ن ضعف القاعدة االقتصادية في  االحصائية. و استخلصت الدراسة أمع استخدام الرسوم و االشكال البيانية  
 السياسات االقتصادية غير السليمة، فضاَل عن عدم التناسق فيما بينها.  إلىالعراق تعزى 

مارات الحكومية في داء االستث معايير الحوكمة في كفاءة أ  أثر( بعنوان)2021دراسة )الجابري و العمار،-3
مؤشرات الحوكمة على االستثمار الحكومي من   أثر:حاولت الدراسة بيان  التكامل المشترك(  إطارالعراق في  

أنموذج) استخدام  للمدة  ARDLخالل  بأ2003-2018(  الدراسة  استنتجت  معايير  .و  تطبيق  ضعف  ن 
 بشكل سلبي على تدني النشاط االستثماري الحكومي.   أثرفي اجراءات و قرارات السياسة االستثمارية    الحوكمة

 
 دراسات عربية:  ثانيًا:

بعنوان)2020)علي،  دراسة   -1 االقتصادي فيعلى    الحوكمةالفساد ومؤشرات    أثر  (  العربية  النمو    الدول 
بيان    (:2017-1996للمدة في  مؤشرات    أثرحاولت  االقتصادي  النمو  على  عربية    13الحوكمة  دولة 

الدراسة  2017-1996باستخدام نماذج السالسل الزمنية المقطعية)البانل( للمدة )  أن أفضل    إلى (.توصلت 
التأثيرات   أنموذج  للفساد  الثابتة، وأ أنموذج هو  النمو االقتصادي، في حين أظهر مؤشرا   أثرن  سلبي على 

 ثير على النمو االقتصادي. ار السياسي عدم معنويتهما في التأفاعلية الحكومة و االستقر 
مؤشرات الحكم الرشيد على النمو االقتصادي    أثر كان الهدف هو تحديد    (:2016)شوبار و عصام،    دراسة-2

( مستعملين المنهج القياسي و المتمثل في بيانات السالسل الزمنية 2012- 2000في الدول العربية للمدة)
ستنتجت الدراسة  وا.  GLS))  اسطة المربعات الصغرى المعممةانل( وتم تقدير معلمات األنموذج بو المقطعية)الب

و معنوي لمتغير األطر التنظيمية و سيادة القانون على النمو االقتصادي، مع عدم وجود    إيجابي  أثروجود  
السياسي، فعالية الحكومة و مكافحة الفساد( على النمو   لكل من مؤشر )المشاركة و المساءلة، االسقرار  أثر

 االقتصادي.
االقتصادي2016ابراهيم،  &   )عيسى  دراسة-3 النمو  الجيدة و  بعنوان)الحوكمة  العالقة   (  لنمذجة  كمحاولة 

و النمو االقتصادي في الجزائر   أتت هذه الدراسة لتوضيح العالقة بين الحوكمة  بالتطبيق على حالة الجزائر(:
نماذج تصحيح قياسي كاختبار التكامل المشترك و ( وتم االستناد على تقنيات االقتصاد ال2013- 1996للمدة)

نمو الخطأ و جرانجر للسببية. و خلصت الدراسة بوجود عالقة توازنية طويلة االجل بين مؤشرات الحوكمة و ال
ت ضعيفة، كما بين اختبار السببية وجود عالقة تأثير في أتجاه واحد و  ن تلك العالقة كاناالقتصادي، إال أ 

 هو من الحوكمة الجيدة نحو النمو األقتصادي و ليس العكس.
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(بعنوان)دور مؤشرات الحوكمة في التأثير على صورة النشاط االقتصادي 2019. دراسة)جهيزة و غريسي،  4
للمدة قياسية  الناشئة:دراسة  الناشيءأنموذجًا(:،اال2016-1996للدول  التركي  هو   قتصاد  الهدف  كان 

( مستخدمين أدوات القياس 2015-1996دراسة دور مؤشرات الحوكمة في النشاط االقتصادي في تركيا للمدة)
(. واستنتجت الدراسة  OLSاألقتصادي المتمثل بأنموذج األنحدار المتعدد)طريقة المربعات الصغرى األعتيادية  

ن كل من مؤشر )سيادة القانون،  ما بينت الدراسة بأكمة تؤثر على النمو االقتصادي ، كبان كافة مؤشرات الحو 
رفع معدالت النمو االقتصادي، في    ان إيجابياهماوالتصويت والمساءلة، ومكافحة الفساد، وفاعلية الحكومة( يس

 على النمو االقتصادي.   )االستقرار السياسي و نوعية االجراءات التنظيمية( يؤثران سلبا في حين  كان مؤشرا
 الحوكمة على النمو االقتصادي:دراسة حالة دول شمال أفريقيا(:   أثر( بعنوان)2021)بودالية وجميلة،  دراسة-5

أفريقيا شمال  دول  في  الجيدة  والحوكمة  االقتصادي  النمو  بين  تربط  التي  العالقة  ايجاد   حاولت 
المقطعية2017-2000للمدة) )الجزائر،تونس،المغرب(   الزمنية  السالسل  أنموذج  باستخدام   )Panel-

VECM لمؤشرات الحوكمة على النمو االقتصادي   إيجابي معنوي و    أثرأوضحت نتائج الدراسة وجود   . و
 في األجل الطويل فقط. 

 ثالثًا:دراسات أجنبية
 The Impact of Governance Environment on(بعنوان)Emara&Chiu،2016)  دراسة   -1

Economic Growth   :)  ( بلدًا من بلدان  188مؤشر الحوكمة على النمو االقتصادي في)  أثرحاولت تقييم
  إلى (. و أشارت النتائج PCAالشرق األوسط و شمال أفريقيا و استخدموا طريقة تحليل المكونات االساسية )

ت متدنية من النمو االقتصادي بسبب عدم اتباعها ألسس سليمة في الحكم،  أن غالبية البلدان حققت مستويا 
 جماليتحسين الحوكمة لم يكن مسؤوال عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل  أثركما بينت أن  

 في معظم البلدان الغنية بالنفط .
بعنوان)Fayissa&Nsiah،2010)دراسة    -2  )The Impact of Governance on Economic 

Growth:Futuer Evidence for Africa  :)  ركزت الدراسة على تحديد نوعية العالقة بين مؤشرات
( في  االقتصادي  النمو  و  الكمي)  28الحوكمة  االنحدار  أنموذج  باستخدام  افريقية(   Quantileدولة 

Regressionنه على النمو االقتصادي، كما أ  إيجابي  أثرد له  (.و لخصت نتائج الدراسة بان الحكم الرشي
 بين البلدان التي شملتها الدراسة.  جماليفي توضيح التباين في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل هميس

بعنوان)Bukkiewicz&Yanikkaya،2006)  دراسة  -3  )Institutional Quality and 

Economic Growth :)  ( دولة  144حاولت توضيح العالقة بين نوعية المؤسسات و النمو االقتصادي لـ )
(. و خلصت نتائج SURباستخدام تقنية االنحدار غير المترابط ظاهريًا)  1999-1970نامية و متقدمة للمدة  

بي و غير  سل أثرو معنوي، في حين كان للفساد   إيجابيسيادة القانون في النمو االقتصادي  أثرالدراسة بان 
 . معنوي  و غير إيجابيا فكانكل من البيروقراطية و الديمقراطية  أثرمعنوي، أما 
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 The Impact of Public Governance on the)  بعنوان  (Nasar&Hamdan،2021)  دراسة-4

Economic Growth  ):    على النمو االقتصادي في دول    الحوكمة  أثركان الهدف من الدراسة هو بيان
( باستخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية)بانل(.و من أبرز  2019-1996مجلس التعاون الخليجي للمدة)

الدراسة وجود   النمو   إيجابيمعنوي و    أثرنتائج  التنظيمات على  الحكومة و نوعية  لكل من مؤشر فعالية 
 ري السيطرة على الفساد و سيادة القانون. معنوي لمؤش أثراالقتصادي، في حين لم يظهر 

القول بوجود تباين في    على ماسبق،  بناء مؤشرات الحوكمة على النمو االقتصادي.اذ اليمكن   أثريمكن 
خصائص    مجموعة من الدول  قلو على األالنمو االقتصادي، حيث لكل دولة أ  تعميم العالقة بين الحوكمة و

لة على حده هذا من جهة، ومن جهة  اقتصادية و سياسية و اجتماعية محددة، مما يترتب عليه دراسة حالة كل دو 
مـة  يالتحليليـة القد  االدواتى  لن معظمهـا اعتمـدت عـأـابقة، نجـد  عـرض ومناقشـة الدراسـات الس  اللـن خمو خرى  أ

ــاذج القياســية الحديثــة ماســتخدام البيانــات الزمنيــة الطويلــة واســتخدام النن أيتبـين و وبيانــات لفـترة زمنيــة قصـيرة ، 
 . بعض هذه النواقص  سد الدراسة الحالية  ، لذا تحاولمحــدوداً  اليزال

 المبحث االول
 النظري للدراسة  طاراإل

  ت أخذ، و السنوات األخيرة من القرن العشرينها المختلفة من المفاهيم الحديثة التي شهدتها  أبعادتعد الحوكمة ب
و التحليل على مستوى األدبيات األقتصادية و العديد من المنظمات و المؤسسات الدولية.وقد    يةهمحيزَا كبيرَا من األ

البنك الدولي عند بحثها لكيفية تق  1989ظهر ألول مرة في عام   الفساد في الدول األفريقية  في أدبيات  ليص 
الصحر و  األقتصاديجنوب  النمو  و  الحكومية  المؤسسات  فاعلية  بين  العالقة  تحليل  خالل  من  -Al)  اء 

Raffia,2019:40).  
 مفهوم وتعريف الحوكمة    أواَل:

األقت األدبيات  في  الحوكمة  مفهوم  االبرز  ظهور  عند  الجديد)صادية  المؤسساتي   Newقتصاد 

Institutional Economic  الدولة الدور الفعال في خلق التوازن داخل األسواق(الذي أظهر بأن لمؤسسات   
(Mohamed&Massoud,2019:54)ات ريخيَا فقد برز نقاش حول آلية عمل األقتصاد و صالحي، أما تا

حدى الوحدات االقتصادية التي تتدخل بشكل غير مباشر في االمور االقتصادية  الدولة، إذ إن الدولة تعد من إ
خر حول دور الدولة  فكر األقتصادي يناقضان أحدهما اآلدية الكلية، فظهر تياران في الالسياسة االقتصا  إطار في  

في النشاط االقتصادي، إذ نادى التيار األول )الطبيعيون، الكالسيكيون، الكالسيكيون الجدد و النقديون( بضرورة 
أضيق الحدود مع الموافقة على التدخل الحكومي في االجل القصير    إلى تقليل دور الدولة في النشاط األقتصادي  

د سوف يعمل بالتالي فان االقتصا ، و قتصادية يتسمون بالعقالنيةألجل الطويل فان جميع الوحدات االفقط، أما في ا
أ الطبيعي.  المعدل  الكينزيون عند  المحدثيين،  الكينزيين  الثاني)افكار كينز، االشتراكيين،  التيار  الجدد( فكان    ما 

  دارة يؤمن بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بسبب عدم االستقرار المالزم لنظام السوق و تفضيل اإل
 . (Mahmoud,2012:125 ) الحكومية المستمرة لالقتصاد
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بالغموض، لذا ظهرت عدة    اليوجد تعريف موحد و متفق عليه لمفهوم الحوكمة إلتسامه  على ما تقدم،   بناء
 اآلتي:  هذه التعاريف و على النحو  أهم( يبين 1تعاريف لها ينظر اليها من زوايا مختلفة.والجدول )

 التعاريف الخاصة للحوكمة  :(1جدول )
 ــــفالتـــــــعريـــ الجـــهـــــــة 

 البنك الدولي 
الموارد االقتصادية لبلد، مع   إدارةمجموعة من القواعد التي يتم من خاللها ممارسة الحكم في  

واخيرا    األخذ بنظر االعتبار شكل النظام السياسي،والعملية التي يتم من خاللها ممارسة السلطة
 . (Weiss,2000:797)  اتـــــــــقدرة الحكومة على تصميم وصياغة تنفيذ السياس

  كومةــــــــــــــــــــــــــــــــي الح ـــــــــــشفافية فــــــــــــــــــ دى تنفيذ القرارات،مع تحقيق الديمقراطية وال ـــــــم األمم المتحدة 
(UNESCAP,2009:1). 

 صندوق النقد الدولي 
كيفية   لمعرفة  مقاييس  على  يحتوي  شامل  رقابية    إدارةنظام  أدوات  وجود  مع  لموارده  ما  بلد 

بكفاءة   الموارد  استخدام  ضمان  مع  نشاطها،  على  السلبي  التأثير  لمنع   وتنظيمية 

(Jamil,2006:80) . 

المتحدة   األمم  برنامج 
 االنمائي 

شؤؤن البالد على كافة المستويات من    دارةة والسياسية إلداري ممارسة السلطة االقتصادية واإل
ة حقوقهم القانونية ـــــــــتحديد مصالحهم و ممارس  فرادخالل آليات وعمليات و مؤسسات تتيح لأل

 هم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنازعات بين ـــــــــــــــــ وح واإليفاء بااللتزامات

( UNDP,1997:2-3) . 
التعاون   منظمة 

 االقتصادي والتنمية 
نظام تستخدمه منظمات األعمال في عملية االشراف و الرقابة، و من خالله يتم تحديد الواجبات 

 . Naim, Hamish and) (Afaf,2003:27ا ــــــــــوالمسؤليات بين المشاركين في منظمة م
المتحدة   األمم  مؤتمر 

 للتجارة و التنمية 
الشركات والمجتمع تمع من الحكومات وتعمل بها الجهات الفاعلة الرئيسة في المجاآللية التي  

 .((Radi&Shukr,2020:93 المدني والعمل معا من أجل تحسين ظروف المجتمع

 . (Youssef,2007:23) عمالهالشركات و التحكم في أ  إدارةالنظام الذي يتم من خالله  مؤسسة التمويل الدولية 

 الُحكم العالمي لجنة 
والمؤسسات العامة و الخاصة لشؤونهم المشتركة بطريقة مستمرة   فرادق التي يديرها األائ كافة الطر 

والعمل على تنسيق مصالحهم المتباينة، مع إعطاء دور فعال للمجتمع المدني عند وضع ورسم  
 . (Weiss,2000:798) السياست والبرامج التنموية

االقتصادية  اللجنة  
 واالجتماعية لغربي آسيا 

ثالث  ذات  النشاط   أبعاد  ةعملية  على  تؤثر  التي  بالقرارات  المتمثل  االقتصادي  البعد  وهي 
المتجسد في نظام تنفيذ  داري االقتصادي، والبعد السياسي المتمثل بعملية اتخاذ القرار، والبعد اإل

 . (ESCWA,2003:11 ) السياسات
 

 التعاريف:التعقيب على 
نه يعد تعريفا اقتصاديا بحتًا و اليأخذ بالحسبان  فإ   . بالنسبة لتعريف البنك الدولي و المؤسسات الدولية األخرى:1

، وترى الدراسة بأن الحوكمة  (Suhaila,2006:129)  الجوانب الثقافية و السياسية الشكالية الحكم السليم
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ال سياسة مكملة لصيغ المشروطية التي فرضتها المنظمات و المؤسسات الدولية في القرن المنصرم  ماهي إ
 الدول تحت مفهوم سياسة االصالح االقتصادي و التكييف الهيكلي.  إلىإلعطاء القروض 

ة، مع عدم  أعطت دورَا محوريَا لمنظمات المجتمع المدني في عملية التنمة االقتصادي  :. لجنة الُحكم العالمي2
الحوكمة، السياسية في مجال تطبيق  بين األنظمة  اللجنة ما هي اإل وسيلة بفالحوكمة    تمييزها  حسب هذه 

 .(Suhaila,2006:129)لتحقيق عملية تحول اقتصاديات الدول الناشئة نحو اقتصاديات السوق 
 فقط. داري يأخذ بنظر االعتبار الجانب اإل ة:داري. المعهد الدولي للعلوم اإل3

االقتصاد   إدارةن الحوكمة هي عملية تشاركية و تكاملية لكيفية  يمكن القول، بأ  من التعريفات السابقة، 
 ، القطاع الخاص و المجتمع المدني.  في هذه العملية ثالثة أطراف و هي :الحكومة همو تس ه المختلفة.أبعادب

 مؤشرات ودالئل الحوكمة ثانيًا:
الحكم   إدارةُتعرف مؤشرات الحوكمة على أنها مجموعة من المقاييس و المعايير الكمية المناسبة لقياس أداء  

آبالط توضيح  خاللها  من  يمكن  التي  األقتصادية  إدارةثار  ريقة  المتغيرات  على   الحكم 

(Issa&Ibrahim,2016:258) برزت العديد من المحاوالت من قبل جهات محلية و دولية لتكوين مؤشر  ،و
ولي  ن قام البنك الددول ليكون أساسًا يمكن االستناد إليه عند اتخاذ القرارات، إال أحول نوعية الحكم في مختلف ال

 (Indicators Worldwide Governanceسم المؤشرات العالمية للحوكمة)بتكوين مؤشر مركب اطلق عليه ا
صبح ُيصدر بشكل حيث أ  2000ره كل عامين حتى العام  يتم اصداو   1996ت بداية صدوره من العاموالتي كان

أ،(Jibril& Sadaqa,2019:360) سنوي  المؤشرات شمولية و مصداقية و دقة لمعرفة  وتم اعتباره من  كثر 
تتكون المؤشرات العالمية للحوكمة من ستة مؤشرات فرعية كما . و (Ferranti,2010:350) قياس جودة الُحكم
 (: 2مبين في الجدول )

 التعاريف الخاصة لمؤشرات الحوكمة  :(2جدول )
 الرمز  التــــــــعريف  أســــــــم المؤشــــــر 

 فعالية الحكومة 
عمل   أستقاللية  درجة  و  الحكومة  قبل  من  المقدمة  الخدمات  جودة  يقيس 
الحكومة عن الضغوطات السياسية، فضاًل عن جودة السياسات و تطبيقها  

 و مصداقية إلتزام الحكومة بهذه السياسات.
GE 

سياسات و أنظمة سليمة    فهم تصورات قدرة الحكومة على صياغة و تنفيذ جودة التشريعات 
 RQ و تعزز التنمية في القطاع الخاص.  ،من شأنها أن تسمح

 سيادة القانون 
المجتمع   أفراديقيس مدى ثقة المتعاملين في االلتزام و التقيد بالقانون من قبل  

كافة و بخاصة الثقة في مدى تنفيذ العقود و حماية حقوق الملكية و عمل 
 حدوث الجرائم و العنف.الشرطة والمحاكم و احتمال 

RL 

التصويت  
 والمساءلة

قدرة المجتمع على المشاركة في اختيار حكومتهم، فضاًل عن حرية التعبير 
 VA وحرية تكوين الجمعيات و حرية االعالم.
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 الرمز  التــــــــعريف  أســــــــم المؤشــــــر 

 السيطرةعلى الفساد 
المدى الذي يمكن من خالله للسلطة العامة أن تحد من أشكال الفساد و الحد  
في   الحكم  دوائر  على  الشخصية  المصالح  أصحاب  و  النخب  سيطرة  من 

 الدولة. 
CC 

السياسي   االستقرار 
 وغياب العنف 

سقاطها بوسائل غير دستورية أو  تمالية زعزعة استقرار الحكومة و إمدى اح
 PS نف و األرهاب بدوافع سياسية. عنيفة بما في ذلك الع

 :  إلىعداد الباحثيين إستنادًا من إ  المصدر:

Kaufman D,Kraay A & Masturuzzi M. The Worldwide Governance Indicators, Methodology 

and Analytical Issue, Policy Research Working, No.5430، Washington, 2010, p; 4 
 

 المؤشرات: التعقيب على 
و ُيعزز أحدهما   ،ن المؤشرين)المساءلة و االستقرار السياسي( يمثالن البعد السياسي للحوكمة و مرتبطان معاً . إ1

دعم االستقرار تخابات حرة و نزيهة من شأنه أن ياآلخر إنطالقًا من أن التمثيل السياسي الحقيقي الناتج من ان
 السياسي.

البعد األقتصادي  2 التشريعات( ألنه يب.  الحكومة و مؤشر جودة  ن عمل  يللحوكمة متجسد في )مؤشر فعالية 
 الحكومة و قدرتها على تنفيذ برامجها و سياستها و التزامها بالوعود في توفير الخدمات بكفاءة للمجتمع. 

إن تطبيق القانون يجب  قانون و السيطرة على الفساد(. إذ  )سيادة ال  . يتم تمثيل البعد القانونى للحوكمة بمؤشري 3
 وبالتالي فمن المحتمل أن ينعكس على الحد من ممارسات الفساد.   ،المجتمع أفراد ن يسري على كافة أ

من خالل البيانات المتاحة من قبل البنك الدولي، يمكن الحكم على كل مؤشر من المؤشرات الستة للحوكمة  
 :(Ben Hussein,2006:29) لدولة ما بدليل المؤشر و يتكون من

(  0وفقًا له يتم ترتيب الدولة ضمن الدول المتضمنة لمؤشرات الحوكمة، حيث )  (: 100-0)  . الترتيب المئوي 1
 اآلتي: ترتيب. ويكون التقييم على النحو  أعلى( يوافق 100يوافق أدنى ترتيب، و )

 )ممتاز( .  %75من  أعلى  -
 )جيد( .  %50من  أعلى  -
 )متوسط( .  %25من أعلى  -
 )ضعيف( . %10من  أعلى  -
 )ضعيف جدًا(. %10من  أقلو  -

يوضح جودة الحكم لكل مؤشر في كل دولة، وهي أرقام تقديرية تأخذ المتوسط النوعية المؤسسية:   مؤشر  .2
+( و التي تعكس حوكمًة أفضل، و القيم  2.5)  الحسابي للمؤشرات الستة، و تتراوح قيمته ما بين الموجبة

 ( فتدل على الحكم السيء. -2.5السالبة)
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 المبحث الثاني
 التحليلي و القياسي للدراسة  طاراإل

 أواًل: واقع مؤشرات الحوكمة في العراق : 
للمدة  الدولي  البنك  قبل  من  المحددة  العالمية  الحوكمة  مؤشرات  على  الحالية  الدراسة  في  األعتماد    سيتم 

+( لبيان واقع هذه  2.5و     2.5-(، و وفقًا لمؤشر النوعية المؤسسية و الذي يتراوح قيمته بين)2020- 1996)
 ( : 3وضح في الجدول )المؤشرات في العراق، كما م

 مؤشرات الحوكمة  :(3جدول )
مؤشر االستقرار  

  السياسي
 وغياب العنف 

مؤشر السيطرة  
 على الفساد 

  التصويتمؤشر 
 والمساءلة 

مؤشر سيادة 
 القانون 

مؤشر جودة  
 التشريعات 

مؤشر فعالية  
 الحكومة 

 المؤشرات 
 

 السنوات 

-1.82 -1.6 -1.96 -1.56 -2.15 -2.09 1996 

-1.53 -1.43 -1.94 -2.23 -2.23 -1.95 1998 

-1.74 -1.5 -2.01 -1.39 -2.2 -1.98 2000 

-1.61 -1.41 -2.05 -1.51 -1.99 -1.95 2002 

-2.39 -1.21 -1.5 -1.64 -1.41 -1.7 2003 

-2.07 -1.48 -1.64 -1.83 -1.65 -1.59 2004 

-2.69 -1.37 -1.3 -1.71 -1.53 -1.63 2005 
-2.83 -1.45 -1.28 -1.68 -1.39 -1.72 2006 
-2.77 -1.46 -1.13 -1.84 -1.32 -1.57 2007 
-2.47 -1.46 -1.1 -1.77 -1.15 -1.24 2008 
-2.18 -1.33 -1.02 -1.7 -1.01 -1.18 2009 
-2.24 -1.26 -0.99 -1.56 -1.05 -1.2 2010 
-1.85 -1.17 -1.07 -1.45 -1.09 -1.13 2011 
-1.93 -1.22 -1.08 -1.46 -1.25 -1.11 2012 
-2.01 -1.28 -1.06 -1.45 -1.24 -1.1 2013 
-2.48 -1.33 -1.14 -1.33 -1.25 -1.11 2014 
-2.26 -1.37 -1.13 -1.42 -1.24 -1.25 2015 
-2.31 -1.39 -1.02 -1.63 -1.13 -1.27 2016 
-2.31 -1.37 -1.05 -1.63 -1.2 -1.26 2017 
-2.53 -1.39 -1 -1.75 -1.17 -1.31 2018 
-2.6 -1.34 -0.96 -1.72 -1.18 -1.34 2019 
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مؤشر االستقرار  
  السياسي

 وغياب العنف 

مؤشر السيطرة  
 على الفساد 

  التصويتمؤشر 
 والمساءلة 

مؤشر سيادة 
 القانون 

مؤشر جودة  
 التشريعات 

مؤشر فعالية  
 الحكومة 

 المؤشرات 
 

 السنوات 

-2.53 -1.28 -1.01 -1.75 -1.38 -1.33 2020 

-2.28 -1.37 -1.29 -1.64 -1.42 -1.46 
المتوسط  

 العام 
                       :إلىن إستنادًا عداد الباحثيYمن  :المصدر  

www.worldbank.org/governance   
 ( يتضح ما يأتي:3) من خالل استقراء معطيات الجدول

ذ بلغ المتوسط العام لهذا المؤشر   ة األولى من حيث األداء السلبي، إ: آتى بالمرتب. مؤشر االستقرار السياسي1
(، وهو انعكاس للحالة السياسية غير المستقرة التي اتسم بها العراق منذ بداية مدة الدراسة وحتى  -   2.28)

، وظهور تنظيم 2003نهايتها بسبب الحروب والصراعات المستمرة بين األحزاب السياسية و بخاصة بعد عام  
الذي يقيس مستوى السالم في دول العالم   اق وفقًا لمؤشر السالم العالمي احتل العر داعش. وفي السياق نفسه،

 Vision,2021)  دولة  163 من أصل 159 الترتيب رقم عن معهد االقتصاد والسالم، المختلفة والصادر

of Humanity.) 
القانون:2 السلبي و بمتوسط عام بلغا  . مؤشر سيادة  الثانية من حيث األداء  المرتبة  (، وهو  -1.64)  حتل 

 التشريعية،السلطة التنفيذية و السلطة القضائية(.  المجتمع العراقي ب)السلطة أفراديعكس ضعف 
(،يعزى ضعف هذا المؤشر   -1.46)  أخذ المرتبة الثالثة وفقًا للمتوسط العام الذي بلغ  . مؤشر فاعلية الحكومة:3

العامة األساسية بشكل   إلى الخدمات  الدراسة من تقديم  المتعاقبة طوال مدة  العراقية  الحكومات  عدم تمكن 
 كفوء.

سلبية هذا المؤشر ما هي إال إنعكاس  (، و -1.42سط العام لهذا المؤشر)بلغ المتو   . مؤشر جودة التشريعات:4
نسيابية. استنادا على  مل القطاع الخاص بحرية وارقلة لعلتعقيد بيئة األعمال والقوانين واللوائح التنظيمية المع

(  172)  حتل المرتبةأنشطة االعمال، تبين بأن العراق اوالذي يقيس ممارسة    2020مؤشر بيئة األعمال لعام  
 . (Salem,2020 ) ( دولة190عالميًا من بين)

هو يعكس عدم القدرة في  ( ، و -1.37)  لقد بلغ المتوسط العام لهذا المؤشر  . مؤشر السيطرة على الفساد:5
سلطة   ضعف  وكذلك  الفساد،  على  ع  أفرادالسيطرة  على المجتمع  الحكوميين  المسؤولين  محاسبة   لى 

( عالميًا  160أخطائهم.فوفقًا  لمؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية أحتل العراق المركز)
 .(transparency,2021 ) 2020( دولة لعام 179اصل )من 

(.  -1.29)  أخذ المرتبة االخيرة من حيث األداء السلبي و بمتوسط عام بلغ   . مؤشر التصويت و المساءلة:6
هو سيطرة الحزب الواحد على الحكم ،إذ لم    2004السبب الكامن وراء ارتفاع سلبية هذا المؤشر قبل عام  و 

طرأ تحسن طفيف في هذا المؤشر بالرغم   2004وبعد عام  يكن هناك مجال إلبداء الرأي و حرية الصحافة. 

http://www.worldbank.org/governance
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المنطقة السلبية. أفبا  من بقائه ضمن  انتخابات حرة، إال  المحاصصة  لرغم من إجراء  لنظام  نها كانت وفقا 
عالميًا    (163)  حتل العراق المرتبةا  2020ذا المؤشر بالسالب.ففي عام  بقاء ه  إلىمما أدى    ،الحزبية والطائفية

ن  فبالرغم من وجود صحافة حرة، إال أ   ( دولة  ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة،180من أصل ) 
 . (rsf,2021)غتياالت التي كانت تطالهمات االنو معرضين للخطر بسسبب عمليالصحفيين كا

  
 (:2020 – 1996) النمو اآلقتصادي في العراق للمدة فيمؤشرات الحوكمة  أثرثانيا: قياس وتحليل 

الحكومة في  أثرلبيان   العراق  النمو االقتصادي  مؤشرات  فقد تم استخدام  2020  -  1996)  للمدة  في   )
( و الذي يعرف على انه انموذج ARDL)  االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعةمنهجية قياسية و هي أنموذج  

ديناميكي يأخذ بعين األعتبار عنصر الزمن في تفسير المتغيرات،حيث جاء بعد تطوير منهجية التكامل المشترك  
لتكاملية  (.و تسمح هذه المنهجية بتحديد العالقة ا1998)  عامShin& Sin( و  1997عام )  Pesaranمن قبل  

(، كما يتوافق مع Peasarn et al.،2001)  للمتغير التابع و المتغيرات التفسيرية في اآلجلين القصير و الطويل
ستقرار السالسل الزمنية عن طريق .و تتطلب كخطوة أولية التحقق من االدراسات التي تحتوي على مشاهدات قليلة

-Augmented Decky)  فوللر المركب  -اختبار ديكي(، ومنها  Unit Roots Test) اختبارات لجذر الوحدة

Fuller Testفيليبس اختبار  بين  Phillips-Peron Test)  بيرون -(، و  التأكد من وجود عالقة توازنية  (، و 
الدراسة من خالل أختباري جوهانسن الحدودJohansen Test)  متغيرات  اختبار  ،كما Bound Test)  ( و   )

أنموذج الخطأ  يسمح األنموذج باستخدام  التي تساعد على  ECM)  تصحيح  الخطأ و  ( لمعرفة درجة تصحيح 
أي صدمة في األنموذج  أثرمعرفة المدة الزمنية المطلوبة للمتغير التابع ليصحح انحرافه عن قيمته التوازنية بعد 

 (. 20:2018)عبدهللا،  نتيجة للتغير في المتغيرات المستقلة
 تحديد المتغيرات المستخدمة و توصيف األنموذج:  مرحلة -1

ا أكثر شمواًل كمتغيرات مستقلة ركزت الدراسة الحالية على مؤشرات الحوكمة المحددة من البنك الدولي كونه 
اإلو  المحلي  بالناتج  المتمثل  االقتصادي  )  كمتغير  جماليالنمو  الجدول  الوصفي    (4تابع.و  التمثيل  عن  يعبر 

 خدمة في األنموذج القياسي مع توضيح مصدر البيانات المستخدمة و كما يلي:للمتغيرات المست
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 المتغيرات التابعة و المستقلة، الصفة، الرمز، مع مصدر البيانات  :(4) جدول
 المتغيرات  الصفة  الرمز  المصدر 

WDI &CBI GDP المتغير التابع  جماليالناتج المحلي اإل 

WGI GE  المتغيرات المستقلة  الحكومة فعالية 
WGI RQ جودة التشريعات 
WGI RL  سيادة القانون 
WGI VA و المساءلة  التصويت 
WGI COC  السيطرة على الفساد 

WGI PS  االستقرار السياسي وغياب العنف 
 :  إلىين إستنادًا من إعداد الباحث المصدر:

WDI: World Development Indicators     www.worlbank.org       
WGI: World Governance Indicators        www.worldbank.org/governance 

CBI: Central Bank of Iraq                            www.cbiraq.org 

 
 : كاآلتيقد تمت صياغة األنموذج القياسي المقترح و 

GDP t= B0 + B1 GE t - B2 RQ t + B3 RL t + B4VAt – B5 COC t + B6 PS t +U t 

 حيث ان : 
GDP =  كمؤشر لقياس النمو االقتصادي  جماليالمحلي اإلالناتج 

GE  =فعالية الحكومة 
RQ  =جودة التشريعات 
RL  = سيادة القانون 
VA  =و المساءلة التصويت 

COC   = السيطرة على الفساد 
PS  =االستقرار السياسي و غياب العنف 
Β   =المعلمات 
t  =الزمن   

  = U الخطأ العشوائي / المتغير العشوائي 
 
 نتائج االختبارات المستخدمة: -2

:Unit Roots Test    جذر الوحدةاختبار -أ    
 حيث  لكشف عن مدى استقرارية البيانات في األنموذج المستخدم،لعد االستقرارية من االختبارات المهمة  ت
  ن كاًل منأال  إ ،  اناتالبي  فيقرارية  تالثبات و االستوى  لبيان مس  يمكن استخدامها  تلفة  يرة مخكث ؤشرات  هناك م

http://www.worlbank.org/
http://www.worldbank.org/governance
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Fuller-Dickey Augmented)   و( Phillips Perron   ين هذو يظهر نتائج    االكثر شيوعا  ختباراتمن اال  
 :تيعلى النحو اآل يناالختبار 
 نتائج اختبار جذر الوحدة الستقرار السلسلة الزمنية  :(5) جدول

  Augmented Dickey- 

Fuller 

PP: Phillips-Perron 

 Firstالفرق االول )  ( levelالمستوى )  المتغيرات 

Difference) 
 Firstالفرق االول )  ( levelالمستوى ) 

Difference) 

Trend Intercept Trend Intercept Trend Intercept Trend Intercept 

الناتج  
المحلي  

 جمالي اإل

2.8912 - 
 (0.1830) 

3.0434  - 
 (0.0456) 

4.9739 - 
 (0.0033) 

4.4325 - 
 (0.0009) 

2.8910 - 
 (0.1830) 

3.0434 - 
 (0.0456) 

4.9905 - 
 (0.0032) 

4.8275  - 
 (0.0009) 

فعالية  
 الحكومة 

0.5581 - 
 (0.9670) 

1.8505  - 
 (0.3442) 

4.7516 - 
 (0.0086) 

3.1653 - 
 (0.0405) 

1.5274 - 
 (0.7807) 

2.7196 - 
 (0.0901) 

3.8383 - 
 (0.0400) 

3.1598  - 
 (0.0409) 

جودة  
 التشريعات 

3.1147 - 
 (0.1325) 

2.8584  - 
 (0.0739) 

3.6423 - 
 (0.0662) 

1.6061 - 
 (0.4535) 

3.1147 - 
 (0.1325) 

4.1468 - 
 (0.0056) 

7.1816 - 
 (0.0001) 

6.4156  -
 (0.0001) 

سيادة  
 القانون 

1.5446 - 
 (0.7741) 

1.5605  - 
 (0.4812) 

3.5074 - 
 (0.0707) 

3.5951 - 
 (0.0177) 

1.7050 - 
 (0.7065) 

1.7066 - 
 (0.4113) 

3.4841 - 
 (0.0736) 

3.5775  - 
 (0.0184) 

  التصويت
 المساءلة و 

4.4540 - 
 (0.0125) 

4.9966  - 
 (0.0010) 

11.2144   - 
 (0.0000) 

9.2312 - 
 (0.0000) 

4.8760 - 
 (0.0057) 

4.9966 - 
 (0.0010) 

9.1800 - 
 (0.0000) 

7.7223  - 
 (0.0000) 

السيطرة  
على  
 الفساد 

1.8932 - 
 (0.6140) 

1.6739  - 
 (0.4257) 

3.6124 - 
 (0.0693) 

2.1782 - 
 (0.02208) 

2.7304 - 
 (0.2372) 

2.7634 - 
 (0.0833) 

5.9664 - 
 (0.0009) 

6.1097  - 
 (0.0001) 

االستقرار  
السياسي  

وغياب  
 العنف

3.1132 - 
 (0.1328) 

2.9538  - 
 (0.0588) 

4.0486 - 
 (0.0277) 

4.2680 - 
 (0.0047) 

3.1624 - 
 (0.1227) 

3.0691 - 
 (0.0474) 

4.2841 - 
 (0.0182) 

4.2680  - 
 (0.0047) 

 E-views 10برامج  إلىمن اعداد الباحثيين إستنادًا  المصدر :
 -Phillips-Perron  /Augmented Dickeyاختبار )  ( و باالعتماد على5)  يتضح من خالل الجدول 

Fuller)  موضوع الدراسة لم تستقر عند مستواها األصلي ما عدا مؤشر التصويت و المسائلة متغيرات  كافة    نأ
( ،مما يعني قبول الفرضية القائلة بوجود جذر الوحدة في بيانات السالسل الزمنية، و  %5)  عند مستوى المعنوية

،  % 5،   %1)  لداللة المعتمدةمستويات اعند    (Trend  / Interceptإنها أستقرت بعد أخذ الفروق األولى لها في )
اي ان    I(1)  أي أنها متكاملة من الرتبة،  مما يعني قبول الفرضية البديلة القائلة بعدم وجود جذر الوحدة( ،10%

 -Coهناك استقرارية في معظم بيانات السالسل الزمنية، وبذلك فإن هذه النتائج تدعم اجراء التكامل المشترك )

integration متغيراتال( بين. 
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 Co-integration testنموذج: األ متغيرات داخل الالتكامل المشترك بين  ب:
اختبار ختبار األستقراريةا  بعد إجراءأ  الدراسة أصبح من الضروري  لمتغيرات  الزمنية  للسالسل  )السكون( 

تقدير األنموذج    و ألجــــــــــــــــل،  مدى وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين مؤشرات الحوكمة و النمو االقتصادي
يرة  كثؤشرات م  متغير التابع، وهناكالالمتغيرات المستقلة و  أحد بين  قلاألمن الضروري وجود عالقة واحدة على  

  (Johansen Test  من كل ها اختبارأهم ن أال إ، توى التكامل بين المتغيراتلبيان مس يمكن استخدامهاتلفة مخ
 ( . 6،7) ينمن خالل الجدول يناالختبار  يننتائج هذ يمكن بيان و ، Bounds Test )و

 
 اختبار التكامل المشترك بين متغيرات األنموذجنتائج  :(6جدول )

Johansen Test)  ( 

Variables 

 
 المتغيرات 

Prob 

القيمة االحتمالية  
 الحرجة 

Critical 

Value (0.05) 

Trace 

statistic 

Prob 

القيمة االحتمالية  
 الحرجة 

Critical Value (0.05) 

Maximum Eigenvalue 

 189.0364 0.0000 733.7798 0.0001 جمالي الناتج المحلي اإل

 181.0691 0.0001 544.7434 0.0001 فعالية الحكومة 

 157.3005 0.0001 363.6744 0.0001 جودة التشريعات 

 107.5841 0.0000 206.3739 0.0000 سيادة القانون 

 78.90465 0.0000 98.78980 0.0000 و المساءلة   التصويت

 18.70961 0.0093 19.88515 0.0102 السيطرة على الفساد 

السياسي   االستقرار 
 وغياب العنف 

0.2783 1.175541 0.2783 1.175541 

 E-views 10برامج  إلى ن إستنادًا من إعداد الباحثيالمصدر :     
 (Bounds Test)نتائج اختبار :(7جدول )

I(1) 

Upper 

I(0) 

Lower 
Significant level Value 

 

 

 

F-

Bounds 

Test 

2.94 1.99 10% 12.0101 
 ( Upperبكثير من قيمة ) أكبر

 

3.28 2.27 5% 

3.61 2.55 2.5% 

3.99 2.88 1% 

 E-views 10برامج  إلىن إستنادًا من إعداد الباحثي المصدر:
عالقة تكاملية مشتركة مع   اتالمتغيرات الداخلة في األنموذج ذن معظم  أ  ( 6)  جدول المن خالل    يتضح  
ذات  بديلة التي تقر بوجود العالقات التكاملية  الفرضية  ال، وبهذا نقبل  (% 1مستوى معنوية )  عندبعض  البعضها  
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 القياسي األنموذج تقدير  إجراء  النتائج هذه تدعم وبذلك من الناحية االقتصادية و االحصائية و القياسية ،  المعنوية

  .كافة للمتغيرات صحيحا تقديراً 
و األدنى   علىمن القيمة الحرجة للحد األ  أكبر( المحتسبة  Fن قيمة )( أ7)  كما يالحظ من معطيات الجدول

(، و هذا يعني وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات الدراسة و تؤكد على نتائج  %1)  عند مستوى معنوية
 (.  6)  الجدول

 .(Granger Causality Testsالعالقة السببية بين متغيرات الدراسة)  جـ:

بعض متغيرات موضوع البحث، على الرغم من وجود المفهوم السببية على وجود العالقة السببية بين  يركز
متغير تابعا  فيما إذا كان المن االختبارات المهمة لتحديد نوع المتغيرات )  ه يعدنأال  إالتحفظات حول هذا االختبار،  

 one direction)و هنالك العديد من االختبارات لتحديد االتجاه والعالقة السبيية بين المتغيرات  أم متغيرا مستقال( ،

or two direction  ،)ن اختبارأال  إ  (Granger Causality  يعد من االختبارات الرئيسة )  واالكثر استخداما
 :اآلتي( و على النحو 8) ج هذا االختبار في الجدول عرض نتائ وتم، يفي مجال التحليل االقتصاد

 نتائج اختبار العالقة السببية بين متغيرات األنموذج  :(8جدول )
Variables 

 
 المتغيرات 

Prob. 

االحتمالية  القيمة
 الحرجة

 F–اختبار 

 

 حجم العالقة 

 ومقبولةجيدة  6.6886 0.0207 جماليالناتج المحلي اإل إلىلية الحكومة فاع

 غير معنوية 0.4405 0.5170 فعالية الحكومة  إلى جماليالناتج المحلي اإل
 ومقبولة  متوسطة 3.2412 0.0919 جماليالناتج المحلي اإل إلىالسيطرة على الفساد 

 غير معنوية 1.1955 0.2915 السيطرة على الفساد إلى جماليالناتج المحلي اإل

 ومقبولة  متوسطة 3.3955 0.0678 جماليالناتج المحلي اإل  إلىاالستقرار السياسي وغياب العنف  
 جيدة ومقبولة 5.1128 0.0248 االستقرار السياسي وغياب العنف  إلى   جماليالناتج المحلي اإل

 ومقبولة  متوسطة 3.1418 0.0799 جماليالناتج المحلي اإل إلىسيادة القانون 

 جيدة ومقبولة 5.1738 0.0240 سيادة القانون  إلى جماليالمحلي اإلالناتج 
 ومقبولة جيدة 15.7855 0.0012 جمالي الناتج المحلي اإل إلى جودة التشريعات

 غير معنوية 0.8765 0.3640 جودة التشريعات إلى جماليالناتج المحلي اإل

 جيدة ومقبولة 15.8654 0.0012 جماليالناتج المحلي اإل إلىالتصويت والمساءلة 

 جيدة ومقبولة 6.6176 0.0212 التصويت والمساءلة  إلى جماليالناتج المحلي اإل
 E-views 10برامج  إلىين إستنادًا من إعداد الباحث :المصدر 

 تي :ما يأ( 8يظهر من الجدول )  
(  5عند مستوى معنوية )%باتجاه واحد    جماليالناتج المحلي اإل  إلىبين فعالية الحكومة  وجود عالقة سببية   •

ن النمو االقتصادي لم ينعكس على  أي إ  ،  فعالية الحكومة  إلىوعدم وجود عالقة من النمو االقتصادي  ،
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أداء الحكومة من حيث جودة الخدمات التي تقدمها بسبب واقع االقتصاد العراقي الذي يهمن عليه مورد  
 الدخل يتمثل بالنفط. وحيد 

عند مستوى معنوية  باتجاه واحد    جماليالناتج المحلي اإل  إلىبين السيطرة على الفساد  وجود عالقة سببية   •
ثير وهذا يعني بأن الفساد له تأ ،السيطرة على الفساد   إلى وعدم وجود عالقة من النمو االقتصادي  ( ، 10%)

فضال عن ضعف    األجنبي،االستثمار المحلى و   في األجل الطويل من خالل خفض معدالت االدخار و 
قد يؤدي التباطؤ في معدالت    وهي عوامل قد تعرقل النمو االقتصادي،من جهة أخرى،  ،عماللثقة ببيئة األا

 ارتفاع تكلفة المعيشة و بالتالي يساعد على تفشي الفساد.  إلىالنمو االقتصادي 
سببية • السياسي  باتجاهين  وجود عالقة  االستقرار  العنف    بين  اإل  إلى و غياب  المحلي  عند    جماليالناتج 

( معنوية  ،%10مستوى  اإل  ومن(  المحلي  بمستوى   إلى  جماليالناتج  العنف  السياسي و غياب   االستقرار 
بأ  (.%5)  معنوية القول  يمكن  عليه  األداء  و  على  التأثير  في  جوهريًا  متغيرًا  يعد  السياسي  االستقرار  ن 

فعند تحقيق معدالت نمو مرتفعة قد تنعكس   ،و العكس صحيح    جمالياألقتصادي المتمثل بالناتج المحلي اإل
دة  زيا  إلىايجابًا على تطوير مشاريع البنى التحتية)في ظل األستغالل الرشيد و العقالني للموارد( مما يترجم  

 المجتمع و خلق بيئة مستقرة سياسيًا.  فرادالرفاهية أل
و    ،(%10عند مستوى معنوية )  جماليالناتج المحلي اإل  إلىبين سيادة القانون    باتجاهين  وجود عالقة سببية •

 يدل على العالقة المترابطة بينهما.  (.مما%5)  بمستوى معنويةسيادة القانون    إلى   جماليالناتج المحلي اإل  من
عند مستوى باتجاه واحد    جماليالناتج المحلي اإل  إلىمن جودة التشريعات    تجاهوحيدة اال  وجود عالقة سببية •

النمو االقتصادي    (، %1معنوية ) التشريعات.أي إ  إلى وعدم وجود عالقة من  ن قدرة الحكومة على  جودة 
في رفع معدالت    همصياغة و تنفيذ سياسات و لوائح فعالة  تدعم عمل القطاع الخاص من شأنها ان تس

 النمو االقتصادي.
  (، %1عند مستوى معنوية )  جمالي الناتج المحلي اإل  إلى التصويت والمساءلة    وجود عالقة باتجاهين بين •

المجتمع    أفراد (.اي ان مشاركة  %5والمسائلة بمستوى معنوية)التصويت    إلى   جماليومن الناتج المحلي اإل
 في اتخاذ القرارات تؤثر في النمو االقتصادي و العكس صحيح. 

 
 :تقدير النماذج القياسية -3

بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة،تم   و نتائج التكامل المشترك  يةاالستقرار السكون و نتائج  بعد التأكد من  
 (. 9و كانت النتائج كما هي مبينة في الجدول ) تقدير معلمات األنموذج

 
 
 

 (ARDLأنموذج)باستخدام معلمات المقدرة النتائج  :(9جدول )
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Dependent 

variable 

 المتغير التابع 

Independent 

variable 

 المتغيرات المستقلة 

 االمد الطويل  القصير االمد 

Coefficient 

المعلمات  
 المقدرة 

Prob. 

القيمة  
االحتمالية  

 الحرجة

Coefficient 

 المعلمات المقدرة 

Prob. 

القيمة  
االحتمالية  

 الحرجة
المحلي   الناتج 

 جمالياإل

 باالسعار الجارية 

 

GDP 

 0.0121 1.2866 0.0479 1.0273 فعالية الحكومة 

 0.3346 10.418 0.0789 1.8087 التشريعات جودة 

 0.4339 17.8062 0.0795 2.3568 سيادة القانون 

 0.0001 4.6100 0.0062 3.6810 التصويت والمساءلة 

 0.0087 1.8063 0.0875 1.4423 السيطرة على الفساد 

االستقرار السياسي  
 غياب العنف و 

1.9780 0.0584 -17.4242 0.4271 

   18.1221 0.0076 (C)الثابتالحد 

CointEq(-1) 1.0416 - 0.0098   

 E-views 10برامج  إلىين إستنادًا من إعداد الباحث المصدر:

 ( على ما يأتي:9) تدل معطيات الجدول
و التصويت   )فعالية الحكومةت مؤشرات  زاد كلما ، الخاصة تهااإشار  و المقدرة اتالمعلم )حجم( على اعتمادا  -1

زيادة النمو االقتصادي )الناتج    إلىأّدى  (  % 1) ربمقدافي األجل القصير   (والمساءلة و السيطرة على الفساد 
  إلى ثير قد ارتفع  ( على التوالي، إال أن هذا التأ%1.44% و    3.68و    %1.02( بمقدار )جماليالمحلي اإل

ت مؤشرات )جودة التشريعات و  زاد ماكل( في األجل الطويل . في حين  %1.80% و    4.61و    1.28%)
العنف( السياسي وغياب  القانون و االستقرار  القصير   سيادة  النمو   إلى أّدى  (  %1) ربمقدافي االجل  زيادة 

( على التوالي ، إال أن هذا  %1.97% و    2.35  و  %1.80( بمقدار )جمالياالقتصادي )الناتج المحلي اإل
 يل .  ثير كان غير معنوي في األجل الطو التأ

 % 5معنوية احصائيًا عند مستوى معنوية  إيجابيةيخص مؤشر فعالية الحكومة، بينت الدراسة وجود عالقة  فيما    -2
 في االجلين القصير و الطويل، وهي متفقة مع النظرية االقتصادية.   جماليبين هذا المؤشر و الناتج المحلي اإل

شارة موجبة خالل فترة االجل القصير و الطويل، و  عنوية مؤشر جودة التشريعات و ذو إوضحت الدراسة مأ -3
يع  تشجتتفق هذة النتيجة مع النظرية االقتصادية.فالقدرة على صياغة و تنفيذ السياسات و اللوائح التي تسمح ب

 رفع معدالت النمو االقتصادي. إلى ن يؤدي و تنمية القطاع الخاص من شأنه أ
شارة و حجم معلمة مؤشر سيادة القانون متوافقة مع النظرية االقتصادية و معنوية عند أظهرت الدراسة بأن إ -4

رنة باالجل في األجل الطويل مقا  أكبرهذا المؤشر كان    أثرن  ، ومن الملفت للنظر، أ  %10معنوية  مستوى  
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القوانين و تنفيذها يحتاج  أ   إلىالقصير، و يعزى ذلك   ها على  أثر فترة زمنية طويلة ألنعكاس    إلىن تشريع 
 النشاط األقتصادي.

األجلين القصير و الطويل في  %5المساءلة عند مستوى معنوية نتائج على معنوية مؤشر التصويت و دلت ال -5
بعض العوامل غير االقتصادية في تفسير النمو االقتصادي كالحقوق   يةأهمشارة موجبة، مما يعكس و كان بإ

 السياسية و حقوق الملكية.
 في االجل القصير بين مؤشر السيطرة على   %10بينت النتائج وجود عالقة معنوية احصائيا عند مستوى    -6

  في االجل الطويل.   %5وى ن العالقة اصبحت معنوية عند مستالفساد والنمو االقتصادي مع إشارة موجبة، إال أ
في القطاع الخاص نحو األفضل،  ن السيطرة على الفساد ُيغير من تقييمات المستثمرين  ويمكن تفسير ذلك بأ

 نه ُيخفض من تكلفة االنتاج و المعامالت و بالتالي يزيد من النمو االقتصادي.كما أ
  إيجابيارتباطه  وا   % 10ته عند مستوى معنوية  معنوي  فيما يتعلق بمؤشر االستقرار السياسي، فقد بينت الدراسة  -7

 ي متفقة مع النظرية االقتصادية،  و بذلك فه ،جل القصيرمع النمو االقتصادي في األ
  هي نتيجة غير متوقعة و تعارض النظرية و غير معنوية في االجل الطويل و   ن العالقة أصبحت سالبة إ

و محاربة االرهاب و العنف بوحدة و احدة تتطلب توجيه  ن زيادة االستقرار  االقتصادية، و يمكن تفسير ذلك بأ
و كان باالمكان استخدام هذه الموارد    ،نواحي التخدم عملية التنمية االقتصادية و النمو االقتصادي  إلىالموارد  

المنظرين   بعض  فرضيةن هذه النتيجة تتوافق مع  فهوم تكلفة الفرصة البديلة(.كما أفي تعزيز النمو االقتصادي)م
أ أنه اليوجد  السياسية و  االقتصاديين  العوامل  أكدوا بأي عالقة نمطية بين  فقد  ن عنصر  التنمية االقتصادية، 

مستوى المتغيرات و   و الفرضية مبنية على واقع و طبيعة  ضعيف على النمو االقتصادي.  أثر و له    ،السياسة محايد
  نصرالدين، ات ذات الحكومات المتسلطة )صادق و ية و المجتمالتنمية االقتصادية في المجتمعات األكثر ديموقراط 

80:2020 .) 
األجل الطويل،    إلىيعبر عن سرعة التكيف من األجل القصير  فانه    أمعامل حد تصحيح الخط  إلى بالنسبة    -8

ويجب أن يكون سالبًا و معنويًا ليؤكد عالقة طويلة األجل بين المتغيرات  المدروسة، و يالحظ من الجدول  
و هذا    (،% 1)  ند مستوى معنويةسالبة و معنوية ع  ( -  1.04ن قيمة معامل تصحيح الخطأ و البالغة )أ (9)

قائيًا لبلوغ التوازن في األجل الطويل خالل سنة ( من أخطاء األجل القصير يتم تصحيحها تل1.04)  نيعني أ
 ن التكيف في األنموذج كان سريعًا نسبيًا. أ إلىهذا يشير و ، ( /1=1.040.96) تقريباً 

 
 :نموذجلل االختبارات التشخيصية -4

تكون ال وهي مرحلة تقييم األنموذج المقدر، لكي  ألة مراحل بناء األنموذج القياسي  خيرة في تكمالخطوة األ
ألغراض التنبؤ، وفي   استخدامهاصناع القرار، وكذلك    من قبل  عتمد عليهايُ تقدير معلمات األنموذج أكثر دقة و 

 ، (2R    ،2Adjusted R  ،Std. Error،SSR،AIC)مؤشرات بما في ذلك  عدة    هذه الدراسة   تهذا السياق استخدم
االختبارات االحصائية بما في ذلك )االرتباط الذاتي، التعدد الخطي، تجانس التباين، التشخيص،  وكذلك العديد من  
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دالالت االحصائية لبعض  ال ( يبين قيم و  10والجدول )  ،و استقرار المعلمات المقدرة(    التوزيع الطبيعي للبيانات
 االختبارات.  المؤشرات و هذه

 للنموذج  والمؤشرات االحصائية التشخيصية األختباراتنتائج  :(10جدول )

القيمة االحتمال   القياسية  االختبارات المشاكل القياسية 
 الحرجة

  المؤشرات
 االحصائية 

  يةالقيمة االحتمال
 الحرجة

مشكلة االرتباط  
 الذاتي 

LM 

Breusch-Godfrey 

Test:  
0.7981 R-Squared 0.99160 

مشكلة االرتباط  
 المتعدد 

Variance Inflation 

Factors ( 8.15-2.63) بين Adjusted R2 0.9778 

مشكلة عدم  
 تجانس التباين 

ARCH test for 

Heteroskedasticity 0.5564 
F-statistic 

Prob(F-

statistic) 

71.5772 

(0.0000) 

 Ramsey Reset Test 0.7134 مشكلة التشخيص 

S.E. of 

regression 
Sum 

squared 

residual 

0.09 

 

0.05 

مشكلة التوزيع  
 الطبيعي للبيانات 

Jarque – Bera 

Test 
0.9620 AIC -1.59 

 E-views 10برامج  إلىين إستنادًا من إعداد الباحث المصدر :
 :( يتضح مايلي10جدول )الومن خالل 

  تبلغ  حيث  ،ألنموذج المقدرل( مرتفع جدا  2Adjusted Rومعامل التحديد المعدل )  )R2إن معامل التحديد ).  1
 ن كافة المتغيرات المستقلة الداخلة في النماذج لها عالقة قوية بالمتغير التابع. أ( وهذا يعني %99قيمته )

ن كافة  أ( قليل جدا، وهذا يعني  2Adjusted Rومعامل التحديد المعدل )  )R2. اإلختالف بين معامل التحديد )2
 ي األنموذج المقدر ضرورية و مهمة ، وهذا دليل على حسن التقدير.     المتغيرات الداخلة ف

، لذا نرفض فرضية العدم التي  (P-Value 0.05)من قيمة    أقل ( وهي  0.000( و بداللة إحصائية )F. قيمة )3
ال والمتغير  المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  بانعدام  نلحظ  تقر  أخرى  جهة  جهة،ومن  من  قيمة  أتابع  ن 

(Standard Error/ SSR عمومًا  قليلة و مقبولة وتشير )صحة األنموذج  من الناحية االحصائية .  إلى 
4  .(AIC)    ،عبارة عن حجم المعلومات المفقودة في النماذج المقدرة ، ويّعد من المؤشرات االحصائية المهمة

ن القيم المفقودة في األنموذج  أيتبين    (9)الجدول  ، ومن خالل    حصائياً إ  فضلأكان    أقلة  توكلما كانت قيم
 لألنموذج المقدر.، وهذا دليل على حسن التقدير  باشارة سالبةالمقدر 



  ....... قتصاديألالنمو ا في  هاأثرواقع مؤشرات الحوكمة و               
 

 صالح و قادر وأحمد     

 368 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xالرافدين )تنمية 

  .pp(372-347، ص. ) .2022Decكانون االول ،  .No(136، ع ) Vol(41مج )

 

وجود  .  5 على  دليل  هناك  االختبارات  أليس  كافة  النماذج  واجتياز  بالذكر.  الجديرة  القياسية  المشاكل  من  ي 
التب تجانس  عدم  الخطي،  التعدد  الذاتي،  )كاالرتباط  التطبيعي االحصائية  التوزيع  مشكلة  التشخيص،  اين، 

 . مة األنموذج المعتمدمالءللبيانات(، وذلك دليل على 
 للنموذج: األستقرار الهيكلياختبارات  -5

بين   الجل االتساق  بيان مدى  و  الزمن  عبر  المقدر  األنموذج  في  هيكلية  تغيرات  اي  معرفة عدم وجود 
المجموع التراكمي للبواقي   ين و هما:االختبارين اآلتي  االستناد على تم، المعلمات في االجلين الطويل و القصير 

المجم  ،(Cumulative Sum of Recursive Residual-CUSUM)  عاودةالم التراكوكذلك  مي ـــــــــــ وع 
ال المــــــــــــــ لمربعات   -Cumulative Sum of  Square Recursive Residual)  عاودةبواقي 

CUSUMSQ). تي: ال البيانية لألنموذج المقدر باآلويمكن تصوير ذلك من خالل االشك 

 ي ألنموذج معدل النمو االقتصادي الهيكل االستقراراختبار  :(1شكل )

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2015 2016 2017 2018 2019

CUSUM 5% Significance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2015 2016 2017 2018 2019

CUSUM of Squares 5% Significance 

 ، نيقع بين الخطي  لخاص بالبياناتالمنحنى  ن األمستقر ،  لمستخدم  ا  ألنموذجفان ا(  1من خالل الشكل) 
 (. %5وهذا يدل على استقرارية المعلمات المقدرة عند مستوى معنوية)

 :ألنموذج تصحيح الخطأ األداء التنبؤي -6
عتماد جودة النتائج المقدرة على قوة األداء التنبؤي ألنموذج تصحيح الخطأ، وألجل أن تكون التنبؤات نظرًا ال 
قتصادي استخدامها، يجب التأكد من تمتع األنموذج علمية وذات معنوية عالية تتيح لالمستندة على أسس    القياسية

للنماذج   بقدرة جيدة على التنبؤ في المدة الزمنية للتقدير ولتحقيق ذلك نستخدم معايير عدة لقياس األداء التنبؤي 
 : (Sifu et al,2006:51)هاأهمقتصادية الكلية القياسية، ومن  اال
 (Thiel Inequality Coefficientي لثايل )و امعامل عدم التس-أ

 )نسبة التحيز ، نسبة التباين، و نسبة التغاير(ي: و يتكون من ثالث نسب هيمعيار نسبة عدم التساو  -ب
 - :يأتما ي (2) شكل اليتضح من 

 . من الواحد الصحيح وقريبة من الصفر أقلوهي   0.030قد بلغت T إن قيمة معامل ثايل-
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 تقريبًا. الصفر تساوي  (BP) إن قيمة نسبة التحيز-
 ر. من الواحد الصحيح وقريبة من الصف أقلهي  و  0.016قد بلغت (VP) إن قيمة نسبة التباين 
 . من الواحد الصحيح  أقلوهي   0.98قد بلغت  (CP) إن قيمة نسبة التغاير -

 االستناد المقدر يتمتع بقدرة عالية على التنبؤ في المدة الزمنية للدراسة، لذا يمكن   األنموذجعليه نستدل أن 
 .في التحليل وتقييم السياسات والتنبؤ بها في المستقبل األنموذجعلى نتائج هذا  

 

 النمو االقتصادي نموذج معدل أل القيم الفعلية والمقدرة  :(2شكل )

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

GDPF ± 2 S.E.

Forecast: GDPF

Actual: GDP

Forecast sample: 1996 2020

Adjusted sample: 2003 2020

Included observations: 17

Root Mean Squared Error 11887005

Mean Absolute Error      7633746.

Mean Abs. Percent Error 5.311680

Theil Inequality Coefficient  0.030880

     Bias Proportion         0.000014

     Variance Proportion  0.016198

     Covariance Proportion  0.983788

 
 

 االستنتاجات والمقترحات 
 وال: االستنتاجات أ

 تية: االستنتاجات اآل إلىتوصلت الدراسة 
( تبين بأن المؤشرات كافة 2020-   1996لقياس جودة الحكم في العراق للمدة )  . وفقًا لنتائج مؤشرات الحوكمة1

ن الحوكمة.و عليه يمكن االستنتاج بأن العراق يعاني من ضعف في مؤشرات  ، وأتقع ضمن المنطقة السالبة
 العراق:

 أ: يعاني من ضعف فاعلية الحكومة من حيث تقديم الخدمات العامة.
 انون.يعاني من ضعف سيادة الق ب:

 و الترهل الوظيفي. داري جـ: يتفشى فيه التسييب اإل
 د: يعاني من ضعف مبدأ المساءلة و ترسيخه في موسسات الدولة.

 و المالي.  داري ه: يستشري فيه الفساد اإل
 و: دولة غير مستقرة سياسيًا. 
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األقتصادي مع تباين معنوية المؤشرات على النمو    أثر . وفقًا لألنموذج القياسي،كان لمؤشرات الحوكمة كافة  2
)المؤشرات % 10)فعالية الحكومة و التصويت و المساءلة( و عند مستوى  %5احصائيًا عند مستوى معنوية  

 االخرى(.
من حيث حجم   جماليعلى الناتج المحلي اإل  كبراأل  ثر. لمؤشرات التصويت و المساءلة و سيادة القانون األ3

ثم نوعية التشريعات و السيطرة على الفساد و اخيرًا    ،ما مؤشر االستقرار السياسيالمعلمة على التوالي يليه
 لية الحكومة.اعمؤشر ف

 )التوصيات(:  ثانيا: المقترحات
 أستنادًا على نتائج الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات ومنها: 

عدم االستقرار التدخالت الخارجية، وعليه يجب العمل   إلىدت  ه من أحد األسباب التي أن. مما الشك فيه، أ1
على خلق انسجام بين مكونات المجتمع من قوميات و أديان متعددة، فضاًل عن تعزيز مكانة المؤسسات  
االمنية والعسكرية والعمل على استقالليتها من الضغوطات السياسية من قبل االحزاب السياسية المتنفذة في 

 العراق.
إصالح األنظمة القضائية والرقابية والتشريعية التي عجزت عن مواجهة الفساد المنظم الذي يصيب . تفعيل و 2

 .أجزاء كبيرة من الدولة والمجتمع
ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين المعرقلة لعمل الخاص وبخاصة تلك التي مضت عليها فترة زمنية   .3

 القتصادي الحالي في العراق.طويلة بما يتالئم مع مستجدات الواقع ا
و الحد من البيروقراطية في القطاع العام من   داري . العمل على ايجاد الوسائل الالزمة للتخيف من الترهل اإل4

دورية و شاملة لكافة مؤسسات الدولة لمعرفة واقع الترهل الوظيفي أتساقًا مع تطوير    خالل إجراء مسوحات
 البلد بالشكل الكفوء.  إدارةالكوادر البشرية و العمل على تكوين كفاءات قادرة على 

حرية    . العمل على زيادة مشاركة وتفعيل دور المجتمع المدني و اعطاء مجال واسع للتعبير الحر. فضاًل عن5
 للعمل بحرية و بدون اي قيود. الطباعة والنشر والتوزيع إفساح المجال لشركات  مع وسائل اإلعالم
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