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  ملخص البحث:
ا كب�ا يف معظم املتغ�ات االقتصادية واالجت�عية والسياسية، ومن بينها أصبح للحكم الرشيد دور 

التنمية البرشية، اذ يرتبط نجاح أو فشل جهود أي دولة يف تعزيز مستوى التنمية البرشية ارتباطا وثيقاً 
بطبيعة ومستوى الحكم الرشيد، ويشكل االخ� اقامة بيئة سليمة للتنمية اإلقتصادية واالجت�عية 
والبرشية، يكتسب البحث اهميته من حيوية املوضوع الذي يدرس الحكم الرشيد واثره يف التنمية 
البرشية، وينطلق البحث من فرضية، ان العالقة ب� الحكم الرشيد كمتغ� مستقل والتنمية البرشية 

�ين كمتغ� تابع هي عالقة طردية. وبغية التحقق من فرضية البحث تم دراسة مستوى كال املتغ
وكشف االثر والعالقة بينه� كذلك، وذلك من خالل استخدام االسلوب الوصفي بجانب االسلوب الكمي 

واخ�ا توصل البحث اىل استنتاجات عدة تثبت فرضية البحث، من اهمها،  املتمثل بالتحليل القيايس.
من تد� مستوى  وجود عالقة طردية ب� مؤرشات الحكم الرشيد والتنمية البرشية، ويعا� العراق

%) خالل مدة البحث، ما ادى اىل ضعف مستوى التنمية البرشية، اذ بلغ ٧٫٩الحكم الرشيد، اذ بلغ (
) للمدة نفسها، ويف ضوئها تم تقديم اقرتاحات عدة اهمها، من اجل رفع مستوى الحكم الرشيد ٠٫٦٠٩(

عنف وكذلك مكافحة الفساد، يف العراق يقرتح الباحث ارتفاع مستوى االستقرار السيايس وغياب ال
ويتوجب ارتفاع مؤرش سيادة القانون وذلك الرتفاع مستوى تأث�ها من ب� مؤرشات الحكم الرشيد يف 

  التنمية البرشية.
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 وان�ن �ل �ی�وان�استڕ  یكی�ندەو �یپ یبوون �كەو �نیژ�تو  �ی�نیگر ەو  ،ۆییمر  یدان�پ�ش�گ ر�س �ل
 یك�او ۆڕ گ كەو  ۆییمر  یدان�پ�ش�گ �) بر�ك�(كارتۆخ�رب�س یك�راِو ۆ گ كەو  روستد یان� حوكم
 یرخستنەدەو  �كەاو ۆڕ گ ردوو�ه یئاست �ل ەو �نۆ�یك�ل ،�ك��نیگر �ل ەو �نۆ�یك�ل ناو�پ �ل ،ۆپاشك

 یواز �ش �ڵگ�ل یسفەو  یواز �ش ینان�كاره�ب �ب ش�م�ئ ،ەكراو  اندایوان�ن �ل یندەو �یو پ یر �گیكار
 ك�نجام�رئەد ند�چ�ب ەشتوو �یگ �كەو �نیژ�تو  داییتاۆ ك �لەو    .�ییوان�پ یكار یش ەیو �ش�ب یتی�ندا�چ
 – یكان�ن�نو �پ وان�ن �ل �وان�استڕ  یندەو �یپ یبوون ،�وان�ل ت�ن�مل�س�ئ �كەو �نیژ�تو  �ی�نیگر �ك
 �دروست ل یان� حوكم یئاست ینزم �یش�كەو  ،ۆییمر  یدان�پ�ش�دروست و گ یان� حوكم یكانەر ەو �پ
 یدان�پ�ش�گ یئاست ینزم ۆیه �تۆ ب �ك دا�كەو �نیژ�تو  ەیماو  �%) ل7.9( �ب ەشتوو �گ �ك ،راق�ع

 �ل ووڕ  �ت�خراون ك�ار یشن�پ ند�چ �مان�ئ ییشناڕۆ  ر�س�ل ،ەماو  مان�ه ۆ) ب0.609( یئاست �ب ۆییمر 
 هاەرو �هەو  یژ یتوندووت یشتن�ه�و ن یاسیس یر یگ�ج یئاست ەیو �رزكردن�ب ان،ینیگرنكرت

 هاەرو �هەدروست دا، و  یان� حوكم یئاست ەیو �رزكردن�ناو ب�پ �ل ە�یند�گ یەو �نگاربوونەر �ب
 وان�ن �(ل یر �گیكار یئاست یرز �ب ۆیه�ب اسای یر ەرو �س یر ەو �پ ەیو �رزكردن�ب یستیو�پ
  .ۆییمر  یدان�پ�ش�گ ر�س�دروست) ل یان� حوكم یكانەر ەو �پ

  
Abstract 

The Impact of Good Governance on Human Development 
Iraq case study for the period (2005-2018) 

Good governance has a major role in most economic, social and political 
variables, among them human development, as the success or failure of any country's 
efforts to enhance the level of human development is closely linked to the nature and 
level of good governance. The latter constitutes the establishment of a sound 
environment for economic, social and human development.  

The study’s significance comes from the subject matter which explores good 
governance and its impact on human development.  The study is based on the 
hypothesis that the relationship between good governance as an independent variable 
and human development as a dependent variable is a direct or positive one. In order 
to verify the research hypothesis, the level of both variables was studied as well as 
revealing the effect and the relationship between them, by using the descriptive 
method alongside the quantitative method represented by the econometric analysis. 

Finally, the study concluded with several findings which validate the hypothesis 
of the research, the most important of which is the existence of a positive 
relationship between the indicators of good governance and human development and 
that Iraq is experiencing a low level of good governance as it reached )٧٫٩(%  during 
the research period, leading to a poor level of human development which was (0.609) 
for the same period. In light of the findings, several proposals were put forward to 
raise the level of good governance in Iraq, the most important of which, as suggested 
by the researcher, is to elevate the level of political stability, absence of violence and 
combating corruption. Also the rule of law index should be increased due to its high 
level of influence among the indicators of good governance in Human Development.  
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  المقدمة
اذ ان بناء نظم سياسية قادرة عىل  ،يلعب نوع الحكم واالدارة دورا هاما يف بناء االنسان والدولة

حفظ القيم السياسية االساسية منها الحرية والعدالة واملساواة، وكذلك تأسيس النظام القانو� واالداري 
من بناء دولة قوية من النواحي الكفوء والفعال يف االنتاج والتنمية واملستجيب ملطالب الشعب يض

االقتصادية والسياسية والقانونية واالدارية، فمن خالل بناء مؤسسات قانونية يأ� �ط من الحكم اىل 
الوجود يتسم بالرشعية من قبل الشعب و�كن من خالله وضع آليات للمساءلة ويستجيب ملطالب 

فكلها من مبادىء او عنارص الحكم الرشيد  )٧٠، ٢٠١٧الشعب من خالل مبدأ سيادة القانون (محمود، 
  .الذي يحظى باالهت�م الكب� لدى معظم املؤسسات السياسية واالنسانية واالقتصادية الدولية

ك� ان للحكم الرشيد عالقة قوية مع مستوى التنمية البرشية، اذ ال �كن فصل التنمية الشاملة 
فبدون مستوى عال من الحكم الرشيد ال �كن  ،شيدبشكل عام ومنها التنمية البرشية عن الحكم الر 

تم الوصول اىل مستوى رفيع من التنمية البرشية، والهمية الحكم الرشيد واثره يف التنمية البرشية 
  .اختيار هذا املوضع والبحث فيه

  
  : مشكلة البحث

ويف عمليات  رغم االهمية الكب�ة للحكم الرشيد يف الحياة السياسية واالجت�عية واالقتصادية
التنمية �ا فيها التنمية البرشية، اال ان العراق يعا� من ضعف شديد يف مستوى الحكم الرشيد ما اثر 
سلبا يف التنمية االقتصادية والتنمية البرشية فيها، وتآكلت كل املجهودات واملساعي املبذولة من اجل 

  .ذلك
  :اهمية البحث

يد واهميته يف مجمل املتغ�ات االقتصادية تكمن اهمية البحث يف موضوع الحكم الرش
واالجت�عية والسياسية، اذ الحكم الرشيد له عالقة واثر كب� يف التنمية االقتصادية والسياسية والتنمية 
املستدامة ومنها التنمية البرشية ما جعل من موضوع الحكم الرشيد والتنمية البرشية محل اهت�م 

د� ودول العا� واملنط�ت الدولية كذلك، عليه تم اخياره كموضوع ودراسة الباحث� واملجتمع امل
  للدراسة.

  
 :فرضية البحث

  ينطلق البحث من فرضيت� اساسيت�:
 ان العالقة ب� الحكم الرشيد كمتغ� مستقل والتنمية البرشية كمتغ� تابع هي عالقة طردية. -١
يف تد� مستويات التنمية البرشية ان الحكم الرشيد له مستوى متد� جدا يف العراق ما اثر  -٢

  خالل مدة البحث. 
  

  :هدف البحث
يهدف البحث اىل بيان مستوى الحكم الرشيد ومستوى التنمية البرشية يف العراق، ويهدف البحث 
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  كذلك كشف االثر والعالقة ب� الحكم الرشيد والتنمية البرشية.
  

  : منهجية البحث
سة االطار املفاهيمي، اذ �ت تغطيطها باالعت�د عىل ما تم االعت�د عىل االسلوب الوصفي لدرا

متوفر من املصادر املتنوعة من الكتب والدوريات والبحوث العلمية، والتحليل الوصفي للجانب العميل 
كذلك، اعت�دا عىل البيانات من املنظ�ت الدولية منها، البنك الدويل، برنامج االمم املتحدة اال�ا�، 

يل الكمي من خالل التحليل القيايس وذلك باجراء اهم االختبارات االحصائية والقياسية فضال عن التحل
للتأكد من نوع العالقة ومستواها ب� مؤرشات الحكم الرشيد كمتغ�ات مستقلة والتنمية البرشية 

  كمتغ� تابع، ومن ثم التحقق من مصداقية النموذج القيايس ومالءمته.
  

  : نطاق البحث
  ).٢٠١٨- ٢٠٠٥راق، وزمانيا للمدة(مكانيا الع

  
  :هيكلية البحث

بغية التوصل اىل هدف البحث والتحقق من فرضيته تم تقسيم البحث اىل مبحثان، اذ تناول 
املبحث االول االطار املفاهيمي للحكم الرشيد �ا فيه الحكم الرشيد من حيث، املفهوم، االبعاد، 

والتنمية البرشية، اما املبحث الثا� تناول الجانب العميل  العنارص وقياسه، والعالقة ب� الحكم لرشيد
)، واخ�ا تم ٢٠١٨- ٢٠٠٥وذلك بتحليل وقياس اثر الحكم الرشيد يف التنمية البرشية يف العراق للمدة(

  التوصل اىل عدد من االستنتاجات ويف ضوئها تقديم مقرتحات عدة.
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  :المبحث االول

  االطار المفاھيمي للحكم الرشيد
ومن ثم  ،املؤرشات –العنارص  ،ناول هذا املبحث الحكم الرشيد من حيث: املفهوم، االبعاديت

  مفهوم التنمية البرشية، واخ�ا العالقة ب� الحكم الرشيد والتنمية البرشية ووفقا لال�:
  

  ):Good Governanceمفهوم الحكم الرشيد ( - اوال
مجموعة من الطرق والقواعد املختلفة  ان عملية الحكم يف اي مجتمع بشكل عام عبارة عن

)، وان الحكم ٧٥، ٢٠١٧لتسي� االع�ل املشرتكة من قبل االفراد واملؤسسات العامة والخاصة(محمود، 
يف هذا العرص يشمل القطاع العام(الدولة) والقطاع الخاص واملجتمع املد�، ولكلها دور يف االداء 

م الجيد او الرشيد، يعد مصطلح الحكم الرشيد مصطلحا السيايس واالقتصادي واالداري ليشكل الحك
  ).١٤٢، ٢٠١٩جديدا او موضوعا جديدا، اذ يرجع اىل نهاية القرن املنرصم(رسول وام�، 

عىل الرغم من االستخدام الواسع ملصطلح الحكم الرشيد يف االدارة العامة، االقتصاد، السياسات  
ع عىل تعريفه، وبشكل عام يأخذ جانب�، االوىل، يعكس العامة، والحكومات، اال انه ليس هناك اج� 

الجوانب االدارية واالقتصادية الذي يهتم به البنك الدويل ويقصده، اما الثا� فيعكس الجانب السيايس 
)، عليه يختلف معنى او تعريف الحكم الرشيد ٢٦، ٢٠١٠والذي يركز عىل القيم الد�قراطية(معاوي، 

كار وبحسب العلوم املختلفة ايضا، اال انه يدور نحو مفاهيم متشابهة ونحو باختالف املدارس واالف
)، و�كن تعريفه بانه عبارة عن مبادىء عامة تتنزل اىل الواقع ١٢٨، ٢٠٢٠اهداف متشابهة ايضا(قادر، 

العميل عن طريق اسلوب محدد وآليات متفق عليها وذلك بوجود مؤرشات محددة لكل مبدأ من اجل 
)، او نظام ٣١ ،٢٠١٧ ،لحة العامة للمجتمع واملساهمة يف التنمية املستدامة (الساعوريتحقيق املص

الحكم القائم عىل خدمة مصالح الشعب وفيه تعد السلطة والقيادة وظيفة يف الخدمة العامة ويتخذ 
وان  منها منصة الثبات الكفاءة والقدرة عىل متطلبات الشعوب وحاجاتها وسياساتها بالعدل واملساواة،

يتصف بالقدرة عىل دمج املجتمع يف السلطة والحكم واملشاركة، وان يتمتع باستمرار بالرغبة الشعبية 
  )، ٣٠٨ ،٢٠١٧ ،اساسها االنتخاب الشعبي النزيه (عبد اللطيف واخرون

تعريفات املؤسسات الدولية: هناك مؤسسات دولية عدة تهتم بنوع الحكم والحكم الرشيد منها، 
صندوق النقد الدويل، والربنامج اال�ا� لالمم املتحدة، فكلها تنرش بيانات دورية دولية  ،البنك الدويل

حول الحكم الرشيد، فيعرفه البنك الدويل بانه:عبارة عن التقاليد واملؤسسات التي من خاللها تتم 
النقد  )، ويعرفه صندوقWorld Bank, 1994,xivم�رسة السلطة يف الدولة من اجل الصالح العام (

اسلوب م�رسة السلطة يف ادارة املوارد االقتصادية واالجت�عية للبالد من اجل  ) عىل انهIMFالدويل(
يعرف الحكم  )UNDP)، ك� ان الربنامج اال�ا� لالمم املتحدة (٣٦٧، ٢٠١٧ ،التنمية (الزركوش واخرون

حس� شؤون املجتمع عىل كافة م�رسة السلطات السياسية واالقتصادية واالدارية لت :الرشيد بانه
املستويات، وتشمل اآلليات والعمليات واملؤسسات التي يقوم املواطنون من خاللها بالتعب� عن 
مصالحهم والسعي اليها وم�رسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم ومعالجة اختالفاتهم (برنامج 
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اصد الحكم الرشيد حول حكم القانون، املشاركة، ). وبهذا يدور مق١٠١، ٢٠٠٢االمم املتحدة اال�ا�، 
 .الكفاءة، التنمية االقتصادية، واملصلحة العامة

و�ثل اليوم جزءا من  قد اصبح موضوع الحكم الرشيد �ثل أهمية كب�ة عىل املستوى الدويل،
داً يف تعزيز توافق االراء يف األمم املتحدة، وينص إعالن األمم املتحدة عىل أن الحكومات لن تدخر جه

) فضالً عن احرتام جميع حقوق اإلنسان ١٥، ٢٠١٧وتعميم سيادة القانون(ابو حس�،  الد�قراطية
ويتويل تحقيق الحكم الرشيد ثالثة والحريات األساسية املعرتف بها دولياً �ا يف ذلك الحق يف التنمية، 
  املد�. فواعل وهي: املؤسسات العامة (الحكومة) والقطاع الخاص واملجتمع

  
  ان للحكم الرشيد ابعاداً سياسية وادارية واقتصادية واجت�عية : ابعاد الحكم الرشيد: - ثانيا

املجتمع،  لشؤون والشامل العام املستوى مع لتعامله األبعاد أهم من ویعدالبعد السيايس:   -  أ
 لتنوع و عاملجتم ألفراد الحقیقي التمثیل عىل وقدرتها ،يتمثل يف مدى رشعية السلطة العامة

  )٧، ٢٠١٤،أخرى(رشيف جهة من وحاجاتهم لرغباتهم وتجسیدها جهة من وانت�ءاتهم أفكارهم
البعد االداري: يعني كيفية تنفيذ السياسات العامة وفق فنون ادارية سليمة ورشيدة بعيدة عن   - ب

 .)١٢٩، ٢٠٢٠الضغوطات السياسية ويحتاج هذا اىل املشاركة والشفافية واملساءلة(قادر، 
البعد االقتصادي واالجت�عي: له عالقة بالسياسات العامة ويؤثر يف نوعية الحياة املادية    - ت

واملعنوية للسكان بحيث تتحق العدالة يف توزيع املوارد االقتصادية والخدمات العامة ب� افراد 
 ،املجتمع، كذلك تحس� االداء االقتصادي واملساهمة الفعالة يف التنمية املستدامة(مصعب

 )، كل هذا من خالل االستخدام العقال� للموارد االقتصادية.٢٨-٢٧ ،٢٠١٥
االنظمة السياسية واالدراية - ويتب� من هذا ان للحكم الرشيد ابعاد شاملة تؤثر يف الحياة 

  وبدوره� يف مسار وتطور االقتصادي واالجت�عي عىل مستوى الدولة ومستوى الخاص ايضا.  
  

يتكون من عنارص او مؤرشات عدة، وتعمل عليه  الحكم الرشيد وقياسه : مؤرشات -عنارص -ثالثا
مؤسسات دولية عدة من اهمها، الربنامج اال�ا� لالمم املتحدة وكذلك البنك الدويل، فهناك تشابه كب� 

ويعتمد الباحث بهذا الخصوص عىل  ،يف اختيار وتحديد تلك املؤرشات من ب� املؤسسات املذكورة
ملعتمدة من قبل البنك الدويل والتي تتكون من ستة مؤرشات وهي: فعالية الحكومة، سيادة املؤرشات ا

 Theالقانون، مكافحة الفساد، التصويت واملساءلة، االستقرار السيايس وغياب العنف، جودة الترشيع (
world bank , 2018:(  

خدمات العامة : ادراك تصورات لجودة ال Government Effectiveness فعالية الحكومة  -  أ
وجودة الخدمة املدنية ودرجة استقالليتها من الضغوطات السياسية، نوعية صياغة السياسات 

 العامة وتنفيذها ومصداقية الحكومات يف هذه السياسات.
عىل وجه الخصوص  ،: مدى ثقة الوكالء يف التقيد بقواعد املجتمع Role of Lawسيادة القانون  - ب

مللكية او الخاصة، الرشطة، املحاكم، كذلك احت�ل الجر�ة نوعية انفاذ العقود، حقوق ا
 والعنف.



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٣ 
  

: مدى م�رسة السلطة العامة لتحقيق املكاسب  Control of Corruption مكافحة الفساد  - ت
الخاصة �ا يف ذلك كل اشكال الفساد البسيطة والكب�ة �ا يشمل السيطرة عىل مؤسسات 

 اصة.الدولة من قبل نخب معينة واملصالح الخ
: مدى وجود الدولة املدنية القادرة عىل  Voice and Accountabilityالتصويت واملساءلة  - ث

اختيار وتحديد الحكومات من خالل ابداء الرأي وكذلك مدى وجود حرية التعب� وحرية تكوين 
 الج�عات وحرية الصحافة.

: ادراك Political Stability and Absence of Violenceاالستقرار السيايس وغياب العنف   - ج
 تصورات احت�ل عدم االستقرار السيايس او العنف ذي الدوافع السياسية من ضمنها االرهاب.

: مدى القدرة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة  Regulatory Quality جودة الترشيع  - ح
 واللوائح التي تسمح برتويج وترقية تنمية القطاع الخاص.

اذ تحتسب كل مؤرش بشكل منفصل ومن ثم  ،ة بنسب مئويةويتم احتساب املؤرشات املذكور 
جمعها واستخراج معدل االج�يل بشكل نسبي اي مئوي، فكل� ارتفعت النسبة دل ذلك عىل ارتفاع 
مستوى الحكم الرشيد يف تلك الدولة والعكس بالعكس، عل� ان هناك عالقة قوية مرتابطة ب� 

منها يكمل االخر، وان وجود مستوى عال من هذه املؤرشات  بل كل ،املؤرشات املتكونة للحكم الرشيد
يدل عىل وجود بيئة سياسية واقتصادية واجت�عية خصبة قوية للقيام بالنشاطات والفعاليات االيجابية 
عىل املستوى السيايس واالقتصادي واالجت�عي والثقايف وبالتايل يدل عىل وجود دولة قوية من الجوانب 

  .املذكورة
  

  : (Human Development)مفهوم التنمية البرشية -رابعا
)هي عملية توسيع الخيارات املتاحة امام الناس، وتعني صحة جيدة لالنسان ١التنمية البرشية(

ومستويات عالية من التعليم وكذلك الدخل العايل لالفراد، اي تهتم بنوعية الحياة نحو تحس� 
لرشب وشبكات الرصف الصحي والعناية بالصحة والتغذية الخدمات العامة من شبكات املياه الصالحة ل

)، وتعمل ٣٧٢، ٢٠١٧وتعليم افضل بحيث يكون االنسان الهدف االساس للتنمية(الزركوش واخرون، 
تشكيل قدرات برشية عالية واالخر انتفاع الناس بقدراتهم  ،التنمية البرشية عىل جانب� مكتمل� ه�

)، وان املورد البرشي فضال عن كونه املحرك االساس للعملية ٣٧٨، ٢٠١٨املكتسبة(الشيخ والهاشمي، 
)، ٤٤٨، ٢٠١٨االنتاجية فانه يقوم برتاكم رأس املال واكتشاف املوراد الطبيعية(االيدامي والجبوري، 

  واهم من ذلك بناء املؤسسات االقتصادية واالجت�عية والقانوينة والسياسية. 
 

  يد والتنمية البرشية :العالقة ب� الحكم الرش - خامسا
هناك دراسات عدة تب� عالقة الحكم الرشيد بالنمو والتنمية �ا يف ذلك التنمية البرشية، اذ وجود 

                                                           
) وباربعة تصنيفات(مرتفع ١-٠وتكون القيمة ب�( )HDI) تقاس التنمية البرشية من خالل دليل التنمية البرشية(١(

  جدا، مرتفع، متوسط، ضعيف).



  )٢٠١٨- ٢٠٠٥أثر الحكم الرشيد يف التنمية البرشية: دراسة حالة العراق للمدة (

٤٤ 
  

فارتفاع مستوى عال من الحكم الرشيد يؤثر يف التنمية املستد�ة بشكل ايجا� وبعالقة طردية بينه�، 
بيئة استث�رية خصبة ما يجذب االستث�رات  مستوى املؤرشات الفرعية للحكم الرشيد يساهم يف خلق

املحلية واالجنبية بشكل عام، وينعكس ذلك بشكل ايجا� عىل املتغ�ات االقتصادية والسياسية 
، ويرتبط نجاح أو )٨٦، ٢٠١٩(عبد عيل وقادر، واالدارية والثقافية بالتايل التنمية االقتصادية والبرشية

ة البرشية أو حتى احت�ل توجهها نحو هذا النهج ارتباطا وثيقاً فشل جهود أي دولة يف تعزيز التنمي
بطبيعة وجود الحكم الرشيد، ويشكل اقامة بيئة سليمة للتنمية اإلقتصادية واالجت�عية والبرشية 

   .)١٥، ٢٠١٧(ابو حس�، املستد�ة 
مة الحكم، كذلك ك� ان وجود ابداء الرأي واملشاركة يف العملية السياسية ووجود الرشعية يف انظ

املستوى العايل من االستقرار السيايس واالمني ووجود حكومة فعالة وكفوءة، والترشيع النوعي ومبدأ 
القانون فوق الجميع وللجميع تحمي حقوق كافة االطراف �ا فيها حقوق امللكية، واخ�ا ضبط الفساد 

ة، بل وجود الشفافية واملساءلة، من دون استخدام السلطات لتحقيق املكاسب الشخصية او لفئة معين
كلها تساهم بشكل فعال وكفوء يف التنمية السياسية واالجت�عية واالقتصادية بشكل يحقق التنمية 

  املستد�ة ومنها التنمية البرشية.
 

   



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٥ 
  

  الجانب العملي: المبحث الثاني

  )٢٠١٨-٢٠٠٥تحليل وقياس اثر الحكم الرشيد في التنمية البشرية بالعراق للمدة (
يتناول هذا املبحث الجانب العميل للبحث وذلك بدراسة وتحليل مستوى الحكم الرشيد يف العراق 
  ومستوى التنمية البرشية كذلك، واخ�ا تحليل قيايس الثر الحكم الرشيد يف التنمية البرشية ووفقا لال�:

  

، اذ عانت اصبحت مشكلة الحكم يف العراق مشكلة مستد�ة مستوى الحكم االرشيد: - اوال
� تتغ� االحوال نحو التحسن  ٢٠٠٣مشكلة الحكم منذ بداية تأسيسها ولحد اآلن، وبعد احداث سنة 

بل بقيت ك� هي يف التسعينات، ويعد العراق حاليا من اسوأ الدول من حيث عدم تحقيق الحكم 
 الرشيد او م�رسته عىل وجه حسن وك� يتب� من خالل الجدول اآل� :

 

  )٢٠١٨-٢٠٠٥) مستوى الحكم الرشيد يف العراق للمدة(١الجدول(
التصويت   السنوات

  واملساءلة%
VA  

االستقرار 
 السيايس%

PV  

فعالية 
 الحكومة%

EG  

جودة 
 الترشيع%

RQ  

سيادة 
 القانون%

RL  

مكافحة 
 الفساد %

CC  

متوسط 
  االج�يل %

٢٠٠٥  9.615385 0.485437 0.980392 4.411765 1.435407 3.902439 3.471804  
٢٠٠٦  10.09615 0 0.97561 7.352941 1.435407 2.439024 3.716522  
٢٠٠٧  15.86539 0.483092 2.912621 7.281553 0.478469 2.912621 4.988958  
٢٠٠٨  16.34615 1.923077 9.223301 12.62136 1.442308 3.398058 7.492376  
٢٠٠٩  18.00948 2.369668 9.569378 16.74641 1.421801 4.30622 8.73716  
٢٠١٠  19.43128 2.369668 10.04785 15.311 2.369668 6.190476 9.286657  
٢٠١١  18.30986 4.265403 12.32228 12.79621 3.286385 11.37441 10.39242  
٢٠١٢  16.43192 4.739336 13.27014 9.478673 3.286385 9.478673 9.447521  
٢٠١٣  16.43192 4.265403 13.74408 9.478673 3.755868 7.582938 9.209814  
٢٠١٤  15.76355 2.380952 13.94231 8.653846 6.730769 5.769231 8.873443  
٢٠١٥  17.73399 2.857143 9.615385 7.211538 5.769231 4.807693 7.999163  
٢٠١٦  22.16749 3.333333 9.134615 11.05769 3.846154 6.25 9.298214  
٢٠١٧  20.68966 3.333333 9.615385 9.615385 4.326923 6.730769 9.051909  
٢٠١٨  21.18227 1.428571 9.134615 9.615385 3.365385 7.211538 8.656294  

متوسط 
  املدة

17.00532 2.44532 8.892 10.1166 3.06787 5.88244 7.90159 

  الجدول اعت�دا عىل:: تم اعداد املصدر
World Development Indicator , Data Bank , World Bank , 2020. 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

  
، اال ان مستوى ٢٠٠٥يتب� من الجدول انه وبالرغم من وضع الدستور الدائم للعراق يف سنة 



  )٢٠١٨- ٢٠٠٥أثر الحكم الرشيد يف التنمية البرشية: دراسة حالة العراق للمدة (

٤٦ 
  

وبنسبة طفيفة جدا، وذلك بسبب اضطرابات عنيفة  ٢٠٠٨الحكم الرشيد � يتحسن اال بعد سنة 
)، بدأ مستوى الحكم الرشيد يف ٢٠٠٨- ٢٠٠٦بي للمدة (طائفية، وكان العراق يف حرب اهيل بشكل نس

 ،%) يف املدة املذكورة٧٫٧٣%) اىل (٣٫٤٧، اذ ارتفع من (٢٠٠٥مقارنة بـ  ٢٠٠٨ارتفاع طفيف من سنة 
اذ بلغ  ،٢٠١١واستمر يف ارتفاع طفيف وللسنوات الالحقة، و وصل اىل اعىل مستوى له يف سنة 

خالل مدة البحث، وانخفض يف السنوات الالحقة خاصة للمدة  %)، ويعد اعىل مستوى او نسبة١٠٫٣٩(
)، وذلك بعد دخول منظمة الداعش االجرامي للعراق واحتالله ملساحة كب�ة من ارض ٢٠١٥-٢٠١٤(

%)  ٩العراق، فضال عن عوامل اخرى، وبدأ باالرتفاع النسبي يف السنوات االخرى، اذ بلغ قرابة (
  ىل التوايل. ع ٢٠١٨و  ٢٠١٧%) يف سنتي ٨٫٦٥(

العنارص الفرعية للحكم  –ان هذا املستوى املتد� للحكم الرشيد يعزى اىل تد� مستوى املؤرشات 
اذ بلغ  ،الرشيد، فمؤرش التصويت(ابداء الرأي) واملساءلة كان له اعىل نسبة من ب� املؤرشات الفرعية

 ،%) فقط٢٫٤٤اب العنف، اذ بلغ (اما ادناه فهو مؤرش االستقرار السيايس وغي ،%) كمتوسط املدة١٧(
%)، وهذان مؤرشان اثرا وبشكل سلبي عىل تفيش ظاهرة الفساد، اذ ٣٫٠٦وبعده سيادة القانون بنسبة(

%)، واما بخصوص فعالية ٩٤%) فقط اي تفيش الفساد بنسبة (٥٫٩لفساد قرابة (بلغت نسبة مكافحة ا
  %) عىل التوايل.١٠٫١%) و (٨٫٩الحكومة وجودة الترشيع او التنظيم فبلغا (

 ،%) فقط خالل مدة البحث٧٫٩فكل هذا ادى اىل تد� مستوى الحكم الرشيد يف العراق، اذ بلغ (
 ،ي عىل املتغ�ات االقتصادية واالمنية والسياسية واالجت�عيةوهذا املستوى الضعيف اثر وبشكل سلب

وبسببه � يستفد العراق من ك�ة خ�اته الطبيعية، بل تآكل كل الجهود املبذولة من اجل اعادة البناء 
  .والتنمية ومنها التنمية البرشية

 
ية يف الحياة االقتصادية : بالرغم من االهمية الكب�ة للتنمية البرشمستوى التنمية البرشية - ثانيا

واالجت�عية والسياسية، اال ان العراق حقق مستويات منخفضة ومتوسطة فيها، فمن خالل الجدول 
) �اشيا مع ارتفاع ٢٠١٨-٢٠٠٥) يتب� ارتفاع تدريجي ملستوى التنمية البرشية يف العراق للمدة(٢(

  مستمر للمتوسط العاملي للمدة نفسها.
ه ان مستوى التنمية البرشية يف العراق اقل من املتوسط العاملي خالل ويتب� من الجدول نفس

)، ٠٫٧٠٣) مقابل (٠٫٦٠٩مدة البحث، ما يش� اىل تد� املستوى مقارنة باملتوسط العاملي، اذ حقق (
)، ويتب� من مقارنة ١ويعزى احدى االسباب اىل املستوى املتد� للحكم الرشيد ك� مب� من الجدول (

) ان الحكم الرشيد والتنمية البرشية يف العراق قد تغ�ت باالتجاه نفسه، غ� انه بنسبة ٢)و(١( الجدويل
و�عدل  ٢٠١٨%) عام ٨٫٦٥اىل ( ٢٠٠٥%) عام ٣٫٤٧اذ ارتفع مستوى الحكم الرشيد من ( ،متباينة
ش� ويؤكد %)، وهذا ي٢٥) يف املدة نفسها و�عدل التغ�(٠٫٦٨٩) اىل (٠٫٥٥٢%) مقابل (١٥٠التغ� (

اذ ارتفاع الحكم الرشيد يؤدي اىل ارتفاع مستوى التنمية  ،وجود عالقة ايجابية اي طردية ب� املتغ�ين
  وسوف نخترب هذه العالقة ومقدار التأث� يف التحليل القيايس. ،البرشية

  



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٧ 
  

  )٢٠١٨- ٢٠٠٥للعراق واملتوسط العاملي للمدة( )١() دليل التنمية البرشية٢الجدول (
  العا�  العراق  تالسنوا
٠٫٦٦٩ ٠٫٥٥٢  ٢٠٠٥ 
٠٫٦٧٦ ٠٫٥٥٩  ٢٠٠٦ 
٠٫٦٨٢ ٠٫٥٦٧  ٢٠٠٧ 
٠٫٦٨٨ ٠٫٥٦٦  ٢٠٠٨ 
٠٫٦٩١ ٠٫٥٦٥  ٢٠٠٩ 
٠٫٦٩٧ ٠٫٥٦٧  ٢٠١٠ 
٠٫٧٠٣ ٠٫٥٧٣  ٢٠١١ 
٠٫٧٠٨ ٠٫٥٩٠  ٢٠١٢ 
٠٫٧١٣ ٠٫٦٤٢  ٢٠١٣ 
٠٫٧١٨ ٠٫٦٥٤  ٢٠١٤ 
٠٫٧٢٢ ٠٫٦٤٩  ٢٠١٥ 
٠٫٧٢٧ ٠٫٦٧٢  ٢٠١٦ 
٠٫٧٢٨ ٠٫٦٨٥  ٢٠١٧ 
٠٫٧٣١ ٠٫٦٨٩  ٢٠١٨ 

 ٠٫٧٠٣ ٠٫٦٠٩  متوسط املدة

  تم اعداد الجدول اعت�دا عىل:  املصدر :
، نيويورك، UNDP، برنامج االمم املتحدة اال�ا� ٢٠١٨ادلة التنمية البرشية ومؤرشاتها، التحديث االحصا� لعام  -١

 ٢٩، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ص٢٠١٨
 .٣٠٣و٣٠١، ص٢٠١٩، نيويورك، UNDPة اال�ا� ، برنامج االمم املتحد٢٠١٩تقرير التنمية البرشية لعام  -٢

http://hdr.undp.org/en/data 
3- Human Development Report for years 2011, 2013,2014,2015,2016, The United Nations Develop-
ment Programme (UNDP), New York, P136,137, 146,147, 161, 163, 209, 211, 208, 209, 28, 29. 

  
  ):٢٠١٨- ٢٠٠٥تحليل قيايس الثر الحكم الرشيد يف التنمية البرشية بالعراق للمدة ( –ثالثا 

هناك مراحل عدة لتحليل القياس االقتصادي، تتمثل املرحلة االوىل �رحلة التوصيف معتمدة عىل 
صياغة العالقة ب� املتغ�ات، ومن ثم جمع البيانات يف النظرية االقتصادية واالقتصاد الريايض لتحديد و 

وتنبؤ  ،املرحلة الثانية، ويف املرحلة الثالثة تقدير النموذج القيايس، وتقييم التقديرات يف املرحلة الرابعة
وتحليل للسياسات االقتصادية القا�ة واملستقبلية يف املرحلة الخامسة واالخ�ة، يف هذه الدراسة نعتمد 

 املراحل االربعة ووفقا لال�: عىل 

                                                           
ورات برنامج االمم املتحدة اال�ا� من منشور يختلف ارقام وبيانات دليل التنمية البرشية للسنة نفسها بحسب منش )١(

الخاص باملوقع االلكرتو� للمؤسسة نفسها، اذ حسب املنشور   Data bankسنوي الخر، ومن منشورات سنوية اىل
الخاص باملوقع االلكرتو�   Data bank) يف العراق، اما حسب ٠٫٦٤٢ان دليل التنمية البرشية بلغ( ٢٠١٣السنوي لعام 

  ) للعام نفسه، وقد اعتمد الباحث يف معظم السنوات عىل املنشور السنوي للسنة نفسها.٠٫٦٦٢بلغ (
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٤٨ 
  

وفق ما تم توضيحه سابقا تعتمد التنمية البرشية (املتغ�   مرحلة توصيف وبناء النموذج: -١
التابع) عىل الحكم الرشيد(املتغ� املستقل) وبدوره يتكون من مؤرشات او عنارص فرعية عدة، 

ردية)، و�كن التعب� عنها لذا تعتمد التنمية البرشية عىل مؤرشات الحكم الرشيد(وبعالقة ط
 بالعالقة الرياضية االتية:

HD=f(VA,PV,EG,RQ,RL,CC) 
HD ،التنمية البرشية =  
VA  ابداء الرأي واملساءلة،  –= التصويت  
 PV  ،االستقرار السيايس وغياب العنف =  
EG  ،الكفاءة الحكومية =  
RQ ،جودة الترشيع او التنظيم =  
RL سيادة القانون = ، 
CCافحة الفساد.= مك  

ولتبسيط النموذج نأخذ اهم متغ�ات فرعية للحكم الرشيد من حيث قدرة التأث� يف التنمية  
ابداء الرأي واملساءلة، والثانية، سيادة القانون.  –االوىل، التصويت ،البرشيه، وتتمثل يف متغ�ين وه�

 ب� عنها يف املعادلة الرياضية االتية :وبذلك تعد التنمية البرشية دالة يف املؤرشين املذكورين و�كن تع
HD=f(VA,RL) 

  وبذلك �كن بناء النموذج القيايس لها كاال� :
HD=B0+B1VA+B2RL+U 

B.املعل�ت اي مقدار تأث� املتغ� املستقل يف املتغ� التابع =  
U.املتغ� العشوا� =  

 عالقة طردية. عل� ان العالقة ب� املتغ�ين املذكورين والتنمية البرشية هي
مرحلة جمع البيانات: تم جمع البيانات للحكم الرشيد من املوقع الرسمي للبنك الدويل،  -٢

تقرير التنمية  –وللتنمية البرشية من منشورات سنوية لربنامج االمم املتحدة اال�ا� وهي ادلة 
 البرشية.

جراء اختبارات عدة، وتقدير النموذج: قبل تقدير النموذج من املفروض ا مرحلة االختبارات -٣
 االرتباط ب� املتغ�ات ،Co-integrationتكامل املشرتك ،Stationaryالسكون  - وهي الثبات

Correlation ,:وفقا لال�  
يعد هذا االختبار من االختبارات : Unit Root Test (Stationary Test/الثبات( –السكون   -  أ

ت املستخدمة، اذ يفرتض النموذج الكالسي�، املهمة الظهار مدى االستقرارية والثبات يف البيانا
يجب أن �يل البيانات يف السالسل الزمنية نحو الثبات او االستقرار، و نتيجة هذا االختبار وفق 

 :ال�كانت كا ADF: Augmented Dickey Fullerمؤرش 
  
  



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٩ 
  

 ) نتيجة اختبار جذر الوحدة ملجيع املتغ�ات الداخلة يف النموذج٣( جدولال
ADF: Augmented Dickey Fuller 

2nd Difference& None First Difference& None املتغ�ات  
0.0006 0.0449 HD 
0.0000 0.0077 VA 
0.0002 0.0025 RL 

  .E-views 9) وباستخدام برنامج ٢)و(١: تم اعداد الجدول اعت�دا عىل جدويل (املصدر 
  

) First Differenceالثا�(االول والفرق فرق يظهر من الجدول ان املتغ�ات تكون معنوية يف ال
%) ألنه القيمة االحت�لية ٥) وعند مستوى الداللة االحصائية (None) مع (Second Difference(و

)، اي ان هناك استقرارية او الثبات يف السالسل ٠٫٠٥) اقل من القيمة املحددة (.Probالحرجة (
  املشرتك ب� املتغ�ات. الزمنية، ويسمح هذا اجراء اختبار التكامل

  

 ):Co-Integration/ Johansson Testالتكامل املشرتك (  - ب
يعد من االختبارات ذات اهمية كب�ة لبيان مستوى العالقة ب� املتغ�ات، ويستوجب عىل االقل 

  .وجود عالقة واحدة ب� املتغ�ات املستقلة و املتغ� التابع ل� يسمح باجراء التقدير للنموذج
 

  ) نتائج اختبار التكامل املشرتك ب� متغ�ات النموذج٤( جدولال 
Unrestricted Co-integration Rank Test(Trace) 

قيمة االحت�لية  Trace statistics  (0.05)Critical Value  املتغ�ات
  الحرجة

  القرار

HD  75.74098  29.79707  0.0000 قبول 
VA  23.25235  15.49471  0.0028  قبول 
RL  9.361591  3.841466  0.0022  قبول 

Unrestricted Co-integration Rank Test(Maximum Eigen value) 
 Maximum Eigen  املتغ�ات

Value  
(0.05)Critical Value   قيمة االحت�لية

  الحرجة
  القرار

HD  52.48864  21.13162  0.0000 قبول  
VA  13.89076  14.26460  0.0572  قبول 
RL  9.361591  3.841466  0.0022  قبول 

  .E-views 9) وباستخدام برنامج ٢)و(١عىل جدويل (تم اعداد الجدول اعت�دا عىل املصدر: 
  

 بعضها مشرتكة تكاملية عالقة ذات النموذج يف الداخلة املتغ�ات كافة ) ان٤يت� من الجدول (
عالقات  بوجود تقر التي البديلة الفرضية نقبل لذا %)،١٠%، ٥%، ١( املعنوية عند مستوى ببعض

(الفرضية الصفرية)  العدم فرضية ونرفض والقياسية، واالحصائية من ناحية االقتصادية معنوية تكاملية
  .التابع واملتغ� املستقلة املتغ�ات ب� العالقة بانعدام تقر التي
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٥٠ 
  

يظهر من  ،): يب� االرتباط والعالقة ب� املتغ�ات الداخلة يف النموذجCorrelationاالرتباط (  - ت
طردية ب� جميع املتغ�ات، و وجود ارتباط �ستويات مختلفة، - ) وجود عالقة ايجابية٥(الجدول

غياب  –اذ هناك ارتباط �ستوى اعىل من املتوسط ب� التنمية البرشية واالستقرار السيايس 
 )VA , RL)، كذلك وجود ارتباط اقل من متوسط ب� املتغ�ين املستقل� (٠٫٦٢العنف وبنسبة(

) HD) والتنمية البرشية(RLقوي ب� سيادة القانون ( - )، اال ان هناك ارتباط جيد٠٫٣٧بنسبة(
تطابقا مع املنطق، اذ وجود سيادة القانون لها ارتباط مع معظم   )٠٫٧٥وبنسبة قرابة (

 املتغ�ات ومنها التنمية البرشية بعالقة طردية.
 

  ملتغ�ات الداخلة يف النموذج) االرتباط ب� جميع ا٥( الجدول      
RL VA HD املتغ�ات 

0.7471 0.6264 1 HD 
0.3672 1 0.6264 VA 

1 0.3672 0.7471 RL 
  .E-views 9) وباستخدام برنامج ٢)و(١: تم اعداد الجدول اعت�دا عىل جدويل (املصدر     

  

ة مربعات الصغرى تقدير النموذج: تم اجراء تقدير النموذج القيايس املذكور وفقا لطريق  - ث
)، اذ اكتشف بعد محاوالت عدة النموذج  Ordinary Least Squares- OLSاالعتيادية (

املالئم وفقا للنظرية االقتصادية والقياسية، وهي من اك� الدوال مال�ة للبيانات املتوفرة مع 
صادي طبيعة هكذا البحث، وهي تعطينا نتائج اك� دقة واك� واقعية وفقا للمنطق االقت

 واالحصا� من حيث (حجم وقيمة واشارة) املعل�ت املقدرة.
النموذج الخاص بتقدير وقياس تأث� املتغ�ات املستقلة يف املتغ� التابع(التنمية  خاللمن 

  )، كانت نتائج التقدير عىل النحو اال�:٢٠١٨- ٢٠٠٥البرشية) يف العراق للمدة(
 

  االختبارات ملصداقية و مالءمة النموذج املقدرةرة و نتائج تقدير املعل�ت املقد )٦الجدول (

 املتغ�ات
Coefficient 

 املعل�ت
 (مستوى التاث�)

Std. Error t-Statistic 
Prob. 

 مستوى املعنوية
 القرار

VA 0.005834 0.002539 2.297561 0.0422 مقبول 
RL 0.017514 0.005190 3.374729 0.0062 مقبول 

R-squared 
Adjusted 

 R-squared 
 القرار

Prob 
(F-statistic) 

S.E. of 
regression 

 القرار

0.701494 0.647220 
جيدة  –معنوية   0.001295 

0.031072 
 –منخفض 
 مقبول
  .E-views 9) وباستخدام برنامج ٢)و(١: تم اعداد الجدول اعت�دا عىل جدويل (املصدر 
    



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥١ 
  

املنطق االقتصادي ومع الفرضية، اذ اشارة  ) ان اشارة املعل�ت تتوافق مع٦من الجدول( يتب�
املعلمتان املقدرتان هي موجبة وذلك لعالقته� الطردية مع التنمية البرشية، فمثال ارتفاع مستوى 

)، اال ان ٠٫٠٠٥٨االستقرار السيايس وغياب العنف يؤثر يف ارتفاع مستوى التنمية البرشية �ستوى (
%) تؤدي ١) لها تأث� اقوى مقارنة باملتغ� االول، اذ ارتفاعها بنسبة (RLاملتغ� الثا� اي سيادة القانون(

%)، بالرغم من وجود العالقة ب� املتغ�ات املستقلة ٠٫٠١٧اىل ارتفاع مستوى التنمية البرشية بنسبة(
واملتغ� التابع، اال انها ليست قوية، وترجع بدرجة االساس اىل طبيعة البياتات التي تعد تقديرية، 

تعتمد تقديرها عىل العينات، ومع ذلك تقبل نتائج املعل�ت النها معنوية، اذ القيمة الحرجة و 
)Prob.(  ) مايدل عىل اجتياز االختبار االحصا�٥ملعلمت� اقل من متسوى املعنوية (%.  

مرحلة تقييم التقديرات: اهمها، تقييم قيمة واشارة املعل�ت، واختبارات ملصداقية النموذج  -٤
ءمته، اذ تم تقييم قيمة واشارة املعل�ت يف الفقرة السابقة، وفي� تخص مصداقية النموذج ومال 

) للنموذج تعد جيدة، فمن قيمة R-Squared, Adjusted R-Squared ومالءمته، يتب� ان (
)R-Squared) من ٧٠) يظهر ان املتغ�ات املستقلة الداخلة يف النموذج تفرس حوايل (%

 S.E. ofة يف املتغ� التابع، فضال عن تد� قيمة االخطاء املعيارية لالنحدار(التغ�ات الحاصل
Regression) كذلك القيمة الحرجة ،(Prob.) ويدل كل هذا ٥) اقل من مستوى املعنوية ،(%

عىل مصداقية النموذج ومعنويته، وبالتايل رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تقر 
  املتغ�ات املستقلة(مؤرشات الحكم الرشيد) واملتغ� التابع (التنمية البرشية).بوجود العالقة ب�
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  االستنتاجات والمقترحات:
  االستنتاجات:  - اوال

  وصل البحث اىل استنتاجات عدة اهمها:
يرتبط نجاح أو فشل جهود أي دولة يف تعزيز مستوى التنمية البرشية ارتباطا وثيقاً بطبيعة  -١

شيد، ويشكل االخ� اقامة بيئة سليمة للتنمية اإلقتصادية واالجت�عية ومستوى الحكم الر 
 والبرشية.

%) خالل مدة البحث، ما ادى اىل ٧٫٩يعا� العراق من تد� مستوى الحكم الرشيد، اذ بلغ ( -٢
 ) للمدة نفسها.٠٫٦٠٩ضعف مستوى التنمية البرشية، اذ بلغ (

 ،قد تغ�ت باالتجاه نفسه، غ� انه بنسبة متباينةان الحكم الرشيد والتنمية البرشية يف العراق  -٣
و�عدل التغ�  ٢٠١٨%) عام ٨٫٦٥اىل ( ٢٠٠٥%) عام ٣٫٤٧اذ ارتفع مستوى الحكم الرشيد من (

 %).٢٥) يف املدة نفسها و�عدل التغ�(٠٫٦٨٩) اىل (٠٫٥٥٢%) مقابل (١٥٠(
دية ب� مؤرشات الحكم تب� من خالل التحليل الوصفي والتحليل القيايس وجود عالقة طر  -٤

الرشيد والتنمية البرشية، فكل� ارتفع مستوى املؤرشات املذكورة ادى اىل ارتفاع مستوى التنمية 
 البرشية، والعكس صحيح.

يعد مؤرش التصويت واملساءلة وسيادة القانون من اهم املتغ�ات املؤثرة يف التنمية البرشية  -٥
%) يؤدي اىل ارتفاع مستوى التنمية البرشية(املتغ� ١ة (بالتوايل، اذ زيادة سيادة القانون بنسب

 %).٠٫٠١التابع) بنسبة(
  

  املقرتحات: - ثانيا
  عىل ضوء ما تم تناوله يف البحث واالستنتاجات يقرتح الباحث اال�:

من اجل رفع مستوى الحكم الرشيد يف العراق يقرتح الباحث ارتفاع مستوى االستقرار السيايس   -١
ك مكافحة الفساد، اذ يشكالن اد� نسبة بالتوايل خالل مدة البحث، وغياب العنف وكذل

ويؤثران يف الحكم الرشيد باعىل مستوى تأث� مقارنة باملؤرشات اخرى، اذ عدم االستقرار 
 السيايس واالمني وتفيش الفساد اديا اىل تد� الحكم الرشيد وبدوره يف التنمية البرشية.

الرشيد من اجل رفع مستوى التنمية البرشية، اذ ك� تب� من العمل عىل ارتفاع مستوى الحكم  -٢
 االستنتاجات، ال �كن تعزيز مستوى التنمية البرشية بدون رفع مستوى الحكم الرشيد.

من اجل ارتفاع التنمية البرشية يقرتح الباحث ارتفاع مؤرش سيادة القانون، وذلك الرتفاع  -٣
 د.مستوى تأث�ها من ب� مؤرشات الحكم الرشي

عىل الدولة العراقية ارتفاع كال من مستوى الحكم الرشيد والتنمية البرشية، اذ اصبحتا من اهم  -٤
القضايا املعارصة، هذا من جانب، ومن جانب اخر لعالقته� واثره� يف مجمل الحياة 

 االقتصادية واالجت�عية والسياسية.  

   



  ٢٠٢٠ الول كانون ا) السادس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥٣ 
  

  المصادر :قائمة 
  املصادر العربية: - اوال
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  الملحق
  )٢٠١٨- ٢٠٠٥نتائج تقدير النموذج القيايس للتنمية البرشية يف العراق للمدة(

Dependent Variable: HD   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/20   Time: 12:23   

Sample: 2005 2018   
Included observations: 14   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.456345 0.041013 11.12687 0.0000 

VA 0.005834 0.002539 2.297561 0.0422 

RL 0.017514 0.005190 3.374729 0.0062 
     
     

R-squared 0.701494    Mean dependent var 0.609286 

Adjusted R-squared 0.647220    S.D. dependent var 0.052313 

S.E. of regression 0.031072    Akaike info criterion -3.917634 

Sum squared resid 0.010620    Schwarz criterion -3.780693 
Log likelihood 30.42343    Hannan-Quinn criter. -3.930310 

F-statistic 12.92508    Durbin-Watson stat 0.623691 

Prob(F-statistic) 0.001295    
     
     

 
  


