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 :ملخص
االعتماد على بعلى نوعية املؤسسات،  اهلدف من هذه الورقة البحثية هو حتديد أثر احلوكمة

 االستقرارالسيطرة على الفساد، فعالية احلكومة، ) املعروفة( 16)املؤشرات العاملية للحوكمة الستة 
مت تقسيمه  استبيانخالل من  وذلك، (السياسي، جودة التشريعات، سيادة القانون، املشاركة واملساءلة

 .SPSSحتليل هذه البيانات عن طريق برنامج  حيث متمؤسسات الدولة،  موظفيعلى جمموعة من 
، مما يؤكد لنا أن نوعية املؤسساتعلى  أثرأظهرت النتائج أن كل من املؤشرات الستة للحوكمة هلا 

 .االقتصاديةتنعكس باإلجياب على التنمية  اليتحتسني نوعية املؤسسات،  يفللحوكمة دور مهم 
 .االقتصاديةاملؤسسات، التنمية  مؤشرات احلوكمة، حلوكمة،ا :الكلمات المفتاحية

 JEL : O17 اتتصنيف
Abstract : 

The aim of This paper is to determine the impact of governance on the 

quality of institutions, based on the six internationally recognized 

governance indicators (control of corruption, government effectiveness, 

political stability, quality of legislation, rule of law, participation and  
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accountability). On a group of employees of state institutions, where 

these data were analyzed by the SPSS program. 

The results showed that each of the six indicators of governance has an 

impact on the quality of institutions, which confirms to us that governance 

plays an important role in improving the quality of institutions, which is 

positively reflected on economic development. 

Keywords: Governance, Governance Indicators, Institutions, Economic 

Development. 

JEL Classification: O17. 

 : المقدمة. 6
، إال أن دورها مت إمهاله من طرف نظريات النمو االقتصادياجلانب  يفرغم أمهية املؤسسات 

 يفلكن والتنمية، وذلك من خالل الرتكيز على اجلانب الكمي مثل العمالة ورأس املال املادي والبشري، 
وفشلها، أصبح هناك اهتمام  االقتصاديوقتنا هذا وبعد قيام املؤسسات املالية بتطبيق برامج اإلصالح 

متزايد باجلانب املؤسسايت خالل فرتة التسعينات من القرن املاضي والعمل على تطبيق احلوكمة داخل 
املؤسسات الن أغلب الدول املتطورة حققت جناح كان سببه تطبيق احلوكمة، واهلدف منها هو حتسني 

البالد، وعلى هذا األساس فإن هناك  يفلتنمية االقتصادية األداء املؤسسايت الذي ينعكس باإلجياب على ا
كثري من   يفعالقة بني كل احلوكمة واألداء املؤسسايت الذي هو سبب ارتفاع معدالت النمو وحتقيق التنمية 

 .(828، ص 8196شقبقب عيسى، عديل إبراهيم، ) البلدان
 يمي  امليادين إال أاها  م تستطي  حتقيق إن اجلزائر من بني الدول النامية اليت متلك موارد معتربة يف

 %3ما هو واجب حتقيقه من خالل هذه املوارد، حيث أن معدل منو الناتج الداخلي احلقيقي فيها بلغ 
عكس بعض الدول  وهذا املعدل يبقى ضعيفا مقارنة مبا متلكه من خريات اقتصادية، ،3103خالل سنة 

 Organisation de) النامية األخرى اليت استطاعت أن حتقق معدالت منو ال بأس هبا يف هذا اجملال

coopération et de développement économiques, 2018, Perspective 

economique en afrique,www.africaneconomicoutlook.org) 

 :تتمثل إشكالية البحث ىف السؤال الرئيسي التايل :إشكالية البحث .1.1

http://www.africaneconomicoutlook.org/
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 ؟ االقتصاديةالمؤسسات فى إطار تحقيق التنمية  نوعيةما مدى تأثير الحوكمة على 
 :والذي يتفرع بدوره إىل األسئلة اآلتية

 ما هو تأثري احلوكمة على اهليكل املؤسسايت؟  -

 مؤسسات الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول النامية ؟ما مدى فعالية  -

 ما أمهية النمذجة القياسية يف تبيان أثر احلوكمة يف حتقيق التنمية االقتصادية ؟ -

 :فرضيات البحث  .2.1
 اهليكل املؤسسايت ال يتأثر باحلوكمة ؛ −

 ؛ملؤسسات الدولة دور مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول النامية −
 ؛التنمية االقتصاديةب وعالقتها احلوكمة يف املؤسساتللنمذجة أمهية بالغة يف تبيان أثر  −

 :أهداف الدراسة  .3.1
  حتليل وتوضيح مدى أمهية مؤسسات الدولة يف دعم عملية التنمية االقتصادية، والبحث عن اإلسرتاجتية

 الواجب إتباعها من طرف الدول النامية لتحقيق ذلك؛

  الستة على نوعية املؤسسات( 10) اأثر احلوكمة من خالل مؤشراهتحماولة توضيح. 

 :المنهج المتبع. 4.1
، املنهج الوصفي املنهجنستخدم كل من لإلجابة على اإلشكالية وتبعا لطبيعة الدراسة سوف 

الكمية إىل غاية الرياضية ملعاجلة املعطيات دوات األعرض رض غوذلك ل. االستقرائي واملنهج التحليلي
 .الوصول إىل اهلدف املطلوب

 :مفهوم الحوكمة .1
احلوكمة لغويا تعىن احلكم أو التحكم أي السيطرة على األوضاع داخل املؤسسة من خالل قوانني  

اإلدارة الرشيدة "أما من الناحية االصطالحية فقد عرفها صندوق النقد الدويل  تضبط العالقات داخلها،
 "للمؤسسات من خالل جمموعة من القوانني والقواعد، حبيث تكون هذه اإلدارة مبنية على الشافية

 .(69، ص 8192حيياوي إهلام، بوحديد ليلى، )



 دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر -  المؤسسات والتنمية فى ظل المقاييس الدولية       بلقربوز مصطفى
 

 

148 

املؤسسة تكون مسؤولة عن   أاها عملية إشراف على املؤسسة، حيث أن كما تعرف كذلك على 
كل ما حيدث وعملها يتمثل يف حتقيق أهدفها من خالل مواردها املتاحة حبيث جيب أن تدار حبكمة 
وبطريقة فعالة، فاحلوكمة ترتبط باإلشراف والضمان وليس بالعمل يف حد ذاته أي أن املؤسسة جيب أن 

 .(10، ص 8191ريتشيل بالكمان، ) تدار بطريقة جيدة
 :هناك مثانية خصائص للحوكمة  وهي كما يلي: خصائص الحوكمة. 6.1
 .جيب أن تقوم كل من املرأة والرجل باملشاركة يف وض  وصياغة القوانني: المشاركة -
تتطلب احلوكمة أطر قانونية عادلة وجيب تنفيذها بنزاهة كما جيب محاية حقوق : قواعد القانون -

 .اإلنسان والسيما حقوق أصحاب امللكيات
 هو مسطر، م  توفري املعلومات لدى اجلمي  وفق ما تنفيذ ما مت صياغته: شفافيةال -
 .قيام املؤسسات بدراسة كل متطلبات اجملتم  والعمل على تلبيتها وفق قواعد القانون: االستجابة -
توجد لدى املؤسسات العديد من اجلهات الفاعلة والعديد من اآلراء اليت جيب أن :توافق اآلراء -

 .ناءا على التشاور وإدراجهم يف تسيري املؤسسةتتوافق ب
 . جيب أن يكون كل الناس سواسية أما القانون دون متييز: اإلنصاف والشمولية -
إن مؤسسات الدولة مهامها وهو القيام بتحقيق يمي  متطلبات واحتياجات املواطنني بناءا  :الفعالية -

 .على املوارد املتاحة وذلك باستخدام األمثل هلذه املوارد م  العمل على محاية البيئة
أي أن كل من احلكومة وكذلك القطاع اخلاص يكون خاض  للمساءلة أمام الشعب : المساءلة -

 P 028111 ,Yap Kioe, ) القرارات املتخذة من طرفهم داخلية أو خارجيةسواء كانت 
Sheng). 

 :مؤشرات للحوكمة وهي كاأليت( 16)هناك ستة : المؤشرات العالمية للحوكمة. 1.1
ى حتقيق ويعرب هذا املؤشر على مدى قدرة السلطة العامة عل :مؤشر السيطرة على الفساد. 6.1.1
بسام عبد اهلل البسام، ) حماربة الفساد جبمي  أشكاله، واحملافظة على املصاحل العامةوالعمل على  ،مكاسبها



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 611 -145ص ، (1069جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  09 المجلد

 

149 

 .(98، ص 8192
أن تكون  لألفراد وهذا املؤشر من خالل اخلدمات املقدمة  يتم قياس :مؤشر فعالية الحكومة. 1.1.1

كيفني بروان، ) جودة عاليةنا باالعتماد على قوانني وأنظمة فعالة وذات رت ذات جودة عالية وهذا يكون مق
  .(91، ص 8111سارة ريبوتشي، 

حدوث  أوإستقرار احلكومة زعزعة  احتماليقيس هذا املؤشر : مؤشر االستقرار السياسي. 3.1.1
 .العنف ذو الطاب  السياسي واستخدامإنقالب غري شرعي 

مدى قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ  يقيس هذا املؤشر:مؤشر جودة التشريعات وتطبيقيها. 1.1.1
 السياسات ولوائح من شااها مساعدة التنمية ىف القطاع اخلاص، ووجود قوانني اليت تنظم حياة الناس

 .(98، ص 8192بسام عبد اهلل البسام، )
ل القطاعات ونعين بسيادة القانون أن كل من الشعب واملؤسسات وك:  مؤشر سيادة القانون. 5.1.1
 املركز(القانون سواسية أما القانون، حيث يتم تطبيقه بفعالية وحماربة ما يسمى بفجوة  العام أو اخلاصسواء 

 (.6، ص 8110، اليمىن لقياس الرأي العام
من خالل هذا املؤشر نستطي  قياس مدى قدرة الشعب على : مؤشر المشاركة والمساءلة. 1.1.1

 .اإلسرتاجتيات دون أن ننسى حرية التعبري واإلعالماملشاركة يف اختاذ القرارات ورسم 
 :ةمفهوم المؤسس .3

بأاها جمموعة من القوانني اليت حتكم اللعبة ىف اجملتم ، أي أاها تلك القوانني  تعرف املؤسسات
ا يعرف هبيكل احلوافز املتمثل والقواعد اليت تنظم معامالهتم سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا، باإلضافة إىل م

 .(3، ص 3112على عبد القادر، ) تركيبة تكلفة املبادالت وضمان االستمتاع بالعائد على النشاطاتىف 
تنصف املؤسسات إىل ثالثة أصناف منها املؤسسات حسب الشكل وتظم  :تصنيف المؤسسات .1.3

مؤسسات )مستويات أرب ها تنقسم إىل ور بد واليتاملؤسسات الرمسية وأخرى غري رمسية، وحسب املستوى 
، مؤسسات مرتبطة بلعبة اللعبة، للمجتم ، مؤسسات مرتبطة بقواعد اللعبة االجتماعيمرتبطة باهليكل 

، باإلضافة إىل التصنيف الثالث اخلاص بأنواع املؤسسات منها ما (ومؤسسات مرتبطة بآليات التخصيص
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 .قانوينو  اجتماعي، سياسي، اقتصاديهو 
  .وهلا عالقة بالسلوك البشريهناك عدة نظريات مفسرة للمؤسسات : نظريات المؤسسات .2.3

يف مقاله حول مشكل ( 3103 – 0101)لقد عرف رونالد كوس : نظرية تكاليف المعامالت. 1.2.3
واالعتماد على القانون يف جمال  التكلفة االجتماعية، واليت كان هلا أثر حول النظرية القانونية واالقتصادية،

التحليل االقتصادي، حيث أن مفهوم تكاليف املعامالت كان له عالقة مبعرفة ودراسة النظام القانوين ودور 
وجود أو غياب حقوق امللكية كما أهتم جبانب التلوث البيئي الناتج عن نشاط املؤسسة، هذا االهتمام 

مالت كان له دور يف معرفة التنظيم الصناعي واالقتصاد البيئي، باهليكل املؤسسايت وخاصة تكاليف املعا
ومنه فإن هذه النظرية كان هلا دور يف احلفاظ على البيئة وإدارة أعمال املؤسسة بفعالية، حيث نقطة بداية 

من طرف رونالد كوس حول أصل املنظمات  9101هذه النظرية جاءت يف مقاله نشرت يف عام 
حالة الدخول إىل السوق هناك ختفيض تلقائي للتكلفة من خالل  يفرتض فيها انه االقتصادية، واليت اف

حالة غياب التنسيق من خالل اهليكل اإلداري تكون هناك  يفالعالقات املباشرة بني األفراد، و انه 
ن السوق من أجل إبرام صفقة، فهنا م يفتكاليف ثقيلة يتحملها األفراد، مثال يف حالة وجود عشرة أفراد 

حالة وجود منسق بينهم وهو  يفالضروري على األقل إبرام عشرة عقود، كل شخص م  شخص لكن 
عبارة عن وكيل مركزي فهنا من املمكن ختفيض عدد العقود وبتايل ختفيض تكاليف املعامالت بني األفراد، 

 .(19ص  ،3100إمانويل مارتان، ) واليت ميكن أن تكون بني األشخاص التسعة والوكيل املركزي
الفكر االقتصادي خالل فرتة السبعينات من القرن املاضي  يفعرفت هذه النظرية : نظرية الوكالة.2.2.3

واليت تستند مفاهيمها إىل االقتصادي املعروف أدم مسيث، حيث تطرق إىل الفصل بني امللكية والسيطرة 
حيث تعتمد هذه النظرية على العالقة القانونية اليت حتكم أطراف عقد  ،"ثروة األمم" ىف كتابه املعروف 

، ومنه فإن عقد الوكالة يعرف على انه مبوجبه يلتزم شخص أو عدة أشخاص (عالقة الوكيل باملوكل)الوكالة 
قة اجتاه شخص أخر وهو الوكيل من اجل القيام بأعمال بامسه، كما ترتكز نظرية الوكالة على العال( املوكل)

اليت تنشأ بني طرفني مها املوكل أو األصل من جهة والوكيل من جهة أخرى، حيث يتم حتديد الوكالة وفق 
شروط واضحة وحمدودة وضمن العقد واليت تكون صرحية وضمنية و من خالهلا يلتزم كل من املوكل أو 
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بتول حممد نوري، علي ) عنه الوكيل مكلف بالقيام بأنشطة معينة لصاحله كما يفوضه باختاذ القرارات نيابة
 .(99ص  ،8199خلف اهلل، 

تعمل هذه النظرية على فهم عمل خمتلف املؤسسات حيث جند أصوهلا يف : نظرية حقوق الملكية.3.2.3
أما مفهوم حقوق امللكية عرف من  ،pejovichو  alchain, demsetz, furubotnأعمال كل من 

حق امللكية ليس املقصود به هو العالقة بني األفراد فيما بينهم، بينما يتعلق  "كما يلي   pejovichطرف  
حيث ال يكتمل هذا احلق إال بتوفر " بعالقة األفراد م  خمتلف األشياء فيما خيص عملية االستغالل

 :شرطني أساسني مها على التوايل
 .انفرادية الفرد يف استعمال األشياء -
 .ن شخص إىل أخرقابلية انتقال هذه األشياء م -

فالشرط األول املقصود به أن الفرد يكون هو الوحيد الذي له احلق يف استعمال واستغالل هذا الشيء، أما 
الشرط الثاين فيكمن يف أن هذا الشيء يكون قابل لالنتقال من شخص إىل أخر عن طريق البي ، أي 

، 3103عبد الفتاح بومخخم، ) املبي  ومثن البي فة إىل الشيء وجود أربعة أطراف مها البائ  واملشرتي باإلضا
 .(31ص 

 .حوكمة المؤسسات وعالقتها بالتنمية .4
أصبحت حوكمة املؤسسات حتتل مكانة مرموقة لدى العديد من الدول سواء   :حوكمة المؤسسات .1.4

وذلك ملدى أمهيتها يف حتسني نوعية املؤسسات وبالتايل رف  معدالت  املتقدمة أو السائرة يف طريق النمو،
النمو وحتقيق التنمية االقتصادية، وهذا كله راج  إىل مدى أمهية املؤسسات يف حتقيق ذلك إىل جانب كل 
اإلمكانيات املادية واملعنوية واملالية مثلما حدث يف كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا، لذا وجب على هذه 

 .لدول السعي والعمل من أجل حوكمة مؤسساهتا اليت هلا دور كبري يف التغيري املؤسسايتا
مصطلح األداء ليس حديثا حيث أن هناك عدة دراسات  : الحوكمة واألداء المؤسساتي .1.1.4

وأحباث تناولت هذا املوضوع غري أنه ال يوجد تعريف موحد هلذا املصطلح لعدة أسباب، ولكن التعريف 
ئ  لألداء هو مدى بلوغ األهداف املسطرة من طرف املؤسسة واليت تشمل يمي  اجلوانب على أن الشا



 دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر -  المؤسسات والتنمية فى ظل المقاييس الدولية       بلقربوز مصطفى
 

 

152 

تكون هذه األهداف احملقق قائمة على معادلة تشمل متغريين مها التكاليف و العوائد فكلما كانت العوائد 
الستخدام األمثل أكرب من التكاليف كلما كان هناك أداء جيد بالنسبة للمؤسسة، وهذا يكون عن طريق ا

للموارد املتاحة لدى املؤسسة مبختلف أنواعها، وحتسني األداء يتطلب العمل على حوكمة املؤسسة من 
أجل العمل على حتسني جودهتا، تبقى مسألة احلكم على األداء قائما دائما على األهداف املرجوة واليت 

عامل البشري الذي هو الوسيلة والعامل املهم مت حتقيقها فعال، واألداء املؤسسايت يبقى دائما مربوط بال
، وسواء كانت عامة أو خاصة أي (جتارية)داخل املؤسسة سواء كانت هذه املؤسسة خدماتية أو رحبية 

، أو تابعة للقطاع اخلاص واليت غالبا ما تشمل املؤسسات ذات (مؤسسات الدولة)تابعة للقطاع العام 
ليمة والصحيحة حلوكمة املؤسسات تساعدها على فتح عدة أبواب الطاب  الرحبي، كما أن املمارسة الس

 . (69، ص 8192حيياوي إهلام، بوحديد ليلى، ) تشمل اجلانب االقتصادي
تعمل احلوكمة على حتسني نوعية املؤسسات فيما خيص األداء  : الحوكمة والتغيير المؤسساتي .2.1.4

ألن ضمان قيام مؤسسات الدولة مبراعاة القرارات  والتكييف و االستقرار، خاصة يف حالة األزمات،
جتعلها أكثر كفاءة وفعالية يف توفري كل االحتياجات واملتطلبات اخلاصة باجملتم  ( املساءلة)واإلجراءات

، كما أن املشاركة من طرف الشعب فيما خيص صن  القرار تساعد كذلك املؤسسات على أن (األداء)
مبزيد من الشرعية خاصة عندما تواجه خيارات صعبة يف ظل ندرة املوارد  تصبح أكثر استجابة، وأن حتظى

، كما أن العالقة بني مبادئ احلوكمة واملؤسسات متكن الدولة من القدرة على (القدرة على التكييف)
 ,United Nations Development programme) معاجلة واألزمات وإجياد احللول بطريقة فعالة

2011, P282). 
 :المؤسسات والتنمية .2.4

عملية التنمية االقتصادية ال متس اجلانب االقتصادي : المقاربة النظرية لالقتصاد المؤسساتي.1.2.4
اليت ال جيب إمهاهلا واالستهانة هبا من أجل العمل على  ؤسسايتمنها اجلانب املفقط بل هناك أبعاد 

 االقتصاد املؤسسايت قائم على عدة أسس منها ما يلي أنحيث ،اجلانب التنموي املستدمي يفيري إحداث تغ
 :(2-4ص  ،3102عزي االخضر، )
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البد من حتسني نوعية املؤسسات من خالل  االقتصاديمن اجل حتسني  :تحسين األداء االقتصادي -
باجلانب اإلنتاجي وإمنا جيب  االهتماميل تنفيذ العقود، أي ال جيب فري نظام سياسي وسلطة قضائية تتو تو 

  .(Douglass Cecil North, 2003, p p 1 - 10)  اإلطار املؤسسايتالعمل على توفري 
 :ثالث نقاط ختص النظرية وعلى أساسها ظهر االقتصاد املؤسسايت : النظرية الكالسيكية المحدثة -
أن األسواق تعمل بشكل مثايل دون احلاجة إىل ختصيص املوارد جلعلها تؤدي أداء جيدا وتتجاهل   - أ

 .احلكومات واملؤسسات
 حاليا م  العلم أنناأما النقطة الثانية فهو أن هذه النظرية االقتصادية جامدة تفتقد إىل احلركة،  - ب

 .يعتمد على التغيري املستمر( متحرك)نعيش يف عا م ديناميكي
دراسة الظاهر االقتصادية له عدة احتماالت، عكس العلوم األخرى اليت تعتمد على الدقة ىف دراسة  - ت

 .الظواهر
إن تعديل أو العمل على تغيري العمل املؤسسايت يتطلب فهم تاريخ هذه : التغيير المؤسساتي -

واملهم هنا هو االهتمام املؤسسات ومعرفة الوض  الراهن من أجل معرفة الطريقة املتبعة خالل تلك الفرتة، 
 .الذي له دور ىف حتسني نوعية املؤسسات وتغيريها جبانب التعليم من أجل رف  كفاءة اجلانب البشري

دول حمرومة من حقوقهم عدة  يفكبرية من األفراد  هناك جمموعة : رفع اإلنتاج في الدول النامية  -
رف  كفاءة و لذا وجب االستثمار يف جانب التعليم من أجل رف  مستوى اجلانب البشري  األساسية،

 داخل هذه الدولاملستوى املعيشي لألفراد  حتسنيمستوى النمو االقتصادي و ومنه رف  املؤسسات، 
(Douglass Cecil North, 2003, p 10). 

تشري األدبيات بأن املؤسسات هي السبب الرئيسي  :المؤسسات واألداء االقتصادي للبلدان.2.2.4
والتنمية االقتصادية ككل، فاملؤسسات الرمسية وغري الرمسية تؤثر على  االقتصادياألداء  يفلالختالف 

االستثمارات ىف رأس املال املادي والبشري، فهي ال تتكون من قواعد رمسية فحسب بل أيضا من 
، حيث أن االقتصاد املؤسسي جتاوز مرحلة التحليل تفاقيات غري الرمسيةلتقاليد واالاملعتقدات واألعراف وا

التقليدي اجلزئي والكلي، وأن التشغيل الفعال للسوق يتطلب بصورة أكثر حتديد األسعار الصحيحة 
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 .وختصيص املوارد بطريقة صحيحة كذلك
أن االقتصاد املؤسسايت يؤكد على الدور احلاسم الذي تلعبه املؤسسات ىف األداء االقتصادي،  اكم

االبتكار، ووفرات احلجم والتعليم أو تراكم رأس املال ليست هي أسباب النمو ولكنها متثل النمو  إذ أن
 ة االقتصاديةالتنمي يفنفسه، وان املؤسسات السياسية واالقتصادية هي السبب األساسي لالختالف 

(Alise Vitola, Maija Senfelde, 2015 , P 272 ). 
 .(لحالة الجزائر قياسية دراسة)المؤسسات نوعية على  الحوكمة أثر  .5

 42 توزع ، إذتبياناس استخداماسة من خالل الدر  أجريت: اختيارهاالبحث وطريقة عينة . 1.5
على  اعتمدنا، حيث منها 41 اسرتجاعوقد مت  مؤسسات الدولة، موظفي جمموعة من على استمارة

أسئلة لكل مؤشر من  12 استخدمتإستبانة  يفتتمثل  اليتثبات أداة القياس  الختبارمقياس ألفا كرونباخ 
أسئلة خاصة بنوعية املؤسسات وهى متغري تاب ،  12متغريات مستقلة، و باعتبارهامؤشرات احلوكمة الستة 

 .وهذا بدوره مؤشر جيد لثبات أداة القياس 1601وهو أكرب من  1.812 بــ تدر قوقيمة هذا املعامل 
 يلي كماونوعية املؤسسات   يتم حتديد مستويات مؤشرات احلوكمة: اإلحصاءات الوصفية .  2.5

 ونوعية المؤسسات مستوى مؤشرات الحوكمة :6الجدول 

 الرقم
 مستوى مؤشرات الحوكمة

 ونوعية المؤسسات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
(%) 

 المستوى

 متوسط 41621 06410 3684 دالسيطرة على الفســــــــــا 9
 فوق املتوسط 30632 06344 3643 مستوى فعالية احلكومـــــــــــــــــــــة 8
 متوسط 34682 06082 364 مستوى االستقرار السياسي 0
 متوسط 41603 06302 3611 التشريعــــــات وتطبيقهـــــا جــــــــودة 2

 فوق املتوسط 38633 06330 3640 سيــــــــادة القـــــــــــانـــــون 0

ـــة واملساءلـــــــــــــة 6  متوسط 32643 0603 3601 املشاركــــــــــــــ
 متوسط-  0620 3601 نوعية املؤسسات 1

 SPSSباالعتماد على خمرجات برنامج  الباحثمن إعداد : المصدر
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من أجل التعرف على مؤشر السيطرة على الفساد واملؤشرات األخرى، مت استخدام الوسط احلسايب 
ىف  3684حقق وسطا حسابيا قدره  والذي ،(10)واالحنراف املعياري حسب ما هو مبني ىف اجلدول رقم 

ومنه فإن السيطرة على الفساد كانت متوسطة نوعا ما، ألن  ،06410حني االحنراف املعياري قدر بــــــ 
االستبيان حول هذا املتغري، مما يوحى انه  يفجواب أفراد العينة كلها كانت حمايدة حول األسئلة املطروحة 

ليس هناك بوادر توحي بأن هناك سيطرة على الفساد،أما مؤشر فعالية احلكومة قد حقق وسطا حسابيا 
هذا مما يوحي بأن هذا املتغري حسب العينة كان فوق املتوسط  ،06344معياري قدره  رافواحن 3643قدره 

السياسي، والذي  االستقراركانت كلها على العموم موافق، باإلضافة إىل مؤشر   اليتمن خالل اإلجابة 
ف أفراد برتبة متوسط، وأي بإجابة حمايد من طر  06082معياري  واحنراف 364حقق وسطا حسابيا قدر بـــ 

البالد قد يكون حمتاجا إىل بعض اإلصالحات حىت يصل إىل  يفالسياسي  االستقرارالعينة، ومنه فإن 
 واحنراف 3611جودة التشريعات وتطبيقها الذي حقق وسطا حسابيا قدر بـــــــ  راملستوى املطلوب، مث مؤش

 اليت االستبيان يفل األسئلة املطروحة برتبة متوسط وذلك ألن اغلب إجابات العينة حو  06302معياري بـــــ 
البالد حتتاج إىل إعادة النظر من اجل  يفالقوانني املطبقة  أنختص هذا احملور كانت بإجابة حمايد، أي 

حتسينها حسب ما هو مطلوب، ولكن مؤشر سيادة القانون حسب العينة حقق متوسطا حسابيا قدر بـــــ 
برتبة فوق املتوسط وذلك حسب اإلجابة املقدمة من طرف  06330بـــــ معيارى كذلك قدر  واحنراف 0,26

اجلزائر، وىف األخري مؤشر  يفيدل على أن هناك نوع من سيادة القانون  أفراد العينة مبوافق، وهذا ما
هذا ما  0603معياري مقدر بــــ  واحنراف 3601املشاركة واملساءلة الذي حقق متوسطا حسابيا قدر بــــــــ 

 .يناسب مستوى متوسط حسب العينة اليت كانت جل اإلجابة املقدمة من طرفها مبحايد
 3601فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ( 19)أما عن نوعية املؤسسات وحسب اجلدول رقم 

واليت تتماشي م  إجابة العينة مبحايد، هذا ما يوحي بأن مؤسسات  0620واحنراف معيارى مقدر بـــــ 
إىل جانب مواردها  ات جودة عالية واليت من خالهلا تستطي  اجلزائر حتقيق تنمية اقتصاديةالدولة ليست ذ

 .املختلفة
ولكن ، عتماد عليها من أجل هذه الدراسةهناك عدة معامالت ميكن اال :اختبار الفرضيات. 3.5
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 :كل من   يفاملعامالت املناسبة واليت يتم االعتماد عليها تتمثل 
 .أجل توضيح العالقة بني املتغريات املستقلة منها والتابعةمن  pearson معامل -
 .معامل االحندار البسيط لتوضيح عالقة التأثري كل متغري مستقل على املتغري التاب  -
بني متغريات  االرتباطينطوي هذا اجلزء على قياس عالقات : االرتباطالفرضيات الخاصة بعالقة  .1.3.5

 .( 1612)ا من خالل اختبار الفرضيات الرئيسية التالية عند مستوى الداللة الدراسة التابعة واملستقلة وهذ

 ونوعية المؤسساتالحوكمة  بين مؤشرات االرتباطعالقة  :1الجدول 

 الفرضية البديلة
(H1) 

 فرضية العدم
(H0) 

( sing)قيمة 
 االحتمالية

معامل 
 االرتباط

 الفرضيات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
السيطرة على الفساد و 

 نوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
السيطرة على الفساد و نوعية 

 املؤسسات
,004 -,442 

عالقة بني السيطرة على الفساد 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطجد عالقة تو 
فعالية احلكومة و نوعية 

 املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
و نوعية  فعالية  احلكومة

 املؤسسات

,000 

 
,584 

العالقة بني فعالية احلكومة 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة 
 السياسي االستقرار

 نوعية املؤسساتو 

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
السياسي و نوعية  االستقرار

 املؤسسات
,006 ,430 

السياسي  االستقرارالعالقة بني 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
نوعية و جودة التشريعات 
 املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
نوعية و     جودة التشريعات 
 املؤسسات

,000 ,804 
العالقة بني جودة التشريعات 

 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
نوعية سيادة القانون و 
 املؤسسات

 بني ارتباطتوجد عالقة  ال
سيادة القانون و نوعية 

 املؤسسات
,000 ,727 

العالقة بني سيادة القانون 
 ونوعية املؤسسات

بني  ارتباطوجد عالقة ت
املشاركة واملساءلة و 
 نوعية املؤسسات

بني  ارتباطتوجد عالقة  ال
املساءلة واملشاركة و نوعية 

 املؤسسات
,000 ,704 

 العالقة بني املساءلة واملشاركة
 ونوعية املؤسسات

 SPSSعلى خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر
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من خالل اجلدول تبني أن هناك عالقة إرتباطية عكسية بني كل من الفساد ونوعية املؤسسات، 
، م  العلم أن هذه العالقة هلا داللة إحصائية معنوية، إذ بلغت (-1,228)بــ  االرتباطحيث قدر معامل 

، (1,10)املعنوية البالغة   (α)وهي أقل من قيمة ( 1,112)للعالقة بني املتغريين  االحتمالية (sig)قيمة 
حتسني نوعية املؤسسات، ومنه نرفض فرضية  يفهذا ما يدل على أن القضاء على الفساد له دور إجيايب 

 .العدم ونقبل الفرضية البديلة
إجيابية قوية نوع ما بني كل من فعالية احلكومة  من نفس اجلدول تبني لنا وجود عالقة إرتباطية طردية -

هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن  واليت( 1,022)بـــ  االرتباطونوعية املؤسسات، إذ قدرت قيمة معامل 
املعنوية ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)ين هي املتغري  للعالقة املوجودة بني االحتمالية (sig)قيمة 
فعالية احلكومة هلا دور إجيايب ىف حتديد نوعية  أندل هذه النتيجة على أن على ، إذ ت(1,10)البالغة 

 .املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
 االرتباطعالقة إرتباطية بني كل من اإلستقرار السياسي ونوعية املؤسسات بناء على معامل  وجود -

للعالقة بني  االحتمالية( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت( 1,201)الذي قدر بــــ 
تدل على أن اإلستقرار  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,116)املتغريين هي 

 .السياسي له دور إجيايب ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
 االرتباطعالقة طردية إجيابية قوية بني كل من جودة التشريعات ونوعية املؤسسات، ألن معامل هناك  -

للعالقة بني املتغريين هي  االحتمالية (sig)أن قيمة  هلا داللة إحصائية معنوية، مبا واليت( 1,212)قدر بـــ 
جودة التشريعات هلا دور  أنتدل على  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)

 .ىف حتديد نوعية املؤسسات لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
ــ  االرتباطإن بني كل من سيادة القانون ونوعية املؤسسات عالقة طردية إجيابية قوية، ألن معامل  - قدر بـ
هي  ناملتغرييللعالقة بني  ليةاالحتما( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت( 1,181)
تدل على أن سيادة القانون هلا دور  واليت، (1,10)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,111)

 .إجيايب ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
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ؤسسات هي عالقة طردية قوية وهذا إن العالقة املوجودة بني كل من املشاركة واملساءلة ونوعية امل -
هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن  واليت( 1,112)قدر بــــ  االرتباطالتوضيح قائم على أساس أن معامل 

املعنوية البالغة ( α)وهي اقل من قيمة ( 1,111)للعالقة بني املتغريين هي  االحتمالية( sig)قيمة 
تدل على أن املشاركة واملساءلة هلم دور ىف حتديد نوعية املؤسسات، لذا نرفض فرضية  واليت، (1,10)

 .العدم ونقبل الفرضية البديلة
 بين الحوكمة ونوعية المؤسسات االرتباطعالقة  :3الجدول 

 الفرضية
معامل 
 االرتباط

( sing)قيمة 
 االحتمالية

 فرضية العدم
(H0) 

 الفرضية البديلة
(H1) 

احلوكمة العالقة بني 
 نوعية املؤسساتو 

16232 .000 
بني  ارتباطتوجد عالقة  ال

 و نوعية املؤسساتاحلوكمة 
بني  ارتباطتوجد عالقة  

 و نوعية املؤسساتاحلوكمة 
 SPSSمن إعداد الباحث باإلعتماد على خمرجات  :المصدر

 االرتباطمعامل  أنوهذا ناتج على  عالقة إرتباطية قوية، إن لكل من احلوكمة ونوعية املؤسسات
للعالقة املوجودة  االحتمالية( sig)هلا داللة إحصائية معنوية، مبا أن قيمة  واليت (16232)ّبينهما قدر بــــ 

والىت تدل على أن احلوكمة  ،(1612)املعنوية البالغة ( α)وهي أقل من قيمة  (0.000) بني املتغريين هي
 .عية املؤسسات، لذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلةهلا دور كبري ىف حتديد نو 

بني مؤشرات فرضيات التأثري  باختبارذا اجلزء سنقوم ه يف :الفرضيات الخاصة بالتأثير .2.3.5
 .، واجلدول التايل يوضح ذلكعينة الدراسة (املتغري التاب ) نوعية املؤسساتو ( املتغريات املستقلة)احلوكمة

 .عالقة التأثير بين الحوكمة مؤشراتها ونوعية المؤسسات :1الجدول 
 الفرضية البديلة

(H1) 
فرضية 

 (H0)العدم
( sing)قيمة 

 βi االحتمالية
معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الفرضيات

يوجد تأثري للسيطرة 
على الفساد على 

يوجد تأثري  ال
للسيطرة على 

16114 4.253 19 .0  -0.37 
اثر السيطرة 
على الفساد 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 611 -145ص ، (1069جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  09 المجلد

 

159 

الفساد على  نوعية املؤسسات
 نوعية املؤسسات

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري لفعالية 
احلكومة على نوعية 

 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
لفعالية احلكومة 
على نوعية 
 املؤسسات

16111 0.561 34.2 0.769 

أثر فعالية 
احلكومة على 

نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
السياسي  لالستقرار

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
 لالستقرار

السياسي على 
 نوعية املؤسسات

16110 0.997 18.5 0.645 
 االستقرارأثر 

 السياسي

يوجد تأثري جلودة 
التشريعات على 
 نوعية املؤسسات

يوجد تأثري  ال
جلودة التشريعات 

على نوعية 
 املؤسسات

16111 0.816 64.6 0.794 

أثر جودة 
التشريعات 
على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
للمشاركة واملساءلة 

على نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري  ال
للمشاركة 

واملساءلة على 
 نوعية املؤسسات

16111 1.239 52.9 0.563 

أثر سيادة 
القانون على 

نوعية 
 املؤسسات

يوجد تأثري 
للحوكمة على 
 نوعية املؤسسات

يوجد تأثري  ال
على  للحوكمة

 نوعية املؤسسات
16111 0.193 49.5 0.939 

أثر املشاركة 
واملساءلة على 

نوعية 
 املؤسسات

 SPSSعلى خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

للمتغري املستقل األول السيطرة على الفساد بلغت  االحتمالية (sig)ن قيمة فإمن خالل اجلدول  -
تعزز قيمة  واليت( -1,01) املقدر بــــ االحنداراملعنوية م  معامل  (α)وهي أقل من قيمة ( 1,112)
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وهي أعلى من ( 1,822)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( %91,9)معامل التحديد بنسبة 
وبالتايل  جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، االحندارمنحىن  أناجلدولية، هذا مما يعىن 

 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة
وهي ( 1,111)بلغت  اليتللمتغري املستقل الثاين فعالية احلكومة  االحتمالية( sig)من خالل قيمة   -

تعزز قيمة معامل التحديد  واليت( 1,161) املقدر بــ االحنداراملعنوية م  معامل ( α)أقل من قيمة 
وهي أعلى من اجلدولية، ( 91,191)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة  (%02,8)بنسبة 

 وعلى هذا األساسجيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ،  االحنداروبالتايل فإن منحىن 
 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة

للمتغري املستقل الثالث ( 10)اجلدول رقم خالل الواضحة من  االحتمالية( sig)من خالل قيمة   -
املقدر  االحنداراملعنوية م  معامل ( α)وهي أقل من قيمة ( 1,116)بلغت  اليتالسياسي  االستقرار

( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( %92,0)تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,620)بــــــــ
جيد لوصف العالقة بني  االحنداروبالتايل فإن منحىن  وهي أعلى من اجلدولية،( 2,011)احملسوبة 

 .ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة عليهاملتغريين املستقل والتاب ، و 
وهي أقل من قيمة ( 1,111)للمتغري املستقل الراب  جودة التشريعات بلغت  االحتمالية (sig)قيمة  -

(α ) تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,112) بــــــاملقدر  االحنداراملعنوية م  معامل
وهي أعلى من اجلدولية، هذا مما ( 61,820)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( 62,6%)

جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 
 .وتقبل الفرضية البديلة

وهي أقل من قيمة ( 1,111)للمتغري املستقل اخلامس سيادة القانون بلغت  االحتمالية (sig)يمة ق  -
(α ) تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,060) املقدر بـــــ االحنداراملعنوية م  معامل
هذا مما  وهي أعلى من اجلدولية،( 28,688)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة ( 08,1%)



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 611 -145ص ، (1069جانفي ) مكرر 61: العـــدد/  09 المجلد

 

161 

جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 
 .وتقبل الفرضية البديلة

وهي أقل من ( 1,111)للمتغري املستقل السادس املشاركة واملساءلة بلغت  االحتمالية (sig)قيمة  -
تعزز قيمة معامل التحديد بنسبة  واليت( 1,101) قدر بـــــامل االحنداراملعنوية م  معامل ( α)قيمة 

وهي أعلى من اجلدولية، هذا مما  (326314)احملسوبة ( F)فضال عن ذلك بلغت قيمة  (4162%)
جيد لوصف العالقة بني املتغريين املستقل والتاب ، وبالتايل ترفض فرضية العدم  االحندارمنحىن  أنيعىن 

 .وتقبل الفرضية البديلة
 أثر الحوكمة على نوعية المؤسسات :1الجدول 

فرضية ال
 (H1)البديلة

 (H0)فرضية العدم
قيمة 

(sig) 
 االحتمالية

βi 
معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الفرضية

يوجد تأثري للحوكمة 
على نوعية 
 املؤسسات

ال يوجد تأثري 
للحوكمة على نوعية 

 املؤسسات
0006 1 .113-  %54 0 .302  

 اثر الحوكمة
على نوعية 
 المؤسسات

 .SPSSعلى خمرجات  باالعتماد من إعداد الباحث :المصدر

النتائج املتحصل تدل على أن هناك تأثري معنوي ذو داللة  أن( 12)يتضح من خالل اجلدول رقم 
ذات إحصائية للحوكمة على نوعية املؤسسات، ومنه فإنه إذا كانت هناك حوكمة تكون هناك مؤسسات 

 االحندارللبالد، ومن خالل معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلة  االقتصاديةعملية التنمية  يفهلا دور كبري  يكون اليتجودة و 
-1+0.22 Y=  يففّإن التغري x  يعىن أن  %9بدرجةy  واخلاصة  %88تتغري بنسبة

 .البديلةية العدم ونقبل الفرضية باملؤسسات، وبالتايل نرفض فرض
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 :اتمةـــالخ
السيطرة على الفساد، فعالية احلكومة، جودة ) العاملية الستة املعروفة امؤشراهتإن احلوكمة مبختلف 

هلا أثر كبري على نوعية املؤسسات  ،(التشريعات، سيادة القانون، االستقرار السياسي، املشاركة واملساءلة
وحتقيق ما يسمى بالتنمية  االقتصاديمهما كان نوعها،نشاطها وحجمها من أجل حتسني الوض  

االقتصادية، وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة جملموعة من النتائج أمهها أن املؤسسات الفعالة ذات 
 .حلوكمةميكن الوصول إليها إال من خالل ا اجلودة العالية ال

ومن خالل اختبار الفرضيات حمل الدراسة تبني لنا أن هناك عالقة طردية موجبة وتأثري معنوي 
املؤسسة حنو تطبيق احلوكمة كلما كان هناك مؤسسات  اجتهتللحوكمة على نوعية املؤسسات وأنه كلما 

 .والعكس صحيحوكان هلا أثر على التنمية اإلقتصادية جيدة وفعالة 
 :عـــــــــالمراج
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