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 اقتصاد المعرفةالنمو في ظل  فياثر الحوكمة 
 دراسة في االقتصاد العراقي والدول المجاورة

 
 محمد نايف محمود د.

 مدرس/قسم العلوم المالية والمصرفية
 واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية 

 
 مستخلص البحث

صددوي  تهددف ذد ا الدراسددة الدع التعريددف بالحوكمدة االقتصدادية واذدد  متتيراتهدا  الت
والمسددددةولية واالسددددتيرار السياسددددي وفعاليددددة الحكومددددة والنوديددددة التنظيميددددة والياددددددة 
اليانونية والسيطرة دلع الفساد( ومدى تأثيرذا في النمدو االقتصدادف فدي العدرال والددول 
المجاورة و لك في ظل تطور االقتصادا  نحو االقتصاد المعرفي كون الحوكمدة والنظدا  

 تصاد المعرفة.المةسسي احد أدمدة اق
دارة  توصددل  الدراسددة ان الدددول التددي حييدد  نتددا م متيدمددة فددي مجددال الحوكمددة وا 
 الحك  الرشيد قد حيي  مستويا  مرتفعة في مةشر اقتصاد المعرفة والنمو االقتصادف.

 

 ميدمة
أصببتحا الحوكمببة تم تلببد اتعاداببا يببر ات رييسببات لتحليببي النمببو والتنميببة 

المعييببببة وملبببب  مببببت  بببب ل ايجبببباد الظببببرود المسببببتدامة وتحسببببيت مسببببتوياا 
االقتصبببادية والسياسبببية واللانونيبببة واالجتماةيبببة ال لمبببة للل بببا  ةلببب  ال لبببر 

يجاد فرص العمل وحماية التيية.   وا 
ات الحوكمبببة تعمبببل ةلببب  ت تيبببي م ببباايم اليببب افية والنلاابببة والمصبببداقية  
ت وةلببب  وجبببود معسسببباا ةامبببة فاةلبببة وك بببو ة تسبببتجي  الحتياجببباا السبببكا

وتعليل العدالة االجتماةية  كما أصبتحا الحوكمبة مبت الم باايم اليبايعة فبي 
الكتاتبباا الحديثببة حببول التنميببة  ام أسببتما التحببوالا التببي يببتداا العببالم فببي 
تتني اما الم توم مت قتل العديد مت الحكوماا ووكاالا التنميبة والمنظمباا 
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العديببد مببت التلببارير  غيببر الحكوميببة. وأصببدرا اممببم المتحببدة والتنبب  الببدولي
 والتياناا السنوية حول الحوكمة لمعظم دول العالم.

يعد التحث محاولة لدراسة متغير الحوكمة وأثره في النمو االقتصباد  فبي 
ظبببل اقتصببباد المعرفبببة وملببب  مبببت  ببب ل ةينبببة مبببت البببدول )العبببراي والسبببعودية 

يرات والكويا(.ومل  للمدة   .8002-6991وامردت وسوريا  تركيا وا 
 

 أذمية البحث
تتحدد أامية التحث مت  ب ل أاميبة الحوكمبة و دورابا فبي تتييبة المنبا  
االقتصبباد   الم يببم لتحليببي معببدالا النمببو المرت عببة  وكببمل  فببات الحوكمببة 

 اي احد الركايل المتمة والتيية ال وقية للت ور نحو االقتصاد المعرفي.
 

 مشكلة البحث
مببو والتنميببة االقتصببادية  قببد أاملببا ات الببدول فببي سببعيتا نحببو تحليببي الن

العديببد مببت المتغيببراا المتمببة والتببي تسببتم فببي ادارة االقتصبباد تيببكل صببحي  
ومبببت ثبببم تحليبببي النمبببو ومبببت ابببمه المتغيبببراا الحوكمبببة )ادارة الحكبببم الريبببيد( 

 والتي يج  ت مينتا في صل  السياساا االقتصادية المح لة للنمو.
 

 ذدف البحث
 -ث يتمثل تالنل تيت اآلتيتيت:ات التدد امساس للتح

 التعريد تالحوكمة وت وراا في ال كر االقتصاد . .1
 .دراسة اثر الحوكمة في النمو االقتصاد  واقتصاد المعرفة .6
 

 فرضية البحث
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ي ترض التحث ات الحوكمة االقتصادية الجيدة تعد  الب  نمبو اقتصباد   
صبادية و اصبة ومت ثم يعد  ال  ت ور االقتصاد فبي جميبا المجباالا االقت

 اقتصاد المعرفة.
 

 منهم البحث
اةتمببد التحببث ةلبب  المببنت  النظببر  مببت  بب ل دراسببة الحوكمببة فببي ال كببر 
االقتصبباد  وت ببوره فببي المببدارس ال كريببة  ومببت ثببم اةتمبباد الجانبب  الت تيلببي 
مت   ل ةينة مكونة مت ستعة دول اي العراي والبدول المجباورة لبو  ولمبدة 

 .8002 – 6991لمنية مت 
 

 مفهو  الحوكمة
 انا  العديد مت التعري اا للحوكمة يمكت اإليارة ال  أامتا وكاالتي:

  الحوكمة يمكت أت ُتعبرد ةلب  أنتبا ال ريلبة أو امسبلو  البم  ُت تبي أو
توظبببببببد فيتبببببببا البببببببدول قوتتبببببببا فبببببببي التعامبببببببل ةتبببببببر التييبببببببة المعسسببببببباتية 

Institutional Environment ام ات المعسسببببببباا ابببببببي المحبببببببدداا  
ساسبببببية فبببببي امدا  العبببببالي  ويبببببل امجبببببل م  اقتصببببباد  وات نوةيبببببة ام

 .(1)الحوكمة جدا متمة في النمو االقتصاد   اصة في المدى ال ويل

  قببببباموس أكسببببب ورد يصبببببد الحوكمبببببة ت نبببببو فعبببببلAct  أو وظي بببببة الحكبببببم
function of governing والحوكمة يمكت أت يعرد في جبل  منبو تنظبيم  

 .(6)اليركةأو امةمال في  امحداث
     إن الحوكمةةت كونةةون بةةئ ب ةةprinciples   وقواعةةRules    والوةةت كحةة

كيف يمنئ أن كوصرف المنظمةت  وان النممةت بقةومت بةئ النممةت الةكينيةت 

Steering  وكعنت ي ير أو يمةو  أو يوهة   والحوكمةت كع)ةت نالمنظمةت  أو

يئ الجميةة  نالم ينةةت  أو  نال ولةةت   نيةةت أل لةةيت ليةةم ن ك) يةة  المواعةة   ةة



 

 
 
 

 [121] (62) 8دراساا اقليمية                                                        يميةمركل الدراساا اإلقل             

 قنل هية   وان ذة ا المواعة  والمةواتيئ كحلةم لمجمية  ال ةير اةت ا كجة ا 

Chaosإلى اللوضى  Slideالصحيح و  وته  لوف كنزل  
 -: 3ن

 نظةةةيج بجموعةةةت ااتقةةة)ت الوةةةت لهةةة  عةقةةةت الحوكمةةةت ا قوصةةة  يت ذةةةو ك

   قوصةةة   وة اةةةت ا توةةة ع  الووهيةةة   ا لةةةوهةل  ا لةةةو م    لةةة ل  

 قوص  يت كقةير إلةى ال ي لة ا والمال ة ا والنظة ا ا  ا   الحوكمت ا

ويويةةمئ كةةل اا ةةن ن والونظيمةة ا والنقةة ت ا والوةةت ك،نةةون ا قوصةة    

ب ةةةةل المنظمةةةة ا الحنوبيةةةةت والمقةةةة  ي  الر اةةةةت والم)ةةةة   االةةةةر  

والمال  ا الم ليت والونظيم ا العم ليت
 4ن

. 

 
 Theoretical Frameworkاإلطار النظرف 
معرفبببببة ات م تبببببوم الحوكمبببببة ُايبببببتي مبببببت نظريببببباا التلليبببببديت  مبببببت المتبببببم

وملبب  ةنببد  Neo-Keynesianوالكينببلييت المحببدثيت   Neo-classicalالمحببدثيت
 مناقية كيد يمكت أت يعد  االقتصاد وظاي و.

وقد افترض المتيدديت مت التلليديت المحدثيت ات امسبواي سبود تتبوالت  
ادة المنافسببببة التامببببة  ووفببببي اببببما وات قيببببادة االقتصبببباد يكببببوت مببببت  بببب ل سببببي

امنمببومف فببات الوظي ببة امساسببية للدولببة اببو  ببمات قببانوت المنافسببة  ام ات 
 الدولة ليس لديتا نيا اا اقتصادية متايرة.

أما الكينلييت المحدثيت ف نتم يعمنوت تباإلدارة الحكوميبة ل قتصباد  تسبت  
فكر امه المدرسة فات لنظام السوي. وفي  inherentات ةدم االستلرار م لم 

لتجن  املماا االقتصبادية  لبمل   crucialاإلدارة الحكومية ل قتصاد حاسم 
فبببي االقتصببباد  interveneابببمه المدرسبببة تبببرى أت الحكومبببة يجببب  أت تتبببد ل 

 لتعجيل النمو والتنمية.
-newوالتلليبببدييت الجبببدد  Monetaristsات التلليبببدييت المحبببدثيت والنلبببدييت 

classical لببوت ةلبب  التببد ل الحكببومي فببي االقتصبباد فببي امجببل اللصببير يواف
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 economic agentsأما فبي امجبل ال ويبل فبات جميبا الوسب ا  االقتصبادييت 
 naturalواالقتصاد سود يعمل ةند المعدل ال تيعي  rationalام ةل نييت 

rate  حيث التوظد التام واإلنتاف التام  وات التد ل الحكومي سود يكوت لو
فببي امجببل اللصببير  أمببا ادارة االقتصبباد مببت قتببل الحكومببة فببي امجببل  معنبب 

  ام ات قببوى العببرض  distortionال ويببل سببود ينببت  ةنببو تيببويو ل قتصبباد
دارة االقتصاد.  وال ل  في امجل ال ويل اي التي سود تسم  تعمل وا 
-Postأمبببببببا المدرسبببببببة الكينليبببببببة )الكينبببببببلييت المحبببببببدثيت  ومبببببببا تعبببببببد الكينليبببببببة 

Keynesian  والكينببببلييت الجببببدد( ي  ببببلوت اإلدارة الحكوميببببة المسببببتمرة ل قتصبببباد
Government continuous Management  م تومباconceptualization  وصبيغة

formularization وأداةimplementation   والتبببببببي تكبببببببوت م يمبببببببة للسياسبببببببة
 .االقتصادية

ل وابما يبعد  نظام السوي يسم  لن سبو تالعمب اتوأكدا المدرسة الكينلية 
تببدير االقتصبباد  أتةببدم االسببتلرار واملمبباا  لببمل  يجبب  ةلبب  الحكومببة  البب 

 ا ببار  لببمل  مببا market thriveل ببمات االسببتلرار ومببت ثببم الداببار السببوي 
االقتصاد مبت قتبل الحكومبة يصبت  جبوار  ل بمات النمبو  ادارةالمنافسة فات 

 .(5)والتنمية
التنمية فبي اليبري  مجلكمة الجيدة وفي تلرير للتن  الدولي تعنوات )الحو 

 اموسببب التنميبببة فبببي من لبببة اليبببري  ات الببب  أيبببار( افريليببباويبببمال  اموسببب 
 يعيلتبببا واإلنسبببانيةةلببب  المسبببتوياا االقتصببادية واالجتماةيبببة  افريليببباويببمال 

   ببعد ادارة الحكببم العامببة التببي تت لببد فيتببا المن لببة ةببت تبباقي دول العببالم
 ادارة اتالحكببم. حيببث  ادارةمببو تكمببت فببي فجببوة جببمور  ببعد الن اتيلببرر  ام

الحكببم العامبة والتببي تت لبد فيتببا  ادارةالحكبم الردييبة تحببد تبدوراا مببت  بعد 
الحكم الرديية تحبد تبدوراا مبت وجبود  ادارةالمن لة ةت تاقي دول العالم  وات 

وتبدني نوةيبة ال بدماا والسبلا  واإلنتبافسليم وجما  ل ستثمار  أةمالمنا  
 .(2)العامة
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 فشل الحكومة وفشل السول

ات الدور الم يم للحكومة والسوي في آلياا الحوكمة االقتصادية او فبي 
صببل  المو ببوذ  ام ات فيببل السببوي يحببدث ةنببدما تعمببل آليبباا ومتغيببراا 

 للموارد. الكد السوي تم رداا واما يجعلتا غير قادرة ةل  تحليي التوليا 
الكببد   مثببل يببرو  المنافسببة السببوي اببو مغببادرة ات احببد مصببادر فيببل 

وجود قوة االحتكار في اإلنتاف والتي تسم  لليركاا تليادة امسعار ومت ثم 
 ليادة امرتاح.

والمصدر الثاني ل يل السبوي ابو ةبدم اسبتلرار متغيبراا االقتصباد الكلبي 
مثببل المسببتوياا العاليببة للت الببة والركببود والت بب م. ومببت اممثلببة ةلبب  فيببل 

ال ارجية للل اذ الصناةي والتي يكبوت امفبراد ليسبوا جبل ا  السوي او اآلثار
 منتا ولكنتم يتحملوت آثاراا مثل التلوث الم  ي تي مت الصناةة.

ي  التوليببا  Impedeأمببا فيببل الحكومببة فييببير البب  ات نيببا  الحكومببة ُيعببو 
الكد  للموارد  وات وجود فيل الحكومبة يت بمت الحاجبة فبي االةتمباد ةلب  

مصببببادر فيببببل الحكومببببة اببببو مت ببببم  اللببببراراا االقتصببببادية واحببببد  السببببوي.
Economic Decisions making  ويت لبب  ملبب  معلومبباا حليليببة وقببدرة مببت

 المعسساا الحكومية لتجميا المعلوماا وتوفيراا ةند ال ل .
 
 
 

للتكييدددددف  لالتجاذدددددا  الحديثدددددة Main featuresالخصدددددا ص الر يسدددددة 
 االقتصادف

م فبببي سبببعيتا إلةبببادة تكييبببد اقتصببباداتتا الببب  توجتبببا معظبببم دول العبببال    
 .(7)مجموةة مت اإلجرا اا تميلا تاالتي
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كمعسسببباا حوكمبببة  Market Mechanismليبببادة اسبببت دام آليبببة السبببوي  .6
 strategies ofرييسبببة  وابببما انعكببببس فبببي سببببتراتيجياا ال ص صبببة 

privatization .ةادة التنظيم  والسوي وا 
لتوسببببا فببببي اسببببت دام أدواا  ص صببببة نيببببا  الل بببباذ العببببام الرسببببمي وا .8

 السوي.
تلييبببببد أكثبببببر للتبببببد ل الحكبببببومي ويت بببببمت ملببببب  اةبببببادة تكييبببببد النيبببببا   .3

التنظيمببببي وسببببي رة الدولببببة  وتركيببببل الدولببببة ةلبببب  تلببببديم التييببببة المناسببببتة 
Enabling Environment .لتنمية الل اذ ال اص 

تللبببببيص اإلن ببببباي الحكبببببومي العبببببام ومسبببببتوياا ال بببببريتة  والتوجبببببو نحبببببو  .4
 لتلليل مستوى التد ل الحكومي. Decentralizationاد ال مركل  االقتص

 
 مةسسة حوكمةبوصفها دور الدولة 

انا  مجموةة مت امدوار التبي يجب  أت تلبوم تتبا الدولبة كونتبا مبت أابم 
 -:(8)معسساا الحوكمة واي

يج  ةل  الدولة أت تلبدم التييبة الم يمبة لليبركاا مبت الناحيبة اللانونيبة  .6
   properties right اصبببة حمايبببة حلبببوي الملكيبببة ال كريبببة  والتنظيميبببة

Intellectual   وتن يم العلودenforcement of contracts. 

الدولة يج  أت ُتتي  تيية تمكت مت تحليي تنمية للل اذ ال اص و اصة  .8
 .Humanوالتيرية  Physicsما يتعلي تالتن  التحتية المادية 

ظيمببباا االقتصبببادية المناسبببتة ل بببمات ةلببب  الدولبببة أت تبببوفر ام بببر والتن .3
لغا  الليود التي تحول دوت مل .  المنافسة التامة وا 

ت بببمت الدولبببة تلبببديم السبببلا العامبببة والتبببي يمتنبببا الل ببباذ ال ببباص ةلببب   .4
 تلديمتا.

 .تدير الدولة نظام حلمة الحماية االجتماةية  .5
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الدولة يج  أت تصح  السوي  تلا لألاداد االجتماةية )سياسبة اةبادة  .1
 .لتوليا(ا

ويمكت للدراا الحوكمة والتن يم المعسسبي المتبوافرة ةلب  الصبعيد البو ني 
تسببتم فبببي  والتببي تعببد نبببوات  انماييببة وغايببباا مرغوتببة فيتببا فبببي حببد ماتتبببا أت

احرال التلدم  ويستللم تحليي اماداد توافر النلااة والمسا لة والي افية التي 
مصببببول ومكافحببببة التجبببباولاا تعببببد ةناصببببر متمببببة إلدارة المببببوارد واسببببترداد ا

 وال ساد والجريمة المنظمة التي تعثر ت ثيرا  ارا في ال لرا .
وينتغبببي السبببعي لتلبببوإ  أابببداد اقامبببة الحكبببم الريبببيد جنتبببا الببب  جنببب  مبببا 
التنميببة و اصببة فببي مجببال قصببور المببوارد الماليببة واللببدراا اإلداريببة وينتغببي 

كمة للتصبد  ل  تناقباا التركيل ةل  اجرا  اص حاا ةملية ت ويرية للحو 
 .(9)التي تعرقل التعجيل تالتنمية

ات انعبببدام الحوكمبببة الدوليبببة لليبببركاا والريبببوة وغسبببيل اممبببوال وتحويلتبببا 
وامصبببول المكتسبببتة ت ريلبببة غيبببر ميبببروةة الببب  ال بببارف  تلبببوض االسبببتلرار 
السياسببي واالقتصببباد  وامبببت المجتمعببباا والعدالبببة االجتماةيبببة وتعيبببي جتبببود 

 .(11)نامية لتحليي تنمية مستدامةالتلدات ال
 
 
 

 (11 العناصر والعمليا  المهمة للحوكمة

السياساا: وتت مت مجموةة مت اماداد والرغتاا التي تريبد الحكومبة  .6
 تحليلتا.

 التيريعاا: واي اللواةد واللوانيت التي تع ي اثر للسياساا. .8
 المعسسبببباا: وتيببببمل المعسسبببباا الرسببببمية وغيببببر الرسببببمية والتببببي تكببببوت .3

 حوافل للمجتما.
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التنظيماا: وتمثل التنظيمباا الحكوميبة غيبر الحكوميبة والتبي تكبوت أداة  .4
 وقوة للسياساا واللواةد.

 تنا  ال اقاا:ات تنا  وتعليل ال اقاا يعد  ال  ليادة الك ا ة والت ثير. .5
 التنتع: يعد  ال  االستكياد واإلجاتة ةت امفعال التي تحدث. .1
ر ما الكل ة المن   ة للمعلوماا والتبي يمكبت الي افية: واي التدفي الح .7

 فتمتا وتوثيلتا تالوقا المناس .
المياركة: واو ات كل موا ت يمل  التصبويا فبي ةمليبة ات بام اللبراراا  .2

يو ببب  أاببم ةناصبببر الحوكمببة حيبببث ( 1) المتمببة فببي المجتمبببا. واليببكل
 .يمثل االقتصاد واللانوت والتح ر اللواةد امساسية للحوكمة

 
 
 
 
 
 

 
 (1) شكل

 دناصر الحوكمة

Elements of Governance 

 
 

 
 

 ECONOMICاالقتصاد 

 اليطاع العا ، الشركا ، اليطاع المالي

 Civil التح ر

 الحلوي   التنظيماا  
            حماية اجتماةية  يتكاا

     

 
HGH 

 

                           

 Legalاللانوت    

تنظيم التيريعاا 
اللانونية  تن يم اللانوت  

              اللانوت ت تيي
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 USAid,2003,9  المصدر:
 

 Institutionsالمةسسا  
ات المعسساا اي نل ة االرتكال والنل ة المركلية فبي  ريبي الدولبة الب  

وغيبر  formalالحوكمة  وات معسساا الحوكمة في الدولة اي قواةد رسمية 
ما  ام ات اللواةد الرسبمية ابي مجموةبة اللبوانيت في المجت Informalرسمية 

والتنظيمببباا. واللواةببببد غيبببر الرسببببمية تبببب تي مبببت اللواةببببد غيبببر الرسببببمية مببببت 
لكبببل المجتمببببا  Experiencesوال تبببراا  Culture Historyالتببباريل الثلبببافي 

 وينعكس في منظومة المعتلداا واالتصاالا.
يحبببدد المعسسببباا فبببي  ات الت اةبببل تبببيت اللواةبببد الرسبببمية وغيبببر الرسبببمية

 .المجتما والم  ييكل المح ل للناس وامي اص ويحدد سلوكتم
ات تحليببل ووجببود وتصببميم وانجببال نظببام الحوكمببة االقتصببادية الو نيببة جببد  
 رور   ومتمة أساسية  اصة في الدول النامية  ام ات الحوكمة ابي  ريلبة 

 لغر ض التنمية. أو أسلو  إلدارة موارد الدولة االقتصادية واالجتماةية
ات للحوكمببة االقتصببادية دور مركببل  فببي ادارة االقتصبباد وتيببكل مسببتلر 
وثاتببا وامدا  االقتصبباد  الجيببد ةتببر الببلمت سببود يببعد  البب  نمببو وتنميببة 
اقتصادية مستدامة  واما يت مت سياساا اقتصادية كلية ت لي تييبة مسبتلرة 

 للنيا  االقتصاد .
 

 اقتصاد المعرفة والحوكمة
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لنظام المعسسي والحوكمة مت اممور امساسية المتمة لتحليي نتباي  ات ا
)الحبببببوافل  جيبببببدة فبببببي تحليبببببي وظبببببايد امةمبببببدة امرتعبببببة القتصببببباد المعرفبببببة

 االقتصادية  واإلتداذ  والتعليم  وتلنية المعلوماا االتصاالا(.
ات االقتصبببباداا المتلدمببببة تملبببب  اياكببببل معسسببببية كتيببببرة معتمببببديت ةلبببب  

را ي وحرية السوي  ولكت مت اجل ت وير اقتصاد المعرفة فبات النظام الديمل
ام ببر المعسسببية يجبب  أت تببما  البب  اتعببد مببت ملبب  ام يجبب  أت تمتببد البب  
سبببببوي العمبببببل وامسبببببواي الماليبببببة وأسبببببواي السبببببلا وال بببببدماا وحمايبببببة حلبببببوي 
الملكيبببة  ام ات االقتصببباد والمعسسببباا يت لببب  منتبببا تبببنظم ن سبببتا نسبببتة الببب  

 رفي.االقتصاد المع
ات ال سببباد وسبببو  اإلدارة وغيبببا  ثلافبببة اقتصببباد المعرفبببة أظتبببرا الحاجبببة 
الماسببببة البببب  صببببياغة السببببتراتيجياا االقتصببببادية فببببي ظببببل الم تببببوم الجديببببد 
ل قتصبباد الجديببد حتبب  يمكببت تببوافر المعلومبباا ةببت الم ببا ر المتوقعببة لتببما 
 البببنت  الجديبببد مبببا احبببداث التكامبببل مبببا مبببنت  ت تيبببي الحوكمبببة حتببب  يمكبببت
ت سيس وصياغة ا ار معسسي مناس  يعكد وجود قواةد واياكل مللمة لكل 

 ام راد في العملية االقتصادية.
  UNIDOنوقبببد قامبببا منظمبببة التنميبببة الصبببناةية التاتعبببة لألمبببم المتحبببدة 

تببرجرا  دراسببة ةلبب  مجموةببة مببت الببدول  لليبباس المتغيببراا المببعثرة فببي النمببو 
انببا أرتعببة متغيببراا رييسببة اببي المعرفببة  وملبب  تاسببت دام التحليببل ألعبباملي فك

 .(16)واالن تاح االقتصاد   ونظام الحوكمة  والنظام السياسي
 

 الحوكمة أبعاد
والتي تم قياستا وكما  للحوكمة Six Dimensions انا  ستة أتعاد 

 -: (11)ي تي
(: يركبل ةلب  VA) ccountabilityAoice and Vالتصوي  والمسةولية  .6

حة التي يست يا فيتا موا ت التلبد مبت الميباركة فبي مدى أو ن اي المسا



 

 
 
 

 [112] (62) 8دراساا اقليمية                                                        يميةمركل الدراساا اإلقل             

وحريببة تكببويت  Freedom of Expressionالحكومببة   مثببل حريببة التعتيببر 
وحريببببة الصببببحافة  freedom of associationاالتحبببباداا والجمعيبببباا 

 .free press and mediaواإلة م 

e tability and AbsencSolitical Pاالستيرار السياسي وغيدا  العندف  .8

of Violence  PV:)  يليس امكانيبة الحكومبة فبي مواجتبة ةبدم االسبتلرار
توسبببايل غيبببر دسبببتورية أو ةني بببة ويت بببمت سياسببباا الحبببث ةلببب  العنبببد 

 واإلراا  أو ةكس مل .

يركببببل ةلبببب   :(ffectivenessEovernment G  GEفعاليددددة الحكومددددة  .3
 ا.نوةية ال دماا العامة الملدمة ونوةية ال دماا المدنية ودرجتت

يلبببيس قبببدرة الحكومبببة  (:ualityQegulate R  RQالنوديدددة التنظيميدددة  .4
ةلبببب  ايجبببباد السياسبببباا الصببببحيحة فببببي مجببببال ال  بببب  والتن يببببم وامدواا 

 المناستة للتن يم وتاليكل الم  يسم  للل اذ ال اص تالنمو والت ور.

: يلببيس مببدى ثلببة المعسسبباا (awLule of R  RLالياددددة اليانونيددة  .5
مكانية التن يبم  اصبة واليركاا تلدر  ة الحكومة تلواةد المجتما اللانونية وا 

ما يتعلي تحلوي الملكيبة واليبر ة والمحباكم وتعاملتبا مبا الجبرايم وأةمبال 
 العند.

يلبيس المعيبر (: orruptionControl of C  )CCالسديطرة دلدع الفسداد   .1
 مدى قدرة العبامليت فبي الل باذ العبام ةلب  ممارسبة أو الحصبول ةلب  أمبوال

 .Grandأو ال  مة  Petty اصة ويت مت مل  امرتاح اللليلة 

 

 كيفية حسا  متتيرا  الحوكمة
 Normalتبببم قيببباس الحوكمبببة ومتغيراتتبببا مبببت  ببب ل التوليبببا ال تيعبببي 

Distribution  واببببما يت ببببمت   6نوانحببببدار معيببببار    0نمببببا وسبببب  حسبببباتي
)اقبببل مبببت  امقبببلام ات الليمبببة   8.5نو   8.5-نةمليبببا ات كبببل اللبببيم تلبببا تبببيت 
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الصبب ر( تمثببل الحوكمببة السببلتية و) اكتببر مببت الصبب ر( تمثببل الليمببة امةلبب  
 .(11)وتمثل النتاي  امف ل للحوكمة

 
 الجان  التطبييي

 (1جدول                                العرال
 2111 - 1111النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في العرال للسنوا  

GOV CC RL RQ GE PV VA EG IRAQ YEAR 

-2311111 -1311 -1311 -
2311 

-
1311 

-
2311 

-
1311 

1131111 1111 
-2311111 -1311 -1311 -

2311 
-

1311 
-

2312 
-

1311 
-2131121 1111 

-2311111 -1311 -1311 -
2311 

-
2311 

-
2321 

-
1311 

1131111 1111 
-1311111 -1311 -1311 -

2311 
-

2311 
-

2311 
-

1311 
1131121 1111 

-1311111 -1311 -1311 -
2311 

-
1311 

-
1312 

-
2311 

131111 2111 
-1311111 -1311 -1311 -

2311 
-

1311 
-

1311 
-

2311 
231111 2111 

-1311111 -1311 -1311 -
2321 

-
1311 

-
1311 

-
2311 

-131112 2112 
-1311111 -1311 -1311 -

1312 
-

1311 
-

2311 
-

1311 
-1131111 2111 

-1311111 -1311 -2311 -
1311 

-
1311 

-
1311 

-
1311 

1131111 2111 
-1311111 -1311 -1311 1311 -

1311 
-

2311 
-

1311 
131111 2111 

-1311111 -1311 -1311 -
1311 

-
1311 

-
2311 

-
1311 

1131112 2111 
-1311111 -1311 -2311 -

1311 
-

1311 
-

2311 
-

1311 
131111 2111 

-1311111 -1311 -1311 -
1311 

-
1311 

-
2311 

-
1321 

131111 2111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

نجد ات النمو االقتصاد  فبي العبراي متمتبم  تيبكل كتيبر   6نمت جدول 
ةبام  % 85-نواما يرجا للظرود االقتصبادية والسياسبية التبي يمبر تتبا فتبي 

 0.4%  ثبببم 8003ةبببام   33-%ن  لينحبببدر الببب  6992ةبببام  34%  ثبببم 6997

 .8002ةام  %9وأكثر مت  8007ةام 
أمببا الحوكمببة ومتغيراتتببا فنجببد ات أكثببر المتغيببراا سببالتية كببات االسببتلرار 

-نليصببببل البببب    8.5-نالسياسبببي ام اجتببببال معببببدل التوليببببا ال تيعبببي السببببال  

. ثببم متغيبر النوةيببة التنظيميبة والتببي تبدأا تالتحسببت حيببث 8002ةبام   8.19
 . 6.09-نلتصل ال   6991ةام   8.91-نكانا الليمة 
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لعببام للحوكمببة فتببو قريب  مببت النل ببة الببدنيا ام يتببراوح قيمتببو أمبا المتوسبب  ا
  8002ةبببببام   6.13-نثبببببم  8008ةبببببام   6.21-نو 6991ةبببببام   8.07-نتبببببيت 

واببببمه اللببببيم متوا ببببعة ةلبببب  قيبببباس الحوكمببببة ويمكببببت أت تسببببم  تالحوكمبببببة 
 السلتية.
 

                          السعودية
 (2)جدول 

 2002 - 1991 مة في السعودية للسنوا النمو االقتصادف ومةشرا  الحوك
YEAR EG 

SAUDIA VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 1311111 -1312 -1311 -1311 -1311 1311 -1311 -13111111 
1111 2311211 -1311 -1311 -1311 -1321 1311 -1311 -13111111 
1111 2311111 -1311 -1311 -1311 -1311 1312 1321 -13221111 
1111 -1311111 -1311 1311 -1311 -1311 1321 1311 -13111111 
2111 1311111 -1311 1312 -1312 -1311 1311 1311 -13111111 
2111 1311111 -1311 1321 -1321 -1311 1311 1311 -13111111 
2112 1312111 -1311 -1311 -1321 -1311 1311 1311 -13211111 
2111 1311121 -1311 -1311 -1321 -1311 1322 1321 -13111111 
2111 1321111 -1311 -1311 -1311 -1312 1321 -1311 -13111111 
2111 1311121 -1312 -1311 -1311 1312 1311 -1312 -13111111 
2111 1311111 -1312 -1311 -1321 -1311 1311 -1311 -13111111 
2111 1311111 -1312 -1312 -1311 -1311 1311 -1311 -13111111 
2111 1311211 -1311 -1311 1311 1311 1311 1311 -13211111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

 يمكت م حظة اآلتي: 8مت جدول 
  ل أةوام الدراسة تالرغم  %4و %2معدل النمو االقتصاد  يتراوح تيت 

  ض جبدا ومعبدل نمبو مبن 6999مت انو قد حلي معدل نمبو سبال  فبي ةبام 
ةببام  %4   ثببم8003ةبام %7  اال انببو ةباد ليرت ببا البب  8008ةبام   0.06ن%

8002. 
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أمببا متغيبببراا الحوكمببة فنجبببد ات متغيببر التصبببويا والمسببعولية كبببات أكثبببر 
 .8002ةام   6.74-نو 6991ةام   6.54-نالمتغيراا سلتية ام تراوح تيت 

  يبد فبي الحوكمة تيكل ةام او اقبل مبت الصب ر تبالرغم مبت التحسبت ال
 .6991ةام    0.44-نتعد أت كات   0.85-نام أصتحا الليمة  8002ةام 

 
 األردن

 (3) جدول

 2002 - 1991 النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في األردن للسنوا 
YEAR EG JORDEN VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 2311111 -1311 1311 1311 1321 1311 -1311 13111111 
1111 1311111 -1311 -1311 1311 1311 1311 -1311 13111111 
1111 1311211 -1311 -1321 1311 1311 1311 1311 13111111 
1111 1311111 -1311 -1311 1311 1311 1311 1311 13111111 
2111 1321111 -1321 -1311 1311 1321 1311 1311 13111111 
2111 1321111 -1311 -1321 1311 1311 1321 1311 -13111111 
2112 1311111 -1311 -1311 1311 1311 1321 1311 -13121111 
2111 1311111 1311 -1312 1321 1322 1312 1311 13111111 
2111 1311111 -1311 -1311 1311 1311 1311 1311 13111111 
2111 1311211 -1311 -1321 1311 1321 1311 1311 13111111 
2111 1311111 -1311 -1311 1311 1311 1311 1311 13121111 
2111 1311111 -1311 -1312 1322 1311 1311 1311 13111111 
2111 1311111 -1311 -1312 1321 1311 1311 1311 13111111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

 
 يمكت استنتاف اآلتي: 1مت الجدول 

 8002-6991رت با   ب ل المبدة أت معدل النمبو االقتصباد  فبي امردت ا .6
 .8002ةام  7%ثم  8008ةام  5%ال  أكثر مت  6991ةام  8%مت 
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كببات متغيببر التصببويا والمسببعولية أكثببر المتغيببراا سببلتية  ببمت معيببر  .8
الحوكمبببة ام ات جميبببا اللبببيم تلريتبببا سبببالتة ثبببم متغيبببر االسبببتلرار السياسبببي 

 الم  كانا معظم قيمو سالتة.

ا قريتبببة جبببدا مبببت الصببب ر ماةبببدا السبببنواا ات قبببيم معيبببر الحوكمبببة كانببب .3
 كانا الليم سالتة. 8008 و 8006

 
 سوريا

 (4)جدول 
 2002 -1991 النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في سوريا للسنوا 

YEAR EG SYRIA VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 1312111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1312111 

1111 1312112 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

1111 1311121 -1311 -1321 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

1111 -1311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1312111 

2111 1311111 -1311 -1311 -1311 -1312 -1311 -1311 -1311111 

2111 1312211 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

2112 1311211 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

2111 1311111 -1311 -1321 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

2111 1311111 -1312 -1311 -1311 -1312 -1312 -1311 -1311111 

2111 1312111 -1311 -1311 -1311 -1312 -1311 -1311 -1311111 

2111 1321111 -1311 -1312 -1311 -1312 -1311 -1311 -1311111 

2111 1312111 -1311 -1311 -1311 -1322 -1311 -1311 -1311111 

2111 1311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

نمبببو االقتصببباد  متمتبببم  تبببيت أةلببب  ن حبببظ ات معبببدل ال 1مبببت الجبببدول 
ثببم ليرت ببا  6999ةببام   3-%نواقببل معببدل  6991ةببام  9%معببدل وأكثببر مببت 

  8002ةام  5%وال  أكثر مت  8003ةام  6%ال  
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وأكثر المتغيراا سبلتية فبي معيبر الحوكمبة كبات التصبويا والمسبعولية ام 
اه ابمه الليمبة التغيير كبات تاتجب ام   8.5-نأنتا اقترتا مت الليمة امقل واي 

  ل سنواا الدراسة  ثبم متغيبر النوةيبة التنظيميبة البم  كانبا قيمبو السبالتة 
 .%1-أكثر مت 

 
 تركيا

 (5) جدول

 2002 - 1991 النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في تركيا للسنوا 

YEAR EG TURKY VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 1311112 -1311 -1311 1312 1311 1311 1311 -13221111 

11111 1312111 -1311 -1321 -1311 1312 -1311 -1311 -13211111 

1111 1311111 -1311 -1311 -1311 1311 -1311 -1322 -13211111 

1111 -1311111 -1311 -1311 -1311 1311 -1311 -1321 -13211111 

2111 1311111 -1311 -1311 -1311 1321 -1311 -1321 -13211111 

2111 -1311111 -1311 -1311 -1311 1311 -1311 -1311 -13111111 

2112 1311111 -1321 -1311 1311 1311 -1311 -1311 -13111111 

2111 1321121 -1311 -1311 1311 1311 -1311 -1321 -13111111 

2111 1311211 -1311 -1311 1311 1311 1311 -1311 -13121111 

2111 1311112 -1311 -1311 1321 1311 1311 1311 -13111111 

2111 1311111 -1312 -1311 1311 1321 1311 1311 -13111111 

2111 1311212 -1321 -1311 1321 1321 -1311 1311 -13111111 

2111 1311111 -1311 -1311 1321 1322 1311 1311 -13111111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

 
 يمكت استنتاف اآلتي: 5 لمت الجدو   
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ات معبدل النمببو االقتصبباد  فبي تركيببا  بب ل سبنواا الدراسببة قببد ان  ببض  .6
  ثبم لترت با الب  أكثبر 1999فبي   3-%الب  اقبل مبت  6991ةبام  %7مت 
 .8002ةام  6%  ثم لين  ض ال  8004ةام  %9مت 

كات أكثر المتغيراا سلتية في الحوكمة متغير االستلرار السياسي تالرغم  .8
. ثبم متغيبر  8002ةبام   0.73-نال   6991ةام   6.49-نتحسنو مت  مت

 التصويا والمسعولية والسي رة ةل  ال ساد.

 امظتببر الحوكمببة تلببيم سببالتة اال أنتببا فببي تحسببت  بب ل سببنواا الدراسببة  .3
 . 0.01-ن  ليصت  6991ةام   0.88-نكانا 

 
 ايران

 (1)جدول 
 2002 - 1991للسنوا  النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في ايران 

YEAR EG IRAN VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 1311111 -1311 -1311 -1312 -1312 -1311 -1311 -1311111 
1111 1311111 1311 -1311 -1312 -1311 -1311 -1311 -1311111 
1111 1321111 -1311 -1311 -1312 -1311 -1311 -1311 -1312111 
1111 1311112 -1312 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 
2111 2311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1312 -1311111 
2111 1311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1312111 
2112 1311112 -1311 -1311 -1311 -1321 -1311 -1321 -1311111 
2111 1311111 -1321 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 
2111 1311111 -1321 -1311 -1311 -1321 -1311 -1311 -1311111 
2111 1311111 -1321 -1312 -1311 -1311 -1311 -1312 -1311111 
2111 1311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 
2111 1311111 -1311 -1321 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

2111 1311111 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

 اآلتي: 1ُيو   الجدول 
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 8008لألةببوام  7%النمببو االقتصبباد  فببي ايببرات يتببراوح تببيت أةلبب  قيمببة  .1
  8002ةام  3%ثم لين  ض ال   8000 في ةام 8%واقل قيمة  8007و

 ر مستلر   ل سنواا الدراسة.واو نمو غي

أكثببر المتغيببراا سببلتية فببي الحوكمببة اببو النوةيببة التنظيميببة والببم  جميببا  .2
 ثم التصويا والمسعولية وقواةد اللانوت. 6-%قيمو اكتر مت 

حيببث  8002- 6991 بب ل السببنواا  ت بور معيببر الحوكمببة تاتجبباه سبلتي .1
  0.79-ن  ثبم 6991ةبام   6.05-نتلتر  اللبيم مبت الليمبة البدنيا ام كانبا 

 .8002ةام   6.07-نثم لترت ا ال   8003ةام 
 
 الكوي 

 (7)جدول 
 2002 - 1991 النمو االقتصادف ومةشرا  الحوكمة في الكوي  للسنوا 

YEAR 
EG 

KUWAIT 
VA PV GE RQ RL CC GOV 

1111 -231121 -1311 1311 1321 -1311 1311 1311 13111111 
1111 131111 -1311 1321 1312 -1311 1311 1311 13111111 
1111 131111 -1321 1311 1311 -1312 1312 1311 13111111 
1111 -131111 -1321 1311 1311 -1311 1311 1311 13111111 
2111 131111 -1321 1311 1311 -1311 1311 1311 13111111 
2111 132111 -1311 1321 1311 1311 1311 1311 13111111 
2112 131111 -1311 -1311 1311 1311 1311 1311 13121111 
2111 1131211 -1311 -1312 1321 1311 1311 1311 13211111 
2111 1131111 -1311 1311 1321 1311 1312 1311 13111111 
2111 1131111 -1311 1311 1311 1311 1311 1311 13211111 
2111 132111 -1321 1321 1311 1311 1312 1311 13111111 
2111 131111 -1312 1311 1311 1321 1311 1311 13211111 
2111 131211 -1311 1311 1311 1311 1311 1311 13211111 

SOURCE: Governance Matters vii, world bank ,2009  

 -النلا  اآلتية: 7يو   الجدول     
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ات معدل النمو االقتصاد  فبي الكويبا قبد حبدث فيبو   براا كتيبرة فتعببد  .6
ثبم  8003ةبام  67%  ارت ا ليكوت أكثر مت 6991ةام   8.7%ن كاتأت 
 .8002ةام  1%ثم  8005و 8004ةام  %10

أكثببر متغيببراا الحوكمببة ايجاتيببة كببات متغيببر السببي رة ةلبب  ال سبباد ام ات  .8
فببي تعببض السببنواا  وتببالرغم مببت ان  ا ببتا فببي  6قيمببو قببد اقترتببا مببت 

الموجتة   ثبم متغيبر اللاةبدة السنواا ام يرة اال انتا كانا  مت الليمة 
 لسنواا الدراسة.  0.70ناللانونية الم  كات مستلرا تلريتا ةند الليمة 

اما معير الحوكمة كمتوس  ةبام احبت ظ تبالليم الموجتبة  ب ل المبدة وقبد  .3
 . 0.85نو   0.30نت ورا ولكت تيكل   يد تراح تيت 

تبب ثير متغيببراا  وقببد تببم اجببرا  تحليببل االنحببدار لجميببا دول العينببة لدراسببة
الحوكمبببة  وكبببمل  معيبببر الحوكمبببة اإلجمبببالي فبببي النمبببو االقتصببباد  فكانبببا 
النتبباي  غيببر معنويببة ولجميببا الببدول الت قببيم الحوكمببة معظمتببا سببالتة وقريتببة 
مبت الصب ر لمعظببم البدول تاسببتثنا  الكويبا  وقبد أيببار الب  اببمه الظباارة كببل 

تحبببث الموسبببوم فبببي ال  Aart Kraayو Daniel Kaufmanمبببت التاحثبببات 
(Growth without Governance )ام قببام التاحثببات (15)نمببو تببدوت حوكمببة  

دولببة متلدمببة وناميببة  وتوصببلا الدراسببة  675تببرجرا  الدراسببة ةلبب  أكثببر مببت 
الببب  ات البببدول المتلدمبببة كبببات تببب ثير الحوكمبببة ومتغيراتتبببا ماا تببب ثير موجببب  

أمريكبا ال تينيبة( كبات  ومعنو  في النمبو االقتصباد  أمبا البدول الناميبة )دول
تبب ثير الحوكمببة سببال   فببي معببدل النمببو أ  نمببو تببدوت حوكمببة وقببد توصببل 

 انا  ستتيت رييسيت اما: أتالتاحثات ال  
 goodت تيببببببي معيببببببراا الحوكمببببببة الجيببببببدة فببببببي الببببببدول المتلدمببببببة األول:

governance.وةدم ت تيي الحوكمة وسلتية الت تيي في الدول النامية   
فبببي البببدول المتلدمبببة  Virtuous Circlesالبببدوراا اللويبببة  غيبببا  الثددداني:
 الدول النامية. ووجوداا في
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 مةشر االقتصاد المعرفي  
دولببة   واةتتببارا  670أصببدر التنبب  الببدولي االقتصبباد المعرفببي مكثببر مببت 

وتمدد لمنية م تل ة وليسا سنوية  تم احتسا  قيمة المعير  6995مت سنة 
متغيبببببرا تمثبببببل النظبببببام المعسسبببببي والحبببببوافل  تعبببببد دراسبببببة أكثبببببر مبببببت ثمبببببانيت

االقتصببادية واإلتببداذ والتعلببيم وتلنيببة المعلومبباا واالتصبباالا  ويتببراوح قيمببة 
 .0وأدن  قيمة  60المعير تيت أةل  قيمة واي 

والجببدول اآلتببي يتببيت قببيم معيببر االقتصبباد المعرفببي لببدول العينببة تاسببتثنا  
 رير التن  الدولي لحد اآلت.العراي حيث انو لم يتم حسا  المعير في تلا

 (1 جدول 
 مةشر االقتصاد المعرفي لدول العينة لسنوا  مختلفة

 2111 2111 2111 1111 الدولة     السنة
 1311 1311 1311 1311 السعودية
 1311 1312 1312 1311 األردن
 1311 2311 2311 1311 سوريا
 1311 1322 1311 1311 تركيا
 1311 1311 1311 1311 ايران
 1311 1311 1321 1311 الكوي 

Source:www.worldbank.org/KAM 
يمكبت م حظبة ات أكثبر البدول ت بورا فبي معيبر االقتصباد  2مت الجدول 

لجميبببا  5المعرفبببي ابببي الكويبببا التبببي كانبببا قيمبببة المعيبببر فيتبببا أكثبببر مبببت 
يرات.  السنواا  ثم تركيا  واقل الدول اي سوريا  وا 

الببدول التببي حللببا  أتنجببد   2نمببا الجببدول   7-6نومببت ملارنببة الجببداول 
معيببببراا الحوكمببببة والنمببببو االقتصبببباد  فيتببببا قببببيم موجتببببة كانببببا قببببيم معيببببر 

 االقتصاد المعرفي مرت عة. 
 االستنتاجا 
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ظتبببر مبببت نتببباي  التحليبببل االقتصببباد  ات أكثبببر البببدول ت بببورا فبببي مجبببال  .6
 الحوكمة اي الكويا   ثم تركيا

ام ات  فببببريراتلحوكمببببة كببببات العببببراي سببببلتية فببببي مجببببال ا امكثببببرالببببدول  ات .8
 .معظم قيم المتغيراا كانا تت ور تيكل أكثر سالتيو

جميبببببا دول المن لبببببة اللالبببببا  بببببمت اللبببببيم امقبببببل مبببببت معيبببببر الحوكمبببببة  .3
 تالملارنة ما دول العام

ظتر معير االقتصاد المعرفبي فبي الكويبا وتركيبا أكثبر ارت اةبا مبت تليبة  .4
يرا  ت اي امقل في اما المعير.دول العينة  تينما كانا سوريا وا 

 
 الميترحا 

تحديد متام الدولبة االقتصبادية ومجاالتتبا مبت حيبث اليبكل والحجبم لعبدم  .1
حصببببول التعببببارض والتببببدا ل تببببيت المتببببام االقتصببببادية للل بببباذ ال بببباص 

 والل اذ العام.
انيا  معسساا الحوكمة االقتصادية المناستة لكل دولبة وتتييبة اإلداراا  .6

 لرقاتة الني ة وال اةلة ةل  جميا الل اةاا.الك و ة لممارسة ا
 لبببي التييبببة االجتماةيبببة والمعسسبببية الداةمبببة لمتغيبببراا الحوكمبببة لتتييبببة  .1

 امر ية والمنا  المناس  للنيا  االقتصاد .
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Abstract 

The objective of is study is to define the Governance and study its 

variables (voice and accountability, political stability, government 

effectiveness, equality quality, rules of law, and control of corruption), 

and study effect of governance on knowledge economy and in Iraq 

and countries border. 

The result of study shows that countries which have good 

governance have high growth and high indicators of  knowledge 

economy  
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