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 بقٌاا  اهتمت التً االقتصادٌة الدراسات من لجملة نقدٌة قراءة تقدٌم إلى المقال ٌهدف

 مقارناة اإلساممٌة  البلادان فاً Quality of Governance الحكامة جودة مستوى وتفسٌر

 كمؤشار الفسااد بمؤشار اهتمات التاً الدراساات علاى هناا التركٌا  وٌاتم. األخرى البلدان مع

 والنتٌجااة. المختلفااة بالبلاادان الخاصااة الدٌنٌااة بااالمترٌرات وربطاا  الحكامااة  جااودة لقٌااا 

 النتااج  حٌث من امتا ت الجدٌد الحقل هذا فً الدراسات أن هً إلٌها توصلنا التً األساسٌة

 البلاادان ضاامن اإلسااممٌة البلاادان وجااود أساابا  تفسااٌر فااً كبٌاارة باختمفااات واالسااتنتاجات

 البلااادان مقابااال فاااً الشااارقٌة واألرثوذكساااٌة الكاثولٌكٌاااة البلااادان جانااا  إلاااى فساااادا األكثااار

 التباٌنااات أن هااً النتٌجااة هااذ  وتفسااٌر. فسااادا األقاال تعتباار التااً البروتسااتانتٌة اإلسااكندنافٌة

 مساتوٌات فاً الفارو  فاً الدٌنٌاة المترٌارات دور تفساٌر حول الدراسات هذ  بٌن الموجودة

 تعرٌف فً المتبعة المنهجٌة استراتٌجٌاتهم فً الباحثٌن اختمف إلى ٌرجع البلدان بٌن الفساد

 المقااال ٌاادعو األخٌاار فااً. الدولٌااة الدراسااات ماان النااو  هااذا فااً  الاادٌنً المترٌاار وقٌااا 

 مجتمعاتناا فاً الدٌنً العامل وخصوصٌة طبٌعة تناس  مبتكرة قٌاساتو تعرٌفات الستخدام

 .الج اجري المجتمع خصوصٌة تناس  وتحدٌدا اإلسممٌة -العربٌة

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 غنٌاة  المجتمعاات بعا  لمااذا األمام  باٌن االقتصاادٌة الفارو  بتفساٌر طوٌلاة مدة منذ االقتصادٌون اهتم

 النماو مساتوٌات وفاً الادخل  مساتوٌات فاً المجتمعاات تختلاف ولمااذا الفقار  حالاة فاً أخارى أمام تقبع بٌنما

  عامة  االقتصادي

 النظرٌااة أكاادت بٌنمااا االقتصااادٌة  التنمٌااة فااً األماام بااٌن الفاارو  أساابا  لتفسااٌر نظرٌااات ثاامث قاادمت

 العاالم  فاً الجررافٌاة المنااط  باٌن اقتصادٌة فرو  إحداث فً والبيئية الطبيعية العوامل دور على الجررافٌة

 وأخٌارا النماو  مساتوى رفاع فاً والبشرر  الفيزيقي المال رأس دور على الجدٌدة الكمسٌكٌة النظرٌة رك ت

 بٌجاة خلا  فاً لمقتصااد والماؤطرة المنظماة والقاوانٌن المؤسسرا  أهمٌاة لتبار  المؤسسااتٌة النظرٌاة ظهرت

 1.التنمٌة مستوٌات ورفع االقتصادٌة األسوا  خل  تدعم مؤسساتٌة

 دور علاى تاراهن التاً الجدٌادة الكمساٌكٌة النظرٌة التنموٌة سٌاساتها فً االستقمل بعد الج اجر تبنت لقد

 االقتصاادي السابٌل. االقتصاادي النماو فاً علٌاا مساتوٌات إلحاداث والبشاري الفٌ ٌقً الرأسمال فً االستثمار

 اسااتخدام علااى قااادرة تكااون التااً الكفاااءات وتأهٌاال واآلالت التجهٌاا ات تطااوٌر فااً االسااتثمار كااان للتنمٌااة

 تتمتااع" التنمٌااة ج اجاار" تبنتهااا التااً التكنولااوجً التحوٌاال نظرٌااة كاناات. الخااار  ماان المحولااة التكنولوجٌااات

  الفقٌرة البلدان أن الفترة  هذ  فً االقتصادٌٌن لدى الساجد االعتقاد كان حٌث الخمسٌنٌات  فً الواسع باالنتشار

 عباار الفٌ ٌقااً الرأساامال فااً االسااتثمار عاجاادات ت اٌااد بفضاال الرنٌااة البلاادان ماان أساار  نمااوا تحقاا  أن ٌمكاان

 2.الرنٌة البلدان من  رخٌصة أصبحت التً التكنولوجٌا تحوٌل طرٌ  عن التصنٌع

 مساتوى فاً الفار  ماا ال الج اجار تبنتهاا التاً التكنولاوجً التحوٌال سٌاساات تجاار  من عقود بعد لكن

 تفاو  تتوقاع كانات التاً الفرضاٌة تنااق  نتٌجة  وهً كبٌرا  بمدنا مثل والنامٌة  الصناعٌة البلدان بٌن النمو

 3.الرنٌة على الفقٌرة البلدان

 فاً ساارت ذلك فً وهً اقتصادها  إلصمح جدٌدة وقوانٌن تشرٌعات تبنً فً 0991 منذ الج اجر بدأت

 توجهاات وهاً العاالمً  والبناك الادولً النقاد كمؤسساة الدولٌاة المؤسسات علٌها شجعت التً التوجهات اتجا 

 إلاى النظرٌة هذ  إطار فً المؤسسات كلمة تشٌر. التنمٌة فً المؤسساتٌة النظرٌة من فلسفتها تستلهم إصمحٌة

                                                           
1
- Gwartney, D., Holcombe, R, G., and Lawson, R, A.2006.Institutions and The of Investment on Growth. 

Kyklos.Vol.59, No.2, pp.255-      
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- Addison, T.Baliamoune-Lutz. 2006. Economic reform when institutional quality is weak: The case of the 

Maghreb.Journal of Policy Modeling, Vol 28, pp.1029-     
3
- Keefer, P.Knack, S.1997. Why Don’t Poor Countries Catch-Up? A Cross National Test of Institutional 

Explanation, Economic Inquiry., Vol.25, July, PP.590 



 

  

 

 النامٌة أو الفقٌرة الدول عج  بتفسٌر  النظرٌة هذ  وتقوم. ما بلد اقتصاد تؤطر التً والتشرٌعات القوانٌن جملة

 والبشاري الفٌ ٌقً لمستثمار المتدنً والمستوى لصالحها منها واالستفادة التكنولوجٌا واستخدام استٌعا   عن

 فاً. االقتصاادٌة للتنمٌاة جٌادة مستوٌات بتحقٌ  الفقٌرة للبلدان تسمح التً المؤسساتية الشروط توفر عدم إلى

 االقتصااد  فً المؤسساتً االتجا  لمنظري أكثر تستمع أصبحت التً العالمً والبنك الدولً النقد مؤسسة نظر

 وحماٌاة الفسااد  ومحاربة القانون  حكم تشجٌع فً تكمن االقتصادي لإلقم  الضرورٌة المؤسساتٌة البٌجة فإن

 4.االقتصادي النمو لرفع الممجمة القانونٌة واألطر اإلجراءات من وغٌرها القانونٌة والعقود الخاصة الملكٌة

 والتً االقتصادي  للنمو المؤسساتٌة النظرٌة تتبنى التً االقتصادٌة األدبٌات األخٌرة السنوات فً ت اٌدت

 أنها من بالرغم مؤسساتٌا  عج ا تعرف ألنها الرنٌة  بالبلدان مقارنة  متدنٌا نموا تشهد  الفقٌرة البلدان أن تؤكد

 ضاعف فاً ٌتساب  الاذي هاو المؤسساات ضعاـف لكـاـن والبشـــــري  الفٌ ٌقً الرأسمال فً االستثمار تعرف

 keefer من كل أعدها التً  الشهٌرة الدراسة توصلت. الرنٌة بالبلدان مقارنة الفقٌرة البلدان فً النمو مستوى

and Knack االقتصاادي  اإلقام  أثار مان االستفادة على البلدان لمقدرة القوي المحدد هً المؤسسات أن إلى 

 تراجع ومن المتطورة التكنولوجٌا على للحصول نخفضةالم التكلفة من االستفادة امتٌا  لها الفقٌرة البلدان بٌنما

 لهاا التاً البلادان منهاا تساتفٌد ال والفار  الكامناة االمتٌاا ات هاذ  لكان الرنٌة  البلدان فً التكنولوجٌا عاجدات

 للتحوٌل عناصر كلها الخارجٌة والتجارة األجنبً واالستثمار واآلالت البشري الرأسمال. فقٌرة مؤسساتٌة أطر

 الملكٌاة حقاو  حماٌة فً ضعٌفة مؤسساتٌة بٌجة لكن الفقٌرة  للبلدان الرنٌة البلدان من التكنولوجً واالستٌعا 

 تضاٌع وبالتاالً التكنولاوجً  التحوٌال امتٌاا ات مان االساتفادة مان الفقٌرة للبلدان تسمح ال التعاقدٌة  والحقو 

 5.االقتصادي اإلقم  فرصة

 النظرٌااة حساا  والتنمٌااة  االقتصااادي النمااو لتحقٌاا  ضاارورٌة أصاابحت التااً المؤسساااتٌة الشااروط وماان

 الملكٌاة ٌحماً قاانونً نظاام فاسادة  غٌار بٌروقراطٌاة االقتصااد  فاً محادود بادور حكومة هناك المؤسساتٌة؛

 مصدر كانت أنها المؤسسات هذ  وتقدم. االقتصادي للنشاط معتدل وضبط معتدلة ضراج  العقود  تنفٌذ وٌل م

 النقد كصندو  الكبرى  الدولٌة المؤسسات 6البلدان من العدٌد فً الرأسمالٌة إلى االشتراكٌة من الناجح االنتقال

                                                           
4
- Addison,T.Baliamoune-Lutz. 2006. Economic reform when institutional quality is weak: The case of the 

Maghreb. Journal of Policy Modeling, Vol 28, pp.     -     
5
- Keefer, P.Knack, S.1997. Why Don’t Poor Countries Catch-Up? A Cross National Test of Institutional 

Explanation, Economic Inquir., Vol.25, July, pp.     
6
- La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Sheifer, A., and Vishney , R.1999.The Quality of Government. Journal of Law 

and Economics and Organizations, Vol.15, No.2, pp.    -    



 

  

 

 االنتقالٌاة أو النامٌاة الادول تادعو التاً للتنمٌاة المؤسسااتٌة النظرٌاة واساع بشاكل ٌتبنون العالمً والبنك الدولً

 جرررو   مفهاااوم ٌبااار  الساااٌا   هاااذا فاااً. االقتصاااادي والنماااو للتنمٌاااة ضااارورٌة مؤسسااااتٌة بٌجاااة إلحاااداث

 االقتصااادٌة الساالطات بهااا تاادٌر التااً الطرٌقااة نوعٌااة إلااى ٌشااٌر الااذي Quality of Governanceالحكامررة

 للحكوماة تسامح التاً بالطرٌقاة تتعلا  وهاً المساتوٌات  جمٌاع فاً للابمد العامة الشؤون واإلدارٌة والسٌاسٌة

 حقوقهم وممارسة بٌنهم االختمفات ومعالجة مصالحهم عن للدفا   والمواطنٌن والمجموعات الخا  والقطا 

 7.المشتركة المشاكل مع للتجاو  البلد موارد إدارة بطرٌقة تتعل  إنها والت اماتهم 

 لمقتصااد؛ الجٌدة المؤسسات أن فكرة على ٌؤكدون المؤسساتٌون  االقتصادٌون بدأ األخٌرة  السنوات فً

 هااً االقتصااادي للنشاااط الجٌاادة والتنظٌمٌااة القانونٌااة األطاار وهااً للتنمٌااة  والممجمااة المفٌاادة المؤسسااات أي

 المؤسسااتٌة  األدبٌاات فاً علٌهاا التأكٌاد ٌاتم التً الجٌدة المؤسسات هذ  جملة من. االقتصادي للنمو ضرورٌة

 تنفٌاذ وٌلا م الملكٌاة ٌحماً قانونً ونظام فاسدة غٌر بٌروقراطٌة ولها االقتصاد  فً محدود دورها دولة هناك

 فاً المؤسسااتٌة األدبٌاات وتجتهد. االقتصادي للنشاط معتدل قانونً وضبط معتدلة ضراج  وجود مع العقود 

 ٌتم حٌث واالنتقالٌة  الرنٌة البلدان فً اقتصادٌة إصمحات إلدخال اإلٌجابٌة النتاج  على اإلمبرٌقٌة األدلة تقدٌم

 السااابقة  األلفٌااة خاامل األوربٌااة للبلاادان االقتصااادي التطااور وراء كاناات الجٌاادة المؤسسااات أن علااى البرهنااة

 ماان الناااجح االنتقااال ووراء بلاادان  عاادة فااً األخٌاارة ساانة األربعااٌن خاامل االقتصااادي التطااور وراء وكاناات

 مهما كان الجٌدة المؤسسات من النو  هذا أن على أمبرٌقٌة بطرٌقة البرهان تم لقد الرأسمالٌة  إلى االشتراكٌة

 8.االقتصادي للنمو

 الحكامة هو جدٌدا مفهوما االقتصادٌة العلوم فً المؤسساتٌة األدبٌات أشاعت األخٌرة  العشر السنوات فً

 وهاو االقتصاادٌة  للتنمٌاة الجٌادة المؤسساات عان للكامم جدٌادة صاٌرة وهاو  Good Governance  الجٌادة

 وتقاا  االقتصاادي  للنماو ومفٌادة ممجماة تعتبار التً واإلجراءات والقوانٌن المؤسسات من طوٌلة قاجمة ٌضم

 9.والشاافافٌة المساااجلة الفساااد  مؤشاار القاانون  حكاام البٌروقراطٌااة  نوعٌااة عان المؤشاارات ماان بجملااة الحكاماة

 عمقاة وجود على البرهنة إلى االقتصادي النمو فً المؤسساتٌة المدرسة إطار فً تدخل حدٌثة أدبٌات وذهبت

                                                           
7
- Misuraca, G, C. 2007. E-Governance in Africa: from Theory to Action, Ottawa: Africa World Press, p.    

8
- La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Sheifer, A., and Vishney, R.1999.The Quality of Government. Journal of Law 

and Economics and Organizations, Vol.15, No.2, pp.    -    
9
- Seldadyo, H.Nugroho, E, P.and De hann, J. 2007.Governance and Growth revisited.KYKLOS.Vol.60, No.2, pp. 
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 تتمتع العالً الدخل ذات البلدان أن أي القومً؛ الدخل ومؤشر الحكامة نوعٌة مؤشرات بٌن جدا وقوٌة إٌجابٌة

 10.المنخف  الدخل ذات البلدان لدى الحكامة نوعٌة تسًء بٌنما للحكامة  جٌدة بنوعٌة

 إٌجابٌة عمقة وجود على البرهنة إلى المؤسساتٌة المدرسة إطار فً تدخل حدٌثة اقتصادٌة أدبٌات وذهبت

 تتمتااع العااالً الاادخل ذات البلاادان أن أي القااومً؛ الاادخل ومؤشاار  الحكامااة  نوعٌااة مؤشاارات بااٌن جاادا وقوٌااة

 حكم احترام انتشار ٌعتبر 11.المنخف  الدخل ذات البلدان فً الحكامة نوعٌة تسوء بٌنما للحكامة  جٌدة بنوعٌة

 قبٌل من القانونٌة القواعد فٌها تحترم التً المجتمعات وفً االقتصادي  التقدم مستوى على قوٌا مؤشرا القانون

 كمؤشار الفسااد محارباة أن كماا 12.االقتصاادي النماو علاى ومشاجعة ممجماة بٌجاة تتشاكل والمواطنٌن الحكومة

 13.االقتصادي النمو تفسٌر فً قوي مترٌر أن  أثبت الحكامة جودة عن إٌجابً

 الذي الفساد مكافحة خمل من النمو تحق  أن ٌمكن الحكامة جودة أن كٌف عن واحدا مثاال نذكر أن ٌمكن

   الفسااد مساتوى تخفاٌ  أن مشاهورة اقتصاادٌة  دراساة بٌنات فقاد. للبلدان االقتصادي النمو على سلبا ٌؤثر

 بانرمد  مثال بلد  حالة وفً مجوٌة  نقاط 2   االقتصادي النمو مستوى من ٌ ٌد  نقاط 01 من سلم من 4.2

 فااً والن اهااة  الفعالٌااة مسااتوى حساانت لااو الفقاار فااً العااالً ومسااتواها االقتصااادي نموهااا بضااعف المعروفااة

 وٌرفاع مجوٌاة  نقااط 5 باـ االساتثمار مستوى رفع إلى ٌؤدي فهذا واحد؛ معٌاري انحراف بمعدل بٌروقراطٌتها

 14.مجوٌة نقطة بنصف االقتصادي النمو

 تتاوفر بلادان فهنااك للتنمٌاة؛ الجٌادة المؤسساات نوعٌاة حٌاث مان الحكاماة جودة فً والبلدان األمم تتفاوت

 فاسادة غٌار بٌروقراطٌاة ولهاا العقاود  لتنفٌذ ضمانات وتوفر الخاصة  الملكٌة تحمً جٌدة مؤسساتٌة بٌجة على

 بلادان تاوفر ال بٌنماا الحكاماة  مان جٌادة بنوعٌاة تتمتاع واحدة بكلمة أي والمساءلة؛ الشفافٌة من عال ومستوى

 الخاصااة للملكٌااة ضاامانات وال القااانونً  االسااتقرار عاادم ماان جااو ٌسااود حٌااث للحكامااة  جٌاادة نوعٌااة  أخاارى
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 نفسا  الوقات فاً وهاً متاوفرة  غٌار والمسااءلة المراقباة وآلٌات مستشر وفساد مستقلة وغٌر ضعٌفة والعدالة

 .االقتصادي النمو من متدنٌة مستوٌات ذات بلدان

 البلدان بٌن فروقا تخل  التً العوامل فً البحث ٌتم الحكامة  وجودة التنمٌة عن االقتصادٌة األدبٌات وفً

 الساجدة األدٌان دور وخاصة الثقافٌة  العوامل بدور الت اٌد فً آخذة اقتصادٌة أدبٌات وتهتم. الحكامة جودة فً

 انتشاار مساتوى فاً األمام باٌن الدٌنٌاة االختمفاات كادور الحكاماة  مؤشارات عرقلاة أو تشاجٌع فاً البلدان فً

 15.مثم البلدان فً الفساد

  وتبناً انتشاار علاى تشاجع وسالوكات ومواقاف ومعااٌٌر قاٌم غار  فاً مهماا دورا الثقافٌة العوامل تلع 

 لتادوم تحتاا  الجٌادة الحكاماة علٌهاا تقاوم التاً الجٌدة المؤسسات إن. واألمم البلدان فً الجٌدة للحكامة مقاٌٌ 

 الثقافاة فاً ٌجاد الاذي الادعم ذلاك خارجها  كانوا أم السلطة فً كانوا سواء النا   من عمٌ  دعم إلى وتستمر

 مرحلاة فاً معاٌن مجتماع فاً الناا  مان الرالبٌاة باٌن  المشتركة الرسمٌة غٌر والمعاٌٌر للقٌم مصدرا بصفتها

 تتوفر وال الحكامة  من جٌدة نوعٌة على تتوفر بلدانا تجعل  التً األسبا  من  مهما ج ءا الثقافة تفسر. معٌنة

 لدور قصوى أهمٌة ٌعطً االقتصادٌة الدراسات فً قوي اتجا  تطور األخٌرة السنوات فً. أخرى بلدان علٌها

 16.األمم بٌن المؤسساتٌة الفرو  إحداث فً الثقافة

 الرأسامالٌة وروح البروتساتانتٌة األخام  عن فٌبر ماك  مؤلف فً أصولها للحكامة الثقافٌة النظرٌة تجد

 اقتصاادي ترٌٌار إحاداث فاً أساساٌا دورا لعا  ثقافً كعامل الدٌن أهمٌة على أكد من أول كان الذي( 0915)

 فااً ممكنااة الحدٌثااة الرأساامالٌة جعلاات ذهنٌااة  ثااورة إحااداث فااً البروتسااتانتً اإلصاامح أدى لقااد. الراار  فااً

 الشااجعة الصاٌرة حسا   الرأسامالً للنشاط ممجمة مؤسسات نمو تشجٌع فً البروتستانتٌة أسهمت لقد. الرر 

 17.فيبر ماك  لنظرٌة

 والن اهة للتقشف أخمقٌة أهمٌة إعطاء فً طهرانٌة األكثر قطاعاتها فً فيبر حس  البروتستانتٌة أسهمت

 أن وظهاار. واالسااتثمار للنمااو جٌاادة ساالوكات وهااً واالسااتهمك  التبااذٌر ونبااذ واالحتٌاااط والتااوفٌر واألمانااة

 211 مناذ االقتصادي النمو عملٌة فٌها بدأت التً المناط  هً كانت السلوكات هذ  فٌها انتشرت التً المناط 

 18.المقاولٌن أواجل فٌها وظهر سنة 
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 عان المادافعٌن أشاهر مان الحضاارات صادام نظرٌاة صااح (  Huntington) هنتنغترو  صمويل ٌعتبر

 االقتصاادٌة باالفرو  هنتنغترو  وٌستشاهد. والدٌمقراطٌة  التنمٌة تفسٌر فً الشعو  بٌن الثقافٌة الفرو  أهمٌة

 وفاً  البلادٌن  باٌن متطابقاا االقتصاادٌة التنمٌاة مساتوى كاان حٌاث الساتٌنٌات  فاً وغاناا الجنوبٌاة كورٌا بٌن

. الرنٌاة الادول مصااف إلاى الجنوبٌة كورٌا ارتقت بٌنما التطور  مستوى نف  فً غانا بقٌت حٌث التسعٌنٌات 

 غاناا باٌن االقتصاادٌة الفارو  تفساٌر فاً األساساً الادور لها كان الثقافة أن هو هنتنغتو  قدم  الذي والتفسٌر

 الجااد والعمال واالساتثمار الم دهار االقتصااد قٌمة من ٌعلون الجنوبٌٌن الكورٌٌن" إن حٌث الجنوبٌة  وكورٌا

 ٌعتبار. 19"ماؤثر دور لهاا الثقافاة. مرااٌرة قاٌم الراانٌٌن تساود بٌنماا هاذا. واالنضاباط والتنظاٌم والتعلاٌم الشا  

 تفساٌر فاً الثقافٌة النظرٌة عن المدافعٌن من التارٌخ نهاٌة مؤلف صاح  المشهور المنظر فوكوياما فرنسٌ 

 األشاخا  باٌن ماا الثقاة كعامال االقتصاادي للتطور مهمة عوامل تولد الثقافة أن ٌعتبر فهو األمم؛ بٌن الفرو 

 االقتصاااادي الماااؤر  وبااارهن 20.الكبٌااارة االقتصاااادٌة المنظماااات لنماااو ضااارورٌا فوكويامرررا اعتبااار  الاااذي

 ماان الاابمد أفاار  عشاار 02 القاارن إساابانٌا فااً الاادٌنً التسااامح عاادم ثقافااة انتشااار أن كٌااف Landesالنرر س

 01 القارن فاً التارٌخً إسبانٌا تخلف على تارٌخٌة آثارا وترك  (والٌهود المسلمٌن من) والمواه  المهارات

 21.العشرٌن القرن غاٌة إلى استمرت التً بأوروبا مقارنة عشر 01و

 السالوكات مان وٌقلال االجتماعٌاة القاٌم ٌعا   التادٌن أن كٌاف األمرٌكٌة  السوسٌولوجٌة الدراسات وبٌنت

 وجا اء عقاباا ٌحمال عقابٌاا نظاماا ٌتضامن فهاو االجتماعٌاة؛ المراقبة وظٌفة ٌؤدي إن  حٌث من القانونٌة غٌر

 المختلفااة أبعاااد  فااً التاادٌن أن علااى إمبرٌقٌااا البرهنااة تماات حٌااث  (والنااار بالجنااة والوعٌااد الوعااد) داخلٌااٌن

 تأنٌا  شاكل فاً وخارجٌاة داخلٌاة مراقباة ماار ٌ( داخلٌاة كقٌماة بالادٌن والتمساك الصلوات  فً كالمشاركة)

 22.الضرٌبً التهر  نس  تخفٌ  فً المتدٌنٌن لدى وٌسهم اآلخرٌن  احترام وفقدان واإلحرا  الضمٌر

 نماو مساتوٌات لها بلدانا  تكون أن فً أكثر فر  لها تكون الحكامة  لجودة مؤٌدة ثقافات لها التً البلدان

 قٌم تحمل ثقافات تعتبر األفراد  فً الثقة قٌم وتع    الفساد وتنبذ القانون احترام تشجع التً فالثقافات مرتفعة؛

 23.الجٌدة والحكامة النمو تع    إٌجابٌة ومعاٌٌر
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 والنماو الحكاماة جاودة فاً الفرو    بمقارنة اهتمت التً الدولٌة االقتصادٌة الدراسات من العدٌد توصلت

 االقتصااادي  النمااو فااً المتدنٌااة المسااتوٌات تسااجل اإلسااممٌة البلاادان أن إلااى البلاادان مختلااف بااٌن االقتصااادي

 أن ظهار حٌث والكاثولٌكٌة  األرثوذكسٌة البلدان من العدٌد تشاب  وهً الحكامة  جودة فً السلبٌة والمؤشرات

 فهً التنمٌة؛ فً نفسها السلبٌة المؤشرات لدٌها الشرقٌة واألرثوذكسٌة والكاثولٌكٌة اإلسمم ٌسودها التً البلدان

 ونساا  الضاارٌبً  التهاار  ماان عالٌااة ونساا  سااٌجة  وبٌروقراطٌااة كبٌاار  وبفساااد فعالااة  غٌاار بعدالااة تتمتااع" 

 االقتصااد  فاً الكبٌارة الشاركات حجام مان مانخف  ومساتوى المدنً  المجتمع أنشطة فً للمشاركة منخفضة

 علاى المشجعة بالمواقف األدٌان عمقة عن مشهورة دراسة وفً. 24عال تضخم ومستوى متخلفة  تحتٌة وبنى

 وتطوٌرها الخاصـــة الملكٌة لتوسٌع كبٌرة معارضة  اإلسممٌة البلدان فً تسود أن  ٌظهر االقتصــادي  النمو

 للمنافساااة الهنااادو  ماااع معارضاااة األكثااار وهااام األخااارى  الااادٌانات بأتباااا  مقارناااة المسااالمٌن الساااكان لااادى

 25.االقتصادٌة

 التاً البلادان وفاً اإلساممٌة البلادان فاً سالبٌة القاانون وحكم الفساد مؤشرات أن الدراسات  أظهرت كما

 والبلاادان اإلسااممٌة البلاادان فااً مرتفااع والفساااد ضااعٌفة   الملكٌااة وحماٌااة 26.الشاارقٌة األرثوذكسااٌة تسااودها

 نسا  فاً الىساٌوٌة واألدٌاان واألرثوذكساٌة والكاثولٌكٌاة اإلسامم ٌسودها التً البلدان  وتشترك 27الكاثولٌكٌة 

 الفساد  مكافحة فً المواقع أفضل البروتستانتٌة البلدان  تحتل الدراسات بع  فً. 28الفساد مستوى  من عالٌة

 29.الفسااد انتشاار فً أضعف نس  لها البروتستانت من أكبر نسبة لها التً البلدان أن جدٌدة دراسة بٌنت حٌث

 بوجود البلدان من بلد فً كاثولٌكٌة أغلبٌة أو أرثوذكسٌة أغلبٌة وجود أو إسممٌة أغلبٌة وجود ربط من وهناك

 30.أقل بفساد الهندوسٌة أو البروتستانتٌة األغلبٌة وجود بٌنما الفساد  من عال مستوى
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 أنا  اإلسامم اتهام البروتساتانتٌة  بالبلدان مقارنة اإلسممٌة البلدان فً الفساد مستوى ارتفا  سب  ولتفسٌر

 سالطة ضاد احتجاجٌاا تقلٌدا طورت التً البروتستانتٌة فعلت كما السلطة  طرٌان لمحاربة دٌنٌة تقالٌد ٌطور لم

 31.الكاثولٌكٌة الكنٌسة

 التشاكٌك ثام حٌاث التنمٌاة  مؤشرات بضعف اإلسممٌة البلدان ربط بمراجعة اقتصادٌة دراسات قامت لقد

 مالٌ ٌاا  الهناد ) البلادان مان العدٌاد فاً المسالمٌن الساكان نسبة بٌن داجما وحقٌقٌة قوٌة عمقة وجود صحة فً

 32.التنمٌة فً السلبٌة المؤشرات وبع ( غانا

 مقارناااة والكاثولٌكٌاااة  واألرثوذكساااٌة اإلساااممٌة المجتمعاااات فاااً الفسااااد مااان عاااال مساااتوى انتشاااار إن

 وجاود وٌباررون ٌتقبلاون الكاثولٌاك أو األرثوذك  أو المسلمٌن السكان أن ٌعنً ال البروتستانتٌة  بالمجتمعات

 0995 باٌن 33للقاٌم العاالمً المساح معطٌات على اعتمدت التً المسحٌة الدراسات بٌنت لقد. بلدانهم فً الفساد

 11و المسلمٌن من المجة فً 10 إن حٌث البروتستانت  من أكثر الفساد تبرٌر ٌرفضون المسلمٌن أن  4110و

 تقبال تبرٌار رفضاوا الكاثولٌاك  مان المجاة فاً 10و األرثاوذك  مان المجاة فً 14و البروتستانت من المجة فً

 34.الموظفٌن قبل من الرشوة

 قٌا  ٌتم كما) الفساد انتشار مستوى فً والكاثولٌكٌة اإلسممٌة البلدان لتقار  اقتصادٌة تفسٌرات وقدمت

 وتمتاا  فقٌارة  بلادان عموماا بأنهاا اإلساممٌة البلادان تمتاا  حٌاث  (المختصاة المهنٌاة المنظماات قبال من ذلك

 أوضاا  لهاا تكاون لماا نفسا  الفساد مستوى لها ٌكون والكاثولٌكٌة اإلسممٌة والبلدان. الفساد من عال بمستوى

 .متكافجة اقتصادٌة

 النمااو دور فااإن إٌجابٌااة  أو ساالبٌة بطرٌقااة سااواء الفساااد  تفسااٌر فااً دورا الاادٌنً العاماال لعاا  ومهمااا

 تفساٌر فاً ثقافٌاا عامم بصفت  للبلدان الدٌنً االنتماء ٌسهم حٌث الفساد  مستوى تفسٌر  فً  أقوى االقتصادي

 تبااٌن نماوذ  من نقطة  1.10 االقتصادي النمو ٌفسر حٌث العالم  فً المنتشر الفساد مستوى من ضجٌل ج ء

 35.نقطة 1.11إلى التباٌن نسبة ترفع حٌث نقطة  1.19 فً األدٌان وتسهم األكبر الج ء أي الفساد؛ مستوى
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 واألرثوذكساٌة والكاثولٌكٌاة اإلساممٌة البلادان فاً الفسااد مساتوى لتشااب  تارٌخٌاة تفسٌرات قدم من هناك

 الدٌنٌاة  السالطة فسااد لمحارباة دٌناً تقلٌاد غٌاا  لإلسامم نس  حٌث موثقة  تارٌخٌة أدلة تقدٌم بدون الشرقٌة

 الماضااً هااذا علااى تتااوفر أنهااا اعتباارت التااً البروتسااتانتٌة مقاباال فااً ذلااك  ماان تخلااو التااً الكاثولٌكٌااة مثاال

. بالسلطة ارتبطت تراتبٌة دٌانات اعتبرت واألرثوذكسٌة والكاثولٌكٌة اإلسمم بٌنما الكاثولٌك  ضد االحتجاجً

 36.اإلسمم فً السلطة تعسف لنقد تقلٌد هناك ٌكن ولم

 فااً الفساااد مسااتوى انخفااا  فااً دورا تلعاا  بالفردانٌااة تمتااا  التااً الساااجدة االجتماعٌااة الثقافااة أن ٌباادو

 التاً Lipset and Lenz (2000) ولنا  لٌبا ت مان كال قادمها التاً النظرٌاة حسا  البروتستانتٌة المجتمعات

 فالمجتمعاات" ؛الٌاوم بالادٌن البروتستانت عمقة ضعفت حٌث الظاهرة  لهذ  المفسر العامل لٌ  الدٌن أن تبٌن

 فاً موجاود السار ولكان   "ونعمتا  هللا فضال علاى دلاٌم الماادي التاراكم فاً تارى تعاد لام الٌاوم البروتستانتٌة

 األقاار  احتارام ضاعف) العاجلٌاة الن عاة مؤشرات فضعف المجتمعات؛ هذ  فً الفردانٌة من العالً المستوى

 االساكندٌنافٌة  كالبلادان البروتستانتٌة البلدان فً( األطفال عدد وضعف مبررا الطم  واعتبار أخطاجهم  رغم

 فاً ترتٌا  أعلاى تحتل نفس  الوقت وفً البروتستانتٌة  البلدان فً العاجلٌة القٌم من متدنٌة درجات تحق  وهً

 واألقاااار  العاجلاااة محابااااة بقااٌم أكثااار ٌااارتبط الفسااااد إن. فسااادا األكثااار إلاااى فساااادا األدنااى مااان الااادول قاجمااة

 37.األقربٌن بمحاباة ٌرتبط الفساد إن والمحسوبٌة 
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 مستوى بتفسٌر اهتمت التً المؤسساتٌة االقتصادٌة الدراسات فً فٌها الدٌنً والبعد الثقافة مفهوم استخدام

 فاً اختلفوا نتاج  إلى للوصول بالباحثٌن أدى الفساد؛ انتشار مستوى فً والدٌانات والثقافات األمم بٌن الفرو 

 بعا  فاً المنتشار الفسااد مستوى رفع فً الدٌنً المترٌر دور حول مختلفة استنتاجات واستخلصوا تفسٌرها 

 الدٌنً المترٌر قٌا  منهجٌة فً االختمفات إلى نظرنا فً السب  وٌرجع. أخرى بلدان فً والمنخف   البلدان

 مساتوى ارتفاا  رباط تام الحالاة هاذ  وفاً المسلمٌن  السكان نسبة فً البع  اخت ل  حٌث الدراسات  هذ  فً

 الاادٌنً المترٌاار قٌااا  إلااى آخاارون لجااأ بٌنمااا الشاارقٌة  واالرثوذكسااٌة والكاثولٌكٌااة اإلسااممٌة بالبلاادان الفساااد

 اتوصالو حٌاث الفسااد  تجاا  الفردٌاة بالمواقف وربطها للقٌم العالمً المسح معطٌات خمل من التدٌن بمستوى

 البروتسااتانت المتاادٌنٌن ماان الرشااوة لتقباال رفضااا أكثاار  والكاثولٌكٌااة اإلسااممٌة البلاادان فااً المتاادٌنٌن أن إلااى

 البروتساتانتٌة البلادان اعتبارت حٌاث اجتماعٌاة  ثقافة ٌعك  أن  على الدٌنً المترٌر آخرون فسر كما. والٌهود

 فااً الفساااد مسااتوٌات أدنااى تحقا  وهااً فردانٌااة  اجتماعٌااة بثقافااة تمتاا  أنهااا علااى البروتسااتانتٌة اإلساكندنافٌة

 النتاج  تختلف الطرٌقة بهذ . الفساد مؤشرات ترتفع والمحسوبٌة  األقار  محاباة ثقافة تسود حٌث بٌنما العالم 

 البلاادان. الثقااافً أو الاادٌنً العاماال وقٌااا  تعرٌااف طرٌقااة حساا  المعروضااة الدراسااات فااً واالسااتنتاجات

 متنوعاة وروحٌة ومذهبٌة دٌنٌة بتقالٌد وترتبط متنوعة  تارٌخٌة تقالٌد ولها واسعة  جررافٌا فً تقع اإلسممٌة

 مؤشارات علاى اإلسامم تاأثٌر قٌاا  ٌرٌد الذي البحث ٌأخد أن ٌج  لهذا....( صوفٌة  طراج  فقهٌة  مذاه )

 .اإلسمم بمد فً الدٌنً المشهد وتنو  وتعقد خصوصٌة  الحكامة جودة

 التاً تلاك خاصاة اإلنجلٌ ٌاة  باللراة المتاوفرة الجدٌادة المؤسسااتٌة االقتصاادٌة األدبٌاات على االطم  إن

 الفارو  تفساٌر فاً والدٌنٌاة الثقافٌاة كاالمترٌرات االقتصادٌة  غٌر العوامل تأثٌر لقٌا  طر  إحداث فً بدأت

 البااحثٌن ٌشاجع وغٌرهاا  الضارٌبً والتهار  الفسااد كمساتوى المؤسسااتٌة الحكاماة مؤشارات فً البلدان بٌن

 بصافتها االجتمااعً أو الادٌنً بعادها فاً الج اجرٌاة الثقافاة لادور أهمٌاة ٌعطون الذٌن الج اجرٌٌن االقتصادٌن

 للمسااءلة  وقابلاة وشافافة نظٌفاة مؤسسااتٌة بٌجة إرساء خمل من االقتصاد على المؤثرة والمعاٌٌر للقٌم موردا

 .المستدامة االقتصادٌة الحكامة من عال مستوى وبناء االقتصادٌة  التنمٌة نجاح فً كبٌرة بنس  تسهم
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