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 ر المنهجي  للدراسة:المبحث األول: اإلطا
  مقدمة:أواًل: 

يتطلب بناء نظام سياسي ديمقراطي توزيع متوازن للسلطة بين أطرافها )التنفيذية والتشريعية 
والقضائية(، وتأمين عالقة تكاملية بين سلطات النظام السياسي الثالث، وتفعيل الرقابة المتبادلة 

نوطة بالسلطة األخرى وفقا للقواعد الدستورية بينها واحترام كل منها لالختصاصات الوظيفية الم
والقانونية المرعية والمعتمدة، واعتماد الشفافية في عمل كل منها، ووجود نظم مساءلة فاعلة مما 

من خالل تطبيق إال لنزاهة الوطني لتقليل فرص الفساد، وال يأتي ذلك يوفر بيئة تؤسس لنظام ا
افية، المساءلة، سيادة القانون، المشاركة، المساواة معايير الحكم الرشيد المتمثلة في )الشف

 والعدل، الفعالية والكفاءة، الرؤية اإلستراتيجية، االستجابة، التوافق(.

وحيث أن النيابة العامة ُتعد أحد مرافق العدالة في دولة فلسطين إلى جانب المجلس األعلى 
عامة عن المجتمع وتمثله بهدف الحفاظ للقضاء ووزارة العدل، وفيها هذا اإلطار تنوب النيابة ال

على أمنه وصيانة سالمته ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق في مالبساتها ومالحقة 
حالتهم للمحاكم، كما أنها هي الجهة الوحيدة التي يُ  عهد لها بمهمة تمثيل الحكومة مرتكبيها وا 

 أمام القضاء.

وهي خصم عادل ال مصلحة خاصة  ،الدعوى الجزائيةوالنيابة العامة ُتعتبر خصمًا شريفًا في 
 إظهار الحقيقة سواء أكانت في جانب المشتكي أم ضده. في لها، بل تقصد

في النيابة العامة ال بد وأن تتوافر به شروط ومعايير خاصة تتناسب  لذا فإن من يتقلد وظيفةً 
تطلبات العدالة وحقوق ويجب أن يكون على إلمام كبير بم ،والمسؤولية الملقاة على عاتقه

اإلنسان، وعلى الرغم من هذه الخصوصية للنيابة العامة إال أنها مطالبة بالعمل بموجب معايير 
الحكم الرشيد المتمثلة في)الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، المشاركة، المساواة والعدل، الفعالية 

 والكفاءة، الرؤية اإلستراتيجية، االستجابة، التوافق(.

إن أداء النيابة العامة لرسالتها على أكمل وجه ال تتحقق إال بالتزامها بمعايير الحكم الرشيد، 
المجتمع وفي حال ارتكاب  العاملين فيها وكذلك فهي ملزمة بالشفافية والمساواة بين جميع أفراد

نون، أي عضو منها مخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة فيتم ذلك وفق ما هو مرسوم له بالقا
ع معها من أجل فرض وفي نفس الوقت مطالب منها المشاركة مع باقي أجهزة الدولة التي تتقاط

، وفي ذات الوقت ال بد من أن يكون لديها رؤيتها ونظرتها اإلستراتيجية التي سيادة القانون
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 تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وهذا يستدعي أن يكون أعضائها كافة على كفاءة عالية
 وتطور مستمر لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للدولة والمجتمع الفلسطيني.

وعلى الرغم من شح اإلمكانيات وضعفها فإن النيابة العامة كمؤسسة من مؤسسات الدولة إذا ما 
التزمت بتطبيق معايير الحكم الرشيد في كل ما يتعلق بأعمالها فسيكون ذلك مؤشر قوي 

لة في فلسطين، السيما إذا ما التزمت باقي مرافق العدالة بهذه بصوابية عمل أركان العدا
 المبادئ.

المتمثلة في معايير الحكم الرشيد لالنيابة العامة  واقع تطبيقللتعرف على الدراسة  وتأتي هذه
)الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، المشاركة، المساواة والعدل، الفعالية والكفاءة، الرؤية 

معايير الحكم  بموجبوذلك من خالل قياس أدائها الحالي ة، االستجابة، التوافق( اإلستراتيجي
وفي نفس الوقت توجيهها لتحسين وتطوير أدائها بما يتوافق وتلك المبادئ وصواًل إلى  الرشيد

لتحقيق رسالتها في أعضاء النيابة العامة في فلسطين تطبيقها وانعكاس ذلك على عمل وأداء 
 .المجتمع وصيانة سالمته ومحاربة الفساد ومنع الجريمة الحفاظ على أمن

 ثانيا: مشكلة الدراسة.

جراء  تتمثل مشكلة الدراسة من أن النيابة العامة لها دور هام جدًا في تحقيق العدالة، وا 
يداع لوائح االتهام، باإلضافة إلى أنها المحامي الوحيد عن الحكومة، فهي الجهة  التحقيقات، وا 

الحكومة لدى القضاء في حال أي نزاع بالقضاء ضد الحكومة أو أي من مؤسساتها التي ُتمثل 
التابعة لها، ولما كانت هذه األهمية التي تتمتع بها النيابة كان ال بد من إجراء دراسة عن النيابة 
العامة، وبعد االطالع على نتائج دراسات سابقة عن الحكم الرشيد في السلطة القضائية، حيث 

ابة العامة جزء من هذه السلطة القضائية وجدنا أن هناك مشكلة، حيث بينت دراسة) أن الني
(، بأن هناك ضعفًا في تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل السلطة القضائية، 2016،كرديال

( وضحت بأن 2014، إضافة إلى أن دراسة )نصر اهلل، %50.7حيث بلغ المتوسط الحسابي 
ية ُتعزى لمتغير المسمى الوظيفي حول مستوى تطبيق مبادئ هناك فروق ذات داللة إحصائ

اطالعنا على التقارير السنوية السابقة  عالوًة على ذلك وبعدالحكم الرشيد في السلطة القضائية، 
الصادرة عن النيابة العامة بحكم موقع عملنا في وزارة العدل وجدنا مشكلة تتمثل في ضعف 

ديد المشكلة أكثر تم إجراء مقابلة مع عينة عشوائية من تطبيق معايير الحكم الرشيد، ولتح
، وأكدت وجود ضعف وعدم الرضا، وفي هذا السياق تأتي مشكلة (وموظفي نيابة)أعضاء 

 :الدراسة في السؤال الرئيسي التالي
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 من وجهة نظر أعضائها واقع تطبيق النيابة العامة في فلسطين لمعايير الحكم الرشيدما هو "
 ؟وموظفيها

 األسئلة الفرعية التالية: السؤال الرئيسعن  يتفرع و 
الحكم الرشيد ) الشفافية، المساءلة، سيادة  معاييرل النيابة العامة تطبيق مستوى درجةما  .3

من  القانون، المشاركة، المساواة، االستجابة، التوافق، الفعالية والكفاءة، الرؤية االستراتيجية(
 ؟ يهاوموظف وجهة نظر أعضائهاوجهة نظر 

أفراد تطبيق معيار الحكم الرشيد من وجهة نظر التي تواجه قات يالمعالتحديات و  ما هي .1
 ؟العينة

، بين متوسطات α≤0.05مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .1
عزى تُ  تطبيق معايير الحكم الرشيد واقعحول في فلسطين  أعضاء النيابة العامةآراء 

، لمؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة: )الجنس، الوظيفية والشخصية التاليةللمتغيرات ا
 المسمى الوظيفي، مكان العمل(

  فرضيات الدراسة:ثالثًا: 
واقع تطبيق النيابة العامة في فلسطين تحقيقًا ألهداف الدراسة ولإلجابة على تساؤالتها ولقياس 

دت هذه الدراسة على مجموعة من اعتم المبحوثينلمعايير الحكم الرشيد من وجهة نظر 
 :الفرضيات التالية

مستوى تطبيق النيابة العامة لمعايير الحكم الرشيد ال يقل عن :  الفرضية الرئيسة األولى
يابة بحكم العمل  اطالع الباحث على أعمال الن، وقد تم افتراض هذه النسبة بناء على 00%

 .في دراسات سابقة عن السلطة القضائيةفي وزارة العدل، إضافة إلى النتائج التي صدرت 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مستوى  الفرضية الرئيسة الثانية:
0.05≥α واقع تطبيق معايير حول في فلسطين  أعضاء النيابة العامةآراء ، بين متوسطات

لفئة العمرية، المؤهل )الجنس، ا:عزى للمتغيرات الوظيفية والشخصية التاليةتُ الحكم الرشيد 
 .ل(، مكان العمالمسمى الوظيفيالعلمي، عدد سنوات الخدمة، 

 أهداف الدراسة:رابعًا: 
 تتمثل األهداف الرئيسية للدراسة فيما يأتي:

الفلسطينية لمعايير الحكم الرشيد         النيابة العامةتطبيق  التعرف على مستوى ممارسة .3
نون، المشاركة، المساواة، االستجابة، التوافق، الفعالية الشفافية، المساءلة، سيادة القا)

 والكفاءة، الرؤية االستراتيجية( من وجهة نظر وجهة نظر أعضائها وموظفيها .
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تطبيق معيار الحكم الرشيد من وجهة نظر التي تواجه المعوقات التحديات و الكشف عن أهم  .1
  المبحوثين.

حول واقع تطبيق معايير  ينة من الفئة المبحوثةأفراد العآراء فروق بين متوسطات ال تحديد .1
، المؤهل العلمي، عدد  )الجنسيرات الوظيفية والشخصية التالية:الحكم الرشيد  تعزى للمتغ

 .المسمى الوظيفي، مكان العمل(سنوات الخدمة، 
التي يمكن أن تساهم في زيادة نسبة تطبيق معايير الحكم  والمقترحات تقديم التوصيات .4

 ي النيابة العامة.الرشيد ف
 أهمية الدراسة:خامسًا: 

العامة كونها المؤسسة تكمن أهمية الدراسة في الدور األساسي الذي يقع على عاتق النيابة 
، مما يوجب توجيه سلوكيات الجنائيةالدعوى في إقامة  صاحبة االختصـاصالقانونية 

ليه فإن أهمية الدراسة تتمثل وانطباعات العاملين فيها نحو تعزيز معايير الحكم الرشيد، وع
 بالتالي:
 تتمثل األهمية العلمية للدراسة في: :األهمية العلمية -

واقع تطبيق النيابة العامة في فلسطين لمعايير الحكم  في تسليط الضوء على المساهمة .3
 .هامة في الفكر اإلداري المعاصرالمواضيع أحد الكونه  الرشيد من وجهة نظر أعضائها

لدراسة الجهود المبذولة في أثر تطبيق معايير الحكم الرشيد في المؤسسات تستكمل هذه ا .1
-على حد علم الباحث–هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الفلسطينية النادرةالحكومية أن 

واقع تطبيق النيابة العامة في فلسطين لمعايير الحكم الرشيد من والتي تناولت موضوع 
ي فمن المؤمل أن تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الدراسات ، وبالتالالعاملين بهاوجهة نظر 

 المستقبلية المتنوعة للباحثين حول هذا الموضوع.
هذه  كونمعايير الحكم الرشيد في النيابة العامة،  في مجال تطبيقعلمية تحسين المعرفة ال  .1

عامة علم الباحث الوحيدة التي تطرقت إلى قياس واقع تطبيق النيابة الالدراسة حديثة 
 لمعايير الحكم الرشيد.

إثراء المكتبات الفلسطينية والعربية بالدراسات والنتاج العلمي والفكري المفيد والتي يتناول  .4
 جوهرها مداخل إدارية حديثة تتماشى وطبيعة التطور والمنافسة بين المنظمات.

 األهمية العملية: -
فيد منها والمتمثلة في )النيابة تكمن األهمية العملية للدراسة في تعدد الجهات التي ستست .3

العامة، المجلس األعلى للقضاء، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، ديوان الفتوى 
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الحفاظ على والتشريع، المؤسسات الحقوقية(، والتي تلعب دورًا فعااًل في تحقيق العدالة و 
ضافة إلى القانون، و  ادةالديمقراطيـة وسـي لعامة، وتحقيق األمن حماية الحقوق والحريات اا 

 ومقترحات ، وبالتالي سيكون بين أيدي أصحاب القرار دراسة متكاملة وتوصياتواالستقرار
 ُيبنى عليها قرارات مستقبلية.

 المؤسسات الحكوميةيتوقع الباحث أن تكون نتائج هذه الدراسة خارطة طريق في مساعدة  .1
وتجاوز  لمعايير الحكم الرشيد الفلسطينية على وضع تصور شامل لالهتمام ووضع أولوية

 أزماتها لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.
االرتقــــاء بــــاألداء تقــــديم مجموعــــة مــــن االقتراحــــات والتوصــــيات التــــي ممكــــن أن تســــاعد فــــي  .1

ـــق معـــايير الحكـــم الرشـــيد لـــدى  المؤسســـي العـــام ـــة أعضـــاء و  مـــن خـــالل تطبي مـــوظفي النياب
 .العامة
على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت لتحقيقها، سيستخدم بناًء  منهجية الدراسة:سادسًا: 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح 

يعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها خصائصها، أما التعبير الكمي ف
ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات 
المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط 

ت يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن والتفسير للوصول إلى استنتاجا
 .(2006)الحمداني،  الموضوع

ســيتم الحصــول علــى البيانــات عــن طريــق مصــدرين أساســيين  مصااادر جمااع البيانااات:: سااابعاً 
 للمعلومات وهما المصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية وذلك كما يلي:

يتم الحصـــول علـــى البيانـــات عـــن طريـــق المصـــادر الثانويـــة ســـ مصاااادر البياناااات الثانوياااة: .1
المتمثلــة فــي الكتــب، والمراجــع العربيــة واألجنبيــة، والــدوريات والمقــاالت، والدراســات الســابقة 
المتعلقــة بموضــوع الدراســة، والمجــالت العلميــة والمهنيــة المتخصصــة، وبعــض المواقــع ذات 

 الصلة على شبكة االنترنت.
وهــي البيانــات التــي تجمــع مــن الميــدان ألول مــرة، وذلــك لغــرض وليااة:مصااادر البيانااات األ  .1

سيتم جمع البيانات األوليـة مـن خـالل االسـتبانة ، معالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة
 النيابــة الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع غــزة،كــأداة رئيســية للبحــث، وســتوزع علــى العــاملين فــي 
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ا مــن خــالل اســتخدام البرنــامج اإلحصــائي للعلــوم االجتماعيــة وســيتم تفريــغ البيانــات، وتحليلهــ
"SPSS.وذلك للتوصل إلى نتائج وتوصيات الدراسة" 

 :وعينة الدراسةمجتمع ثامنًا: 
يعتبر مجتمع الدراسة مجموع كل المفردات الممكنة من األفراد وغيرهم موضوع االهتمام في 

تهدف إلى معرفة واقع تطبيق النيابة العامة الدراسة لذا سيقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية 
وسعيًا لتحقيق هذا الهدف واختبار  وموظفيها، لمعايير الحكم الرشيد من وجهة نظر أعضائها

تطبيق أسلوب المسح الشامل لجميع الباحث سيعمد إلى الفروض التي تقوم عليها الدراسة 
ظيفة نائب عام أو مساعديه أو العاملين في النيابة العامة في قطاع غزة سواء من يشغل و 

معاونين النيابة العامة إضافة إلى الموظفين اإلدرايين ويقدر عدد كالء النيابة و  وساء النيابة أؤ ر 
، بناء على إحصائية غير منشورة صادرة عن الشؤون ( مفردة380مجتمع الدراسة بحوالي )

قع تطبيق النيابة العامة في وا، حيث سيتم دراسة 2017اإلدارية في النيابة العامة في عام 
تم توزيعها سيخالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، والتي من فلسطين لمعايير الحكم الرشيد 

، بهدف القيام بجملة من تم الحصول عليهاسيعلى عينة الدارسة المذكورة وتحليل البيانات التي 
 انية.الدراسة الميد المعالجات اإلحصائية والتي سيتم توضيحها في

 حدود الدراسة:: تاسعًا 
لكل دراسة سواء علميـة أو نظريـة حـدود موضـوعية، وحـدود بشـرية، وحـدود مكانيـة وكـذلك حـدود 

 زمانية، حيث ستكون على النحو التالي:

واقع تطبيق النيابة العامة في  إلقاء الضوء على ستقتصر الدراسة :الحد الموضوعي .3
 .نظر أعضائها فلسطين لمعايير الحكم الرشيد من وجهة

الفترة الزمنية للدراسة في الفترة الممتدة من يناير ستركز هذه الدراسة على : الحد الزماني .1
 (1038)عام  1038وحتى ديسمبر  1038

، قطاع غزة مقرات النيابة العامة في محافظات سيقتصر تطبيق الدراسة على :الحد المكاني .1
 لضفة الغربية.وذلك لصعوبة التواصل مع النيابة العامة في ا

 في محافظات قطاع غزةالنيابة العامة  أعضاء وموظفي :الحد البشري .4
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  مصطلحات الدراسة:: عاشراً 
الهدف من تعريف أهم المصطلحات التي تكرر ذكرها في الدراسة هي التسهيل على القارئ 

 فهمها والمقصود بها في هذه الدراسة.
عمال ذات صـبغة قضـائية مثـل الضبط القضائي شرف على أهيئة قضائية تُ  :النيابة العامة

 ،سإجراءات التحقيق فـي حالة التلبوالقيام ببعض  ،والتصرف في محضر جمع االستدالالت
)صعابنة،  سندت إليه وظيفة االتهـامأُ قضائي " جهاز ه تعرف النيابة العامة على أنها:ومن

1111) 
يداع ال: مؤسسة حكومية التعريف اإلجرائي للنيابة العامة  ئحةقضائية مهمتها التحقيق وا 

 االتهام، والدفاع عن الحكومة أمام القضاء.
: ُيقصد بمفهوم الحكم الرشيد ضمان السلطة وصنع كافة القرارات والسياسات الحكم الرشيد

واألنظمة وعمليات تنفيذها ألي منظمة أو مجتمع تحدد ضمن تسعة معايير أساسية وهي: 
والكفاءة، الرؤية  شاركة، المساواة والعدل، الفعاليةادة القانون، المالشفافية، المساءلة، سي
 .(UNDP,2012) ، التوافق اإلستراتيحية، االستجابة

وأسلوب سليم في كافة األعمال بما يحقق عملية ممنهجة : التعريف اإلجرائي للحكم الرشيد
الفعالية والكفاءة، الرؤية  )الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، المشاركة، المساواة والعدل،

 اإلستراتيحية، االستجابة ، التوافق( داخل مؤسسة النيابة العامة.
توفر المعلومات الدقيقة، واطالع الجميع على المعلومات الضرورية والموثوقة، والتي : الشفافية

 .(1114)أبودية،ُتساهم في صنع القرارات 
، داخل النيابة العامة ات واإلجراءات واألهدافوح العمليوضهو : التعريف اإلجرائي للشفافية

 . لدى جميع العاملين فيها المعلومات والبياناتضوح ومدى و 
حاسب وُيساءل على أعماله يُ  الجميع، وأن نظام ومساءلة ومحاسبة وجود: وُيقصد بها المساءلة

  (.1110هالل،) إن لم ُيطبقها وفق الشروط والمواصفات
: وجود نظام وآليات عمل ممنهجة سليمة لمحاسبة ومساءلة ءلةالتعريف اإلجرائي للمسا

 العاملين في النيابة العامة إن لم يقوموا بواجبهم وفق الشروط والتعليمات الملقاة على عاتقهم.
يعني أن الجميع يخضعون للقانون، وال يوجد ما هو أسمى من القانون، وبالتالي  :سيادة القانون

النزاع القانوني، وأن ُتطبق األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة هناك أطر قانونية وآليات 
وبدون تمييز بين أفراد المجتمع في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسة، 
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وضرورة موافقة هذه القوانين لمعايير حقوق اإلنسان وصون الحريات العامة والخاصة 
 .(2013)العجلوني : 

هو اعتبار القانون المرجع األساسي للجميع وضمان سيادته : جرائي لسيادة القانونالتعريف اإل
 والعمل على تنفيذ أحكام القانون.دون استثناء،  في النيابة العامة من قبل جميع العاملين

مشاركة جميع أفراد المجتمع في اتخاذ القرار، وذلك من خالل قنوات مؤسسية ُتمكن : المشاركة
لتعيير عن رايه في صنع القرار، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير المجتمع من ا

 (.2013)العجلوني، األساسية لحقوق اإلنسان 
ُيشارك في صنع القرار داخل المؤسسة، جميع الوُيقصد بها بأن : التعريف اإلجرائي للمشاركة

 .سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ُتعرف على أنها العدل االجتماعي، بحيث تتُاح الفرصة كاملة ألفراد المجتمع و  :المساواة والعدل

والتطلع دائمًا لتحسين أوضاع الفئات  جتماعية،وشيوخًا لتحسين حياتهم االنساًء وأطفااًل ورجااًل 
المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم االجتماعي، وتوفير احتياجاتهم األساسية )المدهون، 

2012 .) 
كافة العاملين يتمتعون بنفس الفرص المتساوية والعادلة : اإلجرائي للمساواة والعدل التعريف

 لتحسين الرفاهية الخاصة بهم.
العمليات داخل أي مؤسسة ُتسفر عن نتائج ُتلبي احتياجات المجتمع، : الفعالية والكفاءة

 .(UNDP,2012)وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة لديها 
العمليات تُقدم مخرجات تلبي االحتياجات ضمن االستخدام : ائي للفعالية والكفاءةالتعريف اإلجر 

 األمثل لموارد المؤسسة.
وُتعرف على أنها انسجام وتوافق جميع وجهات النظر في المجتمع ألصحاب  :التوافق

المصالح، للوصول إلى توافق واسع في المجتمع لتحقيق ما هو فيه مصلحة للمجتمع ككل، فهو 
 .(2009)السكارنة،  ظور واسع وطويل األجلمن

انسجام جميع الفئات العاملة في النيابة وتوافقها لما فيه مصلحة  :التعريف اإلجرائي للتوافق
 .المؤسسة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام

: منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد بالتوازي مع امتالك احساس الرؤية اإلستراتيجية
فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي ات لتلك التنمية باإلضافة إلى الجباالحتيا

 (.UNDP,2012ُيركز عليها ذلك المنظور)
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: امتالك مؤسسة النيابة العامة لخطط استراتيجية التعريف اإلجرائي للرؤية اإلستراتيجية
 وتشغيلية واضحة للعاملين فيها، للوصول إلى تحقيق األهداف.

السعي الدائم لتلبية االحتياجات والمتطلبات العامة لعموم المجتمع في ضوء تقديم : االستجابة
 (.UNDP,2012خدمة ذات مستجيبية أعلى الحتياجات ومتطلبات المجتمع )

تسعى لتلبية  نيابة العامةفي ال جميع اإلجراءات والعمليات: التعريف اإلجرائي لالستجابة
 .اب المصلحة وُتلبي طموحاتهمتياجات وخدمة كافة أصحاح
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 الدراسات السابقة: المبحث الثاني
 :مقدمة

في إعطاء الباحث إلمامًا كاماًل وشاماًل بالموضوع الذي يكون  ية الدراسات السابقةتبرز أهم
بصدد دراسته؛ فتجميع المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنّوعة يساعد وبشكل كبير على 

أهّمّية أخرى تكمن في إعطاء الباحث ، و إلى أدّق تفاصيله ونتائجه لوصول، واصقل الموضوع
 لتفت إليها وقد تكون مفتاًحاعلى نقاط لم يكن لي معرفًة بتاريخ تطّور الموضوع، وتفتح عينيه

 للحل.
 وفق الترتيب التالي: هاوفي الدراسات السابقة لهذه الدراسة سيتم تناول

 :محلية أواًل: دراسات
دور تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية الفلسطينية لتحقيق ( ) 1110: الكردي) .3

 (.التنمية المستدامة
واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل السلطة القضائية التعرف على هدفت الدراسة إلى 

والوقوف على أهم معوقات تطبيق معايير الحكم الرشيد، والتي  ،والتنمية المستدامة، وعالقتهما
بشكل كبير على التنمية المستدامة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ُتؤثر

كمنهجية للدراسة، واستخدم االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث بلغت عينة الدراسة 
 ( شخصًا، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة.255)

 أهم نتائج الدراسة:
الحكم الرشيد داخل السلطة القضائية، حيث بلغ المتوسط ضعف في تطبيق معايير  -

 .%50.7الحسابي 
ضعف في واقع التنمية المستدامة داخل السلطة القضائية، حيث بلغ المتوسط الحسابي  -

53.8%. 
 وأهم توصيات الدراسة:

يجب أن يسعى مجلس القضاء األعلى إلى تعزيز تطبيق أركان الحكم الرشيد داخل  -
حداث السلطة القضائية ، لما له من تأثير في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وا 

تعديالت على بعض التشريعات اإلجرائية؛ بهدف وضع ضوابط زمنية وموضوعية تكفل 
 سرعة البدء بنظر الدعوى.
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ضرورة سعي مجلس القضاء األعلى إلى تفعيل نظام التخصص للقضاة في المحاكم،  -
نشاء محاكم خاصة فيما أسوة ببعض الدول العربية واأل جنبية التي تعمل بهذا النظام، وا 

 يتعلق بالقضايا التجارية واالقتصادية والبيئية.
واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد، وأثرها في االلتزام التنظيمي لدى ( ) 1110: بناال) .1

 (.العاملين في المستشفيات غير الحكومية
نظيمي عايير الحكم الرشيد، وأثرها في االلتزام التعلى واقع تطبيق مهدفت الدراسة إلى التعرف 

شفيات غير الحكومية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدى العاملين في المست
 ( شخصًا.233كمنهج للدراسة، واالستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، حيث بلغت عينة الدراسة )

 وكانت أهم نتائج الدراسة:
ة ذات داللة إحصائية بين معايير الحكم الرشيد بأبعاده المختلفة، وجود عالقة قوي -

 ومستوى االلتزام التنظيمي.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق معايير الحكم الرشيد ُتعزى للمتغيرات  -

 .الوظيفية الشخصية )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(
 وأهم ما توصلت إليه الدراسة:

 أن ُتؤمن اإلدارة بإبداعات، وطاقات الموظفين.ضرورة  -
ضرورة إنشاء نظام شكاوي مكتوب وُمعلن، وحماية من يساعدها في كشف التجاوزات  -

 واالنحرافات.
دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم الرشيد ( ) 1116: قويدر)  .1

 (.في الوزارات الفلسطينية
التعرف على دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في تحقيق معايير الحكم  هدفت هذه الدراسة إلى

الرشيد في الوزارات الفلسطينية من وجهة نظر الفئة العليا في الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في 
)الوكالء، الوكالء المساعدون، المدراء العامون(، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

 موظف(. 331تخدمت االستبانة كأداة الدراسة، وبلغت عينة الدراسة )التحليلي حيث اس
 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 

(، وهو %71.7مستوى أداء ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة جاء بوزن نسبي) -
 بدرجة كبيرة.

نسبي مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة جاء بوزن  -
 (، وهو بدرجة متوسطة.66.1%)
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وجود عالقة طردية موجبة بين درجة استقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقطاع غزة  -
 وبين مستوى تحقيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.

 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 
ي الوزارات الفلسطينية بما يعمل على تحقيق العمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية ف -

 النزاهة والشفافية.
 العمل على دعم استقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية بما يعمل على تحقيق أهدافه. -
العمل على تطير وتحسين اإلجراءات التي يتبعها الديوان بالشكل الذي يمكنه من تحقيق  -

 معايير الحكم الرشيد بكل فعالية.
 ع الديوان لإلجراءات الواضحة والالزمة للكشف عن المخالفين.وض -
( )مدى تطبيق منظمات القطاع الخاص لمعايير الحكم الرشيد ودورها في 1115: هللو)  .4

 (تعزيز إدارة الدولة
لخاص لمعايير الحكم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق منظمات القطاع ا

في كل المجاالت اإلقتصادية واالجتماعية  تعزيز إدارة الدولة في الرشيد ودور هذه المنظمات
لى المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام ، حيث اعتمدت الدراسة عوالسياسية واإلدارية

االستبانة كأداة للدراسة، وتم توزيع استبانتين األولى على منظمات كبار المكلفين المصنفين في 
م، والثانية على مجموعة من رجال الدولة 1034ة والدخل لعام دائرتي ضريبة القيمة المضاف

 ورؤساء النقابات والجمعيات والمحللين السياسيين.
 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 

يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد في منظمات القطاع الخاص في قطاع غزة بنسبة  -
يق معايير الحكم الرشيد ، وُتظهر وعيًا عامًا لدى هذه المنظمات بأهمية تطب71.78%

 واآلثار اإليجابية له كأسلوب إداري.
وجود عالقة طردية إيجابية بين تطبيق معايير الحكم الرشيد في منظمات القطاع الخاص  -

ودورها في تعزيز إدارة الدولة، حيث يسهم تطبيق هذه المعايير في تحقيق التنمية 
 دولة.اإلقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية لل

 معاناة القطاع الخاص من بعض القصور في المساهمة في تعزيز إدارة الدولة. -
 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 

ضرورة تعزيز تطبيق معايير الحكم الرشيد في منظمات القطاع الخاص المختلفة، لتصبح  -
 نهجًا متبعًا في النظام اإلدارية.
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جراءات مشاركة م - نظمات القطاع الخاص للعب دور أكثر ضرورة تحسين وتطوير آليات وا 
 فعالية في تعزيز إدارة الدولة على الصعيد اإلقتصادي واالجتماعي والسياسي والتقني.

ضرورة تحسين وتطوير آليات العمل والمشاركة الفعالة بين مؤسسات الدولة والفواعل  -
 األخرى من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني للقيام بأدوارهم في تعزيز إدارة الدولة.

 ( ) دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين(.1114)نصر اهلل:  .5
ر السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين، هدفت الدراسة إلى التعرف على دو 

حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، حيث 
 شخصًا في قطاع غزة 115بلغت عينة الدراسة 

 وقد كانت أهم نتائج الدراسة:
دام األمثل للموارد البشرية عدم قيام مجلس القضاء األعلى بدوره فيما يتعلق باالستخ -

المتاحة، ووجود بعض القضاة الذين ال يمتلكون الكفاءة الكافية للقيام بمهامهم القضائية مما 
 يؤدي إلى بطء التقاضي.

عدم توفر الكفاءة الالزمة لدى المحامين لتمثيل موكليهم أمام المحاكم وذلك بسبب عدم قيام  -
 امين.نقابة المحامين بدورها في تطوير المح

نما فقط األقدمية  - الترقيات داخل السلطة القضائية ال تأخذ بعين االعتبار معيار الكفاءة، وا 
 رغم أن قانون السلطة القضائية اشترط األقدمية والكفاءة للترقية.

 وقد كانت أهم توصيات الدراسة:
لفة ضمان تدفق المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومة لدى المرافق القضائية المخت -

للباحثين، والمتقاضين والمحامين والجامعات ومراكز البحث العلمي ومراكز صنع القرار من 
 أجل ضمان شفافية كاملة في السلطة القضائية ولدى مجلس القضاء األعلى.

جراءات تعين القضاة  - تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بشروط وا 
فاءة هو األساس في التعيين أو الترقية مع األخذ باالعتبار وترقيتهم بحيث يكون معيار الك

 األقدمية.
يجب أن تسعى نقابة المحامين إلى توفير المزيد من الدورات وورشات العمل لرفع كفاءة  -

 المحامين ال سيما الجدد منهم من أجل تمثيل موكليهم أمام المحاكم بالكفاءة الالزمة.
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ايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري في واقع تطبيق مع( ) 1113: مطير)  .0
 (.الوزارات الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق كل من: معايير الحكم الرشيد واألداء اإلداري 
في الوزارات الفلسطينية، وواقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري للوزارات 

حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة الفلسطينية، 
 موظفًا(. 410للدراسة حيث بلغت عينة الدراسة )

 وقد كانت أهم نتائج الدراسة:
 (.%67.84يتم تطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة حوالي) .3
 (.%71.77كم الرشيد بوزن نسبي قدره )معيار االستجابة من معايير الح .1
 (.%68.86معيار الكفاءة والفعالية جاءت بوزن نسبي قدره ) .1

 وقد كانت أهم توصيات الدراسة:
ضرورة تبني ونشر معايير الحكم الرشيد بكل معاييرها ومؤشراتها لتصبح نهجًا مؤسسيًا من  -

ء منظومة قيمية تدعو إلى خالل برامج تثقيفية لتعزيز وتعريف دور المواطن يسهم في بنا
تطبيق هذه المعايير وفي مقدمتها الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة واالنفتاح على كافة 

 مستويات وفئات المجتمع.
العمل على تطوير وتحديث شبكة نظم المعلومات لكي تربط جميع أجزاء الوزارات ببعضها  -

ى لهم المشاركة في إدارتها وتزويدها باألفكار البعض، وتوفير المعلومات لكافة أفرادها ليتسن
واآلراء المبدعة لمواجهة المشكالت التي قد تواجهها بما يعكس ويضمن أثر إيجابي لتطبيق 

 الحوكمة الرشيدة.
السعي الستقطاب الكفاءات والمهارات الضرورية لتنفيذ ومتابعة برامج التطوير واإلصالح  -

طينية القائمة باعتبار العنصر البشري أهم العناصر من خالل تفعيل دور الوزارات الفلس
األساسية في اإلدارة، واالهتمام بكل الوسائل وتوفير كل اإلمكانيات الالزمة لتطويره وتدريبه 

 وتجويد أدائه.
 عربية:الدراسات ثانيًا: ال

(: دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد 1111دراسة )السبيعي،  .3
 في القطاعات الحكومية. اإلداري

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التزام القطاعات الحكومية بمدينة الرياض بتطبيق 
الشفافية واستنباط مستوى أنماط الفساد اإلداري الشائعة في القطاعات الحكومية، ومعرفة أهم 
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واستخدم الباحث  المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية،
 ( فردًا.501أداة االستبانة لجمع المعلومات حيث تكونت عينة الدراسة من )

 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 
إن مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية  -

 منخفض.
نود موازناتها بكل دقة مستوى التزام القطاعات الحكومية بالنشر واإلفصاح عن تفاصيل ب -

 ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة منخفضة.
مستوى التزام القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنين في صنع سياساتها العامة منخفض  -

 جدًا.
 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 

 تطبيق الحكومة اإللكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن ُبعد وتمكين -
منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من االطالع على ما ُيتخذ من سياسات 

 وتشريعات.
ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل دور المدراس والجامعات والمساجد  -

 نشر ثقافة الشفافية والنزاهة والحد من سرية واحتكار المعلومات.
يق الشفافية والمساءلة على مستوى جميع القطاعات وضع الخدد اإلستراتيجية الملزمة بتطب -

 الحكومية، ومساءلة القيادات عن تنفيذها.
الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية  (: درجة مراعاة1112دراسة)الشمري،  .1

 .والصعوبات التي تواجهها
معرفة هدفت الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية و 

الصعوبات التي قد تواجهها، وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من عدد من 
أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الرتبة األكاديمية)أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ( 

 في الجامعات السعودية.
 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 

السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة  أن درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات -
 التدريس متوسطة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين المتوسطات الحسابية عند مستوى  -
بين لدرجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من وجهة نظر  0.05داللة 
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ة(، وكانت لصالح جامعة األكاديمي أعضاء هيئة التدريس ُتعزى لمتغيري )الجامعة، الرتبة
 الملك عبد العزيز ولرتبة أستاذ مشارك.

 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 
 تبسيط اإلجراءات، وتفسير اللوائح واألنظمة والقوانين والتعليمات وتحديثها باستمرار. -
علومات األخذ بسياسة علنية تقديرات تقييم األداء بداًل من سريتها، باإلضافة إلى نشر الم -

 واإلفصاح عنها.
(: درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في 1110، الطشة)دراسة  .3

 دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها:
في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعليم 

ة نظر الموظفين، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم بناء استبانة على التعرف دولة الكويت من وجه
 على درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية.

 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 
درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية متوسطة للمجاالت ولألداة ككل، وأّن هناك فروقًا ذات داللة  -

اإلدارية ُتعزى إلى متغير الجنس في جميع المجاالت  إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية
 واألداء ككل ولصالح الذكور.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية ُتعزى إلى متغير  -
الجنسية، وأّن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية ُتعزى 

 لمؤهل العلمي في مجال اإلجراءات وآليات العمل.إلى متغير ا
 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 

العمل على رفع درجة االلتزام بالشفافية اإلداري في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت،  -
وذلك من خالل إيالء الشفافية أهمية أكبر، وتوضيحهها للمواطنين والموظفين من خالل 

 والندوات ووسائل اإلعالم.األدلة والدورات 
 توسيع مشاركة المرأة في اإلدارة العليا واتخاذ القرارات. -
سن قوانين وتشريعات وأنظمة تعمل على محاسبة المفسدين على فسادهم، وتحمي الذين  -

 يساهمون في كشفهم.
 (: مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات األردنية1114دراسة )دعيبس،  .4

التعرف على مفهوم الشفافية وأهميته في مراكز الوزارات األردنية،  هدفت الدراسة إلى
ومعرفة واقع التطبيق لمبدأ الشفافية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث 
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( استبانة، 100استخدم الباحث االستبانة كأداة الدراسة، وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة )
 لمديرين اإلشرافيين والتنفيذيين في مراكز الوزارات األردنية.تم اختيار عينة عشوائية من ا

 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 
بناء الثقة المطلقة بين المواطن والحكومة من خالل الوضوح والصراحة في اإلجراءات هو  -

 المفهوم األكثر إدراكًا من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية.
رات ضعيف، إذ أنه ال يتم إعطاء المعلومات الالزمة تطبيق الشفافية في مراكز الوزا -

 وبطريقة يستطيع المواطن فهمها، كما أن المواطن ال ُيشارك في إعطاء آرائه للدائرة.
هناك فسادًا في اإلجراءات الحكومية تستدعي االنتباه، وذلك لوجود عدة معوقات تتمثل في  -

 عدم وضوخ أسس ومبادئ الشفافية.
 ات الدراسة:أهم توصيوقد كانت 

ية من خالل ضرورة التركيز على دور القيادات العليا في الدوائر الحكومية لدعم مبدأ الشفاف -
ظفين للمشاركة في صنع القرارات، وتشجيع روح المبادة والتجديد، فتح المجال أمام المو 

 إضافة إلى تقديم الدعم والتغذية الراجعة القتراحاتهم المميزة.
وأهميتها بشكل أكبر بالنسبة للموظفين، من خالل الدورات والندوات  توضيح فكرة الشفافية -

 والمنشورات التي تتم داخل الدائرة.
إعادة النظر بصياغة القوانين واألنظمة والتشريعات والحرص على أن تكون بلغة سهلة  -

 واضحة وذات مرونة لتالئم التغيرات السريعة.
 شد في استدامة التنمية العربية:م(: مقومات الحكم الرا1114دراسة الشهوان ) .5
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تحليل للمقومات األساسية للحكم الرشيد، وعالقته بالتنمية  .0

المستدامة في العديد من البلدان العربية، واعتمدت الدراسة على مؤشرات الحكم الرشيد، 
 تبانة كأداة للدراسة.، كمنهج للدراسة، واالسوصفي التحليليحيث استخدم الباحث المنهج ال

 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 
أشارت نتائج الدراسة وبشكل واضح إلى أّن مقومات الحكم الصالح وركائز التنمية  -

المستدامة متالزمتان ال تفترقان ووجهان لحقيقة واحدة ّتؤكد أّن تفاعالتهما تعمل في اتجاه 
م القانون وضبط الفساد، وضعف المساءلة واحد دومًا، سلبًا أو إيجابًا، وأن فقر مقاييس حك

 جعل منها مقوضات للتنمية المستدامة.
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 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 
توصلت الدراسة إلى أّن هناك خمس سمات للتنمية البشرية المستدامة ُتؤثر في حياة الناس،  -

ماعي في وهي التمكين والمشاركة، وعدالة فرص الدخل، والصحة والتعليم، األمان االجت
 المعيشة واإلعالة واالستدامة وتواصل التنمية مع األجيال.

المقومات الرئيسية الحاسمة والمطلوبة للحكم الرشيد من أجل استدامة التنمية هي بحسب  -
األهمية )حكم دولة القانون، ضبط الفساد، المساءلة والتعبير، فاعلية الحكومة، نوعية 

 (.التنظيم والضبط، االستقرار السياسي
 دراسات أجنبية:ثالثًا: 

(: أثر الشفافية واإليجابية على الثقة بالرؤساء Normal etal., 2010دراسة ) .3
 .وفاعليتهم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تبني الشفافية على مستوى ثقة المرؤوسين في الرئيس 
دراكهم لعاليته، وتمثلت عينة الدراسة في ) هم بشكل عشوائي في والية ( مشاركًا تم اختيار 310وا 

كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية الختبار فرضيات الدراسة التالية: توجد عالقة إيجابية بين 
تبني الرئيس للقدرات النفسية وثقة المرؤوسين فيه، وتوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية 

إيجابية بين شفافية اتصال الرئيس  بين شفافية اتصال الرئيس وثقة التابعين فيه، وتوجد عالقة
 وتقديم التابعين لفعاليته.

 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 
مستوى شفافية الرئيس ومستوى قدراته النفسية اإليجابية تؤثر في درجة ثقة المرؤوسين  -

دراكهم لفعاليته.  وا 
الزمة لصنع إّن العاملين أكثر ثقة بالمدير الذي يثق بقراراتهم ويقدم لهم المعلومات ال -

نما على العاملين  القرارات، فالتحدي األكبر أاّل يكون التركيز على التنظيمات المنافسة، وا 
 في المقام األول، فقد ُيشكل العاملون التهديد األكبر أمام نجاح المنظمة.

ينتج عن احساس المدراء بالثقة نتائج إيجابية تتمثل في الرضا، وااللتزام، ومستوى متميز  -
 داء.في األ
 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 

أوصت الدراسة بضرورة اتباع أساليب أكثر شفافية في التعامل مع المرؤوسين بهدف زيادة  -
 الثقة بالرؤساء خاصة في أوقات تراجع أداء المنظمة.
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ينبغي على الرؤساء أن يكونوا أكثر إيجابية في تعامالتهم من خالل زيادة الثقة بقدرات  -
مكاناتهم، والتحلي بروح التفاؤل والمرونة والتأقلم مع األحداث المختلفة التي المرؤوسين وا  

 تتعرض لها المنظمة، واإلصرار على تحقيق النجاح ووضع الخطط الالزمة لذلك.
لة والحوكمة في تعزيز المزيد من ءبعنوان: " دور المسا (Huque ، 2011دراسة ) .1

 اآلليات البيروقراطية.
لتعرف على ترتيبات المساءلة في بنغالدش والوقوف على نقاط هدفت الدراسة إلى ا

مكانات التحسين، وُيشير تعريف المساءلة في تلك الدراسة إلى وجوب  القوة والضعف، وا 
استجواب السلطة األعلى)قانونية أو تنظيمية( عن األعمال في المجتمع بشكل عام أو 

المسؤولين في القطاع العام  ضمن الوظيفة التنظيمية بوجه خاص، وتستدعي اللوائح
أعمالهم وسياساتهم واستخدامهم  وأرباب العمل الخاص، ومزودي الخدمات للمساءلة عن

األموال العامة، واعتمدت الدراسة على مراجعة وتحليل الوثائق المنشورة والمعلومات 
 والبيانات المحصلة من الزيارات الميدانية لمؤسسات بنغالدش.

 الدراسة: أهم نتائجوقد كانت 
جراءات معقدة ودعم مؤسساتي ضعيف. -  النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد وا 
 ىآليات المساءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة، ويعود السبب في ذلك إل -

 واالجتماعية. واالقتصاديةاألوضاع السياسية 
ي اإلدارية إلى تعزيز زيادة أهمية المطالبة بالمساءلة بعد أن سعت األساليب الحديثة ف -

 تمكين المديرين من إدارة المؤسسات لتحقيق األهداف المرجوة.
اللوائح الداخلية في المنظمات تحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان  -

 ، واألحزاب السياسية، واإلعالم.واللجان
 لح البيروقراطية والسياسية.ُتعتبر لوائح المساءلة الداخلية في المؤسسات محايدة بين المصا -

 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 
ينبغي العمل بجدية نحو تعزيز آليات المساءلة الخارجية لضمان الحكم الصالح في  -

 بنغالدش.
 لة.ءضرورة العمل على دعم المزيد من اآلليات والوسائل البيروقراطية لتسهيل المسا -
وق اإلنسان، طية مثل سيادة القانوني، وحقالعمل على تعزيز القيم المرتبطة بالديمقرا -

 ة بهدف تطوير نظام المساءلة.وانتخابات حرة، ونزيه
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 ( بعنوان : دليل المشاركة في الحكم الرشيد.Ivan Nikolic، 2008دراسة ) .3
( والمجموعات المستهدفة CORADهدف هذا الدليل إلى أن يكون مرجعًا للوكاالت الشريكة )

جراءاتهم )المجتمعية( الذين يري دون تبني ممارسات الحكم الرشيد، ومساعدتهم في جعل عملهم وا 
( منظمة 3000؛ لتحقيق األمن الغذائي، واهتمت الدراسة بتعزيز قدرات )أكثر شفافية ومساءلة

المجتمع المدني في سيراليون في التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الجهود  من منظمات
ز الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والشفافية والمساءلة، وبالتالي الرامية إلى منع الفساد وتعزي

 تحقيق األمن الغذائي.
وقد بين الدليل أن الحكم الرشيد هو غاية من الصعب تحقيقها في مجملها، بالرغم من نجاح 
عدد قليل من الدول والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية في تحقيقها بنسبة كبيرة، وأوضح 

بادئ الحكم الرشيد تتمثل في ثمانية مبادئ رئيسية هي )المشاركة، سيادة القانون، الدليل أن م
 الكفاءة، المساءلة(.و  الشفافية، االستجابة، اإلجماع، العدل، الفاعلية

 نظر وجهة من الحكومية االتصاالت عملية في الشفافية :(Fairbanks, 2005) دراسة .4
 .المتصلين

الشفافية في عملية االتصال في هيئات الحكومة الفيدرالية  تُقدم هذه الدراسة تصورًا لدور -
مقابلة مهيكلة مع القائمين  38األمريكية من وجهة نظر المتصلين، وتم جمع البيانات من 

 على عملية االتصال المهنيين في مختلف الهيئات واألقسام في الحكومة الفدرالية.
 أهم نتائج الدراسة:وقد كانت 

اح في المنظمات إلى تحسين األداء والثقة التنظيمية، وُتشير الدراسة أن تؤدي زيادة االنفت -
الشفافية من وجهة نظر المتصلين تعني المشاركة المفتوحة لمعلومات المنظمة التي ُتعزز 

 بدورها المساءلة التنظيمية.
د ُتؤثر العوامل الشخصية والتنظيمية والموارد في درجة ممارسة الشفافية في المنظمة، وق -

تمثلت العوامل الشخصية التي ُتؤثر في الشفافية في الخوف، الخوف من تشويه المعلومة 
 مما يعكس تراجع أداء المنظمة.

تعتبر المعلومات الدقيقة وتوفرها عند الحاجة إليها من العوامل الرئيسية في ممارسة الشفافية  -
 في المنظمات.

لك من خالل تمكين المواطنين من تحقق الشفافية متطلبات الحكومة الديمقراطية، وذ -
 الوصول إلى المعلومات ودعم مؤسسة حرية الصحافة.

 تؤثر الشفافية على زيادة فهم الجمهور لممارسات الحكومة وأنشطتها. -
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 أهم توصيات الدراسة:وقد كانت 
ضرورة العمل على زيادة وعي كل من له مصلحة بالمنظمة واالهتمام بهم وباحتياجاتهم  -

من التغذية الراجعة، فالمنظمات التي تهتم باحتياجات المستفيدين من خدماتها واالستفادة 
 تحقق نجاحًا أكبر من المنظمات المنكفئة على ذاتها.

ضرورة تكاثف جهود المتصلين والمديرين لخلق ثقافة تنظيمية ُتعزز مبدأ الشفافية في  -
دارة المنظمة وتحسين المنظمة وُيمكن تحقيق ذلك من خالل دعم مشاركة المتصلين في إ

 االتصاالت الداخلية وفهم العالقة التي تربط رسالة المنظمة بالشفافية في العمل اإلدارية.
ضرورة تحديد المجاالت التي تهم المواطنين فيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة لتوفير  -

 أدوات ُتحدد أي المعلومات التي ينبغي على الحكومة تعميمها.
دراسات كمية لقياس الشفافية في اتصاالت الحكومة بحيث توفر معلومات ضرورة القيام ب -

دقيقة لمن يحتاجها كما ينبغي إعداد دراسات تقيس مدى رضا المواطنين عن ممارسات 
 الحكومة الشفافة.

 :التعليق على الدراسات السابقة
قامت بدراسة من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن األبحاث والدراسات السابقة قد 

 معايير الحكم الرشيد من عدة زوايا إال أن هذه الدراسة تختلفت عن سابقتها في عدة أمور:
سيقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية تهدف إلى معرفة  االختالف في مجتمع وعينة الدراسة .3

واقع تطبيق النيابة العامة لمعايير الحكم الرشيد من وجهة نظر أعضائها و سيعمد إلى 
طبيق أسلوب المسح الشامل لجميع الموظفين العاملين في النيابة العامة في قطاع غزة ت

سواء من يشغل وظيفة نائب عام أو مساعديه أو وكالء النيابة والمدعون العامين ورءساء 
 النيابة ومعاونين النيابة العامة وموظفي الضابطة العدلية إضافة إلى الموظفين اإلدرايين.

تناولت هذه الدراسة كافة معايير الحكم الرشيد لقياس واقع تطبيق  لمتغيرات:االختالف في ا .1
 .وموظفيها النيابة العامة لمعايير الحكم الرشيد من وجهة نظر أعضائها

: حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أراء عينة الدراسة خالل االختالف من حيث الزمن .5
)عام  1038وحتى ديسمبر  1038ن يناير الفترة الزمنية للدراسة في الفترة الممتدة م

1038) 
: من المالحظ أن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تطبيق االختالف من حيث المكان .1

معايير الحكم الرشيد في عدة مؤسسات منها الخاص ومنها العام إال أن هذه الدراسة سيتم 
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ذه دراسة ألول مرة في وه تطبيقها على مقرات النيابة العامة في محافظات قطاع غزة
 .مؤسسة النيابة العامة

 الفجوة البحثية
 ما ستركز عليه الدراسة الحالية الفجوة البحثية ما ركزت عليه الدراسات السابقة م.
معظم الدراسات السابقة ركزت على  .3

دراسة معايير الحكم الرشيد، وربطه 
 بمتغيرات أخرى

 عن دراسةال ُيوجد 
 الواقع الحالي

على دراسة واقع تفصيلي لمعايير ستركز 
الحكم الرشيد دون ربطه بأي متغيرات 

 أخرى.
جميع الدراسات السابقة لم تتطرق  .1

إلى النيابة العامة في إجراء الدراسة 
 عليها

لم ُتوجد أي دراسة عن 
النيابة العامة والحكم 

 الرشيد

ستركز هذه الدراسة على النيابة العامة 
 فقط.

السابقة لم تستخدم  جميع الدراسات .1
المسح الشامل في جمع البيانات، 

نما عينات عشوائية  وا 

ال ُتوجد أي دراسة 
استخدمت المسح 

 الشامل.

ستستخدم هذه الدراسة المسح الشامل في 
 جمع البيانات.

العديد من الدراسات استخدمت بعض  .4
 معايير الحكم الرشيد وليس جميعها.

عدم وجود دراسة شاملة 
التسعة للحكم  للمعايير
 الرشيد.

ستركز هذه الدراسة على جميع معايير 
 الحكم الرشيد.
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