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دور املساءلة في الحد من الفساد اإلداري:

دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الكهرباء والطاقة في مصر

د. سماح فرج محمد عيد

 مدير بإدارة األنشطة الداعمة 
 بجهاز تنمية املشروعات الصغيرة 
 دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة 
 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 

جمهورية مصر العربية 

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى تقديــر درجــة تطبيــق املســاءلة اإلداريــة علــى الفســاد اإلداري بقطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر، 
أفــراد املجتمــع  عــدد  بلــغ  املســتويات اإلداريــة وقــد  املذكــور ومــن مختلــف  بالقطــاع  العامليـــن  مــن  الدراســة  وتكــون مجتمــع 

)1964( مفــردة، أمــا عينــة الدراســة فهــي عينــة عشــوائية بلغــت )322( مفــردة.

ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم بنــاء اســتبانة تكونــت مــن )25( فقــرة وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: قصــور 
املســاءلة فــي القطــاع محــل الدراســة، وضعــف آليــات الحــد مــن الفســاد اإلداري نتيجــة قصــور تــوازن الســلطة مــع املســئولية 

وضعــف فاعليــة الجهــات الرقابيــة، وكــذا ضعــف مشــاركة املواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالقطــاع محــل الدراســة.

وأوصــت الدراســة بتطويــر األنظمــة والتشــريعات الخاصــة بمحاربــة الفســاد، والتــزام األجهــزة الرقابيــة بتقديــم تقاريــر 
أداء دوريــة للجهــات العليــا بــكل وضــوح ودقــة، وكــذا تفعيــل آليــات املســاءلة بقطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر ممــا يعــزز مــن 

آليــات الحــد مــن الفســاد.

الكلمات املفتاحية: املساءلة اإلدارية، الفساد اإلداري.

املقدمة
عــد املســاءلة واحــدة مــن األركان األساســية لقيــام حكــم رشــيد وصالــح، بعيــًدا عــن الفســاد واملحســوبية. فاملســاءلة 

ُ
ت

مفهــوم بــرز بوصفــه جــزًءا مــن االهتمــام املتجــدد بــاإلدارة بشــكل عــام وتحقيــق الحكــم الرشــيد )الحوكمــة( بشــكل خــاص، 
وهــذا املفهــوم يعنــي فــي الواقــع املحاســبة عــن املخرجــات أو النتائــج املتوقعــة مــن األشــخاص واألجهــزة بــل والحكومــة ككل. أي 
إنــه تعبيــر عــن التــزام منظمــات اإلدارة العامــة بتقديــم حســاب عــن طبيعــة ممارســتها للواجبــات املنوطــة بهــا بهــدف رفــع كفاءتهــا 
وفعاليتهــا، وهــي منظومــة تضــم آليــات وعناصــر لضمــان النزاهــة والشــفافية والقضــاء علــى الفســاد وتحقيــق الصالــح العــام. 

.)Bin Serhan, 2014(

 عــن 
ً
ويشــير الواقــع إلــى أن الوضــع بالــدول الناميــة ومنهــا مصــر يؤكــد أنهــا تعانــي مــن قصــور وضعــف فــي األداء، فضــا

انتشار ظاهرة الفساد اإلداري، والتي ترجع إلى العديد من األسباب منها، وجود سلطات واسعة لبعض املسئوليـــن العامليـــن 
فــي تلــك اإلدارات، أو نتيجــة اســتغال املوظفيـــن العمومييـــن لوظائفهــم فــي تحقيــق أربــاح للغيــر أو منحهــم األمــوال، واإلهمــال 
فــي العمــل، والواســطة واملحســوبية. ويأتــي علــي رأس هــذه األســباب غيــاب املســاءلة بكافــة صورهــا وأشــكالها ســواء الداخليــة 
أو الخارجيــة أو مســاءلة املواطــن املحلــي مــن خــال مشــاركته فــي وضــع السياســات ومراقبــة تنفيذهــا، ممــا يعطــل مــن مســيرة 

التنميــة ويضعــف مــن كفــاءة وفعاليــة املنظمــات العامــة واملحليــة )ســعيد، 2011(.

 *  تم استام البحث في أكتوبر 2021، وقبل للنشر في ديسمبر 2021، وسيتم نشره في ديسمبر 2024.
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هدفــت الدراســة إلــى تقديــر درجــة تطبيــق املســاءلة اإلداريــة علــى الفســاد اإلداري بقطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر، وتوصلــت 
الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: قصــور املســاءلة فــي القطــاع محــل الدراســة، وضعــف آليــات الحــد مــن الفســاد اإلداري نتيجــة قصــور 
املتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الرقابيــة، وكــذا ضعــف مشــاركة املواطنيـــن  الجهــات  مــع املســئولية وضعــف فاعليــة  الســلطة  تــوازن 
الرقابيــة  األجهــزة  والتــزام  الفســاد،  بمحاربــة  الخاصــة  والتشــريعات  األنظمــة  بتطويــر  الدراســة  وأوصــت  الدراســة.  محــل  بالقطــاع 
بتقديــم تقاريــر أداء دوريــة للجهــات العليــا بــكل وضــوح ودقــة، وكــذا تفعيــل آليــات املســاءلة بقطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر ممــا 

يعــزز مــن آليــات الحــد مــن الفســاد.
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اإلطار النظري
اإلطار الفكري للمساءلة

مفهوم املساءلة 1-

مــن  واملنظمــات  األفــراد  مــن  العاقــة  املواطنيـــن وذوي  تمكيـــن  عــن  عبــارة  بأنهــا  املســاءلة  الباحثيـــن  أحــد  عــرف 
مراقبــة العمــل دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تعطيــل العمــل أو اإلســاءة إلــى الغيــر، )املــروان، 2021(، وقــد تنــاول باحــث أخــر 
املســاءلة باعتبارهــا نظــام مركــب شــامل يقصــد بهــا اإلصــاح اإلداري فــي القطــاع كهــدف عــام، فاملســاءلة اإلداريــة تعنــي 
جمــع وتقديــم البيانــات املوضوعيــة عــن األداء وتقييمــه فــي ضــوء معاييــر محــددة، ومــن ثــم التخطيــط املنظــم لتحسيـــن 
الواقــع، )الفايــز، 2018(، وقــد عــرف أحــد الباحثيـــن املســاءلة علــى أنهــا وضــع آليــات داخليــة، تضمــن مســاءلة العامليـــن 

واملسئوليـــن، للتأكــد مــن تنفيــذ اللوائــح والقوانيـــن )نــور، 2020(.

عــرف الباحثــة املســاءلة بأنهــا مجمــوع العمليــات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا القطــاع لقيــاس 
ُ
وفــي ضــوء املفاهيــم الســابقة ت

مــدى تحقــق املعاييــر النوعيــة الفاعلــة لتحسيـــن جــودة األداء التنظيمــي للمنظمــة.

أهمية املساءلة 2-

تأتي أهمية املساءلة الجامعية كونها أحد اآلليات واألساليب في تصحيح مشكات الجامعة، ومظاهر الفساد 
 وضبــط ســوء اســتخدام الســلطة، وهــدر الوقــت، الــذي تــؤدي إلــى عرقلــة التنميــة واإلصــاح، فاملســاءلة الفعالــة تهــدف إلــى 
تحسيـــن مســتوى األداء في املؤسســات ومنها املنظمات العامة )عباينة، 2010(. وقد بيـــن )Dubnick, 2012( أهمية املســاءلة 

ضمــن ثاثــة موضوعــات وعمليــات إداريــة، وهــي:

املساءلة وسيلة رقابة وتحكم: كأحد وسائل ضبط األداء، ومراقبة السلطة وضمان حسن استخدامها ومنع استغالها.أ- 

املساءلة نوع من الضمان: وهي حسن االلتزام بالقانون من قبل املمارسيـن للسلطة العامة في مجال الخدمة العامة.ب- 

املساءلة عملية للتحسن املستمر: بالرقابة والتحكم وااللتزام بالقانون.	- 

آليات املساءلة 3-

تتركز آليات املساءلة في مكوناتها املتمثلة في: الوسائل والطرائق التي تنشط وتفعل قوى املساءلة، ومدى توفر املعلومات، 
آليــات املحاســبة، وقــوة  فــي  فــي العمــل، والهرميــة والبيروقراطيــة، وعمليــات املراجعــة والتدقيــق  والنزاهــة والشــفافية والتقييــم 

.)Serhan, 2014( عــن التغذيــة الراجعــة والتقاريــر عــن املمارســات اإلداريــة 
ً
الشــخص القائــم باملســاءلة وســيادته عليهــا، فضــا

اإلطار الفكري للفساد اإلداري.

مفهوم الفساد اإلداري 1-

يعــرف الفســاد اإلداري بأنــه ظاهــرة ظرفيــه قــد يمارســها الفــرد وهــو علــى رأس عملــه بدافــع تحقيــق مصلحــة خاصــة 
علــى حســاب املصلحــة العامــة، وقــد يصبــح ظاهــرة عامــة تصيــب املجتمــع بأكملــه نتيجــة خلــل مــا قــد أصــاب بنيتــه الثقافيــة 
واالجتماعيــة )العراجنــة، 2018(، وهــذا يتوافــق مــع مــا أوضحــه )علــي، 2020( حيــث يكــون هنــاك ســلوك منحــرف وتصــرف 
غيــر ســوي، ينطــوي أو يتمثــل بقيــام شــخص أو أشــخاص باســتغال املركــز أو الســلطة فــي مخالفــة القوانيـــن والتعليمــات 

لتحقيــق منفعــة خاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة.

غيــر  ميــزة  أو  للحصــول علــى منفعــة  العامليـــن  يرتكبــه  بأنــه فعــل  »الفســاد اإلداري«  الباحثــة  عــرف 
ُ
ت ذلــك  وفــي ضــوء 

مســتحقة، أو حجــب هــذه املنفعــة عــن مســتحقيها، وغالًبــا مــا يرتبــط هــذا الفســاد بوســاطة ومحســوبية وإخــال بالواجــب 
القطــاع. ملــوارد  ومحابــاة وهــدر 

أنواع وأسباب الفساد اإلداري. 2-

أنواع الفساد اإلداريأ- 

قسم )مقاو�سي، 2018( الفساد اإلداري إلى ثاثة أنواع، وهي على النحو التالي:

الفساد األبيض: اتفاق كبير من املجتمع والعامليـن في الجهاز اإلداري على تقبل واستحسان العمل أو التصرف املعني.- 
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الفساد األسود: اتفاق املجتمع والعامليـن في الجهاز اإلداري على أن أداء عمل أو تصرف معيـن �سيء.- 

الفساد الرمادي: وسمي بذلك لعدم إمكان احتسابه على أي من النوعيـن السابقيـن، وذلك لغياب االتفاق من عدمه.- 

أسباب الفساد اإلداريب- 

ال يمكــن معالجــة الظواهــر الســلبية التــي تعانــي منهــا املجتمعــات مــا لــم يتــم تشــخيص أســبابها وبواعــث نشــوئها، وقــد 
حــدد البنــك الدولــي مجموعــة مــن األســباب لظهــور الفســاد اإلداري أبرزهــا مــا يلــي:

أسباب قانونية وإداريــة: حيث يعود وجــود الفساد اإلداري إلى غياب القوانيـن واألنظمة، أو بسبب عدم جودة - 
هذه القوانيـن، وسوء صياغتها أو ضعف تطبيقها، أو غياب الرقابة واملساءلة، األمر الذي يعطي فرصة للتهرب 
من تنفيذ األنظمة والقوانيـن على الشكل املطلوب )العراجنة، 2018 (. ومن خال ذلك تتمثل األسباب اإلدارية 
في تضخم الجهاز اإلداري وزيادة عدد العامليـن غيـر املبـررة، مما يؤدي إلى تداخل االختصاصات والتكرار، ومما 
يتسبب في اإلهمال والتكاسل في أداء العمل. وضعف برامج اإلصاح اإلداري وأساليب مواجهة الفساد، فالعقوبات 
ال تمثل رادًعا قوًيا للفساد، كما إن قضايا الفساد اإلداري ال تحظي باألولية في التحقيق واملعالجة من قبل اإلدارة 
املعنية. وعدم تناسب السلطة مع املسئولية، فاملسئوليات ضخمة وسلطة اتخاذ القرار محدودة، ومتمركزة في 

املستويات العليا، مما يترتب عليه التهرب من املسئولية )جمعة، 2018(.

نــوع القطاع أو املؤسسة -  الــفــرد نفسه بغض النظر عــن  تتعلق بعض أســبــاب الفساد بسلوك  أسباب سلوكية: 
التي يعمل بها، أو املجتمع الذي يعيش فيه، أو حتى مستوى الدخل والوضع املادي للموظف، كون هذه األسباب 
ترتبط باملعتقدات الداخلية، والتي قد يكون مرجعها ضعف الوازع الديني واألخاقي أو الجهل مما يؤدي إلى سلوك 
فاسد، وكما تشير مؤشرات الفساد العاملية أنه ال يكاد يخلو مجتمع من حاالت الفساد حتى في الدول املتقدمة، 
ولم تخلو املجتمعات على مر التاريخ من حاالت الفساد وإن كانت قليلة، حيث إن هناك أشخاًصا فاسديـن على 

مر العصور ومهما اختلف الزمان واملكان )العراجنة، 2018(.

أسباب سياسية: إن اإلرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد وال تملك مبادرات ملكافحته، حتى وإن - 
أعلنت عن إصاحات فإنها تبقى غير جادة، ويصبح اإلصاح با معنى، وبدون إرادة سياسية فإن مواجهة الفساد 
فــي الــدولــة ويخبو  إلــى تعطل آلــيــات الرقابة  ستقتصر على الشكل وليس املضمون، وغــيــاب إرادة سياسية يــؤدي 
وازع املساءلة واملحاسبة، حيث إن الحكومة ال تحاسب مع علمها بالفساد املستشري، وأن يد القضاء ال تطال 

املسئول، وأن أجهزة الرقابة قد تكون معطلة بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز قدرتها )التميمي، 2018(.

أسباب اقتصادية: تتمثل في البطالة وتدني الرواتب واألجور وتبايـن الدخل بشكل كبير وانخفاض مستوى املعيشة - 
 عن غياب الفعالية االقتصادية للدولة، ومن أهم األسباب االقتصادية التي تساعد على انتشار 

ً
بشكل عام، فضا

 للفساد. واستخدام بعض 
ً
الفساد اإلداري: التفاوت االقتصادي الحاد، فعدم العدالة في توزيع الدخل يشكل دافعا

ا غيـر مشروعة تخدم مصلحتهم على حساب املصلحة العامة )جمعة، 2018(.
ً
أصحاب املصالح طرق

أسباب اجتماعية: يظهر عندما يصبح لكل �سيء ثمن يقاس به، ونتيجة لذلك فإن الفساد يصبح في حياتنا العامة - 
من صلب ثقافة املجتمع، وبذلك يكون املجتمع قد ابتلي بما يسمى ثقافة الفساد، وعندما يكون الفساد من صلب 
ثقافة املجتمع يصعب عاجه، فالفساد ال ينتج إال مزيًدا من الفساد، ومن خال ذلك تتمثل األسباب االجتماعية 
التي تؤدي إلى الفساد اإلداري في: التمسك بالتقاليد واألعراف السائدة في املجتمع حيث إن بعضها له تأثير سلبي على 
في  العائلية والعاقات االجتماعية على حساب املصلحة العامة، وتأثير األقليات  الكفاءة والعمل، وتأثير العوامل 
املجتمع التي ترى نفسها مظلومة وليس لها حظوة فيما يتعلق في الفرص املتاحة فإنها تلجأ إلى أساليب الفساد ألنها 
تمثل في رأيها الوسيلة الوحيدة للحصول على الخدمات التي تحتاجها، وانخفاض املستوى التعليمي ألفراد املجتمع 

يؤدي إلى عدم توفر القوة املؤهلة القادرة على االستفادة من التقدم التقني )جمعة، 2018(.

خصائص الفساد اإلداري 3-

هناك عدة خصائص للفساد اإلداري ويمكن توضيحها على النحو التالي:  )سليم، 2017(

السرية: الفساد عبارة عن عمل متستر يتم في إطار من السرية والخوف، والكشف عنه يؤدي إلى معرفة جزء من - 
الحقيقة التي ينبغي معرفتها كاملة.
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 وعناصر متعددة يصعب كشفها لكثرتها.- 
ً
التعددية، يستخدم الفساد اإلداري أشكاال

املخاطرة واملغامرة: وكلما كانت الظروف التي بها عنصر املخاطرة ضعيفة كان ارتكاب الفساد مغرًيا، ويقل اإلغراء - 
في حالة زيادة عنصر املخاطرة، ولذلك البد من أخذ هذه الخاصية في االعتبار عند وضع خطط مكافحة الفساد.

 منظًما، فعادة يشترك في الفساد أكثر من شخص، - 
ً
 فردًيا بل أصبح عما

ً
عمل منظم: لم يعد الفساد اإلداري عما

وبذلك تتعدد األطراف مما يجعله أكثر تعقيًدا، تصعب مكافحته.

آثار الفساد اإلداري 4-

تنقسم آثار الفساد إلى آثار سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية على النحو التالي:

ينتج عنه -  الــدولــة وأجهزتها مما  بــاإلضــرار بمصداقية  للفساد اإلداري  السياسية  اآلثــار  تتمثل  اآلثــار السياسية: 
ضعف الثقة في الكيان السيا�سي، وتزيد من الصراعات بيـن السياسييـن خاصة إذا تعارضت مصالحهم، ويضعف 

عاقات الدولة بالدول األخرى: )البكوش، 2018(

كــفــاءة االستثمار -  تدني  فــي:   للفساد اإلداري ملتمثلة  اآلثـــار االقتصادية  تلمس بعض  اآلثــار االقتصادية: ويمكن 
العام، وإضعاف مستوى الجودة، واألثر السلبي في حجم ونوعية االستثمار وتدفقاته، ويرتبط بتردي توزيع الدخل 

مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بيـن أفراد املجتمع، وانتشار البطالة )التميمي، 2018 (.

اآلثار القانونية: من أخطر ما ينجم عن انتشار الفساد اإلداري اآلثار القانونية الضارة، ومن أبرزها ظهور تشريعات - 
ال تحقق ردع كاف وتساعد الفاسديـن على التهرب من العقاب، وعدم جدوى وفعالية تطبيق القوانيـن، نتيجة فساد 
إجـــراءات  وتــأويــل، وبــطء  القانونية غير قاطعة وتحتمل تفسير  النصوص  أن  تنفيذها تحت ذريــعــة  القائميـن على 

املحاسبة مما يؤدي لعرقلة اإلجراءات حتى تفقد القضية، وال ينال املقصر جزاءه )البكوش، 2018(.

اآلثار االجتماعية: ُيحدث الفساد اإلداري أضراًرا اجتماعية ال تقل خطرها عن بقية األضرار، فهو يؤدي النهيار - 
في البيئة االجتماعية، فالفساد املمنهج يؤدي النعدام املساواة االجتماعية، مما يؤدي لخيبة أمل أفراد املجتمع 
املواطنيـن مــن االحتياجات األساسية  للجميع، ومــعــانــاة  الــفــرص  تكافؤ  فــي غياب  العامة ويتسبب  املــؤســســات  فــي 

)العراجنة، 2018(.

الدراسات السابقة
دراسات متعلقة باملساءلة

دراســة  تناولــت  املتغيــرات األخــرى، فقــد  مــن  العديــد  فــي  أثــره  مــن حيــث  املســاءلة  الدراســات علــى متغيــر  تلــك  ركــزت 
)ســعفان، 2021( دور املســاءلة فــي تحسيـــن األداء الجامعــي، حيــث هدفــت إلــى معرفــة كيــف يمكــن تفعيــل املســاءلة الجامعيــة 
كمدخــل لتحسيـــن األداء الجامعــي، وخلصــت الدراســة إلــى وجــود عاقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة موجبــة بيـــن املســاءلة 
وبيـــن تحسيـــن األداء. وتناولــت دراســة )عبــد النــور، 2021( العاقــة بيـــن املســاءلة وسياســة إصــاح املنظومــة التربويــة فــي 
الجزائــر وخلصــت الدراســة إلــى فشــل سياســات اإلصــاح التربــوي فــي الجزائــر نتيجــة عــدم إشــراكها كل األطــراف الحقيقيــة 

املعنيــة بالشــأن التربــوي وإغفالهــا ملبــدأ الشــفافية الــذي ترتكــز عليــه املســاءلة التعليميــة.

تقديــر درجــة تطبيــق املســاءلة اإلداريــة ملديــري املــدارس الثانويــة بمنطقــة   )2018 دراســة )أبوكــوش،  بينمــا تناولــت 
النقــب بفلسطيـــن، حيــث توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: أن درجــة تطبيــق املســاءلة اإلداريــة ملديــري املــدارس الثانويــة 
بمنطقــة النقــب كانــت عاليــة، وتبيـــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيـــن متوســطات إجابــات العينــة لدرجــة املســاءلة 

اإلداريــة ملديــري املــدارس الثانويــة، ترجــع ملتغيــرات النــوع، واملؤهــل العلمــي، والخبــرة.

دراسات متعلقة بالفساد اإلداري
ركزت تلك الدراسات على متغير الفساد اإلداري من حيث تأثره في العديد من املتغيرات األخرى

الشــفافية  وتعزيــز  الفســاد  ملعالجــة  نهــج  وضــع  فــي  املتحــدة  األمــم  برنامــج  دور   )Pinzon  ،2020( دراســة  تناولــت  فقــد 
واملســاءلة فــي املنظمــات الصحيــة كجــزء مــن جهودهــا لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة، وانتهــت الدراســة إلــى عــدم وجــود طريقــة 
فــي دراســة هــذه الظاهــرة، وأن  فــي املنظمــات الصحيــة، بســبب اختــاف املناهــج املتبعــة  فــي مكافحــة الفســاد اإلداري  محــددة 
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مكافحــة الفســاد تســتخدم كنقطــة دخــول واضحــة إلــى إصاحــات الحوكمــة، مــن خــال اســتخدام طــرق منظمــة، مبنيــة علــى 
أدلــة منهجيــة للحــد مــن الفســاد املوجــود فــي هــذه املنظمــات، كمــا ســاعدت الشــفافية فــي مكافحــة الفســاد اإلداري فــي املنظمــات 
الصحيــة، حيــث إنهــا جعلــت املوظــف أكثـــر حرصــا خشــية املســاءلة، وهــذا مــا أثــر علــى ســلوكه بــأن جعلــه بعيــًدا عــن الفســاد.

أمــا دراســة )Devi, 2019( فقــد تناولــت دور الشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي املنظمــات الحكوميــة بماليزيــا، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى التــزام املنظمــات الحكوميــة بتطبيــق الشــفافية بوجــه عــام منخفــض، وأن مســتوى التــزام 
األجهــزة الرقابيــة بمســاءلة املنظمــات الحكوميــة عــن فســادها منخفــض، وأن مســتوى شــيوع أنمــاط الفســاد اإلداري بوجــه 
عــام فــي املنظمــات الحكوميــة متوســط، وتوصلــت أيًضــا إلــى وجــود عاقــة عكســية بيـــن مســتوى الشــفافية مــن جهــة ومســتوى 
الفســاد اإلداري مــن جهــة أخــرى، حيــث كلمــا توســع مســتوى الشــفافية ضاقــت مســاحة الفســاد اإلداري، وكلمــا انخفــض 
العاقــة االرتباطيــة بيـــن آليــات   )Sabani, 2019( دراســة مســتوى الشــفافية ارتفــع نطــاق الفســاد اإلداري، بينمــا تناولــت 
الحوكمــة التقنيــة ومكافحــة الفســاد فــي إندونيســيا، وأكــدت نتائــج الدراســة التــزام اإلدارات التــي تــم تطبيــق الدراســة عليهــا 
باســتخدام الحوكمــة بنســبة 68%، وأن تطبيــق الحوكمــة فــي اإلدارات التــي تــم تطبيــق الدراســة عليهــا ســاعد فــي الحــد مــن 

الفســاد اإلداري بنســبة%66.

من خال استعراض الدراسات السابقة يمكن تحديد الفجوة البحثية بيـن تلك الدراسات والدراسة الحالية وفقا ملا يلي:

هــذه  طبقــت  وقــد  أجنبيــة،  وأخــرى  عربيــة  بيئــات  فــي  إجراؤهــا  تــم  الباحثــون  تناولهــا  التــي  الســابقة  األدبيــات  معظــم 
الدراســات فــي قطاعــات ومجــاالت مختلفــة، ولــم تتطــرق أيــا مــن تلــك الدراســات إلــى مجــال الدراســة الحالــي بشــكل مباشــر، 
وبالتالــي تحــاول هــذه الدراســة مســايرة التطــور اإلداري املنشــود مــن خــال تناولهــا ألحــد املفاهيــم اإلداريــة املهمــة وهــو املســاءلة 

)كمتغيــر مســتقل(، وعاقتــه بالفســاد اإلداري )كمتغيــر تابــع(.

العالقة بيـن الدراسات السابقة والدراسة الحالية

أفــادت األدبيــات الســابقة الدراســة الحاليــة فــي تناولهــا لألدبيــات واملنطلقــات الفكريــة للمســاءلة، والفســاد اإلداري، كمــا 
أفــادت تلــك األدبيــات الدراســة الحاليــة فــي تحديــد املنهــج األمثــل الــذي ســيتم مــن خالــه قيــاس متغيــرات الدراســة، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

االهتداء إلى بعض املصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث.- 

االستفادة من بعض املؤشرات النوعية والكمية عند تصميم النظام املقترح لإلطار النظري للدراسة.- 

صياغة منهجية الدراسة.- 

تحديد املتغيرات الرئيسة والفرعية للدراسة ومدى إمكانية تأسيس العاقة بينهما.- 

تحديد الوسائل اإلحصائية التي تاءم معالجة بيانات ومعلومات الدراسة الحالية.- 

تحديد الحجم املناسب لعينة الــدراســة بعد االطــاع على حجم العينات املعتمدة في هــذه الــدراســات مما يسهل - 
عملية التوصل إلى استنتاجات وتوصيات مهمة في الدراسة الحالية.

االطــاع على معامات الصدق والثبات املستخدمة في هذه الــدراســات لاستفادة من تحديد األساليب املناسبة - 
ملتغيرات الدراسة.

مشكلة الدراسة:
تعتبــر القطاعــات الحكوميــة هــي الجهــات الرئيســة املعنيــة بتنفيــذ سياســات الدولــة العامــة، وتقديــم الخدمــات املختلفــة 

ألفــراد املجتمــع وتحقيــق التنميــة، وتجنيــب املجتمــع األزمــات املختلفــة.

وتؤكــد الظواهــر عــدم التــزام الكثيــر مــن العامليـــن فــي تلــك القطاعــات بتأديــة أعمالهــم بإخــاص، وتف�ســي ظاهــرة الفســاد 
اإلداري، وشــيوع ظاهــرة تعطيــل وتعقيــد إجــراءات الخدمــات التــي تقــدم للمواطنيـــن، وغيرهــا مــن األنمــاط الســلوكية الســلبية 

التــي انتشــرت ويصعــب حصرهــا، والتــي أثــرت بشــكل كبيــر وخطيــر علــي كفــاءة وفعاليــة األجهــزة الحكوميــة واملحليــة.
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وبالرغــم مــن املحــاوالت الكثيــرة للقضــاء علــي الفســاد اإلداري فــي األجهــزة العامــة، إال أنــه لــم يتحقــق لهــا النجــاح املنشــود، 
ومــا زال املواطنــون يعانــون مــن ظاهــرة بســبب ضعــف آليــات الرقابــة واملســاءلة.

وبشــكل عــام فــإن الفســاد اإلداري يحــد مــن جهــود التنميــة ويوقــف اللحــاق بركــب التقــدم املتســارع فــي العالــم، وذلــك 
لــذا البــد مــن وضــع نظــام محكــم وفعــال  لعــدم وضــوح الرؤيــة وعــدم تحديــد األهــداف، وضعــف املســاءلة وتقويــم األداء، 
للمســاءلة لتوجيــه األداء والكشــف عــن الفســاد اإلداري ومعرفــة أســبابه ودوافعــه والقضــاء عليــه حتــي تعــود األمــور ملســارها 

الطبيعــي لتحقيــق األهــداف املنشــودة.

ممــا تقــدم تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي ضعــف آليــات الحــد مــن الفســاد اإلداري نتيجــة قصــور املســاءلة اإلداريــة فــي قطــاع 
الكهربــاء والطاقــة فــي مصر.

أهداف الدراسة
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل أثــر تبنــي مدخــل املســئولية اإلداريــة علــى الفســاد اإلداري فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي 

مصــر، ويتحقــق ذلــك مــن خــال األهــداف التاليــة:

الكشف عن واقع املساءلة والفساد اإلداري في القطاع محل الدراسة.1- 

التعرف على مدى تطبيق وتبني املساءلة بالقطاع محل الدراسة وأثرها على الفساد اإلداري.2- 

الخــرو	 بتوصيــات يمكــن اســتخاصها مــن نتائــج هــذه الدراســة تســاهم فــي القضــاء علــى الفســاد اإلداري بالقطــاع 3- 
محــل الدراســة.

فروض الدراسة

بناء على متغيرات الدراسة تم صياغة الفروض التالية:

الفرض األول H1: من املتوقع وجــود عاقة ذات داللــة إحصائية بيـن املساءلة وبيـن تــوازن السلطات املمنوحة - 
للقيادة العليا مع مسئولياتهم في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

الفرض الثانيH2: من املتوقع وجود عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املساءلة وبيـن فاعلية الجهات الرقابية في - 
قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

الفرض الثالث H3: من املتوقع وجود عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املساءلة وبيـن مشاركة املواطن في اتخاذ - 
القرارات في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

تصميم الدراسة
مجتمع الدراسة وعينة البحث

تتنــاول الدراســة دور املســاءلة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر، ووفًقــا لذلــك تــم 
تحديــد مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن بالقطــاع املذكــور مــن املســتويات اإلداريــة العليــا والوســطى والتنفيذيــة، وقــد شــمل 

1964 مفــرده. هــذا املجتمــع 

مفــردات  بيـــن  النســبي  للتجانــس   
َ
نظــرا البســيطة  العشــوائية  العينــة  بأســلوب  االســتعانة  تــم  فقــد  البحــث  عينــة  أمــا 

ووحــدات هــذا املجتمــع ممــا يــؤدى بدرجــه كبيــرة إلــى تمثيــل هــذه العينــة ملجتمــع الدراســة. وقــد تــم تحديــد تلــك العينــة مــن خــال 
املعادلــة التاليــة:

 

=  322

طبقــا ملعادلــة حجــم العينــة تــم توزيــع عــدد )322( اســتمارة، وقــد تــم اســتعادة )320( اســتمارة بنســبه )99.4%( وهــي 
نســبه صالحــة للتحليــل اإلحصائــي وكــذا لتعميــم نتائــج الدراســة امليدانيــة.
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طرق جمع البيانات.

بالنسبة للدراسة النظرية 1-

اعتمــدت الباحثــة علــى املصــادر التاليــة فــي جمــع البيانــات: الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة. والدوريــات واألبحــاث 
املنشــورة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن شــبكةالـ )Internet(. والتقاريــر الصــادرة عــن املؤتمــرات 

املتعلقــة باملوضــوع محــل الدراســة. والرســائل العلميــة املنشــورة وغيــر املنشــورة. وأبحــاث املؤتمــرات والنــدوات العلميــة.

أداة جمع البيانات 2-

التوصــل  بهــدف  امليدانيــة  للدراســة  رئيســة  كأداة  االســتقصاء  علــى  االعتمــاد  تــم  وأهدافهــا،  الدراســة  ملنهجيــة  تبعــا 
للبيانات التي تســاعد على اختبار فروض الدراســة والتعرف على املتغيرات املراد قياســه )العادلي، 2016( وذلك بتبني مفهوم 

فــي  وأهدافهــا،  الدراســة  ملشــكلة   
ً
طبقــا اإلداري  والفســاد  املســاءلة  مــن  لــكل  إجرائــي 

ضــوء األدبيــات املرتبطــة بــذات املوضــوع مــع تطويــر تلــك األداة لتتناســب مــع املفاهيــم 
اإلجرائيــة ملتغيــرات الدراســة. واشــتمل االســتقصاء علــى محــوران رئيســان يتمثــان فــي:

أثــر أ-  علــى  التعــرف  هــو  الدراســة  مــن  الهــدف  ألن  نظــًرا  املســاءلة:  األول:  املحــور 
املســاءلة علــى الفســاد اإلداري للعامليـــن بالقطــاع محــل الدراســة، لــذا تــم التركيــز 

علــى العناصــر التاليــة لقيــاس هــذا املحــور واملوضحــة بالجــدول رقــم )1(.

املؤشــرات ب-  تتعــدد  اإلداري:  الفســاد  الثانــي:  املحــور 
الفســاد  مفهــوم  تنــاول  خالهــا  مــن  يمكــن  التــي  واألبعــاد 
اإلجرائــي  واملفهــوم  الســابقة  لألدبيــات   

ً
واســتنادا اإلداري، 

للفســاد اإلداري، تــم قياســه بالشــركة محــل الدراســة وفقــا 
.)2( لجــدول 

تبيـــن  حيــث  الدراســة  عينــة  علــى  االســتقصاء  تطبيــق  تــم 
ارتفــاع معــدالت الصــدق لــكل مــن مقيا�ســي املســاءلة، والفســاد 
اإلداري وهــو مــا يشــير لصــدق أداة الدراســة، وفقــا لجــدول )3(. 
الثبــات  معامــات  ارتفــاع  اإلحصائــي  التحليــل  مــن  اتضــح  وقــد 
أنهــا  يعنــي  ممــا  اإلداري،  والفســاد  املســاءلة،  مقيا�ســي  مــن  لــكل 
ذات داللــة جيــدة ألغــراض البحــث بحيــث يمكــن االعتمــاد عليهــا 
نتائــج  تعميــم  مــن خالهــا  يمكــن  كمــا  أعــدت ألجلــه،  مــا  لقيــاس 

:)4( لجــدول  وفًقــا  امليدانيــة،  الدراســة 

طرق معالجة البيانات.
تم معالجة البيانات باســتخدام مجموعة برامج إحصائية 
الخاصــة بالعلــوم االجتماعيــة وبعــض األســاليب اإلحصائيــة وفقــا 

ألهــداف الدراســة، وتمثلــت تلــك األســاليب فيمــا يلــي:

ــــدى ثــــبــــات أداة -  ــ ــــاخ ملــــعــــرفــــة مـ ــبـ ــ ـــار ألــــفــــا -  كـــــرونـ ــبـ ــتــ اخــ
االستقصاء، ومعامل صدق االستقصاء.

ــيـــة الــنــســبــيــة -  ــمـ ــتـــوســـطـــات الـــحـــســـابـــيـــة لـــتـــحـــديـــد األهـ املـ
الستجابة عينة الدراسة تجاه أبعاد الدراسة

ــــحـــــراف -  ــلــــى مـــــــدى انـ ـــاري لـــلـــتـــعـــرف عــ ــيــ ــ ــعـ ــ االنـــــــحـــــــراف املـ
ــــة لـــكـــل عــــبــــارة مــــن عـــبـــارات  ــــراد الـــــدراسـ ــ اســـتـــجـــابـــات أفـ

متغيرات الدراسة ولكل محور من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.

معامل االختاف بيـن إجابات املستق�سي منهم.- 

اختبار Simple Regression، لقياس معامل االقتران بيـن متغيرات الدراسة لاستدالل على مدى قوة العاقة بينهم.- 

جدول رقم )1(
عناصر قياس املساءلة

عبارات استمارة االستقصاء العنصر
التي تقيس كل بعد

العبارات من 1إلى10املساءلة
 املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )2(
عناصر قياس الفساد اإلداري

عبارات استمارة االستقصاء العناصر
التي تقيس كل بعد

العبارات من 11إلى 15توازن السلطة مع املسئولية
العبارات من 16 إلى 20فاعلية الجهات الرقابية

العبارات من21 إلى 25مشاركة املواطنيـن في اتخاذ القرارات
 املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )3(
معامالت صدق أداة الدراسة

عدد محاور االستقصاء
االستمارات

عدد 
العبارات

معامل 
الصدق

32010.923املحور األول )املساءلة(
32015.982املحور الثاني )الفساد اإلداري(

32025.983املحور العام لاستقصاء
املصدر: إعداد الباحثة.

جدول رقم )4(
معامالت ثبات أداة الدراسة

عدد محاور االستقصاء
االستمارات

عدد 
العبارات

معامل 
الثبات

853.  10 320املحور األول )املساءلة(
965. 15  320 املحور الثاني )الفساد اإلداري(

 25.968 320املحور العام لاستقصاء
املصدر: إعداد الباحثة.
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تحليل وتفسير نتائج الدراسة امليدانية واختبارات الفروض

تســعى الدراســة مــن خــال ذلــك إلــى عــرض وتحليــل نتائــج الدراســة امليدانيــة واختبــارات الفــروض فــي ضــوء البيانــات التــي تــم 
 الســتجابات عينــة الدراســة، والتــي تــم مــن خالهــا تحديــد العاقــة بيـــن املســاءلة، والفســاد اإلداري وفقــا ملــا يلــي:

ً
الوصــول إليهــا وفقــا

تحليل وتفسير نتائج املحور األول املتعلق باملساءلة
اعتمــدت الدراســة فــي قيــاس أبعــاد املســاءلة علــى العبــارات مــن )1 – 10(، ويوضــح الجــدول رقــم )5( اســتجابات عينــة 

 ملــا يلــي:
ً
الدراســة نحــو العبــارات الدالــة علــى هــذه األبعــاد وفقــا

املقاييــس  بعــض   )5( جــدول  يوضــح 
اإلحصائية الوصفية لفقرات محور املساءلة 
ومــن خــال قيــم املتوســطات الحســابية تبيـــن 
أن آراء أفــراد العينــة اتجهــت نحــو الضعــف 
فــي معظــم الفقــرات وضعيــف جــًدا فــي عبــارة 
 ،)7(  ،)2( أرقــام  العبــارات  فــي  والقــوة   ،)9(
مــا  تتــراوح  االختــاف  معامــات  قيــم  إن  كمــا 
بيـــن )22%- 29%( فــي بعــض الفقــرات أي أنهــا 
واضحــه لتلــك الفقــرات فقــد تجــاوزت النســبة 
)20%( ممــا أشــار للتشــتت الواضــح بيـــن آراء 
أفــراد العينــة وعــدم اإلجمــاع علــى رأى واحــد 

الفقــرات. لهــذه  بالنســبة 

أفــراد  آراء  متوســط  أن  تبيـــن  فقــد 
العينــة بلــغ )2.40( بانحــراف معيــاري يســاوى 
قــد  االختــاف  معامــل  إن  كمــا   )0.50892(
اختــاف  درجــة  وهــي   )%14( قيمتــه  بلغــت 
املوافقــة علــى  فــي  إلــى اختــاف محــدود  تشــير 

املحــور. هــذا 

وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات 
وقــد  وقويــة  وضعيفــة  جــًدا  ضعيفــة  تقديــرات 
نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه تتــراوح 

مــا بيـــن )1.76- 4.10(، وقــد بلــغ املتوســط العــام لتلــك العبــارات )2.40( طبقــا لتقديــر عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة الضعــف، ممــا 
يــدل علــى اتجــاه أفــراد العينــة إلــى وجــود قصــور املســاءلة بالقطــاع محــل الدراســة.

تحليل وتفسير نتائج املحور الثاني املتعلق بالفساد اإلداري
اعتمــدت الدراســة فــي قيــاس أبعــاد الفســاد اإلداري علــى العبــارات مــن )11- 25(، ويوضــح جــدول )6( اســتجابات عينــة 
املقاييــس اإلحصائيــة الوصفيــة  بعــض   )6( يلــي: يوضــح جــدول  ملــا   

ً
الدالــة علــى هــذه األبعــاد وفقــا العبــارات  نحــو  الدراســة 

لفقــرات محــور أبعــاد الفســاد اإلداري مــن خــال قيــم املتوســطات الحســابية تبيـــن أن آراء أفــراد العينــة اتجهــت نحــو الضعــف 
فــي معظــم الفقــرات والضعيــف جــًدا فــي عبــارة )13(، والقــوة فــي العبــارات أرقــام )15(، )20(، كمــا إن قيــم معامــات االختــاف 
تبيـــن أنهــا تتــراوح مــا بيـــن )23%- 30%( أي أنهــا واضحــة لتلــك الفقــرات فقــد تجــاوزت النســبة )20%( ممــا أشــار للتشــتت 
الواضــح بيـــن آراء أفــراد العينــة وعــدم اإلجمــاع علــى رأى واحــد بالنســبة لهــذه الفقــرات، بينمــا بلــغ معامــل االختــاف للعبــارة رقم 

13)19%(، ممــا يــدل علــى وجــود اختــاف محــدود مــن قبــل أفــراد العينــة علــى تلــك العبــارة.

أما على مستوى املحور الكلى )توازن السلطة مع املسئولية( فتبيـن أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )2.38( بانحراف 
معيــاري يســاوي )0.46905( كمــا إن بلغــت قيمــة ُمعامــل االختــاف )13%( وهــي درجــة جيــدة وتشــير إلــى اختــاف محــدود فــي 

املوافقــة علــى هــذا املحــور.

جدول رقم )5(
استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على املساءلة

االنحراف املتوسطبيان العبارةمسلسل
املعياري

معامل 
االختالف

29%2.071.15537يلتزم القطاع بأحقية املواطنيـن بمراقبة أداؤه.1

يســتطيع 2 اتصــال  قنــوات  القطــاع  يمتلــك 
26%4.041.05381املواطن من خالها الشــكوى من ســوء األداء.

تركــز آليــات املســاءلة علــي تعزيــز املســئولية 3
20%1.830.84205فــي نفــوس العامليـــن بالقطــاع.

يلتزم القطاع بإلزام جميع العامليـن فيها بتقديم 4
27%1.941.09197تفسيرات لقراراتهم وتصرفاتهم املشكوك فيها.

كافــة 5 علــي  واللوائــح  القوانيـــن  تطبيــق  يتــم 
تمييــز. دون  ســواء  حــد  علــي  22%1.890.89723العامليـــن 

بالقطــاع قواعــد واضحــة للمســاءلة 6 يتوافــر 
27%2.021.07635يخضــع لهــا جميــع العامليـــن علــي حــد ســواء.

هنــاك ســرعة فــي االســتجابة لتقاريــر الجهــات 7
27%4.101.08748الرقابيــة مــن القطــاع.

القطــاع 8 فــي  املقصريـــن  ومحاســبة  مســاءلة 
فعليــة. إجــراءات  بــل  شــعارات  24%1.950.98951ليســت 

20%1.760.83173تتم إجراءات املساءلة اإلدارية بشفافية.9
25%1.881.03748تتسم آليات املساءلة بالقطاع باملرونة.10

14%2.400.50892املساءلة
SPSS املصدر: إعداد الباحثة، نتائج برنامج
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وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات 
للعبــارة  جــًدا  وضعيفــة  ضعيفــة  تقديــرات 
تلــك  نالــت  وقــد   ،)15( للعبــارة  وقويــة   ،)13(
بيـــن  مــا  تتــراوح  العبــارات متوســطات حســابيه 
إلــى  جــًدا  ضعيــف  بتوصيــف   ،)4.06  -1.77(
قــوي وقــد بلــغ املتوســط العــام لتلــك العبــارات 
وتقــع  الدراســة  عينــة  لتقديــر  طبقــا   )2.38(
بمنطقــة الضعــف، ممــا يــدل علــى اتجــاه أفــراد 
العينــة إلــى وجــود قصــور فــي تــوازن الســلطة مــع 

الدراســة. محــل  بالقطــاع  املســئولية 

)فاعليــة  الكلــى  املحــور  مســتوى  وعلــى 
الجهــات الرقابيــة( فقــد تبيـــن أن متوســط آراء 
معيــاري  بانحــراف   )2.41( بلــغ  العينــة  أفــراد 
يســاوى )0.37979( كمــا إن معامــل االختــاف 
)11%( وهــي درجــة اختــاف  بلغــت قيمتــه  قــد 
ألفــراد  محــدود  اختــاف  إلــى  وتشــير  جيــدة 

املحــور. هــذا  علــى  املوافقــة  فــي  العينــة 

وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات 
والتــي   )20( العبــارة  عــدا  ضعيفــة  تقديــرات 
تلــك  نالــت  وقــد  قــوى  تقديــر  علــى  حصلــت 
بيـــن  تتــراوح  حســابيه  متوســطات  العبــارات 
قــوي،  إلــى  ضعيــف  بتوصيــف   ،)4.26  -1.88(
وبلــغ املتوســط عــام تلــك العبــارات )2.41( طبًقــا 
لتقديــر عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة الضعــف، 
ممــا يــدل علــى وجــود قصــور فــي فاعليــة الجهــات 
علــى  أمــا  الدراســة.  محــل  بالقطــاع  الرقابيــة 
مســتوى املحــور الكلــى )مشــاركة املواطنيـــن فــي 
آراء  متوســط  أن  تبيـــن  فقــد  القــرارات(  اتخــاذ 
معيــاري  بانحــراف   )2.08( بلــغ  العينــة  أفــراد 

يســاوى )0.64265( كمــا إن معامــل االختــاف قــد بلغــت قيمتــه )16%( وهــي درجــة اختــاف أشــارت إلــى تشــتت محــدود بيـــن آراء 
املحــور. هــذا  علــى  املوافقــة  فــي  العينــة  أفــراد  اتجــاه 

وبتحليــل عبــارات املحــور تبيـــن أنهــا ذات تقديــرات ضعيفــة، وقــد نالــت تلــك العبــارات متوســطات حســابيه تتــراوح مــا بيـــن 
)1.98- 2.23(، وقــد بلــغ املتوســط العــام لتلــك العبــارات )2.08( طبقــا لتقديــر عينــة الدراســة وتقــع بمنطقــة الضعــف، ممــا 

يــدل علــى اتجــاه أفــراد العينــة إلــى وجــود قصــور فــي مشــاركة املواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات بالقطــاع محــل الدراســة.

اختبارات الفروض

تســتخدم اختبــارات الفــروض اإلحصائيــة التخــاذ قــرار مــا بقبــول أو رفــض تلــك الفــروض، وللتحقــق مــن صحــة أي فــرض 
يتــم ســحب عينــه عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة ويجــرى التحليــل الــازم لتقديــر قيمــة املؤشــر الــذي يتناولــه الفــرض محــل 
البحــث ثــم يتــم مقارنــة تلــك القيمــة التقديريــة مــع القيمــة املفترضــة التخــاذ القــرار املائــم، وفــي ضــوء ذلــك تســعى الدراســة 

الختبــار الفــروض التاليــة:

جدول رقم )6(
استجابات مفردات عينة الدراسة للعبارات الدالة على أبعاد الفساد اإلداري

االنحراف املتوسطبيان العبارةمسلسل
املعياري

معامل 
االختالف

بيـــن الســلطة املمنوحــة للعامليـــن 11 تــوازن  هنــاك 
24%1.920.99959واملســئولية امللقــاة علــي عاتقهــم داخــل القطــاع

30%2.151.1683هناك ثقة بيـن القيادات واملرؤوسيـن داخل القطاع12

مســتوي الخبــرة داخــل القطــاع يســمح بتفويــض 13
19%1.770.79627الســلطة

فــي اختيــار 14 الكفــاءة والجــدارة  مبــدأ  تفعيــل  يتــم 
لغيرهــم قــدوة  ليكونــوا  26%1.981.06458القيــادات 

26%4.061.04234هناك تركيز للسلطة في يد اإلدارة العليا15
13%2.380.46905توازن السلطة مع املسئولية

أعضــاء 16 مــع  القطــاع  داخــل  العامليـــن  يتعــاون 
الفســاد. لكشــف  الرقابيــة  26%1.951.05326األجهــزة 

26%1.971.05265هناك سرعة في االستجابة لتقارير الجهات الرقابية.17
28%1.991.10787يلتزم القطاع برفع الوعي الرقابي لدى العامليـن بها.18

الــدور 19 بأهميــة  العامليـــن  مــن  اقتنــاع  يوجــد 
الفســاد. مكافحــة  فــي  الرقابيــة  لألجهــزة  26%1.881.08842الرقابــي 

لــدي األجهــزة الرقابيــة مــن الصاحيــات مــا يمكنهــا 20
23%4.260.98043مــن ممارســة مهامهــا الرقابيــة بكفــاءة.

11%2.410.37979فاعلية الجهات الرقابية
29%2.051.1358يتم تفعيل مساهمات منظمات املجتمع املدني21

يهتــم القطــاع بقيــاس رضــاء املتعامليـــن معهــا عــن 22
28%1.981.11614أداء القطــاع

تتوافر اآلليات الازمة والكافية ملساءلة املواطنيـــن 23
27%2.231.02543للموظفيـن بالقطاع.

يتــم عمــل اســتطاعات للــرأي فــي كثيــر مــن األمــور 24
30%2.111.15301والقــرارات التــي يتخذهــا القطــاع.

يســمح القطــاع بتــداول املعلومــات ونشــر تقاريــر 25
28%2.021.12988أعمالــه بصفــة دوريــة.

16%2.080.64265مشاركة املواطنيـن في اتخاذ القرارات
11%2.290.42812أبعاد الفساد اإلداري

SPSS املصدر: إعداد الباحثة، نتائج برنامج
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الفــرض األول: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املســاءلة وبيـــن تــوازن الســلطات املمنوحــة للقيــادة العليــا  1-
مــع مســئولياتهم فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر.

للتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض يوضــح 
بيـــن  العاقــة  نمــوذ	   )7( رقــم  الجــدول 
املســاءلة وبيـــن تــوازن الســلطات املمنوحــة 
قطــاع  فــي  مســئولياتهم  مــع  العليــا  للقيــادة 

مصــر. فــي  والطاقــة  الكهربــاء 

يتضــح مــن جــدول )7( وجــود عاقــة 
تــوازن  ارتبــاط طرديــه بيـــن املســاءلة وبيـــن 
القطــاع  فــي  وبيـــن  واملســئولية  الســلطة 

محــل الدراســة حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )849.(، وتبيـــن مــن معطيــات الجــدول ثبــات صاحيــة النمــوذ	 الختبــار 
هــذا الفــرض اســتناًدا إلــى ارتفــاع قيمــة )F( والبالغــة، )843.477(، وهــي دالــه إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــه )05.(، ويتضــح 
مــن نفــس الجــدول أن املســاءلة فــي هــذا النمــوذ	 تفســر مــا مقــداره )72%( مــن تــوازن الســلطة واملســئولية فــي القطــاع محــل 
الدراســة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )720.(، وبماحظــة أن قيمــة االحتمــال )p=0.000<a=0.05( يتبيـــن وجــود أثــًرا 
مهًمــا ذا داللــه إحصائيــة للمتغيــر املســتقل علــى التابــع، وقبــول صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ذات داللــه إحصائيــة بيـــن 

املســاءلة وبيـــن تــوازن الســلطات املمنوحــة للقيــادة العليــا مــع مســئولياتهم فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر.

الفرض الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن املساءلة وبيـــن فاعلية الجهات الرقابية في قطاع الكهرباء  2-
والطاقــة فــي مصر.

للتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض يوضــح 
املســاءلة  بيـــن  العاقــة  نمــوذ	   )8( جــدول 
قطــاع  فــي  الرقابيــة  الجهــات  فاعليــة  وبيـــن 
الكهربــاء والطاقــة فــي مصر،علــى النحــو التالــي:

وجــود   )8( جــدول  مــن  يتضــح 
عاقــة ارتبــاط طرديــه بيـــن املســاءلة وبيـــن 
فاعليــة الجهــات الرقابيــة فــي القطــاع محــل 

الدراســة حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )878.(، وقــد تبيـــن مــن معطيــات الجــدول ثبــات صاحيــة النمــوذ	 الختبــار هــذا 
الفــرض اســتناًدا إلــى ارتفــاع قيمــة )F( والبالغــة، )827.471(، وهــي دالــه إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــه )05(، ويتضــح مــن نفــس 
الجــدول أن املســاءلة فــي هــذا النمــوذ	 تفســر مــا مقــداره )87.4%(، مــن فاعليــة الجهــات الرقابيــة فــي القطــاع محــل الدراســة، 
حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R2( )874.(، وبماحظــة أن قيمــة االحتمــال )p=0.000<a=0.05( يتبيـــن وجــود أثــًرا مهًمــا 
ذات داللــه إحصائيــة للمتغيــر املســتقل علــى التابــع، وقبــول صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ذات داللــه إحصائيــة بيـــن 

الرقابيــة. الجهــات  املســاءلة وبيـــن فاعليــة 

الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املســاءلة وبيـــن مشــاركة املواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات فــي  3-
قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر.

للتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض يوضــح 
املســاءلة  بيـــن  العاقــة  نمــوذ	   )9( جــدول 
اتخــاذ  فــي  املواطنيـــن  مشــاركة  وبيـــن 
فــي  والطاقــة  الكهربــاء  قطــاع  فــي  القــرارات 

التالــي: النحــو  علــى  مصــر، 

جدول رقم)7(
تقديرات نموذج االنحدار البسيط ألثر املساءلة على توازن السلطات املمنوحة 

للقيادة العليا مع مسئولياتهم بقطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

معامل Fاملعنوية
)R2( التحديد

معامل 
)R( املتغير املتغير التابعاالرتباط

املستقل

.000b843.477.720.849a توازن السلطات املمنوحة
املساءلةللقيادة العليا مع مسئولياتهم

SPSS ،املصدر: بمعرفة الباحثة، البرنامج اإلحصائي
*ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05

جدول رقم)8(
تقديرات نموذج االنحدار البسيط ألثر املساءلة على فاعلية الجهات الرقابية في 

قطاع الكهرباء والطاقة في مصر

معامل Fاملعنوية
)R2( التحديد

معامل 
)R( املتغير املتغير التابعاالرتباط

املستقل
.000b827.471.874.878aاملساءلةفاعلية الجهات الرقابية

SPSS ،املصدر: بمعرفة الباحثة، البرنامج اإلحصائي
*ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05

جدول رقم)9(
تقديرات نموذج االنحدار البسيط ألثر املساءلة على مشاركة املواطنيـن في 

اتخاذ القرارات في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر

معامل Fاملعنوية
)R2( التحديد

معامل 
)R( املتغير املتغير التابعاالرتباط

املستقل
.000b599.818.646.804aاملساءلةمشاركة املواطنيـن في اتخاذ القرارات

SPSS ،املصدر: بمعرفة الباحثة، البرنامج اإلحصائي
*ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله0.05
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يتضــح مــن جــدول )9( وجــود عاقــة ارتبــاط طرديــه بيـــن املســاءلة ومشــاركة املواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات فــي القطــاع 
محــل الدراســة حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )804.(، وقــد تبيـــن مــن معطيــات الجــدول ثبــات صاحيــة النمــوذ	 الختبــار 
هــذا الفــرض اســتناًدا إلــى ارتفــاع قيمــة )F( والبالغــة، )599.818(، وهــي دالــه إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــه )05(، ويتضــح 
مــن نفــس الجــدول أن املســاءلة فــي هــذا النمــوذ	 تفســر مــا مقــداره )64.6%(، مــن املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات فــي املحافظــة 
محــل الدراســة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R2( )464.(، وبماحظــة أن قيمــة االحتمــال )p=0.000<a=0.05( يتبيـــن 
وجــود أثــرا هاًمــا ذات داللــه إحصائيــة للمتغيــر املســتقل علــى التابــع، وقبــول صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة ذات داللــه 

إحصائيــة بيـــن املســاءلة وبيـــن مشــاركة املواطنيـــن فــي اتخــاذ القــرارات فــي قطــاع الكهربــاء والطاقــة فــي مصــر.

مناقشة نتائج الدراسة

النتائج املتعلقة بفروض الدراسة:

وجود عاقة ذات داللة إحصائية بيـــن املســاءلة وبيـــن توازن الســلطات املمنوحة للقيادة العليا مع مســئولياتهم في قطاع 
الكهرباء والطاقة بمصر.

وجود عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املساءلة وبيـن فاعلية الجهات الرقابية في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.- 

وجود توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املساءلة وبيـن مشاركة املواطن في اتخاذ القرار بقطاع الكهرباء والطاقة.- 

نتائج الدراسة امليدانية:

من خال الدراسة امليدانية تم التوصل إلى النتائج التالية:

قصور املساءلة في القطاع محل الدراسة، ويرجع ذلك إلى: 1-

العامليـــن فيــه بتقديــم تفســيرات  إلــزام  أو  الدراســة بأحقيــة املواطنيـــن بمراقبــة أداؤه،  القطــاع محــل  التــزام  قصــور 
لقراراتهــم وتصرفاتهــم املشــكوك فيهــا، وعــدم تركيــز آليــات املســاءلة عــى تعزيــز املســئولية فــي نفوســهم، كذلــك ضعــف تطبيــق 
القوانيـــن واللوائــح عليهــم علــى حــد ســواء دون تمييــز، وأشــارت آراء عينــة الدراســة إلــى عــدم وجــود قواعــد واضحــة ملســاءلة 
العامليـــن دون تمييــز، وأن مســاءلة ومحاســبة املقصريـــن عبــارة عــن شــعارات وليســت إجــراءات فعليــة، واتجهــت اآلراء إلــى أن 
إجــراءات املســاءلة اإلداريــة ال تتســم بالشــفافية أو املرونــة. ورغــم أوجــه القصــور الســابقة فــي القطــاع محــل الدراســة اتجهــت 
آراء العينــة إلــى وجــود بعــض أوجــه قــوة تتمثــل فــي ســرعة االســتجابة لتقاريــر الجهــات الرقابيــة، وامتــاك قنــوات اتصــال تمكــن 

املواطــن مــن الشــكوى مــن ســوء األداء.

ضعف آليات الحد من الفساد اإلداري، ويرجع ذلك إلى: 2-

قصــور تــوازن الســلطة مــع املســئولية: نتيجــة لقصــور التــوازن بيـــن الســلطة املمنوحــة للعامليـــن واملســئولية امللقــاة علــى أ- 
عاتقهــم داخــل القطــاع، باإلضافــة لضعــف الثقــة بيـــن القيــادات والعامليـــن بالقطــاع، كمــا إن مســتوى الخبــرة داخــل 
القطــاع ال يســمح بتفويــض الســلطة، وأشــارت آراء عينــة الدراســة أنــه ال يتــم تفعيــل مبــدأ الكفــاءة والجــدارة فــي اختيــار 

القيــادات ليكونــوا قــدوة لباقــي العامليـــن، وأضافــت تلــك اآلراء أن هنــاك تركيــز للســلطة فــي يــد اإلدارة العليــا.

ضعــف فاعليــة الجهــات الرقابيــة: نتيجــة لقصــور التعــاون بيـــن العامليـــن وأعضــاء األجهــزة الرقابيــة لكشــف الفســاد ب- 
داخــل القطــاع محــل الدراســة، كمــا إن هنــاك بــطء فــي االســتجابة لتقاريــر الجهــات الرقابيــة، باإلضافــة إلــى أن القطــاع 
ال يلتــزم برفــع الوعــي الرقابــي لــدى العامليـــن بــه، وأشــارت آراء عينــة الدراســة لعــدم وجــود اقتنــاع لــدى العامليـــن بأهميــة 
الــدور الرقابــي لألجهــزة الرقابيــة فــي مكافحــة الفســاد. ورغــم أوجــه القصــور الســابقة أشــارت آراء العينــة إلــى وجــود بعــض 

أوجــه للقــوة تتمثــل فــي توافــر صاحيــات لــدى األجهــزة الرقابيــة ممــا يمكنهــا مــن ممارســة مهامهــا الرقابيــة بكفــاءة.

وذلــك نتيجــة ضعــف تفعيــل 	-  فــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالقطــاع محــل الدراســة:  ضعــف مشــاركة املواطنيـــن 
مســاهمات منظمــات املجتمــع املدنــي، باإلضافــة لعــدم اهتمــام القطــاع محــل الدراســة بقيــاس رضــاء املتعامليـــن معــه 
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عــن مســتوى أداؤه، والقصــور فــي توافــر اآلليــات الازمــة والكافيــة ملســاءلة املواطنيـــن للعامليـــن بالقطــاع، وقــد اتجهــت 
آراء عينــة الدراســة إلــى أنــه ال يتــم عمــل اســتطاعات للــرأي فــي كثيــر مــن األمــور والقــرارات التــي يتخذهــا القطــاع، وضعــف 

تداول املعلومات ونشر تقارير األعمال بصفة دورية. 

حدود الدراسة
التــي تناولــت متغيــرات املســاءلة مــن جهــة  فــي الدراســات الســابقة  الباحثــة بموضــوع الدراســة دفعهــا للتعمــق  اهتمــام 
تلــك الدراســات واألخــذ  فــي  إليهــا مــن الباحثيـــن  تــم اإلشــارة  التــي  بهــدف تفــادى النقائــض  والفســاد اإلداري مــن جهــة أخــرى، 
بالتوجيهــات التــي تبنتهــا تلــك الدراســات كأفــاق للبحــث. ومــن أهــم الصعوبــات التــي واجهــت الباحثــة كان نــدرة املوضوعــات التــي 
تناولــت العاقــة بيـــن متغيــرات الدراســة، وكــذا عــدم وجــود قاعــدة بينــات دقيقــة عــن مجتمــع الدراســة، وبالتالــي صعوبــة تحديــد 
العينــة وقــد تــم تافــى ذلــك بالرجــوع إلــى مديــر إدارة املــوارد البشــرية حيــث تــم الحصــول علــى تلــك البيانــات عــن طريــق األرشــيف. 
باإلضافــة إلــى ذلــك واجهــت الباحثــة صعوبــة فــي املقابلــة الشــخصية مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي ضــوء اعتزامهــا الحصــول 
علــى آراءهــم حــول مــدى تطبيــق املســاءلة وأثــر ذلــك علــى الفســاد اإلداري، وقــد تــم االســتعاضة عــن ذلــك بمقابــات مــع عينــة 

عشــوائية مــن املديريـــن والعامليـــن بالقطــاع محــل الدراســة وتوزيــع االســتقصاء عليهــم بعــد موافقــة إدارة األمــن بالشــركة.

توصيات الدراسة
من خال الدراسة امليدانية والنظرية توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات على النحو التالي:

تفعيل آليات املساءلة بقطاع الكهرباء والطاقة في مصر مما يعزز من آليات الحد من الفساد.- 

القصور في غرس قيم أخاقيات املهنة والرقابة الذاتية وتغليب املصلحة العامة علي املصلحة الخاصة.- 

إعادة هيكل السلطة علي نحو يسمح بمشاركة املسئولية.- 

وضع التشريعات التي من شأنها الحد من البيروقراطية وسرعة وتسهيل عملية صنع القرارات اإلدارية.- 

مساءلة املتهميـن في قضايا الفساد ومعاقبة من ثبت إدانته دون تمييز.- 

التزام األجهزة الرقابية بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح ودقة.- 

التزام األجهزة التنفيذية والقضائية بالتحقيق مع متهمي قضايا الفساد ومحاكمتهم دون.- 

تطوير األنظمة والتشريعات الخاصة بمحاربة الفساد.- 

التنسيق والتعاون بيـن األجهزة الرقابية في محاربة الفساد.- 

توافر قواعد وآليات واضحة ومكتوبة للمساءلة يخضع لها جميع العامليـن علي حد سواء.- 

ضرورة وجود استقالية مالية وإدارية لدى األجهزة الرقابية تمكنها من القيام بدورها بكفاءة.- 

إخضاع العامليـن للمساءلة العلنية بما يساعد علي الحد من الفساد اإلداري.- 
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 ABSTRACT

The study aimed to estimate the degree of application of administrative accountability to administra-
tive corruption in the electricity and energy sector in Egypt. The study population consisted of workers in 
the mentioned sector and from various administrative levels. The number of community members reached 
)1964( elements, while the study sample is a random sample of )322( elements.

In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire consisting of )25( items was built. The 
study reached several results, the most important of which are: the lack of accountability in the sector under 
study, and the weakness of mechanisms to reduce administrative corruption as a result of the lack of bal-
ance of power with responsibility and the weak effectiveness of the supervisory authorities, as well as the 
weak participation of citizens in decision-making. Related to the sector under study.

The study recommended the development of regulations and legislation to combat corruption, and 
the commitment of regulatory bodies to submit periodic performance reports to the higher authorities with 
clarity and accuracy, as well as activating accountability mechanisms in the electricity and energy sector in 
Egypt, which enhances mechanisms to reduce corruption.

Keywords: Administrative Accountability, Administrative Corruption.


