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الثقة التنظيمية كمتغير وسيط في
 العالقة بين عدالة التوزيعات وانتشار الفساد اإلداري

 »دراسة تطبيقية على العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا«
 الدكتور جمال عبد احلميد حممد مدر�ص اإدارة الأعمال

كلية التجارة واإدارة الأعمال  جامعة حلوان

ملخ�س البحث
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  والأزمات  الظواهر  من  العديد  ما�ضية  عقود  عدة  منذ  م�ضر  �ضهدت 
الظواهر  تلك  اأهم  من  ولعل  يناير،  من  والع�ضرين  اخلام�ص  ثورة  بعد  حدتها  زادت  والجتماعية 
ظاهرة الف�ضاد الإداري والذي يعد من املو�ضوعات الهامة يف اأدبيات الإدارة. وي�ضتهدف هذا البحث 
درا�ضة وحتليل العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري يف املوؤ�ض�ضات، 
وقى �ضبيل ذلك جمعت بيانات من )303( مفردة ممثلة ملجتمع البحث، وا�ضتخدم الباحث اأ�ضاليب 

الرتباط والنحدار لتبيان هذه العالقة، وقد تو�ضل الباحث اإىل:
واأبعاد الثقة التنظيمية  التوزيعات  عدالة  بني  قوي  طردي  ارتباط  • وجود 
التوزيعات واأبعاد الف�ضاد الإداري  عدالة  بني  قوي  عك�ضي  ارتباط  • وجود 

التنظيمية واأبعاد الف�ضاد الإداري  الثقة  بني  متو�ضط  عك�ضي  ارتباط  • وجود 
الف�ضاد  وانت�ضار  التوزيعات  عدالة  بني  العالقة  يف  التنظيمية  الثقة  متغري  لإدخال  تاأثري  وجود   •

الإداري
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Abstract:

This paper investigates the relationship  of  administrative  corruption  phenom-

enon with the distributive justice and organizational trust in the organizations. 

Thus، a sample of 303 observations has been collected، and the analysis of cor-

relation and regression has been employed to illuminate such relationship. The 

results illustrate strong positive correlation between distributive justice and the 

dimensions of organizational trust، whereas a strong negative correlation between 

distributive justice and the administrative corruption has been revealed. Also، a 

medium negative correlation between organizational trust and the dimensions of 

administrative corruption has been discovered. Finally، the study finds an impact 

of involving the variable of organizational trust in the relationship between the 

distributive justice and the administrative corruption.

�أواًل. مقدمة:                                                         

اأ�ضبح ظاهرة منت�ضرة على م�ضتوي  الإداري  الف�ضاد  باأن  القول  العملي ميكن  الواقع  با�ضتقراء       
الأفراد وعلى م�ضتوي القيادات الإدارية واملالية، وفى العديد من الدول، ول توجد دولة خالية من 

الف�ضاد فهو متغلغل يف الدول الغنية والفقرية على حد �ضواء.
     اإن ما ت�ضهده م�ضر منذ عدة عقود ما�ضية من ظواهر واأزمات �ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية 
زادت حدتها بعد ثورة اخلام�ص والع�ضرين من يناير تختلف يف اأ�ضكالها واأثارها، ولعل من اأهم تلك 
 ، الر�ضوة   ، التزوير   ، )الختال�ص  واأنواعه  اأ�ضكاله  مبختلف  الإداري  الف�ضاد  ظاهرة  هي  الظواهر 
يف  الهامة  املو�ضوعات  من  املو�ضوع  هذا  يعد  حيث  وغريها(.  ال�ضلطة،  ا�ضتخدام  �ضوء   ، الإهمال 
اأدبيات الإدارة خ�ضو�ضا مع منو الجتاه احلايل يف الدرا�ضات امليدانية نحو تناول الظواهر ال�ضلوكية 

Counter- productive behaviors. املناوئة لالإنتاج اأو ما ي�ضمى باللغة الإجنليزية
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     ونظرًا ملا للف�ضاد الإداري من اآثار �ضلبية على املنظمات، والتي تتمثل يف فقدان الثقة يف الإدارة 
امل�ضاكل  وزيادة  الالمبالة،  ظهور  الإ�ضرافية،  والإدارة  الو�ضطي  بالإدارات  العاملني  ويف  العليا 
الجتماعية، عدم امل�ضاواة يف تطبيق القانون. من هنا جاءت هذه الدرا�ضة لتحليل اأثر غياب كل من 
عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�ضار الف�ضاد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا 
مع الأخذ يف العتبار اأن الثقة التنظيمية تتو�ضط هذه العالقة خا�ضة يف ظل ندرة الدرا�ضات التي 

تهتم بهذا اجلانب.
ثانيًا : الإطار النظري والدرا�ضات ال�ضابقة :

مكثفة يف  ب�ضورة  تتغلغل  بداأت  التي  الإدارية  الق�ضايا  من  يعترب  الإداري  الف�ضاد  باأن  القول  ميكن 
يتم  �ضوف  ذلك  على  وبناء  الإدارية.  للممار�ضة  فعال  كمر�ضد  عليها  التعويل  ويتم  الإدارة،  اأدبيات 

عر�ص الإطار النظري للبحث والدرا�ضات ال�ضابقة كما يلي:
) Administrative Corruption(     :1/2 :  �لف�ساد �الإد�ري

1/2 / 1: مفهوم �لف�ساد �الإد�ري:

تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الف�ضاد الإداري. وقد يعزى �ضبب ذلك اإىل اختالف املدار�ص 
الفل�ضفية التي تناولت مو�ضوع الف�ضاد الإداري، واختالف اأفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه املدار�ص. 

وميكن تناول مفهوم الف�ضاد الإداري كالتايل:
• عرف كلٌّ من مهدي ومو�ضي  )1993( الف�ضاد الإداري باأنه عبارة عن ا�ضتعمال للوظيفة العامة 
بجميع ما يرتتب عليها من هيبة ونفوذ و�ضلطة لتحقيق منافع �ضخ�ضية وب�ضكل خمالف للقوانني 

املعمول بها .
الأفراد الذي يجعلهم غري قادرين على  عند  القيمي  الق�ضور  هو  باأنه  الأعرابي )1995(  • وعرفه 

تقدمي اللتزامات الذاتية املجردة التي تخدم امل�ضلحة العامة.
Caiden )1997 ( باأنه التاأثري غري امل�ضروع يف القرارات العامة . عرفه  • كما 

)2000( باأنه " �ضلوك بريوقراطي ي�ضتهدف حتقيق منافع �ضخ�ضية بطريقة  عامر  و�ضفه  • بينما 
غري �ضرعية.
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باأنه "ا�ضتغالل ال�ضلطة للح�ضول على ربح  الإداري  الف�ضاد  واأنعام )2000(  منقذ  • يف حني عرفه 
اأو منفعة اأو فائدة ل�ضالح �ضخ�ص اأو جماعة، بطريقة ت�ضكل انتهاكًا للقانون اأو ملعايري ال�ضلوك 

الأخالقي الراقي ".
وعلى ذلك ميكن للباحث القول باأن الف�ضاد الإداري هو �ضلوك غري ر�ضمي بديل عن ال�ضلوك الر�ضمي 
�ضعيًا  بواجبات وظيفته  املوظف  اإخالل  يت�ضمن  املنظمات؛  اأو خارجية يف  داخلية  اأ�ضباب  ينتج عن 

لتحقيق مكا�ضب له اأو لأفراد اأ�ضرته اأو اأ�ضدقائه.
2/1/2: �أ�سكال �لف�ساد �الإد�ري: 

اأ�ضبحت ظاهرة الف�ضاد الإداري حديث ال�ضاعة وا�ضتحوذت علي اهتمام املنظمات والهيئات الدولية 
كما حظيت باهتمام الكثري من اأ�ضاتذة الإدارة واملفكرين ب�ضكل عام )اليو�ضف ، 2000(، )اإبراهيم 
 ،1980(  ،)Caiden   ،1987(  ،)2007 )علوان،   ،)1417 يو�ضف،  )اأبو   ،)2001 وال�ضرايرة، 
Gould( ومن خالل مراجعة الباحث لالأدبيات ال�ضابقة يف هذا املجال، فاإنه ميكن تق�ضيم اأ�ضكال 

الف�ضاد الإداري اإىل اأربعة جمموعات كالتايل:
اأ -الف�ضاد التنظيمي : وهو جمموعة من الظواهر ال�ضلبية التي متثل اإخالل بواجبات الوظيفة العامة 

من قبل موظف اخلدمة ومتثل اأهم اأ�ضكاله مايلي :
-  المتناع عن اأداء العمل وب�ضكل م�ضتمر.

- عدم اأداء الفرد العامل عمله بدقة واإخال�ص.
- عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات ال�ضادرة من روؤ�ضاء العمل.

- اإف�ضاء اأ�ضرار العمل التي توؤثر على حتقيق اأهداف امل�ضلحة العامة.
- عدم التعاون مع زمالء العمل فيما يتعلق بتحقيق اأهداف املنظمة.

ب -الف�ضاد ال�ضلوكي: وهو جمموعة من الظواهر ال�ضلبية لل�ضلوك الوظيفي للفرد اأو الأفراد العاملني 
يف الأجهزة العامة؛ هذا ال�ضلوك ال�ضلبي يتمثل يف عدة �ضور واأ�ضكال هي:

-  ممار�ضة الفرد اأعمال تعيبه وتعيب اجلهاز الإداري الذي ينتمي اإليه.



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)115

-  اأداء اأعمال غري ر�ضمية وغري م�ضموح بها يف اأثناء العمل الر�ضمي.
-  ا�ضتغالل املوارد املتاحة يف حتقيق منافع �ضخ�ضية.

-  التحايل على تعليمات العمل لتحقيق مك�ضب �ضخ�ضي 
ج -الف�ضاد املايل :ويتمثل يف جمموعة من املخالفات ال�ضلبية التي يرتكبها الفرد املوظف عند اإجناز 
املعامالت املالية، �ضواء ما يرتبط منها بامل�ضلحة العامة اأم مب�ضلحة املواطنني الذين يتعاملون 

مع املنظمات العامة ويتمثل يف الأ�ضكال الآتية :
التعليمات  اأو  املركزية  الإدارات  املن�ضو�ص عليها من قبل  املالية  والأحكام  القواعد  -  خمالفة 

املالية املعمول بها.
-  الإهمال والتق�ضري الذي يرتتب عليه �ضياع حق مايل.

املالية  الأعمال  تنفيذ  واملكلفة مبتابعة  والتفتي�ص  للرقابة  املركزية  الأجهزة  تعليمات  - خمالفة 
للمنظمات العامة.

 د- الف�ضاد اجلنائي :ويتمثل يف جمموعة من الأ�ضكال التي يتم فيها التاأثري على املوظف بهدايا مادية 
اأو غري مادية بطرق غري قانونية، الق�ضد منها اتخاذ قرار يف �ضالح من قدموا تلك الهدايا، و 

ياأخذ اأ�ضكال متعددة وهي:
-  ال�ضرقة : ويق�ضد بها اأخذ الأموال العامة خفية، وتعترب من ال�ضلوكيات املحرمة واملدانة �ضرعا 

وقانونًا، وتقع ال�ضرقة عادة على الأموال النقدية اأو الأ�ضياء العينية .
- الر�ضوة : ويق�ضد بها كل ما يعطيه املواطن )الرا�ضي( ملوظف عام اأو �ضاحب �ضلطة )مرت�ص( 

لتنفيذ ما يريده الأول.
- التزوير : وهو تغيري لطبيعة امل�ضتندات والوثائق الر�ضمية، حتى ت�ضتعمل فيما  زورت من اأجله، 

ويرتتب عليها الإ�ضرار بالغري.
امل�ضتحقة  الأموال  الإهمال يف حت�ضيل  الذي ينتج عنه �ضرر كبري مثل  الفعل  : وهو  الإهمال   -

للدولة، اأو عدم اللتزام مبواعيد العمل اأو الإهمال يف مراجعة الطلبيات وغريها.
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اأو  اأعباء مالية  اأو بتقليل ما يتحمله من  -  الو�ضاطة : وهي التو�ضل يف اإجناز الأعمال ب�ضرعة، 
غريها من جرائم ال�ضلوك ال�ضخ�ضي يف العمل.

يف  العاملني  الأفراد  ف�ضاد  م�ضكلة   )  Bernard،1984  ( درا�ضة  تناولت  ال�ضابقة:  الدرا�ضات   3/1/2
ال�ضجون والعوامل املوؤثرة يف حدوثه، وتو�ضلت الدرا�ضة اإيل اأن اأهم اأ�ضكال الف�ضاد تتمثل يف ا�ضتعمال 
اأهم  واأن  وغريها،  الختال�ص  ال�ضرقة،  ال�ضتغالل،  البتزاز،   ، لها  املحدد  الغر�ص  غري  يف  املوارد 

اأ�ضباب حدوث الف�ضاد هو �ضعف نظام الرقابة و�ضعف احلوافز املمنوحة للعاملني يف ال�ضجون .
املواطنني  نظر  وجهة  من  الر�ضوة  ظاهرة  و�ضف   )1994، املح�ضن  )عبد  درا�ضة  تناولت  حني  يف 
واملوظفني يف الوحدات العامة امل�ضرية، وتو�ضلت اإىل اأن من اأهم الأ�ضباب التي �ضاهمت يف انت�ضار 
املطلوبة،  بالإجراءات  املواطنني  جهل  والبطيئة،  الروتينية  والإجراءات  )التعقيدات  هي  الر�ضوة 
ومقا�ضده  اأغرا�ضه  ح�ضب  والتالعب  التف�ضري  حرية  للموظف  يتيح  مما  اللوائح  بع�ص  وغمو�ص 

ال�ضخ�ضية.
بينما تناولت درا�ضة )منقذ واإنعام ،2000( العوامل املوؤثرة يف الف�ضاد الإداري ال�ضخ�ضية والتنظيمية 
املتزوجني  ال�ضباب  املوظفني  الإداري هم غالبًا من  بالف�ضاد  اأن من يقومون  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
الذين لديهم موؤهالت متو�ضطة، وميتازون بعالقات وطيدة مع روؤ�ضائهم يف العمل وعالقات �ضعيفة 

مع زمالئهم املوظفني 
يف حني اقرتحت درا�ضة )Ogus، 2004( ا�ضرتاتيجية للحد من ظاهرة الف�ضاد بدًل من حماولة منعها 
نهائيًا، تركز هذه ال�ضرتاتيجية على الإجراءات والرتتيبات التنظيمية والتي اإذا مت ت�ضميمها ب�ضكل 

منا�ضب فاإنها �ضتوؤدي اإىل حتقيق الهدف منها.
بينما تناولت درا�ضة )Luo،2005( اأربع حماور ت�ضكل يف جمموعها الف�ضاد التنظيمي وهي )الف�ضاد 
والهند�ضة  الف�ضاد  التنظيمي،  وال�ضلوك  الف�ضاد  واأثاره،  التنظيمي  الف�ضاد  التنظيمية،  والبيئة 

التنظيمية(، وقامت با�ضتخدام مقيا�ص الف�ضاد لتحديد املنظمات الفا�ضدة، وتو�ضلت اإىل:
)اأ( اأو�ضحت الدرا�ضة اأن غياب الرقابة التنظيمية، وعدم ال�ضفافية، وعدم العدالة والظلم، ودرجة 

التعقيد، هي التي حتفز على القيام بالأعمال غري امل�ضروعة
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اأهمها )املخالفات بوجه  ت�ضود داخل املنظمات من  الفا�ضدة  ال�ضلوكيات  )ب( هناك جمموعة من 
عام، املخالفات الإجرائية، املخالفات الهيكلية(.

)ج( الف�ضاد الإداري يعيق عملية التطوير التنظيمي، ويوؤدي اإىل عدم الكفاءة التنظيمية.
)د( يقاوم الف�ضاد الإداري بناء الثقافة التنظيمية وبناء الهياكل التنظيمية.

يف حني ا�ضتخدمت درا�ضة ) Graaf & Huberts،2008 ( اأ�ضلوب درا�ضة احلالة ملعرفة طبيعة الف�ضاد 
عادة  يحدث  الف�ضاد  اأن  اإيل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  هولندا  يف  للن�ضاء  حالت   )10( درا�ضة  خالل  من 
يف غ�ضون عالقات دائمة ، واأن اأهم الدوافع وراء الف�ضاد ب�ضرف النظر عن الك�ضب املادي ت�ضمل 

ال�ضداقة واحلب والرغبة يف اإقناع الآخرين .
الف�ضاد  انت�ضار  مالمح  اأهم  اإيجاز  ال�ضابقة  والدرا�ضات  الواقع  ا�ضتقراء  خالل  من  للباحث  وميكن 

الإداري يف الوحدات املحلية فيما يلي:
)اأ( تداخل الخت�ضا�ضات وال�ضلطات وتعدد مراكز اتخاذ القرارات الأمر الذي يجعل املوظف العام 
اأكرث من رئي�ص، وبالتايل ي�ضهل عليه القيام باملخالفات الإدارية التي تقوده اإىل  اأمام  م�ضئوًل 

ارتكاب ممار�ضات الف�ضاد. 
يخلق  مما  املنا�ضب  الوقت  يف  ومعاجلتها  امل�ضكالت  وك�ضف  النحرافات  تقومي  يف  الرتاخي  )ب( 
انطباعًا لدى املوظف العام بعدم اكرتاث الإدارة واهتمامها وحر�ضها على �ضري العمل بال�ضورة 

املطلوبة؛ الأمر الذي يدفع ارتكاب كل املخالفات غري امل�ضروعة.
ال�ضلطات  تركز  عليه  يرتتب  الذي  الأمر  والقيادة؛  الإدارة  يف  ال�ضتبدادي  النمط  �ضيادة  )ت(  
وال�ضالحيات يف قمة الهرم الإداري والعتماد على اأ�ضاليب الرتهيب والعقاب للمروؤو�ضني دون 

العرتاف بالإجنازات الفردية للموظفني يف العمل ومكافاأتهم عليها.
تفا�ضيل  يف  املوظف  ا�ضتغراق  اإىل  توؤدي  البريوقراطية  الإجراءات  وتعقد  الروتني  جمود  )ث(  
الإجراءات ومرورها بالعديد من احللقات للح�ضول على املوافقات املطلوبة، وهذه الإجراءات 
تعد فر�ضة منا�ضبة اأمام املوظف العام لتحقيق مكا�ضب �ضخ�ضية كقبول الر�ضاوى مقابل ت�ضهيل 

الإجراءات الإدارية.
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التنقالت  وكرثة  العامة  والإدارات  والأجهزة  املوؤ�ض�ضات  من  كثري  الإداري يف  ال�ضتقرار  )ج( عدم 
والتكاليف خالل فرتة زمنية ق�ضرية، ي�ضجع على ا�ضتغالل املنا�ضب اأو الوظيفة و�ضرف اجلهد 
والوقت بحًثا عن �ضبل الرثاء وجمع املال بالف�ضاد نتيجة القتناع باأن املن�ضب اأو الوظيفة لي�ضت 

دائمة واأنه ل جمال اأمامه لإثبات ذاته؛ لأنه عر�ضة للنقل وال�ضتبدال باآخر.
احلياتية  العام  املوظف  متطلبات  تلبية  على  قدرتها  وعدم  واملكافاآت  احلوافز  نظم  تخلف  )ح( 
والجتماعية والقت�ضادية، نتج عنه جنوح كثري من املوظفني اإىل ارتكاب ممار�ضات خمالفة 
للتعوي�ص عن الق�ضور يف نظم احلوافز واملكافاآت من خالل تعاطي الر�ضوة والعمولة والختال�ص.

Organizational trust :2/2 : �لثقة �لتنظيمية

اهتمت املداخل احلديثة يف الفكر الإداري مبفهوم الثقة التنظيمية؛ حيث قامت النظرية اليابانية 
)Z( على ثالثة مرتكزات اأ�ضا�ضية وهي )الثقة، املهارة، املودة(، )الطائي، 2007(، وميكن تناول 

هذا املحور من خالل التي:
1/2/2 : مفهوم الثقة التنظيمية واأهميتها: لقد ركز الباحثون يف تف�ضري مفهوم الثقة علي اأنها درجة 
اإميان وتقبل الفرد للقرارات وال�ضيا�ضات التي ت�ضعها اإدارة املنظمة والتي تقوم بتنفيذها واإدارتها 

ب�ضكل عادل جلميع الأطراف وبالجتاه نف�ضه .
وتعرف اأي�ضًا باأنها الإميان العام والثقة بنوعية وقبول اأ�ضخا�ص معينني مثل زمالء العمل والرئي�ص 
اأ�ضا�ص ت�ضرفهم  العليا، والرغبة يف العتماد عليهم علي  الإدارة  اأو جمموعات معينة مثل  املبا�ضر 
 .) Chen& Dhillon،2003 ( كما هو متوقع منهم، ف�ضاًل عن عدم الهتمام مبراقبة ومتابعة �ضلوكهم
باأنها درجة تفوي�ص بع�ص امل�ضوؤوليات واملهام للمروؤو�ضني الذين  الثقة  اأما )starter،2005( فريي 

ميثلون التوقعات الإيجابية الواثقة لإجنازهم لتلك املهام وامل�ضوؤوليات.
هذا وقد و�ضف )Puusa & tolranen ، 2006( الثقة باأنها الرابط الجتماعي )social glue( الذي 
يربط ويل�ضق الأنواع املختلفة للهياكل التنظيمية معًا، وهي عن�ضر اأ�ضا�ضي لبناء العالقات الإن�ضانية؛ 

اإذ تخلق التاآزر وتعطي النا�ص ال�ضعور بالأمان.
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وعرفها )الطائي ، 2007( باأنها اإميان الفرد والقائد والعاملني معه بالأهداف والقرارات وال�ضيا�ضات 
التنظيمية يف املنظمة مبا يعك�ص ر�ضا والتزام اجلميع جتاه املنظمة.

وم�ضاعر  ومعتقدات  توقعات  التنظيمية هي عبارة عن  الثقة  اأن   ) ال�ضكرجي )2008  يرى  يف حني 
اإيجابية يحملها الأفراد جتاه املنظمة التي ينتمون اإليها، واملرتبطة باملمار�ضات وال�ضلوكيات الإدارية 

املطبقة والتي روعي فيها اللتزام بالقيم الأخالقية والبتعاد عن كل ما ي�ضر بامل�ضالح امل�ضرتكة.
 Hoy& Moran،2003 وعمومًا فاإن مفهوم الثقة التنظيمية يعك�ص خم�ص حقائق وهي

• الإح�ضان )Benevolence ( : وهو �ضعور طرف ما باأن الطرف الآخر يح�ضن عليه باخلري وميده 
بالعطف .

اأو جمموعة  الذي يعتمد فيه �ضخ�ص ما على �ضخ�ص  : وهو املدى   ) Reliability( العتمادية  •
اأخرى .

Competency ( : اأي امتالك املهارة واملعرفة واخلربة .  ( • اجلدارة 
)Honesty ( : اأي �ضخ�ضية و�ضالمة ونزاهة وم�ضداقية الطرف املوؤمتن . • الأمانة 

)Openness ( : اأي لي�ص هناك اأي حجب للمعلومات . • النفتاح 
وقد بحثت درا�ضة Blomqvist،et.al،2004العالقة بني الثقة التنظيمية وبع�ص الق�ضايا الهامة مثل ) 
التعاون، التن�ضيق داخل املنظمة ( وتو�ضلت اإيل وجود ارتباط اإيجابي بني الثقة ال�ضائدة واملروؤو�ضني 
لزيادة  و�ضيلة  الثقة  اأن  الدرا�ضة  اأثبتت  كما  املنظمة،  داخل  والتن�ضيق  التعاون  عمليات  زيادة  وبني 

املرونة الإ�ضرتاتيجية وتقود اإىل مزيد من التكيف.
وعلى ذلك فاإنه ميكن القول باأن تكوين وبناء الثقة يف املنظمات يعد مطلبًا اأ�ضا�ضيًا ل�ضمان التفاعل 
والتبادل بني الأطراف لإجناز املهام املطلوبة بكفاءة وفعالية، وبدونها ل ميكن اأن ت�ضتقر املنظمات 

يف العمل والبقاء.
التنظيمية،  الثقة  اأبعاد  والأبحاث  الدرا�ضات  من  عديد  تناول  التنظيمية:  الثقة  اأبعاد   :2/2/2
درا�ضة  مثل  منها  العديد  قبل  من  والعتماد  بالقبول  حظيت  اأبعاد  ثالثة  وجود  على  اأغلبها  واتفق 
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)Strater،2005(، )Dirks & ferrin،2002 ( )Adams،2004 ( وهي :
اأ-  الثقة يف امل�ضرفني )الرئي�ص املبا�ضر(:   Trust in supervisors وهي متثل التوقعات الإيجابية 
للمروؤو�ضني جتاه م�ضرفيهم يف العمل وفقا للعالقات املتبادلة بني الطرفني Pillai ،1999، والثقة 
هي �ضمة رئي�ضة مرتبطة بالقيادة ، اإذ اإن الأمانة وال�ضتقامة هي �ضمة اأ�ضا�ضية وحتمية للقيادة 
فعندما يثق الأفراد بالقائد فاإنهم يرغبون اأن يكونوا حتت طوع اأوامره لأنهم على ثقة باأن كل من 
حقوقهم وم�ضاحلهم لن ي�ضاءلها ؛ اإذ اإنه من غري املحتمل اأن يتبع الأفراد ما يرونه غري اأمني اأو 

.)Robbins، 2003( يعمل على ا�ضتغاللهم
امل�ضرفني مبروؤو�ضيهم ومنظمتهم  ثقة  اإىل اختبار دور   ) Straiter،2005  ( هذا وقد �ضعت درا�ضة 
�ضركات  اإحدى  على  الدرا�ضة  طبقت  حيث  ؛  التنظيمي  واللتزام  الوظيفي  الر�ضا  علي  واأثرها 
عينة  على  وزع  ا�ضتبيان  الباحث  وا�ضتخدم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  بنيوجري�ضي  الأدوية 
باملنظمة  امل�ضرف  ثقة  بني  العالقة  اأن  البحث  نتائج  واأفرزت  مبيعات  مدير   )117( من  مكونة 

واللتزام التنظيمي اأقوى من ثقته باملروؤو�ضني واللتزام التنظيمي .
ب- الثقة  يف زمالء العمل:  Trust in Co-Worker ويق�ضد بها تلك العالقات التعاونية املتبادلة 
واملوقف الإيجابي بني الأفراد العاملني من حيث العتماد املتبادل وال�ضرتاك يف الأفكار واملعلومات 
والت�ضالت املفتوحة بني جميع الأطراف وذلك مبا ي�ضهم يف حتقيق الأهداف والغايات امل�ضرتكة 
Becerra&Gupta،2003. وقد اأ�ضبحت الثقة بني زمالء العمل م�ضاألة مهمة يف منظمات اليوم 

وهم  تكاملية  مبهارات  يتمتعون  الذين  العمل؛  فرق  اأو  جمموعات  على  كبري  ب�ضكل  تعتمد  التي 
يكونون ملتزمني بتحقيق هدف م�ضرتك؛ فالثقة توؤثر يف اأداء الفريق نحو الو�ضول اإىل الأهداف 

.) Dirks & Ferrin ،2002( املطلوبة
Trust in Organization Management اإن املع�ضلة الأ�ضا�ضية التي  ج- الثقة باإدارة املنظمة:  
تواجه املنظمات التي تكون تكاليفها باهظة والتي رمبا توؤدي اإىل ف�ضلها اأو انهيارها بالكامل هي 
فقدان الثقة باإدارة املنظمة من قبل العاملني ، فالتقنية مبفردها ل ميكنها اإدارة اأمور املنظمة 
و�ضيبقى لالأفراد العاملني الأهمية الكربى يف العمل والتطوير والبتكار . واإذا ما اأريد للمنظمات 
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النجاح يف حتقيق اأهدافها، واإدارتها بكفاءة ومعنوية عالية لبد من وجود الثقة املتبادلة، فنق�ص 
الثقة يجعل العاملني بال قيمة، كما اإن انعدام الثقة يجعل الأفراد يف�ضلون م�ضاحلهم ال�ضخ�ضية 
اأن م�ضتوى  على م�ضالح املنظمة. ومن ثم انخفا�ص ولئهم )العنزي، ال�ضاعدي، 2004(. كما 
واملجاملة،  )ال�ضمري،  املتمثل يف  التنظيمية  املواطنة  �ضلوك  مع  بعالقة  يرتبط  التنظيمية  الثقة 

 Altunts & Baykal،2010  .) الإيثار
    Distributive justice 3/2 :  عد�لة �لتوزيعات

)عدالة  هي  اأنواع  اأربعة  يف  تتمثل  التي  التنظيمية  العدالة  اأبعاد  اأحد  التوزيعات  عدالة  تعترب      
 Fodchuk،2007، املعلومات  عدالة  ال�ضخ�ضية،  التعامالت  عدالة  الإجراءات،  عدالة  التوزيعات، 
Colquitt،2001  ، وهي من اأهم امل�ضببات التي ميكن اأن توؤثر علي �ضلوكيات الأفراد داخل املنظمات 

�ضواء الإيجابية منها اأو ال�ضلبية .
ويق�ضد بها العدالة املدركة عن توزيع املوارد من قبل املنظمة، فهي تركز على اإدراك املوظفني لعدالة 

املخرجات امل�ضتلمة، وقد حدد Organ 1988 ثالثة قواعد لعدالة التوزيع هي:
)اأ( قاعدة امل�ضاواة : وتقوم علي فكرة اإعطاء املكافاآت علي اأ�ضا�ص امل�ضاهمة .

)ب( قاعدة النوعية : وتقوم علي ت�ضاوي فر�ص احل�ضول علي املكافاآت بغ�ص النظر عن اخل�ضائ�ص 
الفردية.

)ج( قاعدة احلاجة : وتقوم علي فكرة تقدمي الأفراد ذوي احلاجة امللحة علي الآخرين بافرتا�ص 
ت�ضاوي الأ�ضياء الأخرى.

واملتمثلة  العامل  للفرد  ال�ضخ�ضية  املخرجات  على  توؤثران  الإجراءات  وعدالة  التوزيعات  عدالة  اإن 
بالر�ضا الوظيفي واملايل، وكذلك على املخرجات التنظيمية واملتمثلة بالولء التنظيمي ونظام تقييم 
الأداء ) McFarlane & Sweeney،  1990( . كما يوجد عالقة عك�ضية بني العدالة بنوعيها )الإجرائية 
والتوزيعية( وظهور ال�ضلوكيات ال�ضلبية �ضواء تلك املوجهة نحو املنظمة اأو تلك املوجهة نحو الأفراد 
)Fox et al، 2001(. وتوؤثر العدالة التنظيمية بعنا�ضرها املختلفة، وال�ضراعات بني الأفراد، والقيود 

التنظيمية على جميع ال�ضلوكيات املناوئة للعمل )عوي�ص،2008(.
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4/2 :  �لعالقة بني عد�لة �لتوزيعات و�لثقة �لتنظيمية و�نت�سار �لف�ساد �الإد�ري:

تعد البيئة الإدارية بكل مكوناتها عاماًل م�ضجعًا على ارتكاب ممار�ضات الف�ضاد يف املنظمات، خا�ضة 
اإذا كانت تلك البيئة ي�ضودها الت�ضيب والالمبالة والفو�ضى وانعدام النظام وغياب كل من العدالة 
والثقة التنظيمية. فغياب العدالة التنظيمية بني الأفراد العاملني �ضواء ما يتعلق بفقدان الرتقية اأو 

التدريب، واملكافاآت املالية يوؤثر على انت�ضار ظاهرة الف�ضاد الإداري
(Bernard ، 1984(، )Mcfarland and Sweeney،1990( . 

كما اأن عدالة التوزيعات تف�ضر ما يقرب من 12% من التغريات يف انت�ضار الف�ضاد الإداري، وهي نتيجة 
�ضعيفة للغاية، الأمر الذي ي�ضتدعي �ضرورة اإدخال املتغريات الو�ضيطة يف درا�ضة هذه العالقة )علوان 
،2007 (. وقد اأ�ضار عديد من الباحثني اإىل اأهمية بناء الثقة التنظيمية بني الأفراد والإدارة، فهي 
 ،) 2003،Amico( عامل هام يف حتقيق التكامل للمنظمة ومفتاح رئي�ص لل�ضلوك ال�ضخ�ضي املتوقع
للتفاعل الإن�ضاين وفقًا لراأي )Domingue & pels،2004 (، كما  اأي �ضكل  اأ�ضا�ص يف  وهي عامل 
اأكدا ) ها�ضم  وقد  والفردي )ال�ضاعدي ،2004(.  ال�ضلوك اجلماعي  لفهم  اأ�ضا�ضية وجوهرية  اأنها 
للعاملني جتاه  اإيجابية  اجتاهات  تكوين  علي  ت�ضاعد  التنظيمية  الثقة  اأن  علي   )  2010  ، والعايدي 
املنظمة وت�ضاعد علي حتقيق فعالية اإدارة املنظمة وتوؤثر يف م�ضتوي اأداء العاملني.                                                   

فغالبًا  للموظف.  والجتماعي  النف�ضي  للدعم  مهمًا  الزمالء م�ضدرًا  بني  العالقات  وت�ضكل  هذا     
ما يتلقى املوظف الدعم والتاأييد والتخفيف من �ضغط العمل من قبل زمالئه، كما ميكن اأن ينبهوا 
زمالئهم اإيل الأخطاء التي وقعوا فيها اأو من املحتمل اأن يقعوا فيها، يف حني اأن املوظف الذي لديه 
عالقات �ضيئة مع زمالئه فاإنه ي�ضعر بالنبذ والغرتاب وعدم الندماج مما يوؤثر ب�ضكل وا�ضح علي 
درجة ارتباطه باملنظمة وعدم ال�ضعور بالنخراط يف الواجبات وم�ضتوي الـولء واللتــزام الوظيفـــي

.)Kram & Isabella،1985 (
كذلك فاإن العالقة ال�ضعيفة وعدم الثقة بني القائد واملروؤو�ضني توؤدي اإيل ا�ضتغالل كل �ضخ�ص لالأخر 
والرتكز علي الهتمامات الفردية؛ حيث يحاول كل طرف اأخذ اأكرب قدر من حقوقه مع تقدمي اأقل 
قدر من الواجبات، وكذلك العالقة بني امل�ضرف واملوظف هي من اأكرث العوامل جذبًا يف العمل ، وهي 

. ) Alzoubi،2005 (. من العوامل التي تدفع املوظفني لاللتزام وحتقق لهم الربح
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 ، الإجرائية   ، التوزيعية   ( الثالثة  باأبعادها  للعدالة  تاأثري  وجود  اإىل   )2007، )علوان  وتو�ضل 
التعاملية( على انت�ضار الف�ضاد الإداري ، حيث بلغ معامل التف�ضري )72% ( . وعلى الوجه الأخر فقد 
اأو�ضح )ماجد ، 1988( باأن انت�ضار الف�ضاد الإداري يوؤدي اإيل فقدان ثقة الإدارة العليا بالعاملني يف 
الإدارات الو�ضطي والإدارة الإ�ضرافية، وهذا يوؤدي اإيل تركيز ال�ضالحيات وعدم تفوي�ضها مما يوؤدي 
للعاملني حرية  يتيح  اللوائح مما  بع�ص  والغمو�ص يف   ، الروتينية  والإجراءات  التعقيدات  اإيل كرثة 
التف�ضري والتالعب بها ؛ الأمر الذي يف�ضح املجال للبع�ص من و�ضع عراقيل اإدارية بهدف احل�ضول 

علي منافع �ضخ�ضية اإ�ضافية من املواطنني املتعاملني مع املنظمة.
عدالة  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  عن   )  Alexander & ruderman،1987( ك�ضف  وقد  هذا 
 Lind & ( التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ضتوى الإدارة العليا، كذلك تو�ضال
tyler، 1988( اإىل نتائج م�ضابهة ؛ مما ي�ضري اإىل اأن العدالة التنظيمية بوجه عام وعدالة التوزيعات 

على وجه اخل�ضو�ص رمبا تكون مهمة يف بناء الثقة التنظيمية.
اإن الثقة تولد �ضعورًا بالتزام غري حمدود والذي ينعك�ص على �ضلوك العاملني. فعندما يكون هناك 
ثقة جند اأن املروؤو�ص �ضيكون اأكرث رغبة لالنخراط يف �ضلوكيات الدور املمتاز طاملا اأنه يدرك اأنه لن 

.)Podskaff، et.al.، 1990 ( يبخ�ص اأو ي�ضيع حقه
حدود  ويف  ال�ضابقة  والدرا�ضات  النظرية  الدرا�ضة  �ضوء  يف  القول  ميكن  فاإنه  �ضبق  ما  على  وبناًء 
علم الباحث بالرغم من وجود العديد من الدرا�ضات التى تناولت ق�ضايا العدالة التنظيمية والثقة 
التنظيمية من ناحية، وكذلك درا�ضات تناولت اإحدى هذه الق�ضايا مع انت�ضار الف�ضاد الإدارى، ميكن 
القول اإن هناك ندرة يف الدرا�ضات العربية والأجنبية املتعلقة بدرا�ضة العالقة بني عدالة التوزيعات 

والثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري يف املوؤ�ض�ضات
ثالثاً: م�سكلة �لبحث:

وتقدمي  العامة،  الدولة  �ضيا�ضات  بتنفيذ  املعنية  الرئي�ضة  اجلهات  هي  احلكومية  القطاعات  تعترب 
اخلدمات املختلفة لأفراد املجتمع وحتقيق التنمية، ونظرًا ملا ي�ضببه الف�ضاد من معوقات اقت�ضادية 
وثقافية واجتماعية وانخفا�ص م�ضتوي جودة اخلدمات الذي تت�ضح مظاهره كما جاء يف تقرير عن 
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حالة الف�ضاد يف م�ضر ال�ضادر عن منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ضاد التابعة ملركز نظم املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار ال�ضادر عام 2007 التابع ملجل�ص الوزراء يف م�ضر فيما يلي:

)1( انت�ضار الر�ضوة بكافة مرادفاتها من هدايا واإكراميات.
)2( ت�ضرف املوظف العام يف املال العام لتحقيق م�ضالح �ضخ�ضية غري م�ضموح بها.

)3( جمامالت الأقارب واملعارف بت�ضهيل الإجراءات احلكومية وتاليف الوقوف يف طوابري النتظار.
)4( �ضرقة املال العام وتبديد واختال�ص العهدة.

كما اأو�ضح التقرير ال�ضابق باأن املوؤ�ضر العام لإدراك الف�ضاد بلغ نحو )66( نقطة من )100( نقطة 
وفقًا  املنيا  حمافظة  �ضجلت  وقد  م�ضر.  يف  الإداري  الف�ضاد  ظاهرة  اإدراك  ارتفاع  اإيل  ي�ضري  مما 
اأنها ركزت على درا�ضة غياب  ال�ضابقة يت�ضح  الدرا�ضات  املوؤ�ضر )31و58( نقطة، وبا�ضتقراء  لهذا 
العدالة التنظيمية بوجه عام، وعدالة التوزيعات على وجه اخل�ضو�ص ونق�ص الثقة التنظيمية لدي 
العاملني يف املنظمة الذي ينعك�ص بدوره على اللتزام التنظيمي، وجتاهلت اأثر غيابهما على انت�ضار 
التوزيعات  عدالة  بني  العالقة  بحث  يف  البحث  م�ضكلة  تبلورت  الإطار  هذا  �ضمن  الإداري.  الف�ضاد 
الف�ضاد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا. ووعليه فاإنه ميكن  التنظيمية وانت�ضار  والثقة 

�ضياغة م�ضكلة البحث يف الت�ضاوؤلت التالية: 
)1( ما م�ضتوى اإدراك العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا بالثقة التنظيمية.
)2( ما م�ضتوى انت�ضار الف�ضاد الإداري بتلك الوحدات من وجهة نظر العاملني بها.

)3( هل هناك عالقة بني اإدراك العاملني لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.
)4( هل هناك عالقة بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية. 

)5( هل توجد عالقة بني الثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية.
)6( اإىل اأى مدى توؤثر الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد والإداري.

ر�بعاً : �أهد�ف �لبحث :

يف �ضوء م�ضكلة البحث والدرا�ضات ال�ضابقة فاإن البحث ي�ضعى اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف التي 
تتمثل فيما يلي: 
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)1(  التعرف على م�ضتوي الثقة التنظيمية باأبعادها الثالثة لدي العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة 
املنيا.

)2(  التعرف على مدي انت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية باأ�ضكاله الأربعة.
)3( التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.

بالوحدات  الإداري  الف�ضاد  وانت�ضار  التوزيعات  العالقة بني عدالة  التعرف على طبيعة واجتاه   )4(
املحلية.

بالوحدات  الإداري  الف�ضاد  وانت�ضار  التنظيمية  الثقة  بني  العالقة  واجتاه  طبيعة  على  التعرف   )5(
املحلية.

)6( بيان مدى تاأثري الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد الإداري.
)7(  تقدمي بع�ص القرتاحات والتو�ضيات التي ت�ضاعد اإدارة هذه الوحدات على احلد من ظاهرة 

انت�ضار الف�ضاد الإداري.
خام�ساً : فرو�ض �لبحث : 

الفرو�ص  خطاأ  اأو  �ضحة  اختبار  ميكن  فاإنه  واأهدافه  ال�ضابقة  والدرا�ضات  البحث  م�ضكلة  �ضوء  يف 
التالية:

فيما  املنيا  املحلية مبحافظة  بالوحدات  العاملني  اأراء  توجد اختالفات معنوية بني   : الأول  الفر�ص 
يتعلق مب�ضتوي الثقة التنظيمية باأبعادها الثالثة .

 الفر�ص الثاين :  توجد اختالفات معنوية بني اأراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما 
يتعلق بانت�ضار الف�ضاد الإداري باأ�ضكاله الأربعة 

 الفر�ص الثالث :  يوجد تاأثري معنوي ذو دللة اإح�ضائية لعدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي 
العاملني بالوحدات املحلية.

الفر�ص الرابع :  يوجد تاأثري معنوي ذو دللة اإح�ضائية لعدالة التوزيعات على انت�ضار الف�ضاد الإداري 
بالوحدات املحلية



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 126

الفر�ص اخلام�ص : يوجد تاأثري معنوي ذو دللة اإح�ضائية للثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات 
املحلية على انت�ضار الف�ضاد الإداري بتلك الوحدات .

الفر�ص ال�ضاد�ص : يوجد تاأثري لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات املحلية 
على انت�ضار الف�ضاد الإداري بتلك الوحدات.

�ساد�ساً : �أهمية �لبحث: 
ي�ضتمد البحث اأهميته من عدة اعتبارات علمية وعملية كالتايل :  

1- الأهمية العلمية : يتناول البحث مو�ضوعني مهمني نال اهتمامًا كبريًا من قبل الباحثني؛ اإذ تعد 
اأفراد  تكوين  يف  ي�ضهم  اأن  ميكن  الذي  الجتماعي  املال  راأ�ص  عنا�ضر  من  هامًا  عن�ضرًا  الثقة 
ملتزمني يظهرون مناذج �ضلوكية تعرب عن �ضعورهم بالفخر والعتزاز والبقاء ، وكذلك الف�ضاد 
الإداري ملا له من تاأثري �ضلبي علي املجتمع باأكمله، وعليه ياأمل الباحث يف اأن متثل هذه الدرا�ضة 
اإ�ضافة علمية للمكتبة العربية يف ظل قلة الدرا�ضات املتعلقة بتاأثري كل من عدالة التوزيعات والثقة 

التنظيمية علي انت�ضار الف�ضاد الإداري .
2- الأهمية العملية : ياأخذ البحث اأهميته من خالل حماولته حتليل العالقة بني عدالة التوزيعات 
والثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري يف الوحدات املحلية من اأجل اإثارة اهتمام تلك الوحدات 
املبحوثة ب�ضاأن  عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وما لهما من دور يف احلد من ظاهرة الف�ضاد 

الإداري .
�سابعاً : منهج �لبحث :

1/7 : متغري�ت �لبحث وكيفية قيا�سها :
1/1/7 : الثقـــة التنظيميـــة:  اعتمد الباحـــث يف قيا�ص الثقة التنظيميـــة على املقيا�ص الذي و�ضعــه 
 Ford،2002، Defuria،( الذي ا�ضتخدمته عديد من الدرا�ضات )Laka ، Mathebula ، 2004 (
1998 ( مع التعديل يف العبارات مبا يتفق مع طبيعة البحث والوحدات املبحوثة واملكون من )15( 

اإدارة  يف  الثقة   ، املروؤو�ضني  يف  الثقة  العمل،  زمالء  يف  الثقة   ( الثالثة  الثقة  اأبعاد  لت�ضمل  عبارة 
املنظمة(. وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�ص كل ُبعد من اأبعاد الثقة التنظيمية كما باجلدول رقم 

.)1(
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2/1/7 : الف�ضاد الإداري: مت العتماد على املقيا�ص الذي اأعتمد عليه ) علوان ، 2007 (الذي متت 
لتقي�ص  عبارة   )17( من  واملكون  الإداري  بالف�ضاد  املتعلقة  الدرا�ضات  مراجعة  خالل  من  �ضياغته 
اأ�ضكال الف�ضاد الأربعة ) التنظيمي، ال�ضلوكي، املايل ،اجلنائي(. وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�ص 

كل ُبعد من اأبعاد الف�ضاد الإداري كما باجلدول رقم )1(.
قدمه  الذي  املقيا�ص  على  التوزيعات  عدالة  قيا�ص  يف  الباحث  اعتمد  التوزيعات:  عدالة   :  3/1/7
)Colquitt، 2001(؛ حيث مت قيا�ضها با�ضتخدام باأربع عبارات كما هو مو�ضح باجلدول رقم )1( .

جدول رقم )1( 
عنا�ضر عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري وكيفية قيا�ضها

عبار�ت قائمة �ال�ستق�ساء �لتي �الأبعاد �لتي ت�سمها كل جمموعة�ملتغري
تقي�ض �لعن�سر

�أواًل بقائمة �ال�ستق�ساء�لبيانات �ل�سخ�سية
الثقة التنظيمية

)ثانياً بقائمة ال�ضتق�ضاء (
الثقة يف امل�ضرفني العبارات من 1  اإىل 15. 

الثقة يف زمالء العمل العبارات من 6 اإىل 210. 
الثقة يف الإدارة العبارات من 11 اإىل 315. 

الف�ضاد الإداري
)ثالثاً بقائمة ال�ضتق�ضاء (

الف�ضاد التنظيمي العبارات من 1 اإىل 15. 
الف�ضاد ال�ضلوكي العبارات من 6 اإىل 210. 
الف�ضاد املايل العبارات من 11 اإىل 312. 
الف�ضاد اجلنائي العبارات من 13 اإىل 417. 

رابعًا بقائمة ال�ضتق�ضاءعدالة التوزيعات
               امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتمادًا على الدرا�ضات ال�ضابقة.

2/7 : جمتمع وعينة �لبحث :

ي�ضمل جمتمع البحث العاملني بالوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا، والذي بلغ ) 10730  ( 
مفردة ح�ضب احلالة يف 2012/1/1م. ونظرًا لأن جمتمع البحث يقرتب من ) 10000( مفردة؛ لذا 
فاإن حجم عينة البحث يكون ) 370 (  مفردة،) اأوما �ضيكاران ، 2006(. ويو�ضح اجلدول التايل 

حجم املجتمع، وحجم العينة، وعدد الردود ال�ضليمة، ون�ضب ال�ضتجابة؛
 حيث مت توزيع العينة وفقًا للتوزيع املتنا�ضب كما يبينها اجلدول التايل:
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جدول رقم )2(
جمتمع، وعينة البحث ، ون�ضب ال�ضتجابة

بيانم
حجم 
�ملجتمع

حجم 
�لعينة

عدد �لردود 
�ل�سليمة

ن�سبة 
�ال�ستجابة

%2550877697.4الوحدة املحلية ملركز ومدينة املنيا1

%1450503774الوحدة املحلية ملركز ومدينة ملوي2

%1400493877.5الوحدة املحلية ملركز ومدينة بني مزار3

%1130393282.05الوحدة املحلية ملركز ومدينة �ضمالوط4

%1000342985.29الوحدة املحلية ملركز ومدينة مغاغة5

%800282485.7الوحدة املحلية ملركز ومدينة العدوة6

%900312580.6الوحدة املحلية ملركز ومدينة ديرموا�ص7

%800282589.28الوحدة املحلية ملركز ومدينة اأبوقرقا�ص8

%700241770.8الوحدة املحلية ملركز ومدينة مطاي9

اإجمايل عدد العاملني 
بالوحدات املحلية املركزية 

مبحافظة املنيا
1073037030381.9%

امل�ضدر: من اإعداد الباحث اعتمادًا على بيانات �ضجالت �ضئون العاملني بديوان عام حمافظة املنيا 
ح�ضب احلالة 2012/12/1

التوزيع  اأ�ضلوب  على  اعتمادا  البحث  جمتمع  من  طبقية  ع�ضوائية  عينة  باختيار  الباحث  قام  وقد 
مفردات  اختيار  مت  كما  مركزية،  وحدة  كل  من�ضوبي  بني  التباين  اعتباره  يف  ياأخذ  الذي  املتنا�ضب 
العينة من الوحدات املركزية مو�ضع التطبيق ب�ضورة ع�ضوائية، وقد بلغت ن�ضبة ال�ضتجابة 81.9 %.

3/7: �أنو�ع �لبيانات وم�سادرها :

1/3/7 : البيانات الثانوية : متثلت يف اطالع الباحث علي املراجع الأجنبية والعربية من كتب ودوريات 
التنظيمية   الثقة  وكذلك  الفرعية،  وعنا�ضره  الإداري،  بالف�ضاد  املتعلقة  البحث  مبو�ضوع  مرتبطة 
وعنا�ضرها الفرعية ، وكذلك عدالة التوزيعات، كما مت العتماد على الإح�ضاءات املتعلقة مبوقف 

العاملني بالوحدات املحلية مو�ضع التطبيق .
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2/3/7 : البيانات الأولية : ومتثلت يف البيانات التي مت احل�ضول عليها من خالل الدرا�ضة امليدانية 
التي تعك�ص مدى توافر عنا�ضر الف�ضاد الإداري باأبعاده املختلفة، وكذلك البيانات التي مت احل�ضول 
واملتمثلة يف  ال�ضلوكيات  تلك  املوؤثرة يف  التنظيمية  املتغريات  ببع�ص  املتعلقة  العينة  نف�ص  من  عليها 
عدالة التوزيعات، والثقة التنظيمية باأبعادها املختلفة، التي مت توفريها من خالل قائمة ال�ضتق�ضاء 
 Validity and التي مت اإعدادها وفقا ملا �ضبق اإي�ضاحه؛ حيث مت اإجراء اختبارات ال�ضدق والثبات
Reliability لقائمة ال�ضتق�ضاء من خالل ح�ضاب معامل الثبات األفا كرونباخ )اأو ما ي�ضمى مبعامل 

يتم  ما  تعميم  فى  امليدانية  الدرا�ضة  نتائج  على  العتماد  اإمكانية  مدى  لبحث  وذلك  العتمادية(؛ 
التو�ضل اإليه يف هذا ال�ضدد

جدول رقم )3( 
معاملى الثبات وال�ضدق ملحاور ا�ضتمارة ال�ضتق�ضاء

املتغري
معامل الثبات
)Alpha(

معامل ال�ضدق

0.64520.803243الثقة التنظيمية

0.63320.795739الثقة يف اإدارة املنظمة

0.67940.835105الثقة يف امل�ضرفني

0.52230.743169الثقة يف زمالء العمل

0.53600.73212الف�ضاد الداري

0.71400.844985الف�ضاد التنظيمي

0.60550.778139الف�ضاد ال�ضلوكي

0.53140.728972الف�ضاد املايل 

0.57050.755315الف�ضاد اجلنائي

عدالة التوزيعات
0.5167

0.718818

امل�ضدر: نتائج التحليل الإح�ضائي.
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وبا�ضتعرا�ص اجلدول رقم )3( يت�ضح اأن قيم معاملى الثبات وال�ضدق مقبولة جلميع الأ�ضئلة؛ حيث 
ت�ضمنت قائمة ال�ضتق�ضاء عددًا من الأ�ضئلة التي تاأخذ �ضكل مقيا�ص ليكرت اخلما�ضي وتتكون من 
اأكرث من عن�ضر. فقد مت ح�ضاب معاملي الثبات وال�ضدق لالأ�ضئلة كلها، وتراوحت قيمة معامل الثبات 
اأبعاد  التنظيمي" كاأحد  " الف�ضاد  لبعد  " و )0.7140(  التوزيعات  " عدالة  لبعد  بني )0.5167( 
التوزيعات" و  " عدالة  لبعد  ال�ضدق بني )0.7188(  معامل  قيم  تراوحت  بينما  الإداري؛  الف�ضاد 
الرتبيعى  ت�ضاوى اجلذر  ال�ضدق  قيمة معامل  اإن  التنظيمي"  ) حيث  " الف�ضاد  لبعد   )0.8449(
ملعامل الثبات(، وبالتايل ميكن القول اأنها معامالت مقبولة وميكن العتماد عليها لقيا�ص ما اأعدت 

من اأجله
4/7  �أ�ساليب حتليل �لبيانات: 

لتحليل  التالية  الأ�ضاليب  على  العتماد  مت  حيث  SPSS؛  الإح�ضائي  التحليل  حزمة  ا�ضتخدام  مت 
البيانات واختبار فرو�ص البحث: 

وعدالة  التنظيمية  للثقة  العاملني  اإدراك  مدى  لبيان  املعياري  والنحراف  احل�ضابي  املتو�ضط   -1
التوزيعات.

2- اختبار كا2: لختبار معنوية الختالفات بني عينة الدرا�ضة وذلك لختبار الفر�ص الأول والثاين. 
الثالث والرابع  الفر�ص  : لختبار  الب�ضيط ومعامل الرتباط لبري�ضون  3- منوذج النحدار اخلطي 

واخلام�ص
4- منوذج النحدار املتعدد وا�ضتخدام حتليل امل�ضار لختبار الفر�ص ال�ضاد�ص. 

ثامناً : حتليل �لبيانات و�ختبار�ت �لفرو�ض:

1/8 : مدى الختالف بني عينة الدرا�ضة ب�ضاأن الثقة التنظيمية يف الوحدات املحلية: 
ملعرفة اآراء العاملني يف الوحدات املحلية حول توافر اأبعاد الثقة التنظيمية فقد مت اختبار الفر�ص 
الأول الذي ين�ص على: " توجد اختالفات معنوية بني اأراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا 
الإح�ضاء   )4( رقم  جدول  يعر�ص  حيث  "؛  الثالثة  باأبعادها  التنظيمية  الثقة  مب�ضتوي  يتعلق  فيما 
الو�ضفي ونتائج الختبار لأبعاد الثقة التنظيمية، من وجهة نظر عينة الدرا�ضة، ويت�ضح من اجلدول 
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اأن متو�ضط اآراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�ضر الثقة التنظيمية تقرتب من القيمة 
مع  )اأتبادل  العن�ضر  با�ضتثناء   )0.612( معياري  وانحراف   )3.14( قدره  مبتو�ضط  املتو�ضطة 
التنظيمية  الثقة  عنا�ضر  كاأحد  امل�ضكالت(  وحل  العمل  اأداء  على  ت�ضاعد  التي  املعلومات  زمالئي 
مبتو�ضط )3.94( بانحراف معياري  )0.252( ، كما يتبني اأي�ضا اأن اأكرث عنا�ضر الثقة التنظيمية 
انت�ضارا يف هذه الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل مبتو�ضط قدره ) 3.87( وانحراف معياري 
)0.298( ، ثم بعد ذلك الثقة يف امل�ضرفني، واأخريًا بعد الثقة يف الإدارة مبتو�ضط قدره )2.75 ( 
وهي درجة اأقل من الدرجة املتو�ضطة ، ولختبار معنوية الفرق بني متو�ضط اآراء عينة الدرا�ضة حول 
اأبعاد الثقة التنظيمية ، مت ا�ضتخدام اختبار كا2  لختبار معنوية الختالفات بني عينة  الدرا�ضة، 

حيث يعر�ص جدول رقم )4( نتائج هذا الختبار.
جدول)4(  

الختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�ضة حول اأبعاد الثقة التنظيمية

�النحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
�ملعياري

م�ستوى قيمة كا2
�ملعنوية�لداللة

1
اأ�ضتطيع اأن اعتمد على زمالئي 

لأين اأعرف اأنهم حري�ضون على 
م�ضاحلي

 معنوي3.860.36419.680.000

2
ل اأ�ضعر بحرج عندما اأطلب 
امل�ضاعدة يف العمل من اأحد 

زمالئي
 معنوي3.730.63621.550.000

توجد ثقة متبادلة بني زمالئي يف 3
 معنوي3.930.25212.980.000العمل

4
اأتبادل مع زمالئي املعلومات 

التي ت�ضاعد على اأداء العمل وحل 
امل�ضكالت

 معنوي3.940.25212.980.000

لدي ثقة تامة بان زمالئي يف 5
 معنوي3.930.25222.860.000العمل �ضيتعاملون معي باإن�ضاف

 معنوي3.870.29816.560.000الثقة يف زمالء العمل
اأ�ضعر بثقة كاملة يف مهارات 6

 معنوي2.920.27319.270.000واأخالقيات رئي�ضي املبا�ضر
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�النحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
�ملعياري

م�ستوى قيمة كا2
�ملعنوية�لداللة

7
يهتم رئي�ضي املبا�ضر بدرجة كبرية 
باأولوياتي واحتياجاتي ال�ضخ�ضية 

والوظيفية
 معنوي2.970.1709.790.000

 رئي�ضي املبا�ضر �ضخ�ص ودود 8
 معنوي2.900.30311.070.000ومقبول بني العاملني

يتعامل رئي�ضي املبا�ضر بعدالة مع 9
 معنوي2.690.72214.080.000كافة الزمالء يف الق�ضم

10
اإذا ارتكبت اأي خطاأ فاأن رئي�ضي 
املبا�ضر يكون م�ضتعدًا للم�ضاحمة 

والن�ضيان
 معنوي2.570.73817.980.000

 معنوي2.810.65213.540.000الثقة يف امل�ضرفني

11
اأ�ضعر باأن كافة العاملني يف 
املنظمة يثقون ثقة كاملة يف 

الإدارة العليا
 معنوي3.120.78711.980.000

12
اأ�ضتطيع اأن احدد بو�ضوح ما 

تتوقعه الإدارة العليا مني وما 
اأتوقعه منها

 معنوي2.740.43715.120.000

 الإدارة العليا يف منظمتي موثوق 13
 معنوي2.600.49013.410.000بها

14
تت�ضم الإدارة العليا بالعدالة يف 

التعامل مع كافة الأفراد والفروع 
والأق�ضام

 معنوي2.930.25228.340.000

15
 الإدارة العليا تهتم كثريًا برغبات 

واحتياجات كافة الأفراد يف 
املنظمة

 معنوي2.380.77731.560.000

 معنوي2.750.48921.050.000الثقة يف الإدارة
الثقة 

التنظيمية 
ككل

معنوي3.140.61217.060.000

امل�ضدر: نتائج التحليل الإح�ضائي .
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يت�ضح من نتائج جدول رقم )4(  معنوية الختالفات ملعظم العنا�ضر عند م�ضتوى معنوية 5%؛ حيث 
اأن قيم P- Value اأقل من م�ضتوى املعنوية 5%؛ مما يدل على وجود اختالف معنوى بني متو�ضط اأراء 

عينة الدرا�ضة حول تلك العنا�ضر،  وعليه ميكن قبول الفر�ص الأول الذي ين�ص على:
 " توجد اختالفات معنوية بني اأراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما يتعلق مب�ضتوي 

الثقة التنظيمية باأبعادها الثالثة ".
2/8  مدى �الختالف بني عينة �لدر��سة ب�ساأن �نت�سار �لف�ساد �الإد�ري يف �لوحد�ت �ملحلية: 

ملعرفة اآراء العاملني يف الوحدات املحلية حول مدى انت�ضار الف�ضاد الإداري فقد مت اختبار الفر�ص 
املحلية مبحافظة  بالوحدات  العاملني  اأراء  بني  معنوية  اختالفات  علي:" توجد  ين�ص  الذي  الثاين 
املنيا فيما يتعلق بانت�ضار الف�ضاد الإداري باأ�ضكاله الأربعة"؛ حيث يعر�ص جدول رقم )5( الإح�ضاء 
الو�ضفي ونتائج اختبار) كا2( لأبعاد الف�ضاد الإداري،  من وجهة نظر عينة الدرا�ضة. ويت�ضح من 
اأعلى من القيمة  اآراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�ضر الف�ضاد الإداري  اأن  اجلدول 
املوظف  العن�ضر )قيام  با�ضتثناء  وانحراف معياري )0.568(  املتو�ضطة مبتو�ضط قدره )3.62( 
بتح�ضيل مبالغ من املواطنني دون ا�ضتخراج ق�ضيمة �ضداد باملبلغ( الذي ح�ضل على قيمة مرتفعة 
مبتو�ضط )4.54( وبانحراف معياري )0.806(، كذلك يتبني اأن اأكرث اأبعاد الف�ضاد الإداري انت�ضارا 
هو البعد اخلا�ص بالف�ضاد ال�ضلوكي مبتو�ضط قدره )3.78( وانحراف معياري )0.567( ، بينما 
كان اأقلها انت�ضارا هو البعد اخلا�ص بالف�ضاد اجلنائي ويرى الباحث اأن ذلك قد يرجع اإىل تخوف 

العاملني من الأحكام الق�ضائية التي قد تنتهي باحلب�ص اأو الف�ضل من اخلدمة .
ا�ضتخدام  الإداري، مت  الف�ضاد  اأبعاد  الدرا�ضة حول  عينة  اآراء  متو�ضط  بني  الفرق  معنوية  ولختبار 
اختبار كا2 لختبار معنوية الختالفات بني عينة الدرا�ضة، حيث يعر�ص جدول رقم )5( نتائج هذا 

الختبار.
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جدول )5( 
الختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�ضة حول اأبعاد الف�ضاد الإداري

�النحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
�ملعياري

م�ستوى قيمة كا2
�ملعنوية�لداللة

1
العمل  اأداء  عن  املوظف  امتناع 

الر�ضمي املكلف بتنفيذه
 معنوي3.330.79659.090.000

2
عدم اإجناز املوظف لعمله الر�ضمي 

بكل دقة واإخال�ص
 معنوي3.910.91547.320.000

3
عدم تنفيذ املوظف اأوامر وتعليمات 

امل�ضرف بكل اأمانة
 معنوي3.530.50015.320.000

4

من  العمل  اأ�ضرار  املوظف  اإف�ضاء 
م�ضتندات  اأو  معلومات  خالل 

ل�ضالح جهة اأخرى
 معنوي3.970.15724.810.000

5

بالتعاون  املوظف  قيام  عدم 
اأعمالهم  اإجناز  يف  زمالئه  مع 

امل�ضرتكة
 معنوي3.730.444269.310.000

 معنوي3.690.46721.020.000الف�ضاد التنظيمي

6
قيام املوظف ببع�ص ال�ضلوك املعيب 

لوظيفته ول�ضمعة جهازه الإداري
 معنوي3.350.80097.830.000

7
العمل  وقت  اأثناء  املوظف  قيام 

الر�ضمي باأداء اأعمال خا�ضة
 معنوي3.950.57816.190.000

8
العمل  اإمكانات  املوظف  ا�ضتغالل 

لأغرا�ضه ال�ضخ�ضية
 معنوي3.920.4957.290.000

9
تعمد املوظف تاأخري اإجناز الأعمال 

املكلف باأدائها
 معنوي3.910.4957.2910.000

10
اأداء  املوظف مبواعيد  التزام  عدم 

العمل
 معنوي3.900.65283.770.000

 معنوي3.780.56718.140.000الف�ضاد ال�ضلوكي

11
قيمتها  من  باأقل  الأ�ضول  تقدير   

لال�ضتفادة منها عند البيع
 معنوي3.430.81234.280.000
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�النحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
�ملعياري

م�ستوى قيمة كا2
�ملعنوية�لداللة

12

جهاز  بتعليمات  اللتزام  عدم 
كامل  ب�ضكل  والتفتي�ص  الرقابة 

وجيد عند اإجناز العمل
 معنوي3.520.50.6200.000

 معنوي3.470.62317.340.000الف�ضاد املايل

13

مبالغ من  بتح�ضيل  املوظف  قيام   
ق�ضيمة  ا�ضتخراج  دون  املواطنني 

�ضداد باملبلغ
 معنوي3.540.80624.940.000

14
مقابل  الهدايا  املوظف  تقا�ضي 

ت�ضهيل اخلدمات للغري
 معنوي3.330.79659.090.000

15

للحقيقة  خمالفة  بيانات  اإثبات 
الطلبات  ق�ضيمة  يف  كالت�ضحيح 

والتالعب بها
 معنوي3.790.40519.480.000

16

ا�ضتفادة املوظف من عمله الوظيفي 
دون  والأ�ضدقاء  الأقارب  خلدمة 

مربرات �ضرعية.
 معنوي3.730.44229.310.000

17

اإجناز  يف  واملماطلة  الت�ضويف 
م�ضالح املواطنني مبا يلحق ال�ضرر 

بهم
 معنوي3.330.8619.550.000

 معنوي3.540.65432.560.000الف�ضاد اجلنائي
معنوي3.620.56816.150.000الف�ضاد الإداري

امل�ضدر: نتائج التحليل الإح�ضائي.
اإن  العنا�ضر عند م�ضتوى معنوية 5%؛ حيث  نتائج جدول رقم )5( معنوية معظم  اأي�ضًا من  يت�ضح 
قيم P- Value اأقل من م�ضتوى املعنوية 5%، مما يدل على عدم وجود اختالف معنوى بني متو�ضط 
اأراء عينة الدرا�ضة حول تلك العنا�ضر، وعليه ميكن قبول الفر�ص الثاين الذي ين�ص على:  توجد 
الف�ضاد  بانت�ضار  يتعلق  املنيا فيما  املحلية مبحافظة  بالوحدات  العاملني  اأراء  اختالفات معنوية بني 

الإداري باأ�ضكاله الأربعة".
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3/8 تاأثري عد�لة �لتوزيعات على �لثقة �لتنظيمية يف �لوحد�ت �ملحلية:

ملعرفة  تاأثري عدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية للعاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فقد 
التنظيمية ملعرفة اجتاه  الثقة  واأبعاد  التوزيعات  مت ح�ضاب معامالت الرتباط لبري�ضون بني عدالة 
وقوة العالقة  وحتليل النحدار اخلطي الب�ضيط  ملعرفة مدى تاأثري املتغري امل�ضتقل على املتغري التابع. 
لعدالة  اإح�ضائية  دللة  ذو  معنوي  تاأثري  " يوجد  علي:  ين�ص  الذي  الثالث  الفر�ص  لختبار  وذلك 
 )6( رقم  جدول  يعر�ص  حيث  املحلية"؛  بالوحدات  العاملني  لدي  التنظيمية  الثقة  على  التوزيعات 
معامالت الرتباط بني عدالة التوزيعات واأبعاد الثقة التنظيمية فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا. 
ويت�ضح من اجلدول ارتفاع معامل الرتباط بني عدالة التوزيعات واأبعاد الثقة التنظيمية مما يدل 
على وجود ارتباط طردي قوى بني املتغريين ومعنوي عند م�ضتوى معنوية 5%؛ حيث بلغت قيمة معامل 
الرتباط بني)0.716( ، واأن اأكرث اأبعاد الثقة التنظيمية ارتباطًا بعدالة التوزيعات هو بعد الثقة يف 

الإدارة؛ حيث بلغت قيمة معامل الرتباط )0.839(.
جدول رقم )6(

 معامالت الرتباط بني عدالة التوزيعات واأبعاد الثقة التنظيمية

�لثقة يف �الإد�رة�لثقة يف �مل�سرفني�لثقة يف زمالء �لعمل �لثقة �لتنظيمية عد�لة �لتوزيعات

0.7160.4330.4010.839عدالة التوزيعات

** معامالت معنوية عند م�ضتوى معنوية %5
وملعرفة مدى تاأثرياملتغري امل�ضتقل على املتغري التابع مت ا�ضتخدام النحداراخلطي الب�ضيط،   
لنحدار املتغري التابع )متو�ضط الراء حول الثقة التنظيمية من وجهة نظر عينة الدرا�ضة( واملتغري 
منوذج  تقديرات   )7( رقم  جدول  يعر�ص  حيث  التوزيعات(؛  عدالة  حول  الآراء  )متو�ضط  امل�ضتقل 
املقدر عند م�ضتوى معنوية  5%؛  الإنحدار  ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج   ، الب�ضيط  النحدار 
حيث اإن قيم  F  )0.494( ،وم�ضتوى معنوية )Sig،= 0.043 ( اأقل من م�ضتوى املعنوية، كما يت�ضح من 
اجلدول اأن عدالة التوزيعات تف�ضر ما يقرب من 51% من التغريات يف الثقة التنظيمية؛ حيث بلغت 

قيمة معامل التحديد )0.513(.
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جدول )7(  
تقديرات منوذج النحدار اخلطي الب�ضيط بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية

BStd .ErrorT.SigBetaاملعنوية
عدالة 

التوزيعات
 معنوي0.0930.1330.7030.0430.716

R2  = 0.513 F = 0494  Sig. = 0.043 

مما �ضبق يت�ضح �ضحة الفر�ص الثالث الذي ين�ص على" يوجد تاأثري معنوي ذو دللة اإح�ضائية لعدالة 
التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية".

4/8 تاأثري عد�لة �لتوزيعات على �نت�سار �لف�ساد �الإد�ري يف �لوحد�ت �ملحلية:

فقد  املنيا  املحلية مبحافظة  بالوحدات  الإداري  الف�ضاد  انت�ضار  على  التوزيعات  تاأثري عدالة  ملعرفة 
مت ح�ضاب معامالت الرتباط لبري�ضون بني عدالة التوزيعات واأبعاد الف�ضاد الإداري الأربعة وحتليل 
النحدار اخلطي الب�ضيط وذلك لختبار الفر�ص الرابع الذي ين�ص علي: " يوجد تاأثري معنوي ذو 

دللة اإح�ضائية لعدالة التوزيعات على انت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية". 
ملعرفة قوة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات واأبعاد الف�ضاد الإداري، يعر�ص جدول رقم  )8 ( 
اجلدول  من  يت�ضح  حيث  املنيا؛  مبحافظة  املحلية  الوحدات  فى  املتغريين  بني  الرتباط  معامالت 
ارتفاع معامل الرتباط ) �ضلبي( بني عدالة التوزيعات واأبعاد الف�ضاد الإداري مما يدل على  وجود 
ارتباط عك�ضي قوى بني املتغريين ومعنوى عند م�ضتوى معنوية 5%، حيث بلغت قيمة معامل الرتباط 
بني )0.743-(؛ الأمر الذي يعني اأن غياب عدالة التوزيعات من �ضاأنه اأن يوؤدي اإىل زيادة انت�ضار 
الف�ضاد الإداري، كما يت�ضح اأي�ضًا اأن اأكرث اأ�ضكال الف�ضاد الإداري ارتباطًا بعدالة التوزيع هو الف�ضاد 
الف�ضاد  هو  ارتباطا  اأقلها  كانت  بينما   ،  )0.801( الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  ال�ضلوكي؛ 
احلكم  اإىل  ت�ضل  قد  التي  الق�ضائية  الأحكام  من  العاملني  تخوف  اإىل  ذلك  يرجع  وقد  اجلنائي، 

بالف�ضل اأو ال�ضجن.
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جدول رقم )8(
 معامالت الرتباط بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد الإداري

�لف�ساد �الإد�ري �لف�ساد �الإد�ري
ككل

�لف�ساد 
�لتنظيمي

�لف�ساد 
�لف�ساد �جلنائي�لف�ساد �ملايل�ل�سلوكي

عدالة 
التوزيعات

0.743- 0.757-0.801-0.652-0.757-

 معامالت معنوية عند م�ضتوى معنوية %5
وملعرفة مدي تاأثري املتغري امل�ضتقل)متو�ضط الآراء حول عدالة التوزيعات( على املتغري التابع )متو�ضط 
الراء حول انت�ضار الف�ضاد الإداري من وجهة نظر عينة الدرا�ضة(   مت ا�ضتخدام النحدار اخلطي 
الب�ضيط، لنحدار املتغري التابع على املتغري امل�ضتقل. حيث يعر�ص جدول رقم )9( تقديرات منوذج 
النحدار اخلطي الب�ضيط ، ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج النحدار املقدر عند م�ضتوى معنوية  
=Sig( اأقل من م�ضتوى املعنوية، كما يت�ضح  5% حيث اأن قيم  F  ) 2.031(،وم�ضتوى معنوية) 0.041 
من اجلدول اأن عدالة التوزيع تف�ضر ما يقرب من 55% من التغريات يف الف�ضاد الإداري. حيث بلغت 

قيمة معامل التحديد )0.552(.
جدول )9( 

تقديرات منوذج النحدار اخلطي الب�ضيط بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد الإداري
BStd.ErrorT.SigBetaاملعنوية

عدالة 
التوزيعات

معنوي-0.1920.1341.4250.0410.743

R2 =0.552 F = 2.031 Sig. = 0.041 

اإح�ضائية  تاأثري معنوي ذو دللة  " يوجد  الذي ين�ص على  الرابع  الفر�ص  يت�ضح  �ضحة  مما �ضبق 
لعدالة التوزيعات على انت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية".
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5/8 تاأثري �لثقة �لتنظيمية على �نت�سار �لف�ساد �الإد�ري يف �لوحد�ت �ملحلية:

ملعرفة تاأثري الثقة التنظيمية باأبعادها الثالثة على انت�ضار الف�ضاد الإداري بالوحدات املحلية مبحافظة 
املنيا فقد مت ح�ضاب معامالت الرتباط لبري�ضون بني الثقة التنظيمية واأبعاد الف�ضاد الإداري الأربعة 
" يوجد تاأثري  وحتليل النحدار اخلطي الب�ضيط وذلك لختبار الفر�ص اخلام�ص الذي ين�ص علي: 
الف�ضاد  انت�ضار  على  املحلية  بالوحدات  العاملني  لدي  التنظيمية  للثقة  اإح�ضائية  دللة  ذات  معنوي 

الإداري بتلك الوحدات". 
ملعرفة قوة واجتاه العالقة يعر�ص جدول رقم )10( معامالت الرتباط بني الثقة التنظيمية واأبعاد 
عك�ضي  ارتباط  وجود  اجلدول  من  ويت�ضح  املنيا،  مبحافظة  املحلية  الوحدات  فى  الإداري  الف�ضاد 
بني  الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  5%؛  معنوية  م�ضتوى  عند  ومعنوى  املتغريين  بني  متو�ضط 
)-0.541(؛ الأمر الذي يعني اأن غياب الثقة التنظيمية خا�ضة بعد الثقة يف الإدارة من �ضاأنه اأن 
يوؤدي اإىل ارتفاع درجة انت�ضار الف�ضاد الإداري مبعامل ارتباط )-0.754(، كما يتبني اأن اأكرث اأ�ضكال 
الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  ال�ضلوكي؛  الف�ضاد  هو  التنظيمية  بالثقة  ارتباطًا  الإداري  الف�ضاد 
)0.821( ، بينما كانت اأقلها ارتباطا هو الف�ضاد اجلنائي مبعامل ارتباط ) 0.575(، وقد يرجع 

ذلك اإىل تخوف العاملني من عقوبة ال�ضجن اأو الف�ضل من العمل.
جدول رقم )10(

 معامالت الرتباط بني اأبعاد الثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري

�لف�ساد �الإد�ري �لف�ساد �الإد�ري
ككل

�لف�ساد 
�لتنظيمي

�لف�ساد 
�لف�ساد �جلنائي�لف�ساد �ملايل�ل�سلوكي

 الثقة يف زمالء
-0.506-0.684-0.767-0.633-0.551العمل

الثقة يف 
امل�ضرفني

0.531-
0.597-

0.778-
0.676-

0.658-

-0.524-0.767-0.880-0.501-0.754الثقة يف الإدارة

 الثقة التنظيمية
-0.575-0.656-0.821-0.575-0.541ككل
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** معامالت معنوية عند م�ضتوى معنوية %5
ملعرفة درحة تاأثري الثقة التنظيمية على انت�ضار الف�ضاد الإداري مت ا�ضتخدام منوزج النحدار اخلطي 
الإداري من وجهة نظر عينة  الف�ضاد  انت�ضار  الآراء حول  التابع )متو�ضط  الب�ضيط، لنحدار املتغري 
يعر�ص جدول  التنظيمية(. حيث  الثقة  اأبعاد  الآراء حول  امل�ضتقل )متو�ضط  املتغري  الدرا�ضة( على 
رقم )11( تقديرات منوذج النحدار اخلطي الب�ضيط ، ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج الإنحدار 
F  )11.842(، وSig   )0.001( اأقل من م�ضتوى  املقدر عند م�ضتوى معنوية  5% حيث اإن قيم  
املعنوية، كما يت�ضح من اجلدول اأن الثقة التنظيمية باأبعادها الثالثة تف�ضر ما يقرب من 29% من 

التغريات يف املتغري التابع )الف�ضاد الإداري(؛ حيث بلغت قيمة معامل التحديد ) 0.293(.
جدول )11(  

تقديرات منوذج النحداراخلطي الب�ضيط بني الثقة التنظيمية وانت�ضار الف�ضاد الإداري
BStd.ErrorT.SigBetaاملعنوية

الثقة 
التنظيمية

 معنوي-0.1930.0563.4410.0010.541

R2 = 0.292 F =11.842 Sig. = 0.001 

مما �ضبق يت�ضح  �ضحة الفر�ص اخلام�ص الذي ين�ص على " يوجد تاأثري معنوي ذو دللة اإح�ضائية 
للثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�ضار الف�ضاد الإداري بتلك الوحدات".

6/8 تاأثري عد�لة �لتوزيعات و�لثقة �لتنظيمية على �نت�سار �لف�ساد �الإد�ري يف �لوحد�ت �ملحلية:

املحلية  بالوحدات  الإداري  الف�ضاد  انت�ضار  على  التنظيمية  والثقة  التوزيعات  عدالة  تاأثري  ملعرفة  
الذي  ال�ضاد�ص  الفر�ص  لختبار  وذلك  املتعدد  النحدار  حتليل  ا�ضتخدام  مت  فقد  املنيا  مبحافظة 
بالوحدات املحلية على  العاملني  التنظيمية لدي  والثقة  التوزيعات  لعدالة  تاأثري  "يوجد  ين�ص علي: 
منوذج  تقدير  نتائج   )12( رقم  جدول  يعر�ص  حيث   ،" الوحدات  بتلك  الإداري  الف�ضاد  انت�ضار 
النحدار املتعدد لنحدار املتغري التابع )الف�ضاد الإداري( على املتغريات امل�ضتقلة )عدالة التوزيعات 
و الثقة التنظيمية( يف الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا، ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج 
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النحدار املقدر؛ حيث بلغت قيمة F املح�ضوبة )6.798(   وم�ضتوى معنوية ) Sig= 0.001 ( مما يدل 
على معنوية النموذج عند م�ضتوى معنوية 5% ، ويت�ضح من اجلدول معنوية معامالت النحدار لكل 
 Sig و t متغري من املتغريات امل�ضتقلة )عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية(  وذلك من خالل قيمة

لكل معامل.
توؤثر  التنظيمية(  والثقة  التوزيعات  )عدالة  امل�ضتقلة  املتغريات  من  كاًل  اأن  اجلدول  من  ويت�ضح     
فى املتغري التابع )الف�ضاد الإداري( ب�ضورة مبا�ضرة. حيث بلغت قيمة معامل التحديد )0.845(؛ 
الأمر الذي يعني اأن عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية تف�ضر ما يقرب من 85% تقريبًا من التغريات 
يف الف�ضاد الداري ومب�ضتوى معنوية 0.05. الأمر الذي يعني اأن اإدخال متغري الثقة التنظيمية يف 
العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�ضار الف�ضاد الإداري اأدى اإىل زيادة معامل التحديد من )0.552( 
اإىل )0.845(، وهذا يعني اأن غياب كل من عدالة التوزيع والثقة التنظيمية �ضيوؤدي ذلك اإىل ارتفاع 

درجة انت�ضار الف�ضاد الإداري ب�ضكل كبري، كما يعني اأي�ضا تو�ضط الثقة التنظيمية يف هذه العالقة.
جدول )12( 

تقديرات منوذج النحدار املتعدد  بني عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية على انت�ضار الف�ضاد الإداري
BStd.ErrorT.SigBetaالرتتيباملعنوية

عدالة 

التوزيعات
1معنوي-0.1900.0563.3910.0010.743

الثقة 

التنظيمية

0.174

0.032

2.314

0.040

0.541-

 معنوي
2

R2 = 
0.845 

F =6.798 
Sig. = 

0.001 

ويبني ال�ضكل التايل حتليل امل�ضارات ال�ضابقة:



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 142

 

" يوجد تاأثري لعدالة التوزيعات  وبناًء على ما �ضبق يتبني �ضحة الفر�ص ال�ضاد�ص الذي ين�ص على 
والثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�ضار الف�ضاد الإداري بتلك الوحدات ".

تا�سعاً: ملخ�ض �لنتائج و�لتو�سيات:

1/9 : ملخ�ض نتائج �لبحث:

الثقة  اإدخال  مع  الإداري  والف�ضاد  التوزيعات  عدالة  بني  العالقة  بحث  احلالية  الدرا�ضة  ا�ضتهدفت 
التنظيمية كمتغري و�ضيط يف هذه العالقة، ومتثلت اأهم النتائج التي مت التو�ضل اإليها فيما يلي:

1/1/9: اقرتبت اآراء املبحوثني فى الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا حول القيمة املتو�ضطة 
انت�ضارا يف هذه  التنظيمية  الثقة  اأكرث عنا�ضر  اأن  اأي�ضًا  يتبني  التنظيمية، كما  الثقة  لكافة عنا�ضر 
الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل ، ثم بعد ذلك الثقة يف امل�ضرفني، واأخريا بعد الثقة يف الإدارة. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة )العابدي،2010( ،وقد يرجع ذلك اإىل �ضيادة النمط 
البريوقراطي بهذه الوحدات، تخلف نظم احلوافز. تعدد مراكز اتخاذ القرار، وغريها من العوامل.

 كما وجد اأي�ضًا اختالفات معنوية لدى املبحوثني لكافة العنا�ضر اخلا�ضة بالثقة التنظيمية باأبعادها 
الثالثة. مما يوؤكد �ضحة الفر�ص الأول.

2/1/9: اأو�ضحت النتائج اأن اآراء العاملني فى الوحدات املحلية حول كافة عنا�ضر الف�ضاد الإداري 
البعد اخلا�ص  هو  انت�ضارا  الإداري  الف�ضاد  اأبعاد  اأكرث  اأن  تبني  ، كذلك  املتو�ضطة  القيمة  اأعلى من 

انت�ضار الف�ضاد الإداري

عدالة التوزيعات

الثقة التنظيمية

0.552

0.845

0.293

0.513
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بالف�ضاد ال�ضلوكي ، بينما كان اأقلها انت�ضارا هو البعد اخلا�ص بالف�ضاد اجلنائي. وتختلف هذه النتيجة 
مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة )علوان،2007( التي تو�ضلت اإىل اأن اأكرث اأ�ضكال الف�ضاد انت�ضارًا هو الف�ضاد 
املايل، واأقلها انت�ضارًا هو الف�ضاد التنظيمي. وقد يرجع هذا الختالف اإىل اختالف جمال التطبيق ، 

البيئة املحيطة بالعاملني ، نظم املكافات واحلوافز اأو غريها
الف�ضاد  ب�ضاأن كافة عنا�ضر  اإىل وجود اختالفات معنوية لدى املبحوثني  الدرا�ضة  هذا وقد تو�ضلت 

الإداري، مما يوؤكد �ضحة الفر�ص الثاين.
الثقة التنظيمية  واأبعاد  التوزيعات  النتائج على وجود ارتباط طردي قوى بني عدالة  3/1/9: دلت 
فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا، واأن اأكرث اأبعاد الثقة التنظيمية ارتباطًا بعدالة التوزيعات هو 
بعد الثقة يف الإدارة،مما يوؤكد �ضحة الفر�ص الثالث.  وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة 
عالقة  وجود  من   )  Lind & tyler، 1988  ( درا�ضة  و   )  Alexander & ruderman،1987(
اإيجابية بني عدالة التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ضتوى الإدارة العليا. ويرجع 
الباحث ذلك اإىل اأن عدالة التوزيعات تقوم على ثالث قواعد اأ�ضا�ضية ) امل�ضاواة ، النوعية ، احلاجة( 

وهي م�ضئولية الإدارة العليا.
4/1/9: تو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود ارتباط عك�ضي قوي بني عدالة التوزيعات واأبعاد الف�ضاد الإداري 
يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا، كما اأت�ضح اأي�ضًا اأن اأكرث اأ�ضكال الف�ضاد الإداري ارتباطًا بعدالة 
التوزيع هو الف�ضاد ال�ضلوكي. وميكن تف�ضري ذلك باأنه يف غياب عدالة التوزيعات فاإن العاملني يلجئون 
لأداء اأعمال خا�ضة بهم اأثناء وقت العمل، اأو التاأخري يف اإجناز الأعمال، اأو عدم اللتزام مبواعيد 
العمل لتعوي�ص ما افتقدوه من مكافاآت مالية اأو الرتقية اأو فر�ص التدريب، مما يوؤكد �ضحة الفر�ص 
 McFarlane  (ودرا�ضة  ) Bernard،1984 ( الرابع. وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة

.)& Sweeney ، 1990

5/1/9: اأو�ضحت الدرا�ضة وجود ارتباط عك�ضي متو�ضط بني الثقة التنظيمية واأبعاد الف�ضاد الإداري 
بالثقة  ارتباطًا  الإداري  الف�ضاد  اأ�ضكال  اأكرث  اأن  تبني  كما  املنيا،  مبحافظة  املحلية  الوحدات  يف 
ذلك  يرجع  وقد  اجلنائي.  الف�ضاد  هو  ارتباطا  اأقلها  كانت  بينما  ال�ضلوكي،  الف�ضاد  هو  التنظيمية 



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 144

اإىل تخوف العاملني من الأحكام الق�ضائية اخلا�ضة بق�ضايا الف�ضاد اجلنائي التي قد تنتهي بعقوبة 
ال�ضجن اأو الف�ضل من العمل، اأما العقوبات اخلا�ضة بالف�ضاد ال�ضلوكي قد تكون ب�ضيطة ترتاوح بني 

اللوم اأو الإنذار اأو اخل�ضم من الراتب.
كما اأت�ضح اأي�ضًا اأن الثقة التنظيمية تف�ضر ما يقرب من 29 % من التغريات يف انت�ضار الف�ضاد الإداري، 

وهو ما يوؤكد �ضحة الفر�ص اخلام�ص.
6/1/9: بينت النتائج وجود تاأثري لإدخال متغري الثقة التنظيمية يف العالقة بني عدالة التوزيعات 
وانت�ضار الف�ضاد الإداري، حيث ف�ضر املتغريان معًا ) الثقة التنظيمية ، عدالة التوزيعات ( ما يقرب 
من 85% من التغريات يف انت�ضار الف�ضاد الإداري وفقًا ملعامل التحديد، وهو ما يوؤكد �ضحة الفر�ص 

ال�ضاد�ص.
اإيجابي  ارتباط  وجود  اإيل  تو�ضلت  التي   )Blomqvist،et.al،200( درا�ضة  النتائج  هذه  ويدعم 
بني الثقة ال�ضائدة وزيادة عمليات التعاون والتن�ضيق داخل املنظمة، واأن الثقة و�ضيلة لزيادة املرونة 

ال�ضرتاتيجية وتقود اإيل مزيد من التكيف، وهذا يوؤدى اىل تقلي�ص انت�ضار الف�ضاد الإداري .
2/9 : �لتو�سيات:

التي من  التو�ضيات  اأن يقرتح جمموعة من  للباحث  اإليها، ميكن  التو�ضل  التي مت  النتائج  يف �ضوء 
�ضاأنها احلد من انت�ضار الف�ضاد الإداري:

1/2/9: طبقًا ملا جاء بالنتيجة الأوىل التي بينت مدى اإدراك العاملني للثقة التنظيمية يف الوحدات 
الأفراد  بني  التنظيمية  الثقة  تنمية  الوحدات  هذه  اإدارة  على  ينبغي  فاإنه  املنيا،  مبحافظة  املحلية 

باعتبارها موجودًا اإ�ضرتاتيجيًا غري قابل للتقليد اأو املناف�ضة وذلك من خالل:
العاملني، من خالل  القيم الأخالقية الإيجابية لدى  اإىل غر�ص  اإدارة تلك الوحدات  اأن ت�ضعى  )اأ( 
ا�ضتخدام املعاملة املن�ضفة والعادلة مع العاملني، واإمكانية اعتماد العاملني عليهم يف حل م�ضاكلهم 

ومتابعة ق�ضاياهم ال�ضخ�ضية، والهتمام بالأفكار والآراء التي تطرح من قبلهم.
ثقافة  واإ�ضاعة  ال�ضائدة  الإيجابية  ال�ضلوكية  القيم  تعزيز  اإىل  الوحدات  تلك  اإدارة  ت�ضعى  اأن  )ب( 

املنظمة داخل الوحدات املحلية مبا ي�ضاعد على احلد من انت�ضار الف�ضاد الإداري.
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2/2/9: نظرًا ملا لعدالة التوزيعات من تاأثري وا�ضح على انت�ضار الف�ضاد الإداري، فاإنه ينبغي على 
اإدارة الوحدات املحلية زيادة م�ضتوى اإدراك العاملني للعدالة التنظيمية بوجه عام، وعدالة التوزيعات 
دافع  تنمية  �ضاأنها  من  ل�ضيا�ضات  اتباعها  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكنها  اخل�ضو�ص،  وجه  على 
الإجناز لديهم مبا ت�ضمله من تدريب وتنمية وترقيات وحوافز بطريقة ت�ضاعد على حد من انت�ضار 

الف�ضاد الإداري.
3/2/9: على مدراء الوحدات املحلية اإدراك اأن ق�ضية احلد من الف�ضاد الإداري طبقًا ملا جاء بهذه 
الدرا�ضة مرهون ببناء الثقة التنظيمية داخل هذه الوحدات، وكذلك حتقيق العدالة التنظيمية بوجه 

عام وعدالة التوزيعات على وجه اخل�ضو�ص.
الرقابة  جهاز  امل�ضروع،  غري  الك�ضب  جهاز  خا�ضة  الرقابية  الأجهزة  وتقوية  تفعيل  يجب   :4/2/9
الإدارية، جهاز مكافحة الأموال العامة، هيئة النيابة الإدارية، لك�ضف النحرافات يف هذه الوحدات، 

وحماربة انت�ضار الف�ضاد الإداري يف اجلهاز الإداري للدولة والوحدات املحلية على وجه اخل�ضو�ص.
5/2/9: يري الباحث اأي�ضًا اأنه للحد من انت�ضار الف�ضاد الإداري داخل الوحدات املحلية من خالل 

تعامله مع هذه الوحدات ما يلي:
تعمل  �ضركات  اإن�ضاء  ل  خال  من  اخلدمة،  طالب  والعميل  اخلدمة  مقدم  بني  الف�ضل  �ضرورة  )اأ( 
كحلقة و�ضل بني الطرفني، مما يتيح فر�ص عمل جديدة، واحلد من انت�ضار الف�ضاد الإداري داخل 

هذه الوحدات.
)ب( اإعادة النظر يف نظام الأجور وتطبيق احلد الأدنى والأق�ضى لالأجور ب�ضكل يحقق العدالة بني 

العاملني يف الدولة، ومبا يتنا�ضب مع الزيادة املطردة يف اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات.
)ج( تقليل الروتني وتب�ضيط اإجراءات العمل و�ضرعة اإجناز املعامالت اإىل احلد الذي يتيح للعاملني 

�ضهولة التالعب.
)د( اأن تتم عملية تقييم اأداء املوظفني ب�ضكل م�ضتمر لك�ضف النحرافات.
)هـ( تفعيل اأنظمة الرقابة والقوانني وو�ضائل الردع داخل هذه الوحدات. 
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