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�س �إدارة الأعمال
كلية التجارة و�إدارة الأعمال جامعة حلوان

ملخ�ص البحث
�شهدت م�صر منذ عدة عقود ما�ضية العديد من الظواهر والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية زادت حدتها بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير ،ولعل من �أهم تلك الظواهر
ظاهرة الف�ساد الإداري والذي يعد من املو�ضوعات الهامة يف �أدبيات الإدارة .وي�ستهدف هذا البحث
درا�سة وحتليل العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف امل�ؤ�س�سات،
وقى �سبيل ذلك جمعت بيانات من ( )303مفردة ممثلة ملجتمع البحث ،وا�ستخدم الباحث �أ�ساليب
االرتباط واالنحدار لتبيان هذه العالقة ،وقد تو�صل الباحث �إىل:
• وجود ارتباط طردي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
• وجود ارتباط عك�سي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري
• وجود ارتباط عك�سي متو�سط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري
• وجود ت�أثري لإدخال متغري الثقة التنظيمية يف العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد
الإداري
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Abstract:
This paper investigates the relationship of administrative corruption phenomenon 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.

: مقدمة.�أو ًال
با�ستقراء الواقع العملي ميكن القول ب�أن الف�ساد الإداري �أ�صبح ظاهرة منت�شرة على م�ستوي
 وال توجد دولة خالية من، وفى العديد من الدول،الأفراد وعلى م�ستوي القيادات الإدارية واملالية
.الف�ساد فهو متغلغل يف الدول الغنية والفقرية على حد �سواء
�إن ما ت�شهده م�صر منذ عدة عقود ما�ضية من ظواهر و�أزمات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
 ولعل من �أهم تلك،زادت حدتها بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير تختلف يف �أ�شكالها و�أثارها
،  الر�شوة،  التزوير، الظواهر هي ظاهرة الف�ساد الإداري مبختلف �أ�شكاله و�أنواعه (االختال�س
 حيث يعد هذا املو�ضوع من املو�ضوعات الهامة يف.) وغريها، �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، الإهمال
�أدبيات الإدارة خ�صو�صا مع منو االجتاه احلايل يف الدرا�سات امليدانية نحو تناول الظواهر ال�سلوكية
Counter- productive behaviors. املناوئة للإنتاج �أو ما ي�سمى باللغة الإجنليزية
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ونظر ًا ملا للف�ساد الإداري من �آثار �سلبية على املنظمات ،والتي تتمثل يف فقدان الثقة يف الإدارة
العليا ويف العاملني بالإدارات الو�سطي والإدارة الإ�شرافية ،ظهور الالمباالة ،وزيادة امل�شاكل
االجتماعية ،عدم امل�ساواة يف تطبيق القانون .من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتحليل �أثر غياب كل من
عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا
مع الأخذ يف االعتبار �أن الثقة التنظيمية تتو�سط هذه العالقة خا�صة يف ظل ندرة الدرا�سات التي
تهتم بهذا اجلانب.
ثاني ًا  :الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة :
ميكن القول ب�أن الف�ساد الإداري يعترب من الق�ضايا الإدارية التي بد�أت تتغلغل ب�صورة مكثفة يف
�أدبيات الإدارة ،ويتم التعويل عليها كمر�شد فعال للممار�سة الإدارية .وبناء على ذلك �سوف يتم
عر�ض الإطار النظري للبحث والدرا�سات ال�سابقة كما يلي:
 : 1/2الف�ساد الإداري) Administrative Corruption( :
 :1 / 1/2مفهوم الف�ساد الإداري:
تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الف�ساد الإداري .وقد يعزى �سبب ذلك �إىل اختالف املدار�س
الفل�سفية التي تناولت مو�ضوع الف�ساد الإداري ،واختالف �أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه املدار�س.
وميكن تناول مفهوم الف�ساد الإداري كالتايل:
• عرف ك ٌّل من مهدي ومو�سي ( )1993الف�ساد الإداري ب�أنه عبارة عن ا�ستعمال للوظيفة العامة
بجميع ما يرتتب عليها من هيبة ونفوذ و�سلطة لتحقيق منافع �شخ�صية وب�شكل خمالف للقوانني
املعمول بها .
• وعرفه الأعرابي ( )1995ب�أنه هو الق�صور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غري قادرين على
تقدمي االلتزامات الذاتية املجردة التي تخدم امل�صلحة العامة.
• كما عرفه  ) 1997( Caidenب�أنه الت�أثري غري امل�شروع يف القرارات العامة .
• بينما و�صفه عامر ( )2000ب�أنه " �سلوك بريوقراطي ي�ستهدف حتقيق منافع �شخ�صية بطريقة
غري �شرعية.
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• يف حني عرفه منقذ و�أنعام ( )2000الف�ساد الإداري ب�أنه "ا�ستغالل ال�سلطة للح�صول على ربح
�أو منفعة �أو فائدة ل�صالح �شخ�ص �أو جماعة ،بطريقة ت�شكل انتهاك ًا للقانون �أو ملعايري ال�سلوك
الأخالقي الراقي ".
وعلى ذلك ميكن للباحث القول ب�أن الف�ساد الإداري هو �سلوك غري ر�سمي بديل عن ال�سلوك الر�سمي
ينتج عن �أ�سباب داخلية �أو خارجية يف املنظمات؛ يت�ضمن �إخالل املوظف بواجبات وظيفته �سعي ًا
لتحقيق مكا�سب له �أو لأفراد �أ�سرته �أو �أ�صدقائه.
� :2/1/2أ�شكال الف�ساد الإداري:
�أ�صبحت ظاهرة الف�ساد الإداري حديث ال�ساعة وا�ستحوذت علي اهتمام املنظمات والهيئات الدولية
كما حظيت باهتمام الكثري من �أ�ساتذة الإدارة واملفكرين ب�شكل عام (اليو�سف �( ،)2000 ،إبراهيم
وال�صرايرة�( ،)2001 ،أبو يو�سف( ،)1417 ،علوان،1980( ،)Caiden ،1987( ،)2007 ،
 )Gouldومن خالل مراجعة الباحث للأدبيات ال�سابقة يف هذا املجال ،ف�إنه ميكن تق�سيم �أ�شكال
الف�ساد الإداري �إىل �أربعة جمموعات كالتايل:
�أ -الف�ساد التنظيمي  :وهو جمموعة من الظواهر ال�سلبية التي متثل �إخالال بواجبات الوظيفة العامة
من قبل موظف اخلدمة ومتثل �أهم �أ�شكاله مايلي :
 االمتناع عن �أداء العمل وب�شكل م�ستمر. عدم �أداء الفرد العامل عمله بدقة و�إخال�ص. عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات ال�صادرة من ر�ؤ�ساء العمل. �إف�شاء �أ�سرار العمل التي ت�ؤثر على حتقيق �أهداف امل�صلحة العامة. عدم التعاون مع زمالء العمل فيما يتعلق بتحقيق �أهداف املنظمة.ب -الف�ساد ال�سلوكي :وهو جمموعة من الظواهر ال�سلبية لل�سلوك الوظيفي للفرد �أو الأفراد العاملني
يف الأجهزة العامة؛ هذا ال�سلوك ال�سلبي يتمثل يف عدة �صور و�أ�شكال هي:
 -ممار�سة الفرد �أعمال تعيبه وتعيب اجلهاز الإداري الذي ينتمي �إليه.
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 �أداء �أعمال غري ر�سمية وغري م�سموح بها يف �أثناء العمل الر�سمي. ا�ستغالل املوارد املتاحة يف حتقيق منافع �شخ�صية. التحايل على تعليمات العمل لتحقيق مك�سب �شخ�صيج -الف�ساد املايل :ويتمثل يف جمموعة من املخالفات ال�سلبية التي يرتكبها الفرد املوظف عند �إجناز
املعامالت املالية� ،سواء ما يرتبط منها بامل�صلحة العامة �أم مب�صلحة املواطنني الذين يتعاملون
مع املنظمات العامة ويتمثل يف الأ�شكال الآتية :
 خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها من قبل الإدارات املركزية �أو التعليماتاملالية املعمول بها.
 الإهمال والتق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق مايل. خمالفة تعليمات الأجهزة املركزية للرقابة والتفتي�ش واملكلفة مبتابعة تنفيذ الأعمال املاليةللمنظمات العامة.
د -الف�ساد اجلنائي :ويتمثل يف جمموعة من الأ�شكال التي يتم فيها الت�أثري على املوظف بهدايا مادية
�أو غري مادية بطرق غري قانونية ،الق�صد منها اتخاذ قرار يف �صالح من قدموا تلك الهدايا ،و
ي�أخذ �أ�شكال متعددة وهي:
 ال�سرقة  :ويق�صد بها �أخذ الأموال العامة خفية ،وتعترب من ال�سلوكيات املحرمة واملدانة �شرعاوقانون ًا ،وتقع ال�سرقة عادة على الأموال النقدية �أو الأ�شياء العينية .
 الر�شوة  :ويق�صد بها كل ما يعطيه املواطن (الرا�شي) ملوظف عام �أو �صاحب �سلطة (مرت�ش)لتنفيذ ما يريده الأول.
 التزوير  :وهو تغيري لطبيعة امل�ستندات والوثائق الر�سمية ،حتى ت�ستعمل فيما زورت من �أجله،ويرتتب عليها الإ�ضرار بالغري.
 الإهمال  :وهو الفعل الذي ينتج عنه �ضرر كبري مثل الإهمال يف حت�صيل الأموال امل�ستحقةللدولة� ،أو عدم االلتزام مبواعيد العمل �أو الإهمال يف مراجعة الطلبيات وغريها.
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 الو�ساطة  :وهي التو�سل يف �إجناز الأعمال ب�سرعة� ،أو بتقليل ما يتحمله من �أعباء مالية �أوغريها من جرائم ال�سلوك ال�شخ�صي يف العمل.
 3/1/2الدرا�سات ال�سابقة :تناولت درا�سة (  ) Bernard،1984م�شكلة ف�ساد الأفراد العاملني يف
ال�سجون والعوامل امل�ؤثرة يف حدوثه ،وتو�صلت الدرا�سة �إيل �أن �أهم �أ�شكال الف�ساد تتمثل يف ا�ستعمال
املوارد يف غري الغر�ض املحدد لها  ,االبتزاز ،اال�ستغالل ،ال�سرقة ،االختال�س وغريها ،و�أن �أهم
�أ�سباب حدوث الف�ساد هو �ضعف نظام الرقابة و�ضعف احلوافز املمنوحة للعاملني يف ال�سجون .
يف حني تناولت درا�سة (عبد املح�سن  )1994،و�صف ظاهرة الر�شوة من وجهة نظر املواطنني
واملوظفني يف الوحدات العامة امل�صرية ،وتو�صلت �إىل �أن من �أهم الأ�سباب التي �ساهمت يف انت�شار
الر�شوة هي (التعقيدات والإجراءات الروتينية والبطيئة ،جهل املواطنني بالإجراءات املطلوبة،
وغمو�ض بع�ض اللوائح مما يتيح للموظف حرية التف�سري والتالعب ح�سب �أغرا�ضه ومقا�صده
ال�شخ�صية.
بينما تناولت درا�سة (منقذ و�إنعام  )2000,العوامل امل�ؤثرة يف الف�ساد الإداري ال�شخ�صية والتنظيمية
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من يقومون بالف�ساد الإداري هم غالب ًا من املوظفني ال�شباب املتزوجني
الذين لديهم م�ؤهالت متو�سطة ،وميتازون بعالقات وطيدة مع ر�ؤ�سائهم يف العمل وعالقات �ضعيفة
مع زمالئهم املوظفني
يف حني اقرتحت درا�سة ( )Ogus، 2004ا�سرتاتيجية للحد من ظاهرة الف�ساد بد ًال من حماولة منعها
نهائي ًا ،تركز هذه اال�سرتاتيجية على الإجراءات والرتتيبات التنظيمية والتي �إذا مت ت�صميمها ب�شكل
منا�سب ف�إنها �ست�ؤدي �إىل حتقيق الهدف منها.
بينما تناولت درا�سة (� )Luo،2005أربع حماور ت�شكل يف جمموعها الف�ساد التنظيمي وهي (الف�ساد
والبيئة التنظيمية ،الف�ساد التنظيمي و�أثاره ،الف�ساد وال�سلوك التنظيمي ،الف�ساد والهند�سة
التنظيمية) ،وقامت با�ستخدام مقيا�س الف�ساد لتحديد املنظمات الفا�سدة ،وتو�صلت �إىل:
(�أ) �أو�ضحت الدرا�سة �أن غياب الرقابة التنظيمية ،وعدم ال�شفافية ،وعدم العدالة والظلم ،ودرجة
التعقيد ،هي التي حتفز على القيام بالأعمال غري امل�شروعة
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(ب) هناك جمموعة من ال�سلوكيات الفا�سدة ت�سود داخل املنظمات من �أهمها (املخالفات بوجه
عام ،املخالفات الإجرائية ،املخالفات الهيكلية).
(ج) الف�ساد الإداري يعيق عملية التطوير التنظيمي ،وي�ؤدي �إىل عدم الكفاءة التنظيمية.
(د) يقاوم الف�ساد الإداري بناء الثقافة التنظيمية وبناء الهياكل التنظيمية.
يف حني ا�ستخدمت درا�سة ( � ) Graaf & Huberts،2008أ�سلوب درا�سة احلالة ملعرفة طبيعة الف�ساد
من خالل درا�سة ( )10حاالت للن�ساء يف هولندا وتو�صلت الدرا�سة �إيل �أن الف�ساد يحدث عادة
يف غ�ضون عالقات دائمة  ،و�أن �أهم الدوافع وراء الف�ساد ب�صرف النظر عن الك�سب املادي ت�شمل
ال�صداقة واحلب والرغبة يف �إقناع الآخرين .
وميكن للباحث من خالل ا�ستقراء الواقع والدرا�سات ال�سابقة �إيجاز �أهم مالمح انت�شار الف�ساد
الإداري يف الوحدات املحلية فيما يلي:
(�أ) تداخل االخت�صا�صات وال�سلطات وتعدد مراكز اتخاذ القرارات الأمر الذي يجعل املوظف العام
م�سئو ًال �أمام �أكرث من رئي�س ،وبالتايل ي�سهل عليه القيام باملخالفات الإدارية التي تقوده �إىل
ارتكاب ممار�سات الف�ساد.
(ب) الرتاخي يف تقومي االنحرافات وك�شف امل�شكالت ومعاجلتها يف الوقت املنا�سب مما يخلق
انطباع ًا لدى املوظف العام بعدم اكرتاث الإدارة واهتمامها وحر�صها على �سري العمل بال�صورة
املطلوبة؛ الأمر الذي يدفع ارتكاب كل املخالفات غري امل�شروعة.
(ت) �سيادة النمط اال�ستبدادي يف الإدارة والقيادة؛ الأمر الذي يرتتب عليه تركز ال�سلطات
وال�صالحيات يف قمة الهرم الإداري واالعتماد على �أ�ساليب الرتهيب والعقاب للمر�ؤو�سني دون
االعرتاف بالإجنازات الفردية للموظفني يف العمل ومكاف�أتهم عليها.
(ث) جمود الروتني وتعقد الإجراءات البريوقراطية ت�ؤدي �إىل ا�ستغراق املوظف يف تفا�صيل
الإجراءات ومرورها بالعديد من احللقات للح�صول على املوافقات املطلوبة ،وهذه الإجراءات
تعد فر�صة منا�سبة �أمام املوظف العام لتحقيق مكا�سب �شخ�صية كقبول الر�شاوى مقابل ت�سهيل
الإجراءات الإدارية.
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(ج) عدم اال�ستقرار الإداري يف كثري من امل�ؤ�س�سات والأجهزة والإدارات العامة وكرثة التنقالت
والتكاليف خالل فرتة زمنية ق�صرية ،ي�شجع على ا�ستغالل املنا�صب �أو الوظيفة و�صرف اجلهد
والوقت بح ًثا عن �سبل الرثاء وجمع املال بالف�ساد نتيجة االقتناع ب�أن املن�صب �أو الوظيفة لي�ست
دائمة و�أنه ال جمال �أمامه لإثبات ذاته؛ لأنه عر�ضة للنقل واال�ستبدال ب�آخر.
(ح) تخلف نظم احلوافز واملكاف�آت وعدم قدرتها على تلبية متطلبات املوظف العام احلياتية
واالجتماعية واالقت�صادية ،نتج عنه جنوح كثري من املوظفني �إىل ارتكاب ممار�سات خمالفة
للتعوي�ض عن الق�صور يف نظم احلوافز واملكاف�آت من خالل تعاطي الر�شوة والعمولة واالختال�س.
 : 2/2الثقة التنظيميةOrganizational trust :

اهتمت املداخل احلديثة يف الفكر الإداري مبفهوم الثقة التنظيمية؛ حيث قامت النظرية اليابانية
( )Zعلى ثالثة مرتكزات �أ�سا�سية وهي (الثقة ،املهارة ،املودة)( ،الطائي ،)2007 ،وميكن تناول
هذا املحور من خالل االتي:
 : 1/2/2مفهوم الثقة التنظيمية و�أهميتها :لقد ركز الباحثون يف تف�سري مفهوم الثقة علي �أنها درجة
�إميان وتقبل الفرد للقرارات وال�سيا�سات التي ت�ضعها �إدارة املنظمة والتي تقوم بتنفيذها و�إدارتها
ب�شكل عادل جلميع الأطراف وباالجتاه نف�سه .
وتعرف �أي�ض ًا ب�أنها الإميان العام والثقة بنوعية وقبول �أ�شخا�ص معينني مثل زمالء العمل والرئي�س
املبا�شر �أو جمموعات معينة مثل الإدارة العليا ،والرغبة يف االعتماد عليهم علي �أ�سا�س ت�صرفهم
كما هو متوقع منهم ،ف�ض ًال عن عدم االهتمام مبراقبة ومتابعة �سلوكهم ( .) Chen& Dhillon,2003
�أما ( )2005,starterفريي الثقة ب�أنها درجة تفوي�ض بع�ض امل�س�ؤوليات واملهام للمر�ؤو�سني الذين
ميثلون التوقعات الإيجابية الواثقة لإجنازهم لتلك املهام وامل�س�ؤوليات.
هذا وقد و�صف ( )Puusa & tolranen , 2006الثقة ب�أنها الرابط االجتماعي ( )social glueالذي
يربط ويل�صق الأنواع املختلفة للهياكل التنظيمية مع ًا ،وهي عن�صر �أ�سا�سي لبناء العالقات الإن�سانية؛
�إذ تخلق الت�آزر وتعطي النا�س ال�شعور بالأمان.
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وعرفها (الطائي  )2007 ،ب�أنها �إميان الفرد والقائد والعاملني معه بالأهداف والقرارات وال�سيا�سات
التنظيمية يف املنظمة مبا يعك�س ر�ضا والتزام اجلميع جتاه املنظمة.
يف حني يرى ال�شكرجي (� ) 2008أن الثقة التنظيمية هي عبارة عن توقعات ومعتقدات وم�شاعر
�إيجابية يحملها الأفراد جتاه املنظمة التي ينتمون �إليها ،واملرتبطة باملمار�سات وال�سلوكيات الإدارية
املطبقة والتي روعي فيها االلتزام بالقيم الأخالقية واالبتعاد عن كل ما ي�ضر بامل�صالح امل�شرتكة.
وعموم ًا ف�إن مفهوم الثقة التنظيمية يعك�س خم�س حقائق وهي Hoy& Moran,2003
• الإح�سان ( : ) Benevolenceوهو �شعور طرف ما ب�أن الطرف الآخر يح�سن عليه باخلري وميده
بالعطف .
• االعتمادية ( : ) Reliabilityوهو املدى الذي يعتمد فيه �شخ�ص ما على �شخ�ص �أو جمموعة
�أخرى .
• اجلدارة ( � : ) Competencyأي امتالك املهارة واملعرفة واخلربة .
• الأمانة (� : ) Honestyأي �شخ�صية و�سالمة ونزاهة وم�صداقية الطرف امل�ؤمتن .
• االنفتاح (� : ) Opennessأي لي�س هناك �أي حجب للمعلومات .
وقد بحثت درا�سة Blomqvist,et.al,2004العالقة بني الثقة التنظيمية وبع�ض الق�ضايا الهامة مثل (
التعاون ،التن�سيق داخل املنظمة ) وتو�صلت �إيل وجود ارتباط �إيجابي بني الثقة ال�سائدة واملر�ؤو�سني
وبني زيادة عمليات التعاون والتن�سيق داخل املنظمة ،كما �أثبتت الدرا�سة �أن الثقة و�سيلة لزيادة
املرونة الإ�سرتاتيجية وتقود �إىل مزيد من التكيف.
وعلى ذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن تكوين وبناء الثقة يف املنظمات يعد مطلب ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان التفاعل
والتبادل بني الأطراف لإجناز املهام املطلوبة بكفاءة وفعالية ،وبدونها ال ميكن �أن ت�ستقر املنظمات
يف العمل والبقاء.
� :2/2/2أبعاد الثقة التنظيمية :تناول عديد من الدرا�سات والأبحاث �أبعاد الثقة التنظيمية،
واتفق �أغلبها على وجود ثالثة �أبعاد حظيت بالقبول واالعتماد من قبل العديد منها مثل درا�سة
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( ) Strater,2005)، (Dirks & ferrin,2002 ) (Adams,2004وهي :
�أ -الثقة يف امل�شرفني (الرئي�س املبا�شر) Trust in supervisors :وهي متثل التوقعات الإيجابية
للمر�ؤو�سني جتاه م�شرفيهم يف العمل وفقا للعالقات املتبادلة بني الطرفني  ،Pillai ,1999والثقة
هي �سمة رئي�سة مرتبطة بالقيادة � ،إذ �إن الأمانة واال�ستقامة هي �سمة �أ�سا�سية وحتمية للقيادة
فعندما يثق الأفراد بالقائد ف�إنهم يرغبون �أن يكونوا حتت طوع �أوامره لأنهم على ثقة ب�أن كل من
حقوقهم وم�صاحلهم لن ي�ساءلها ؛ �إذ �إنه من غري املحتمل �أن يتبع الأفراد ما يرونه غري �أمني �أو
يعمل على ا�ستغاللهم (.)Robbins, 2003
هذا وقد �سعت درا�سة ( � ) Straiter,2005إىل اختبار دور ثقة امل�شرفني مبر�ؤو�سيهم ومنظمتهم
و�أثرها علي الر�ضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ؛ حيث طبقت الدرا�سة على �إحدى �شركات
الأدوية بنيوجري�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية وا�ستخدم الباحث ا�ستبيان وزع على عينة
مكونة من ( )117مدير مبيعات و�أفرزت نتائج البحث �أن العالقة بني ثقة امل�شرف باملنظمة
وااللتزام التنظيمي �أقوى من ثقته باملر�ؤو�سني وااللتزام التنظيمي .
ب -الثقة يف زمالء العمل Trust in Co-Worker :ويق�صد بها تلك العالقات التعاونية املتبادلة
واملوقف الإيجابي بني الأفراد العاملني من حيث االعتماد املتبادل واال�شرتاك يف الأفكار واملعلومات
واالت�صاالت املفتوحة بني جميع الأطراف وذلك مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف والغايات امل�شرتكة
 .Becerra&Gupta,2003وقد �أ�صبحت الثقة بني زمالء العمل م�س�ألة مهمة يف منظمات اليوم
التي تعتمد ب�شكل كبري على جمموعات �أو فرق العمل؛ الذين يتمتعون مبهارات تكاملية وهم
يكونون ملتزمني بتحقيق هدف م�شرتك؛ فالثقة ت�ؤثر يف �أداء الفريق نحو الو�صول �إىل الأهداف
املطلوبة (.) Dirks & Ferrin ,2002
ج -الثقة ب�إدارة املنظمة� Trust in Organization Management :إن املع�ضلة الأ�سا�سية التي
تواجه املنظمات التي تكون تكاليفها باهظة والتي رمبا ت�ؤدي �إىل ف�شلها �أو انهيارها بالكامل هي
فقدان الثقة ب�إدارة املنظمة من قبل العاملني  ،فالتقنية مبفردها ال ميكنها �إدارة �أمور املنظمة
و�سيبقى للأفراد العاملني الأهمية الكربى يف العمل والتطوير واالبتكار  .و�إذا ما �أريد للمنظمات

120

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

النجاح يف حتقيق �أهدافها ،و�إدارتها بكفاءة ومعنوية عالية البد من وجود الثقة املتبادلة ،فنق�ص
الثقة يجعل العاملني بال قيمة ،كما �إن انعدام الثقة يجعل الأفراد يف�ضلون م�صاحلهم ال�شخ�صية
على م�صالح املنظمة .ومن ثم انخفا�ض والئهم (العنزي ،ال�ساعدي .)2004 ،كما �أن م�ستوى
الثقة التنظيمية يرتبط بعالقة مع �سلوك املواطنة التنظيمية املتمثل يف (ال�ضمري ،واملجاملة،
الإيثار )Altunts & Baykal,2010 .
: 3/2

عدالة التوزيعات Distributive justice

تعترب عدالة التوزيعات �أحد �أبعاد العدالة التنظيمية التي تتمثل يف �أربعة �أنواع هي (عدالة
التوزيعات ،عدالة الإجراءات ،عدالة التعامالت ال�شخ�صية ،عدالة املعلومات Fodchuk,2007،
 ، Colquitt,2001وهي من �أهم امل�سببات التي ميكن �أن ت�ؤثر علي �سلوكيات الأفراد داخل املنظمات
�سواء الإيجابية منها �أو ال�سلبية .
ويق�صد بها العدالة املدركة عن توزيع املوارد من قبل املنظمة ،فهي تركز على �إدراك املوظفني لعدالة
املخرجات امل�ستلمة ،وقد حدد  Organ 1988ثالثة قواعد لعدالة التوزيع هي:
(�أ) قاعدة امل�ساواة  :وتقوم علي فكرة �إعطاء املكاف�آت علي �أ�سا�س امل�ساهمة .
(ب) قاعدة النوعية  :وتقوم علي ت�ساوي فر�ص احل�صول علي املكاف�آت بغ�ض النظر عن اخل�صائ�ص
الفردية.
(ج) قاعدة احلاجة  :وتقوم علي فكرة تقدمي الأفراد ذوي احلاجة امللحة علي الآخرين بافرتا�ض
ت�ساوي الأ�شياء الأخرى.
�إن عدالة التوزيعات وعدالة الإجراءات ت�ؤثران على املخرجات ال�شخ�صية للفرد العامل واملتمثلة
بالر�ضا الوظيفي واملايل ،وكذلك على املخرجات التنظيمية واملتمثلة بالوالء التنظيمي ونظام تقييم
الأداء (  . )McFarlane & Sweeney, 1990كما يوجد عالقة عك�سية بني العدالة بنوعيها (الإجرائية
والتوزيعية) وظهور ال�سلوكيات ال�سلبية �سواء تلك املوجهة نحو املنظمة �أو تلك املوجهة نحو الأفراد
( .)Fox et al, 2001وت�ؤثر العدالة التنظيمية بعنا�صرها املختلفة ،وال�صراعات بني الأفراد ،والقيود
التنظيمية على جميع ال�سلوكيات املناوئة للعمل (عوي�س.)2008،
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 : 4/2العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري:
تعد البيئة الإدارية بكل مكوناتها عام ًال م�شجع ًا على ارتكاب ممار�سات الف�ساد يف املنظمات ،خا�صة
�إذا كانت تلك البيئة ي�سودها الت�سيب والالمباالة والفو�ضى وانعدام النظام وغياب كل من العدالة
والثقة التنظيمية .فغياب العدالة التنظيمية بني الأفراد العاملني �سواء ما يتعلق بفقدان الرتقية �أو
التدريب ،واملكاف�آت املالية ي�ؤثر على انت�شار ظاهرة الف�ساد الإداري
(Bernard , 1984)، (Mcfarland and Sweeney,1990) .

كما �أن عدالة التوزيعات تف�سر ما يقرب من  %12من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري ،وهي نتيجة
�ضعيفة للغاية ،الأمر الذي ي�ستدعي �ضرورة �إدخال املتغريات الو�سيطة يف درا�سة هذه العالقة (علوان
 .) 2007،وقد �أ�شار عديد من الباحثني �إىل �أهمية بناء الثقة التنظيمية بني الأفراد والإدارة ،فهي
عامل هام يف حتقيق التكامل للمنظمة ومفتاح رئي�س لل�سلوك ال�شخ�صي املتوقع (،) 2003,Amico
وهي عامل �أ�سا�س يف �أي �شكل للتفاعل الإن�ساين وفق ًا لر�أي ( ،) Domingue & pels,2004كما
�أنها �أ�سا�سية وجوهرية لفهم ال�سلوك اجلماعي والفردي (ال�ساعدي  .)2004,وقد �أكدا ( ها�شم
والعايدي  ) 2010 ،علي �أن الثقة التنظيمية ت�ساعد علي تكوين اجتاهات �إيجابية للعاملني جتاه
املنظمة وت�ساعد علي حتقيق فعالية �إدارة املنظمة وت�ؤثر يف م�ستوي �أداء العاملني.
هذا وت�شكل العالقات بني الزمالء م�صدر ًا مهم ًا للدعم النف�سي واالجتماعي للموظف .فغالب ًا
ما يتلقى املوظف الدعم والت�أييد والتخفيف من �ضغط العمل من قبل زمالئه ،كما ميكن �أن ينبهوا
زمالئهم �إيل الأخطاء التي وقعوا فيها �أو من املحتمل �أن يقعوا فيها ،يف حني �أن املوظف الذي لديه
عالقات �سيئة مع زمالئه ف�إنه ي�شعر بالنبذ واالغرتاب وعدم االندماج مما ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح علي
درجة ارتباطه باملنظمة وعدم ال�شعور باالنخراط يف الواجبات وم�ستوي الـوالء وااللتــزام الوظيف ــي
( .)Kram & Isabella,1985
كذلك ف�إن العالقة ال�ضعيفة وعدم الثقة بني القائد واملر�ؤو�سني ت�ؤدي �إيل ا�ستغالل كل �شخ�ص للأخر
والرتكز علي االهتمامات الفردية؛ حيث يحاول كل طرف �أخذ �أكرب قدر من حقوقه مع تقدمي �أقل
قدر من الواجبات ،وكذلك العالقة بني امل�شرف واملوظف هي من �أكرث العوامل جذب ًا يف العمل  ,وهي
من العوامل التي تدفع املوظفني لاللتزام وحتقق لهم الربح . ) Alzoubi,2005 (.
122

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

وتو�صل (علوان � )2007،إىل وجود ت�أثري للعدالة ب�أبعادها الثالثة ( التوزيعية  ،الإجرائية ،
التعاملية) على انت�شار الف�ساد الإداري  ,حيث بلغ معامل التف�سري ( . ) %72وعلى الوجه الأخر فقد
�أو�ضح (ماجد  )1988 ،ب�أن انت�شار الف�ساد الإداري ي�ؤدي �إيل فقدان ثقة الإدارة العليا بالعاملني يف
الإدارات الو�سطي والإدارة الإ�شرافية ،وهذا ي�ؤدي �إيل تركيز ال�صالحيات وعدم تفوي�ضها مما ي�ؤدي
�إيل كرثة التعقيدات والإجراءات الروتينية  ،والغمو�ض يف بع�ض اللوائح مما يتيح للعاملني حرية
التف�سري والتالعب بها ؛ الأمر الذي يف�سح املجال للبع�ض من و�ضع عراقيل �إدارية بهدف احل�صول
علي منافع �شخ�صية �إ�ضافية من املواطنني املتعاملني مع املنظمة.
هذا وقد ك�شف ( ) Alexander & ruderman,1987عن وجود عالقة �إيجابية بني عدالة
التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ستوى الإدارة العليا ،كذلك تو�صال ( & Lind
� )tyler, 1988إىل نتائج م�شابهة ؛ مما ي�شري �إىل �أن العدالة التنظيمية بوجه عام وعدالة التوزيعات
على وجه اخل�صو�ص رمبا تكون مهمة يف بناء الثقة التنظيمية.
�إن الثقة تولد �شعور ًا بالتزام غري حمدود والذي ينعك�س على �سلوك العاملني .فعندما يكون هناك
ثقة جند �أن املر�ؤو�س �سيكون �أكرث رغبة لالنخراط يف �سلوكيات الدور املمتاز طاملا �أنه يدرك �أنه لن
يبخ�س �أو ي�ضيع حقه ( .)Podskaff, et.al., 1990
وبنا ًء على ما �سبق ف�إنه ميكن القول يف �ضوء الدرا�سة النظرية والدرا�سات ال�سابقة ويف حدود
علم الباحث بالرغم من وجود العديد من الدرا�سات التى تناولت ق�ضايا العدالة التنظيمية والثقة
التنظيمية من ناحية ،وكذلك درا�سات تناولت �إحدى هذه الق�ضايا مع انت�شار الف�ساد الإدارى ،ميكن
القول �إن هناك ندرة يف الدرا�سات العربية والأجنبية املتعلقة بدرا�سة العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف امل�ؤ�س�سات
ثالثاً :م�شكلة البحث:
تعترب القطاعات احلكومية هي اجلهات الرئي�سة املعنية بتنفيذ �سيا�سات الدولة العامة ،وتقدمي
اخلدمات املختلفة لأفراد املجتمع وحتقيق التنمية ،ونظر ًا ملا ي�سببه الف�ساد من معوقات اقت�صادية
وثقافية واجتماعية وانخفا�ض م�ستوي جودة اخلدمات الذي تت�ضح مظاهره كما جاء يف تقرير عن
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حالة الف�ساد يف م�صر ال�صادر عن منظمة برملانيون عرب �ضد الف�ساد التابعة ملركز نظم املعلومات
ودعم اتخاذ القرار ال�صادر عام  2007التابع ملجل�س الوزراء يف م�صر فيما يلي:
( )1انت�شار الر�شوة بكافة مرادفاتها من هدايا و�إكراميات.
( )2ت�صرف املوظف العام يف املال العام لتحقيق م�صالح �شخ�صية غري م�سموح بها.
( )3جمامالت الأقارب واملعارف بت�سهيل الإجراءات احلكومية وتاليف الوقوف يف طوابري االنتظار.
(� )4سرقة املال العام وتبديد واختال�س العهدة.
كما �أو�ضح التقرير ال�سابق ب�أن امل�ؤ�شر العام لإدراك الف�ساد بلغ نحو ( )66نقطة من ( )100نقطة
مما ي�شري �إيل ارتفاع �إدراك ظاهرة الف�ساد الإداري يف م�صر .وقد �سجلت حمافظة املنيا وفق ًا
لهذا امل�ؤ�شر (31و )58نقطة ،وبا�ستقراء الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أنها ركزت على درا�سة غياب
العدالة التنظيمية بوجه عام ،وعدالة التوزيعات على وجه اخل�صو�ص ونق�ص الثقة التنظيمية لدي
العاملني يف املنظمة الذي ينعك�س بدوره على االلتزام التنظيمي ،وجتاهلت �أثر غيابهما على انت�شار
الف�ساد الإداري� .ضمن هذا الإطار تبلورت م�شكلة البحث يف بحث العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا .ووعليه ف�إنه ميكن
�صياغة م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤالت التالية:
( )1ما م�ستوى �إدراك العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا بالثقة التنظيمية.
( )2ما م�ستوى انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات من وجهة نظر العاملني بها.
( )3هل هناك عالقة بني �إدراك العاملني لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.
( )4هل هناك عالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية.
( )5هل توجد عالقة بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية.
(� )6إىل �أى مدى ت�ؤثر الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد والإداري.
رابعاً � :أهداف البحث :
يف �ضوء م�شكلة البحث والدرا�سات ال�سابقة ف�إن البحث ي�سعى �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف التي
تتمثل فيما يلي:
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( )1التعرف على م�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة لدي العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا.
( )2التعرف على مدي انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية ب�أ�شكاله الأربعة.
( )3التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية.
( )4التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات
املحلية.
( )5التعرف على طبيعة واجتاه العالقة بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات
املحلية.
( )6بيان مدى ت�أثري الثقة التنظيمية على العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري.
( )7تقدمي بع�ض االقرتاحات والتو�صيات التي ت�ساعد �إدارة هذه الوحدات على احلد من ظاهرة
انت�شار الف�ساد الإداري.
خام�ساً  :فرو�ض البحث :
يف �ضوء م�شكلة البحث والدرا�سات ال�سابقة و�أهدافه ف�إنه ميكن اختبار �صحة �أو خط�أ الفرو�ض
التالية:
الفر�ض الأول  :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما
يتعلق مب�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة .
الفر�ض الثاين  :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما
يتعلق بانت�شار الف�ساد الإداري ب�أ�شكاله الأربعة
الفر�ض الثالث  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي
العاملني بالوحدات املحلية.
الفر�ض الرابع  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري
بالوحدات املحلية
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الفر�ض اخلام�س  :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية للثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات
املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات .
الفر�ض ال�ساد�س  :يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية لدى العاملني بالوحدات املحلية
على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات.
�ساد�ساً � :أهمية البحث:
ي�ستمد البحث �أهميته من عدة اعتبارات علمية وعملية كالتايل :
 -1الأهمية العلمية  :يتناول البحث مو�ضوعني مهمني ناال اهتمام ًا كبري ًا من قبل الباحثني؛ �إذ تعد
الثقة عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر ر�أ�س املال االجتماعي الذي ميكن �أن ي�سهم يف تكوين �أفراد
ملتزمني يظهرون مناذج �سلوكية تعرب عن �شعورهم بالفخر واالعتزاز والبقاء  ,وكذلك الف�ساد
الإداري ملا له من ت�أثري �سلبي علي املجتمع ب�أكمله ،وعليه ي�أمل الباحث يف �أن متثل هذه الدرا�سة
�إ�ضافة علمية للمكتبة العربية يف ظل قلة الدرا�سات املتعلقة بت�أثري كل من عدالة التوزيعات والثقة
التنظيمية علي انت�شار الف�ساد الإداري .
 -2الأهمية العملية  :ي�أخذ البحث �أهميته من خالل حماولته حتليل العالقة بني عدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية من �أجل �إثارة اهتمام تلك الوحدات
املبحوثة ب�ش�أن عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وما لهما من دور يف احلد من ظاهرة الف�ساد
الإداري .
�سابعاً  :منهج البحث :
 : 1/7متغريات البحث وكيفية قيا�سها :
 : 1/1/7الثق ــة التنظيمي ــة :اعتمد الباح ــث يف قيا�س الثقة التنظيمي ــة على املقيا�س الذي و�ضعــه
(  )Laka , Mathebula , 2004الذي ا�ستخدمته عديد من الدرا�سات (Ford,2002, Defuria,
 ) 1998مع التعديل يف العبارات مبا يتفق مع طبيعة البحث والوحدات املبحوثة واملكون من ()15
عبارة لت�شمل �أبعاد الثقة الثالثة ( الثقة يف زمالء العمل ،الثقة يف املر�ؤو�سني  ،الثقة يف �إدارة
املنظمة) .وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�س كل ُبعد من �أبعاد الثقة التنظيمية كما باجلدول رقم
(.)1
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 : 2/1/7الف�ساد الإداري :مت االعتماد على املقيا�س الذي �أعتمد عليه ( علوان ) 2007 ،الذي متت
�صياغته من خالل مراجعة الدرا�سات املتعلقة بالف�ساد الإداري واملكون من ( )17عبارة لتقي�س
�أ�شكال الف�ساد الأربعة ( التنظيمي ،ال�سلوكي ،املايل ،اجلنائي) .وميكن تو�ضيح العبارات التي تقي�س
كل ُبعد من �أبعاد الف�ساد الإداري كما باجلدول رقم (.)1
 : 3/1/7عدالة التوزيعات :اعتمد الباحث يف قيا�س عدالة التوزيعات على املقيا�س الذي قدمه
()Colquitt, 2001؛ حيث مت قيا�سها با�ستخدام ب�أربع عبارات كما هو مو�ضح باجلدول رقم (. )1
جدول رقم ()1
عنا�صر عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري وكيفية قيا�سها
املتغري
البيانات ال�شخ�صية
الثقة التنظيمية
(ثانيا ًبقائمة اال�ستق�صاء )
الف�ساد الإداري
(ثالثا ًبقائمة اال�ستق�صاء )
عدالة التوزيعات

الأبعاد التي ت�ضمها كل جمموعة عبارات قائمة اال�ستق�صاء التي
تقي�س العن�صر
�أو ًال بقائمة اال�ستق�صاء
الثقة يف امل�شرفني العبارات من � 1إىل 5
.1
الثقة يف زمالء العمل العبارات من � 6إىل 10
.2
الثقة يف الإدارة العبارات من � 11إىل 15
.3
الف�ساد التنظيمي العبارات من � 1إىل 5
.1
الف�ساد ال�سلوكي العبارات من � 6إىل 10
.2
الف�ساد املايل العبارات من � 11إىل 12
.3
الف�ساد اجلنائي العبارات من � 13إىل 17
.4
ً
رابعا بقائمة اال�ستق�صاء

امل�صدر :من �إعداد الباحث اعتماد ًا على الدرا�سات ال�سابقة.

 : 2/7جمتمع وعينة البحث :
ي�شمل جمتمع البحث العاملني بالوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا ،والذي بلغ ( ) 10730
مفردة ح�سب احلالة يف 2012/1/1م .ونظر ًا لأن جمتمع البحث يقرتب من (  )10000مفردة؛ لذا
ف�إن حجم عينة البحث يكون (  ) 370مفردة� (،أوما �سيكاران  .)2006 ،ويو�ضح اجلدول التايل
حجم املجتمع ،وحجم العينة ،وعدد الردود ال�سليمة ،ون�سب اال�ستجابة؛
حيث مت توزيع العينة وفق ًا للتوزيع املتنا�سب كما يبينها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()2
جمتمع ،وعينة البحث  ،ون�سب اال�ستجابة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بيان
الوحدة املحلية ملركز ومدينة املنيا
الوحدة املحلية ملركز ومدينة ملوي
الوحدة املحلية ملركز ومدينة بني مزار
الوحدة املحلية ملركز ومدينة �سمالوط
الوحدة املحلية ملركز ومدينة مغاغة
الوحدة املحلية ملركز ومدينة العدوة
الوحدة املحلية ملركز ومدينة ديرموا�س
الوحدة املحلية ملركز ومدينة �أبوقرقا�ص
الوحدة املحلية ملركز ومدينة مطاي

�إجمايل عدد العاملني
بالوحدات املحلية املركزية
مبحافظة املنيا

حجم
املجتمع

حجم
العينة

عدد الردود ن�سبة
ال�سليمة اال�ستجابة

2550

87

76

97.4%

1450

50

37

74%

1400

49

38

77.5%

1130

39

32

82.05%

1000

34

29

85.29%

800

28

24

85.7%

900

31

25

80.6%

800

28

25

89.28%

700

24

17

70.8%

10730

370

303

81.9%

امل�صدر :من �إعداد الباحث اعتماد ًا على بيانات �سجالت �شئون العاملني بديوان عام حمافظة املنيا
ح�سب احلالة 2012/12/1
وقد قام الباحث باختيار عينة ع�شوائية طبقية من جمتمع البحث اعتمادا على �أ�سلوب التوزيع
املتنا�سب الذي ي�أخذ يف اعتباره التباين بني من�سوبي كل وحدة مركزية ،كما مت اختيار مفردات
العينة من الوحدات املركزية مو�ضع التطبيق ب�صورة ع�شوائية ،وقد بلغت ن�سبة اال�ستجابة .% 81.9
� :3/7أنواع البيانات وم�صادرها :
 : 1/3/7البيانات الثانوية  :متثلت يف اطالع الباحث علي املراجع الأجنبية والعربية من كتب ودوريات
مرتبطة مبو�ضوع البحث املتعلقة بالف�ساد الإداري ،وعنا�صره الفرعية ،وكذلك الثقة التنظيمية
وعنا�صرها الفرعية  ،وكذلك عدالة التوزيعات ،كما مت االعتماد على الإح�صاءات املتعلقة مبوقف
العاملني بالوحدات املحلية مو�ضع التطبيق .
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 : 2/3/7البيانات الأولية  :ومتثلت يف البيانات التي مت احل�صول عليها من خالل الدرا�سة امليدانية
التي تعك�س مدى توافر عنا�صر الف�ساد الإداري ب�أبعاده املختلفة ،وكذلك البيانات التي مت احل�صول
عليها من نف�س العينة املتعلقة ببع�ض املتغريات التنظيمية امل�ؤثرة يف تلك ال�سلوكيات واملتمثلة يف
عدالة التوزيعات ،والثقة التنظيمية ب�أبعادها املختلفة ،التي مت توفريها من خالل قائمة اال�ستق�صاء
التي مت �إعدادها وفقا ملا �سبق �إي�ضاحه؛ حيث مت �إجراء اختبارات ال�صدق والثبات Validity and
 Reliabilityلقائمة اال�ستق�صاء من خالل ح�ساب معامل الثبات �ألفا كرونباخ (�أو ما ي�سمى مبعامل
االعتمادية)؛ وذلك لبحث مدى �إمكانية االعتماد على نتائج الدرا�سة امليدانية فى تعميم ما يتم
التو�صل �إليه يف هذا ال�صدد
جدول رقم ()3
معاملى الثبات وال�صدق ملحاور ا�ستمارة اال�ستق�صاء
معامل الثبات

املتغري

()Alpha

الثقة التنظيمية
الثقة يف �إدارة املنظمة
الثقة يف امل�شرفني
الثقة يف زمالء العمل
الف�ساد االداري
الف�ساد التنظيمي
الف�ساد ال�سلوكي
الف�ساد املايل
الف�ساد اجلنائي
عدالة التوزيعات

0.6452

معامل ال�صدق
0.803243

0.6332

0.795739

0.6794

0.835105

0.5223

0.743169

0.5360

0.73212

0.7140

0.844985

0.6055

0.778139

0.5314

0.728972

0.5705

0.755315
0.718818

0.5167

امل�صدر :نتائج التحليل الإح�صائي.
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وبا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )3يت�ضح �أن قيم معاملى الثبات وال�صدق مقبولة جلميع الأ�سئلة؛ حيث
ت�ضمنت قائمة اال�ستق�صاء عدد ًا من الأ�سئلة التي ت�أخذ �شكل مقيا�س ليكرت اخلما�سي وتتكون من
�أكرث من عن�صر .فقد مت ح�ساب معاملي الثبات وال�صدق للأ�سئلة كلها ،وتراوحت قيمة معامل الثبات
بني ( )0.5167لبعد " عدالة التوزيعات " و ( )0.7140لبعد " الف�ساد التنظيمي" ك�أحد �أبعاد
الف�ساد الإداري؛ بينما تراوحت قيم معامل ال�صدق بني ( )0.7188لبعد " عدالة التوزيعات" و
( )0.8449لبعد " الف�ساد التنظيمي" ( حيث �إن قيمة معامل ال�صدق ت�ساوى اجلذر الرتبيعى
ملعامل الثبات) ،وبالتايل ميكن القول �أنها معامالت مقبولة وميكن االعتماد عليها لقيا�س ما �أعدت
من �أجله
� 4/7أ�ساليب حتليل البيانات:
مت ا�ستخدام حزمة التحليل الإح�صائي SPSS؛ حيث مت االعتماد على الأ�ساليب التالية لتحليل
البيانات واختبار فرو�ض البحث:
 -1املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لبيان مدى �إدراك العاملني للثقة التنظيمية وعدالة
التوزيعات.
 -2اختبار كا :2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة وذلك الختبار الفر�ض الأول والثاين.
 -3منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط ومعامل االرتباط لبري�سون  :الختبار الفر�ض الثالث والرابع
واخلام�س
 -4منوذج االنحدار املتعدد وا�ستخدام حتليل امل�سار الختبار الفر�ض ال�ساد�س.
ثامناً  :حتليل البيانات واختبارات الفرو�ض:
 : 1/8مدى االختالف بني عينة الدرا�سة ب�ش�أن الثقة التنظيمية يف الوحدات املحلية:
ملعرفة �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول توافر �أبعاد الثقة التنظيمية فقد مت اختبار الفر�ض
الأول الذي ين�ص على " :توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا
فيما يتعلق مب�ستوي الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة "؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )4الإح�صاء
الو�صفي ونتائج االختبار لأبعاد الثقة التنظيمية ،من وجهة نظر عينة الدرا�سة ،ويت�ضح من اجلدول
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�أن متو�سط �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الثقة التنظيمية تقرتب من القيمة
املتو�سطة مبتو�سط قدره ( )3.14وانحراف معياري ( )0.612با�ستثناء العن�صر (�أتبادل مع
زمالئي املعلومات التي ت�ساعد على �أداء العمل وحل امل�شكالت) ك�أحد عنا�صر الثقة التنظيمية
مبتو�سط ( )3.94بانحراف معياري ( ، )0.252كما يتبني �أي�ضا �أن �أكرث عنا�صر الثقة التنظيمية
انت�شارا يف هذه الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل مبتو�سط قدره (  )3.87وانحراف معياري
( ، )0.298ثم بعد ذلك الثقة يف امل�شرفني ،و�أخري ًا بعد الثقة يف الإدارة مبتو�سط قدره () 2.75
وهي درجة �أقل من الدرجة املتو�سطة  ,والختبار معنوية الفرق بني متو�سط �آراء عينة الدرا�سة حول
�أبعاد الثقة التنظيمية  ،مت ا�ستخدام اختبار كا 2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة،
حيث يعر�ض جدول رقم ( )4نتائج هذا االختبار.
جدول()4
االختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الثقة التنظيمية
م
1

2
3
4
5

6

العبارات
�أ�ستطيع �أن اعتمد على زمالئي
لأين �أعرف �أنهم حري�صون على
م�صاحلي
ال �أ�شعر بحرج عندما �أطلب
امل�ساعدة يف العمل من �أحد
زمالئي
توجد ثقة متبادلة بني زمالئي يف
العمل
�أتبادل مع زمالئي املعلومات
التي ت�ساعد على �أداء العمل وحل
امل�شكالت
لدي ثقة تامة بان زمالئي يف
العمل �سيتعاملون معي ب�إن�صاف
الثقة يف زمالء العمل
�أ�شعر بثقة كاملة يف مهارات
و�أخالقيات رئي�سي املبا�شر

م�ستوى
الداللة

املعنوية

املتو�سط االنحراف
املعياري
3.86

0.364

19.68

0.000

معنوي

3.73

0.636

21.55

0.000

معنوي

3.93

0.252

12.98

0.000

معنوي

3.94

0.252

12.98

0.000

معنوي

3.93

0.252

22.86

0.000

معنوي

3.87

0.298

16.56

0.000

معنوي

2.92

0.273

19.27

0.000

معنوي

2

قيمة كا
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م

العبارات

يهتم رئي�سي املبا�شر بدرجة كبرية
 7ب�أولوياتي واحتياجاتي ال�شخ�صية
والوظيفية
 8رئي�سي املبا�شر �شخ�ص ودود
ومقبول بني العاملني
 9يتعامل رئي�سي املبا�شر بعدالة مع
كافة الزمالء يف الق�سم
�إذا ارتكبت �أي خط�أ ف�أن رئي�سي
 10املبا�شر يكون م�ستعد ًا للم�ساحمة
والن�سيان
الثقة يف امل�شرفني
�أ�شعر ب�أن كافة العاملني يف
 11املنظمة يثقون ثقة كاملة يف
الإدارة العليا
�أ�ستطيع �أن احدد بو�ضوح ما
 12تتوقعه الإدارة العليا مني وما
�أتوقعه منها
 13الإدارة العليا يف منظمتي موثوق
بها
تت�سم الإدارة العليا بالعدالة يف
 14التعامل مع كافة الأفراد والفروع
والأق�سام
ً
الإدارة العليا تهتم كثريا برغبات
 15واحتياجات كافة الأفراد يف
املنظمة
الثقة يف الإدارة
الثقة
3.14
التنظيمية
ككل

امل�صدر :نتائج التحليل الإح�صائي .
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م�ستوى
الداللة

املعنوية

املتو�سط االنحراف
املعياري
2.97

0.170

9.79

0.000

معنوي

2.90

0.303

11.07

0.000

معنوي

2.69

0.722

14.08

0.000

معنوي

2.57

0.738

17.98

0.000

معنوي

2.81

0.652

13.54

0.000

معنوي

3.12

0.787

11.98

0.000

معنوي

2.74

0.437

15.12

0.000

معنوي

2.60

0.490

13.41

0.000

معنوي

2.93

0.252

28.34

0.000

معنوي

2.38

0.777

31.56

0.000

معنوي

2.75

0.489

21.05

0.000

معنوي

0.612

17.06

0.000

معنوي

2

قيمة كا

يت�ضح من نتائج جدول رقم ( )4معنوية االختالفات ملعظم العنا�صر عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث
�أن قيم � P- Valueأقل من م�ستوى املعنوية %5؛ مما يدل على وجود اختالف معنوى بني متو�سط �أراء
عينة الدرا�سة حول تلك العنا�صر ،وعليه ميكن قبول الفر�ض الأول الذي ين�ص على:
" توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما يتعلق مب�ستوي
الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة ".
 2/8مدى االختالف بني عينة الدرا�سة ب�ش�أن انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول مدى انت�شار الف�ساد الإداري فقد مت اختبار الفر�ض
الثاين الذي ين�ص علي ":توجد اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا فيما يتعلق بانت�شار الف�ساد الإداري ب�أ�شكاله الأربعة"؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )5الإح�صاء
الو�صفي ونتائج اختبار( كا )2لأبعاد الف�ساد الإداري ،من وجهة نظر عينة الدرا�سة .ويت�ضح من
اجلدول �أن �آراء العاملني يف الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الف�ساد الإداري �أعلى من القيمة
املتو�سطة مبتو�سط قدره ( )3.62وانحراف معياري ( )0.568با�ستثناء العن�صر (قيام املوظف
بتح�صيل مبالغ من املواطنني دون ا�ستخراج ق�سيمة �سداد باملبلغ) الذي ح�صل على قيمة مرتفعة
مبتو�سط ( )4.54وبانحراف معياري ( ،)0.806كذلك يتبني �أن �أكرث �أبعاد الف�ساد الإداري انت�شارا
هو البعد اخلا�ص بالف�ساد ال�سلوكي مبتو�سط قدره ( )3.78وانحراف معياري ( ، )0.567بينما
كان �أقلها انت�شارا هو البعد اخلا�ص بالف�ساد اجلنائي ويرى الباحث �أن ذلك قد يرجع �إىل تخوف
العاملني من الأحكام الق�ضائية التي قد تنتهي باحلب�س �أو الف�صل من اخلدمة .
والختبار معنوية الفرق بني متو�سط �آراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الف�ساد الإداري ،مت ا�ستخدام
اختبار كا 2الختبار معنوية االختالفات بني عينة الدرا�سة ،حيث يعر�ض جدول رقم ( )5نتائج هذا
االختبار.
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جدول ()5
االختالفات املعنوية لآراء عينة الدرا�سة حول �أبعاد الف�ساد الإداري
م
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

11

134

العبارات
امتناع املوظف عن �أداء العمل
الر�سمي املكلف بتنفيذه
عدم �إجناز املوظف لعمله الر�سمي
بكل دقة و�إخال�ص
عدم تنفيذ املوظف �أوامر وتعليمات
امل�شرف بكل �أمانة
�إف�شاء املوظف �أ�سرار العمل من
خالل معلومات �أو م�ستندات
ل�صالح جهة �أخرى
عدم قيام املوظف بالتعاون
مع زمالئه يف �إجناز �أعمالهم
امل�شرتكة
الف�ساد التنظيمي
قيام املوظف ببع�ض ال�سلوك املعيب
لوظيفته ول�سمعة جهازه الإداري
قيام املوظف �أثناء وقت العمل
الر�سمي ب�أداء �أعمال خا�صة
ا�ستغالل املوظف �إمكانات العمل
لأغرا�ضه ال�شخ�صية
تعمد املوظف ت�أخري �إجناز الأعمال
املكلف ب�أدائها
عدم التزام املوظف مبواعيد �أداء
العمل
الف�ساد ال�سلوكي
تقدير الأ�صول ب�أقل من قيمتها
لال�ستفادة منها عند البيع
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م�ستوى
الداللة

املعنوية

االنحراف
املتو�سط
املعياري
3.33

0.796

59.09

0.000

معنوي

3.91

0.915

47.32

0.000

معنوي

3.53

0.500

15.32

0.000

معنوي

3.97

0.157

24.81

0.000

معنوي

3.73

0.4442

69.31

0.000

معنوي

3.69

0.467

21.02

0.000

معنوي

3.35

0.800

97.83

0.000

معنوي

3.95

0.578

16.19

0.000

معنوي

3.92

0.495

7.29

0.000

معنوي

3.91

0.495

7.291

0.000

معنوي

3.90

0.652

83.77

0.000

معنوي

3.78

0.567

18.14

0.000

معنوي

3.43

0.812

34.28

0.000

معنوي

2

قيمة كا

م
12

13

14

15

16

17

العبارات
عدم االلتزام بتعليمات جهاز
الرقابة والتفتي�ش ب�شكل كامل
وجيد عند �إجناز العمل
الف�ساد املايل
قيام املوظف بتح�صيل مبالغ من
املواطنني دون ا�ستخراج ق�سيمة
�سداد باملبلغ
تقا�ضي املوظف الهدايا مقابل
ت�سهيل اخلدمات للغري
�إثبات بيانات خمالفة للحقيقة
كالت�صحيح يف ق�سيمة الطلبات
والتالعب بها
ا�ستفادة املوظف من عمله الوظيفي
خلدمة الأقارب والأ�صدقاء دون
مربرات �شرعية.
الت�سويف واملماطلة يف �إجناز
م�صالح املواطنني مبا يلحق ال�ضرر
بهم
الف�ساد اجلنائي
الف�ساد الإداري

م�ستوى
الداللة

املعنوية

االنحراف
املتو�سط
املعياري
3.52

0.5

0.620

0.000

معنوي

3.47

0.623

17.34

0.000

معنوي

3.54

0.806

24.94

0.000

معنوي

3.33

0.796

59.09

0.000

معنوي

3.79

0.405

19.48

0.000

معنوي

3.73

0.442

29.31

0.000

معنوي

3.33

0.861

9.55

0.000

معنوي

3.54

0.654

32.56

0.000

3.62

0.568

16.15

0.000

معنوي
معنوي

2

قيمة كا

امل�صدر :نتائج التحليل الإح�صائي.
يت�ضح �أي�ض ًا من نتائج جدول رقم ( )5معنوية معظم العنا�صر عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث �إن
قيم � P- Valueأقل من م�ستوى املعنوية  ،%5مما يدل على عدم وجود اختالف معنوى بني متو�سط
�أراء عينة الدرا�سة حول تلك العنا�صر ،وعليه ميكن قبول الفر�ض الثاين الذي ين�ص على :توجد
اختالفات معنوية بني �أراء العاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فيما يتعلق بانت�شار الف�ساد
الإداري ب�أ�شكاله الأربعة".
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 3/8ت�أثري عدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات على الثقة التنظيمية للعاملني بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فقد
مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية ملعرفة اجتاه
وقوة العالقة وحتليل االنحدار اخلطي الب�سيط ملعرفة مدى ت�أثري املتغري امل�ستقل على املتغري التابع.
وذلك الختبار الفر�ض الثالث الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة
التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية"؛ حيث يعر�ض جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا.
ويت�ضح من اجلدول ارتفاع معامل االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية مما يدل
على وجود ارتباط طردي قوى بني املتغريين ومعنوي عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث بلغت قيمة معامل
االرتباط بني( , )0.716و�أن �أكرث �أبعاد الثقة التنظيمية ارتباط ًا بعدالة التوزيعات هو بعد الثقة يف
الإدارة؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0.839
جدول رقم ()6
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
عدالة التوزيعات
عدالة التوزيعات

الثقة التنظيمية الثقة يف زمالء العمل الثقة يف امل�شرفني الثقة يف الإدارة
0.716

0.433

0.401

0.839

** معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
وملعرفة مدى ت�أثرياملتغري امل�ستقل على املتغري التابع مت ا�ستخدام االنحداراخلطي الب�سيط،
النحدار املتغري التابع (متو�سط االراء حول الثقة التنظيمية من وجهة نظر عينة الدرا�سة) واملتغري
امل�ستقل (متو�سط الآراء حول عدالة التوزيعات)؛ حيث يعر�ض جدول رقم ( )7تقديرات منوذج
االنحدار الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج الإنحدار املقدر عند م�ستوى معنوية %5؛
حيث �إن قيم ، )0.494( Fوم�ستوى معنوية (� ) Sig,= 0.043أقل من م�ستوى املعنوية ،كما يت�ضح من
اجلدول �أن عدالة التوزيعات تف�سر ما يقرب من  %51من التغريات يف الثقة التنظيمية؛ حيث بلغت
قيمة معامل التحديد (.)0.513

136

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

جدول ()7
تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط بني عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية
عدالة
التوزيعات

B

Std .Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

0.093

0.133

0.703

0.043

0.716

معنوي

R2 = 0.513

F = 0494

Sig. = 0.043

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض الثالث الذي ين�ص على" يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية لعدالة
التوزيعات على الثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية".
 4/8ت�أثري عدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية مبحافظة املنيا فقد
مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري الأربعة وحتليل
االنحدار اخلطي الب�سيط وذلك الختبار الفر�ض الرابع الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري معنوي ذو
داللة �إح�صائية لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية".
ملعرفة قوة واجتاه العالقة بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري ،يعر�ض جدول رقم () 8
معامالت االرتباط بني املتغريين فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا؛ حيث يت�ضح من اجلدول
ارتفاع معامل االرتباط ( �سلبي) بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري مما يدل على وجود
ارتباط عك�سي قوى بني املتغريين ومعنوى عند م�ستوى معنوية  ،%5حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
بني ()-0.743؛ الأمر الذي يعني �أن غياب عدالة التوزيعات من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة انت�شار
الف�ساد الإداري ،كما يت�ضح �أي�ض ًا �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بعدالة التوزيع هو الف�ساد
ال�سلوكي؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( ، )0.801بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد
اجلنائي ،وقد يرجع ذلك �إىل تخوف العاملني من الأحكام الق�ضائية التي قد ت�صل �إىل احلكم
بالف�صل �أو ال�سجن.
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جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري
الف�ساد الإداري الف�ساد الإداري
ككل
عدالة
التوزيعات

0.743-

الف�ساد
التنظيمي

الف�ساد
ال�سلوكي

الف�ساد املايل

الف�ساد اجلنائي

0.757-

0.801-

0.652-

0.757-

معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
وملعرفة مدي ت�أثري املتغري امل�ستقل(متو�سط الآراء حول عدالة التوزيعات) على املتغري التابع (متو�سط
االراء حول انت�شار الف�ساد الإداري من وجهة نظر عينة الدرا�سة) مت ا�ستخدام االنحدار اخلطي
الب�سيط ،النحدار املتغري التابع على املتغري امل�ستقل .حيث يعر�ض جدول رقم ( )9تقديرات منوذج
االنحدار اخلطي الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج االنحدار املقدر عند م�ستوى معنوية
 %5حيث �أن قيم ،)2.031 ( Fوم�ستوى معنوية( � )Sig= 0.041أقل من م�ستوى املعنوية ،كما يت�ضح
من اجلدول �أن عدالة التوزيع تف�سر ما يقرب من  %55من التغريات يف الف�ساد الإداري .حيث بلغت
قيمة معامل التحديد (.)0.552
جدول ()9
تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري
عدالة
التوزيعات

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

0.192

0.134

1.425

0.041

0.743-

R2 =0.552

F = 2.031

املعنوية
معنوي

Sig. = 0.041

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض الرابع الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية
لعدالة التوزيعات على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية".
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 5/8ت�أثري الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية مبحافظة
املنيا فقد مت ح�ساب معامالت االرتباط لبري�سون بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري الأربعة
وحتليل االنحدار اخلطي الب�سيط وذلك الختبار الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص علي " :يوجد ت�أثري
معنوي ذات داللة �إح�صائية للثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد
الإداري بتلك الوحدات".
ملعرفة قوة واجتاه العالقة يعر�ض جدول رقم ( )10معامالت االرتباط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد
الف�ساد الإداري فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،ويت�ضح من اجلدول وجود ارتباط عك�سي
متو�سط بني املتغريين ومعنوى عند م�ستوى معنوية %5؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني
()0.541-؛ الأمر الذي يعني �أن غياب الثقة التنظيمية خا�صة بعد الثقة يف الإدارة من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل ارتفاع درجة انت�شار الف�ساد الإداري مبعامل ارتباط ( ،)0.754-كما يتبني �أن �أكرث �أ�شكال
الف�ساد الإداري ارتباط ًا بالثقة التنظيمية هو الف�ساد ال�سلوكي؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( ، )0.821بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد اجلنائي مبعامل ارتباط (  ،)0.575وقد يرجع
ذلك �إىل تخوف العاملني من عقوبة ال�سجن �أو الف�صل من العمل.
جدول رقم ()10
معامالت االرتباط بني �أبعاد الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري
الف�ساد الإداري الف�ساد الإداري
ككل
الثقة يف زمالء
0.551العمل
0.531الثقة يف
0.597امل�شرفني
0.754الثقة يف الإدارة
الثقة التنظيمية
0.541ككل

الف�ساد
التنظيمي

الف�ساد
ال�سلوكي

الف�ساد املايل

الف�ساد اجلنائي

0.633-

0.767-

0.684-

0.506-

0.7780.676-

0.658-

0.501-

0.880-

0.767-

0.524-

0.575-

0.821-

0.656-

0.575-
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** معامالت معنوية عند م�ستوى معنوية %5
ملعرفة درحة ت�أثري الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري مت ا�ستخدام منوزج االنحدار اخلطي
الب�سيط ،النحدار املتغري التابع (متو�سط الآراء حول انت�شار الف�ساد الإداري من وجهة نظر عينة
الدرا�سة) على املتغري امل�ستقل (متو�سط الآراء حول �أبعاد الثقة التنظيمية) .حيث يعر�ض جدول
رقم ( )11تقديرات منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط  ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج الإنحدار
املقدر عند م�ستوى معنوية  %5حيث �إن قيم  ،)11.842( Fو� )0.001( Sigأقل من م�ستوى
املعنوية ،كما يت�ضح من اجلدول �أن الثقة التنظيمية ب�أبعادها الثالثة تف�سر ما يقرب من  %29من
التغريات يف املتغري التابع (الف�ساد الإداري)؛ حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( .)0.293
جدول ()11
تقديرات منوذج االنحداراخلطي الب�سيط بني الثقة التنظيمية وانت�شار الف�ساد الإداري
الثقة
التنظيمية

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

0.193

0.056

3.441

0.001

0.541-

معنوي

R2 = 0.292

F =11.842

Sig. = 0.001

مما �سبق يت�ضح �صحة الفر�ض اخلام�س الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري معنوي ذو داللة �إح�صائية
للثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات".
 6/8ت�أثري عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري يف الوحدات املحلية:
ملعرفة ت�أثري عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري بالوحدات املحلية
مبحافظة املنيا فقد مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد وذلك الختبار الفر�ض ال�ساد�س الذي
ين�ص علي" :يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات والثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على
انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات " ،حيث يعر�ض جدول رقم ( )12نتائج تقدير منوذج
االنحدار املتعدد النحدار املتغري التابع (الف�ساد الإداري) على املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات
و الثقة التنظيمية) يف الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا ،ويت�ضح من اجلدول معنوية منوذج
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االنحدار املقدر؛ حيث بلغت قيمة  Fاملح�سوبة ( )6.798وم�ستوى معنوية (  ) Sig= 0.001مما يدل
على معنوية النموذج عند م�ستوى معنوية  ، %5ويت�ضح من اجلدول معنوية معامالت االنحدار لكل
متغري من املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية) وذلك من خالل قيمة  tو Sig
لكل معامل.
ويت�ضح من اجلدول �أن ك ًال من املتغريات امل�ستقلة (عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية) ت�ؤثر
فى املتغري التابع (الف�ساد الإداري) ب�صورة مبا�شرة .حيث بلغت قيمة معامل التحديد ()0.845؛
الأمر الذي يعني �أن عدالة التوزيعات والثقة التنظيمية تف�سر ما يقرب من  %85تقريب ًا من التغريات
يف الف�ساد االداري ومب�ستوى معنوية  .0.05الأمر الذي يعني �أن �إدخال متغري الثقة التنظيمية يف
العالقة بني عدالة التوزيعات وانت�شار الف�ساد الإداري �أدى �إىل زيادة معامل التحديد من ()0.552
�إىل ( ،)0.845وهذا يعني �أن غياب كل من عدالة التوزيع والثقة التنظيمية �سي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع
درجة انت�شار الف�ساد الإداري ب�شكل كبري ،كما يعني �أي�ضا تو�سط الثقة التنظيمية يف هذه العالقة.
جدول ()12
تقديرات منوذج االنحدار املتعدد بني عدالة التوزيعات و الثقة التنظيمية على انت�شار الف�ساد الإداري
عدالة

B

Std.Error

T

.Sig

Beta

املعنوية

الرتتيب

0.190

0.056

3.391

0.001

0.743-

معنوي

1

التوزيعات
الثقة

0.174

2.314

0.541-

التنظيمية

0.032

0.040

معنوي

= R2
0.845

F =6.798

2
= Sig.
0.001

ويبني ال�شكل التايل حتليل امل�سارات ال�سابقة:
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عدالة التوزيعات

0.552
0.845

0.513

الثقة التنظيمية

انت�شار الف�ساد الإداري

0.293

وبنا ًء على ما �سبق يتبني �صحة الفر�ض ال�ساد�س الذي ين�ص على " يوجد ت�أثري لعدالة التوزيعات
والثقة التنظيمية لدي العاملني بالوحدات املحلية على انت�شار الف�ساد الإداري بتلك الوحدات ".
تا�سعاً :ملخ�ص النتائج والتو�صيات:
 : 1/9ملخ�ص نتائج البحث:
ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية بحث العالقة بني عدالة التوزيعات والف�ساد الإداري مع �إدخال الثقة
التنظيمية كمتغري و�سيط يف هذه العالقة ،ومتثلت �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها فيما يلي:
 :1/1/9اقرتبت �آراء املبحوثني فى الوحدات املحلية املركزية مبحافظة املنيا حول القيمة املتو�سطة
لكافة عنا�صر الثقة التنظيمية ،كما يتبني �أي�ض ًا �أن �أكرث عنا�صر الثقة التنظيمية انت�شارا يف هذه
الوحدات هو بعد الثقة يف زمالء العمل  ،ثم بعد ذلك الثقة يف امل�شرفني ،و�أخريا بعد الثقة يف الإدارة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (العابدي، )2010،وقد يرجع ذلك �إىل �سيادة النمط
البريوقراطي بهذه الوحدات ،تخلف نظم احلوافز .تعدد مراكز اتخاذ القرار ،وغريها من العوامل.
كما وجد �أي�ض ًا اختالفات معنوية لدى املبحوثني لكافة العنا�صر اخلا�صة بالثقة التنظيمية ب�أبعادها
الثالثة .مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الأول.
� :2/1/9أو�ضحت النتائج �أن �آراء العاملني فى الوحدات املحلية حول كافة عنا�صر الف�ساد الإداري
�أعلى من القيمة املتو�سطة  ،كذلك تبني �أن �أكرث �أبعاد الف�ساد الإداري انت�شارا هو البعد اخلا�ص
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بالف�ساد ال�سلوكي  ،بينما كان �أقلها انت�شارا هو البعد اخلا�ص بالف�ساد اجلنائي .وتختلف هذه النتيجة
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (علوان )2007،التي تو�صلت �إىل �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد انت�شار ًا هو الف�ساد
املايل ،و�أقلها انت�شار ًا هو الف�ساد التنظيمي .وقد يرجع هذا االختالف �إىل اختالف جمال التطبيق ،
البيئة املحيطة بالعاملني  ،نظم املكافات واحلوافز �أو غريها
هذا وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اختالفات معنوية لدى املبحوثني ب�ش�أن كافة عنا�صر الف�ساد
الإداري ،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الثاين.
 :3/1/9دلت النتائج على وجود ارتباط طردي قوى بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الثقة التنظيمية
فى الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،و�أن �أكرث �أبعاد الثقة التنظيمية ارتباط ًا بعدالة التوزيعات هو
بعد الثقة يف الإدارة،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض الثالث .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
( ) Alexander & ruderman,1987و درا�سة (  ) Lind & tyler, 1988من وجود عالقة
�إيجابية بني عدالة التوزيعات والعدالة الإجرائية والثقة التنظيمية على م�ستوى الإدارة العليا .ويرجع
الباحث ذلك �إىل �أن عدالة التوزيعات تقوم على ثالث قواعد �أ�سا�سية ( امل�ساواة  ،النوعية  ،احلاجة)
وهي م�سئولية الإدارة العليا.
 :4/1/9تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود ارتباط عك�سي قوي بني عدالة التوزيعات و�أبعاد الف�ساد الإداري
يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،كما �أت�ضح �أي�ض ًا �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بعدالة
التوزيع هو الف�ساد ال�سلوكي .وميكن تف�سري ذلك ب�أنه يف غياب عدالة التوزيعات ف�إن العاملني يلجئون
لأداء �أعمال خا�صة بهم �أثناء وقت العمل� ،أو الت�أخري يف �إجناز الأعمال� ،أو عدم االلتزام مبواعيد
العمل لتعوي�ض ما افتقدوه من مكاف�آت مالية �أو الرتقية �أو فر�ص التدريب ،مما ي�ؤكد �صحة الفر�ض
الرابع .وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (  ) Bernard,1984ودرا�سة( McFarlane
.)& Sweeney , 1990
� :5/1/9أو�ضحت الدرا�سة وجود ارتباط عك�سي متو�سط بني الثقة التنظيمية و�أبعاد الف�ساد الإداري
يف الوحدات املحلية مبحافظة املنيا ،كما تبني �أن �أكرث �أ�شكال الف�ساد الإداري ارتباط ًا بالثقة
التنظيمية هو الف�ساد ال�سلوكي ،بينما كانت �أقلها ارتباطا هو الف�ساد اجلنائي .وقد يرجع ذلك
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�إىل تخوف العاملني من الأحكام الق�ضائية اخلا�صة بق�ضايا الف�ساد اجلنائي التي قد تنتهي بعقوبة
ال�سجن �أو الف�صل من العمل� ،أما العقوبات اخلا�صة بالف�ساد ال�سلوكي قد تكون ب�سيطة ترتاوح بني
اللوم �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب.
كما �أت�ضح �أي�ض ًا �أن الثقة التنظيمية تف�سر ما يقرب من  % 29من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري،
وهو ما ي�ؤكد �صحة الفر�ض اخلام�س.
 :6/1/9بينت النتائج وجود ت�أثري لإدخال متغري الثقة التنظيمية يف العالقة بني عدالة التوزيعات
وانت�شار الف�ساد الإداري ،حيث ف�سر املتغريان مع ًا ( الثقة التنظيمية  ،عدالة التوزيعات ) ما يقرب
من  %85من التغريات يف انت�شار الف�ساد الإداري وفق ًا ملعامل التحديد ،وهو ما ي�ؤكد �صحة الفر�ض
ال�ساد�س.
ويدعم هذه النتائج درا�سة ( )Blomqvist,et.al,200التي تو�صلت �إيل وجود ارتباط �إيجابي
بني الثقة ال�سائدة وزيادة عمليات التعاون والتن�سيق داخل املنظمة ،و�أن الثقة و�سيلة لزيادة املرونة
اال�سرتاتيجية وتقود �إيل مزيد من التكيف ،وهذا ي�ؤدى اىل تقلي�ص انت�شار الف�ساد الإداري .
 : 2/9التو�صيات:
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ميكن للباحث �أن يقرتح جمموعة من التو�صيات التي من
�ش�أنها احلد من انت�شار الف�ساد الإداري:
 :1/2/9طبق ًا ملا جاء بالنتيجة الأوىل التي بينت مدى �إدراك العاملني للثقة التنظيمية يف الوحدات
املحلية مبحافظة املنيا ،ف�إنه ينبغي على �إدارة هذه الوحدات تنمية الثقة التنظيمية بني الأفراد
باعتبارها موجود ًا �إ�سرتاتيجي ًا غري قابل للتقليد �أو املناف�سة وذلك من خالل:
(�أ) �أن ت�سعى �إدارة تلك الوحدات �إىل غر�س القيم الأخالقية الإيجابية لدى العاملني ،من خالل
ا�ستخدام املعاملة املن�صفة والعادلة مع العاملني ،و�إمكانية اعتماد العاملني عليهم يف حل م�شاكلهم
ومتابعة ق�ضاياهم ال�شخ�صية ،واالهتمام بالأفكار والآراء التي تطرح من قبلهم.
(ب) �أن ت�سعى �إدارة تلك الوحدات �إىل تعزيز القيم ال�سلوكية الإيجابية ال�سائدة و�إ�شاعة ثقافة
املنظمة داخل الوحدات املحلية مبا ي�ساعد على احلد من انت�شار الف�ساد الإداري.
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 :2/2/9نظر ًا ملا لعدالة التوزيعات من ت�أثري وا�ضح على انت�شار الف�ساد الإداري ،ف�إنه ينبغي على
�إدارة الوحدات املحلية زيادة م�ستوى �إدراك العاملني للعدالة التنظيمية بوجه عام ،وعدالة التوزيعات
على وجه اخل�صو�ص ،وميكنها حتقيق ذلك من خالل اتباعها ل�سيا�سات من �ش�أنها تنمية دافع
الإجناز لديهم مبا ت�شمله من تدريب وتنمية وترقيات وحوافز بطريقة ت�ساعد على حد من انت�شار
الف�ساد الإداري.
 :3/2/9على مدراء الوحدات املحلية �إدراك �أن ق�ضية احلد من الف�ساد الإداري طبق ًا ملا جاء بهذه
الدرا�سة مرهون ببناء الثقة التنظيمية داخل هذه الوحدات ،وكذلك حتقيق العدالة التنظيمية بوجه
عام وعدالة التوزيعات على وجه اخل�صو�ص.
 :4/2/9يجب تفعيل وتقوية الأجهزة الرقابية خا�صة جهاز الك�سب غري امل�شروع ،جهاز الرقابة
الإدارية ،جهاز مكافحة الأموال العامة ،هيئة النيابة الإدارية ،لك�شف االنحرافات يف هذه الوحدات،
وحماربة انت�شار الف�ساد الإداري يف اجلهاز الإداري للدولة والوحدات املحلية على وجه اخل�صو�ص.
 :5/2/9يري الباحث �أي�ض ًا �أنه للحد من انت�شار الف�ساد الإداري داخل الوحدات املحلية من خالل
تعامله مع هذه الوحدات ما يلي:
(�أ) �ضرورة الف�صل بني مقدم اخلدمة والعميل طالب اخلدمة ،من خال ل �إن�شاء �شركات تعمل
كحلقة و�صل بني الطرفني ،مما يتيح فر�ص عمل جديدة ،واحلد من انت�شار الف�ساد الإداري داخل
هذه الوحدات.
(ب) �إعادة النظر يف نظام الأجور وتطبيق احلد الأدنى والأق�صى للأجور ب�شكل يحقق العدالة بني
العاملني يف الدولة ،ومبا يتنا�سب مع الزيادة املطردة يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
(ج) تقليل الروتني وتب�سيط �إجراءات العمل و�سرعة �إجناز املعامالت �إىل احلد الذي يتيح للعاملني
�سهولة التالعب.
(د) �أن تتم عملية تقييم �أداء املوظفني ب�شكل م�ستمر لك�شف االنحرافات.
(هـ) تفعيل �أنظمة الرقابة والقوانني وو�سائل الردع داخل هذه الوحدات.
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