الملخص
تهدف هذه الدراسة لمعالجة المبادئ والمعايير األخالقية التي يستخدمها متخذو الق اررات في إيجاد الحلول
 والتي يجب أن تتماشى مع الهدف العام لهذه المؤسسات،المناسبة للقضايا المالية داخلة المؤسسات االقتصادية
 ومن أجل اإللمام بالجوانب المالية لهذه اإلشكالية قمنا بطرح الفرضية،والمتمثل في المحافظة على استم ارريتها وبقائها
القائمة على إمكانية المؤسسات على تفادي الوقوع في مخاطر التعثر المالي وذلك من خالل تعزيز المبادئ األخالقية
 وإلثبات أو نفي صحة هذه،في سلوك متخذي الق اررات المالية ألجل الوصول إلى أعلى درجات الرشد الممكنة
الفرضية قمنا باستخدام االستمارة لجمع المعلومات والتي تم توزيعها على متخذي الق اررات في تسعة من شركات
،SPSS.V23 أيضا بالبرامج اإلحصائية
ً  كما استعنا،المساهمة المتواجدة في كل من والية الجزائر وبرج بوعريريج

 ولذلك استخدمنا العديد من األساليب اإلحصائية كان على، لتحليل البيانات وللحصول على النتائجAMOS.V23

أيضا استخدام
ً  و،رأسهم التحليل العاملي االستكشافي من أجل تحديد األبعاد المناسبة للمتغيرات الرئيسية لهذه الدراسة
.التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من البنية المفاهيمية لألبعاد المستخرجة من التحليل العاملي االستكشافي

 بحيث حققت بيانات هذا،أظهرت نتائج هذه الدراسة إمكانية بناء نموذج متكامل للمتغيرات الرئيسية وألبعادها
إحصائيا لألبعاد األخالقية في تفادي
أيضا لوجود تأثير دال
ً
ً  كما توصلنا،األخير مطابقة جيدة لمؤشرات المطابقة

.مخاطر التعثر المالي وذلك من خالل ترشيد الق اررات المالية في المؤسسات االقتصادية
. شركات المساهمة، تعثر مالي، ق اررات مالية، بعد أخالقي:الكلمات المفتاحية

Summary
This study aims to address the ethical principles and standards used by decision-makers in
finding appropriate solutions to financial issues within economic institutions, Which must be in line with
the general objective of these institutions, which is to maintain their continuity and survival. In order to
understand the ethical principles of the financial aspects of this problem, we put forward the hypothesis
based on the ability of institutions to avoid falling into the risks of financial default by promoting ethical
principles in the behavior of financial decision-makers in order to reach the highest possible levels of
rationality, and to prove or deny the validity of this hypothesis, we used the questionnaire to collect
information, which was distributed to decision-makers in nine joint-stock companies located in each of
the states of Algiers and Bordj Bou Arreridj. We also used the statistical programs SPSS.V23,
AMOS.V23 to analyze the data and obtain the results. Therefore, we used many statistical methods, the
most important of which is exploratory factor analysis, in order to determine the appropriate dimensions
for the main variables of this study, Also the use of confirmatory factor analysis to verify the conceptual
structure of the dimensions extracted from the exploratory factor analysis.
The results of this study showed the possibility of building an integrated model for the main
variables and their dimensions, so that the data of this model achieved a good match for the indicators of
conformity. Also, we found a statistically significant effect of the ethical dimensions in avoiding the
risks of financial default by rationalizing financial decisions in economic institutions.
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