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 شكر وعرفان
إال أن أشكر هللا وحده على كل  ال يسعين و أان أقدم هذا اجلهد املتواضع

لك احلمد  العزمية والصرب و التوفيق طيلة املشوار ليتكلل هبذا العمل "فاللهم
محدا ال منل من ذكره ،والشكر و الثناء على نعمة الصرب و الطاعة و الوالء لك 

والبد يل أن أقدم أمسى ، نت راض عنا اي رب"حىت نلقاك يف ساعة الصفح و أ
 ن محلوا أقدس رسالة يف احلياة عبارات الشكر و االمتنان و التقدير و احملبة إىل الذي

"كن عاملا فإن مل تستطع فكن متعلما فإن مل تستطع فأحب العلماء فإن مل تستطع 
 فال تبغضهم"

 إىل مجيع أساتذيت األفاضل...إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة...   
 : مهديد فاطمة الزهراءإىل األستاذة   و الشكر اجلزيل و فائق التقدير واالحرتام

 على تفضلها ابإلشراف على هذا العمل و على نصحها وتوجيهها.
 للصديقني: شكر خاص

  .سعود بلخريي و حسني منصوري ملساعدهتما الكبريةم 
 على إمتام هذا العمل الشكر موصول إىل كل من ساعد  و

 و كل من قدم يد العون .
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 اإلخوة و األخوات األعزاء. إىل مجيع أفراد أسريت

 .و العيد  اتح، مربوك، حسنيمسعود، ف فيصل، ،علي: أصدقائي إىل

 .إدارة أعمال و خاصة جمموعة الكايزن 2إىل طلبة ماسرت 

إىل كل هؤالء ، أهدي هذا العمل املتواضع راجيا من هللا أن جيعله 
 .نرباسا لكل طالب علم
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 مقدمة:

ل مطمثلة يف ، العل من ن اتج ذلك تنامي ظاىرة األيما ى  الطو ر االطي ر ادلطاارينإن ما مييز العصر احلايل     
ا احلص ل  تطنافس فيما بينها من أجل ت ف ر اخلدمات ا ادلنطجاتالشركات اادلؤساات اادلنظمات اليت تنشط ا 

 يلى أكرب احلصص الا قية اليت تعظم إيراداهتا ا تزيد رحبيطها.

من انحية أخرى ا ابدل ازاة مع سعي ادلنظمات إىل حتقيق أكرب الع ائد ، فقد رافق نشاط الكث ر منها ارتكاب      
خالقية .اقد نطج ين ا الفضائح بابب إمهال االىطمام ابألسس ا ادلعاي ر األ العديد من اخلراقات ا ادلخالفات

 ذلك آاثر سلبية يف شكل يق ابت ا أحكام قضائية ا حىت أدى يف أحيان أخرى إىل زاال بعض ادلنظمات .

اسطديى ىذا األمر إىل إيادة النظر يف االكطفاء فقط بفلافة الكفاءة ا الربح كماؤالية احيدة للمؤساات ا     
 الط جو رم  الًتكيز أيضا يلى أخالقيات األيمال كهدف ال يقل أمهية ين الربح االكفاءة .

ح حطمية جتنب الشركات إن اضع معاي ر ا مبادئ أخالقية تلطزم هبا ادلنظمات ا تنعكس يلى سل كها أصب    
الكث ر من ادلوبات ا دليال يلى ذماحها يف اجملال االقطصادي يف اجملطمع الذي أصبح يولب نصيبو من تلك 

 ادلنظمات اليت متارس نشاطها بو ، ااالسطجابة إىل تولعاتو يف الرفاه االجطمايي ا خدمة مصاحلو.

ت األيمال لاليفاء هبذا االلطزام رم  اجملطمع يف ص ر خالل ذلك برز مفه م ادلاؤالية االجطمايية دلنظما   
 ، البيئة ا اجملطمع.، ادلاطهلكنادل ظفن ا العمال

ي رىا من ادلؤساات االقطصادية الشك أهنا موالبة ابنطهاج أخالقيات األيمال كأساس ادلؤساات اجلزائرية ك   
 االجطمايية. طل  نشاطاهتا ا إبراز ماؤاليطهامييز خم

 : الدراسة ليةاشكا

ادلبادئ ا  إذا مت ربوها ابدلاؤالية االجطمايية دلنظمات األيمال حيث أن أخالقيات األيمالتزداد أمهية     
  ميزان قياس األداء االجطمايي دلنظمات األيمال.ادلعاي ر األخالقية تعطرب

 متت صياغطها يف الاؤال الطايل: انوالقا دما سبق تشكلت لدينا االشكالية اخلاصة ببحثنا ا اليت

 فرع برج ب يريريج؟–ال ز ادلاؤالية االجطمايية لشركة نفوما مدى االلطزام أبخالقيات األيمال ادارىا يف تعزي

 من خالل الاؤال الرئياي ميكننا طرح الطااؤالت الطالية :ا 
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 ب
 

 برج ب  يريريج؟ ما يالقة أخالقيات األيمال ابدلاؤالية االجطمايية يف شركة نفوال -1
 ؟برج ب  يريريجى  ماط ى ادلاؤالية االجطمايية لشركة نفوال  ما -2
 ؟إىل أي مدى تط فر أخالقيات األيمال بشركة نفوال برج ب يريريج  -3

  : فرضيات الدراسة 

 يلى اإلشكالية الرئياية نقًتح الفرضية الطالية : لإلجابة

 ريريجي  ب رجلماؤالية االجطمايية لشركة نفوال بل أكثر داج  تأبخالقيات األيمال يااىم يف  االلطزام

 أما الفرضيات الفريية فهي كالطايل :
 .برج ب  يريريجت جد يالقة بن أخالقيات األيمال اادلاؤالية االجطمايية لشركة نفوال  -
 .برج ب  يريريجيف شركة نفوال يلى ادلاؤالية رم  العمال اادل ظفن أخالقيات  األيمال تؤثر  -
 .برج ب  يريريجالء ا ماطهلكي شركة نفوال تؤثر أخالقيات  األيمال يلى ادلاؤالية رم  العم -
 رم  البيئة.برج ب  يريريج شركة نفوال تؤثر أخالقيات  األيمال يلى ماؤالية  -
 رم  اجملطمع. برج ب  يريريجشركة نفوال تؤثر أخالقيات  األيمال يلى ماؤالية  -

 أسباب اختيار املوضوع : 

 .جو رم  م ض ع األخالقيات ا ادلاؤالية االجطمايية خاصة يف اآلانة األخ رة   الط -
 يعطرب ادل ض ع من اىطمامات الباحث ا مي التو. -
إثراء مكطبة اجلامعة هبذا الن ع من البح ث خاصة مع قلة تناال ىذا ادل ض ع يف كلية العل م االقطصادية ا  -

 الطجارية ايل م الطاي ر.

  :دراسةال أمهية و أهداف

تااىم الدراسة يف الًتكيز يلى م ض ع مهم مل أيخذ حقو الكايف من قبل الباحثن فه  ي ضح العالقة  -
 بن أخالقيات األيمال ا ادلاؤالية االجطمايية.

حماالة ىذه الدراسة إثراء ادلعل مات يف الطعرف يلى مدى الطزام ادلنظمات أبخالقيات األيمال ا أثرىا  -
 االجطمايية.يلى ادلاؤالية 
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تضي  ىذه الدراسة معل مات جديدة من ادلمكن أن تفيد الباحثن ا الرج ع إليها فيما خيص أتث ر  -
 ألخالقيات يلى جماالت ادلاؤالية اجطماييا.ا

 تخدمة :و األدوات املس دراسةمنهج ال

هبدف اإلحاطة مبخطل  ج انب ادل ض ع ا حتليل أبعاده ا جماالتو ا لإلجابة يلى تااؤالت البحث امن مث      
امن جهة أخرى  ،اإلشكالية ادلوراحة سنركز يف البحث يلى ادلنهج ال صفي ادل افق للدراسة النظرية من جهة

ن خالل االيطماد يلى مجلة من البياانت سيطم االيطماد يلى منهج دراسة حالة شركة نفوال فرع برج ب  يريريج م
 ادلطعلقة هبذه ادلنظمة ا اباليطماد يلى أداة االسطبيان ا ت زيعو يلى م ظفيها مبخطل  فئاهتم .

 منوذج الدراسة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من اعداد الطالب
 صعوابت الدراسة:

 اليت ااجهطنا يف إيداد ىذا البحث نذكر: من أكثر الصع ابت 
يريريج يلى كل أرماء ال الية حيث ع فراع امراكز شركة نفوال برج ب  صع بة يف ت زيع االسطبيان بابب ت ز  -

االسطبيان للعمال شرح ( حموات خدمات ا 00امركز الط زيع امثان)اضورران إىل الطنقل إىل كل من ادلديرية 
 .3/0انطظار تداال كل فرق العمل اليت تعمل بنظام خاصة الباواء ا 

 ، الفئة العمرية، ادلؤىل العلمي، سن ات اخلربة، الفئة ال ظيفيةاالجطماييالن ع  املتغريات الدميغرافية:
 

 

 

 املتغري املستقل:

 أخالقيات األيمال

 املتغري التابع:

ية يف شركة نفوال برج ادلاؤالية االجطماي
 :ب يريريج اتشمل ابجملاالت الطالية

 ادلاؤالية رم  العمال ا ادل ظفن.-
 اادلاطهلكن.ادلاؤالية رم  العمالء -
 ادلاؤالية رم  البيئة.-
 ادلاؤالية رم  اجملطمع.-

 خمطط يوضح العالقة بني أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية :(01شكل )



 عامة مقدمـــــة
 

 د
 

بيان من طرف بعض م ظفي االمطناع ين اإلجابة يلى االسطااجهنا أيضا بعض اإلمهال االالمباالة ا  -
 يمال الشركة .ا 

 :دراسةهيكل ال

 فصلن، فصل نظري اآخر ااخطبار فرضياتو مت تقايم البحث إىل دراسةمن أجل اإلجابة يلى تااؤالت ال     
مت تقايمو إىل حث األال إىل أخالقيات األيمال ا ، تورق ادلبط ى الفصل النظري يلى ثالث مباحثاحتوبيقي 

لث ماط ايت ، الثاالت ترسيخ أخالقيات األيمالجما ، الثاينتناال ماىية أخالقيات األيمال ال، األأربع موالب
مشكالت أخالقيات األيمال، ايف ادلبحث الثاين مت الطورق إىل ادلاؤالية االجطمايية  الرابعأخالقيات األيمال، ا 

االهتا ا جمل الثالث مهيطها،الثاين أليية ، طعري  ادلاؤالية االجطمال ، ادلولب األالا قد قام إىل أربع موالب أيضا
، ادلولب قد احط ى يلى ثالث موالبا ، لدراسات الاابقةخصصناه ل ، اادلبحث الثالثأبعادىاادلولب األخ ر 

علقة أبخالقيات األيمال، ادلولب الثاين للدراسات الاابقة ادلطعلقة ابدلاؤالية األال للدراسات الاابقة ادلط
 . ادلولب الثالث فكان لبعض الدراسات الاابقة ادلطعلقة ابلعالقة بينهما االجطمايية، أما

دانية مت تقايمها إىل ثالث ى  يبارة ين دراسة مياجلانب الطوبيقي من الدراسة ا  يف متثل الفصل الثاين   
 بشركة نفوال ككل جاء ادلولب األال للطعري  ،جاء فيو الطعري  مبيدان الدراسة ، ادلبحث األالمباحث

 ،أما ادلبحث الثاين فطورق إىل منهج الدراسة ادلولب الثاين فيو تقدمي لفرع الشركة يف االية برج ب  يريريج.ا 
 .ض احتليل بياانت انطائج الدراسةادلبحث الثالث مت فيو ير ا 
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 الفصل األول:
 اجلانب النظري
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 : متهيد 

لكن مع تزايد يقتصر اىتمام األعمال ابلربح والكفاءة ومل يكن ىناك حيز لألخالقيات، و  لعقود قريبة كان           
أصبحت مسؤولية ر وجود رؤية تراعي األخالقيات، و اليت ترتكبها ادلنظمات استلزم األم األخالقيةالفضائح 

اضاةة إ ى قحقي  الريحية، تمم  أيضا مصا ح األررا  األخرى من ذوي العالقة سواء ادلباررين أو يَت األعمال ابإل
 .مبادائ هتيمن على سلوك إداراهتا و ادلتعلقة مبا ىو صحيح أو خارئعتمد ادلنظمات احلديثة معايَتا و ت ،ادلباررين

خارجيا  أوداخليا كالعمال  سواء ت األعمال،تعترب ادلسؤولية االجتماعية بعدا ىاما لتجلي أخالقيا       
مفهوم ما ىو  النظري الفص  ادلستهلك، لذلك سندرس يف ىذااء االجتماعي كالبيئة، اجملتمع و درلاالت األو 

يف و  األعمال نظماتملمسؤولية االجتماعية لدى ل مث نتطرق يف مبحث اثين كمبحث أول  أخالقيات األعمال
 .مع زلاولة ذكر ما دييز الدراسة احلالية للمفهومُت السابقُت ات السابقةمبحث اثلث سنعرض بعض الدراس
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 أخالقيات األعمالمفهوم  األول:ادلبحث 

بُت االلتزام أبداء ية توازن بُت الريحية والكفاءة و األعمال إ ى اعتماد رؤ  دلنظماتيسَت االجتاه احلديث  
تطرق إ ى ، ةيما يلي سنأمرا أساسيا يف أداء مهامها أصبح ات األعمالأخالقيتبٍت و  ،األعمال اضمن إرار أخالقي
 ممكالهتا.و مستوايهتا  ،، رلاالت ترسيخهاماىية أخالقيات األعمال

 : ماىية أخالقيات األعمالادلطلب األول

ك سنحاول إثراء ادلطلب كذلعمال وادلصطلحات ادلرتبطة اها و يف ىذا ادلطلب سنعرض تعريفات ألخالقيات األ
 بذكر مبادئ أخالقيات األعمال ومصادرىا.

 تعريف أخالقيات األعمال :الفرع األول

نة دلفهوم أخالقيات األعمال األعمال تقدًن معاين ادلصطلحات ادلكو  ر بنا قب  تقدًن تعريف ألخالقياتجيد
  .أخالقيات العم، ، األعمالوىي7 األخالق، العم 

 األخالقتعريف أوال: 

 غة العربية أبنو الطبع و السجية و الدين وادلروءة حسب الفَتوز أابدي يعر  اخلل  يف الل
و تعٍت أساليب وعادات و ررائ  رعبية  mdroeممتقة من الكلمة الالتينية  moralityكلمة األخالق   لغة:

.1 Ethics2ممتقة من ادلعٌت اليوانين و اليت تعٍت التمسك ابلعر  و التقاليد. 
 اصطالحا :

يرى أن ىناك معنيان عريضان دلصطلح األخالق أحدمها االمتثال    : hardfield 4994 ليدتعريف ىاردفي
conformity3الغاايت واألىدا  الصحيحة  إتباعاآلخر ىو يَت اجملتمع و عاداتو و ادلعٌت ادلع. 

األخالق ىي رلموع القواعد و ادلبادئ اليت قحدد  : Dicenzo&Robbinsتعريف روبيتز و ديسونزو
 .4السلوك الصحيح و ماىو السلوك اخلارئ ماىو
 

                                                           
 02، ص5102يع و النمر،القاىرة، ربعة أو ى، مؤسسة ريبة للتوز –رارق عبد الرؤو  عامر و اديان عيسى ادلصري، أخالقيات العم  و ادلهنة  1
 .01، ص5102دمحم ةالق، ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال ، دار اليازوري للنمر و التوزيع، عمان األردن، 2

.03ادلرجع نفسو، ص  3 
 .04ان األردن، صصلم عبود صلم، اخالقيات االدارة و مسؤوليات األعمال يف رركات األعمال ،مؤسسة الوراق للنمر والتوزيع، عم 4
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 )رذيلة(  1األخالق متث  ادلنطلقات يف التمييز بُت ماىو جيد )ةضيلة(وسيء : J.Deweyتعريف دوي 

ىي رلموع القواعد و ادلبادئ ادلعتمدة من رر  اجملتمع و منتث  إليها يف  :شلا سب  ديكن أن نعر  األخالق
 .ارئ و متيز بُت الفضيلة والرذيلةح أو خىو صحي سلوكياتنا و قحدد لنا ما

 العمل تعريف اثنيا : 

، الفع  الذي ينجزه الفرد أو العام  عن قصد لتحقي  ىد  أو ياية ن أي شلارسة ةع  بقصد  وةكر لغة :
 نماط و بذل جهد للحصول على منفعة ما نتيجة ما .

 اصطالحا :

 منظم ممًتك بُت أةراد . ىو نماط خيضع دلنهج معُت و : Meyrsonتعريف مريسون

يديو يقوم اها اإلنسان بواسطة عقلو و  رلموعة نمارات ذات ىد  جزائي : Freidmannتعريف فريدمان 
 ، وينفذىا على ادلادة.واآلالتو األدوات 

يكون منظما و يستعُت بوسائ  و لديو ياية و على أنو نماط و جهد عقلي أو بدين  شلا سب  ديكن تعريف العم 
 ن ةرداي أو مجاعيا .قد يكو 

  : األعمالتعريف اثلثا 
، ديكن أن تكون أنمطة جتارية أو صناعية أو مهنيةيمَت مصطلح األعمال إ ى منظمة أو كيان مغامر يعم  يف 

 .ام خَتية أو تعزيز قضية اجتماعيةاألعمال ذات رابع ريحي كما ديكنها أن تكون يَت ريحية تعم  على قحقي  مه
من صغَتة التجارية من حيث احلجم من ادللكية الفردية إ ى المركات الدولية و من حيث احلجم  و تًتاوح األعمال

 .2إ ى كبَتة 
وبيع السلع واخلدمات من أج   إلنتاجديكن أيضا استخدام مصطلح األعمال لتحديد جهود و أنمطة األةراد 

 .3الربح
 

                                                           
لعلوم االقتصادية، جامعة بودراع أمينة، دور أخالقيات األعمال يف قحسُت أداء العاملُت مذكرة خترج ماجيستَت يف ادارة ادلنظمات كلية ا1

 .01، ص 5105،ادلسيلة
2www.investopedia.com 
3Merriamwebster »business ,www.merriam.webster.com/dictionnary/business/ 
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  رابعا : أخالقيات  العمل 
يم السائدة اليت تنظم العالقات بُت األةراد يف اجملتمع الواحد مث تمم  الفرد عند تعر  أخالقيات العم  أبهنا الق

دخولو مؤسسات األعمال و تؤثر يف سلوك العاملُت و مستوى أخالقهم سواء كان ذلك بطريقة اجيابية أو 
  علىلفرد العام  سلبية.وىناك من يعد أخالقيات العم  أبهنا تقييمات أدبية للقرارات واألةعال اليت تصدر من ا

 .1ادلقبول عموما  ككوهنا صحيحة أو خارئة استنادا دلبادئ السلو 
 .2ىي ادلبادئ و ادلعايَت اليت تعترب أساسا لسلوك أةراد ادلهنة ادلستحب و اليت يتعهد  زمالء ادلهنة ابلتزامها

 خامسا : أخالقيات األعمال

مصطلح أخالقيات األعمال دًن تعريفات تساعد على ةهم حاول العديد من ادلختصُت و الدارسُت لعلم اإلدارة تق
 سنذكر منها 7 ،و مدلولو

هتيمن على السلوك اإلداري رلموعة ادلعايَت و ادلبادئ اليت  : Robbins &Becenzoروبنز و بيسنزو-
 و ادلتعلقة مباىو صحيح أو خطأ.

و إن أمهيتها ابلتناسب مع  ىي خطوط توجيهية للمديرين يف صنع القرار : Van Valock فان فالوك -
 آاثر و نتائج القرار.

ىي العلم الذي يعاجل االختيارات العقالنية على أساس القيم بُت  :Peter F Druckerبيرت دراكر-
 .3الوسائ  ادلؤدية إ ى األىدا 

ظم و ادلنظمة على سلتلف ادلستوايت و تقيم الن ابألعمالىي مبادئ تفحص ادلمارسات و ادلماك  ادلتعلقة  -
، ومسؤولية ادلنظمة و اضمان و إدارة ذلك يف مجيع ت وكذلك سلوك األةراد و اجلماعاتالسياسات و اإلجراءا

 . 4أضلاء ادلنظمة

                                                           
 ،عمان األردن ،دار وائ  للنمر والتوزيع ،1ربعة  ،ية و أخالقيات األعمال و اجملتمع، ادلسؤولية االجتماعمهدي زلسن العامري راىر زلسن ،صا ح1

 .05ص ،5101
 .035ص  نفسو،رجع ادل 2

 .05ص مرجع ساب ، ،صلم عبود صلم3

4Samuel O Idoun René, Shumdter , Dictionnary of corporatescialresponsability, 2015, p53. 
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ادلراةقة من خالل التعريفات السابقة ديكن أن نستنبط تعريفا ألخالقيات األعمال وىو 7 رلموع ادلبادئ و ادلعايَت 
 ع القرار الصحيح و اختيار أسلم للوسائ  للوصول ألىدا  ادلنظمة .للسلوك اإلداري من اج  توجيهو لصن

 األعمال  أخالقياتأخالقيات العمل و  الفرق بنيسادسا : 

ارأتينا  ،إال أن ىناك بعض الفروقات بينهما، صطلحُت بسبب وجود عدة نقاط تمابوريم التداخ  ادلوجود بُت ادل
 أن نواضحها يف اجلدول التايل 7

 جدول مقارن بُت أخالقيات العم  وأخالقيات األعمال7 (0ل)اجلدو 

 أخالقيات األعمال العمل تأخالقيا وجو ادلقارنة
 توجيو سلوك ادلنظمة كك  مبا ةيها األةراد توجيو سلوك الفرد يف العم  الدور-4
، العالقة مع خيص الوظيفة، ادلهنة النطاق -2

 األةراد
 ا، ك  نواحي ادلنظمة و أنمطتهأمش  بكثَت

 حجم كبَت )ادلنظمة مع أصحاب ادلصا ح( أق  يف حدود ادلهنة أو الوظيفة احلجم-3
،اتفاقيات مجعيات البيئة قوانُت، تمريعات حكومية القوانُت والتمريعات ،الدين ادلصادر-4

 الوظيفة األو ى ،اية ادلستهلك، ثقاةة اجملتمعو مح
النواتج)االلتزام -5

 ابألخالقيات (
منظمة أخالقية، القرار الصحيح، السمعة ، أعمال  هٍت صحيح سلوك ةردي و م

 ، السلوك الفردي و الوظيفي الصحيح إدارية سليمة
 تمر  و تدير عدة أنمطة  نماط واحد األنشطة  -6
 عدة مستوايت مستوى واحد مستوى االشراف-7
 ادلنظمة كك  )اإلدارة و األةراد( الفرد ادلسؤولية-8
 عمالء، أةراد، ك  أصحاب ادلصا ح )رلتمع، الفرد مع الفرد تماعيةادلسؤولية االج -9

 بيئة..( مسامهون، موردون،
 مبادئ ،معايَت ،قيم، مواثي  مبادئ ،معايَت ،قيم، مواثي  الشكل-41

أخالقيات االدارة  –)أخالقيات العم  ةارمة عبد الرقيب ةااض  دمحم عتماد على7من إعداد الطالب ابالادلصدر7 
 Business Ethics : The essential compenant of -ولية األعمال يف منظمات األعمال صلم عبود صلمو مسؤ 

corporategovernanceJhonSolivane and Alexander Chekolnikov …...) 
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 الفرع الثاين : مبادئ أخالقيات األعمال 

 ادلنظمة نذكر منها 7 كريسها يفىناك العديد من مبادئ أخالقيات األعمال اليت تساعد يف ت

تعٍت واضوح التمريعات وسهولة ةهمها و انسجامها مع بعضها وواضوح لغتها و تطورىا وةقا  :الشفافية-4
و نمر ادلعلومات  اإلجراءاتللمتغَتات كاةة و مبا يتناسب مع روح العصر، أما بيئة األعمال ةهي تعٍت تبسيط 

 . ى ادلبدأ الثاين، وىذا جيران إ1حدود القوانُت سهولة الوصول إليها و تطبي  مبدأ ادلساءلة يفو 

تضم معظم األنظمة ادلتبعة يف منظمات األعمال أجهزة وآليات للمساءلة و احملاسبة حيث يتم  :ادلساءلة –2
 ، وتقيده ابألنظمة و القوانُت ادلعمول اها يف ىذه ادلنظمة.و على انتظام عملو و نمارو زلاسبة ادلوظف على أدائو

، ومن لة توزيع أعباء العم  على اجلميعةمن العدا تستند العدالة على العالقة بُت احلقوق والواجبات، :الةالعد-3
لف ىذه ، وان من خياقواعد و قوانُت تطب  على اجلميع العدالة تعايش أصحاب الصناعة الواحدة و تناةسهم وة 

مجيع  إنصا تكام  األدوار و بتوحيد الصفو  ، والعدالة تقوم على مبدأ التعاون و القواعد سو  يتعرض للعقاب
، إاضاةة إ ى توزيع عادل للمزااي واألعباء النامجة عن التعاون بُت مجيع األررا  بمك  حيق  انسجاما بُت األررا 

 األعمال اليت يقومون اها و بمك  ال يتضرر أحد.

يتو و ريم أن العديد حيصرون األمانة يف وىي من األخالق االجتماعية الدالة على مسو اجملتمع و بن :األمانة -4
ة على ادلوظف أو ةح  ادلنظم أاضي  معانيها إال أن ادلعٌت الواسع لألمانة يعٍت التزام الواجبات و أدائها خَت أداء.

 االلتزاممسامهُت، موردين، رلتمع ، بيئة وجب  ،ذلك حقوق أصحاب ادلصا ح من عمالء، كالعام  ىو أمانة
 وجو. أبدائها على أكم 

الذي تدعم أدبيات اإلدارة ةكرة أن الثقة متث  عنصرا حيواي للمنظمات الفاعلة ةالثقة ىي ذلك المعور  :الثقة-2
وصفها البعض أبهنا الصمغ الذي يلص  األنواع ادلختلفة للهياك  التنظيمية   ، وقديكون مطلواب اضمن بيئة العم 

، إاضاةة إ ى أهنا تعطي ادلوظفُت و العاملُت المعور ابألمان و  اإلنسانيةكما أهنا عنصر أساسي يف بناء العالقات 
 .ادلسامهُت( اجملتمع، كذلك )العمالء،

                                                           
أثر اخالقيات األعمال يف تعزيز االرتباط ،  5106 ،جامعة عمان ،دراسة تطبيقية لني  ادلاجيستَت إدارة ادلوارد البمرية ،معتصم موسى مطل  العودات1

 .الوظيفي
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يعترب عنصرا ىاما لتعزيز ثقة اجملتمع أبعمال ادلنظمة و االلتزام ابحلياد والنزاىة و تطبي   احليادية وادلوضوعية:-6
 1القوانُت و التمريعات لتحقي  ادلواضوعية.

، و احملاةظة هم ابالحًتام و التوقَت و الطاعةىذا البعد الداخلي ادلرتبط ابدلوظفُت و عالقتالداخلية :العالقات -7
 على أسرار ادلؤسسة و التعاون و التكف  بقضااي ادلوظفُت.

من مبادئ أخالقيات األعمال االىتمام ابلبعد اخلارجي ذلا وادلتمث  يف عناصر البيئة  العالقات اخلارجية:-8
 2جية سواء الرئيسية أو الثانوية.اخلار 

 الفرع الثالث : مصادر أخالقيات األعمال

تستند أخالقيات األعمال يف استقاء مصادرىا إ ى راةدين أساسيُت مها نظام القيم االجتماعي و األخالقي و 
اخلربة و يف اجملم   األعرا  و التقاليد السائدة يف اجملتمع و نظام القيم الذايت ادلرتبط ابلمخصية و ادلعتقدات و

 37ديكن قحديد مصادر أخالقيات األعمال ابآليت 

كذلك و يف حقيقة  ،ادلسؤولة على بناء الفرد أخالقياالعائلة ىي نواة اجملتمع و ىي  ية :تالعائلة و الرتبية البي-4
 األمر ةأن الفرد يف بيئة العم  يعكس الواضع األخالقي للعائلة اليت نمأ ةيها.

عاداتو و ينعكس  يتأثر الفرد مبؤثرات خارجية أمهها ثقاةة اجملتمع و قيمو و تم  و قيمو و عاداتو :ثقافة اجمل-2
 ، كانتمائو لثقاةة منفتحة تتقب  اآلخر دون تعصب لفكر معُت أو دين أو مذىب.ذلك على انتمائو

تمك  مصدرا مائرية أو يَتىا األدبية أو الع ،السياسية ،إن ادلرجعيات الدينية التأثر ابجلماعات ادلرجعية:-3
، وقد تقع ادلنظمة قحت أتثَت عدة مجاعات مرجعية قحم  تناقضا و عليها التوةي  بينها و مهما للسلوك األخالقي

 استخراج القرار األخالقي الذي حيضى ابلقبول و موقف القبول يف اجملتمع.

 تمع و يف تكوين القيم األخالقية دورا مهما يف اجمليلعب النظام التعليمي  ادلدرسة و نظام التعليم يف اجملتم  :-4

                                                           
ت مقال رللة الباحث  يف العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة سامية بن رمضان قراءة سوسيولوجية يف مصادر أخالقيات العم  الوظيفي داخ  ادلنظما1

 .05، ص 01، العدد 5105خنملة 
 بتصر . 06صلم عبود صلم ، مرجع ساب ، ص 2
 ( بتصر .011-016راىر زلسن يايل )ص3
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تعترب الصحاةة مرآة اجملتمع و من ادلهم أن تكون حرة و واعية  إعالم الدولة و الصحافة و مؤسسات الرأي:-5
 التزام أخالقي يف نق  احلقيقة و تؤثر اجيابيا يف سلوك الفرد. ذات

لع  االنتقال إ ى العم  الثاين يف بيئة د على سلوكو األخالقي و و ى للفر تؤثر الوظيفة األ: األولرلتم  العمل -6
 معها الفرد قيمو األو ى و حياول التكيف مع ادلوجودة.منظمة جديدة سيجلب 

ىنا نتكلم عن ادلوروث احلضاري و الثقايف و مدى  سلطة القدمي و القيم الشخصية ادلتأصلة لدى العاملني:-7

قد  ، ةقبولو و اعتماده دون ةحص أو مناقمة يف وقتنا احلايلوالسلب ابإلجيابة أتثَته على سلوكياتنا األخالقي

 ، ظنا منا أننا زلاةظون على الًتاث.يوقعنا يف قبول أخالقيات يثة

القانون حيدد و يضع ادلعايَت ادلقبولة يف رلال األعمال و يرسم  القوانني و اللوائح احلكومية و التشريعات:-8

 ات ادلنحرةة.ي، و بدورىا تمك  قوة رادعة للسلوكادلنظمات بسلوك و قواعد أخالقية يواإلرار الذي تسَت ة

الدةاع عن البيئة و تعترب رريكا  ا مجعيات محاية ادلستهلك ومن أركاذل مجاعات الضغط يف اجملتم  ادلدين:-9

 ىاما يف صق  و سن قواعد أخالقيات األعمال.

اخلربة ادلًتاكمة )اخلرباء(،كما سنواضح يف المك  التايل –ة و ادلهن 7 قوانُت الصناعادلصادر أيضا نذكر من-

 الركنُت األساسيُت اللذين تستند أليهما أخالقيات األعمال يف تكوين قواعدىا و مبادئها 7
 ( مصادر أخالقيات العمل2شكل)

 

 

 

 

 

 
 

 015ص ،التوزيع نمر و، دار اليازوري للولية االجتماعية دلنظمات األعمالدمحم ةالق، ادلسؤ  7ادلصدر

 أخالقيات األعمال

 نظام القيم االجتماعية واألخالقية

 في المجتمع الخارجي

نظام القيم و المعتقدات الشخصية 

 الذاتية

 الثقافة السائدة في المجتمع-

 قيم الجماعة-

 قيم العائلة-

 قيم العمل-

 قيم المجتمع الحضارية-

 

 لذاتية الفطريةالقيم الشخصية وا-

 المعتقدات الدينية و المذهبية-

 الخبرة السابقة و المستوى التعليمي-

 الخصوصية الفردية-

 الجسمانيةالحالة الصحية والنفسية و-
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 ادلطلب الثاين : رلاالت ترسيخ أخالقيات األعمال

 األعمال استثمارىا من أج  ترسيخ أخالقيات األعمال يف ك  جوانبها منها 7 ىناك عدة رلاالت تستطيع أنظمة

 الفرع األول: اجملال القانوين

عمال و تعم  على قحقي  العدالة و ةرض مواثي  أخالقية قحفظ ادلمارسات اإلدارية لألبواضع تمريعات وقوانُت و 
 .1نظم داخلية تكرس ذلك

 الفرع الثاين: اجملال الرقايب

 نظمة تنبع من رعورىم ابدلسؤولية و العم  على تنمية ىذا اجلانب يف ادلوظفُت.ادلعن رري  الرقابة الذاتية ألةراد _

 _زلاسبة ادلسؤولُت و ادلوظفُت للتأكد من ممروعية ما يفعلون.

 لتقييم ادلستمر لألنمطة و للموظفُت._ا

 الفرع الثالث : اجملال التحفيزي

 واضع أنظمة متنع االجتهادات اخلارئة. -
 تدريب ادلوظفُت و تعريفهم ابألحكام و األنظمة لتفادي ادلخالفات . -
 ات.اإلدار واضع اللوائح و التعليمات يف أماكن وااضحة داخ   -
 القية ويكاةئها.واضع نظام قحفيزي يمجع على ادلمارسة األخ -
 محاية ك  من يساىم يف الكمف عن السلوك يَت األخالقي. -

 الفرع الراب  : اجملال القيادي

القدوة احلسنة تعترب عامال ىاما لًتسيخ أخالقيات األعمال داخ  ادلنظمة ةذلك القائد أو ادلدير ادللتزم و ادلنفذ -
 فُت بذلك.لألخالقيات سيكون لو أثر اللتزام ابقي العمال و ادلوظ

 دعم االدارة العليا للسلوك األخالقي.-

 تقدًن رؤية و رسالة للمنظمة تؤكد على تبٍت النهج األخالقي.-

 تبٍت اسًتاتيجيات أتخذ بعُت االعتبار القيم و األخالق يف ك  القرارات.-

 
                                                           

 . 01ص  مرجع ساب ، سامية بن رمضان،1
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 ادلطلب الثالث : مستوايت أخالقيات األعمال

، وأتثَتىا يكون على الفرد وادلنظمة ذاهتا و اجملتمع بيئة ادلنظمة من مبا أن أخالقيات األعمال ىي جزء ال يتجزأ 
 لذلك نذكر ىذه ادلستوايت الثالثة بميء من التفصي  7

 الفرع األول : ادلستوى الفردي -
يًتكز مواضوع األخالقيات على أنمطة األةراد يف ادلستوى الوظيفي إذا كانت شلزوجة ابلقيم األخالقية و 

 .1عن زابئن ادلنظمةدون اها أعماذلم و تصرةاهتم اجتاه مدرائهم  و زمالئهم ةضال الكيفية اليت يؤ 
 

 الفرع الثاين : ادلستوى التنظيمي -
يؤخد يف االعتبار ما تقوم بو ادلنظمات من األنمطة ادلختلفة ،إذ تكون ادلنظمات مسؤولة عما تقوم بو من 

و عليها أن تتحم  العواقب ادلًتتبة عن تلك   أعمال سواء اجتاه ادلنظمات األخرى أو اجتاه أةرادىا 
األعمال، ةإ ى جانب الكيان القانوين الذي تتمتع بو ادلنظمة ةإن ذلا كيان معنوي أو أخالقي جيعلها مسؤولة 

 عما تقوم بو من أعمال بمك  قانوين و أخالقي معا.
 االقتصادي االجتماعي  ادلستوىالفرع الثالث : -

 قيات األعمال لتمم  ما تقوم بو ادلنظمات من أعمال تؤثر يف الظرو ةيهذا ادلستوى تظهر أخال
 ، وةيما إذا كانت األخالقيات مندرلة يف أعمال ادلنظمات.االقتصادية و يف اجملتمع احمليط

و كما لألخالقيات أتثَتا على ىاتو ادلستوايت، ىناك ابدلقاب  أتثَت من ىاتو ادلستوايت على السلوك األخالقي •
 7المك يف ىذا نبينو 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

و دورىا يف تبٍت ادلؤسسات االقتصادية دلفاىيم احلوكمة، رللة ادلنتدى للبحوث  ، حلول عبد القادر، أخالقيات األعمالدووم أمحد، سعيد علي النعاس1
 ، جامعة اجللفة.36، ص5106، 15العدد  11و الدراسات االقتصادية، اجمللد 
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 : أتثري ادلستوايت الثالث على السلوك األخالقي يف اإلدارة و األعمال3الشكل 

 ادلستوى التنظيمي•
 السياسات و السلوكيات

 سلوك ادلمرةُت

 سلوك الزمالء

 

 

 ئة اخلارجيةمستوى البي•                         السلوك األخالقي                        ادلستوى الفردي•

 اللوائح احلكومية                                   يف           أتثَتات األسرة

 عادات و قيم اجملتمع                         دارة و األعمالاال                                             القيم الدينية

 ادلناخ االخالقي للصناعة                                                                                         معايَت المخص و حاجاتو

 John Schermerhorn Jr. Management, 5th edition, NY : John Welly and Sons, 1996, P110ادلصدر: 

 
 
 

 الراب  : مشكالت أخالقيات األعمال يف ادلنظمة ادلطلب

مطلقا بدلي   ، ال يعٍت أبهنا أصبحت أخالقيةات دلواثي  أخالقية داخ  أسوارىانظمإن واضع المركات و ادل
ادلمكالت اليت ، و يرجع ذلك إ ى الصعوابت و القية و األمثلة من الواقع كثَتةاستمرار الوقوع يف انتهاكات أخ

 التزال تواجو أخالقيات األعمال و اليت سنعددىا7

 الفرع األول : تضارب ادلصاحل

قيات  تضارب ادلصا ح لألررا  ادلسامهة يف ادلنظمة من أكرب ادلعضالت اليت تقف يف وجو أخاليعترب
يف اجملتمع وحقوق العمال  إسهامهايضغطون على اإلدارة لتعظيم أرابحهم على حساب ، ةادلسامهون مثال األعمال

 د من أرابحهم.قحسُت ظرو  العم  و الذين يعتربون النمارات األخالقية مصاريف وتكاليف قحو 

كقبول اذلدااي  ،نظمة مع مبادئ أخالقيات األعمالمن ادلمكن أن تتضارب ادلواقف لألةراد داخ  ادل
 والررى نظَت قرار لصا ح رر  معُت ةهو اهذا السلوك يفض ادلصلحة اخلاصة لو على ادلصلحة العامة للمنظمة.



ب النظريالفصل األول                                                                              الجان  

 

17 

ذلا ةالكفاءة ىي مؤرر الربح تتأثر بتكاليف  ، اليت تبدو مقيداعالقة أخالقيات األعمال ابلكفاءةصعوبة 
. وىنا يرى العامل "بيًت ع للحفاظ على ادلمروعية اإلداريةوىنا تقع على اإلدارة مهمة إدارة الصرا  األخالقياتتبٍت 

العم   إنتاجية"أن على المركات االمتثال للقانون و قحقي  احلد األدىن من األخالقيات للحفاظ على  دراكر" 7
 عية اإلدارة معا.وممرو 

 الفرع الثاين : التفاوت بني أخالقيات اإلدارة و السلوك اإلداري

للعاملُت و ادلديرين  يمن الناحية العملية ىناك اختال  وااضح بُت أخالقيات األعمال و بُت السلوك احلقيق
دلدراء من ادلدوانت ى اةعال و ىناك ما ىو أكثر أتثَتا علال تنطب  على ما ىو شلارس ة دةادلثاليات ادلعتم

جلب أكرب رة تكاد تصبح دائمة، بسبب الدواةع المخصية و زلاولة ، ةتواص  اكتما  الفساد ظاىاألخالقية
 منفعة و عائد للفرد و للمنظمة.

 الفرع الثالث : كرب حجم ادلنظمة 

تميز ابلتمعب ذي يوىذا األمر أكثر ما حيدث يف منظمات القطاع العام ، حيث يصعب مراقبة ك  اذليك  ال
من رر  أصحاب القرار  ادلتذمرين أو، و ىنا تتسع رقعة الفساد سواء من شلارسات ادلوظفُت أةقيا و عموداي
 وادلدراء الفرعيُت.

 الفرع الراب  : اختالط ادلفاىيم 

را ابلغ صعوبة قحديد الصواب و اخلارئ من الناحية األخالقية وىذا ما جع  سن ادلبادئ وادلعايَت األخالقية أم-
 .1التعقيد

أال وىو  تصاعد االهتامات اليت توجو إ ى ادلمارسات األخالقية أبهنا رايء ومسعة وال متث  جوىر وجود ادلنظمات-
 قحقي  األرابح.

و ىنا تربز نسبية  اإلركالالتعاراضات ما بُت الثقاةات 7 تواجو المركات اليت تعم  يف رلتمعات متعددة ىذا -
 مركات يف ىذه احلالة مطالبة ابحًتام ادلبادئ الثالثة 7السلوك األخالقي وال

  اجلوىرية اإلنسانيةاحًتام القيم 
 احًتام التقاليد احمللية 
 ىو خارئ. االعتقاد ابلسياقات اليت قحدد ما ىو صواب و ما 

 

                                                           
 بتصر  06ص مرجع ساب ، صلم عبود صلم ، 1
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 ادلسؤولية االجتماعية مفهوم : الثاينادلبحث 

مك  أةض  إال إذا ركزت على تعظيم األرابح أي كانت ىناك ادعاءات أن المركات و ادلنظمات ال تعم  ب
ابدلقاب   .أو ما يعر  مبفهوم موارنة المركةالعم  على مصلحتها اخلاصة و ىو آليا ينعكس على مصلحة اجملتمع 

 .جودة ةيو البد أن تستخدم دلصلحتوب  ادلوارد ادلو  ،أبن ذلك يَت كايف لرةاه اجملتمع ىناك من ينادي أبن ينادي
و أي إخفاق يف االستجابة الحتياجات بيئة ادلنظمة  .زيد لصا ح اجملتمع ادلتواجدة ةيونظمات أن تقدم ادلعلى ادلو 

 ، لذلك تنامى وتطور مفهوم ادلسؤولية االجتماعية .اك  إاضاةيةو مصا ح األررا  األخرى سيوقعها يف مم

 ، رلاالهتا و أبعادىا.مهيتهاخ  و تعريف ادلسؤولية االجتماعية، أيف ىذا البحث سيتم التطرق إ ى مد

 ادلطلب األول : تعريف ادلسؤولية االجتماعية 

يف ىذا ادلطلب سنحاول تقدًن تعريفات متعددة للمسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال و سنبدأ يف الفرع األول 
يفات عالقية ادلسؤولية ابلتكلم عن احلقائ  اليت يستند عليها مفهوم ادلسؤولية االجتماعية مث نقدم ةرع اثين تعر 

 .ع بتعريفات دلنظمات وىيئات دوليةاالجتماعية و يف ةرع اثلث نسرد تعريفات لعلماء اإلدارة و ننتهي يف ةرع راب

 الفرع األول : احلقائق ادلستند عليها يف تعريف ادلسؤولية االجتماعية 

 7 ادلسؤوليةقب  ذلك ال بد أن نعرج على تعريف مصطلح 

ة صيغت من السؤال و احلساب و ىي مصدر صناعي من اسم ادلفعول )مسؤول( ادلمت  من سأل، ادلسؤوليلغة: 
و ذلذا ةهي تفيد كون المخص مسؤوال، و ىو مسؤول ىنا عن ةع  قام بو يف ادلااضي و خلف وراءه آاثرا معينة 

 ةادلسؤولية إذن مرتبطة ابلفع .

عال أو ما ديتنع عن القيام بو من واجبات، أو ما يؤمتن ادلسؤولية إقرار المخص مبا يصدر عنو من أة إصطالحا:
 .1عليو من أموال و أسرار و يَتىا و قحم  نتائج ك  ذلك

 7 2استند مفهوم ادلسؤولية االجتماعية يف صيايتو و بلورتو إ ى ثالث حقائ 

 أوال : احلقيقة ادلعنوية 

                                                           
 بتصر  54،55، ص 5104لنمر و التوزيع، األردن، إبراىيم بدر الصبيحات، أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية، دار اجلنان ل1
 ( بتصر .15-10ص) مرجع ساب ، دمحم ةالق ،2
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، وابلتايل ةإن مفهوم ادلسؤولية االجتماعية يركز منظمةثر يف النمارات الداخلية للهتتم ابلقيمة االجتماعية اليت تؤ 
 على العالقة بُت منظمة األعمال و قيم اجملتمع الذي تتعام  معو ادلنظمة .

 اثنيا : احلقيقة العقالنية أو الشرعية 

ية للمنظمة ، من خالل قواعد اجملتمع اليت تؤثر يف األىدا  اإلسًتاتيجعية اليت دينحها اجملتمع للمنظمةهتتم ابلمر 
عات )قوانُت ادلخرجات االجتماعية، الغرامات، و جهودىا يف االلتزام ابلتوقعات االجتماعية، ومن ىذه التوق

 ، العقاب االجتماعي(ادلقارعة

 اثلثا : احلقيقة االقتصادية 

دلضاةة من خالل ، ألهنا تسهم يف إكساب القيمة اا قحق  ادلنفعة الذاتية لألعمالتوصف ادلسؤولية االجتماعية أبهن
مساعدة ادلنظمة على استيعاب حاجات و إسهامات اجلماعات ادلختلفة من أصحاب ادلصا ح داخ  و خارج 

 و مبا يًتتب عليها من االحتفاظ ابلمرعية االجتماعية و تعظيم النواتج ادلالية على ادلدى البعيد . ادلنظمة،

 ة تعريفات عالقية للمسؤولية االجتماعيالفرع الثاين : 

 7 1يف ىذا الفرع ديكن أن نواضح ماذا تعٍت ادلسؤولية االجتماعية حسب عالقتها أو الزاوية اليت نراىا منها

اليت ترى أن لمركات األعمال مسؤولية واحدة ىي تعظيم  :القة م  دعاة النظرية االقتصاديةالع-4
األنمطة اليت تؤدي إ ى قحقي   األرابح و أن ادلسؤولية االجتماعية ىي قيام رركات األعمال ابلربامج و

 اجتماعية تتكام  مع األىدا  االقتصادية منها.

ةإن ادلسؤولية االجتماعية ىي التزام رجال ابلعالقة م  ادلصلحة الذاتية لرجال و شركات األعمال –2
مصا ح كرركات األعمال ابدلصلحة الذاتية ادلتنورة اليت هتتم مبصا ح األررا  األخرى من يَت محلة األسهم  

 ، الزابئن ...اخلالعاملُت، ادلوردين، ادلناةسُت

ةإن ادلسؤولية االجتماعية ىي رلموعة االلتزامات الطوعية ابلعالقة م  سلوك شركات األعمال -3
)االستجابة االجتماعية( أو يَت الطوعية )ادلفرواضة ابلقانون( اليت تنسجم مع قواعد و متطلبات البيئة و 

 ا.األررا  ادلؤثرة ةيه

                                                           
 .510ص ، مرجع ساب ،صلم عبود صلم1
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ةإن ادلسؤولية االجتماعية ىي احلد األدىن األخالقي ابلعالقة م  أخالقيات اإلدارة و األعمال   -4
 ادلطلوب االلتزام بو لضمان امتثال رركات األعمال للقانون )القيم الرمسية( و للمعايَت و القيم االجتماعية .

 ة تعريف ادلسؤولية االجتماعية لدى علماء اإلدار الفرع الثالث : 

 منذ نمأة مفهوم ادلسؤولية االجتماعية قدم األكاددييون و علماء اإلدارة عدة تعاريف ذلا نذكر منها 7

يرى أن ادلسؤولية االجتماعية تتحق  من خالل سداد األجور للعاملُت :Milton Freedmanتعريف 
سداد الضرائب احلكومية اليت مقاب  عملهم و تقدًن السلع واخلدمات للمستهلكُت مقاب  ما يدةعون من أموال و 
 .1توةر اخلدمات العامة للموظفُت واحًتام سيادة القانون عن رري  احًتام العقود ادلربمة

عر  عامل اإلدارة المهَت ادلسؤولية االجتماعية أبهنا التزام :  (Peter F Drucker 1977)تعريف 
 .2منظمات األعمال اجتاه اجملتمع الذي تعم  ةيو

ىي استجابة لتوقعات اجملتمع من ادلنظمة ، واليت يفًتض أهنا تبادر للقيام اها  : (strier 1979)تعريف
لتتحم  ادلسؤولية اجتاه اجملتمع و بصورة تفوق مستوى خضوعها للقانون ، مع مراعاة عدم اإلاضرار مبصا ح ادلنظمة 

 . 3و قحقي  عائد مناسب على االستثمارات

ظره ةإن ادلسؤولية االجتماعية تستند إ ى اعتبارات أخالقية مركزة من وجهة ن :(Robbins 1999)تعريف 
على األىدا  و التزامات بعيدة األمد آخذة بعُت االعتبار مبادرات منظمة األعمال احلقيقية للوةاء اهذه 

 .4االلتزامات و مبا يعزز صورهتا يف اجملتمع

ة ، و عند قيامها معند اختاذىا القرارات ادله ىي واجب تلتزم إدارة ادلنظمة ادلعاصرة: (Daft 2002)تعريف 

 .5ابلعمال مبا حيق  مصا ح اجملتمع و تدعم رةاىيتو يف ظ  التغَتات األخَتة يف بيئة منظمات األعمال
                                                           

1Steiner,F&Miner,J .1977 Management Policy and strategy, Macmillan, New York, P19 
2Drucker F Peter,1977,An Introduction View of Management,HappensCollege presse USA, P 
584 
3Strier,Franklin 1979, The Business Manager’sDilemmaDefinning Social Responsibility, Journal 
of Engineering, Vol 2, P 89 

 .16ص، مرجع ساب ، راىر زلسن منصور العاليب4
5DaftL.Richard, 2003,Management,6th.Edition,Thompson South Western PublishingCo,P 
143 
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من خالل ما سب  نستطيع أن نقدم زلاولة لتعريف ادلسؤولية االجتماعية ىي ادلبادرة اليت تربز االلتزام خبدمة مصا ح اجملتمع 

 االستجابة لتطلعاتو وجع  ذلك ىدةا اسًتاتيجيا يف سبي  بناء عالقة وثيقة و مستدامة بُت ادلنظمة واجملتمع.و 
 تعريف ادلسؤولية االجتماعية من طرف اذليئات الدولية:  الفرع الراب 

 سنتطرق ألىم التعاريف اليت قدمتها اذليئات وادلنظمات الدولية  7

قحلي ادلنظمات بروح ادلوارنة العادلية اليت  ادلسؤولية االجتماعية ىي: ONUمنظمة األمم ادلتحدة  -4
و اعتناق و استصدار عدد من  تغطي كال من حقوق ومسؤوليات ادلنظمات يَت الورنية يف السياق الدويل،

اء يف القيم و ادلبادئ ادلتف  عليها عادليا يف شلارسات ادلنظمات و يف دعم السياسات العامة ادلالئمة على السو 
 .1رلاالت حقوق اإلنسان و يف ظرو  العم  و محاية البيئة

 التنمية يقصد ابدلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال االلتزام ابدلسامهة يفالبنك الدويل :  -2
، و ذلك من خالل التعاون مع العاملُت و أسرىم و اجملتمع احمللي و اجملتمع كك  االقتصادية  ادلستدامة

 .2وى معيمتهم على ضلو مفيد لنماط ادلنظمات و التنمية االقتصاديةلتحسُت مست

عر  ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال أهنا تتضمن بعدا داخليا خاص إبدارة االحتاد األوريب: -3
الًتةيو.....اخل و بعدا خارجيا ذو  ظرو  العم ، ادلوارد البمرية اجتماعيا كالتكوين، األمن، الصحة،

، أي أهنا ال مع أصحاب ادلصا ح على ضلو تطوعي ات رلتمعية و بيئية يف أعماذلا و يف تفاعلهااعتبار 
 . 3تستلزم سن قوانُت أو واضع قواعد زلددة تلتزم اها ادلنظمات للقيام مبسؤوليتها اجتاه اجملتمع

نمية ذات اعتبارات مجيع احملاوالت اليت تساىم يف تطوع ادلنظمات لتحقي  تالغرفة التجارية العادلية : -4
أخالقية و اجتماعية. و ابلتايل ةإن ادلسؤولية االجتماعية تعتمد على ادلبادرات احلسنة دون إلزام قانوين ب  

 . 4ابإلقناع و التعليم

 *من التعريفات نالحظ أن اذليئات الدولية ربو متفقة على أن ادلسؤولية االجتماعية 7

                                                           
1Frank Hond, Bakker Frank G.A and Neergraard Peter ,2007,Managing corporate social 
responsibility in action talking, Corporate social 
responsibilityseries,AshgatePublishingCompany, USA, P 10 
2Op .Cit, P 38 
3 Commission des communautés européennes, Livre vert sur la responsabilité sociale des 
entreprises,2001 

، تفعي  دور ادلسؤولية االجتماعية للمركات يف التنمية االقتصادية و االجتماعية يف مصر، معهد التخطيط 5100األسرج، حسُت عبد ادلطلب، 4
 القومي الكويت.
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 عم  تطوعي مبٍت على ادلبادرة . -

  تؤررىا يف سياق قانوين ملزم للمنظمات .مل -

 أمهية ادلسؤولية االجتماعية:  ادلطلب الثاين

 يف ىذا ادلطلب سنعدد أمهية ادلسؤولية االجتماعية ابلنسبة للجهات الثالث الرئيسية و نعٍت ىنا 7

 ، الدولة  7اجملتمع، ادلنظمة 

 الفرع األول : ابلنسبة للمنظمة 

 تتمث  أمهيتها يف 7 

 دعم عالقة ادلنظمة مبجتمعها ةادلسؤولية االجتماعية تعم  على قحسُت تلك العالقة و متتينها. -
 قحسُت صورة ادلنظمة ابجملتمع و ترسيخ ادلظهر االجيايب لدى العاملُت و أةراد اجملتمع و بناء مسعة ريبة . -
ةادلسؤولية االجتماعية تمك  ذلك  stackholdersاإليفاء اباللتزامات اجتاه مجيع أصحاب ادلصا ح  -

 اإلرار الذي يدةع ابدلنظمة ضلو التعام  ادلثايل مع ك  ذوي العالقة اها.
 توجيو ادلنظمة لاللتزام ابلقانون و اضمان احلد األدىن من خدمة اجملتمع . -
 االستجابة الفعالة لتغَتات اجملتمع و التطور احلاص  يف حاجاتو.-
رة احلسنة للمنظمة جراء قحملها ادلسؤولية االجتماعية تساىم يف قحسن تسوي  ادلردود ادلادي ةالصو  -

 منتجاهتا و خدماهتا.
 

 الفرع الثاين : ابلنسبة للمجتم 

 تتمث  أمهيتها يف 7
زايدة التكاة  االجتماعي بُت سلتلف ررائح اجملتمع مع خل  رعور عايل ابالنتماء من قب  األةراد ذوي  -

 و األقليات و ادلرأة و المباب و يَتىم .االحتياجات اخلاصة 
االستقرار االجتماعي نتيجة توةر نوع من العدالة االجتماعية و سيادة مبدأ تكاةؤ الفرص الذي ىو جوىر -

 ادلسؤولية االجتماعية .
 قحسُت نوعية احلياة يف اجملتمع سواء من انحية البنية التحتية أو الناحية الثقاةية .-
 مهية االندماج التام بُت منظمات اجملتمع و سلتلف الفئات ذات ادلصلحة .ازدايد الوعي أب -
 الزايدة من الًتابط االجتماعي و ازدىار اجملتمع على سلتلف ادلستوايت . -
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 الفرع الثالث: ابلنسبة للدولة
 تتمث  أمهيتها يف7

التعليمية و الثقاةية و ية و و خدماهتا الصح ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبي  أداء مهامها-
 االجتماعية.

 .دعم عوائد الدولة عن رري  الضرائب والرسوم-
 ادلسامهة يف القضاء على البطالة. -
ادلسامهة يف التطور التكنولوجي و يَتىا من اجملاالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها يَت قادرة على القيام  -

 أبعماذلا مجيعا.

 ت ادلسؤولية االجتماعية رلاالالثالث :دلطلب ا

نمارات منظمات األعمال ، وعلى  قحتوي بيئة العم  على عدد كبَت من اجلماعات ذات ادلصلحة اخلاصة يف
يُت اىتماما خاصا و ىم )ادلوظفون، الزابئن، ادلنظمة أن تعي ذلك و تويل ك  مجاعة سواءا رئيسيُت أو اثنو 

 ...اخل(.ادلسامهون، اجملتمع احمللي ،مة و دوائرىا، النقاابتادلناةسون، ادلسامهون، مجاعات الضغط، احلكو 
سنتكلم يف ىذا ادلطلب عن أربع متغَتات أو رلاالت رئيسية للمسؤولية االجتماعية تنطوي قحتها ك  عناصر 

 و ىم ادلوظفون، ادلستهلكون، البيئة و اجملتمع. .Stackholdersأصحاب ادلصلحة 

 ماعية اجتاه ادلوظفني)العاملني(الفرع األول : ادلسؤولية االجت

 يتجسد ىذا اجملال من خالل 7

 توةَت ةرص عم  بصورة متكاةئة و عادلة . -
 إعداد برامج تدريب لتأىي  العمال و زايدة مهاراهتم . -
 إتباع سياسة ترقية مراضية. -
 إتباع سياسة أجور و حواةر مناسبة . -
 ، األمان(قحسُت ظرو  العم  )السالمة، الوقاية -
رب –األواضاع االجتماعية للعمال و ادلوظفُت بتوةَت خيارات متعددة من رعاية صحية قحسُت  -

 برمج ترةيهية...اخل. ،اجتماعية خدمات -عم 

 الفرع الثاين : ادلسؤولية االجتماعية اجتاه ادلستهلكني و العمالء

 لعمالء و ادلستهلكُت 7نظرا ألمهية ىذه الفئة سنربز أىم األنمطة اخلاصة ابدلسؤولية االجتماعية اجتاه ا
 البحث عن احتياجات ادلستهلكُت و زلاولة تلبيتها. -
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 مراعاة جانب األمان يف تصنيع ادلنتجات. -
اتريخ و مدة  –واضع ك  البياانت الالزمة على عبوة ادلنتج كالتعريف ابدلكوانت ،سلارر االستخدام  -

 كيفية االستخدام.–الصالحية 
 داع.تقدًن إعالانت صادقة خالية من اخل -
 .1التعام  مع ادلستهلك بك  صدق و تفادي الكذب و التزييف و حجب ادلعلومات -
 تقدًن اضماانت للمنتوج و خدمات ما بعد البيع. -

 الفرع الثالث : ادلسؤولية االجتماعية اجتاه البيئة.

م رؤية حول التزام منظمات األعمال يحماية البيئة وة  القانون و حول االلتزا Norman Bowie2قدم 
 األخالقي لتفادي التدخ  يف ادليدان السياسي إلاضعا  التمريعات البيئية .

 ISO14000تعترب البيئة مواضوعا مهما للمسؤولية االجتماعية بدلي  واضع ادلنظمة الدولية للتقييس رهادة 
خذ عدة لنظام إدارة البيئة تسعى ك  ادلنظمات للحصول عليها لدعم موقف نمارها ضلو البيئة ومحايتها و تت

 خطوات لذلك 7

 واضع سياسة بيئية وااضحة مستدامة و متواجدة يف رسالة ادلنظمة. -
 ختصيص قسم خاص أو وحدة خاصة ابلبيئة. -
 ISO 14000العم  على اإليفاء مبتطلبات نظام  -
 التقلي  من التلوث البيئي )ىواء، ماء، تربة ، اضواضاء( -
 أنمطة إعادة التدوير للحفاظ على ادلوارد الطبيعية . -
 العدالة ابختيار مواقع الوحدات اإلنتاجية للمنظمة يف ادلدينة. -
 ، وةحص القضااي الواردة من اخلارج.لتزام إبعداد تقارير بيئية سنويةاال -

 اجتاه اجملتم  ادلسؤولية االجتماعيةالفرع الراب  :

 ث  يف 7يعترب االلتزام بتجسيد الرةاه االجتماعي ىد  من أىدا  ادلسؤولية االجتماعية و يتم

 تدعيم ادلؤسسات التعليمية و الثقاةية. -
 ادلسامهة يف دعم البٌت التحتية للمجتمع مث  ر  الطرقات، منتزىات...اخل -

                                                           
1
 04ص  5112ترمجة عبد احلكم أمحد الغزايل دار البحر للنمر الطبعة األو ى القاىرة –مال أخالقيات منظمات األع وليام ه راو، 

2Norman Bowie ,morality money and motor cars business ethics and the envirenment the 
public edited by Hoffman Robert Frederick and edward (New york :books )1990, P 91 
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 توةَت وسائ  النق  للعاملُت. -
 دعم تنظيمات اجملتمع ادلدين و اجلمعيات اخلَتية . -
 رعاية الربامج اليت قحد من األوبئة و األمراض. -
 راياضية بمىت أنواعها .ادلسامهة يف األنمطة ال -

 ادلطلب الراب  : أبعاد ادلسؤولية االجتماعية 

 7   1إن شلارسة ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال تنحصر اضمن أرر و أبعاد نذكرىا كما يلي

 الفرع األول: البعد االقتصادي  

ودة عالية ن كما يقتضي ىذا و يقتضي استخدام ادلوارد بمك  رريد لتنتج منظمات األعمال سلعا و خدمات جب
االحتكار  ، إاضاةة يلى منعسة و عدم إحلاق األذى ابدلناةسُتالبعد ادلناةسة العادلة عن رري  احًتام قواعد ادلناة

، كما يعتمد ىذا البعد على االستفادة من التقدم التكنولوجي و استخدامو يف معاجلة و اإلاضرار ابدلستهلكُت
 . األاضرار اليت تلح  ابلبيئة

 الفرع الثاين : البعد القانوين 

م كاحًتا ،نظمة دلختلف اجملاالت يف اجملتمعو التمريعات ادليقتضي ىذا البعد االلتزام الواعي و الطوعي ابلقوانُت 
 ، محاية البيئة .ل صحيا و ثقاةيامحاية األرفا ،القانون اخلاص يحماية ادلستهلك

ماعية قحقي  العدالة و السالمة ومنع عم  ادلسنُت و األرفال و قحديد كما يقتضي البعد القانوين للمسؤولية االجت
ع التمييز و احًتام حقوق ظرو  العم  ادلناسبة و إعطاء الفرصة لذوي االحتياجات اخلاصة يف العم  و من

 .اإلنسان

 الفرع الثالث : البعد األخالقي 

، عتقدات يف اجملتمع الذي تعم  ةيوو السلوكية و ادليستند ىذا البعد على إستوعاب اجلوانب القيمية و األخالقية 
مسعة ادلنظمة و يف حقيقة األمر ةإن ىذه اجلوانب مل أترر بعد بقوانُت ملزمة لكن احًتامها يعترب أمرا اضروراي لزايدة 

 ، عادل و نزيو.دلنظمة أن تلتزم بعم  ما ىو صحيح، ةعلى ايف اجملتمع وقبوذلا

 
                                                           

1 Corrol,A.B1991 The Pyramid or corporate ,social Responsibility :Toward the moral 
management of organizitional stackholders business horizon vol 34 P 405 
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 يري الفرع الراب  : البعد اخل

، و ما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط ابلذوق العام و بدأ تطوير نوعية احلياة بمك  عاميرتبط ىذا البعد مب
ص  .كما ديث  ىذا البعد ادلزااي و ادلناةع اليت يريب اجملتمع أن حيبو الفرد من يذاء و مالبس و نق  نوعية ما يتمتع

 م دلمروعات اجملتمع احمللي بكاةة أركاذلا.، مث  الدعم ادلقدعليها من ادلنظمة بمك  مبارر

 (Carroll)و يف المك  التايل نواضح ىرم ادلسؤولية االجتماعية لـ 

 للمسؤولية االجتماعية 7Carroll ىرم كارول 1 رك 

 

 (22، ص  5102ادلصدر7 )دمحم ةالق، ادلسؤوليىة االجتماعية دلنظمات األعمال،

دول العامل و تمك  األبعاد األربعة للمسؤولية  سات األكثر ريوعا يفكما يواضح اجلدول التايل خالصة للممار 
 االجتماعية7

 

 

 المسؤولية الخيرية
 إن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد 

 .المتجمع و تحسين نوعية الحياة فيه في
 
 
 

 

 األخالقيةالمسؤولية 
 ندما تراعي المنظمة األخالق في لراراتها فإنها تعمل ماهو صحيحع

 وحك و عادل و تتجنب اإلضرار بالفئات المختلفة
 

 
 

 المسؤولية القانونية
 طاعة الموانين : حيث أن الموانين هي مرآة تعكس ماهو صحيح أو خطأ في المجتمع

 و يمثل لواعد العمل األساسية . 
 

 
 
 

 المسؤولية االقتصادية
 كون المنظمة تحمك أرباحا فإن هذا يمثل لاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى
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 ( 7 أبعاد ادلسؤولية االجتماعية و عناصرىا الرئيسية و الفرعية5جدول )

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد
 منع االحتكار وعدم اإلاضرار ابدلستهلكُت  ادلنافسة العادلة االقتصادي

 قواعد ادلناةسة و عدم إحلاق األذى ابدلناةسُت احًتام 
ستفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي و اخلدمات اليت ديكن   التكنولوجيا

 أن يوةرىا.
  استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األاضرار اليت تلح  ابجملتمع و

 البيئة
قوانني محاية  القانوين

 ادلستهلك
 ختال  أنواعهاعدم االجتار ابدلواد الضارة على ا 
 محاية األرفال صحيا و ثقاةيا 
 محاية ادلستهلك من ادلواد ادلزورة و ادلزيفة 

 منع تلوث ادلياه و اذلواء والًتبة  محاية البيئة
 التخلص من ادلنتجات بعد استهالكها 
 منع االستخدام التعسفي للموارد 
 صيانة ادلوارد و متنيتها 

 أساس العرق أو اجلنس أو الدينمنع التمييز على   السالمة و العدالة
 ظر  العم  و منع عم  األحداث و صغار السن 
  إصاابت العم 
 التقاعد و خطط الضمان االجتماعي 
 عم  ادلرأة و ظروةها اخلاصة 
 ادلهاجرين و تمغي  يَت القانونيُت 
 عم  ادلعوقُت 

 مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك  ادلعايري األخالقية األخالقي
 عاة مبدأ تكاةؤ الفرص يف التوظيفمرا 
 مراعاة حقوق اإلنسان 

األعراف و القيم 
 االجتماعية

  احًتام العادات والتقاليد 
 مكاةحة ادلخدرات و ادلمارسات الالأخالقية 

 نوع التغذية  نوعية احلياة اخلري
 ادلالبس 
 الضمان 
 النق  العام 
 الذوق العام 

 مهدي زلسن العامري، ادلسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال األعمال و ادلصدر7 )راىر زلسن منصور الغاليب، صا ح
 (55، ص 5101اجملتمع، 
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 الدراسات السابقة:  الثالثادلبحث 

نستعرض يف ىذا ادلبحث الدراسات السابقة ادلتعلقة ابدلتغَتين أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية و  
 يف العالقة بينهما و يف مطلب رابع سنحاول إبراز ما دييز دراستنا احلالية. كذلك الدراسات اليت عاجلت و يحثت

 ادلطلب األول : دراسات سابقة حول أخالقيات األعمال

 يف ىذا ادلطلب نعرض بعض الدراسات اليت تطرقت إ ى مواضوع أخالقيات األعمال كمتغَت مستق  كالتايل 7

ن 7 "ترسيخ أخالقيات األعمال كآلية لتفعي  عملية صنع مقال بعنوا (2147دراسة )مهديد فاطمة الزىراء -0
برج بوعريريج" .ىدةت الدراسة –القرار ابدلؤسسات االقتصادية، دراسة ميدانية جملموعة مؤسسات بن محادي 

ت األعمال إ ى التعر  على تصورات األةراد العاملُت يف مؤسسات ميدان الدراسة ضلو مدى أتثَت أخالقيا
، و لتحقي  أىدا  الدراسة أجرت الباحثة مسحا ميدانيا على عينة من ادلؤسسات القرارعلى ةعالية صنع 

االقتصادية بوالية برج بوعريريج من خالل تصميم استمارة حيث تكون رلتمع الدراسة من مجيع العمال 
العينة  ، وقد مت اختيار061ائر ادلؤسسات و البالغ عددىم اإلداريُت ادلتواجدين يف سلتلف مديرايت ودو 

مفردة و يف اضوء ذلك جرى مجع و قحلي  البياانت و اختبار الفراضيات ابستخدام  16البالغ عددىا 
SPSS  و توصلت الدراسة إ ى عدة نتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال على أبعاد

، ووجود عالقة ارتباط فيذ القرار(وسهولة تن ،قبول القرار، وقت اختاذ القرار ،لقرارةعالية صنع القرار )جودة ا
 ذات داللة معنوية بُت ادلتغَت ادلستق  أخالقيات األعمال و ادلتغَت التابع ةعالية صنع القرار أببعاده.

دراسة حالة –أخالقيات األعمال والفساد اإلداري للموظف العام  7" بعنوان 2144دراسة لزروقي حيي  -5
دكتوراه " و اليت هتد  إ ى قحلي  ادلداخ  األساسية ذلذين ادلفهومُت .رسالة مديرية الضرائب لوالية تلمسان 
موظفا من مديرية الضرائب لوالية تلمسان  61متثلت عينتها يف و اإلداري  أي أخالقيات األعمال و الفساد

و استخدمت أداة الدراسة 7 االستبيان جلمع البياانت و التحلي  اإلحصائي الوصفي، وة  ادلنهج الوصفي 
وجود عالقة اجيابية بُت ىذه  لجانب النظري و التحليلي للجانب العملي و كان من أبرز نتائجها7ل

 األخالقيات و السلوك الوظيفي يف ىذه ادلنظمة احلكومية.
رللة دراسات العلوم  ،أخالقيات اإلدارة، محلت عنوان " (5101بيضيُت ابسم دراسة)صلم عبود و ادل -1

لدراسة إ ى تقدًن رؤية حول أخالقيات اإلدارة و مداخلها اليت تفسر عالقة مقال"، ىدةت ىذه ا.اإلدارية
األعمال  ابألخالقيات ، وكذلك إعداد منوذج للمداخ  األساسية لألخالقيات و يسهم يف تفسَت و تقييم 
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ة استبان 011، واستخدم الباحثان عينة قصدية مالئمة و مت توزيع لعالقة بُت األخالقيات و األعمالمنط ا
منظمة حكومية و خاصة مستخدمُت أداة االستبيان و التحلي  و اعتمدت الدراسة على ادلنهجية  52على 

التحليلية يف مراجعة األدبيات ادلتعلقة ابألخالقيات و اختبار الفراضيات ابستخدام معام  سبَتمان للمتغَتات 
إ ى أن االىتمام كان اضعيفا  ( و توص  الباحثان1.10،1.121يَت الكمية عند مستوى داللة إحصائي )

 ابجلوانب األخالقية يف ىذه ادلنظمات و أن على االدارة تواضيح رؤيتها عن األخالقيات.
األخالق والقيادة األخالقية يف ("2009ماجواد و كرونMaguad and Kroneدراسة ) -1

 " ethic and moral leadership total quality managementادلنظمة

ة إ ى األخالق و القيادة األخالقية يف ادلنظمة و اليت ىدةت إ ى استكما  العالقة بُت تطرقت ىذه الدراس
األخالق و القيادة األخالقية و التحسن الناجح للجودة النوعية يف ادلنظمة و اعتمدت على منهج التحلي  

لنجاح  كثر وأىم متغَتالنقدي للدراسات السابقة و األدب النظري و اليت توصلت إ ى أن القيادة اخلالقة ىي أ
وكذلك دعم السلوك األخالقي كهد  للعم  ادلهم يف زايدة األرابح و قحسن راضا  ،األعمال على ادلدى الطوي 

 الزابئن و تقلي  معدالت دوران العم  و الراضا الوظيفي.

 دراسات سابقة حول ادلسؤولية االجتماعية:  ادلطلب الثاين

 ة االجتماعية و سنحاول عرض بعضها 7تطرقت عدة دراسات دلواضوع ادلسؤولي

ادلسؤولية االجتماعية و "بعنوان (2145كوثر دمحم أمحد دمحم خوجلي و الطاىر امحد دمحم علي )دراسة  -0
جامعة  –vol 17 (2) 2016رللة إدارة اجلودة الماملة -دراسة ميدانية ."على الصورة الذىنية للمركات أثرىا

ىدةت ىذه الدراسة إ ى معرةة أثر ادلسؤولية  ة الدراسات التجارية،السودان للعلوم و التكنولوجيا كلي
 االجتماعية على قحسُت الصورة الذىنية للمركات و كذلك التعر  على مدى تطبي  ادلسؤولية االجتماعية

مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي و كانت العينة ميسرة حجمها  .يف المركات السودانية لالتصاالت
-بيان موزعة على موظفي المركة )زينتعلى رركات االتصاالت السودانية خالل استمارة اسوزعت  052

، لية االجتماعية و الصورة الذىنية، وتوصلت الدراسة إ ى وجود عالقة اجيابية بُت ادلسؤو (MTNسوداين و 
لتحسُت الصورة وتوصي الدراسة متخذي القرار إ ى تطبي  ادلسؤولية االجتماعية داخ  ادلنظمات و خارجها 

 الذىنية للمركة.
ادلسؤولية االجتماعية و األخالقية لإلدارة اإلسًتاتيجية يف " بعنوان (4999دراسة )دمحم نصار الديب  -5

ىدةت الدراسة إ ى التعر  على مستوى ةهم " رسالة ماجستَت المركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة.
جتماعية و األخالقية يف المركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة و ادلديرين دلفاىيم ةلسفة ادلسؤولية اال
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مستوى شلارستها و أىم ادلعوقات اليت تواجو ىاتو المركات يف شلارسة ادلسؤولية االجتماعية و مشلت الدراسة 
ستبانة  مديرا يف اإلدارة العليا للمركات الصناعية األردنية ومت اختيارىم بمك  عموائي مستخدمة اال 065

كأداة للدراسة ومجع البياانت و اعتمدت الدراسة على ادلنهج التحليلي إبتباع أسلوبُت رئيسيُت مها أسلوب 
الدراسة النظرية و الذي استند على مصادر مكتبية عديدة و أسلوب الدراسة ادليدانية ابالعتماد على 

 االستبانة وقد خلصت الدراسة إ ى عدد من النتائج من أمهها 7
سفة  التوص  إ ى عدم وجود ةروق ذات داللة إحصائية الجتاىات أةراد العينة ضلو مفاىيم و ةلمت -

 ، ادلستوى اإلداري.ادلسؤولية يعزى دلستوى الدخ ، التعليم
وجود ةروقات ذات داللة إحصائية الجتاىات أةراد العينة ضلو مفاىيم و ةلسفة ادلسؤولية  -

 عمر و مدة اخلربة.االجتماعية و األخالقية تعزى إ ى ال
وجود عالقة ارتباط سلبية بُت مستوى شلارسة ادلسؤولية االجتماعية و األخالقية يف تلك  -

المركات و بُت ادلعوقات ادلالية و االلتزام القانوين و ادلعوقات اإلدارية و مت التوص  إ ى وجود 
رلال البيئة الداخلية و  عالقة ارتباط موجية بُت شلارسة ادلسؤولية االجتماعية و األخالقية يف

 العاملُت و بُت االلتزام القانوين.
ادلسؤولية االجتماعية " بعنوان عمر فاروق صاحب زادة( ،يزراي بري د، أندراسة )خواجة فؤاد لطيف -1

 . 5151 ،اجمللة الدولية إلدارة الضياةة -دراسة عابرة للبلدان 7"للمركات و والء العمالء يف صناعة الفنادق

اسة يف دور تصورات العمالء للمسؤولية االجتماعية للمركات يف قحسُت والء العمالء من خالل تبحث الدر 
مسعتها يف بيئة استكما  آاثرىا ادلباررة و الوسطية من خالل جودة اخلدمة و راضا العمالء و صورة المركات و 

ستطالع للرأي الستكما  جتارب ، الصُت و إيطاليا من خالل اعابرة لعدة بلدان، مت مجع البياانت من ابكستان
 العمالء الفندقية .

.كمفت نتائج العينة اإلمجالية أن ادلسؤولية االجتماعية   Smart Pls-3مت اختبار الفراضيات ابستخدام 
للمركات أثرت بمك  إجيايب كبَت على والء العمالء و مع ذلك كانت ىذه العالقة اضئيلة يف العينات ادلأخوذة 

 اليا بينما وجد أهنا ذات أمهية جزئية ةقط يف الصُت. من ابكستان و إيط

كما كمفت  النتائج عن أتثَت مبارر و إجيايب و ىام للمسؤولية االجتماعية للمركات على جودة اخلدمة و راضا 
كانت العالقات ادلباررة بُت مجيع ىذه ادلتغَتات مهمة أيضا عرب العينات نتم  العمالء و صورة و مسعة المركة.

د راضا العمالء و صورة المركة كوسطاء مهمُت لرابط والء ادلسؤولية االجتماعية للمركات و لكن وجد أيضا قحدي
 .أن جودة اخلدمة و مسعة المركة يَت كبَت
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 أخالقيات العمل و ادلسؤولية االجتماعية حولادلطلب الثالث :دراسات 

تغَتين األساسيُت لبحثنا ومها اخالقيات العم  سنتناول يف ىذا ادلطلب دراسات سابقة عاجلت العالقة بُت ادل
 وادلسؤولية االجتماعية7

 ادلسؤولية قحقي  يف األعمال أخالقيات دور "( بعنوان5150 فيةقومي صو  مةبن محي ةاردراسة) -0
 .درارأ -محد درايةأمذكرة خترج ماسًت جامعة  "درارمركات التأمُت أبب دراسة ميدانية االجتماعية

رركات التأمُت  يف االجتماعية ادلسؤولية قحقي  يف األعمال أخالقيات والدراسة إ ى معرةة الدور الذي تلعب تدةى
 مت إعداد و توزيع استبانة الدراسة دا ىأ لتحقي  و التحليلي، الوصفي جنهدرار، و قد استخدمت الدراسة ادلأب
بمركات التأمُت أبدرار، حيث مت توزيع  ألةراد العاملُتا من الدراسة رلتمع كونت و الفراضيات، الختبار دةتى
 و النتائج من رلموعة تقدًن مت الدراسة ايةهنويف  .استبانة )15استبانة على عينة الدراسة، و مت اسًتداد )(  15)

و  اتهارسلتزام أبخالقيات األعمال و شللتحقي  مستوى أعلى من اال اضرورية اهنأ الباحثتان ترى اليت التوصيات
متارس من رر  العاملُت أخالقيات األعمال   :مههاأرركات التأمُت أبدرار ومن  ادلسؤولية االجتماعية كذالك يف

توجد عالقة ارتبارية بُت شلارسة أخالقيات األعمال و  ،يوجد االحساس و التحم  للمسؤولية ، بمركة التأمُت
 .ادلسؤولية االجتماعية يف رركات التأمُت

" دور أخالقيات العم  يف تعزيز ادلسؤولية االجتماعية ( بعنوان"5106 رحي  أسية وحورُت كمال دراسة)-5
 .قرة بومرداس اجلزائردمحم بو أجامعة  ادلـجــــلــــة العـــلمـــيـــة ادلـسـتـقـبــــ  االقــتــصــــــادي

 ،عمالدلنظمات األ ادلسؤولية االجتماعية يف تعزيزأخالقيات العم   ركالية دورإجابة عن لإلىدةت الدراسة 
براز إب ام للربط بُت ادلفهومُتسهإو تقدًن  أخالقيات العم و  لمسؤولية االجتماعية ى ادلفاىيم النظرية لإابلتطرق 

اضبط و قحديد ربيعة و كذلك  لمنظماتل ادلسؤولية االجتماعيةيف ترسيخ  أخالقيات العم الدور الذي تلعبو 
و  أخالقيات العم رتباط و تداخ  وثي  بُت إىناك ن أ ى نتيجة إخلصت ىذه الدراسة و قد  ،العالقة بينهما

 .و ترسيخها على مستوى ادلنظمة ادلسؤولية االجتماعية و العم  اها و بُتتنفيذىا 

( بعنوان "أثر أخالقيات األعمال 5105نورالدين واضياء احل  ادلاى  عمر احلادو  دراسة)كباري دمحم حامد-1
 رللة العلوم االقتصادية و اإلدارية جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا. على ادلسؤولية االجتماعية ادلدركة"

استخدمت الدراسة ادلنهج لى ادلسؤولية االجتماعية ادلدركة، كما ىدةت الدراسة الختبار أثر أخالقيات العم  ع
حيث مت استهدا  مديري  ،المركات العاملة يف رلال البًتولومتث  رلتمع الدراسة يف عينة من  الوصفي التحليلي،

اإلدارة الوسطى والدنيا بمركات 7 الني  الكربى للبًتول و رركة بًتودار للبًتول و رركة بًتو انرجي للبًتول البالغ 
موظفا وزعت عليهم  521تيار عينة يَت احتمالية ميسرة من ادلوظفُت بلغت ةردا و مت اخ 401عددىم 
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االستبياانت استخدم يف قحلي  البياانت أسلوب اإلحصاء الوصفي التحليلي و توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
ة بعدد من منها 7 وجود عالقة إجيابية بُت أخالقيات العم  و ادلسؤولية االجتماعية ادلدركة، و أوصت الدراس

التوصيات منها 7 على رركات  اضرورة تبٍت مفهوم أخالقيات العم  ومفهوم ادلسؤولية اجتماعية ادلدركة لالستفادة 
 القصوى من ذلك يف قحقي  أىداةها.

مارس -ةيقَتدوكاةالةت  ، نون ةورتُت ،و وليام كاردوزوكويزادو كاةالةت كاميلي اتراسيادراسة )-1
لعالمة أمهية حب ا األعمال على الوةاء للعالمة 7 أخالقيات( بعنوان أتثَت ادلسؤولية االجتماعية و 5155

السويسري للمجالت العلمية  MDPIيف موقع  منمورة دراسة موقف العالمة التجارية.  التجارية و
www.mdpi.com/. 

م  على اإلخالص عية للمركات و أخالقيات العاذلد  من ىذه الدراسة ىو التحقي  يف أتثَت ادلسؤولية االجتما
مستجيبا من أمريكا الممالية من خالل ادلعاجلة  226، وأجريت دراسة جتريبية من عينة من للعالمة التجارية

 االجتماعيةاألعمال و ادلسؤولية  أخالقيات، مت إثبات أن  PLS-SEMاإلحصائية للبياانت ابستخدام 
تساعد ىذه الدراسة أيضا على تبيان األمهية  ،رر على اإلخالص للعالمة التجاريةمبامتارسان أتثَتا إجيابيا يَت 

 اإلسًتاتيجية للًتكيز على أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية كحلفاء يف دعم العالمة التجارية .

 ادلطلب الراب : ما مييز الدراسة احلالية

فاىيم أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات ىناك الكثَت من الدراسات تناولت م أنريم    
 مع بعضهما إال أن ىناك ما دييز دراستنا ادلتوااضعة احلالية و نذكر ذلك يف مايلي 7 أواء على حدى و س

زلاولة إبراز دور أخالقيات األعمال يف تعزيز ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة اقتصادية عمومية متمثلة يف  -
 نفطال.مؤسسة 

 استعراض التجربة اجلزائرية يف رلال األخالقيات وادلسؤولية االجتماعية . -

 .و اجملتمع الوقو  على مدى مسؤولية رركة نفطال اجتماعيا اجتاه البيئة -

 زلاولة معرةة واقع أخالقيات األعمال يف ادلؤسسات االقتصادية العمومية . -

 س لمركات مسؤولة اجتماعيا.زلاولة تصميم منوذج أخالقي جزائري يؤس -

البيئة  -العمالء  -الوقو  على أتثَت أخالقيات األعمال يف شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف رلاالت ادلوظفُت  -
 و اجملتمع .
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 خالصة الفصل:

ذه يف ىو ىو ادلتغَت ادلستق   ،يف ىذا الفص  قحدثنا يف ادلبحث األول عن مواضوع أخالقيات األعمال     
، ةمرران على مفهوم  و قد كان الًتكيز يف ىذا ادلبحث عن ماىية أخالقيات األعمال بنوع من التفصي  ،الدراسة

مع مقارنة بُت أخالقيات العم  و  ك  من األخالق، العم ، األعمال، أخالقيات العم ، مث أخالقيات األعمال
ايَت ادلراةقة للسلوك اإلداري من أج  توجيهو للقرار أخالقيات األعمال اليت ىي أمش  و ىي رلموع ادلبادئ و ادلع

الصحيح و اختيار أسلم الوسائ  من أج  الوصول إ ى األىدا . مث أكملنا و تكلمنا عن مبادئ أخالقيات 
أخالقيات األعمال، كما  األعمال و أمهها األمانة، العدالة، المفاةية، ادلسائلة و الثقة، كذلك تطرقنا إ ى مصادر

 ىذا ادلبحث رلاالت ترسيخ األخالقيات القانوين، الرقايب، التحفيزي و القيادي، و يف مطلب آخر ذكران يف
 مستوايت األخالقيات يف األعمال، و ادلطلب األخَت تكلمنا عن يعض ممكالت األخالقيات يف األعمال.

ا ادلتعددة، و أمهيتها ابلنسبة ركزان على ادلسؤولية االجتماعية كمتغَت اتبع و تعريفاهتيف ادلبحث الثاين      
كادلسؤولية   للمنظمة، اجملتمع و الدولة، قحدثنا أيضا عن اجملاالت البارزة للمسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمال

 .، ادلسؤولية ضلو ادلستهلكُت، ادلسؤولية ضلو البيئة و ادلسؤولية ضلو اجملتمعضلو ادلوظفُت

ألخالقيات األعمال و أجنبية ىذا الفص  لنعرض ةيو دراسات سابقة عربية  جاء ادلبحث الثالث و األخَت يف    
 كذلك ذكران يف مبحث ما دييز دراستنا احلالية عن سابقاهتا من الدراسات.و ادلسؤولية االجتماعية  
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 الفصل الثاين:

 التطبيقي للدراسة اإلطار

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلطار التطبيقي للدراسة           الفصل الثاني                                                          
 

35 
 

 :متهيد

سبق  وبناءا على ما أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعيةفاىيم كل من ما يف اجلانب النظري عرضن   
وذلك  عريريج،فرع برج بو  NAFTALشركة نفطال  علىاجلانب النظري سقاط سنحاول يف ىذا الفصل ا

رئيسية يف رتع البياانت وصوال للنتائج  كأداة االستبيانوقد استخدمنا  دلتغًنين،ا عالقة أتثًن بٌنتأكد من وجود لل
 :ثالث مباحثقمنا بتقسيم ىذا الفصل إىل وحتليلها ومن أجل ذلك 

 التعريف مبيدان الدراسة ادلبحث األول:  

 االطار ادلنهجي للدراسةادلبحث الثاين:  

 الدراسةبياانت  عرض وحتليل :لثادلبحث الثا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلطار التطبيقي للدراسة           الفصل الثاني                                                          
 

36 
 

 التعريف مبيدان الدراسةادلبحث األول: 

يف ىذا ادلبحث سنتعرض إىل التعريف مبيدان الدراسة ورلتمع الدراسة واألساليب اإلحصائية ادلستخدمة اليت     
 تتماشى وطبيعة الدراسة، كما يتم حتليل ادلعلومات الشخصية ألفراد العينة.

 ادلطلب األول: التعريف بشركة نفطال

دلطلب سنتطرق فرع برج بوعريريج، ويف ىذا ا NAFTALلقد أجريت الدراسة ادليدانية بشركة نفطال        
من حيث ادلوقع  إىل التعريف ابلشركة ككل و مهامها الرئيسية، مث طلصص تعريفا لفرع والية برج بو عريريج

 .قوم هبا واجملال الذي تشرف عليو، اذليكل وادلهام اليت تاجلغرايف

 أوال: تقدمي الشركة

" ىي شركة مساعلة  NAFTALالطجات البرتولية" ، حتت اختصار "نف"الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع ادلنت
(spa برأس مال قدره )100وىي شركة اتبعة بنسبة  1982. أتسست يف عام جد  15665060006000 ٪

ال ما يقرب من فطوتوفر ن .و تتواجد يف كل ربوع الوطن بنشاط التسويق جملموعة سوانطراك ، وىي مرتبطة
 :كونة منو ادلمعتربة بنية حتتية تشغيلية  همندتتلكبفضل ما ية سنواي، مليون طن من ادلنتجات النفط 13.3

 مراكز سائبة غاز البرتول ادلسال  09و GPLغاز البرتول ادلسال لمركزا  42• ود مستودعا براي للوق 47• 

 مركزا للبيتومٌن  15• مراكز حبرية  06• مستودعا للطًنان  30• مستودع تتابع  47• 

 كم   700شبكة من خطوط األانبيب بطول •  مركز لزيوت التشحيم والبنوماتيك 24• 

 وحدة  3300مكون من  بري أسطول• 

 زلطة خدمة حتت اإلدارة ادلباشرة 338زلطة مبا يف ذلك  674شبكة من زلطات اخلدمة تضم  •

 الشركةاثنيا: مهام 

 .اجلزائرية تتمثل مهمتها الرئيسية يف توزيع وتسويق ادلنتجات البرتولية ومشتقاهتا يف السوق الوطنية

 نقل ادلنتجات البرتولية.•  البيتومٌنصياغة •  GPLدتشيط غاز البرتول ادلسال•  وتشارك أيضا يف رلال:

الوقود وادلنتجات  GPLل ٌن واإلطارات وغاز البرتول ادلساتوزيع وختزين وتسويق الوقود ومواد التشحيم والبيتوم• 
 .اخلاصة
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 : تقدمي فرع برج بو عريريجادلطلب الثاين

 أوال: التقدمي 

 .على فروع، تقرر إنشاء يف رتيع الوالايت اليت ال حتتوي  2001بعد إعادة التنظيم اجلديدة للشركة يف عام 

 ، وىو مسؤول عن:247/2001مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم  جيلربج بوعرير أنشئ الفرع التجاري و عليو 

 عرب شبكة الوالايت.ضمان تسويق ادلنتجات البرتولية وغًنىا من ادلنتجات وتوفًن اخلدمات • 

 .إدارة ومراقبة العالقات مع عمالء الوقود األرضي )كبار ادلستهلكٌن ونقاط البيع الشبكية ( يف الوالية •

  .و القيام ابلتفتيش بصفة منتظمة الية ورصد ادلستحقات واسرتدادىاضمان احملاسبة الصارمة للتدفقات ادلادية وادل• 

 .جودة نقاط البيع التأكد من احلفاظ على صورة العالمة التجارية و و  العمالءٌن جودة اخلدمة واستقبال حتس• 

و يتواجد مركز التوزيع و  بوعريريج يف شارع ريغي السعيد وسط ادلدينة، يقع مقر الفرع التجاري نفطال برج      
زلطات  04للخدمات يف أىم دوائر الوالية و  زلطات 04، كما تنتشرالتسليم على طريق ادلسيلة جنوب ادلدينة

 (.شرقا و زلطيت عٌن زادةغراب )زلطيت البيبان العابر على إقليم الوالية على الطريق السيار شرق غرب 

 : اذليكل التنظيمينيااث

 (: اذليكل التنظيمي للفرع التجاري برج بوعريريج5الشكل)

 
 فرع شركة نفطال يف برج بوعريريج على ادلعطيات ادلقدمة من بناءا من إعداد الطالبادلصدر: 
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 االطار ادلنهجي للدراسةالثاين:  ادلبحث

سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل التعرف على ادلنهج ادلستخدم يف الدراسة وكذلك أدوات الدراسة من        
 مصادر رتع البياانت وأداة الدراسة )االستبانة( وشلا تتكون، األساليب اليت مت العمل هبا.

 : منهج الدراسةادلطلب األول

من اجل حتقيق أىداف ىذه الدراسة ومعاجلة اإلشكالية وكذا اإلجابة على التساؤالت ادلطروحة واختبار         
صحة الفرضيات مت اعتماد ادلنهج الوصفي التحليلي وىذا لصحة نتائجو وسهولة تفسًنىا من اجل الوصول إىل 

 أفضل النتائج.

 مصادر مجع البياانت :أوال

رتعت البياانت ذلذه الدراسة من خالل مصادر أولية واليت دتثلت يف أفراد العينة وإجاابهتم على أسئلة        
االستبيان، ابإلضافة إىل مصادر اثنوية متمثلة يف الكتب والدورايت والبحوث العلمية والتقارير وشبكة االنرتنت 

 والواثئق ذات الصلة ابدلوضوع.
 دراسةرلتمع وعينة ال: اثنيا

شركة نفطال فرع برج بو طارات، االداريٌن، التقنيٌن و العمال يف اإلمت إجراء الدراسة على  :الدراسة رلتمع .1
 واجلدول التايل يوضح ذلك:  عريريج

 اإلطارات، االداريٌن، التقنيٌن و العمال يف شركة نفطال فرع برج بو عريريجعدد (: 3جدول)          
 

     

 

 

   

 .احل الشركةابالستعانة ابدلعلومات ادلقدمة من طرف مص من إعداد الطالبادلصدر: 

من بياانت اجلدول نالحظ وجود تباين بٌن عدد األساتذة يف كل قسم وكذلك وجود عدد كايف من اإلداريٌن      
 شلا يدل على تنوع أفراد رلتمع الدراسة، وىذا ما يساعد على صلاح الدراسة وإعطاء نتائج جيدة.

 اإلرتايلالعدد  العدد  األفراد

 21 21  اإلطارات
 االداريٌن
 التقنيٌن
 العمال

 
 

27 
28            

184 

48 
76 

260 
 260 260  العدد اإلرتايل
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 ادلوظفٌنتصال جبميع لصعوبة االاألدوات استعماال يف مثل ىذه البحوث نظرا  من أكثر تعترب العينة العينة: .2
و تقنيٌن و وإداريٌن  إطارات وىي حتقق نتائج سابقة وملموسة، وقد مت اختيار عينة عشوائية تتكون من 

من رلتمع الدراسة  %30نسبة  حوايل وىو ما ميثل فردا، 80، وقد بلغ عدد أفراد العينة عمال ابلشركة
 يوضح عدد االستمارات ادلوزعة:واجلدول ادلوايل  مفردة، 260والبالغ عدده 

  (: عدد استمارات الدراسة4اجلدول)

 النهائية ادلسرتجعة ادلفقودة ادلوزعة االستمارات
 61 62 18 80 اجملموع
 76625 7765 2265 100 %النسبة

 ابالعتماد على االستبياانت ادلوزعة. إعداد الطالب من ادلصدر:

استمارة أي ما  18وفقدت %100استمارة مبا يعادل نسبة  80من خالل اجلدول يتبٌن أنو مت توزيع 
وىي العدد النهائي أي ما يعادل نسبة  61استمارة قبلنا منها  62كما أننا اسرتجعنا   % 2265يعادل نسبة 

 من النسبة الكلية لالستمارات. 76625%

 : أداة الدراسةادلطلب الثاين
انت الالزمة ذلا ابعتبارىا من انسب أدوات البحث العلمي استخدمنا االستمارة كأداة للدراسة ورتع البيا  

اليت حتقق أىداف الدراسة ادليدانية يف احلصول على ادلعلومات، وابلتايل االستمارة ىي ظلوذج يضم رلموعة من 
 األسئلة توجو إىل األفراد حول موضوع أو مشكلة الدراسة، من ىنا قمنا بصياغة استمارتنا اليت حتوي على عبارات

 وأبعاد متعلقة ابلدراسة وقد مت تقسيمها إىل:
 ةاألول: البياانت الشخصي القسم -

 ادلركز الوظيفي، وسنوات اخلربة. اشتمل ىذا احملور على بياانت اجلنس، السن، ادلستوى التعليمي،

 القسم الثاين: زلاور الدراسة -

سوف نذكرىا  الثاين على أربعة رلاالتعلى زلورين وحيث ػلتوي احملور موزعة  عبارة( 30وقد اشتمل على )     
 ابلتفصيل أثناء التحليل.

 أخالقيات األعمال_ احملور األول: أ 
 ( عبارة.11وىو ادلتغًن ادلستقل يف الدراسة والذي يضم يف رلملو )
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 ادلسؤولية االجتماعيةب_ احملور الثاين: 
) ادلسؤولية ضلو العمال، ادلستهلكٌن، أبعاد أو رلاالتػلتوي على أربعة  والذيوىو ادلتغًن التابع يف الدراسة، 

 ( عبارة.19يضم يف رلملو ) البيئة، اجملتمع( و
 :صدق وثبات أداة الدراسة (1

األستاذة ادلشرفة شلا دفعنا أن نغًن بعض العبارات وان ضلذف أخرى،  من طرف مت حتكيم االستمارة
وكذلك مت اختبار مدى الثبات يف االستمارة ابستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث يقصد بثبات أداة 

حو  الدراسة مدى دقتها واتساقها فيما تقيسو من معلومات عن سلوك واجتاىات ادلبحوثٌن، معامل الثبات ىذا اقرت 
كرونباخ ومساه ابمسو وىو معادلة تعتمد على متوسط معامالت االرتباط بٌن مفرداتو، أطلق عليو معامل التجانس 

دل على وجود الثبات الداخلي لألداة  0.6من  أكربواالتساق الداخلي حيث أن ىذا ادلعامل إذا كان 
 ادلستخدمة.

 معامالت ثبات متغريات الدراسة(: 5اجلدول)
 معامل الثبات عدد العبارات الدراسةمتغريات 

 23630 11 أخالقيات األعمال
 06762 04 ادلسؤولية حنو ادلوظفني

 06578 05 ادلسؤولية حنو ادلستهلكني
 06619 05 ادلسؤولية حنو البيئة

 06630 05 ادلسؤولية حنو اجملتمع
 23774 11 ادلسؤولية االجتماعية

 0,789 30 الثبات العام لالستبيان
 (spss. V28ابالعتماد على سلرجات ) من إعداد الطالبادلصدر: 

 يبٌن اجلدول ما يلي:   

( وىي %78.9عبارة، قيمة ) 30بلغ ألفا كرونباخ للنموذج الكلي "أي رتيع عبارات االستمارة ادلقدرة بــــ  -
 (.%60االقتصادية )نسبة جيدة ومقبولة إحصائيا كوهنا أعلى من النسبة ادلتفق عليها يف رلال العلوم 

( وىي قيمة 23630عبارات  قيمة )11بــــ  أخالقيات األعمالبلغ ألفا كرونباخ للمتغًن ادلستقل ادلتمثل يف  -
 جيدة ومقبولة إحصائيا.
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( وىي نسبة جيدة 23774عبارة قيمة ) 19بــــ  ادلسؤولية االجتماعيةبلغ ألفا كرونباخ للمتغًن التابع ادلتمثل يف  -
ومقبولة إحصائيا كوهنا أعلى من النسبة ادلتفق عليها يف رلال العلوم االقتصادية، ومنو ميكننا االطمئنان إىل نتائج 

 الدراسة وتعميمها. 

 :األساليب اإلحصائية (0
لتحقيق أىداف الدراسة وحتليل البياانت اجملمعة مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

(، وىو برانمج ػلتوي على رلموعة كبًنة من االختبارات اإلحصائية اليت تندرج spssوالذي يرمز لو ابختصار )
 ادلعيارية...اخل. ضمن اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات، ادلتوسطات واالضلرافات

 وفيما يلي رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها يف ىذه الدراسة:

حيث بعد إدخال البياانت إىل احلاسب اآليل ولتحديد طول اخلالاي يف مقياس ريكرت اخلماسي ادلدى:  -
(، مت 4= 1-5ت )ادلستخدم يف االستبيان مت حساب ادلدى ليبٌن اكرب واصغر قيمة لدرجات مقياس ريكر 

(، مث إضافة 0.8=4/5تقسيمو إىل عدد درجات ادلقياس للحصول يف األخًن على طول اخللية الصحيح أي )
،أي احلد األدىن للفئة األوىل( وذلك لتحديد احلد األعلى 1ىذه القيمة إىل اقل قيمة يف مقياس ريكرت وىي)

 ( وىكذا أصبح طول الفئات كما يلي:1.8=1+0.8للفئة )

 ميثل الرأي غًن موافق بشدة. 1.8إىل  1من    -

 ميثل الرأي غًن موافق. 2.6إىل  1.8من  -
 ميثل الرأي زلايد. 3.4إىل  2.6من  -
 ميثل الرأي موافق. 4.2إىل  3.4من  -
 ميثل الرأي موافق بشدة. 5إىل  4.2من  -
صائص الشخصية دتت االستعانة ابلتكرار والنسب ادلؤوية للتعرف على اخلالتكرار والنسب ادلؤوية:  -

 والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وكذا لتحديد استجاابت أفرادىا اجتاه عبارات زلاور االستبيان.
 للنموذج ككل و للمتغًنين ادلستقل و التابع.  معامل الثبات ألفاكرونباخ: -
يتم استعمال ىذا ادلتوسط دلعرفة مدى ارتفاع أو اطلفاض استجابة أفراد عينة الدراسة على   ادلتوسط احلسايب: -

 كل عبارة من عبارات متغًنات الدراسة.
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استخدم ىذا ادلقياس دلعرفة مدى اضلراف استجاابت أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من االحنراف ادلعياري:  -
ورىا عن متوسطها احلسايب، فكلما اقرتبت قيمتو من الصفر  عبارات متغًنات الدراسة ولكل زلور من زلا

كلما دل ذلك على تركيز واطلفاض تشتت استجاابت أفراد عينة الدراسة، وكلما كان االضلراف اقل من 
الواحد كلما قل التشتت من استجاابت أفراد عينة الدراسة والعكس صحيح يف حالة إذا كانت قيمة 

 فوقو.االضلراف تساوي الواحد أو ت
 لدراسة أثر ادلتغًن ادلستقل على ادلتغًن التابع.االحندار البسيط:  -

 الدراسة بياانت: عرض وحتليل لثادلبحث الثا

سنتعرف يف ىذا ادلبحث على إجاابت أفراد العينة حول زلاور االستمارة وحتليلها وربط ىذه النتائج مع        
 تساؤالت الدراسة وأىدافها ابستخدام األساليب اإلحصائية ادلناسبة.

 حتليل ادلعلومات الشخصية عرض و  ادلطلب األول:   

ابالعتماد على اإلجاابت ادلقدمة يف قسم ادلعلومات الشخصية مت حتديد خصائص العينة، حيث يتوزع أفراد      
النوع االجتماعي، الفئة العمرية، ادلؤىل العلمي، سنوات اخلربة، الفئة العينة حسب ادلعلومات الشخصية )

 ( كاآليت:الوظيفية
 علومات الشخصية(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب ادل6اجلدول)

 %النسبة التكرار اإلجاابت البياانت

النوع 
 االجتماعي

 96.7 59 ذكر
 3.3 02 أنثى

 
الفئة 

 العمرية
 

 3.3 02 سنة 30أقل من 
 40.9 25 سنة 40سنة إىل أقل من  30من 

 50سنة أقل من  40أكثر من 
 سنة

29 47.5 

 8.3 05 سنة فأكثر 50من 

ادلؤهل 
 العلمي

 

 54.1 33 فما أدىناثنوي 
 32.8 20 ليسانس فما أدىن

 13.1 08 ماجستًن

 00.0 00 دكتوراه
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 spssابالعتماد على االستمارة ادلوزعة وسلرجات من إعداد الطالبادلصدر: 

 وسوف يتم تفسًن نتائجها على النحو اآليت:    

يف عينة الدراسة ىم ذكور، حيث  الساحقة يتضح من خالل اجلدول أعاله أن الغالبية :نوع االجتماعيال -أوال
ىي الفئة الغالبة  ( وعليو نستنتج ان فئة الذكور%0363( مقارنة بنسبة اإلانث البالغة )9667%بلغت نسبتهم )

 دراسة وىذا راجع خلصوصية العمل ابلشركة اليت تستدعي اجلهد العضلي والدوام الليلي.يف عينة ال
فئات، حيث أن أكرب فئة عمرية  أريعةتقسيمات الفئات العمرية إىل  يشًن اجلدول إىل :فئة العمريةال -اثنيا

 ( مث%4069) [ سنة40-30]تليها فئة ما بٌن  و، (%4765[ سنة بلغت نسبتهم )50-40زلصورة بٌن ]
سنة ىي األصغر  30(، يف حٌن كانت الفئة العمرية أقل من %0863) سنة 50 تليها فئة األكثر من

 .الشباب الكهول و ( وعليو نستنتج أن غالبية ادلبحوثٌن من فئة%0363بنسبة)
 (%5461)لمبحوثٌن يتضح من اجلدول أن نسبةابلنسبة لفئة ادلستوى الدراسي لمي: العل ؤهلادل -اثلثا

( % 1361والباقي وادلقدر بــــ)  لديهم ليسانس إىل أعلى من الثانوي (% 3268اثنوي فما أدىن و ) مستواىم 
ادلكونٌن من العمال  دلعظم أفراد العينة لنسب تعكس ادلستوى التعليمي. إذن ىذه احاصلٌن على ماجستًن 

و الذين ال ػلتاجون  اليت حتتاجهم يف نشاطها، للعدد الكبًن ذلوالء العمال يف شركة نفطال، وىذا راجع ادلهنيٌن
 .دلستوى علمي عايل

 (% 4266ة )سبيف رلال العمل، حيث كانت ناخلربة العينة تبعا دلتغًن يبٌن اجلدول توزيع سنوات اخلربة:  -رابعا
، (% 2662) نسبةو نصف الطويلة ينفس السنوات ، تليهم فئة أصحاب اخلربة الطويلة  10 اىل  5من فئة 

سنوات. تدل النتائج على تنوع اخلربات لدى األفراد، شلا غلعلهم قادرين  5 ( لفئة اقل من% 05وأخًنا نسبة )
 على تقدًن أداء فعال يف مناصبهم، وقدرهتم على ادلساعلة يف اختاذ القرارات الفعالة.

سنوات 
 اخلربة

 

 05.0 03 سنوات5أقل من 
 42.6 26 سنوات10سنوات إىل 5من

 26.2 16 سنة 15سنوات إىل 10أكثر من 
 26.2 16 سنة15أكثر من 

الفئة 
 يةفالوظي

 31.1 19 إطار
 16.4 10 إداري
 18.0 11 تقين

 34.5 21 عامل
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، تليها نسبة العمال ادلهنيٌندتثل  من ادلبحوثٌن  (% 3465نالحظ أن نسبة ): ةالوظيفي فئةال -خامسا
و ىذا راجع  (.% 1664أخًنا االداريٌن بنسبة ) و(% 18بنسبة قدرت بــــ ) التقنيٌن( مث % 3161بــ) إلطاراتا

إىل كما ذكران سابقا اىل العدد الكبًن للعمال بسبب طبيعة نشاط الشركة الذي يعتمد على العمال ادليدانيٌن، و  
 اطارات مسؤولة عليها .كذلك تواجد عدة فروع و زلطات خدمات اتبعة لشركة نفطال استوجب تعيٌن 

 اختبار الفرضيات ادلطلب الثاين:

سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل اختبار الفرضيات اليت سبق طرحها وذلك ابستخدام األساليب اإلحصائية      
 . spssادلتوفرة يف برانمج 

 أوال: اختبار الفرضية األوىل 

، إلثبات ىذه الفرضية نعتمد وابدلسؤولية االجتماعيةأبخالقيات األعمال  تلتزم ادلؤسسة زلل الدراسة          
ادلسؤولية وىو ادلتغًن ادلستقل، وكذلك  خالقيات األعمالأل بية واالضلرافات ادلعياريةعلى حساب ادلتوسطات احلسا

 ادلتغًن التابع. يوىرلاالهتا االجتماعية و 

 :أخالقيات األعمال وجود إثبات .1

زلل الدراسة من وجهة نظر العاملٌن،  شركةيف ال األعمال أخالقياتيف ىذا اجلزء سيتم التعرف على واقع     
 سايب واالضلراف ادلعياريحيث مت استخدام ادلتوسط احل

 :شركةيف ال األعمال أخالقياتواجلدول التايل يوضح واقع 

 خالقيات األعماللعبارات اخلاصة أبدلعيارية (:  ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ا7اجلدول)

 مستوى القبول االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب خالقيات األعمالالعبارات اخلاصة أب

.الشركة حتتوي لوائح ومواثيق لألخالقيات وادلوظفون 1 1
 متوسط 1.05918 2.2459 مطلعون عليها.

 متوسط 1.01438 1.9344 .الشركة ملتزمة ابلقوانٌن والتشريعات احلكومية و حترتمها. 2 2
 مرتفع 805720. 1.8689 .اخالقيات األعمال مهمة ابلنسبة للمنظمات.3 3
 متوسط 648240. 1.5246 .الشركة دتتلك مسعة جيدة و صورة حسنة يف اجملتمع.4 4

االقتصادي الرحبي  .قرارات الشركة ظلوذجية تراعي البعد5 5
 متوسط 1.02456 1.9836 والبعد األخالقي معا.

.ىناك شفافية يف إدارة الشركة مبعىن وضوح اإلجراءات و 6 6
 2.9508 نشر ادلعلومات و سهولة الوصول إليها.

1.20314 

 مرتفع 
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.الثقة موجودة يف بيئة العمل و متبادلة بٌن العاملٌن و 7 7
 ادلنظمة ،بٌن ادلساعلٌن والشركة...اإلدارة، بٌن العمالء و 

2.4754 

 متوسط 1.10464 

8 
.العدالة سائدة داخل الشركة و ىناك توازن بٌن احلقوق 8

والواجبات و التوزيع العادل ألعباء العمل على اجلميع و القانون 
 مطبق على اجلميع.

3.0328 

 
1.04829 

 مرتفع 

قيمو وعاداتو و تتأثر .الشركة حترتم ثقافة اجملتمع اجلزائري و 9 9
 هبا يف سلوكها.

1.7705 

 
.761430 

 متوسط 

 2.0984 .النظام الرقايب مطبق بشكل جيد رغم كرب حجم الشركة.10 10
.960990 

 متوسط 

.العمال وادلوظفون ملتزمون ابلسلوك األخالقي خالل 11 11
 1.9180 مزاولة عملهم.

.780920 

 متوسط 

 متوسط 0.6328 2.1639 األعمالخالقيات ادلتوسط اإلمجايل أل
 .«SPSS 28»ابالعتماد على سلرجات  : من إعداد الطالبادلصدر

كانت متوسطة إذ بلغ ادلتوسط العام إلجاابت   أخالقيات األعمالمن خالل اجلدول نالحظ أن عبارات 
مبتوسطات حسابية ( كما أن ادلتوسط العام لكل عبارة  يقع ضمن رلال )متوسط، مرتفع( 2.1639أفراد العينة)

، شلا يعكس التجانس يف إجاابت أفراد العينة حول (0.632متقاربة، كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت )
 مبحل الدراسة. أخالقيات األعمال وىذا ما يثبت توفر  ادلعرفة.

 ادلسؤولية االجتماعيةإثبات وجود  .2

 زلل الدراسة من وجهة نظر العاملٌن، شركةيف ال االجتماعيةادلسؤولية يف ىذا اجلزء سيتم التعرف على واقع        
 كما يلي:األربعة   و رلاالهتا ادلسؤولية االجتماعيةحيث مت استخدام ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لعبارات 

 ادلوظفنيسؤولية حنو العمال و ابدل(:  ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لعبارات اخلاصة 8اجلدول)

ادلتوسط  سؤولية حنو العمال و ادلوظفنيالعبارات اخلاصة ابدل
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

مستوى 
 القبول

 مرتفع 1.2294 2.7049 .العمال راضون على مستوى األجور وادلكافآت.12 12

االحتياجات اخلاصة،  .الشركة توفر فرص عمل بصورة متكافئة)األسوايء،ذوي13 13
 منخفض 1.1162 2.5920 ادلرأة، األقليات(

 متوسط 0.9215 1.8689 .الشركة توفر ظروف عمل حسنة )السالمة ، الوقاية ، األمان(14 14
 متوسط 0.9978 1.9344 .الشركة تطبق برامج تدريب وتكوين للعمال وادلوظفٌن لتطوير مهاراهتم.15 15

 متوسط 0.7619 2.2749 سؤولية حنو العمال و ادلوظفنيادلدلتغري ادلتوسط اإلمجايل 
 spss .28 ابالعتماد على سلرجات من إعداد الطالبادلصدر:                        
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تقع ضمن اجملال ادلتوسط  سؤولية ضلو العمال و ادلوظفٌندلامن خالل اجلدول نالحظ أن رلموع عبارات 
( كما أن ادلتوسط العام لكل عبارة يقع ضمن رلال )منخفض. متوسط إىل 2.2749مبتوسط حسايب عام )

مرتفع( مبتوسطات حسابية متقاربة شلا يعكس درجة ادلوافقة عليها من قبل ادلبحوثٌن، كما أن قيمة االضلراف 
 .ادلوظفٌنسؤولية ضلو العمال و دلا( ، شلا يعكس التجانس يف إجاابت العينة حول مسارات 0.7619ادلعياري كانت )

 سؤولية حنو العمالء و ادلستهلكنيابدل(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لعبارات اخلاصة 9اجلدول)

 سؤولية حنو العمالء و ادلستهلكنيابدلالعبارات اخلاصة 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

مستوى 
 القبول

انحية اجلودة، السعر و دلستهلكون راضون عن منتجات الشركة من  16
 اجلاىزية.

 متوسط 0.7710 1.8525

 متوسط 0.7847 1.8689 الشركة تتعامل مع ادلستلكٌن بنزاىة و توفر خدمات ما بعد البيع. 17
 متوسط 0.9781 2.0984 ادلستهلك مزود بكل ادلعلومات و البياانت حول منتجات الشركة. 18
 مرتفع 0.8030 1.7049 ادلستهلك.الشركة حترتم قوانٌن زتاية  19
 متوسط 0.5872 1.7049 إعالانت الشركة صادقة وخالية من الكذب والتزييف. 20

 متوسط 0.5778 1.8459 سؤولية حنو العمالء و ادلستهلكنيادلادلتوسط اإلمجايل دلتغري 
 spss.28ابالعتماد على سلرجات  من إعداد الطالبادلصدر: 

تقع ضمن اجملال )مرتفع.  سؤولية ضلو العمالء و ادلستهلكٌنادلرلال نالحظ من اجلدول أن رلموع عبارات 
، شلا يعكس (0.5778، كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت )(1.8459متوسط(مبتوسط حسايب عام  )
 .سؤولية ضلو العمالء و ادلستهلكٌنادلرلال التجانس يف إجاابت العينة حول 

 سؤولية حنو البيئةابدل(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لعبارات اخلاصة 10اجلدول)

 سؤولية حنو البيئةابدلالعبارات اخلاصة 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

مستوى 
 القبول

.الشركة هتتم بعالقتها مع زليط عملها ادلكون من ادلوردين 21 21
 ، ادلنافسون...والعمالء، ادلساعلٌن 

 متوسط 0.7767 1.8852

 متوسط 1.0630 2.2623 لإلدارة البيئية. 14000ISO.الشركة حاصلة على شهادة إيزو 22 22
 متوسط 0.8889 2.0984 .دتتلك الشركة سياسة بيئية واضحة ومستدامة.23 23
.ىناك يف الشركة قسم خاص مهتم ابلبيئة و إدارة النفاايت و 24 24

 النشاط.سللفات 
 مرتفع 0.9859 2.3770

 متوسط 0.8287 2.5246 .تصدر الشركة تقاريرا بيئية بشكل دوري.25 25
 متوسط 0.6195 2.2295 سؤولية حنو البيئةابدلادلتوسط اإلمجايل دلتغري 
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 spss .28 من إعداد الطالب ابالعتماد على سلرجاتادلصدر: 

تقع ضمن اجملال )مرتفع. متوسط(مبتوسط  سؤولية حنو البيئةادلرلال نالحظ من اجلدول أن رلموع عبارات 
، شلا يعكس التجانس يف إجاابت (0.6195، كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت )(2.2295حسايب عام  )

 .سؤولية حنو البيئةادلرلال العينة حول 

 اجملتمعسؤولية حنو ابدل(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لعبارات اخلاصة 11اجلدول)

 سؤولية حنو اجملتمعابدلالعبارات اخلاصة 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

مستوى 
 القبول

دلستهلكون راضون عن منتجات الشركة من انحية اجلودة، السعر و  16
 اجلاىزية.

 متوسط 0.6787 1.8033

  0.7505 2.7377 بنزاىة و توفر خدمات ما بعد البيع. الشركة تتعامل مع ادلستلكٌن 17
 متوسط 0.9029 2.5738 ادلستهلك مزود بكل ادلعلومات و البياانت حول منتجات الشركة. 18
 مرتفع 1.1551 2.6393 الشركة حترتم قوانٌن زتاية ادلستهلك. 19
 متوسط 1.0954 3.0000 إعالانت الشركة صادقة وخالية من الكذب والتزييف. 20

 متوسط 0.6230 2.5508 سؤولية حنو اجملتمعلملادلتوسط اإلمجايل 
 متوسط 0.7740 2.2252 االجتماعيةسؤولية ادلتوسط اإلمجايل دلتغري ادل
 spss.28 من إعداد الطالب ابالعتماد على سلرجاتادلصدر: 

اجملال )مرتفع. متوسط(مبتوسط تقع ضمن  سؤولية حنو اجملتمعادلرلال نالحظ من اجلدول أن رلموع عبارات 
، شلا يعكس التجانس يف إجاابت (0.6230، كما أن قيمة االضلراف ادلعياري كانت )(2.5508حسايب عام  )

 .سؤولية ضلو العمالء و ادلستهلكٌنادلرلال العينة حول 

  معياري ) ( ابضلراف2.2252 بلغ) ادلسؤولية االجتماعيةكما نالحظ أن قيمة ادلتوسط احلسايب دلتغًن   
 ( وىو يقع ضمن اجملال ادلتوسط.0.7740

ولكن بنسبة متوسطة وىذا  رلاالت ادلسؤولية االجتماعيةزلل الدراسة تتوفر على  شركةوشلا سبق ميكن إثبات أن ال
 حسب رأي ادلبحوثٌن.

أبخالقيات ملتزمة زلل الدراسة  شركةمن خالل ىذه النتائج ميكن القول أن الفرضية األوىل صحيحة أي أن ال
 بدرجة متوسطة.لكن  و لمسؤولية االجتماعيةل أكثر و ىذا ساىم يف وجود األعمال
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 اثنيا: اختبار الفرضية الثانية 

ادلسؤولية ضلو العمال  تؤثر أخالقيات  األعمال علىمن خالل ىذا العنصر يتم اختبار الفرضية الثانية: 
زلل الدراسة، والختبار صحة الفرضية نعتمد على االضلدار البسيط بعد إثبات وجود عالقة بٌن  شركةابل وادلوظفٌن
 .ادلسؤولية ضلو العمال وادلوظفٌنفهو  التابع دلتغًن أما أخالقيات  األعماليف  ادلستقل ادلتغًن يتمثل حيثادلتغًنين. 

 كما النتائج وكانت البسيط، اخلطي االضلدار معاجلة ذتة ومن لنموذج التفسًنية القدرة ابختبار نقوم األمر ابدئ يف
 :التايل اجلدول يوضح

 ادلسؤولية حنو العمال أخالقيات  األعمال على لعالقة أثر البسيط االحندار حتليل نتائج :12اجلدول رقم 

 sigمستوى الداللة  الثابت معامل االحندار R² قيمة  R قيمة  البيان

ادلسؤولية 
حنو 
 العمال

067619 065804 06412 06602 0.00 

 .«SPSS 28»ابالعتماد على سلرجات  ب: من إعداد الطالادلصدر

( اليت تقيس قوة العالقة بٌن بعد ادلتغًن Rأن قيمة معامل االرتباط )من خالل بياانت اجلدول يظهر 
(  R²اي درجة ارتباط قوية وطردية، كما أن قيمة معامل التحديد ) %76619التابع وادلتغًن ادلستقل ىي 

من التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع والنسبة  % 58604أي أن ادلتغًن ادلستقل مسؤول عن % 58604ىي
شلا يبٌن وجود  0.05( وىذه القيمة أقل من (sig= 0.00عند مستوى الداللة ادلتبقية يفسرىا عوامل اخرى، 

 زلل الدراسة. لشركةاب ادلسؤولية ضلو العمالعلى  خالقيات األعمالال إحصائيا ألأثر د

 ( لتحليلT) اختبار نستخدم انفرادية بصورة التابع ادلتغًن على ادلستقل ادلتغًن بٌن العالقة أتثًن ودلعرفة
، قيمة معامل االنحداروهي  06412 ادلستقل ادلتغًن معامل قيمة أن يتضح أعاله اجلدول ومن البسيط، االضلدار

 أثر عالقة بوجود تنصاليت الفرضية  تقبل (، ومنو0.05ادلستوى ) من وىي أقل 0.00معنوية  مستوى عند
 .زلل الدراسة لشركةاب ادلسؤولية ضلو العمال و أخالقيات األعمال بني إحصائية داللة ذات

 :ومنو وميكن استخراج النموذج ادلقدر ذلذه العالقة كمايلي

 

 (ادلسؤولية ضلو العمال ( التابع  ادلتغًن Y1 : حيث              
                    :X أخالقيات األعمال ( ادلستقل ادلتغًن ( 

Y1= 0.412 x +  0.602 
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Y2 = 0.302 x +  0.761 

 اثلثا:  إختبار الفرضية الثالثة 
تؤثر أخالقيات  األعمال على ادلسؤولية ضلو خالل ىذا العنصر يتم اختبار الفرضية الثالثة وىي  من

والختبار صحة  ،0.05عند داللة معنوية أقل او تساوي  الء و مستهلكي شركة نفطال برج بو عريريجالعم
يف  ادلستقل ادلتغًن مثليت حيثالفرضية نعتمد على االضلدار البسيط بعد إثبات وجود عالقة بٌن ادلتغًنين. 

 ابختبار نقوم األمر ابدئ ، يف الء و ادلستهلكٌنادلسؤولية ضلو العم رلال فهو التابع دلتغًن أما أخالقيات  األعمال
 :التايل اجلدول يوضح كما النتائج وكانت البسيط، اخلطي االضلدار معاجلة ذتة ومن لنموذج التفسًنية القدرة

 ادلسؤولية حنو العمالءعلى  أخالقيات  األعمالأثر  لعالقة البسيط االحندار حتليل نتائج: 13اجلدول رقم 

 sigمستوى الداللة  معامل االحندار bالثابت  R² قيمة  R قيمة  البيان

ادلسؤولية 
حنو 

 العمالء
065778 063338 06761 06302 

 

0600 

 .«SPSS 28»ابالعتماد على سلرجات  : من إعداد الطالبادلصدر

( اليت تقيس قوة العالقة بٌن بعد Rأن قيمة معامل االرتباط )من خالل بياانت اجلدول يظهر  
  %33638(  ىي R²أي درجة ارتباط قوية وطردية، كما أن قيمة ) %57678ادلتغًن التابع وادلتغًن ادلستقل ىي 

من التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع والنسبة ادلتبقية يفسرىا عوامل  %33638أي أن ادلتغًن ادلستقل مسؤول عن 
شلا يبٌن وجود أثر دال إحصائيا  0.05( وىذه القيمة أقل من (sig= 0.00عند مستوى الداللة اخرى، 

 زلل الدراسة. و ادلستهلكٌن للشركة ادلسؤولية ضلو العمالءعلى  خالقيات  األعمالأل

 ( لتحليلT) اختبار نستخدم انفرادية بصورة التابع ادلتغًن على ادلستقل ادلتغًن بٌن العالقة أتثًن ودلعرفة
 مستوى عند ، 06302ادلستقل  للمتغًن معامل االضلدار قيمة أن يتضح أعاله اجلدول ومن البسيط، االضلدار
 داللة ذات أثر عالقة بوجود تنصاليت الفرضية  تقبل (، ومنو0.05ادلستوى ) من وىي أقل 0.00معنوية 

 .زلل الدراسة شركةابل و ادلستهلكٌن ادلسؤولية ضلو العمالءو  أخالقيات األعمال   بني إحصائية
 :ومنو وميكن استخراج النموذج ادلقدر ذلذه العالقة كما يلي

 

 (و ادلستهلكٌن ادلسؤولية ضلو العمالء ( التابع  ادلتغًن Y2 : حيث              
                    :X أخالقيات األعمال ( ادلستقل ادلتغًن ( 



اإلطار التطبيقي للدراسة           الفصل الثاني                                                          
 

50 
 

 رابعا: اختبار الفرضية الرابعة
شركة نفطال تؤثر أخالقيات  األعمال على مسؤولية من خالل ىذا العنصر يتم اختبار الفرضية الرابعة: 

، والختبار صحة الفرضية نعتمد على االضلدار البسيط بعد إثبات وجود عالقة بٌن برج بو عريريج ضلو البيئة
 ابدئ يف ادلسؤولية ضلو البيئةفهو  التابع دلتغًن أماأخالقيات  األعمال يف  ادلستقل ادلتغًن يتمثل حيثادلتغًنين. 

 يوضح كما النتائج وكانت البسيط، اخلطي االضلدار معاجلة ذتة ومن لنموذج التفسًنية القدرة ابختبار نقوم األمر
 :التايل اجلدول

 ادلسؤولية حنو البيئةعلى  أخالقيات  األعمال لعالقة أثر البسيط االحندار حتليل نتائج :14اجلدول رقم 

 sigمستوى الداللة  معامل االحندار bالثابت  R² قيمة  R قيمة  البيان

ادلسؤولية 
 حنو البيئة

066195 063837 16221 06227 
0.00 

 

 .«SPSS 28»ابالعتماد على سلرجات  : من إعداد الطالبادلصدر

( اليت تقيس قوة العالقة بٌن بعد ادلتغًن Rأن قيمة معامل االرتباط )من خالل بياانت اجلدول يظهر 
أي أن  %38637(  ىيR²أي درجة ارتباط قوية وطردية، كما أن قيمة ) %61695التابع وادلتغًن ادلستقل ىي 
والنسبة ادلتبقية يفسرىا عوامل  من التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع، %38637ادلتغًن ادلستقل مسؤول عن 

بٌن وجود أثر دال إحصائيا شلا ي 0.05(، وىذه القيمة أقل من (sig= 0.00عند مستوى الداللة اخرى، 
 زلل الدراسة. شركةابل البيئة ضلو ادلسؤوليةعلى  خالقيات األعمالأل

 ( لتحليلT) اختبار نستخدم انفرادية بصورة التابع ادلتغًن على ادلستقل ادلتغًن بٌن العالقة أتثًن ودلعرفة
 مستوى عند ، 0.227ادلستقل  للمتغًن معامل االضلدار قيمة أن يتضح أعاله اجلدول ومن البسيط، االضلدار
 داللة ذات أثر عالقة بوجود تنصاليت الفرضية  تقبل (، ومنو0.05ادلستوى ) من وىي أقل 0.00معنوية 

 .زلل الدراسة شركةابل البيئة ضلو ادلسؤولية و أخالقيات األعمال بني إحصائية
 :ومنو وميكن استخراج النموذج ادلقدر ذلذه العالقة كما يلي

 

 

 (ضلو البيئةادلسؤولية  ( التابع  ادلتغًن Y3 : حيث              
                    :X أخالقيات األعمال ( ادلستقل ادلتغًن ( 

Y3 = 0.227 x +  1.221 
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 اخلامسة: اختبار الفرضية خامسا
ضلو  ربجال شركة نفطالتؤثر أخالقيات  األعمال على مسؤولية من خالل ىذا العنصر يتم اختبار الفرضية الرابعة: 

 يتمثل حيث، والختبار صحة الفرضية نعتمد على االضلدار البسيط بعد إثبات وجود عالقة بٌن ادلتغًنين. اجملتمع
 ابختبار نقوم األمر ابدئ يف ادلسؤولية ضلو اجملتمعفهو  التابع دلتغًن أماأخالقيات  األعمال يف  ادلستقل ادلتغًن
 :التايل اجلدول يوضح كما النتائج وكانت البسيط، اخلطي االضلدار معاجلة ذتة ومن لنموذج التفسًنية القدرة

 ادلسؤولية حنو اجملتمععلى  أخالقيات  األعمال لعالقة أثر البسيط االحندار حتليل نتائج :15اجلدول رقم 

 sigمستوى الداللة  معامل االحندار bالثابت  R² قيمة  R قيمة  البيان

ادلسؤولية 
 حنو اجملتمع

066230 063881 16915 06087 
06021 

 .«SPSS 28»: من إعداد الطالب ابالعتماد على سلرجات ادلصدر

( اليت تقيس قوة العالقة بٌن بعد Rأن قيمة معامل االرتباط )من خالل بياانت اجلدول يظهر  
 %38681(  ىيR²أي درجة ارتباط قوية وطردية، كما أن قيمة ) %62630ادلتغًن التابع وادلتغًن ادلستقل ىي 

والنسبة ادلتبقية يفسرىا عوامل  من التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع، %38681أي أن ادلتغًن ادلستقل مسؤول عن 
شلا يبٌن وجود أثر دال إحصائيا  0.05(، وىذه القيمة أقل من (sig= 0.021عند مستوى الداللة اخرى، 

 زلل الدراسة. شركةابل اجملتمع ضلو ادلسؤوليةعلى  خالقيات األعمالأل

 ( لتحليلT) اختبار نستخدم انفرادية بصورة التابع ادلتغًن على ادلستقل ادلتغًن بٌن العالقة أتثًن ودلعرفة
 مستوى عند ، 0.087ادلستقل  للمتغًن معامل االضلدار قيمة أن يتضح أعاله اجلدول ومن البسيط، االضلدار
 داللة ذات أثر عالقة بوجود تنصاليت الفرضية  تقبل (، ومنو0.05ادلستوى ) من وىي أقل 0.021معنوية 

 .زلل الدراسة شركةابل اجملتمع ضلو ادلسؤولية و أخالقيات األعمال بني إحصائية
 :ومنو وميكن استخراج النموذج ادلقدر ذلذه العالقة كما يلي

 

 (ضلو اجملتمعادلسؤولية  ( التابع  ادلتغًن Y4 : حيث              
                    :X أخالقيات األعمال ( ادلستقل ادلتغًن ( 

االلتزام أبخالقيات األعمال  :صحة الفرضية الرئيسيةخالل ما سبق وبعد اثبات صحة الفرضيات السابقة  نستنتج  من
 .0605معنوية أقل او تساوي داللة عند  يساىم يف تواجد أكثر للمسؤولية االجتماعية لشركة نفطال برج بو عريريج

Y4 = 0.087 x +  1.915 
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 خالصة الفصل:

مدى االلتزام أبخالقيات األعمال ودورىا يف حاولنا يف ىذا الفصل اإلجابة عن إشكالية الدراسة و ادلتمثلة يف     
و من خالل الدراسة ادليدانية تناولنا ىذا الفصل يف  فرع برج بوعريريج؟–تعزيز ادلسؤولية االجتماعية لشركة نفطال 

ثالث مباحث. ادلبحث األول تطرقنا فيو إىل التعريف بشركة نفطال عامة و فرع والية برج بو عريريج على 
خر مبحث، آاخلصوص. يف ادلبحث الثاين ذكران ادلنهج ادلتبع يف الدراسة، العينة و األدوات ادلستخدمة. و يف 

لث قمنل يعرض و حتليل بياانت و نتائج الدراسة عن طريق عرض و حتليل ادلعلومات الشخصية ألفراد ادلبحث الثا
 العينة، مث إختبار الفرضيات.
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 خامتة:

يف دراستنا ىذه تناولنا موضوع أخالقيات األعمال و دورىا يف تعزيز ادلسؤولية االجتماعية لشركة نفطال فرع       
 برج بو عريريج. سنعرض أىم النتائج اليت توصلنا إليها بعد عملية حتليل البياانت، و أىم التوصيات ادلقرتحة بناءا

ما مدى االلتزام أبخالقيات األعمال اإلشكالية الرئيسية : على تلك النتائج، من أجل الوصول إىل اإلجابة على 
 و دورها يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لشركة نفطال فرع برج بو عريريج؟

 النتائجأوال: 

 :النظرية النتائج -أ

ذي صبح يشكل القالب الأ و ،يوما بعد يومعمال يف منظمات األعمال خالقيات األأمفهوم ة مهيأد زدات -1
 .و حيدد مدى مشروعيتها ،و يهيمن على سلوكها ،قراراهتاطاره إتتخذ ادلنظمة يف 

ن تعي ذلك و أو على ادلنظمات كثر لتحقيق الرفاىية أو مطالبها تتزايد و تتطلع  ،اجملتمعات يف تطور مستمر -2
ليو تلك اجملتمعات اليت دتارس إها االجتماعية و تليب ما تطمح تواكب ىذه احلركية ادلتصاعدة و تتحمل مسؤوليت

 .بداخلها نشاطها

 .عمال حتقيق ادلسؤولية االجتماعيةساسية دلنظمات األىداف األح من األصبأ -3

 ،ادلبادئ ،ديثل ادلعايري مشل وأ ولن األأال إ ،ادلسؤولية االجتماعيةو  عمالخالقيات األأرغم تداخل مفهومي  -4
 .ادلمارسة و التطبيق يف ادليدان ،الثقافة و ادلفهوم الثاين ديثل ،القواعد القانونية و ادلواثيق ،القيم

 .عمال من التجسيد يف الواقعخالقيات األأدتكن ادلسؤولية االجتماعية  -5

 .االجتماعية ن تكون عليو ادلسؤوليةأو هتيكل دلا جيب  عمالخالقيات األأر تنظ   -6

 .اتتجسد فيهلوجو و جماالت أللمسؤولية االجتماعية عدة  -7

 :النتائج التطبيقية-ب

 ماعية.االجت مسؤوليتهاساىم يف زايدة تواجد مما  أبخالقيات األعمال ةمشركة نفطال برج بو عريريج ملتز  -1

 توجد عالقة بني أخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية مبجاالهتا األربعة يف شركة نفطال برج بو عريريج. -2

 يف شركة نفطال برج بو عريريج. تؤثر أخالقيات األعمال على ادلسؤولية حنو العمال و ادلوظفني -3

 عمال على ادلسؤولية حنو عمالء شركة نفطال برج بو عريريج.تؤثر أخالقيات األ -4
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 تؤثر أخالقيات األعمال على ادلسؤولية حنو البيئة يف شركة نفطال برج بو عريريج. -5

 تؤثر أخالقيات األعمال على ادلسؤولية حنو اجملتمع يف شركة نفطال برج بو عريريج. -6

 اثنيا: التوصيات:

دلواثيق اخلاصة ابألخالقيات يف كل فروع و مراكز شركة نفطال لكي يطلع عليها ضرورة نشر اللوائح و ا -1
 عمال و ادلوظفني بكل فئاهتم. ال

 ضرورة نشر ثقاقة ادلسؤولية االجتماعية داخل الشركة. -2

 يف إدارة الشركة فيما خيص وضوح االجراءات و نشر ادلعلومات.تعزيز الشفافية أكثر  -3

 خاصة للعمال أصحاب الفئات الدنيا. مراجعة سلم األجور -4

 إنشاء قسم خاص مهتم ابلبيئة و إدارة خملفات النشاط. -5

 إصدار التقارير البيئية بشكل دوري للرأي العام. -6

، خاصة يف القطاعات الثقافية، الرايضية، اجلمعيات ضرورة االىتمام أكثر خبدمة اجملتمع و ادلسامهة يف رفاىيتو -7
 .البىن التحتيةاخلريية و 

وضع رؤية واضحة خاصة أبخالقيات األعمال و ادلسؤولية االجتماعية و إدراجها ضمن األىداف  -8
 االسرتاتيجية.

 :فاق الدراسةآ :اثلثا

غري ممثلة جيعلها  توزيعها اجلغرايفبسبب حجم العينة و  ،هنا ال ختلو من احملدوديةأال إسهامات ىذه الدراسة إرغم 
حول طبيعة العالقة الرابطة ادلستخدمة ال تسمح ابجلزم حصائية اإل دواتاألن أىل إفة اضابإل ،نفطالشركة لكل 

قد يقود  ،مناذج قياسية مناسبةعتماد على إلابخرى أمستقبلية جراء دراسات إلذلك نقرتح  ،بني متغريي الدراسة
 .كربأدق و أىل نتائج ذات داللة إ
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 الكتب:
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة دمحم البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج

 العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري  كلية
 علوم التسيريقسم 

 إستبيان حول: 
 دور أخالقيات األعمال يف تعزيز املسؤولية االجتماعية

 -دراسة حالة شركة نفطال فرع برج بوعريريج-

 حتت إشراف:                                          الطالب:إعداد  من

 األستاذة مهديد فاطمة الزهراء                                      قاستل منري         

 املوظف، العامل احملرتم:

 جتلب اهتمام الشركات حديثاتعترب أخالقيات األعمال و املسؤولية االجتماعية من املواضيع اليت 

حسب وجهة  راتهن سيادتكم االجابة على كل فقبني أيديكم استمارة حتوي عبارات يف هذا املعىن، نرجوا م
 .، مع العلم أن االجاابت سوف تستغل لغاايت علمية فقط و بكل سريةو بدقة  نظركم

 



:بياانت عامة: أوال 

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة

.الشركة دتتلك مسعة جيدة و صورة حسنة يف اجملتمع.4
.قرارات الشركة منوذجية تراعي البعد االقتصادي الرحبي والبعد األخالقي معا.5

.الشركة ملتزمة ابلقوانٌن والتشريعات احلكومية و حترتمها.2
.اخالقيات األعمال مهمة ابلنسبة للمنظمات.3

أخالقيات األعمال: احملور األول
.الشركة حتتوي لوائح ومواثيق لألخالقيات وادلوظفون مطلعون عليها.1

.النظام الرقايب مطبق بشكل جيد رغم كرب حجم الشركة.10
.العمال وادلوظفون ملتزمون ابلسلوك األخالقي خالل مزاولة عملهم.11

العدالة سائدة داخل الشركة و ىناك توازن بٌن احلقوق والواجبات و التوزيع العادل ألعباء العمل على اجلميع و القانون .8
.مطبق على اجلميع

.الشركة حترتم ثقافة اجملتمع اجلزائري و قيمو وعاداتو و تتأثر هبا يف سلوكها.9

.ىناك شفافية يف إدارة الشركة مبعىن وضوح اإلجراءات و نشر ادلعلومات و سهولة الوصول إليها.6
...الثقة موجودة يف بيئة العمل و متبادلة بٌن العاملٌن و اإلدارة، بٌن العمالء و ادلنظمة ،بٌن ادلسامهٌن والشركة.7

(السالمة ، الوقاية ، األمان)الشركة توفر ظروف عمل حسنة .14
.الشركة تطبق برامج تدريب وتكوين للعمال وادلوظفٌن لتطوير مهاراهتم.15

.العمال راضون على مستوى األجور وادلكافآت.12
(األسوايء،ذوي االحتياجات اخلاصة، ادلرأة، األقليات)الشركة توفر فرص عمل بصورة متكافئة.13

املسؤولية االجتماعية: احملور الثاين 
املسؤولية حنو العمال و املوظفني: اجملال األول         -

.الشركة حترتم قوانٌن محاية ادلستهلك.19
.إعالانت الشركة صادقة وخالية من الكذب والتزييف.20

.الشركة تتعامل مع ادلستلكٌن بنزاىة و توفر خدمات ما بعد البيع.17
.ادلستهلك مزود بكل ادلعلومات و البياانت حول منتجات الشركة.18

املسؤولية حنو العمالء و املستهلكني: اجملال الثاين         -
.ادلستهلكون راضون عن منتجات الشركة من انحية اجلودة ، السعر و اجلاىزية.16

.ىناك يف الشركة قسم خاص مهتم ابلبيئة و إدارة النفاايت و خملفات النشاط.24
.تصدر الشركة تقاريرا بيئية بشكل دوري.25

. لإلدارة البيئية14000ISOالشركة حاصلة على شهادة إيزو .22
.دتتلك الشركة سياسة بيئية واضحة ومستدامة.23

املسؤولية حنو البيئة:اجملال الثالث         -
...الشركة هتتم بعالقتها مع حميط عملها ادلكون من ادلوردين والعمالء، ادلسامهٌن ، ادلنافسون.21

.الشركة ترعى النشاطات الرايضية.29
...الشركة تساىم يف البىن التحتية اليت ختدم اجملتمع مثل الطرقات ، ادلتنزىات.30

.الشركة تقدم الدعم و اإلعانة للجمعيات اخلًنية.27
.الشركة تدعم ادلؤسسات التعليمية و النشاطات الثقافية .28

املسؤولية حنو اجملتمع: اجملال الرابع         -
.من أىداف ادلنظمة خدمة اجملتمع.26

( )عامل                               ( )تقين                          (  )إداري                           (  )إطار     :  فئة الوظيفة

درجة املوافقة
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utilisateur
Texte surligné 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

خـــــــــــــــــــــــــــصلامل  



 الملخص
 

 

حول مسامهة  ، وظفي شركة نفطال فرع برج بوعريريجهدفت الدراسة إىل معرفة اجتاهات عمال و م :لخصم
مبجاالهتا )املسؤولية حنو العمال، املسؤولية حنو املستهلكني، أخالقيات األعمال يف تعزيز املسؤولية االجتماعية 

 03عبارة على  03لتحقيق هذا اهلدف مت توزيع استمارة تضمنت و  ،، املسؤولية حنو اجملتمع (املسؤولية حنو البيئة
 SPSS اإلحصائيللربانمج  80وبعد حتليل البياانت ابستخدام النسخة .مال و موظفا ابلشركة حمل الدراسةعا

إذ سجلنا حتققهم  ،فاع مستوى إدراك متغريات الدراسةىل مجلة من االستنتاجات من أبرزها ارتإتوصل الباحث 
تماعية لشركة نفطال برج ، وجود أثر ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال يف تعزيز املسؤولية االجوى مرتفعمبست

مت التوصل إليه من نتائج مت التقدم ابلعديد من التوصيات اليت من شأهنا أن تساهم يف  ، وبناءا على مابوعريريج
 .يف تعزيز مسؤوليتها االجتماعية قيات األعمالتوجيه أنظار مسؤويل شركة نفطال للدور الذي متثله أخال

، ، املسؤولية حنو العمال، املسؤولية حنو املستهلكنياملسؤولية االجتماعية أخالقيات األعمال، :الكلمات املفتاحية
 املسؤولية حنو اجملتمع.  املسؤولية حنو البيئة،

Abstract : the study aimed to know the attitudes of workers and employees of 
NAFTAL company branch of Bordj Bou Arrerridj, on the contribution of 
business ethics to promote social responsibility in its fields (responsibility towards 
workers, responsibility towards consumers, responsibility towards the 
envirenment, responsibility towards society ). and to achieve this goal a form was 
distributed that included 30 phrases on 80 workers and employees in the company 
under study. After analyzing the data using the version 28 of the statistical program 
SPSS, the researcher reached a number of conclusions,the most prominent of wish 
is the high level of awarness of the study variables, as we recorded their 
verification at a high level ; and there is a statistically significant effect of business 
ethics on promoting the social responsibility of NAFTAL company branch BBA. 
And based on what has been reached from the results,several recommandations 
have been made, which would contribute to directing the attention of managers 
of NAFTAL company on the role of business ethies to promote the presence of its 
social responsibility. 
Key words : Business ethics, social responsibility, responsibility towards workers, 
responsibility towards consumers, responsibility towards the envirenment, 
responsibility towards society. 


