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  ملخص الدراسة

  

، وهذا من إقتصاد�ة تعز�ز أخالق�ات العمل في مؤسسةحو�مة في الدور  إظهارتناولت هذه الدراسة        

 �اإلضافة إلى ودراسات سا�قة حول حو�مة الشر�ات، مجالت على ب�انات ثانو�ة من �تب و خالل االعتماد

و  �س�رة فندق الز��ان، و��انات أول�ة تمثلت في استب�ان قام بدراسة آراء اإلدار�ین والموظفین �أخالق�ات العمل

  .اإلستعانة �المالحظات و إجراء مقابلة مع أعضاء ممثلین في مجلس اإلدارة 

تطبی�  م�اد� حو�مة الشر�ات و من وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ارت�اط�ة بین �عض      

م�اد� الحو�مة  الق�م األخالق�ة و ، ومن أهم اإلقتراحات  المقترحة في هذا ال�حث هو أن تطبی�أخالق�ات العمل

      .و�ضمن حقوق جم�ع أصحاب المصالحبیئة عمل سل�مة لعب دور �بیر في الوصول إلى ی

  .م�اد� حو�مة الشر�ات، لأخالق�ات العمحو�مة الشر�ات، : الكلمات المفتاح�ة

Résumé de l'étude 

Ceci a traité l'étude pour montrer le role de gouvernance dans l'amélioration de l'éthique de 

travail dans l'institution économique, ceci par la confiance(dépendance) aux données 

secondaires de livres et des magazines des études précédentes sur le gouvernement 

d'entreprise, aussi bien que le travail des données éthiques, préliminaires représentées dans 

un questionnaire, a examiné la gestion( direction) d'invité et le personnel à l'Hotel alzyban 

beskira la province( le domaine) et l'utilisation des observations et un entretien( une interview) 

avec les représentants des membres du Conseil de Direction. 

Les découvertes de l'étude à l'existence d'une corrélation entre certains des principes de 

gouvernement d'entreprise et la demande( l'application) du travail éthique et les suggestions 

les plus importantes proposées dans cette recherche sont la demande(l'application) de valeurs 

éthiques et les principes de gouvernance jouent un grand role dans     
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، وما �متلكه ومهاراته في ق�ادة السفینة �عود لف� الحو�مة إلى �لمة إغر�ق�ة قد�مة تعبر عن قدرة ر�ان السفینة

في الحفا� على أرواح وممتلكات الر�اب وٕا�صالها ألصحابها وٕاتمام مهمته  أخالق نبیلة وسلو��ات نز�هة من

سالما، أطل� عل�ه التجار وخبراء ال�حار الق�طان المتحو�م جیدا، هذا نفسه �طب� في المؤسسات أو  ال�حر�ة

قة طر�في تح�م وٕادارة المدیر في المؤسسة، وعل�ه فقد إنتهجت هته المؤسسات علوم وم�اد� وقوانین عن 

ق�ادة وتوج�ه وتسییر الر�ان لسفینته فأخذت مناهج ومدارس تعل�م وتدر�ب وقوانین، و�انت الحو�مة تعني في 

هذه البدا�ات مجموعة من الق�م النبیلة الراسخة واألعراف والتقالید التي توضح لنا ما هو صواب وما هو 

وا�� الحاكمة سواء للقائد اإلدار� خطأ، ومن هنا اهتمت الحو�مة بوضع القیود المتح�مة و ص�اغة الض

لض�� سلوك األفراد العاملین داخل ممثال في ق�طان السفینة وواج�ات العاملین ممثلة في ال�حارة والر�اب، 

المؤسسة، ثم توسعت الحو�مة ولم تقتصر على المتعاملین والعاملین في المؤسسات بل في منظمات األعمال 

ة مع اإلنه�ارات وتصاعد أحجام الخسائر وتكالیف عمل�ات الغش والح�ومات والمؤسسات الدول�ة خاص

ووجود القوائم المال�ة التي ال تعبر عن واقع العدید من الشر�ات العالم�ة وتقار�ر مراقبي الحسا�ات  والخداع

تقبلي وعدم الثقة غیر الدق�قة، أص�ح هناك تصاعد غیر مسبوق للقل� و الخوف وعدم الشعور �األمان المس

.لتدخل أو اإلشراف الح�وميا�الحاضر وغ�اب   

إطار أخالقي واضح ونتیجة تزاید الفضائح األخالق�ة للشر�ات والنقد الموجه إلدارة األعمال ال�عید عن 

�األسس والمعاییر و الممارسات األخالق�ة في المؤسسة، و�ون مضاعفة األر�اح  االهتماموشفاف وضعف 

لمنظمات األعمال أص�حت القضا�ا األخالق�ة الیوم تش�ل أهم�ة �بیرة وأص�حت المنظمات  الشغل الشاغل

تتساب� إلصدار مدونات أخالق�ة وتعید ص�اغة األهداف و الس�اسات �طر�قة تبرز فیها المسؤول�ة األخالق�ة 

ة المهن�ة المطلوب على تحدد المعاییر األخالق�ة والسلو��للمنظمة،�ما تعبر �لمة أخالق�ات عن الوث�قة التي 

أفراد مجموعة مهن�ة معینة إت�اعها، لذا یجب على المسیر�ن أن ال �عتمدوا على ممارسة العاملین ألخالق�ات 

المهنة حسب قناعتهم بل یجب إلزام العاملین �ممارسة هته األخالق�ات �جزء من متطل�ات العمل وذلك 

.إلرساء أخالق�ات العمل في المؤسسة اییرم�اد� ومجموعة من المعمیثاق أخالقي ووضع بوضع   

:بناءا على ما تقدم �م�ن حصر مش�لة ال�حث في السؤال الرئ�سي التالي  

؟اقتصاد�ةفي مؤسسة  أخالق�ات العملفي تعز�ز الحو�مة دور  ما  
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:من خالل التساؤل الرئ�سي تطرح التساؤالت الفرع�ة  

 ما نعني �الحو�مة. 

 المدونات األخالق�ة وما أهمیتها هي ما.  

 أثر الحو�مة على أخالق�ات األعمال ما .  

  س�رة  –فندق الز��ان ما هو واقع الحو�مة و أخالق�ات العمل في�-.  

:فرض�ات الدراسة –أ   

:في إطار هذه التساؤالت نحاول التحق� من صحة الفرض�ات التال�ة  

 یؤد� إلى تعز�ز أخالق�ات األعمال في المؤسسة تطبی� الحو�مة .   

  على م�اد� الحو�مة ارتكازا�طب� فندق الز��ان ألخالق�ات األعمال.  

  :مبررات اخت�ار الموضوع- ب

  :تتجلى مبررات اخت�ار الموضوع من خالل ما یلي  

 .لمؤسساتا ة�كمانظرًا الرت�اطه �مجال تخصص ح االهتمام الشخصي �الموضوع - 

 .العلمي في معرفة مد� إدراك المؤسسة الجزائر�ة ألخالق�ات األعمال الفضول - 

 .�عتبر موضوع الحو�مة و األخالق من أهم المواض�ع اإلدار�ة - 

 :أهداف الدراسة –ت

ومعرفة مد� تعز�ز  ،المؤسسةالسلوك األخالقي و أثره على أهم�ة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 

لوقوف على عالقة او داخل المؤسسة، من خالل مجموعة معاییر وم�اد�  خالق�ات العملأل الحو�مة

أخالق�ات العمل في فندق الز��ان    ، �اإلضافة إلى التعرف على واقع الحو�مة و�الحو�مة أخالق�ات العمل

.-�س�رة –  
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:أهم�ة الدراسة – ث  

إهتماما �بیرا في م�ادین اإلدارة �عتبر موضوع أخالق�ات العمل و حو�مة المؤسسات من المواض�ع التي لقت 

و األعمال، حیث �عد موضوع أخالق�ات العمل من المواض�ع الحساسة، تزداد الحاجة إل�ه إثر تزاید الفضائح 

.األخالق�ة و تراجع النظم وهذا لضرورته و أهمیته في تحقی� الحو�مة للعدید من المؤسسات  

نب األخالقي و السبب في ذلك الق�م و العادات المشتر�ة �ما تعاني المؤسسات الجزائر�ة من فقدانها الجا

التي ��تسبها األفراد و�عا�شونها، ونتیجة لذلك ال توجد درا�ة �مصطلح حو�مة المؤسسات في حین نحن 

.نسعى إلى تطو�ر و تنم�ة المؤسسات الجزائر�ة التي تعاني من قلة الممارسات نتیجة إلهمال أفرادها  

:ع محل الدراسة في النقا� التال�ةم�ة التي ��تسبها الموضو نستط�ع الخروج �األه   

.إرت�ا� أخالق�ات األعمال بنجاح المؤسسات -   

.المؤسسات داخل المؤسسات الجزائر�ةتفعیل إستخدام حو�مة  -   

التقل�ات و االنه�ارات المال�ة و االقتصاد�ة التي شهدها العالم منذ أواخر القرن الماضي یوضح  - 

.االلتزام �أخالق�ات األعمال التي هي جزء ال یتجزأ من حو�مة المؤسساتفي القصور   

  :مبررات اخت�ار الموضوع-ج 

  :تتجلى مبررات اخت�ار الموضوع من خالل ما یلي  

 .تلمؤسساة ا�كمانظرًا الرت�اطه �مجال تخصص ح االهتمام الشخصي �الموضوع - 

 .الجزائر�ة ألخالق�ات األعمالالفضول العلمي في معرفة مد� إدراك المؤسسة  - 

  .�عتبر موضوع الحو�مة و األخالق من أهم المواض�ع اإلدار�ة - 

:مجال و حدود الدراسة -ح   

إطار محدود وهذا في  ج هذه الدراسة ضمن حو�مة المؤسساتتندر  :من حیث �عد الموضوع العلمي

لشمولیته فر�زنا على جانب التسییر و دور م�اد� الحو�مة �ما الحظنا تداخله مع المتغیر التا�ع 

أخالق�ات العمل فهو �مس الفرد و�شمل المؤسسة فق� ألنه یتناسب مع طب�عة التخصص، وقد 

.اتبین الحو�مة و األخالق� العالقة  حاولنا في هذه الدراسة الوصول إلى طب�عة   
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ي الثاني اقتصرت على مؤسسة ذات طا�ع اقتصاد� س�احي، في السداس :من حیث ال�عد الم�اني

، أما عن العینة تمثلت �مختلف العاملین في الفندق و �األخص 2015- 2014من السنة الدراس�ة

.اإلدارة  

:لمستخدمةا و أدوات ال�حث منهج -خ  

:مناهج الدراسة - أوال  

فقد تم الوقوف في عدة محطات تار�خ�ة لمتغیرات الموضوع، حیث حاولنا التعرف على : المنهج التار�خي.1

. للحو�مة التطور التار�خي  

نهدف من خالل هذا المنهج إلى جمع ب�انات �اف�ة ودق�قة عن أخالق�ات األعمال و : المنهج الوصفي.2

�ما نسعى  حو�مة المؤسسات و تحلیلها من أجل الوصول إلى نتائج موضوع�ة تخدمنا في الجانب النظر�،

ط�ق�ة  و و المالحظات الم�اشرة في الدراسة  التمن خالله إلى إستخدام وسائل لجمع الب�انات مثل المقا�الت 

.األعمال وحو�مة المؤسساتالتي تساعدنا في الوصول إلى العالقة الموجودة بین أخالق�ات   

 نسعى من خالله إلى تحلیل الوثائ� الخاصة �أخالق�ات األعمال و حو�مة المؤسسات: المنهج التحلیلي.3

أما الجانب التطب�قي  و ذلك إستعانة �ما تحصلنا عل�ه من الكتب و المجالت ف�ما یخص الجانب النظر�،

فقد إستخدمنا هذا المنهج في تحلیل اإلستمارة و النتائج المتحصل علیها من أجل الوصول إلى طب�عة العالقة 

  .التي تر�� أخالق�ات العمل �حو�مة المؤسسات

لهذا المنهج إلى تجسید الجانب النظر� في الواقع من  نسعى من خالل إستخدامنا :منهج دراسة التطب�ق�ة.4

خالل دراسة مؤسسة ذات طا�ع اقتصاد� س�احي، �ما نهدف إلى مالحظة مد� تجسید المؤسسات إلى 

.الموضوع محل الدراسة وهذا خالل مجموعة المالحظات و المقا�الت و بناء استمارة لذلك  
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:أدوات الدراسة - ثان�ا   

:ال�حث تم اإلستعانة �مجموعة من األسالیب هي�غرض إتمام عمل�ة   

تعبر الب�انات الثانو�ة عن الش� النظر� من ال�حث، وقد تم تحصیلها عن طر�� : المسح الم�تبي.  1 

اإلطالع على الكتب و المقاالت و المنشورات المرت�طة �الموضوع قید الدراسة من أجل فهم الموضوع و 

.الدراسات السا�قة، و الوصول إلى أقص قدر مم�ن من المادة العلم�ة النظر�ةاالستفادة من   

إن طب�عة الموضوع تفرض علینا االعتماد على المقابلة و یرجع هذا إلى عدم الدرا�ة و فهم : المقابلة. 2

للعدید من الموظفین فمن خالل المقابلة تم توض�ح ذلك لكل األفراد الذین  أخالق�ات األعمال و الحو�مة

�ما نهدف من استخدام المقابلة إلى الوصول لحقائ� ناتجة عن مالمح أو  .جرت معهم عمل�ة المقابلة

.مشاعر أو �عض التصرفات التي التظهر من خالل االستب�ان مع الم�حوثین  

مالحظة في دراستنا �أداة لجمع المعلومات لما لها من دور في معرفة ما تم �ذلك إستعمال ال: المالحظة. 3

لم نحصل عل�ه من خالل المقابلة، فمن خالل مدة ال�قاء �الفندق و المدیر�ة العامة  و التجول فیها الحظنا 

من مصالح الفندق، حیث برزت سلو��اتهم و �عض األمور التي تحدث بین الموظفین في �ل مصلحة 

.هم مع مرؤوسیهم و تعامل رؤساء المصالح مع األطراف ذات العالقة �الفندق من عمالء و موظفینتعامالت  

قمنا �االستمارة إلعطاء حر�ة التعبیر لكل موظف من الموظفین �المؤسسة هو ما یجعل : االستب�ان. 4

الب�انات : تمثلت في �نور د� صحة األسئلة التي جاءت في محدراستنا أكثر موضوع�ة �اإلضافة إلى ق�اس م

 الشخص�ة ثم أسئلة المحور األول حول دور الحو�مة، المحور الثاني حول أساس�ات تطبی� أخالق�ات العمل

.وتضمن �ل محور مجموعة من البنود  

:تقس�مات ال�حث -د   

.إلنجاز هذا ال�حث قمنا بتقس�مه إلى ثالثة فصول تس�قهم مقدمة عامة وتعقبها خاتمة عامة  

اإلطار العام للحو�مة: ولالفصل األ   
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قسم هذا الفصل إلى ثالث م�احث، فقد تضمن الم�حث األول ماه�ة الحو�مة والثاني أساس�ات تطبی� 

.م�اد� حو�مة الشر�ات الحو�مة و الم�حث الثالث  

اإلطار العام ألخالق�ات العمل: الفصل الثاني  

األول ماه�ة أخالق�ات العمل و الم�حث الثاني ثالث م�احث حیث تضمن الم�حث لقد قسمنا هذا الفصل إلى 

.و الم�حث الثالث أخالق�ات العمل ضمن نظام الحو�مة في العمل األخالق�ات األساس�ة  

الدراسة التطب�ق�ة لفندق الز��ان: الفصل الثالث  

للدراسة و الم�حث الثاني  تم تقس�م هذا الفصل إلى ثالثة م�احث الم�حث األول اإلطار الم�اني و الزماني

.منهج�ة الدراسة و الم�حث الثالث تحلیل و تفسیر نتائج الدراسة  

:صعو�ات ال�حث-ذ  

 .نقص المراجع في التخصص - 

 .عدم الدرا�ة في میدان العمل �الحو�مة - 

 .غ�اب شر�ات المساهمة في الوال�ة لتطبی� الدراسة - 

 .صعو�ة إسقا� الجانب النظر� على الجانب التطب�قي - 

 .دم الجد�ة في الرد على االستب�انع - 

:السا�قة الدراسات – ر  

  عبد الرحمان العایب، �الرقي التیجاني، إش�ال�ة حو�مة الشر�ات و إلزام�ة احترام أخالق�ات األعمال

، حیث إستعرض 2009، سنة عنا�ة -في ظل األزمة االقتصاد�ة الراهنة، جامعة �اجي مختار

 في موضوع المداخلة مجموعة من المحاور منها �أخالق�ات األعمال و �الحو�مة و �م�ادئها ال�احثان
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. خاصة منها التي تتناول أخالق�ات األعمال و عالقة أخالق�ات األعمال �األزمة االقتصاد�ة الراهنة 

حتى �م�ن تفاد� تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل و  و أخیرا الوقوف على ما یجب الق�ام �ه

إلى التعرف عل التطورات العالم�ة في حیث توصل المتداخالن . خاصة عند حدوث أزمات مماثلة

مجال أخالق�ات العمل في ظل حدوث تغیرات رئ�س�ة تطلبت إعادة النظر في أهمیتها و الوقوف 

 مة الشر�ات و الوقوف إلى األس�اب و الدوافع التي أدتعلى عالقة أخالق�ات األعمال �م�اد� حو�

إلى تفاقم مثل هذا الوضع ومحاولة تقد�م الحلول التي یراها ال�احثان ضرور�ة لتفاد� تكرار حدوث ما 

  .حدث

 ،فر�د �ورتل، حو�مة الشر�ات منهج القادة و المدراء لتحقی� التنم�ة المستدامة في الوطن العر�ي 

، حیث استعرض ال�احث في المداخلة 2008المؤتمر العلمي األول لكل�ة االقتصاد بجامعة دمش�، 

ماه�ة الحو�مة و محدداتها، الحو�مة �أداة لتحقی� التنم�ة المستدامة، واقع الحو�مة وآفاقها في الدول 

سسات سیؤد� إلى العر��ة، و یهدف ال�احث في مداخلته إلى أن إت�اع الم�اد� السل�مة لحو�مة المؤ 

خل� االحت�اطات الالزمة ضد الفساد و سوء اإلدارة، مع تشج�ع الشفاف�ة في الح�اة االقتصاد�ة و 

إستدامة عمل�ة التنم�ة اإلقتصاد�ة م�افحة مقاومة المؤسسات لإلصالح وآخذة �عین اإلعت�ار �ذلك 

وعل�ه �ص�ح تطبی� التسییر . مع مراعاة البیئة والعدالة اإلجتماع�ة وخل� الفرص لألج�ال القادمة

الراشد والحو�مة في المؤسسة اإلقتصاد�ة ل�س مشروطا بوصول المؤسسة إلى تحقی� ر�حیتها 

التجار�ة فق� بل �ستلزم علیها تحقی� التسییر المستدام من خالل تحقی� �ل من الر�ح�ة اإلجتماع�ة 

ؤسساتها، و�ین مجتمعات المجتمع المدني والبیئ�ة و�مشار�ة متكافئة ومتوازنة بین الدولة وح�ومتها وم

وهنا تبرز الحو�مة �منهج   ،.. العدیدة، في ظل رقا�ة شعب�ة مزدوجة تقوم على النزاهة والشفاف�ة

إدار� �ساعد على التف�یر برؤ� متعددة تأخذ �عین اإلعت�ار الق�م األخالق�ة واإلجتماع�ة والبیئ�ة 

 .للوصول إلى مؤسسة مستدامة

 ات وأخالق�ات األعمال في لبنان، حفل إطالق قواعد اآلداب المهن�ة في قطاع األعمال حو�مة الشر�

تضمن م�ادرة قواعد اآلداب المهن�ة في قطاع األعمال الخاصة  2004أبر�ل /ن�سان  28في بیروت 

بتجمع رجال األعمال اللبنانیین وتطرق إلى أدوات م�افحة الفساد، وما هي الحو�مة الجیدة للشر�ات 

لم أهمیتها وتحدث على بلورة برنامج من أجل الح�م الجید �ما دعا إلى حو�مة جیدة في لبنان �ما و 

 .قدم توص�ات وٕاصالحات في مجال الحو�مة في لبنان وأجندة عمل
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  التي تهدف إلى  2005دراسة المجموعة العاملة التا�عة لمنظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة في سنة

المصالح �مراجعة للقضا�ا  و الس�اسات ورواد القطاع الخاص و أصحاب تزو�د صناع القرار

الرئ�س�ة والتطورات المهمة في المنطقة العر��ة في مجال الحو�مة من خالل إجراء دراسة مقارنة 

 . لم�اد� الحو�مة في عدد من البلدان العر��ة

 

 

 المؤسسة االقتصاد�ة نحاول  أما في الدراسة لموضوع دور الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات العمل في

مة التعاون االقتصاد� إبراز دور الحو�مة من خالل م�اد� ومعاییر المنظمات الدول�ة �األخص منظ

محددات و ر�ائز ونظام الحو�مة في تجسید وٕارساء الممارسات والسلو�ات األخالق�ة  و التنم�ة من

ؤسسة هذا لخل� بیئة عمل سل�مة للعاملین وأصحاب العمل و�افة األطراف ذات العالقة في الم

 .وتحقی� أهداف المؤسسة
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  :مقدمة

لقد احتل موضوع الحو�مة خالل السنوات األخیرة م�ان الصدارة لد� اإلدارات االقتصاد�ة في الدول المختلفة 

الثقة في مد� سالمة اإلدارة لد� هذه  اهتزازنتیجة لألزمة المال�ة التي عصفت �شر�ات مساهمة �بیرة وأدت إلى 

  . الشر�ات ومد� صحة نتائجها المال�ة المعلنة وما لذلك من تداع�ات سلب�ة مختلفة

لذا فإن تطبی� مفهوم الحو�مة سیؤد� إلى تحسین إدارة الشر�ة ومن ثم أدائها وقدرتها على تجاوز األزمات 

ات في حما�ة حقوق المساهمین وأصحاب المصالح والحد التشغیل�ة، حیث تكمن أهم�ة حو�مة الشر� المال�ة و

  .من المخاطر وجذب المستثمر�ن

  :ولإللمام أكثر �الموضوع قامت الطال�ة بتقس�م هذا الفصل إلى ثالثة م�احث �ما یلي

في هذا سیتم التطرق إلى قراءة متأن�ة للحو�مة من خالل إبراز مفهومها و _ ماه�ة الحو�مة : الم�حث األول

  .لحو�مة وفوائدهاب ظهورها و أهم�ة اأس�ا

سیتم التطرق إلى أهداف الحو�مة و األطراف الرئ�س�ة في نظام  _ أساس�ات تطبی� الحو�مة  :الم�حث الثاني

  .الحو�مة و محددات الحو�مة

سیتم التعرف ف�ه على م�اد� الحو�مة لمنظمة التعاون االقتصاد� و _ م�اد� حو�مة الشر�ات  :الم�حث الثالث

  .التنم�ة و م�اد� الحو�مة لمنظمات دول�ة أخر� و آل�ات تطبی� م�اد� الحو�مة
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  الحو�مة ةماه�: الم�حث األول

ممارسة سلطات اإلدارة الرشیدة وقد �عد مصطلح الحو�مة هو الترجمة العلم�ة التي اتف� علیها، فهي أسلوب 

تعددت التعر�فات المقدمة لهذا المصطلح، لذا سوف نتناول في هذا الم�حث عرض لماه�ة الحو�مة، حیث 

الثالث أهم�ة الحو�مة و  نتطرق في المطلب األول مفهوم الحو�مة و المطلب الثاني ظهور الحو�مة و المطلب

  .مةفوائدها و المطلب الرا�ع أهداف الحو�

  مفهوم الحو�مة: المطلب األول

والقانونیین والمحللین لمفهوم حو�مة الشر�ات  االقتصادیینال یوجد تعر�ف موحد متف� عل�ه بین �افة 

Corporate Governance و�رجع ذلك إلى تداخله في العدید من األمور التنظ�م�ة واالقتصاد�ة والمال�ة ،

  :التعار�ف المتعلقة بهذا المفهوم من واالجتماع�ة للشر�ات، وف�ما یلي مجموعة

هي ممارسة السلطة االقتصاد�ة والس�اس�ة واإلدار�ة إلدارة شئون " ، �أنهالحو�مةاألمم المتحدة لتعر�ف  :أوال

وعمل�ات ومؤسسات تم�ن األفراد والجماعات من تحقی�  آل�اتالدولة على �افة المستو�ات من خالل 

 1 ."مصالحها

إستراتیج�ة تتبناها الشر�ة في سعیها لتحقی� "الحو�مة �أنها ) WILLIAMSON ( و�ل�امسون ف �عر  :ثان�ا

أهدافها الرئ�س�ة ضمن منظور أخالقي ینشأ من داخلها �اعت�ارها شخص�ة معنو�ة مستقلة وقائمة بذاتها ولها 

�عیدا عن تسل� أ� فرد فیها ه��ل إدار� وأنظمة ولوائح داخل�ة تكفل لها تحقی� تلك األهداف �قدراتها الذات�ة و 

  2." و�القدر الذ� ال �ضر �مصالح الفئات األخر� ذات العالقة

  

  

                                                           
1
  .321.هـ ، ص1435-م2014دار المسیرة، ط�عة الرا�عة، عمان، . أخالق�ات العمل�الل خلف س�ارنه،  

 
- 24، دمش�،المجلدمجلة جامعة دمش� للعلوم االقتصاد�ة والقانون�ةمها محمود رمز� ر�حاو�، شر�ات المساهمة ما بین الحو�مة والقوانین والتعل�مات،  2

  . 94.،ص2008.العدد األول
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في  النظام الذ� یتم من خالله إدارة الشر�ات والتح�م"الحو�مة �أنها) IFC(تعر�ف مؤسسة التمو�ل الدول�ة :ثالثا

   1 ."أعمالها

التطوع�ة التي  تعتبر تلك العمل�ة اإلیراد�ة و"على أنها للحو�مة، ) الجزائر( تعر�ف میثاق الح�م الراشد :را�عا

 2.تقوم بها المؤسسات من أجل إدخال المز�د من الشفاف�ة والصرامة في تسییرها وٕادارتها ومراقبتها

مجموعة من العالقات بین إدارة الشر�ة "على أنها ) OCDE(تعر�ف منظمة التعاون االقتصاد�ة والتنم�ة :خامسا

ة وحملة األسهم فیها و�ذلك أصحاب المصلحة اآلخر�ن وتتضمن إطارا یتم من خالله تحدید ومجلس اإلدار 

  3 .أهداف الشر�ة ووسائل الوصول إلیها ورقا�ة األداء

مجموعة من القوانین واللوائح والتعل�مات والقیود والقواعد التي تنظم عمل "تعر�ف شامل للحو�مة هو  :سادسا

التي تضمن  من المالك واإلدارة وعالقة المؤسسة �الجهات الخارج�ة وهي اآلل�اتالشر�ات والعالقات بین �ل 

حقوق أصحاب المصالح وتضمن االلتزام �أخالق�ات العمل وأن تكون جم�ع المعلومات المتوفرة صح�حة ودق�قة 

 .في الوقت المحدد بین جم�ع األطراف في نفس الش�ل

  الحو�مةظهور : المطلب الثاني

  :خالل العقود القلیلة الماض�ة نتیجة لما یلي ظهر الحدیث عن الحو�مة بوضوح  

االنه�ارات االقتصاد�ة و األزمات المال�ة التي شهدتها عدد من دول شرق آس�ا وأمر��ا الالتین�ة و روس�ا  :أوال

  .في عقد التسعینات من القرن العشر�ن

االنه�ارات المال�ة و المحاسب�ة في االقتصاد األمر��ي خالل السنوات األخیرة مما جعل الكونغرس  :ثان�ا

وقد وافقت على تطب�قه لجنة البورصة في  30/07/2002في  �Sarbanes-Oxleyصدر قانون  األمر��ي 

  :وقد تضمن هذا القانون مقومات الحو�مة في الوال�ات المتحدة و أهمها 27/08/2002

 .مساءلة عناصر إدارة الشر�ة عما ترتك�ه من مخالفات - 

 .إستقالل لجان المراجعة ��امل أعضائها - 

 4.الخارجيتعز�ز إستقالل المراجع  - 

                                                           
1
  .12.،ص2012د�سمبر  17- 15لبنان، -طرابلس-، جامعة الجنانعولمة اإلدارة في عصر المعرفةدمحم �اسین غادر، محددات الحو�مة ومعاییرها،  
  .14.،ص2009، میثاق الح�م الراشد للمؤسسة في الجزائرالتقلید�ة،  وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة 2
  .2003، 56د الثاني، المجلد النشرة االقتصاد�ة، العد،حو�مة الشر�ات: أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشیدة في الشر�اتالبنك األهلي المصر�،3
  .25.، ص2007إتحاد المصارف العر��ة،  ،حو�مة الشر�ات ودور مجلس اإلدارةعدنان بن حیدر بن درو�ش،  4
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 Public Company Accountingتعز�ز دور مجلس اإلشراف المحاسبي على شر�ات المساهمة - 

Oversight Board(PCAOB)   

االقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق الذ� �عتمد على القطاع الخاص  تحول العدید من دول العالم من :ثالثا

تكو�ن شر�ات المساهمة التي تطرح أسهمها متواصلة و�ش�ل خاص من خالل لتحقی� معدالت نمو مرتفعة و 

  .للنهوض �مشروعات التنم�ة الكبیرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمةعلى االكتتاب العام 

  �نتاج لتراكم الدراسات التي تشیر إلى أس�اب ) 2000-1996(ر إصالح الحو�مة مرحلة بدء ظهو  :را�عا 

  انه�ار الشر�ات أو إخفاقها في تحقی� أهدافها أو سوء الممارسات اإلدار�ة بها وٕاهدار أو سوء 

  1.للحو�مةاستخدام اإلم�ان�ات والموارد، مما دفع منظمة التجارة العالم�ة لالهتمام �ص�اغة �عض الم�اد� العامة 

ظهرت الحو�مة لحما�ة المساهم لكي �طمئن �أن الشر�ة التي استثمر مدخراته فیها تعمل حسب المصلحة لذا 

العل�ا للشر�ة، وس�حصل هذا المستثمر في المقابل على عائد على استثماراته، و�ي یتأكد �أن التقار�ر المال�ة 

�ما ظهرت الحو�مة لتضمن للمقرض �أنه س�سترد . �ةالتي تنشرها الشر�ة تبین الوضع المالي الحق�قي للشر 

ق�مة قرضه، وتضمن للموظف �أن الشر�ة التي �عمل لدیها ستستمر في التوظیف، وٕانتاج الخدمات و السلع، 

لوضع االقتصاد� في الدولة وتعززه، وتضمن أ�ضا لجم�ع أصحاب المصالح وتولید ق�مة مضافة تدعم ا

  2.حصولهم على حقوقهم في الشر�ة

  أهم�ة الحو�مة وفوائدها: المطلب الثالث

  :الشر�ات ف�ما یليتكمن أهم�ة حو�مة 

لما لها من أهم�ة في المساعدة على  االقتصادتسهم حو�مة الشر�ات في رفع مستو� �فا�ة اإلقتصاد،  :أوال

إستقرار األسواق المال�ة ورفع مستو� الشفاف�ة وجذب اإلستثمارات من الخارج والداخل على حد سواء، ز�ادة على 

  3.االقتصاد�تقل�ص حجم المخاطر التي تواجه النظام 

                                                           
1

  .25.عدنان بن حیدر بن درو�ش، مرجع ساب�،  ص
  .07.سلسلة النشرات التثق�ف�ة لمر�ز أبوظبي للحو�مة، ص،"ب�انات غیر منشورة"، أساس�ات الحو�مة مصطلحات و مفاه�ممر�ز أبوظبي للحو�مة،  2

   .04.، هیئة السوق المال�ة المجموعة االستثمار�ة بخیت، المملكة العر��ة السعود�ة، ص"ب�انات غیر منشورة" ،حو�مة الشر�اتهیئة السوق المال�ة، 3 
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إن تطبی� م�اد� الحو�مة �ساعد الشر�ات على خل� بیئة عمل سل�مة تعین الشر�ة على  الشر�ات، :ثان�ا

�اإلضافة إلى أن الحو�مة تحقی� أداء أفضل مع توافر اإلدارة الجیدة ولذا تكون الق�مة اإلقتصاد�ة للشر�ة أكبر، 

  أقل مما  تساعد الشر�ات على الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمو�ل الالزم بتكلفة

 .�عینها على التوسع في نشاطها، وتقلیل المخاطر و�ناء الثقة مع أصحاب المصالح

تهدف حو�مة الشر�ات إلى حما�ة اإلستثمارات من التعرض للخسارة �سبب  المستثمرون وحملة األسهم، :ثالثا

مار وحقوق المساهمین سوء إستخدام السلطة في غیر مصلحة المستثمر�ن وترمي أ�ضا إلى تعظ�م عوائد اإلستث

  على الحد من حاالت تضارب المصالحوالق�مة اإلستثمار�ة عالوة 

إذ إن إلتزام الشر�ة بتطبی� معاییر الحو�مة �فعل دور المساهمین في المشار�ة في إتخاذ القرارات الرئ�س�ة  

  .المتعلقة بإدارة الشر�ة ومعرفة �ل ما یرت�� �استثماراتهم

بناء عالقة وث�قة وقو�ة بین إدارة الشر�ة والعاملین بها تسعى الحو�مة على  أصحاب المصالح اآلخر�ن، :را�عا

�ة وتحقی� في رفع مستو� أداء الشر  ستو� ثقة جم�ع المتعاملینوموردیها ودائینیها وغیرهم، فالحو�مة تعزز م

  1.أهدافها اإلستراتیج�ة

  أهداف الحو�مة: المطلب الرا�ع

تهدف قواعد وضوا�� الحو�مة إلى تحقی� الشفاف�ة والعدالة ومنح ح� مساءلة إدارة الشر�ة، و�التالي تحقی� 

الحما�ة للمساهمین وحملة األسهم جم�عا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من إستغالل السلطة في غیر 

م�ة المدخرات وتعظ�م الر�ح�ة و إتاحة فرص المصلحة العامة �ما یؤد� إلى تنم�ة اإلستثمار وتشج�ع تدفقه وتن

عمل جدیدة �ما أن هذه القواعد تؤ�د على أهم�ة اإللتزام �أح�ام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء 

المالي ووجود ه�اكل إدار�ة تم�ن من محاس�ة اإلدارة أمام المساهمین مع تكو�ن لجنة مراجعة من غیر أعضاء 

  2. �ة تكون لها مهام و إختصاصات وصالح�ات عدیدة لتحقی� رقا�ة مستقلة على التنفیذمجلس اإلدارة التنفیذ

  

  

                                                           
1
  .05.مرجع ساب�، ص هیئة السوق المال�ة، 
 اإلصالح المحاسبي عزاو� أعمر و بوز�د سا�ح، دور حو�مة الشر�ات في تقی�م �فاءة نظم المعلومات المحاسب�ة وف� معاییر المحاس�ة الدول�ة، 2

  .188.،ص2011نوفمبر  30-29جامعة قاصد� مر�اح ورقلة یومي في الجزائر، 
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  الحو�مة تطبی� أساس�ات: الم�حث الثاني

لذا قسم الم�حث إلى ثالث مطالب، نتناول سوف نتطرق في هذا الم�حث إلى عرض أساس�ات تطبی� الحو�مة،

األطراف الرئ�س�ة في الحو�مة و المطلب الثالث محددات في المطلب األول أهداف الحو�مة و المطلب الثاني 

  .الحو�مة

  م�ونات نظام الحو�مة : المطلب األول

  :یتكون نظام حو�مة المؤسسات من

یتكون هذا الجانب مما تحتاج إل�ه الحو�مة من مستلزمات وما یتعین توفیره لها من : مدخالت النظام - أوال

  .تشر�ع�ة، إدار�ة أو اقتصاد�ةمتطل�ات، سواء متطل�ات قانون�ة، 

و�قصد �ه الجهات المسؤولة عن تطبی� الحو�مة و�ذلك المشرفة على هذا : نظام تشغیل الحو�مة - ثان�ا

حو�مة وفي تشج�ع التطبی�، وجهات الرقا�ة و�ل أسلوب إدار� داخل المؤسسة أو خارجها مساهم في تنفیذ ال

  .ء �فاعلیتهاااللتزام بها و في تطو�ر أح�امها و االرتقا

الحو�مة ل�ست هدف في حد ذاته و لكنها أداة ووسیلة لتحقی� نتائج و أهداف �سعى : مخرجات النظام -ثالثا

إلیها الجم�ع فهي مجموعة من المعاییر و القواعد و القوانین المنظمة لألداء و الممارسات العلم�ة و التنفیذ�ة 

  1.لح وتحقی� اإلفصاح و الشفاف�ةللمؤسسات ومن ثم الحفا� على حقوق أصحاب المصا

  .�ما �م�ن توض�ح  م�ونات نظام التشغیل في ش�ل اآلتي

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

، �ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، غیر منشورة) رسالة ماجستیر(، دور المراجعة الداخل�ة في تطبی� حو�مة المؤسساتعلي عبد الصمد، عمر 

  .12.، ص2009جامعة المد�ة، 
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  الحو�مةم�ونات نظام  ):01(الش�ل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخالت                                نظام التشغیل                        مخرجات       

  

غیر (، رسالة ماجستیر دور المراجعة الداخل�ة في تطبی� حو�مة المؤسساتعمر علي عبد الصمد،  :المصدر

  .12.، ص2009المد�ة، ، �ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة )منشورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متطلبات قانونیة

  متطلبات تشریعیة

  متطلبات إداریة

 متطلبات اقتصادیة

 عناصر خارجیة عناصر داخلیة

  مجلس االدارة -

  لجنة المراجعة -

 المراجعة الداخلیة -

  المھنیة الھیئات-

  أسواق رأس المال-

 المراجعة الخارجیة-

  حمایة حقوق المساھمین

حمایة حقوق أصحاب 

  المصالح

تحقیق اإلفصاح و 

  الشفافیة

  تأكید المعاملة المتساویة

تفعیل مسؤولیات مجلس 

  االدارة

ضمان األساس الالزم 

لتفعیل إطار حوكمة 

  المؤسسات
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  محددات الحو�مة: الثانيالمطلب 

لكي تتم�ن الشر�ات من اإلستفادة من مزا�ا تطبی� الحو�مة یجب أن تتوافر مجموعة من المحددات و الضوا�� 

  ):خارج�ة وداخل�ة(التي تضمن التطبی� السل�م لم�اد� الحو�مة و تشتمل هذه المحددات على مجموعتین

، وتشیر إلى المناخ العام لإلستثمار في الدولة، وتمثل البیئة التي تعمل من خالها المحددات الخارج�ة: أوال

 :الشر�ات التي قد تختلف من م�ان آلخر أو من دولة ألخر�، وهي ع�ارة عن

  .القوانین واللوائح التي تنظم العمل �األسواق المال�ة. 1

  الزم للمشروعات �الش�ل المناسب الذ� �شجع الشر�ة على نظام مالي جید، �ضمن توفیر التمو�ل ال. 2

  .اإلستمرار والمنافسة الدول�ة

�فاءة الهیئات واألجهزة الرقاب�ة مثل هیئات سوق المال وذلك عن طر�� إح�ام الرقا�ة على الشر�ات . 3

ت المناس�ة والتطبی� والمصارف والتحق� من دقة وسالمة الب�انات والمعلومات التي تقوم بنشرها، ووضع العقو�ا

  .الفعلي لها في حالة عدم اإللتزام

دور المؤسسات غیر الح�وم�ة مثل جمع�ات المحاسبین والمراجعین، في ضمان إلتزام أعضائها �النواحي . 4

  .السلو��ة والمهن�ة و األخالق�ة و التي تضمن عمل األسواق ��فاءة

یذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشر�ة، التي وترجع أهم�ة هذه المحددات إلى أن وجودها �ضمن تنف

  .تقلل من التعارض بین العائد اإلجتماعي و العائد الخاص

، وتشیر إلى القواعد واألسس التي تحدد ��ف�ة إتخاذ القرارات وتوز�ع السلطات داخل المحددات الداخل�ة: ثان�ا

والمدیر�ن التنفیذیین، والتي یؤد� توافرها من ناح�ة وتطب�قها من الشر�ة بین الجمع�ة العامة ومجلس اإلدارة 

  أشیر إلى المحددات الداخل�ة على ناح�ة أخر� إلى تقلیل التعارض بین مصالح هذه األطراف الثالثة، وقد

  1.أنها تتمثل في المساهمین، مجلس اإلدارة والمدیرون، أصحاب المصالح، المراجعة، طرق اإلفصاح المحاسبي

  

  

  

                                                           
1
غیر منشورة، ) مذ�رة ماجستیر(، دور حو�مة الشر�ات في تحقی� جودة المعلومات المحاسب�ة و انع�اساتها على سعر السهمعبد الرازق حسن الشیخ،  

  .24. ص. م2012 -هـ1433غزة، -الجامعة االسالم�ة
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  األطراف الرئ�س�ة في الحو�مة:  المطلب الثالث

إن حو�مة الشر�ات تتأثر �العالقات ف�ما بین األطراف في نظام الحو�مة، وأصحاب الملك�ات الغال�ة من 

األسهم الذین قد ��ونون أفرادا أو عائالت أو �تلة متحالفة أو أ�ة شر�ات أخر� تعمل من خالل شر�ة قا�ضة 

  :رة نجد �ل منومن بین أهم هذه األطراف المؤث. �ما �م�ن أن یؤثروا في سلوك الشر�ة

وهم من �قومون بتقد�م رأس المال للشر�ة عن طر�� ملكیتهم لألسهم وذلك مقابل الحصول  المساهمین، :أوال

على األر�اح المناس�ة الستثماراتهم، وأ�ضا تعظ�م ق�مة الشر�ة على المد� الطو�ل، وهم من لهم الح� في 

 .إخت�ار أعضاء مجلس اإلدارة المناسبین لحما�ة حقوقهم

  وهو من �مثل المساهمین وأ�ضا األطراف األخر� مثل أصحاب المصالح، ومجلس  مجلس اإلدارة، :ثان�ا

�قوم �اخت�ار المدیر�ن التنفیذیین والذین یو�ل إلیهم سلطة اإلدارة الیوم�ة ألعمال الشر�ة، �اإلضافة إلى  اإلدارة

الرقا�ة على أدائهم، �ما �قوم مجلس اإلدارة برسم الس�اسات العامة للشر�ة و��ف�ة المحافظة على حقوق 

 .المساهمین

  لشر�ة وتقد�م التقار�ر الخاصة �األداء إلى مجلس اإلدارة، وهي المسئولة عن اإلدارة الفعل�ة لاإلدارة،  :ثالثا

  وتعتبر إدارة الشر�ة هي المسئولة عن تعظ�م أر�اح الشر�ة وز�ادة ق�متها �اإلضافة إلى مسئول�اتها تجاه 

 .اإلفصاح والشفاف�ة في المعلومات التي تنشرها للمساهمین

مصالح داخل الشر�ة مثل الدائنین والموردین والعمالء  وهم مجموعة من األطراف لهم أصحاب المصالح،  :را�عا

والعمال والموظفین، و�جب مالحظة أن هؤالء األطراف ��ون لدیهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في 

�عض األح�ان، فالدائنون على سبیل المثال، یهتمون �مقدرة الشر�ة على السداد، في حین یهتم العمال 

   1.�ة على اإلستمراروالموظفین �مقدرة الشر 

  

  

  

                    

                                                           
1
�ل�ة حو�مة الشر�ات �آل�ة للحد من الفساد المالي و اإلدار�، ، جمیل أحمد وسفیر دمحم، تجل�ات حو�مة الشر�ات في االرتقاء �مستو� الشفاف�ة واالفصاح 

  .06.ص.م2012ما�  07-06العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر جامعة دمحم خ�ضر �س�رة یومي 
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  .�ما یوضح الش�ل التالي األطراف الفاعلة في نظام الحو�مة

  ) :02(الش�ل رقم                               

  .األطراف الرئ�س�ة التي لها عالقة بنظام الحو�مة                      

       

  

  .من إعداد الطال�ة: المصدر 

  

  

  

  

  

 الحو�مة

أصحاب 

 المصالح

 المساهمین
مجلس 

 اإلدارة

 اإلدارة
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  ر�ائز الحو�مة : لب الرا�عالمط

  :ترتكز حو�مة المؤسسات على ثالث عناصر هي

أ� ضمان االلتزام السلو�ي من خالل االلتزام �األخالق�ات و قواعد السلوك المهني  :السلوك األخالقي - أوال

لومات الرشید، و التوازن في تحقی� مصالح �افة األطراف المرت�طة �المؤسسة، و الشفاف�ة في عرض المع

  .المال�ة، الق�ام �المسؤول�ة االجتماع�ة و الحفا� على بیئة نظ�فة

  تتمثل في تفعیل دور أصحاب المصلحة في المؤسسة الذ� �شمل  :الرقا�ة و المساءلة - ثان�ا

هیئة سوق المال، مصلحة المؤسسات، البورصة، البنك المر�ز� في حالة : أطراف رقاب�ة عامة مثل .1

 .البنوك

المساهمون، مجلس اإلدارة، لجنة المراجعة، المراجعون الداخلیون، المراجعون : همأطراف رقاب�ة م�اشرة  .2

 .الخارجیون 

 .الموردون، العمالء، المستهلكون، المودعون، المقرضون : أطراف أخر� مثل .3

اإلفصاح و توصیل المخاطر إلى  تشمل �ل من وضع نظام إلدارة المخاطر، :إدارة المخاطر -ثالثا

  1 .المستخدمین و أصحاب المصالح

  .الش�ل التالي یوضح ر�ائز الحو�مة

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 .49.، ص2007مع�ة، القاهرة، ، الدار الجا)شر�ات قطاع األعمال ومصارف المفاه�م، الم�ادئ، التجارب (حو�مة الشر�ات طارق عبد العال حماد،  
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  ر�ائز الحو�مة):03(الش�ل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شر�ات قطاع األعمال ومصارف المفاه�م، الم�اد�، (حو�مة الشر�ات طارق عبد العال حماد، : المصدر

 .49.، ص2007، الدار الجامع�ة، القاهرة، )التجارب 

 إدارة المخاطر الرقا�ة و المساءلة السلوك األخالقي

ضمان االلتزام السلو�ي 

  :من خالل

االلتزام �األخالق�ات 

  .الحمیدة

االلتزام �قواعد السلوك 

  .المهني الرشید

التوازن في تحقی� 

مصالح األطراف 

  .المرت�طة �المنشأة

الق�ام �المسؤول�ة 

اإلجتماع�ة و الحفا� 

  .على بیئة نظ�فة

تفعیل أدوار أصحاب 

المصلحة في نجاح 

  .المنشأة

أطراف رقاب�ة عامة مثل 

هیئة سوق المال، 

مصلحة الشر�ات، 

البورصة، البنك المر�ز� 

  .في حالة البنوك

 :أطراف رقاب�ة م�اشرة

المساهمین، مجلس 

اإلدارة، لجنة المراجعة، 

  .المراجعون الخارجیون 

المردون، : أطراف أخر� 

العمالء، المستهلكون، 

  .المودعون، المقرضون 

وضع نظام إلدارة 

  .المخاطر

اإلفصاح و توصیل 

المخاطر للمستخدمین و 

 .المصلحة أصحاب
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  م�ادئ حو�مة الشر�ات: الم�حث الثالث

یتضمن هذا الم�حث عرض لم�اد� حو�مة الشر�ات، ذلك من خالل تقس�م الم�حث إلى ثالث مطالب، نأخذ في 

لمنظمة التعاون االقتصاد� و التنم�ة و المطلب الثاني م�اد� حو�مة الشر�ات  المطلب األول م�اد� الحو�مة

  .لمنظمات دول�ة أخر� والمطلب الثالث آل�ات تطبی�  م�اد� حو�مة الشر�ات

  لمنظمة التعاون االقتصاد� والتنم�ة م�ادئ الحو�مة: المطلب األول

فلقد حازت على إهتمام مختلف الهیئات والتنظ�مات  تمثل هذه الم�اد� العمود الفقر� لتطبی� حو�مة الشر�ات،

ذات الصلة بتطبی� الحو�مة، و�ان أكثرها قبوال وٕاهتماما وأس�قها صدورا هي الم�اد� الصادرة عن منظمة 

  م 2004م والتي تم إعادة ص�اغتها سنة 1999سنة ) OCED(التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة

  : إلى ستة م�اد� رئ�س�ة هي) OCED(قتصاد�ة وتنقسم الم�اد� الصادرة عن المنظمة اال

  ضمان وجود أساس إلطار فعال لحو�مة الشر�ات: المبدأ األول

ین�غي أن یتضمن إطار حو�مة الشر�ات �ال من تعز�ز شفاف�ة األسواق و�فاءتها، �ما یجب أن ��ون متناسقا 

طات اإلشراف�ة، والتنظ�م�ة، والتنفیذ�ة مع أح�ام القانون، وأن �ص�غ بوضوح تقس�م المسئول�ات ف�ما بین السل

  .المختلفة

  : و�تحق� هذا المبدأ من خالل التالي

 .ثیر على األداء االقتصاد� الشامل، ونزاهة السوق مة �حیث ��ون ذا تأوضع إطار الحو� .1

 .یجب أن تكون المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة للحو�مة متوافقة مع أح�ام القانون وقابلة للتنفیذ .2

�غي أن ��ون توز�ع المسئول�ات وف� اختصاص تشر�عي ما ومحدد �ش�ل �ضمن خدمة المصالح ین .3

 .العامة

أن ��ون لد� الجهات اإلشراف�ة والتنظ�م�ة والتنفیذ�ة السلطة والنزاهة والموارد للق�ام بواج�اتها �طر�قة  .4

فضال عن أن أح�امها وقراراتها ین�غي أن تكون في الوقت المناسب وشفافة مع توفیر  متخصصة و موضوع�ة،

  1.الشرح التام لها

  

                                                           
1
،الجامعة االسالم�ة غیر منشورة) مذ�رة ماجستیر(،مد� تأثیر تطبی� حو�مة الشر�ات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطینهاني دمحم خلیل، 

  .32.ص. م2009- هـ1430،غزة،
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  حما�ة حقوق المساهمین: المبدأ الثاني 

و�شمل هذا المبدأ  .المساهمین حقوق  ممارسة و�سهل الشر�ات، لحو�مة المنظمة القواعد إطار �حمي أن یجب

  :الفرع�ة التال�ة مجموعة الم�اد�ء

 ملك�ة تحو�ل أو نقل، و الملك�ة لتسجیل اآلمنة األسالیبتوفیر  األساس�ة المساهمین حقوق  تتضمن .1

 في والتصو�ت المشار�ة، و ومنتظمة دور�ة �صفة �الشر�ة المتعلقة المعلومات على الحصولم و ألسها

 .للمساهمین العامة الجمع�ة اجتماعات

، مثل الشر�ة في الجوهر�ة �التغیرات المتعلقة القرارات عن �افٍ  �ش�ل إعالمهم في المساهمین ح�  .2

  .المال رأس ز�ادة أسهم بإصدار الترخ�صو  األساسي النظام في التعد�الت

 للمساهمین، العامة الجمع�ة اجتماعات في والتصو�ت �فاعل�ة المشار�ة في المساهمین ح�   .3

   .الجمع�ة اجتماعات تح�م التي التصو�ت، إجراءات ذلك في �ما �القواعد، وٕاعالمهم

 على الحصول من المساهمین �عض تم�ن التي والترتی�ات المال رأس ه��ل عن اإلفصاح وجوب  .4

  .مساهمتهم نس�ة مع یتناسب ال �ما الشر�ة س�اسة على یؤثر الذ� التح�م من قدر

 1.الشر�ات علي الرقا�ة في بوظائفه السوق  ق�ام في والشفاف�ة الكفاءة .5

  المعاملة العادلة والمتكافئة لجم�ع المساهمین: المبدأ الثالث

و�ؤ�د على أنه ین�غي أن تتضمن م�اد� حو�مة الشر�ات المعاملة المتكافئة لجم�ع المساهمین �ما فیهم صغار 

  .المساهمین، والمساهمین األجانب، مع تعو�ضهم في حالة إنتهاك حقوقهم

   :و�تحق� هذا المبدأ من خالل التالي

 .المساواة في توفیر المعلومات لمختلف الفئات .1

 . المساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمین .2

  .اإلفصاح عن المصالحة الخاصة �مجلس اإلدارة والمدیر�ن. الدفاع عن حقوق القانونیین .3

 2.التعو�ض عن حاالت التعد� على حقوقهم .4

                                                           
1
 - ، �ل�ة االقتصادحو�مة الشر�ات ودورها في االصالح االقتصاد�الشر�ات في رفع �فاءة بورصة المصر�ة،  صالح ز�ن الدین، دور م�اد� الحو�مة 

  .11.ص. م2008تشر�ن األول أكتو�ر  16-15جامعة دمش� 
دراسة (قتصاد� و التنم�ةمد� تطبی� م�ادئ الحو�مة المؤسس�ة في المصارف الفلسطین�ة وفقا لم�ادئ منظمة التعاون االف�ر� عبد الغني دمحم جوده،  2

   .28.م، ص2008-هـ1429، الجامعة اإلسالم�ة،غزة، غیر منشورة)مذ�رة ماجستیر(، )حالة بنك فلسطین

  

  

  
  



 اإلطار العام للحو�مة                                                                                   الفصل األول

 

24 

  

  

  حما�ة حقوق أصحاب المصالح :المبدأ الرا�ع 

ین�غي أن تتضمن م�اد� حو�مة الشر�ات حما�ة حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والبنوك والعاملین 

�ما �حددها القانون �ما في ذلك تأكید احترام حقوقهم وٕایجاد وسائل لمشار�تهم مع ضمان فرصة حصولهم على 

  .المعلومات المتصلة بذلك

  :دأ من خالل التاليو�تحق� هذا المب

 .التعاون بین أصحاب المصالح و إدارة الوحدات االقتصاد�ة .1

 .المشار�ة في المتا�عة والرقا�ة على أداء الوحدات االقتصاد�ة .2

 .ضمان حصولهم على المعلومات المالئمة و الكاف�ة والموثوق بها .3

 .المحافظة على حقوقهم .4

 .الحصول على التعو�ضات في حال انتهاك حقوقهم .5

  اإلفصاح والشفاف�ة: المبدأ الخامس 

ین�غي أن تتضمن م�اد� حو�مة الشر�ات تحقی� الشفاف�ة و اإلفصاح الدقی� في الوقت المالئم، و�أسلوب یتف� 

مع معاییر الجودة المحاسب�ة والمال�ة �شأن �افة المسائل المتصلة بتأس�س الشر�ة و أهدافها وح� األغلب�ة من 

تصو�ت و أعضاء مجلس اإلدارة وم�افآتهم و المدیرون التنفیذیون والمرت�ات والمزا�ا حیث المساهمة، وحقوق ال

الممنوحة لهم و النتائج المال�ة و التشغیل�ة للشر�ة و األداء و الملك�ة و عوامل اإلدار�ة مع الق�ام �مراجعة القوائم 

جي لألسلوب المستخدم في إعداد عن طر�� مراجع خارجي مستقل بهدف إتاحة التأكید الخار ة المال�ة السنو�

  .القوائم المال�ة

 :یجب أال �قتصر اإلفصاح على المعلومات الجوهر�ة وٕانما �شمل أ�ضا ما یلي

 .النتائج المال�ة والتشغیل�ة للشر�ة .1

  .أهداف الشر�ة. 2

   .ملك�ة أسهم األغلب�ة و حقوق التصو�ت. 3

، اخت�ارهمم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدیر�ن التنفیذیین والمعلومات الخاصة �مؤهالتهم، و��ف�ة . 4

 .وعالقتهم �المدیر�ن اآلخر�ن، ومد� إستقاللهم

  1.معامالت األطراف ذو� العالقة. 5

                                                           
1
ي إقل�م خالص حسن یوسف الناصر، عبد الواحد غاز� دمحم النع�مي،دور حو�مة الشر�ات في تطو�ر البیئة االستثمار�ة و اجتذاب االستثمار األجنبي ف 

  .05. ، ص2012، )صفر(العراق، العدد-، دهوكمجلة جامعة نوروز�وردستان العراق،
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 .عناصر المخاطر الجوهر�ة المتوقعة. 6

 .الجوهر�ة المتعلقة �العاملین وغیرهم من ذو� الشأن و المصالح األمور. 7

 .ه�اكل وس�اسات قواعد حو�مة الشر�ات ومضمون قانون حو�مة الشر�ات و أسلوب تنفیذه. 8

 .یجب إعداد المعلومات المحاسب�ة و اإلفصاح عنها ط�قا لمعاییر المحاس�ة والمراجعة المال�ة وغیر المال�ة. 9

المراجعة السنو�ة لحسا�ات الشر�ة بواسطة مراجع مستقل و مؤهل و ذلك بهدف تقد�م ضمان یجب إجراء . 10

خارجي و موضوعي للمجلس و المساهمین �فید أن القوائم المال�ة تمثل �الفعل المر�ز المالي للشر�ة و أدائها 

 .لمجاالت الهامةا في جم�ع

للمساهمین و علیهم بذل العنا�ة المهن�ة الحر�صة عند یجب أن �قدم مراجعو الحسا�ات الخارجیین تقار�رهم . 11

 .الق�ام �المراجعة

یجب توفیر قنوات لبث المعلومات تسمح �حصول المستخدمین على معلومات �اف�ة وفي التوقیت المناسب . 12

 .و�تكلفة اقتصاد�ة و�طر�قة تتسم �العدالة

لتحلیل و�دعم توص�ات المحلل و الوسطاء یجب أن یزود إطار حو�مة الشر�ات �منهج فعال یتناول ا. 13

وشر�ات التصنیف، وغیرها من األطراف التي تؤثر على القرارات التي یتخذها المستثمرون والتي تخلو من 

 .تعارض المصالح الذ� قد یؤثر على نزاهة التحلیل أو توص�ات المحلل

  :و�تحق� هذا المبدأ من خالل 

 .دقة اإلفصاح -

 .احالتوقیت المالئم لإلفص -

 .شمول�ة اإلفصاح -

 .مراجعة المعلومات المفصح عنها -

 1.توفیر قنوات توصیل المعلومات للمستخدمین -

  

  

                                                                                                                                                                                                 
  
1
  .06.خالص حسن یوسف الناصر، عبد الواحد غاز� دمحم النع�مي، مرجع ساب�، ص 
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  مسؤول�ات مجلس اإلدارة: المبدأ السادس 

یجب أن تتضمن م�اد� حو�مة الشر�ات مسؤول�ات مجلس اإلدارة و أن تضمن مساءلة المجلس من قبل 

ومن مهام المجلس مراجعة وتوج�ه إستراتیج�ة الشر�ة والموازنات السنو�ة و اإلنفاق  الشر�ة و المساهمین،

الرأسمالي وخط� النشا� ووضع أهداف األداء ومتا�عة التنفیذ مع الق�ام �اخت�ار المدیر�ن التنفیذیین وتقر�ر 

  .المرت�ات والمزا�ا الممنوحة لهم ومتا�عتهم والتقی�م الموضوعي لشئون الشر�ة

  :ق� هذا المبدأ من خالل و�تح

 .ضمان مسئول�ة المجلس تجاه الوحدة االقتصاد�ة والمساهمین .1

 .توفیر المعلومات الكاف�ة الموثوق فیها  .2

 .المعاملة المتكافئة لجم�ع المساهمین .3

 .اإللتزام �القوانین و تحقی� مصالح �افة األطراف .4

 1.اإلقتصاد�ةإتخاذ القرارات ومتا�عة المهم والوظائف األساس�ة �الوحدة  .5

  .وضح هذه الم�اد� في الش�ل التالي�ما �م�ن أن ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 OECD Principles and Annotations on Corporate Governance Arabic translation Page 11.

1
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  ):04(الش�ل رقم

  2004م�اد� الحو�مة لمنظمة التعاون االقتصاد� و التنم�ة لسنة 

  

  

  

  .من إعداد الطال�ة: المصدر

  

  

  

  

  

  

م�ادئ 

الحو�مة 

لمنظمة 

(OCED)

ضمان وجود 

أساس إلطار 

فعال لحو�مة 

 الشر�ات
حما�ة 

حقوق  

 المساهمین

المعاملة العادلة 

و المتكافئة 

لجم�ع 

حما�ة  المساهمین

حقوق 

أصحاب 

 المصالح

اإلفصاح 

و 

 الشفاف�ة

مسؤول�ات 

مجلس 

 اإلدارة
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  لمنظمات دول�ة أخر� الشر�ات حو�مة م�ادئ : المطلب الثاني

 لجنة �ازل للرقا�ة المال�ة م�ادئ:الفرع األول 

و التي یبلغ . لجنة �ازل للرقا�ة على البنوك وتنظ�م و مراق�ة الصناعة المصرف�ةخالل المعاییر التي وضعتها 

  :عددها ثمان�ة م�اد� وفقا للتقر�ر األحدث لهذه اللجنة

ي هذا اإلطار، وأن التأكد من �فاءة أعضاء مجلس اإلدارة و إدراكهم الكامل لمفهوم الحو�مة و دورهم ف .1

 لدیهم القدرة على إصدار القرارات 

 .من قبل مجلس اإلدارة ومتا�عتها وضع األهداف اإلستراتیج�ة للبنك .2

والمساءلة و  التوز�ع السل�م للمسئول�ات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ووضع قواعد وحدود واضحة لها، .3

 .المحاس�ة داخل البنك سواء ألنفسهم أو لجم�ع العاملین على حد سواء

 .وجود نظام فعال للرقا�ة الداخل�ة في البنك، و إدراك المراقبین ألهم�ة دورهم .4

مراق�ة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصاعد فیها تضارب المصالح، �ما في ذلك عالقات  .5

 .ن المرت�طین �المصرف و ��ار المساهمین و اإلدارة العل�االعمل مع المقترضی

أن تتواف� س�اسات الم�افآت المال�ة و الحوافز و تطب�قاتها مع الثقافة العامة للبنك و مع اإلستراتیج�ة و  .6

 .األهداف طو�لة األجل

 .ادرة عنهاتوافر الشفاف�ة و اإلفصاح في �افة أعمال و أنشطة البنك و اإلدارة، وفي التقار�ر الص .7

تفهم أعضاء المجلس و اإلدارة التنفیذ�ة العل�ا للبیئة التشر�ع�ة التي تح�م العمل في البنك و �ذلك  .8

  1.، وااللتزام الكامل �القوانین و التعل�مات السار�ةاله��ل التشغیلي ف�ه

 م�ادئ مؤسسة التمو�ل الدول�ة: الفرع الثاني

وضعت مؤسسة التمو�ل الدول�ة التا�عة للبنك الدولي قواعد و أسس ومعاییر مال�ة و إدار�ة  2003في عام 

 :هدفها دعم الحو�مة داخل المؤسسات و أهم هذه األسس هي

 .یجب أن تكون الممارسات جیدة و مقبولة -

 . إیجاد خطوات جدیدة تضمن الح�م الجید الجدید -

 .الح�م الجید محل�ا إسهامات أساس�ة لتطو�ر وتحسین -

 2.الق�ادة الجیدة -

 

                                                           
1
  .03.ص. 2010الكو�ت، أكتو�ر العدد الثالث،، إضاءات مال�ة ومصرف�ةالمصرف�ة، معهد الدراسات  
  .35هاني دمحم خلیل، مرجع ساب�، ص 2
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  آل�ات تطبی� م�ادئ حو�مة الشر�ات: الثالثالمطلب 

  نبذة عن م�ادئ اإلدارة الحاكمة: الفرع األول

الشر�ات �أنها مجموعة األسس و الممارسات التي تطب� �صفة خاصة على  �م�ن تعر�ف قواعد حو�مة

الشر�ات المملو�ة لقاعدة عر�ضة من المستثمر�ن و تتضمن الحقوق و الواج�ات لكافة المتعاملین مع الشر�ة 

ح وتظهر من خالل النظم و اللوائ. إلخ....مثل مجلس اإلدارة، و المساهمین، الدائنین، البنوك و الموردین

  .الداخل�ة المط�قة �الشر�ة والتي تح�م إتخاذ أ� قرار قد یؤثر على مصلحة الشر�ة أو المساهمین بها

توفر قواعد حو�مة الشر�ات اإلطار التنظ�مي الذ� �م�ن من خالله للشر�ة أن تحدد أهدافها وتحدد أ�ضا ��ف�ة 

  .تحقی� هذه األهداف

  تقوم قواعد الحو�مة بتحدید اآلتي: أوال

 .ة إتخاذ القرارات��ف� - 

 .الشفاف�ة و اإلفصاح في تلك القرارات - 

 .السلطة و المسؤول�ة للمدیر�ن و العاملین �الشر�ة - 

 .المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها للمستثمر�ن - 

  .حما�ة حقوق صغار المساهمین - 

 ید قواعد حو�مة الشر�ات ومنهاالعوامل المتدخلة في تحد: ثان�ا

 .قوانین الشر�ات - 

 .القوانین التي تح�م سوق األوراق المال�ة - 

 .قواعد قید �البورصات - 

 .قانون منع االحتكار و قانون اإلفالس وقانون اإلندماج وقانون اإلستحواذ - 

 .الهیئات الرقاب�ة مثل الهیئة العامة لسوق المال - 

 .المحاكم التي تشرف على تطبی� تلك القوانین - 

  ر�اتأهم�ة قواعد الحو�مة للش: الفرع الثاني

  �1النس�ة للشر�ات : أوال

                                                           
1
  .03-02.شارع الشرفین وسط المدینة، ص 04، حوكمة الشركاتبورصة القاھرة االسكندریة،  
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تم�ن من رفع الكفاءة االقتصاد�ة للشر�ة من خالل وضع أسس للعالقة بین مدیر� الشر�ة و مجلس اإلدارة و - 

 .المساهمین

على وضع اإلطار التنظ�مي الذ� �م�ن من خالله تحدید أهداف الشر�ة وسبل تحق�قها من خالل توفیر  تعمل- 

الحوافز المناس�ة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفیذ�ة لكي �عملوا على تحقی� أهداف الشر�ة التي تراعي 

 .مصلحة المساهمین

 ب قاعدة عر�ضة من المستثمر�ن لتمو�ل تؤد� إلى االنفتاح على أسواق المال العالم�ة وجذ- 

فإذا �انت الشر�ات ال تعتمد على االستثمارات األجنب�ة، �م�نها ز�ادة ثقة المستثمر . المشار�ع التوسع�ة- 

 .المحلي و �التالي رأس المال بتكلفة أقل

بز�ادة ثقة المستثمر�ن ألن تلك القواعد تضمن قواعد الحو�مة جیدا،  تحظى الشر�ات التي تطب� قواعد الحو�مة- 

قد �قوموا �التف�یر جیدا قبل ب�ع أسهمهم في تلك الشر�ات حتى عندما تتعرض ألزمات مؤقتة تؤد� إلى 

انخفاض أسعار أسهمها لثقتهم في قدرة الشر�ة على التغلب على تلك األزمات مما یجعل تلك الشر�ات قادرة 

  .الصمود في فترة األزماتعلى 

تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمین مثل ح� التصو�ت، ح� المشار�ة في :�النس�ة للمساهمین: ثان�ا

  .القرارات الخاصة �أ� تغیرات جوهر�ة قد تؤثر على أداء الشر�ة في المستقبل

اإلفصاح الكامل عن أداء الشر�ة و الوضع المالي و القرارات الجوهر�ة المتخذة من قبل اإلدارة العل�ا �ساعد 

  .المساهمین على تحدید المخاطر المترت�ة على اإلستثمار في هذه الشر�ات

 :من الذ� �ضع قواعد الحو�مة للشر�ات: الفرع الثالث

لقوانین و التشر�عات التي تط�قها الدول، و�التالي قد تختلف هذه عادة تتواجد قواعد الحو�مة للشر�ات في ا

القواعد من دولة إلى أخر� حسب القانون الذ� تت�عه، ونتیجة ألنه قد تخلو القوانین المط�قة في �عض األسواق 

إلى المتقدمة أو الناشئة من هذه القواعد، فإن �عض الهیئات الرقاب�ة األخر� العاملة في �عض الدول تسعى 

وضع قواعد الحو�مة للشر�ات التي یجب أن تت�عها الشر�ات المقیدة أو التي ترغب في القید و ذلك لضمان 

  1.توفیر الحما�ة لحملة األسهم

  

  
                                                           

1
  .06-05- 04.مرجع سابق، ص بورصة القاھرة االسكندریة، 
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  :خالصة الفصل

�عد دراسة هذا الفصل والخاص �اإلطار النظر� للحو�مة �م�ن أن نستنتج أن إهتمام العالم الیوم �موضوع 

جاء نتیجة الرغ�ة في تفاد� تكرار حدوث االنه�ارات والفضائح المال�ة التي عصفت �االقتصاد العالمي  الحو�مة

خالل نها�ة القرن الماضي و�دا�ة القرن الحالي، والحو�مة تعتبر مسألة أخالق�ة �امت�از حیث ترت�� أساسًا 

ت التي تح�م سلو��اتهم سواء أكانت لوائح �أخالق القائمین على إدارة المؤسسات االقتصاد�ة أوًال، و�التشر�عا

داخل�ة أم البیئة التشر�ع�ة العامة، وأن حو�مة الشر�ات تهدف إلى التقلیل من محاوالت إغفال المساهمین عن 

طر�� التدخل في طر�قة إدارة أموالهم، أو عن طر�� إ�صال معلومات ذات مصداق�ة عال�ة تفید �عضهم اآلخر 

إال أن حو�مة الشر�ات و�اإلضافة إلى الم�اد� التي تقوم علیها تحتاج إلى مجموعة من  في عمل�ة اتخاذ القرار

  .القوانین والتشر�عات

�ما تضمن الحو�مة عدم ق�ام مجلس اإلدارة بإساءة إستخدام سلطته في اإلضرار �العمال و الموظفین وتعمل 

  .على تحقی� عدم التمییز بین أصحاب المصالح في المؤسسة
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   :مقدمة

في ظل ما �قع من فضائح مال�ة وما ینتج عنها تجد الشر�ات نفسها مظطرة إلى وضع مواثی� صارمة 

الیوم ن، إال أن قادة األعمال لألخالق�ات من شأنها إرشاد سلوك أعضاء مجلس اإلدارة و المدیر�ن و الموظفی

وا ینظرون إلى األخالق�ات على أنها مجموعة من الم�اد� و اإلرشادات السلو��ة أكثر من �ونها مجرد بدء

  .مجموعة من القواعد الجامدة

  :و لإللمام أكثر �الموضوع قامت الطال�ة بتقس�م هذا الفصل إلى ثالثة م�احث �ما یلي

لى مفهوم أخالق�ات العمل و أهم�ة أخالق�ات العمل سیتم التطرق إ -ماه�ة أخالق�ات العمل: الم�حث األول

  .امل المؤثرة في أخالق�ات العملومصادر أخالق�ات العمل و العو 

سیتم التطرق إلى األخالق�ات المطلو�ة في العامل و  - األخالق�ات األساس�ة في العمل: الم�حث الثاني

األخالق�ات المطلو�ة في صاحب العمل و أخالق�ات العمل ووسائل ترسیخها و إرساءها في المؤسسة و مدونة 

  .األخالق�ات و قواعد السلوك في العمل

مل �جزء من م�اد� سیتم التعرف ف�ه أخالق�ات الع - أخالق�ات العمل ضمن نظام الحو�مة: الم�حث الثالث

  . الحو�مة و تعز�ز الحو�مة ألخالق�ات العمل في المؤسسة و العالقة ما بین الحو�مة و األخالق
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  ماه�ة أخالق�ات العمل: الم�حث األول 

موضوع �حظى بإهتمام �الغ من قبل الجم�ع، ح�ومات، شعوب، منظمات األعمال، أص�حت أخالق�ات األعمال 

غیرها، لذا سوف نتناول في هذا الم�حث عرض لماه�ة أخالق�ات العمل، حیث نتطرق في المطلب جامعات و 

األول مفهوم أخالق�ات العمل و المطلب الثاني أهم�ة أخالق�ات العمل و المطلب الثالث مصادر أخالق�ات 

  .العمل و المطلب الرا�ع العوامل المؤثرة في أخالق�ات العمل

  أخالق�ات العملمفهوم : المطلب األول 

الحسنة، التي البد من توافرها في صاحب المهنة لیؤد� عمله على الوجه هي مجموعة من الصفات " - أوال

 1."األمثل

إن أخالق�ات األعمال هي مجموعة من الم�اد� والق�م األخالق�ة التي تمثل سلوك منظمة ما وتضع " - ثان�ا

 2." محددات على قرراتها

القواعد والم�اد� المجردة التي یخضع لها اإلنسان في تصرفاته،و�حتكم إلیها في تقی�م هي مجموعة " -ثالثا

 3." ، وتوصف �الحسن و الق�حسلو�ه

هي مجموعة م�اد� مدونة أو غیر مدونة تأمر أو تنهى عن سلو��ات معینة، تحت ظروف معینة، وهي " -را�عا

   4".إنع�اس للق�م التي یتخذها الفرد �معاییر تح�م سلو�ه

  أهم�ة أخالق�ات العمل: لمطلب الثانيا

رغ�اتهم و أمزجتهم فإن مفاسد �ثیرة ستتراكم وسوف  وف�عندما یترك العاملون لقد أثبتت التجارب الكثیرة أنه 

تحصل منها الخسارة واإلفالس وتراكم األعمال و تنافر العاملین ونفور العمالء والمراجعین وٕاتاحة المجال 

�اإلهمال و الرشوة و المحسو��ة وتم�ن الفاسدین وغیر األسواء على حساب المخلصین للمفاسد اإلدار�ة 

  5.أخالق�ات العمل أمرا معتادا یؤد� إلى صعو�ة إحترامها انتهاك�ص�ح األسو�اء، ومع طول المد� 

                                                           
 -هـ1431اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة إدارة الثقافة والنشر،م�ة الم�رمة، ، أخالق�ات العمل ضرورة تنمو�ة ومصلحة شرع�ةسعید بن ناصر الغامد�،  1

 .33.م،ص2010
 .02.غیر منشورة،المعهد التقني العماد�ة، ص) مذ�رة ��لر�وس(،اإلدار� أخالق�ات األعمال وأثرها في تقلیل الفساد أحمد محمود حبیب البوتي،  2
 .04.هـ، ص1431،اإلمارات،]برنامج تدر�بي معطر[سالم السالم،  3
دمش�، ، مجلة جامعة دمش� للعلوم االقتصاد�ة و القانون�ةعقوب رشید العد�م، إدراك الموظفین للمسلك الوظ�في و األخالق�ات المهن�ة، عوض العنز� و  4

  .03.، ص2006العدد الثاني، -22المجلد 
  .35.، صسعید بن ناصر الغامد�، مرجع ساب� 5
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�الم�اد�  االلتزاموٕاذا ما أردنا اإلشارة إلى أهم الفوائد التي �م�ن أن تحصل علیها منظمات األعمال جراء 

أو في مهنة معینة أو مجموعة  أو منظمات األعمال والسلوك األخالقي سواءا على صعید الفرد في الوظ�فة 

�عتبر ذا أهم�ة �الغة لمختلف شرائح المجتمع حیث إن هذا األمر �قو� االلتزام �م�اد� العمل الصح�ح و 

وعب غیر مع�ار محدد تتجسد في الصادق و��عد المنظمة من أن تر� مصالحها �منظور ضی� ال �ست

على المد� القصیر ولكنها ستكون �التأكید ذات أثر سلبي في األمد االعت�ارات المال�ة التي تحق� لها فوائد 

  .الطو�ل

  : وتكمن أهم�ة االلتزام �المنظور األخالقي في التالي

�م�ن القبول �المنظور التقلید� للعمل والذ� یر� تعارضا بین تحقی� مصالح منظمة األعمال المتمثلة  ال -

 .�الر�ح الماد� و�ین االلتزام �المعاییر األخالق�ة

وهنا �أتي التصرف نتیجة تجاهلها االلتزام �المعاییر األخالق�ة  ة�ثیر  أع�اء منظمات األعمال حملقد تت -

 .ظمة في مواجهة الكثیر من الدعاو� القضائ�ةاألخالقي ل�ضع المن

تعز�ز سمعة المنظمة على صعید البیئة المحل�ة و اإلقل�م�ة و الدول�ة وهذا أ�ضا له مردود إیجابي على  -

 .المنظمة

 .عمل خاصة وامت�ازاتالحصول على شهادات عالم�ة  -

 مصادر أخالق�ات العمل: لثالمطلب الثا

  :ن أساسین أخالق�ات األعمال إلى ر�نی�ش�ل عام �م�ن أن تستند    

  .نظام الق�م االجتماعي و األخالقي و األعراف والتقالید السائدة في المجتمع: األول 

  1.هو النظام الق�مي الذاتي المرت�� �الشخص�ة والمعتقدات التي تؤمن بها و�ذلك خبرتها السا�قة: الثاني 

  .�م�ن توض�ح ذلك �المخط� التالي و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  . 05.أحمد محمود حبیب البوتي، مرجع ساب�، ص
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مذ�رة (،أخالق�ات األعمال وأثرها في تقلیل الفساد اإلدار� 

  وٕاجماال �م�ن أن تحدد مصادر أخالق�ات األعمال التي تتجسد في السلوك األخالقي الحمید أو السيء  

نظام الق�م و المعتقدات 
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  ):05(الش�ل رقم                            

  .مصادر أخالق�ات األعمال                    

أخالق�ات األعمال وأثرها في تقلیل الفساد اإلدار� ، أحمد محمود حبیب البوتي: 

  .06.غیر منشورة،المعهد التقني العماد�ة، ص) 

وٕاجماال �م�ن أن تحدد مصادر أخالق�ات األعمال التي تتجسد في السلوك األخالقي الحمید أو السيء  

  .العائلة و التر��ة البیت�ة

  .ثقافة المجتمع وق�مه وعاداته

  .التأثیر �الجماعات المرجع�ة

  .المدرسة ونظام التعل�م في المجتمع

  .الرأ� العام ومنظمات المجتمع المدني اإلعالم و مؤسسات

  .مجتمع العمل األول

  1.سلطة القد�م و الق�م الشخص�ة المتأصلة لد� العاملین

                                         

  .06.أحمد محمود حبیب البوتي، مرجع ساب�، ص

 أخالق�ات األعمال

نظام الق�م و المعتقدات 

 الشخص�ة

 .الق�م الشخص�ة الذات�ة الفطر�ة- 

 .المعتقدات الدین�ة والمذهب�ة- 

 .الخبرة السا�قة و المستو� التعل�مي- 

 .الخصوص�ة الفرد�ة- 

.الحالة الصح�ة والنفس�ة والجسمان�ة- 

نظام الق�م 

 اإلجتماع�ة

 .الثقافة السائد في المجتمع

 .ق�م الجماعة- 

 .ق�م العائلة- 

 .ق�م العمل- 

.ق�م المجتمع الحضار� 

                                           الفصل الثاني  

 

  

                           

                    

: المصدر

) ��لر�وس

  

وٕاجماال �م�ن أن تحدد مصادر أخالق�ات األعمال التي تتجسد في السلوك األخالقي الحمید أو السيء  

  : �اآلتي 

العائلة و التر��ة البیت�ة - 

ثقافة المجتمع وق�مه وعاداته - 

التأثیر �الجماعات المرجع�ة - 

المدرسة ونظام التعل�م في المجتمع - 

اإلعالم و مؤسسات - 

مجتمع العمل األول - 

سلطة القد�م و الق�م الشخص�ة المتأصلة لد� العاملین - 

                                                          
1
أحمد محمود حبیب البوتي، مرجع ساب�، ص 

نظام الق�م 

اإلجتماع�ة

الثقافة السائد في المجتمع-

ق�م المجتمع الحضار� - 
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  .القوانین و اللوائح الح�وم�ة و التشر�عات - 

  .قوانین السلوك األخالقي والمعرفي للصناعة و المهن - 

  .الخبرة المتراكمة و الضمیر اإلنساني الصالح - 

  1.جماعات الضغ� في المجتمع المدني  - 

  العوامل المؤثرة في أخالق�ات العمل: را�عالمطلب ال

أص�حت المؤسسات تحت تأثیر عوامل عدیدة عرضة للمآزق األخالق�ة و العمل وف� قواعد تتجاوز فیها 

  :مسئول�اتها االجتماع�ة والتزاماتها األخالق�ة من هذه العوامل 

 .المنافسة الشدیدة -

منتجاتها وممارساتها عبر الحدود �طر�قة تحق� مصالح مؤسسات  توز�عوالتي أتاحت للمؤسسات : مة العول -

 .األعمال العالم�ة على حساب مسئولیتها االجتماع�ة و األخالق�ة

تزاید األنشطة و األعمال القائمة على المعرفة أد� إلى مز�د من التخصص المهني : الممارسات المهن�ة  -

  ومع هذا التطور ظهرت ممارسات مهن�ة �ثیرة ومتنوعة تضر �المهنة وال ترتقي بها، االحترافي

  .الممارساتأخالق�ات المهنة لمواجهة مثل هذه ألنها ال تتوخى المنفعة وتتعمد الضرر مما أوجد الحاجة إلى 

تتلخص في غ�اب معاییر  هذا النوع من الفساد األس�اب التي أدت إلى انتشار من  : الفساد اإلدار� وتطوره -

واتساع  هالمناس�ة النتشار  األخالق في المؤسسات، إزد�اد سوء األوضاع االقتصاد�ة مما ساعد على توفیر البیئة

 .دور الدولة في تقد�م الخدمات، وتأثیر الق�م و األخالق االجتماع�ة التي تشجع على االنحراف وتفضیل األقارب

إن الكسب الشخصي في مقدمة االهتمامات و �أ�ة وسیلة أو طر�قة حتى و إن  : الكسب الشخصي و األنان�ة -

  2.�انت تتجاوز القواعد والمعاییر األخالق�ة في السلوك وتؤد� اآلخر�ن وتكون على حسابهم

  

                                                           
1
 .06.، صمد محمود حبیب البوتي، مرجع ساب�أح 
2
 مجلة الجامعة االسالم�ةعبدهللا،م�اد� وقواعد السلوك األخالقي �را�� فاعل بین حو�مة المؤسسات وم�افحة الفساد،د�اال جمیل دمحم الرز� و�ن منصور  

  .250.، ص2012العدد الثاني، یونیو - ، المجلد العشرون للدراسات االقتصاد�ة واإلدار�ة

  

  



 اإلطار العام ألخالق�ات العمل                                                             الفصل الثاني  

 

39 

  

إن معاییر السلوك األخالقي تختلف من ثقافة إلى أخر� مما یجعل المؤسسات  : التعارض ما بین الثقافات -

�ما أن أس�اب االنه�ارات . التي تعمل في ظل ثقافات مختلفة تواجه معضالت أخالق�ة جراء تلك التعارضات

األخالق�ة للمؤسسات تنطل� من دافع الضغو� التي �فرضها �عض المدیر�ن على المؤسسة ل�ستمروا في 

صبهم، و أن الخوف و الصمت إزاء تجاوزات الك�ار في المؤسسة، ووجود مجلس إدارة ضعیف تمزقه منا

 .�ستلزم األمر أح�انا اتخاذ أسالیب غیر أخالق�ةالخالفات و الصراعات، واالعتقاد �أن حسن أداء �عض المهام 

وما یرت�� بها من س�اسات و�رامج إن هذه العوامل وغیرها أدت إلى تزاید االهتمام �أخالق�ات اإلدارة والعمل 

لالرتقاء بها و التدر�ب علیها و إصدار مدونات أخالق�ة في مؤسسات األعمال في محاولة لالرتقاء �مسئولیتها 

  1.االجتماع�ة والتزاماتها األخالق�ة

  :هي  �ما �م�ن إجمال هذه المؤثرات التي تؤثر في السلوك األخالقي في ثالث م�ونات أساس�ة

 : The personالفرد  -

یتأثر السلوك األخالقي للفرد �مجموعة من العوامل ترت�� بتكو�نه العائلي و الشخصي، فالق�م الدین�ة 

وغیرها تدفع األفراد إلى و المعاییر الشخص�ة و الحاجات الفرد�ة وتأثیر العائلة و المتطل�ات المال�ة 

  ول�ة للنزاهة والعدالة التي تعطي األنوع أو آخر من السلوك، إن الق�م األخالق�ة 

والكرامة واالستقامة واحترام النفس توفر دعائم للمدیر�ن تسندهم في عمل�ة اتخاذ القرار وتجعله أكثر صوا�ا حتى 

   .لو �انت الظروف المح�طة غیر واضحة أو غامضة و الظغوطات �بیرة

 : The Organizationالمنظمة  -

في أخالق�ات م�ان العمل من خالل اله��ل التنظ�مي الموجود و خطو� السلطة و�ذلك  إن للمنظمة تأثیر مهما

  .قواعد العمل و اإلجراءات و أنظمة الحوافز وغیرها

و�ذلك فإن المجام�ع و التنظ�مات غیر الرسم�ة الموجودة لها أثر في سلو��ات األفراد، ولعل الثقافة التنظ�م�ة 

والتي تعني مجموعة الق�م و األعراف المشتر�ة التي تتح�م �التفاعالت  Organizational Cultureالسائدة  

�عضهم مع �عض ومع الجهات األخر� خارج المنظمة، هي مؤثر �بیر وفاعل في السلوك بین أعضاء المنظمة 

� سواء �ان أخالق�ا أو غیر أخالقي من خالل اعتماد الفرد العامل أو اإلدار� على هذه األعراف والق�م ومد

  2.تأكیدها على االلتزام أوعدم االلتزام �سلو��ات معینة

                                                           
1
  .251. ، صزي وبن منصور عبدهللا، مرجع سابقدیاال جمیل دمحم الر 
2
  .86.، ص2008،الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، اإلدارة و األعمالحسن منصور الغالبي وصالح مھدي محسن العامري، طاھر م 
  
  
  
  
  



 اإلطار العام ألخالق�ات العمل

تعمل منظمات األعمال في بیئة تنافس�ة تتأثر �قوانین الح�ومة وتشر�عاتها و�ذلك �الق�م و األعراف االجتماع�ة 

، في حین أن تلزم المنظمات �سلو��ات معینة وتضع معاییر لتصرفاتها و �حدود معینة

إن مجمل . التشر�عات تساعد الح�ومة في التح�م �سلوك المنظمات وجعله متماش�ا مع المعاییر المقبولة

اخ األخالقي التشر�عات و القوانین الح�وم�ة و �ذلك األعراف والق�م االجتماع�ة تعطي تصورا عن طب�عة المن

  1:األف�ارالسائد في صناعة معینة وهذه تؤثر بدورها �السلوك األخالقي للمدیر�ن ، و الش�ل التالي یوضح هذه 

  المؤثرات في السلوك األخالقي

  

، الط�عة الثان�ة، دار اإلدارة و األعمالطاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهد� محسن العامر�، 

  .87-86.، ص2008،الط�عة الثان�ة، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، 

البیئة الخارجیة

تشریعات •
الحكومة 

األعراف •
والقیم 

االجتماعیة
المناخ •

األخالقي في 
الصناعة
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The Environment : 

تعمل منظمات األعمال في بیئة تنافس�ة تتأثر �قوانین الح�ومة وتشر�عاتها و�ذلك �الق�م و األعراف االجتماع�ة 

تلزم المنظمات �سلو��ات معینة وتضع معاییر لتصرفاتها و �حدود معینة

التشر�عات تساعد الح�ومة في التح�م �سلوك المنظمات وجعله متماش�ا مع المعاییر المقبولة

التشر�عات و القوانین الح�وم�ة و �ذلك األعراف والق�م االجتماع�ة تعطي تصورا عن طب�عة المن

السائد في صناعة معینة وهذه تؤثر بدورها �السلوك األخالقي للمدیر�ن ، و الش�ل التالي یوضح هذه 

المؤثرات في السلوك األخالقي:)06(الش�ل رقم                           

طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهد� محسن العامر�، 

  .88.ص 2008وائل للنشر والتوز�ع، عمان، 

                                         

،الط�عة الثان�ة، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، اإلدارة و األعمالطاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهد� محسن العامر�، 

المنظمة

السیاسات •
والمدونات 
األخالقیة 

سلوك •
المشرفین 
والزمالء

الثقافة •
التنظیمیة

المدیر كفرد

تأثیر العائلة
القیم الدینیة

المعاییر 
الشخصیة 
والحاجات

السلوك األخالقي 
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The Environmentالبیئة  -

تعمل منظمات األعمال في بیئة تنافس�ة تتأثر �قوانین الح�ومة وتشر�عاتها و�ذلك �الق�م و األعراف االجتماع�ة 

تلزم المنظمات �سلو��ات معینة وتضع معاییر لتصرفاتها و �حدود معینةفالقوانین . السائدة

التشر�عات تساعد الح�ومة في التح�م �سلوك المنظمات وجعله متماش�ا مع المعاییر المقبولة

التشر�عات و القوانین الح�وم�ة و �ذلك األعراف والق�م االجتماع�ة تعطي تصورا عن طب�عة المن

السائد في صناعة معینة وهذه تؤثر بدورها �السلوك األخالقي للمدیر�ن ، و الش�ل التالي یوضح هذه 

  

                           

  

طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهد� محسن العامر�،  :المصدر

وائل للنشر والتوز�ع، عمان، 

                                                          
1
طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهد� محسن العامر�،  

المدیر كفرد

تأثیر العائلة•
القیم الدینیة•
المعاییر •

الشخصیة 
والحاجات
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  األخالق�ات األساس�ة في العمل: الم�حث الثاني 

سنحاول تسعى المؤسسات الیوم إلى بلوغ أهدافها من خالل وجود أخالق�ات تح�م تصرفات موظفیها من هنا 

الم�حث عرض لألخالق�ات األساس�ة في العمل سیتم التطرق التعرف على هذه األخالق�ات، لذا سنتناول في هذا 

و األخالق�ات المطلو�ة في صاحب العمل والمطلب  في المطلب األول إلى األخالق�ات المطلو�ة في العامل

الثاني أخالق�ات العمل ووسائل ترسیخها وٕارساءها في المؤسسة و المطلب الثالث العالقة ما بین الحو�مة و 

  .األخالق

  األخالق�ات المطلو�ة في العامل وفي صاحب العمل: طلب األول الم

  1األخالق�ات المطلو�ة في العامل: الفرع األول 

القوة و : �ظهر لنا أن أساس األخالق المطلوب توافرها في العامل هما خلقان مرت�طان ب�عضهما ال ینف�ان هما

  :المطلوب توافرها في العامل على النحو التالياألمانة، وتكاد تندرج جم�ع أخالق العمل أو معظمها 

أ� تقبلوه واحرصوا عل�ه، واعملوا  و صال�ة اإلرادة، فالقرآن �ستعمل القوة �معنى صدق العز�مة:  القوة .1

 القوة إذن مطلو�ة للعمل �ما قال تعالى ف. بجد ونشا�، وال تمیلوا إلى الضعف و الوهن

  2) إن خیر من استئجرت القو� األمین ( 

، فیختار له العامل القو� البدن، وقوة الفالح تكمن في بدنه، وقوة الثقیلةفقوة العامل الم�لف �عمل أش�اء 

والمهندس تكمن قوته في عمله وحسن تخط�ط�ه، الصانع تكمن في معرفته �صنعته ومهارته فیها، 

هنة �حسبها قوة والمدرس تكمن قوته في معرفته بتخصصه وحسن تعل�مه، وه�ذا فإن القوة في �ل م

  .ومعرفة واتقانا 

ال شك أن  األمانة خل� أوج�ه اإلسالم، وقد أكد القرآن الكر�م في �ثیر من آ�اته على هذا : األمانة  .2

 3) والذین هم ألمناتهم وعهدهم راعون ( الخل�، و�ذلك فعلت السنة المشرفة فقال تعالى 

ومن األمانة أن �حسن الموظف عمله، وأن یؤد� ما عل�ه من  والواقع أن أمور الناس ال تستق�م إال �األمانة،

  الذ� یدفع العامل إلى إحسان العمل و إن األمانة هي الحافز .مسؤول�ة تجاه المواطنین والدولة واألمة جم�عا

                                                           
1
  32-31- 30.�الل خلف س�ارنه، مرجع ساب�، ص 
 .324.، ص26: قرآن الكر�م، سورة القصص، اآل�ة 2
  .284.، ص08:قرآن �ر�م، سورة المؤمنون، اآل�ة 3
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یر�دون من  وال �طمح أصحاب العمل و ال ،إتقانه و إجادته، وهي الخل� الذ� �حول بینه و�ین الغش و اإلهمال

  1:هذا و�م�ن أن نلخص واج�ات العامل في النقا� التال�ة لعامل أكثر من ذلك، ا

أن �عرف العامل ما هو المطلوب منه وما هي واج�اته ومنطلقات عمله وأن ��ون العقد بین العامل وصاح�ه .1

 .واضحا ال ل�س ف�ه

 .أن �شعر �المسؤول�ة تجاه العمل الذ� �لف أو تعاقد عل�ه وٕارت�� �ه.2

أن یؤد�ه على أحسن الوجوه أ�ا �ان نوع العمل سواء �ان موظفا أو صانعا أو مزارعا أو مهندسا أو طبی�ا أو .3

 .معلما ونحو ذلك

إن هللا �حب من أحد�م إذا عمل ( و إخالص دون غش أو إهمال أو تقصیر لقوله ملسو هيلع هللا ىلص أن یؤد� ذلك �أمانة .4

 .التقصیر و اإلهمال في العمل �مقت وهذا �عني أن هللا) عمال أن یتقنه

فتضی�ع األوقات خ�انة، و الغش خ�انة، وأخذ الرشوة خ�انة، . عدم الخ�انة في العمل ��ل صورها و أش�الها.5

وتعطیل أعمال الناس خ�انة، ف�ل من تقلد عمال مهما �ان نوعه ولم یؤده وف� ما طل�ه منه الشرع الحنیف فهو 

 2 .)ونوا أماناتكم وأنتم تعلمون �أیها الذین ءامنوا ال تخونوا هللا و الرسول وتخ( ى �قول خائن ألمانته وهللا تعال

عدم استغالل عمله ووظ�فته لیجر بذلك نفعا إلى نفسه أو قرابته، أو من هم دونه، دون ح� شرعي أو .6

من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا فما ( فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص  إذ المال العام أمانة عند من أستؤمنوا عل�ه، ني،قانو 

على رفض الم�اسب  فقد شدد اإلسالم على ضرورة التعفف من استغالل النفوذ وشدد). أخذ �عد ذلك فهو غلول 

 .المشبوهة

  األخالق�ات المطلو�ة في صاحب العمل: الفرع الثاني 

ب ف�ه هو اآلخر �طلا �أخالق معینة �ذلك الحال �النس�ة إلى رب العمل �ما �طلب من العامل أن ��ون متخلق

  توافر أخالق معینة وعل�ه واج�ات یجب الق�ام بها حتى تستمر العالقة عالقة

  :إنسان�ة �ر�مة ومن تلك األخالق و الواج�ات ما یلي  

 .إنجازه مع ب�ان ما یتعل� �المدة و األجر أن یبین للعامل ماه�ة العمل المراد.1

  .وٕاذا �لفه فوق طاقته فعل�ه أن �عینه) وال تكلفوهم ما ال �ط�قون ( و�قول ملسو هيلع هللا ىلص  ،أن ال ��لف العامل فوق طاقته.2

                                                           
1
  .34- 33.�الل خلف س�ارنه، مرجع ساب�، ص 
 .146.، ص27:قرآن الكر�م، سورة األنفال، اآل�ة 2
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نسان�ه إ�الحسنى فال بد أن تكون نظرة صاحب العمل إلى العامل نظرة إنسان�ة �حترم فیها  أن �عامل العامل.3

 .فالعامل إنسان یتمتع ��ل خصائص اإلنسان�ة فال یهینه وال �حتقره وقبل ذلك �له ال �ظلمه

على أ� عمل من األعمال فین�غي أن ��ون األجر على قدر العمل ففي حقه عند التعاقد أن ال یبخس العامل .4

ه �صورة متناس�ة مع حقه ظالل اإلسالم یتحتم على صاحب العمل أن �عطي العامل جزاء عمله وثمرة جهد

ثر من فال ین�غي له أن �طالب صاحب العمل �أكتناس�ا تاما، وأن على العامل أن �قتصر على أخذ حقه فحسب 

 .حقه

أن �عط�ه حقه عند فراغه من عمله دون مماطلة ألن هذا الح� أص�ح دینا وأمانة في عن� صاحب العمل .5

 .عل�ه أن یؤد�ه

  .منه الخطأ��ون رح�ما �العمال حین الخطأ والصفح عنه إذا لم ��ن ثمة تقصیر ولو تكرر  أن.6

  أخالق�ات العمل ووسائل ترسیخها و إرساءها في المؤسسة: المطلب الثاني 

األول أخالق�ات العمل ووسائل ترسیخها و الثاني عق�ات تطبی� أخالق�ات  ثالث فروع تم تقس�م هذا المطلب إلى

   . الثالث إرساء أخالق�ات العمل في المؤسسة العمل و

  أخالق�ات العمل ووسائل ترسیخها: الفرع األول 

فالموظف الناجح هو الذ� یراقب هللا تعالى قبل أن یراق�ه المسؤول، وهو الذ� یراعي : تنم�ة الرقا�ة الذات�ة.1

فإذا تكون هذا المفهوم الكبیر في نفس الموظف فستنجح المؤسسة  المصلحة الوطن�ة قبل المصلحة الشخص�ة،

  .�ال شك، ألن الموظفین مخلصون لها

هذه الرقا�ة تمنع من الخ�انة، وتعین على األمانة، لذا فهي من المقومات المتف� علیها في العالم، ومن وسائل 

لحس الوطني، وتحمل المسؤول�ة، و اإلقناع �أهم�ة اوتعز�ز  تنم�ة الرقا�ة الذات�ة، �تقو�ة اإل�مان �ا� والتقو�،

  .الوظ�فة وأدائها �ش�ل صح�ح

ألن الممارسات األخالق�ة غیر السو�ة تنتج  :وضع األنظمة الدق�قة التي تمنع االجتهادات الفرد�ة الخاطئة. 2

 .أح�انا من ضعف النظام، أو عدم وضوحه

ومن وسائل التوع�ة بهذه األنظمة یجب على صاحب العمل والعامل معرفة أح�ام نظام العمل بجم�ع محتو�اته، 

ل��ون �ل منهما على بینة من أمره وعالما �ما له و�ما عل�ه، و�جب فوق ذلك أن توضع في م�ان ظاهر ��ل 

مؤسسة الئحة للجزاءات تشتمل �ما یجب أن توضع في م�ان ظاهر �ال .عشر�ن عامال فأكثر مؤسسة تستخدم

  .على األفعال و المخالفات وعدم تنفیذ األوامر و االلتزامات الم�لف بها العامل

  1.فإذا نظر العاملون إلى المدیر وهو ال یلتزم �أخالق المهنة، فهم �ذلك من �اب أولى: القدوة الحسنة. 3
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فإذا اقتنع العامل �أن العمل ع�ادة، وأن العمل وسیلة للتنم�ة : تصح�ح الفهم الدیني والوطني للوظ�فة.4

 .الوطن�ة، وازدهار البلد، وتحسین مستو� الدخل زاد لد�ه االلتزام �أخالق المهنة

فال بد من المحاس�ة للتأكد من تطبی� النظام، وهو ما �عرف �األجهزة  : ؤولین والموظفینمحاس�ة المس.5

 .ی� النظامالرقاب�ة التي تشرف على تطب

مما �حفزهم على التطو�ر إذا علموا أن من �طور نفسه �ق�م تقی�ما صح�حا،  :التقی�م المستمر للموظفین .6

 .و�نال م�افأته على ذلك، والتقی�م �عین المسؤول على معرفة مستو�ات موظف�ه و�فاءاتهم ومواطن إبداعهم

   :أما عق�ات تطبی� أخالق�ات العمل: الفرع الثاني

لتقو�م سلوك األفراد فمن أمن العقو�ة أساء األدب، والعقو�ة ال تراد لذاتها بل : عدم تطبی� العقو�ات .1

 .والمسؤولین المنحرفین، وٕاعطاء اآلخر�ن صورة عن الجد�ة في تطبی� النظام

 .غ�اب القدوة الحسنة .2

 .تغلیب المصلحة الشخص�ة على المصلحة العامة: ضعف الحس الدیني و الوطني.3

 .عدم وجود أو وضوح أو تفعیل النظام.4

 .فقدان روح التفاهم بین المسؤول والموظفین.5

  رساء أخالق�ات العمل في المؤسسةإ:  الفرع الثالث

  التحلي �األخالق هو أمر راجع لألشخاص ولكن إدارة المؤسسة لن تعتمد على مد� إلتزام العاملین �أخالق�ات

  الشخص�ة بل هي �حاجة ألن تلزمهم بذلك �جزء من متطل�ات العمل،فعدم االلتزام العمل بناءا على قناعتهم 

لذلك فإنه من الضرور� . �أخالق�ات العمل یؤثر على أداء المؤسسة لذلك فال بد من الحرص على تطب�قها

التعامل �ذلك فإنه البد من . هو غیر أخالقي في عرف المؤسسة لكي یلتزم �ه الجم�ع تحدید ماهو أخالقي وما

�حزم مع �ل إخالل بهذه األخالق�ات، البد أن یتم التعامل مع الكذب في التقار�ر وفي الب�انات ��ل حزم و البد 

ال �م�ن ترك الموظفین �ل یتصرف حسب ما و  ،أن تعامل روح العداء واإلیذاء بین العاملین �الجزاء الرادع

حترم أخالق�ات العمل بتهاون فهذا یجعل الجم�ع �سلك نفس إعتاد عل�ه،�ما ال �م�ن أن یتم التعامل مع من ال �

ال �م�ن أن تقبل أن ��ون للعاملین لهم مصالح متداخلة مع مصالح المؤسسة، ال �م�ن أن تقبل أن .المسلك

من  ؤسسة أن �أخذ العاملین هدا�ایخدع موظفا عم�ال أو موردا أو متقدم لوظ�فة، ال�م�ن أن تقبل إدارة الم

�انت رت�ة یجب أن یتم التعامل مع �ل أمر یخص أخالق�ات العمل ��ل شدة مهما . و العمالءالموردین أ

لألسف فإن إهمال أخالق�ات . الشخص المخالف والحرص على أخالق�ات العمل هو أمر أخالقي ودیني و إدار� 

ال �م�ننا االستفادة من العمل یجعل العاملین ال یتعاونون والشر�ات ال تث� في �عضها و الكل یبدأ �سوء الظن و 

  1.خبرات �عضنا
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  مدونة األخالق�ات وقواعد السلوك في العمل: المطلب الثالث

و�ان صدور مثل هذا التصر�ح تطورا مهما . ى بتصر�ح �ق�م الشر�ةقد درجت الشر�ات على إصدار ما �سمل

إال أنه لم ��ن �اف�ا وهذا �عود إلى أن هذه التصر�حات �انت تستهدف  ،)اإلدارة(على طر�� أخالق�ات العمل 

تقد�م صورة ملخصة وواضحة عن أولو�اتها للجمهور و المجتمع و أصحاب المصلحة، و الق�مة في هذه 

التصر�حات ل�ست �الضرورة ق�مة أخالق�ة أو إلتزام ذا طا�ع أخالقي �قدر ما �عني تفض�الت أساس�ة للشر�ة من 

على المنافسین اآلخر�ن أو إجتذاب الز�ائن تحت تأثیر هذه الق�م، �ما �م�ن أن تكون هذه الق�م في التمیز  أجل

  .ا أكثر مما هي أخالق�اتالكثیر من الحاالت ق�م أعمال في جوهره

  تعر�ف مدونة األخالق:الفرع األول

  عن وث�قة تصدرها الشر�ة تتضمن مجموعة الق�م و الم�اد� ذات العالقة �ما هو مرغوب وما هو  هي ع�ارة

�ما أن هذه المدونات تتضمن مجموعة قواعد أخالق�ة تساعد على التعامل . غیر مرغوب من السلوك في الشر�ة

  .مع المش�الت األخالق�ة التي تواجه الشر�ة مرارا

أص�حت شر�ات األعمال م�الة اآلن أكثر من أ� وقت مضى إلى إصدار مدونات أخالق أو مدونات سلوك  فقد

(Codes of conduct) نظرا لما تقوم �ه من وظائف مهمة �م�ن إیجازها �اآلتي :  

إن المدونة األخالق�ة تنمي االهتمام �الجوانب و المش�الت األخالق�ة لتحقی� الموازنة في االهتمام بینها  :أوال

إعادة النظر في العالقة بین الشر�ة مما �ساهم في . و�ین الجوانب الماد�ة التي تحتل الموقع األول في االهتمام

  .س �اإلنتماء و الوالء للشر�ةو العاملین و�ذا الشر�ة وز�ائنها من خالل تقو�ة اإلحسا

إن المدونة األخالق�ة تؤد� إلى التجانس و الوحدة والتواف� األخالقي في العمل اإلدار� في جم�ع : ثان�ا 

و�التالي فإنها تجنب اإلدارات المختلفة و العاملین فیها من سوء التصرف األخالقي و . المستو�ات التنظ�م�ة

 التي) Ethical Uncertaint(مآزق األخالق�ة و حالة عدم التأكد األخالقي منحهم قدرة أكبر على مواجهة ال

  .تعاني منها شر�ات األعمال على نطاق واسع

عمل اإلدارة ألنها تخل� قواعد إن المدونة األخالق�ة بوصفها مدونة ألخالق�ات اإلدارة تساهم في تطو�ر  :ثالثا

شأنه شأن المهن العمل اإلدار� التي تساعد على حما�ة سمعة العمل اإلدار� وم�انته و أسس الدخول ف�ه 

األخر� لكي ال تظل اإلدارة �عیدة عن التخصص المهني وعن قواعد اإلخت�ار و اإلخت�ار األخالقي للمتقدمین 

  .للعمل فیها

ق�ة تحمي العاملین من أحد األس�اب األساس�ة المؤد�ة إلى اإلنتهاكات األخالق�ة و هو إن المدونة األخال :را�عا

حیث أن العاملین �ستط�عون أن یواجهوا مثل هذه  ( Pressure From Superior)من األعلى الضغ� 

  1.الضغو� �التأكید على أن ذلك یتعارض مع س�اسة الشر�ة في حالة وجود مثل هذه المدونة
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تكتفي بتسطیر معاییرها وق�مها األخالق�ة و إنما البد من العمل على ز�ادة ین�غي على اإلدارة أن ال  :خامسا

  .تحسس األفراد بها

إن المدونة األخالق�ة التي تتم ص�اغتها في الشر�ة تساهم في تقلیل األع�اء التنظ�م�ة المتعلقة بجعل  :سادسا

  .الق�م الشخص�ة تتالءم مع أهداف الشر�ة

 ولكي ال تتحول ،إن هذه الوظائف والمزا�ا تفسر تزاید إهتمام الشر�ات بإصدار مدونات أخالق�ة -

  .قة من األوراق الكثیرة في الشر�ةالمدونة إلى مجرد وث�قة من الوثائ� أو ور 

 :نشیر إلى مجموعة من القواعد و اإلجراءات التي تساعد على تقو�ة المدونة األخالق�ة و االلتزام بها 

 و اإلجراءات التي تساعد على تقو�ة المدونة األخالق�ة و االلتزام بهاالقواعد : فرع الثانيال

وهذه القاعدة تضمن أن تكون المدونة واقع�ة و مرت�طة �مش�الت األفراد التي : أدرس ماذا �فعل اآلخرون .1

 .جهة أخر� یواجهونها فعال من جهة ومرت�طة �ما �سود من معاییر وق�م في قطاع األعمال من 

 . أ� أن توضع المدونة �مشار�ة اآلخر�ن أن یتم تقی�مها عن طر�قهم: ال تحرر �طر�قة فرد�ة.2

فالمدیرون یجب أن ینشطوا لكي �حصلوا على دعم اآلخر�ن في تطبی�  :حق� الدعم عن طر�� المشار�ة.3

 .عن طر�� المشار�ة في ذلكالقواعد 

فالمدونة التي ال تنفذ ال تساو� الورق الذ� تكتب عل�ه وااللتزام بها والتشج�ع علیها  :قدم التشج�ع و الحوافز.4

 .�منح الحوافز والمزا�ا �ساعد على تحقی� المعاییر والق�م التي تدعو إلیها المدونة

لدوام، �ص�غتها األولى على اإن القواعد األخالق�ة ال توضع لمرة واحدة لتظل �ذلك  :إحتف� �المدونة متجددة.5

  .لهذا فالتعدیل الدور� ضرور� لكي تحاف� المدونة على أهمیتها وتعطي معنى لاللتزام بها

من عیوب و سلب�ات یوردها منتقد ورغم �ل ما تقدمه المدونة األخالق�ة من مزا�ا فإنها من جانب آخر ال تخلو  

 :ومفاه�م أخالق�ات اإلدارة، وهذه �م�ن إجمالها �اآلتي

عن أن التأكید على الموضوع�ة العلم�ة في اإلدارة �عتمد على ضرورة فصل األخالق و الق�م األخالق�ة : أوال

الشك في أن مثل هذا . اإلدارة التي هي علم وقواعد موضوع�ة تضعفها العوامل الذات�ة التي تمثلها األخالق

  .ت األعمالاالنتقاد قد �ضعف �ثیرا أمام الفضائح األخالق�ة التي تنخر� بها شر�ا

األخالق�ة مسألة  إن التطورات السر�عة في الشر�ات تجعل المراجعة المستمرة لقواعد و معاییر المدونة: ثان�ا

الخطر  لكن. للتطورات الحاصلة محل الم�اد� القد�مةجوهر�ة لتحل الم�اد� الجدیدة األكثر مالئمة ومواك�ة 

�حولها محافظة علیها مما الذ� یبرز هو إن الق�م والمعاییر األخالق�ة تكون قو�ة التأثیر في األفراد من أجل ال

   .إلى عق�ة محتملة في طر�� القبول الهاد� �التغییر والتطو�ر

منقوشة �عیدا عن التبني العملي،  تكون مجرد م�اد� وق�م م�تو�ة أوإن المدونة األخالق�ة معرضة ألن  :ثالثا

  1سمعة الخارج�ة للشر�ة دون أن تقدم صورة فعل�ةشعارات لتلم�ع ال لهذا فإنها معرضة ألن تتحول �سهولة إلى
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لما یجر� في الشر�ة شأنها في ذلك شأن القوانین التي تحولها اإلجراءات الروتین�ة في المؤسسات الح�وم�ة إلى 

  .ال روح فیهاقوالب جامدة 

  في الشر�ات التي لها فروع خارج�ة عبر القوم�ة فإن المدونة  :را�عا

األخالق�ة في الشر�ة األم تصطدم �أخالق البیئات و الثقافات وق�مها السائدة سواء في السلوك العام أو السلوك 

عدد المدونات �ما أن ت. شر�ات األعمال مما یجعل المدونة األخالق�ة الواحدة في المر�ز والفروع غیر واقع�ة

أخالقي جراء التلون في الق�م و المعاییر حسب البیئة التي في مأزق األخالق�ة للشر�ة الواحدة �ضع الشر�ة 

  1.تعمل فیها
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  أخالق�ات العمل ضمن نظام الحو�مة: الم�حث الثالث

�حتاج التطبی� الجید للحو�مة إلى وضع مجموعة من القواعد و الم�اد� التي تشجع تطبی� معاییر خاصة 

لذا سنتناول في هذا الم�حث عرض ألخالق�ات العمل ضمن نظام الحو�مة سیتم  �أخالق�ات العمل في المؤسسة،

التطرق في المطلب األول إلى أخالق�ات العمل �جزء من م�اد� الحو�مة و المطلب الثاني تعز�ز الحو�مة 

  .العالقة ما بین الحو�مة و األخالقألخالق�ات العمل في المؤسسة و المطلب الثالث 

  الق�ات العمل �جزء من م�ادئ الحو�مةأخ: المطلب األول

لقد أدت حاالت التسیب التي أصابت �عض الشر�ات والتي أدت إلى إتساع نطاق عدم الثقة في الشر�ات و�ل 

ما تصدره من ب�انات سواء �انت مال�ة على ش�ل قوائم مال�ة و�ذلك عدم الوثوق في قدرة المحللین المالیین على 

ي تحدید ش�ل ونوع التعامل الواجب معها في مثل هذا الوضع أص�حت الحو�مة الح�م على الشر�ات و�التال

ضرور�ة واإللتزام �أح�امها وم�ادئها عامل �الغ األهم�ة للشر�ات والمشروعات إن �عض األطراف الفاعلة داخل 

مناخ عام  المؤسسات ستعمل على عدم االلتزام بتطبی� الحو�مة بل وعلى إستخدام الخداع والتز�یف بل وٕاتساع

من الالمسؤول�ة ومن الفوضى ومن العشوائ�ة اإلرتجال�ة الجاهلة وهو ما یؤد� إلى الخسائر، �ل هذه األمور 

هي في الحق�قة متناف�ة مع أخالق�ات األعمال وأهم ما یدل على أن المؤسسات ال تحترم أخالق�ات األعمال هو 

وما تالها من  Enron   لقد ولدت فض�حة أنرون  .عدم توفر عنصر الثقة بها من طرف �ل األطراف اآلخذة

هو أنه عندما  2001أزمات الشعور �الالثقة في مسیر� المؤسسات، وأهم ما �میز السوق المال�ة منذ سنة 

تصرح إحد� المؤسسات بتحق�قها ألر�اح فإن رد فعل �ل األطراف یتجه نحو الشك في مقدار الثقة التي تمنح 

  بهاللقوائم المال�ة المصرح 

حیث أن الجم�ع ینتا�ه شعور �أن هناك عمل�ات غش قام بها المسیرون في إعدادهم للقوائم المال�ة وأن من تقع  

علیهم مسؤول�ة مراجعة أو تدقی� تلك القوائم إما تواطؤ مع المسیر�ن في التستر على الغش الذ� قاموا �ه أو 

د الحاجة إلى التأكید على أهم�ة و ضرورة اإللتزام وتنفیذ نتیجة لذلك تزدا. أنهم لم �قوموا �عملهم على أحسن وجه

  1.م�اد� حو�مة الشر�ات سواء تلك التي وردت في الف�ر اإلدار� أو التي أصدرتها المنظمات والهیئات الدول�ة

  

                                                           
1
الحوكمة عبد الرحمان العایب، إشكالیة حوكمة الشركات وإلزامیة احترام أخالقیات األعمال في ظل األزمة االقتصادیة الراھنة، بالرقي تیجاني ، 

  .6 – 5.، ص19/11/2009-18عنابة -باجي مختار جامعة وأخالقیات األعمال في المؤسسات،
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  دئ الف�ر اإلدار� لحو�مة الشر�اتأخالق�ات األعمال ضمن م�ا: الفرع األول

حیث  1932سنة  Berle et Meansالشر�ات ال�احثان األمر���ان بیرل ومینس  لقد �ان أول من اهتم �حو�مة

  قاما بدراسة تر�ی�ة رأسمال

  توصال إلى ضرورة فصل الملك�ة عن اإلدارة و إلى إلزام�ة ا �بر�ات الشر�ات األمر���ة، ومن خالل دراستهم 

  .فرض رقا�ة على تصرفات المسیر�ن حما�ة لحقوق صغار المساهمین

�ما تستند حو�مة الشر�ات في الف�ر التنظ�مي إلى مجموعة من النظر�ات وأهمها نظر�ة الو�الة التي �عود 

حین  1976سنة  Jensen et Mecklingالفضل في تطو�رها إلى األمر��یین أصحاب جائزة نو�ل لإلقتصاد 

�عالقة �موجبها یلجأ شخص نحن نعرف نظر�ة الو�الة "قدما تعر�فا لهذه النظر�ة و�ان على الش�ل التالي

  ."صاحب رأسمال لخدمات شخص آخر لكي �قوم بدله ب�عض المهام هذه المهمة تستوجب ن�ابته في السلطة

حو�مة تدور حول ال، �انت إش�ال�ة Berle et Meansومع ظهور المفهوم ألول مرة على ید بیرل ومینس 

الذ� �سمح لها �الق�ام �المهام المنو� بها وتوجیهها في الك�ف�ة التي بها یتم ض�� سلوك اإلدارة العل�ا �الش�ل 

لكن . فالتر�یز �ان فق� على إش�اع رغ�ات المساهمین. shareholdersاالتجاه الذ� یخدم مصلحة المساهمین 

في الثمانینات من نفس القرن تم تطو�ر أف�ار إدار�ة جدیدة الذ� صاح�ه موجة من األزمات المال�ة واالقتصاد�ة 

تكتالت بین المنافسین  كبر الشر�ات العالم�ة والتي نجم عنها ب�ع أصول شر�ات إلى منافسیها وحدوث مست أ

فانتقلت إش�ال�ة حو�مة الشر�ات من العالقة القائمة بین المساهمین . و�ذلك إفالس العدید من الشر�ات

  .stakeholdersوالمسیرون إلى العالقة بین الشر�ة و�ل األطراف ذات المصلحة 

  :هو أول من طرح هذه العالقة مطال�ا  Freemanفي هذا المجال �ان 

  .الشر�ات بتشخ�ص �ل صاحب مصلحة من ذو� العالقة_

  .توض�ح وتحدید ��ف�ة التعامل من خاللها معهم_

  1.العمل على إش�اع رغ�اتهم_

الشر�ات من وضع اآلل�ات التي تسمح �التح�م في تصرفات مسیر� شر�ات  وٕانتقلت بذلك إش�ال�ة حو�مة

المساهمة حتى تكون قراراتهم وتصرفاتهم تسیر في نفس الوجهة التي یرغب بها �ل المساهمین إلى وضع 

اآلل�ات التي تسمح �التح�م في تصرفات مسیر� شر�ات المساهمة حتى تكون قراراتهم وتصرفاتهم تسیر في 

  .هة التي یرغب بها �ل أصحاب المصالحنفس الوج

                                                           
1
  .11.، ص2003، لبنان، العدد التاسع، یولیو، االقتصاديمجلة اإلصالح موفق، من أجل تعزیز حوكمة الشركات،  الیافي 
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نتیجة لذلك تم تطو�ر نماذج لحو�مة الشر�ات وأشهرهما نموذجان، فالنموذج األول �سمى �الحو�مة القائمة على 

فالنموذج األول . المساهمین في حین أن النموذج الثاني و�سمى �الحو�مة القائمة على األطراف ذات المصلحة

ألصحاب رؤوس األموال الذین �متلكون أسهما في المؤسسة فق� في حین أن النموذج  �سعى إلى تعظ�م المنفعة

الثاني �سعى إلى تعظ�م المنفعة لكل األطراف التي تر�طها عالقة م�اشرة أو غیر م�اشرة �المؤسسة و�طل� 

  .علیهم تسم�ة األطراف ذات المصلحة

لمنفعة لكل األطراف ذات المصلحة هو أفضل تنص �عض الدراسات على أن النموذج الذ� �قوم على تعظ�م ا

في هذا المجال تم تصنیف هذه الدراسات إلى ثالثة . من النموذج الذ� �قوم على تعظ�م المنفعة للمساهمین فق�

  :فئات

  تر� أن النموذج الثاني أفضل من األول ألنه �صف السیر الحق�قي للمؤسسة: الفئة األولى_ 

النموذج األول أفضل من الثاني ألنه أخالقي ذلك أنه یراعي المتطل�ات المشروعة فهي تر� أن  :الفئة الثان�ة_ 

  لكل األطراف ذات المصلحة و�سهر على إش�اعها

هي التي تر� أن النموذج الثاني أفضل من النموذج األول، ذلك أنه یندمج مع الغا�ة التي  :الفئة الثالثة_ 

  .القتصاد� من أجل البلوغ إلى تحقی� هدف تعظ�م األر�احأنشأت من أجلها المؤسسة وهي تحسین أداءها ا

ال یوجد تناقض بین إش�اع رغ�ات المساهمین وحدهم "إال أن دراسات أخر� تر� أنه من الناح�ة األخالق�ة 

لوح� من خالل الدراسات التي أجر�ت على المؤسسات التي تتبنى  لقد. وٕاش�اع رغ�ات األطراف ذات المصلحة

  نظر�ة تعظ�م المنفعة لكل األطراف ذات المصلحة ول�س فق� المساهمین هي التي تحق� أفضل أداء 

لذا ال توجد جدو� من إثارة ف�رة أن هناك تناقض بین مصالح المساهمین ومصالح األطراف . مالي واقتصاد�

  1."التوجه �عتبر غیر أخالق�ا األخر�، ومثل هذا

 م�ادئ المنظمات والهیئات الدول�ةأخالق�ات األعمال ضمن : الفرع الثاني

�اإلضافة إلى الدول والح�ومات . توجد العدید من الم�ادرات الرام�ة إلى وضع م�اد� لحو�مة الشر�ات

الشر�ات إلى إرساء أفضل  وعدد من المؤسسات المال�ة اإلقل�م�ة والدول�ة المرموقة وممارسي حو�مة

ممارسات حو�مة الشر�ات تدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سل�مة وٕاصالح قطاع الشر�ات 

والحو�مة الرشیدة وتطو�ر األسواق وتعز�ز األنشطة االستثمار�ة وتعز�ز �فاءة األسواق المال�ة واألنظمة 

   2.المصرف�ة

                                                           
1
  .12.الیافي موفق، مرجع سابق، ص 
2
  .6.مرجع سابق، ص بالرقي تیجاني وعبد الرحمان العایب، 
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  :ة الشر�ات مایليفمن المنظمات الرائدة في مجال وضع م�اد� حو�م

  )OECD(منظمة التنم�ة والتعاون االقتصاد� _ 

  )CIPE(مر�ز المشروعات الدول�ة الخاصة  

  )IFC(المؤسسة المال�ة الدول�ة _ 

  comité de Baleإتفاق�ة �ازل _ 

  )UAB(إتحاد المصارف العر��ة _ 

وأص�حت هذه الم�اد� �مثا�ة  �م في المؤسساتوتتضمن هذه الم�اد� معاییر وأدلة وافرة للح�م السل 

قواعد دول�ة متف� علیها، �حیث أن معظم الدول �اتت تر�ز علیها وتعمل �مقتضاها حفاظا على سالمة 

  1.أنظمتها المصرف�ة

  OCDEأخالق�ات األعمال ضمن م�ادئ منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة  - أوال 

  تم وضع مجموعة من األدوات التي تساعد على من جانب منظمة التنم�ة والتعاون االقتصاد�،

  :تتمثل هذه األدوات ف�ما یلي.تقو�ة أخالق�ات األعمال

 Principes directeurs à l'intention الم�ادئ األساس�ة لفائدة الشر�ات المتعددة الجنس�ة  .1

des multinationales  entreprises :  

 على تحتو�  حیث ،صر ذات العالقة �أخالق�ات األعمالتعتبر هذه الم�اد� هي التي تحتو� على �ل العنا

  :مایلي في تلخ�صها �م�ن والتي الشر�ات من الفئة هذه لفائدة واضحة توص�ات ش�ل على عامة م�اد�

  والتشر�عات القوانین احترام _

  المستهلكین حما�ة _

  اإلنسان حقوق  احترام_

  العمل عالقات وتوطید شغل مناصب خل� _

  البیئة حما�ة _

 �مثا�ة هي الم�اد� هذه2004 لسنة الشر�ات لحو�مة قتصاد�اال والتعاون  التنم�ة منظمة م�ادئ .2

 المال�ة األنظمة وسالمة صحة أجل من المالي االستقرار منتد� إلیها �ستند التي األساس�ة المعاییر

FORUM DE STABILITE FINANCIERE POUR LA SOLIDITE DES SYSTEMES FINANCIERS.2  

                                                           
1
  .7- 6.، صمرجع سابق بالرقي تیجاني وعبد الرحمان العایب، 
2
دمحم ھالل، -، بدون طبعة، مكتب جرانت ثورنتونفي البنوك طبقا ألفضل الممارسات الدولیة و اإلقلیمیة والمحلیة إرشادات الحوكمةدمحم طارق یوسف،  

  .20.، ص2010
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 ف�ما الشر�ات، لحو�مة الوطن�ة للمدونات ص�اغتها عند والح�ومات للدول األساسي المرجع �مثا�ة أ�ضا وهي 

 بإرساء المؤسسات إدارة مجالس تلع�ه أن یجب الذ� الدور على تر�ز الم�اد� هذه فإن األعمال �أخالق�ات یتعل�

  .المسیر�ن وأجور المخاطرة �عنصر یتعل�  ف�ما خاصة سل�مة أخالق�ة قواعد

 CONVENTION DE L'OCDE 1997 لسنة الرشوة لم�افحة االقتصاد� والتعاون  التنم�ة منظمة إتفاق�ة .3

SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONتحسین على إیجاب�ا المساهمة في االتفاق�ة هذه تحاول   

 طرف من الح�ومیین للموظفین تمنح التي الرشاو�  �محار�ة تهتم أنها �حیث األعمال عبر األعمال أخالق�ات

   الحصول أجل من الجنس�ات المتعددة الشر�ات

  .الساب� في علیها حصلوا التي الصفقات وتجدید االحتفا� أو دول�ة تجار�ة صفقات على

 60 حوالي معاق�ة وتم االتفاق�ة تحرمه الذ� النوع من رشوة ةتهم 150 من أكثر في التحقی� تم االتفاق�ة صدور منذ 

  .رشاو�  تقاضوا أنهم من التأكد �عد الشر�ات من رشاو�  على تحصلوا موظف

 REPONSE STRATEGIQUE A LA CRISE FINANCIERE 2009 لسنة المال�ة لألزمة اإلستراتیج�ة اإلجا�ة .4

ET ECONOMIQUE  

 �أخالق�ات االلتزام في القصور أن إتضح والتي 2008 لسنة االقتصاد�ة األزمة لفاتمخ من للتقلیل إیجابي فعل �رد

   سمیت وث�قة �ص�اغة OCDE االقتصاد� والتعاون  التنم�ة منظمة فیها،قامت المتسببین بین من �ان األعمال

 توفیر خالل من األعمال اتأخالق� تقو�ة إلى الم�ادرة هذه تسعى .واالقتصاد�ة المال�ة لألزمة اإلستراتیج�ة �اإلجا�ة

 خاصة 2004 لسنة الشر�ات وحو�مة والمنافسة المال�ة المجاالت في خاصة الشفاف�ة بتحقی� تسمح التي الظروف

 في النظر إعادة سیتم المال�ة والسالمة الصحة أجل من المالي االستقرار منتد� مع و�التنسی� المصرفي، القطاع في

 وحقوق  المسیر�ن وأجور المخاطر إدارة و اإلدارة مجالس سیر وهم شر�اتال حو�مة لم�اد� أر�عة مجاالت

  1.المساهمین

 :�ازل إتفاق�ة ضمن األعمال أخالق�ات :ثان�ا

 البنوك من العدید وتعرض وروس�ا، الالتین�ة وأمر��ا آس�ا شرق  جنوب دول في حدثت التي المال�ة لإلنه�ارات نتیجة

 تقر�ر إصدار إلى سا�قا ذ�ر �ما �ازل لجنة قامت الراهنة، االقتصاد�ة التحوالت إلى �اإلضافة األمر���ة والشر�ات

2أصدرت 2006 فبرایر وفي 2005 عام منه معدلة نسخة أصدرت ثم 1999عام البنوك في الحو�مة تعز�ز عن
   

                                                           
1
  .22.دمحم طارق یوسف، مرجع سابق، ص 
2
  .07.مرجع سابق، ص بالرقي تیجاني وعبد الرحمان العایب، 
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 وف�ما . "GOVERNANCE FOR ORGANIZATION BANKING ENHANCING CORPORATE" �عنوان معدلة نسخة

   األعمال �أخالق�ات یتعل�

  :أمور ثالثة على تنص فهي المجال هذا في .اإلدارة �أخالق یتحلوا حتى المسیر�ن تصرفات على �ازل إتفاق�ة تر�ز

 هذه إستراتیج�ة مع و�ذلك المصرف�ة للمؤسسة األخالق�ة الق�م مع األجور س�اسات بین تواف� وجود ضرورة _

  . المؤسسة

 عوائد تحقی� ورائها من تبتغي المال�ة األسواق في مضار�ة �عمل�ات الق�ام إلى المسیر�ن لجوء من االتفاق�ة تحذر _

  . العمل�ات هذه مثل �شوب الذ� مخاطرةال عنصر مراعاة ودون  القصیر المد� على مال�ة

 األهداف مع متوافقة �انت إذا إال المسیر�ن أجور على الموافقة البنوك إدارة مجالس على االتفاق�ة تفرض �ما _

 عن األجور س�اسة خروج عدم االتفاق�ة تطالب المخاطر إتخاذ في الم�الغة تفاد� �م�ن وحتى للبنك اإلستراتیج�ة

  .القصیر المد� على المحق� لألداء الكافي االهتمام إعطاء یتم ال �حیث للمؤسسة العامة الس�اسة

  GLOBAL COMPACT العالمي العقد م�ادرة ضمن األعمال أخالق�ات :ثالثا

 لمؤسسات تلقائ�ة م�ادرة" عن ع�ارة فهو عنان �وفي �م�ادرة �عرف ما أو GLOBAL COMPACT العالمي العقد

 المؤسسات إستراتیج�ة في وم�ادئه العالمي المیثاق إدماج في یتمثالن تكمیلیین هدفین تحقی� إلى ترمي مسؤولة

 التي األهداف �مساندة تأسست التي �الشر�ات والنهوض المعن�ة األساس�ة األطراف بین التعاون  وتنم�ة وأنشطتها

   ." تحق�قها على المتحدة األمم منظمة تسهر

 على العالم لثروات العادل التوز�ع و�ذلك العالمي االقتصاد دعم محاولة هي الم�ادرة هذه منها ل�تنط التي الف�رة إن

 للتسییر آل�ات عدة العلمي المیثاق �قترح األهداف هاته ولبلوغ .العولمة إطار في األرض�ة الكرة س�ان جم�ع

  . الشراكة نطاق في  ومشار�ع المحل�ة واله�اكل والتدر�ب إت�اعها المجمع الس�اسات حول �التشاور �ةوالمشار 

 �الع�س یرتكز لكنه المؤسسات أعمال على أو سلوك على للح�م �ستخدم ال إذ ترتیب�ة آل�ة العالمي المیثاق ول�س

 المدني والمجتمع الشغل وعالم للشر�ات الطو�ل المد� على والمصالح الشفاف�ة وعلى العموم تجاه المسؤول�ة على

 تتعهد لمؤسساتل العالمي العقد إلى ف�االنضمام .المشروع م�اد� بتطبی� ومتعلقة ومتناسقة ملموسة أعمال ل�عث

 على �فرض العقد هذا أن حیث الشر�ات، لحو�مة األعمال أخالق�ات علیها ترتكز التي التسعة الم�اد� �احترام

 عال�ة بتصرفات �قوموا ال حتى المسیر�ن على الرقابي دورهم فرض على ف�ه المنخرطة المؤسسات إدارة مجالس

  1."المؤسسة في الثقة فقدان علیها یترتب قد الخطورة

  

  

  

  

                                                           
1
  .8 -7 .ص ،وعبد الرحمان العایب، مرجع سابق بالرقي تیجاني 
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  المؤسسة في العمل ألخالق�ات الحو�مة تعز�ز :الثاني المطلب

 المجتمع �عتمدها التي المعاییر و الق�م �مجموعة المؤسسة في األفراد التزام عن األعمال أخالق�ات مصطلح �عبر

  1.سيء هو وما جید هو بین ما التمییز في

 التواصل إستمرار لها یت�ح و الشر�ة أهداف �حق� �ما علیها الرقا�ة إح�ام و الشر�ات إلدارة نظام الحو�مة وتعتبر

  .تمو�لها مصادر مع

 و المال�ة وشفاف�ة دقة مد� بتحسین الخاصة الم�اد� و القواعد على المحافظة إلى للحو�مة الجید التطبی� �حتاجف 

 وضع األخالقي المیثاق أهداف وتشمل .�المنشأة الخاصة �األخالق�ات الخاصة المعاییر تطبی� أهم�ة على التشدید

 الصح�حة، المنافسة أسس ودعم الثقة، مستو�  تعز�ز و االنفتاح، و الشفاف�ة درجة وز�ادة الجیدة، للممارسات معاییر

 من یخلو الذ� للموظفین األخالقي السلوك م�ةأه على التأكید و المساهمین، و العمالء حقوق  إحترام وضمان

  .الشخص�ة المصالح إعت�ار

 و السلب�ة الظواهر من للتقلیل مالئم �مدخل العاملین لد� والمهني األخالقي السلوك تطو�ر تحاول فالمؤسسات لذا

 عن اإلختالف حالة في إلیها یرجع أخالق�ة مدونات تكو�ن و العمل أخالق�ات تعز�ز یتم بذلك و األداء تعطیل

  2.الحو�مة نظام تطبی� في تساعد أنها �ما العمل في األخالق�ة و السلو��ة الجوانب

  العالقة ما بین الحو�مة واألخالق: المطلب الثالث

لتطبی� الجید مما فق�، فهي مفیدة للمؤسسات في حال اإن الحو�مة ل�ست مجرد أخالق�ات جیدة نقوم �عملها 

ضد  الالزمة االحت�اطاتد� السل�مة للحو�مة تؤد� إلى إتخاذ �منع أزمات مال�ة قادمة، �ما أن إت�اع الم�ا

الشفاف�ة في الح�اة االقتصاد�ة، وتشیر مؤسسة التمو�ل الدول�ة  الفساد وسوء اإلدارة، مع ضمان وجود

International Finance Corporation (IFC) ه�اكل وعمل�ات مراق�ة إدارة : " أنها إلى الحو�مة على

، وترتكز الحو�مة "صحاب المصالحالمؤسسات، وتتمحور حول العالقة بین �ل من اإلدارة، ومجلسها، وأ

  النزاهة، القابل�ة للمحاس�ة، المسؤول�ة، والشفاف�ة، لذلك: �المفهوم الحدیث على أر�عة م�اد� أساس�ة، هي

تعمل الحو�مة على تعمی� الحس األخالقي من خالل مجموعة قواعد وم�اد� تحدد ق�م وأخالق الممارسات 

  فساد الاإلطار القانوني واألخالقي، وتضع حدا لمنع حدوث تي تتواف� مع والسلو��ات التي تقوم بها اإلدارة وال

في الوقت التي تحاف� ف�ه على المصالح العامة وتحقی� العدالة والمساواة بینهم، �ما أن الم�اد� والق�م األخالق�ة 

هي التي تح�م وضع  المح�� بها خارجالتي تسود المؤسسات من الداخل و األطر المؤسس�ة السائدة في ال

   3المؤسسات و إنما لمصلحة المجتمع ��ل، وٕان وضع أسس قو�ة للحو�مةوتطبی� الحو�مة، ل�س فق� لمصلحة 

                                                           
1
   .124.ھـ، ص1436-م2015، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، محاضرات في نظریة الحوكمة، غضبان حسام الدین 
2
  .5- 1.مصر، العدد السادس، ص- ، القاھرةنظام الحوكمة في البنوكالمعھد المصرفي المصري، مفاھیم مالیة،  
3
  .253.و بن منصور عبدهللا، مرجع سابق، ص دیاال جمیل دمحم الرزي 
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هو أحد الطرق لمجابهة الفساد وتسهم في صعو�ة إعطاء الرشاو�، وتعمل على تعز�ز الشفاف�ة و المساءلة، إذ 

و�ض ثقة المواطنین في المؤسسات و إلى تقلیل القدرة على إن الفساد و سوء استخدام الحو�مة یؤد�ان إلى تق

  1.تحقی� التكامل بینهما وحما�ة النسیج االجتماعي للجم�ع

لذا تحرص  ،�ما ال�م�ن أل� مؤسسة ممارسة حو�مة المؤسسات دون االلتزام �معاییر السلوك األخالقي

المؤسسات على توفیر الثقة و النزاهة خاصة عند اإلفصاح عن المعلومات المال�ة و المحاسب�ة و المعلومات 

 الثقة المت�ادلة بین الطرفین فمنالنزاهة و الخاصة �المؤسسة و أصحاب المصالح، حیث تعتمد الحو�مة على 

الظروف سیئة ومن خالل النزاهة تستط�ع المؤسسة خالل الثقة �ستط�ع األفراد تقد�م خدماتهم حتى لو �انت 

اإلعتماد علیهم في إنجاز األعمال المطلو�ة منهم �ش�ل صح�ح و في الوقت المناسب، و�التالي إذا عملت 

المؤسسة على تفاد� و تجنب الغش من طرف مجلس اإلدارة و المراجعین تستط�ع أن تحق� ثقة المتعاملین و 

اإلدارة �مسؤول�اتها األساس�ة من خط� و إستراتیج�ات و أعمال الرقا�ة و المتا�عة و  العاملین معها، وٕاذا قامت

تز�د من نزاهة األفراد اإلشراف و اإلهتمام �األمور المتعلقة �التحسین المستمر و ال�حوث و التطو�ر و التدر�ب 

     2. ووالئهم للمؤسسة ضمن ما تسعى إل�ه حو�مة المؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .253.دیاال جمیل دمحم الرزي و بن منصور عبدهللا، مرجع سابق، ص 
2
  .151.، ص2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة و المدیرین التنفیذیندمحم مصطفى سلیمان،  
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  :الفصلخالصة 

لقد أص�حت أخالق�ات األعمال أحد األدوات المهمة في إدارة األعمال، لكونها تمثل سلوك األفراد العاملین 

�المؤسسات و الذین �مثلون المؤسسة �صفة عامة، و�نتیجة للفضائح األخالق�ة أص�حت بیئة األعمال مطال�ة 

التسییر، حیث لم �عد بوسع أ� مؤسسة  أكثر من أ� وقت مضى �الجمع بین الم�اد� األخالق�ة و م�اد�

  .اقتصاد�ة في الدول المتقدمة إغفال السلو��ات األخالق�ة عن برامجها و خططها

من هنا تسعى المؤسسات إلى وضع وسائل تحاول من خاللها إرساء هذه السلو��ات �المؤسسة �المدونات و 

ذلك من وسائل تعمل على ز�ادة الثقة و االلتزام من طرف المؤسسة و  ر�ب�ة األخالق�ة  وغیرالبرامج التد

 .المتعاملین معها
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  :مقدمة

تدع�ما لما قدمناه في الجانب النظر� وما قمنا بدارسته في الفصلین األول و الثاني من خالل إ�ضاح الحو�مة 

مات النظر�ة �الجانب التطب�قي من خالل الق�ام تم في هذا الفصل محاولة ر�� المعلو  و أخالق�ات األعمال،

و التي تتضمن دراسة مختلف الجوانب المتعلقة �أخالق�ات األعمال مع   -�س�رة–فندق الز��ان ل بدراسة میدان�ة

ت األعمال �الفندق، التر�یز على دور الحو�مة في الفندق و محاولة معرفة دور الحو�مة في تحقی� أخالق�ا

في المدیر�ة العامة لمؤسسة  عضو ممثل لمجلس اإلدارة و الز��ان فندقمن خالل إجراء مقابلة مع مدیر  وذلك

 ،�س مصلحة المحاس�ة و �عض العاملین في فندق الز��انرئ�س العمال و رئو  - �س�رة- التسییر الس�احي

 و م�اد� الحو�مةالمتمثلة في  ستقل�اإلضافة إلى إنجاز قائمة استب�ان حول األ�عاد التي یتبناها المتغیر الم

وتحلیله بواسطة   العاملین و حقوق  العاملین واج�اتفي الممثل  المتغیر التا�ع للفندقاأل�عاد التي یتبناها 

  .�مجموعة من المالحظات إلتمام ما ینقص في اإلستمارة و اإلستعانة، "SPSS"استخدام نظام 

  :ینحثم� وتم تقس�م هذا الفصل إلى 

وتم ف�ه التطرق إلى مفهوم فندق الز��ان    _  التعر�ف �محل الدراسة التطب�ق�ة _�عنوان : الم�حث األول       

  .للفندق و تأس�سه، واله��ل التنظ�مي

تفسیر تحلیل محاور االستمارة، و  وتم ف�ه التطرق إلى_ تفسیر نتائج الدراسةتحلیل و  :الم�حث الثاني       

       النتائج بناءا على جم�ع أدوات الدراسة
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  التعر�ف �محل الدراسة التطب�ق�ة: الم�حث األول

�حیث قسم إلى مطلبین األول تعرفنا ف�ه إلى مفهوم الفندق  تمثل هذا الم�حث في التعر�ف �فندق الز��ان،

  .وتأس�سه أما المطلب الثاني اله��ل التنظ�مي لفندق الز��ان

  مفهوم و تأس�س فندق الز��ان: المطلب األول

�قوم فندق الز��ان وحدة اقتصاد�ة فرع�ة تا�عة للمدیر�ة العامة �حمام الصالحین، : مفهوم فندق الز��ان - أوال

   .بتقد�م مختلف الخدمات الس�اح�ة

  :یت�ع المدیر�ة العامة الفروع اآلت�ة

 ).(L'OASISنزل الواحات بتقرت  - 

 .نزل سوف بواد� سوف - 

 .نزل لوس بواد� سوف - 

 .نزل القائد بوسعادة - 

 .حمام الصالحین ب�س�رة - 

 .نزل القلعة �مسیلة - 

  :تأس�س فندق الز��ان - ثان�ا

الجزائر - م، و�ان تا�عا آنذاك للشر�ة الوطن�ة للس�احة   1971د�سمبر 21تأسس فندق الز��ان بتار�خ  

وهو مسجل  EGTB: أص�ح تا�عا لـ 01/88و �مرسوم رقم  1988جانفي  12و إبتداءا من تار�خ  - العاصمة

  وهو �قوم �الخدمات  013/ب/90في السجل التجار� للوال�ة تحت رقم 

  .منهم دائمین و ال�اقي مؤقتون  55عامل  67وهو �شغل أز�د من . ةات ترفیه�المبیت، اإلطعام، خدم: التال�ة

  اله��ل التنظ�مي لفندق الز��ان: المطلب الثاني

مصالح رئ�س�ة تسهر على السیر الحسن إلستثمار األموال ) 04(�ضم فندق الز��ان إدارة تشرف على أر�عة 

  .المحققة خالل دورات النشا�

�شرف علیها مدیر فندق الز��ان إدارة وهو الم�لف بتسییر و إدارة و مراق�ة العمل �الفندق، �ما : اإلدارة - أوال

  .أنها تا�عة للمدیر�ة العامة �حمام الصالحین



التطب�ق�ةالدراسة                                                                                    ثالفصل الثال   

 

60 

  

وعلى رأسها مسؤول یتحمل �ل ما یتعل� �التكو�ن من تحدید المهلة و  :مصلحة العمال و التكو�ن .1

تقد�م العون للمتر�ص و�ذا ما یتعل� �العمال من حیث  من شأنهاالموضوع و تعیین المصلحة التي 

توظ�فهم و مراق�ة الحضور و تحضیر �شف الراتب الشهر� للعمال داخل الوحدة و�بلغ عدد العمال 

 .عامال غیر رسمي 15عامل منهم  67حوالي 

ى مستو� وهي أول مصلحة �مر بها الز�ون ألن مختلف العمل�ات اإلبتدائ�ة تتم عل :مصلحة اإلستق�ال .2

ومن بین مهامها تقد�م اإلرشادات و الوثائ� الالزمة للز�ائن و �ذا الغرف و تضم . هذه المصلحة

 :األقسام التال�ة

 .قسم اإلطعام - 

 .قسم النظافة - 

 .قسم التقن�ة - 

 .قسم المشرو�ات - 

 .قسم الغرف - 

على األعمال المحاسب�ة التي حدثت �الوحدة أ� بتقیید �ل  وهي المصلحة المسؤولة :المحاس�ةمصلحة  .3

 .الفواتیر و الش��ات التي تصل الفندق من و إلى الز�ائن، الموردین، العمال، البنوك

هي التي تقوم �مراق�ة سیر الخدمات المقدمة �مراق�ة العمال و السلع التي  :مصلحة المراق�ة و اإلقتصاد .4

 .الوحدةتصل 

صاد فتسهر على عمل�ات الشراء، التخز�ن، اإلستهالك، خروج السلع إلى المصالح أما مصلحة اإلقت

  .المعن�ة حسب اإلحت�اجات المطلو�ة من طرف نقا� الب�ع

  :تضم مصلحة المراق�ة و اإلقتصاد األقسام التال�ة

 .قسم اإلقتصاد و التمو�ن - 

 .قسم المراق�ة - 

 .قسم التخز�ن - 

 .قسم الشراء - 

  :لملحقة �فندق الز��انالمراف� العامة ا - ثان�ا

�اإلضافة إلى الخدمات التي �قدمها فندق الز��ان هناك مراف� عامة تا�عة له تقدم خدمات أخر� ترفیه�ة 

  :وتنحصر في

 .المس�ح - 

 .غا�ة نخیل - 
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 .حمام - 

 .�رة التنس - 

 . حظیرة الس�ارات - 

  .الموالي�م�ن تجسیدها في اله��ل التنظ�مي ومن خالل المصالح المتطرق لها سا�قا 

  اله��ل التنظ�مي لفندق الز��ان ب�س�رة ):07(03الش�ل رقم

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  .مصلحة المحاس�ة رئ�س: صدرالم

 

 

 قسم الشراء

مصلحة 

 االستق�ال

مصلحة العمال و 

 التكو�ن

مصلحة اإلقتصاد  مصلحة المحاس�ة

 و المراق�ة

 اإلدارة

 قسم النظافة
 قسم االقتصاد و التمو�ن

التقن�ةقسم   

 قسم اإلطعام

 قسم المشرو�ات

 قسم الغرف

 قسم المراق�ة

 قسم التخز�ن

 قسم الشراء
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  تحلیل و تفسیر نتائج الدراسة: الم�حث الثاني

مجتمع ، �حیث قسم إلى مطلبین األول تعرفنا ف�ه إلى تحلیل و تفسیر نتائج الدراسةالم�حث في  تمثل هذا

 .أما المطلب الثانيالدراسة و أدوات الدراسة التطب�ق�ة 

  مجتمع و أدوات الدراسة التطب�ق�ة :المطلب األول

یتكون مجتمع الدراسة من إدار�ین ومسیر�ن وموظفین �المؤسسة محل الدراسة الذین  :مجتمع الدراسة - أوال

فرد تم توز�ع االست�انة على �عض أفراد العینة هذا لعدم  55وقد بلغ حجم عینة الدراسة  تجاو�وا مع ال�احثة،

عدم تحق� الشرو� استب�انات نظرًا ل 5و�عد تفحص االستب�انات تم است�عاد  35حضور ال�عض منهم، تم توز�ع 

  .است�انة 30المطلو�ة منها، و�ذلك ��ون عدد االستب�انات الخاضعة للدراسة  

الب�انات   لقد إستخدمنا في التحلیل نظام  - ثان�ا SPSS 20وهو من األنظمة المتقدمة التي تستخدم في إدارة  

حیث �ستخدم هذا النظام في إجراء التعد�الت  وتحلیلها في مجاالت متعددة ومنها التطب�قات اإلحصائ�ة،

اإلحصائ�ة المختلفة من إدخال الب�انات و تلخ�صها و عرضها في أش�ال هندس�ة وحسا�ات مقای�س النزعة 

المر�ز�ة و التشتت و اإللتواء ومعامل اإلرت�ا� و معدالت اإلنحدار و إخت�ارات الفروض، �اإلضافة التحل�الت 

 .اإلحصائ�ة المتقدمة

 :األدوات اإلحصائ�ة المستخدمة في التحلیل - ن�اثا

فرض�ات ال�حث و تحلیل محاور اإلستمارة وهذا  لقد قمنا بإستخدام �عض األدوات اإلحصائ�ة لدراسة

 :بواسطة

من أهم مقای�س النزعة المر�ز�ة و أكثرها استخداما في وصف الب�انات أو التوز�عات  :المتوس� الحسابي

   .التكرار�ة المتجانسة لما �متاز �ه من خصائص جیدة في هذه الم�انة

 .هي أكثر مقای�س التشتت أهم�ة و إستعماال في أغراض اإلستنتاجات اإلحصائ�ة: المع�ار�  اإلنحراف

ر إلى مد� إذا قمنا بإستخدام المق�اس و إعادة إخت�اره مرات أخر� فإن النتائج �شی :معامل ألفا �رون�اخ

 .%70وهناك دراسات تقول أكبر من % 50ستكون نفسها من خالل إیجاد معامل ألفا �رون�اخ 
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�سمى أ�ضا معامل إرت�ا� الرتب و �ستخدم عندما ��ون �ال المتغیر�ن مقاسا �مق�اس  :معامل سبیرمان

 .ترتیبي

تم تكو�ن جم�ع مقای�س اإلستجا�ات لفقرات الق�اس وفقا لسلم ل��ارت الخماسي على الش�ل  :مق�اس ل��ارت

  ق�اس ل��ارت الخماسيم): 01(3جدول رقم  :التالي

  غیر  غیر مواف�  محاید  مواف�  مواف� �شدة  التصنیف

  مواف� �شدة

  1  2  3  4  5  الدرجة

 

  تحلیل االستمارة: المطلب الثاني

  :الب�انات الشخص�ة والوظ�ف�ة: األول الفرع

  :ــ الجنس 1

  توز�ع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 02( 3الجدول رقم

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الجنس

  70.0  21  ذ�ر

  30.0  9  أنثى

 100.0  30  المجموع

       .SPSS 20بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على  ةمن إعداد الطال�          

  نس�ة الموظفین من الجنس): 08( 3رقم  الش�ل

  
 �االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي طال�ةال من إعداد: المصدر
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 :التعلی�

ألفراد العینة تمثل عدد الذ�ور أكبر من  یتضح لنا توز�ع النسب حسب الجنس) 02( 3من خالل الجدول رقم 

، أ� س�طرة الفئة الذ�ور�ة على %30 بنس�ة 9 وعدد اإلناث %70نس�ة ب 21، حیث بلغ عدد الذ�ور اإلناث

  .األنثو�ة في التوظیف داخل الفندقالفئة 

  :ــ العمر 2

  توز�ع عینة الدراسة حسب الفئة العمر�ة: )03(3 رقمالجدول 

  . SPSS 20بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على  ةمن إعداد الطال�                                 

نس�ة الموظفین من العمر): 09(3الش�ل رقم   

  

 
  

  �االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي طال�ةال من إعداد: المصدر

  النس�ة المئو�ة  التكرار  العمر

 6,7  2  سنة 30أقل من 

 46,7  14  سنة 40إلى أقل من  30من 

 33,3  10  سنة 50إلى أقل من  40من 

 13,3  4  سنة فأكثر 50

  100  30  المجموع
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یتضح لنا توز�ع النسب حسب العمر ألفراد العینة تمثل في ما نسبته ) 02( 3من خالل الجدول رقم: التعلی�

 %33,3نسبته سنة، وما 40إلى أقل من  30هم من عمر  %46,7سنة، وما نسبته  30عمرهم أقل من  6,7%

إلى أقل  30أ� أن فئة  سنة فأكثر، 50عمرهم من  %13,3سنة، وما نسبته  50إلى أقل من  40عمرهم من 

  .سنة هي أكثر نس�ة توظیف �المؤسسة نتیجة لسنهم المناسب لطب�عة العمل 40من 

  :ــ المؤهل العلمي 3

  توز�ع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 04( 3الجدول رقم

  النس�ة المئو�ة  التكرار  المؤهل العلمي

 63.3  19  تقني سامي 

 36.7  11  ل�سانس

 0  0  مهندس

 0  0  ماجستیر

 100.0  30  المجموع

  .SPSS 20ًا على االستب�ان و�االعتماد علىبناء ةمن إعداد الطال�                                

نس�ة الموظفین من المؤهل العلمي): 10(3الش�ل رقم   

  

 
  �االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي طال�ةال من إعداد: المصدر
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  :التعلی�

في ما نسبته  مثلیتضح لنا توز�ع النسب حسب المؤهل العلمي ألفراد العینة ت) 03( 3الجدول رقم من خالل 

مؤهلهم  %0العلمي ل�سانس،وأن ما نسبتهمؤهلهم  %36,7، وأن ما نسبتهمؤهلهم العلمي تقني سامي 63,3%

أكثر نس�ة في العینة  ممؤهلهم العلمي ماجستیر، أ� أن فئة التقني سامي ه %0العمي مهندس، وأن ما نسبته 

  .المستهدفة أما فئة مهندس وفئة ماجستیر معدومة

  :    ـ مجال الوظ�فة الحال�ة 4

  توز�ع عینة الدراسة حسب الوظ�فة الحال�ة) 05( 3الجدول رقم

  النس�ة المئو�ة  التكرار  مجال الوظ�فة الحال�ة

  66.7  20  موظف

  6.7  2  مراجع

  20.0  6  مسیر

  6.7  2  مدیر

  100.0  30  المجموع

  .  SPSS 20 بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على ةمن إعداد الطال�                            

نس�ة الموظفین من الوظ�فة الحال�ة): 11(3الش�ل رقم   

  

    
  �االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي طال�ةال من إعداد: المصدر
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 :لتعلی�ا

یتضح لنا توز�ع النسب حسب مجال الوظ�فة الحال�ة ألفراد العینة تتمثل      )05(من خالل الجدول رقم  

مراجعین، وظ�فتهم الحال�ة �الفندق  %6.7موظفین، وما نسبته  وظ�فتهم الحال�ة �الفندق %66.7في مانسبته 

مدیر�ن، أ�  قوظ�فتهم الحال�ة �الفند %6.7مسیر�ن، وأن مانسبته  �الفندقوظ�فتهم الحال�ة  %20وأن ما نسبته 

  .  أن فئة الموظفین هي أكثر نس�ة في العینة المستهدفة

  

  :ـ سنوات الخبرة 5

  توز�ع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة): 06( 3الجدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  سنوات الدراسة

  30.0  9  سنوات 5أقل من 

  13.3  4  سنوات 10سنوات إلى  5من 

  56.7  10  سنوات 10أكثر من 

  100.0  30  المجموع

  . SPSS 20بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على ةمن إعداد الطال�                             

نس�ة الموظفین من سنوات الخبرة): 12(3الش�ل رقم   

  

 

  �االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي طال�ةال من إعداد: المصدر
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في ما  الخبرة ألفراد العینة تتمثل یتضح لنا توز�ع النسب حسب سنوات) 05(3من خالل الجدول رقم  :التعلی�

سنوات خبرة، وما  10سنوات إلى  5لفئة من  %13.3سنوات خبرة، وما نسبته  5لفئة أقل من  %30نسبته 

أكثر نس�ة في العینة سنوات خبرة هي  10سنوات خبرة، أ� أن فئة أكثر من  10لفئة أكثر من  %56,7نسبته 

  . المستهدفة

 تحلیل محاور االستمارة: الفرع الثاني

 : إخت�ار الفرض�ة الرئ�س�ة .1

  .دور الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات العمل في فندق الز��ان �س�رة

  معامل التحدید الكلي لدور الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات العمل: )07(3جدول رقم

  

  
 

 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).         

*. La corrélation est significative au niveau  0.05  (bilatéral).        

  خالق�ات العملمة في تعز�ز أمعامل االرت�ا� سبیرمان لدور الحو�: )08(3جدول رقم

  

  

  

  

  

  

*. La corrélation est significative au niveau  0.05  (bilatéral).                                                                            

  

  

  

  

  

Modèl

e 

R  R-

deux 

1  .859a .738  

 Corrélations 

 الحو�مة  االخالق�ات 

Rho de Spearman 

 االخالق�ات

Coefficient de 

corrélation 
1.000  .869** 

Sig. (bilatérale) . .000 

N 30 30 

 الحو�مة

Coefficient de 

corrélation 
.869** 1.000 

Sig. (bilatérale) .000 . 

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral ).                                                                
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  :التعلی�

وهذا " مادور الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات العمل" إلیجاد العالقة للفرض�ة الرئ�س�ة  سبیرمانتم استخدام اخت�ار 

والذ� یبین أن ق�مة مستو� الداللة تساو� ) 08(3والنتائج مبینة في الجدول رقم  0.05عند مستو� داللة 

وجود عالقة ارت�اط�ه ذات داللة  على مما یدل 0.869المحسو�ة تساو�  rو أن  0.05وهي أقل من  0.000

  .لفندق الز��ان �س�رةبین الحو�مة و أخالق�ات العمل  0.05إحصائ�ة عند مستو� داللة 

  معامل ث�ات ألفاكرون�اخ لجم�ع فقرات االست�انة: )09(3جدول رقم

 

  . SPSS 20الطال�ة بناءًا على االستب�ان و�االعتماد علىمن إعداد                                            

 

) 0,956(مل الث�ات لمتغیرات الدراسة مرتفع حیث حصل على نس�ة مقدارها معا )09(3 الجدول رقم: التعلی�

  وهذا ما �عني �أن ق�مة جیدة لث�ات االتساق الداخلي ونس�ة مقبولة ألغراض التحلیل، �ما �ظهر بوجود عالقة 

وهي  %95أ�  0.956نجد ق�مة الث�ات مساو�ة ارت�اط�ه موج�ة بین فقرات �ل محور من محاور االست�انة، 

  . ، إذن ث�ات االست�انة مقبول%50تفوق 

  

  للمتغیر التا�ع و المتغیر المستقل معامل تحدید الت�این : )10(3جدول رقم

ANOVAa  

Modèle Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne 

des carrés 

D  Sig.  

1 

Régressio

n  
9.163 1 9.163  78.829 .000b 

Résidu 3.255 28 .116   

Total 12.418 29    

a. Variable dépendante :   االخالق�ات  

b. Valeurs prédites : (constantes),  الحو�مة 

  

Alpha de Cronbach 

.956 
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من  %78.82هذا �عني أنه  ، 78.82، معامل التحدید �ساو� ) 8.2(�ما هو موضح في الجدول  :التعلی�

 Fمستو� الداللة ، )الحو�مة (المستقل  غیر في المتغیرمفسر �الت) أخالق�ات العمل(الت�این في المتغیر التا�ع 

  .إحصائ�ة داللةموذج دو ، وهذا دلیل �أن الن 0.05من  وهي أقل �0.000ساو� 

  

  �المتغیر التا�ع أخالق�ات العمل )الحو�مة( معامل التحدید متغیرات المتغیر المستقل): 11(3الجدول رقم 

Récapitulatif des modèles  

Modèl

e 

R  R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimation 

1 .964a .930 .919 .186  

a. Valeurs prédites : (constantes), اصحاب ,افصاح ,إطار,مسؤول�ات 

  

  )سبیرمان( المتغیر المستقل �أ�عاده األر�عة و المتغیر التا�عمعامل االرت�ا� ):12(3الجدول رقم

Corrélation                                                           

 االخالق�ات 

Rho de 

Spearman  

 االخالق�ات

Coefficient de 

corrélation  
1.000 

Sig. (bilatérale) . 

N  30 

 1م�اد�

Coefficient de 

corrélation  
.270 

Sig. (bilatérale) .150 

N  30 

 اصحاب

Coefficient de 

corrélation  
.736** 

Sig. (bilatérale) .000 

N  30 
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**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).                                                                         

*. La corrélation est significative au niveau  0.05  (bilatéral).                                                                          

  :اخت�ار فرض�ات الفرع�ة.2

  :في إطار التساؤالت یتم التحق� من صحة فروض الدراسة �ما یلي     

  :الفرض�ة األولى   

بین وجود أساس مح�م وفعال ودوره في تطبی� أخالق�ات العمل في  فندق الز��ان  التوجد عالقة ارت�اط�ة 

  .�س�رة

    أخالق�ات العمل في تطبی� وجود أساس مح�م وفعال معامل االرت�ا� سبیرمان): 13(3جدول رقم 

دورها في تطبی� أساس�ات   اإلحصاءات  الجزء

أخالق�ات العمل في فندق 

 الز��ان �س�رة

  

وجود أساس مح�م وفعال 

  لم�ادئ الحو�مة

  0.270  سبیرمان معامل االرت�ا�

  0.15  مستو� الداللة

  30  حجم العینة

  .SPSS20من إعداد الطال�ة بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على                  0.05مستو� الداللة  

تعز�ز أخالق�ات  وجود أساس مح�م وفعال ودورها فيإلیجاد العالقة بین  تم استخدام اخت�ار سبیرمان :التعلی�

والذ� یبین أن  لنتائج مبینة في الجدول رقم وا 0.05وهذا عند مستو� داللة  ،-�س�رة - العمل في فندق الز��ان

   مما یدل على  0.270المحسو�ة تساو�  r، وأن ق�مة 0.05وهي أكبر من  0.15ق�مة مستو� الداللة تساو� 

  

  افصاح

Coefficient de 

corrélation  
.561** 

Sig. (bilatérale) .001 

N  30 

  مسؤول�ات

Coefficient de 

corrélation  
.910** 

Sig. (bilatérale) .000 

N  30  
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تعز�ز بین وجود أساس مح�م وفعال  0.05عدم وجود عالقة ارت�اط�ه ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة 

  .، وعل�ه تقبل الفرض�ة الصفر�ة- �س�رة -ت العمل في فندق الز��انأخالق�ا

  :الفرض�ة الثان�ة

  .الز��ان �س�رةتوجد عالقة ارت�اط�ه بین دور أصحاب المصالح في تطبی� أخالق�ات العمل في فندق ال

أخالق�ات العمل في فندق الز��ان تعز�ز معامل االرت�ا� بین دور أصحاب المصالح في  ):14(3جدول رقم 

  .�س�رة

دورها في تطبی� أساس�ات   اإلحصاءات  الجزء

أخالق�ات العمل في فندق 

 الز��ان �س�رة

  

  0.736  سبیرمان معامل االرت�ا�  دور أصحاب المصالح

  0.000  مستو� الداللة

  30  حجم العینة

  .SPSS20من إعداد الطال�ة بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على         0.05مستو� الداللة 

وهذا بین دور أصحاب المصالح في تعز�ز أخالق�ات العمل إلیجاد العالقة  تم استخدام اخت�ار سبیرمان :التعلی�

والذ� یبین أن ق�مة مستو� الداللة تساو� ) 14(3مبینة في الجدول رقم  والنتائج 0.05عند مستو� داللة 

ذات یدل على وجود عالقة ارت�اط�ه   مما  0.736المحسو�ة تساو�  r، وأن ق�مة 0.05وهي أقل من  0.000

ألخالق�ات العمل في فندق تعز�ز افي بین دور أصحاب المصالح  0.05داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة 

  .ترفض الفرض�ة الصفر�ة  وتقبل الفرض�ة البدیلةلز��ان �س�رة، وعل�ه ا

  :الفرض�ة الثالثة

في تطبی� أخالق�ات العمل في فندق الز��ان التوجد عالقة ارت�اط�ه بین مقومات اإلفصاح والشفاف�ة ودورها      

  .�س�رة
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أخالق�ات العمل  معامل االرت�ا� بین توفر مقومات اإلفصاح والشفاف�ة ودورها في تطبی� ):15(3جدول رقم 

  .في فندق الز��ان �س�رة

دورها في تطبی� أساس�ات   اإلحصاءات  الجزء

أخالق�ات العمل في فندق 

 الز��ان �س�رة

  

  0.561  سبیرمان معامل االرت�ا�  اإلفصاح و الشفاف�ة

  0.001  مستو� الداللة

  30  حجم العینة

  .SPSS20من إعداد الطال�ة بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على         0,05مستو� الداللة 

في تطبی� إلیجاد العالقة بین توفر مقومات اإلفصاح والشفاف�ة ودورها  تم استخدام اخت�ار سبیرمان: التعلی�

) 15(3والنتائج مبینة في الجدول رقم  0.05داللة وهذا عند مستو� أخالق�ات العمل في فندق الز��ان �س�رة، 

 0.561المحسو�ة تساو�  r، وأن ق�مة 0.05من وهي أقل  0.001ین أن ق�مة مستو� الداللة تساو� والذ� یب

بین توفر مقومات اإلفصاح  0.05وجود عالقة ارت�اط�ه ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة  مما یدل على

  .في فندق الز��ان �س�رةتطبی� أخالق�ات والشفاف�ة ودورها في 

في فندق  ال توجد عالقة ارت�اط�ة بین مسؤول�ات مجلس اإلدارة و تطبی� أخالق�ات العمل :الفرض�ة الرا�عة

  .الز��ان

  معامل االرت�ا� بین مسئول�ات مجلس اإلدارة وتطبی� أخالق�ات العمل في فندق الز��ان): 16(3جدول رقم 

  .SPSS20من إعداد الطال�ة بناءًا على االستب�ان و�االعتماد على         0.05مستو� الداللة             

دورها في تطبی� أساس�ات   اإلحصاءات  الجزء

أخالق�ات العمل في فندق 

 الز��ان �س�رة

  

  0.910  معامل االرت�ا� سبیرمان  مسؤول�ات مجلس اإلدارة

  0.000  مستو� الداللة

  30  حجم العینة
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  :التعلی�

في تطبی� أخالق�ات العمل في إلیجاد العالقة بین مسئول�ات مجلس اإلدارة  سبیرمانتم استخدام اخت�ار        

والذ� یبین أن ق�مة ) 16(3، والنتائج مبینة في الجدول رقم 0.05وهذا عند مستو� داللة فندق الز��ان �س�رة، 

مما یدل على وجود  0.910المحسو�ة تساو�  rن ق�مة ، وأ0,05وهي أقل من  0.000مستو� الداللة تساو� 

تطبی� أخالق�ات بین مسئول�ات مجلس اإلدارة في  0,05ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة  عالقة ارت�اط�ه

 .ة، وعل�ه ترفض الفرض�ة الصفر�ة و تقبل الفرض�ة البدیلةالعمل في فندق الز��ان �س�ر 

  معامل التحدید لت�این المتغیر التا�ع مع المتغیرات المستقلة :)17(3الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التعلی�

من الت�این في  %83.24، هذا �عني أنه 83.24، معامل التحدید �ساو� ) 17(�ما هو موضح في الجدول 

مستو� الداللة �ساو� ، )أ�عاد الحو�مة ( ةالمستقلات غیر في المتغیر مفسر �الت) أخالق�ات العمل(المتغیر التا�ع 

  .إحصائ�ة داللةموذج دو ، وهذا دلیل �أن الن 0.05من  وهي أقل 0.000

  

  

  

  

  

  

  

  

ANOVAa 

Modèle  Somme 

des carrés 

Ddl Moyenne 

des carrés 

D Sig. 

1 

Régressi

on  
11.550 4  2.888 

83.24

9 
.000b 

Résidu .867 25 .035   

Total 12.418 29    

a. Variable dépendante : االخالق�ات  

b. Valeurs prédites : (constantes), اصحاب ,افصاح ,إطار ,مسؤول�ات 
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  skewnessو  Kurtosisمعاملي التوز�ع الطب�عي ):18(جدول رقم 

  

 **. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).                                                                   

*. La corrélation est significative au niveau  0.05  (bilatéral).                                                                

  :التعلی�

لمعرفة هل الب�انات تت�ع توز�ع طب�عي أم ال وهو اخت�ار  معامليالتوز�ع الطب�عي  من خالل عرض اخت�ار   

ضرور� في حالة اخت�ار الفرض�ات الن معظم االخت�ارات المعلم�ة تشتر� أن ��ون توز�ع الب�انات طب�ع�ًا،   

  من نتائج االخت�ار حیث أن ق�مة مستو� الداللة لكل جزء اكبر من  )18( 3وهذا ما جاء �ه الجدول رقم 

0,05  )0,05  >Sta  ( على أن الب�انات تت�ع توز�عًا طب�ع�ٌا عاد�و هذا ما یدل.  

  تفسیر النتائج بناءا على جم�ع أدوات الدراسة: المطلب الثالث

  :تم التوصل إلىو المالحظات من خالل النتائج المتحصل علیها سا�قا و المقا�الت 

 .تقبل الفرض�ة األولى وذلك حسب ما وجدناه من تقاطعات بین م�اد� الحو�مة و أخالق�ات األعمال .1

  .ترفض الفرض�ة الثان�ة وذلك �ون فندق الز��ان ال�طب� م�اد� الحو�مة .2

 

 

 

 

 

  

Statistiques descriptives 

 N Asymétrie  Kurtosis  

Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std 

 833. -787.- 427. 060. 30   وجود إطار مح�م فعال 

 833. -311.- 427. 338. 30  دور أصحاب المصالح

 833. -1.335- 427. 175. 30  اإلفصاح و الشفاف�ة

      

 833. -942.- 427. 066. 30 مجلس اإلدارة مسؤول�ات

N valide (listwise) 30     
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  :خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل حاولنا التعرف على واقع و مد� إدراك المؤسسة الجزائر�ة ألخالق�ات العمل و الحو�مة، 

  .حیث توصلنا إلى عدم الدرا�ة و االهتمام �شأن هذه المواض�ع في المؤسسات الجزائر�ة

األزمات و حاالت الفساد المالي و اإلدار� �المؤسسات أوجب وجود سلوك �ض�� تصرفات األفراد  فمع إشتداد

و إحترام الم�اد� األخالق�ة و التي تساعد حو�مة العاملین �المؤسسة و �عمل على توض�ح القضا�ا األخالق�ة 

  .المؤسسات في تحقی� أهدافها التي أنشأت من أجلها

�ة التي قمنا بها و �عد المقابلة و المالحظة توصلنا إلى أن فندق الز��ان �س�رة  لد�ه فمن خالل الدراسة التطب�ق

و إلى عدم علم الموظفین �مالكي األسهم وحقوق التصو�ت وهذا  تقصیر المتمثل في عدم وجود حوافز و ترق�ات

للفندق و �ذلك وجود إلتزام مع وجود شفاف�ة في المعلومات المال�ة و التشغیل�ة  لعدم الدرا�ة �م�اد� الحو�مة،

أفضل الخدمات وعدالة في توز�ع األجور �ش�ل منتظم، �ما �حرص الفندق على إرضاء ز�ائنه من خالل تقد�م 

المتمثلة في اإلطعام و المس�ح و السهرات و الملعب و حد�قة من أجل ترف�ه الزوار، وضمان حقوق الموظفین و 

    .ندق أو عوامل أخر� وهذا راجع للنظام الداخلي للفالعمالء 
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نظرا لما للق�م و الم�اد� األخالق�ة من أهم�ة في ح�اة األفراد، فقد أص�حت منظمات األعمال تهتم بها، 

وقد تكون مدونات أخالق�ات العمل من بین أهم المؤشرات الدالة على أهم�ة  لإلستفادة منها في تحسین أدائها،

هذا الموضوع، والشك أن حو�مة الشر�ات �م�ادئها التي تهدف إلى تقل�ص اإلنحرافات الحاصلة على مستو� 

الدراسة  المؤسسة فإننا نالح� العدید من التقاطعات ف�ما بینها و�ین أخالق�ات العمل وقد الحظنا ذلك من خالل

   . النظر�ة

إن الدراسة التي قمنا بها خلصنا منها إلى عدة نتائج منها ما هو متعل� �الجانب النظر� و العالقة بین حو�مة 

مساهمة الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات الشر�ات وأخالق�ات العمل ومنها ما هو متعل� �الدراسة التطب�ق�ة ومد� 

  .العمل في فندق الز��ان

  :رد النتائج في المواليوعل�ه �م�ن س

  :نتائج الدراسة

تعمل الحو�مة على تعمی� الحس األخالقي من خالل مجموعة قواعد وم�اد� تحدد الممارسات  .1

 .والسلو�ات التي تقوم بها اإلدارة والتي تتواف� مع اإلطار القانوني واألخالقي

وٕاهمالها للتطورات الحاصلة في الجوانب التشر�ع�ة  عدم مسایرة المؤسسة للتغیرات الحاصلة في مح�طها، .2

 .واألخالق�ة �ضعف مر�ز المؤسسة و�قلل من قدراتها التنافس�ة

الیوجد تطبی� للحو�مة على مستو� فندق الز��ان رغم وجود �عض المؤشرات، لكنها مؤشرات تفرضها  .3

  .التشر�عات السار�ة المفعول وقد یؤد� غ�اب التشر�ع إلى غ�ابها

أخالق�ات األعمال على مستو� فندق الز��ان غیر أنها ال ترجع للحو�مة فهذه األخیرة ال تؤثر في  تطب� .4

األخالق�ات الموجودة على مستو� الفندق، وذلك �ون ما هو مطب� یرجع للتشر�عات و التنظ�م و 

  .األعراف السائدة في المجتمع

  :االقتراحات

الطال�ة، �عتقد أنه �م�ن أن �قدم مجموعة من االقتراحات،        من خالل الدراسة ال�حث�ة التي أجرتها      

  :من أجل تجسید م�اد� حو�مة الشر�ات واستغاللها في تعز�ز أخالق�ات العمل، وذلك على النحو التالي
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 بهدف الشر�ات في الحو�مة بتطبی� م�اد� المتعلقة للمستجدات والمتا�عة الجهود من المز�د بذل على العمل-1

 .المجتمع في األخالقي والدور تنم�ة الوعي

 یؤد�  الذ� األمر للمستثمر�ن، الالزمة الحما�ة توفر التي والتنظ�م�ة القانون�ة األطر تحدیث على العمل 2-

 .المجال هذا في الشر�ات دور وتعظ�م االستثمار تنم�ة إلى

 .المساهمین �افة على متساو�  �ش�ل وتطب�قها عادلة وقواعد أسس إیجاد على العمل ضرورة 3-

 اإلدارة       على الرقابي الدور ممارسة في المصالح ألصحاب أوسع ودور صالح�ات منح على العمل 4-

 .المستثمر�ن وتشج�ع دعم في �ساهم مما

 إلعطاء المصالح أصحاب لجم�ع وٕاتاحتها المال�ة التقار�ر في والشفاف�ة اإلفصاح مستو�  ز�ادة على العمل 5-

 .ألموالهم واألمان األمن والمستثمر�ن المساهمین

 �االستعانة وذلك الشر�ات، لجم�ع إلزام�اً  ل��ون  الشر�ات حو�مة دلیل بإصدار الجزائر�ة الدولة ق�ام ضرورة _6

 .المجال هذا في المتخصصة الخبرات بذو� 

 المستثمر�ن       لحفز الحق�ق�ة ق�متها األسهم لتع�س الحو�مة مستو�  رفع على الشر�ات ق�ام ضرورة_  7

 .االستثمار على

 .الحو�مة احت�اجات تلبي المنظمة، �حیث القانون�ة البیئة تطو�ر ضرورة _9

 وثقافة تع�س مفاه�م التي التدر�ب�ة البرامج عقد خالل من الحو�مة ممارسة ثقافة تعز�ز على العمل_ 10

  .الحو�مة تطب�قات

 مساعدة خالل من وذلك والشفاف�ة اإلفصاح مبدأ وخاصة الحو�مة ممارسة مستو�  تحسین على العمل_ 11

 .للحو�مة سل�مة إستراتیج�ة تطو�ر على الشر�ات إدارات ومجالس مدیر� 

  

  :آفاق ال�حث

 :حول الدراسات من المز�د بإجراء ةقترح الطال�ت

   .صراعات العمل من الحد في الشر�ات حو�مة تأثیر مد� _ 1

 .الجزائر في الحو�مة م�اد� إرساء في المؤسسات فاعل�ة مد� _ 2
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  مؤسسات �ل�ة العلوم االقتصاد�ة و التجار�ة                                        حاكم�ة

  وعلوم التسییر

  است�انة ال�حث

  األخ الكر�م، األخت الكر�مة       

  السالم عل��م ورحمة هللا تعالى و بر�اته

�شرفنا أن نضع بین أید��م هذه اإلست�انة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة للدراسة التي نقوم بإعدادها 

دور الحو�مة في "ر، تخصص حاكم�ة مؤسسات �عنواناستكماال للحصول على شهادة الماستر في علوم التسیی

  ."تعز�ز أخالق�ات العمل في مؤسسة اقتصاد�ة

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذ� تلع�ه الحو�مة في تعز�ز أخالق�ات العمل لفندق الز��ان 

ة اإلست�انة بدقة، حیث أن نأمل من�م التكرم �اإلجا�ة على أسئل. ونظرا ألهم�ة رأ��م في هذا المجال. �س�رة

. صحة النتائج تعتمد بدرجة �بیرة على صحة إجابتكم، لذلك نرجو من�م أن تولوا هذه اإلست�انة اهتمام�م

  .فمشار�تكم ضرور� ورأ��م عامل أساسي من عوامل نجاحها

  .ونح�ط�م علما أن جم�ع إجا�اتكم لن تستخدم إال ألغراض ال�حث العلمي فق�

  التقدیر و االحترامتقبلوا مني فائ� 

  مالكي فیروز: الطال�ة                                 
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  الب�انات الشخص�ة و الوظ�ف�ة: القسم األول

  :في المر�ع المناسب لإلجا�ة) x(الرجاء وضع عالمة 

 :الجنس .1

  ذ�ر               

  أنثى               

 :العمر .2

  سنة 30أقل من                

  سنة 40إلى أقل من  30من                

  سنة 50إلى أقل من  40من                

  سنة فأكثر 50               

 :المؤهل العلمي .3

  تقني سامي                              ل�سانس                

  ماجستیر                  مهندس                                

 :مجال الوظ�ف�ة الحال�ة .4

  موظف                                   مراجع                

  مسیر                                     مدیر                

 : سنوات الخبرة .5

  سنوات 5أقل من                 

  سنوات 10سنوات إلى  5من                 

 سنوات 10أكثر من                 
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  محاور االست�انة: القسم الثاني

  دور الحو�مة : المحور األول

  

وع�ارات  في الفندق الحو�مةدور   الرقم

  الق�اس

    

مواف� 

  �شدة

غیر   محاید  مواف�

  مواف�

غیر 

مواف� 

  �شدة

  

  وجود أساس مح�م وفعال لم�اد� الحو�مة مبدأ مقومات  أوال

یوجد إطار تنظ�مي �حدد أهداف   01

  .الفندق و��ف�ة تحق�قها

          

  

  دور أصحاب المصالح مبدأ مقومات  ثان�ا

أقوم �المشار�ة في اتخاذ �عض   01

  .القرارات في الفندق

          

یهدف الفندق إلى إش�اع رغ�ات   02

  .العاملین و المساهمین

          

أحصل على األجر المدفوع لي من   03

  .الفندق �ش�ل منتظم

          

أحرص على أن تكون للفندق سمعة   04

  .جیدة مع العالم الخارجي

          

عند تعرضي لحادث داخل العمل   05

  .أحصل على تعو�ض
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یوفر الفندق أدوات و إم�ان�ات   06

تضمن لي حقوقي و تحفزني على 

  .أداء عملي

          

  

  مقومات مبدأ اإلفصاح و الشفاف�ة  ثالثا

لد� الفندق اإلم�ان�ات الحدیثة   01

التي تقوم بإ�صال و توفیر 

المعلومات الصح�حة و الدق�قة و 

في الوقت المحدد بین جم�ع 

  .العاملین في نفس الش�ل

          

أحصل على تقر�ر للنتائج المال�ة   02

  .التشغیل�ة للفندق

          

            .شهر� لد� �شف راتب   03

  

  مسؤول�ات مجلس اإلدارة  را�عا

یوجد قواعد و لوائح للفندق أعمل   01

  .وفقها

          

�الرقا�ة و �قوم مجلس اإلدارة   02

  .اإلشراف على الفندق و العاملین

          

أقدر على تحمل المسؤول�ة الم�لف   03

بها من طرف المسؤولین في 

  .الفندق

          

إلدارة المخاطر  یوجد نظام رقا�ة  04

وتوصیل المخاطر للمستخدمین و 

  .أصحاب المصالح
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أعلم حدود المسؤول�ة الم�لف بها   05

  .في العمل

          

أطب� القرارات و التعل�مات المقدمة   06

لي من طرف إدارة الفندق بدون 

  .تردد

          

�قوم رئ�سي �المساءلة و مراق�ة   07

 األعمال التي أقوم بها داخل

  .الفندق

          

  

  أساس�ات تطبی� أخالق�ات العمل: المحور الثاني

أخالق�ات العمل في الفندق   الرقم

  وع�ارات الق�اس

مواف� 

  �شدة

غیر   محاید  مواف�

  مواف�

غیر 

مواف� 

  �شدة

 

هل تعلم �قواعد الفندق التي تظهر   01

�ل ما هو مرغوب وغیر مرغوب 

  . داخل الفندق

          

تأد�ة األعمال الوظ�فة الیوم�ة  أثناء  02

ال یوجد ما �منع من قضاء �عض 

  .المعامالت الخاصة

          

أثناء الق�ام �العمل أقوم �ه بجد و   03

  .إتقان

          

للعالقات و األصدقاء و األقارب   04

أهم�ة خاصة في التعامل عند 

  .ز�ارتهم للفندق

          

االلتزام �أنظمة و تعل�مات العمل   05

للمصلحة الخاصة ثم یخضع 

  .المصلحة العامة

          

          �تمان السر المهني من أولو�اتي   06
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  .في العمل

المعامالت التي تر�طني �أصحابها   07

عالقات صداقة أو مصلحة 

  .أحرص على إنجازها أوال

          

عندما أحضر إلى العمل متأخرا و   08

أر� المسئولین في انتظار� ال 

  .أحرج

  

          

ترتیب للز�ائن حسب هناك   09

  .األولو�ة

          

إحترامي لرؤسائي و زمالئي مبني   10

على أساس مصالحي �الدرجة 

  .األولى

          

أفهم الوظ�فة أنها ال تتعد�   11

الحضور و االنصراف و تأد�ة أقل 

  . جهد من العمل

          

حین حدوث خطأ ال تفرض علي   12

  .أ� عقو�ة

          

وفقه في هناك نظام دقی� أعمل   13

  .الفندق

          

أعلم ��ل الواج�ات و المسؤول�ات   14

  .و قوانین الفندق

          

            .أعلم �طب�عة العمل الذ� أقوم �ه  15

            .أواجه صعو�ات أثناء الق�ام �عملي  16

حین الق�ام �عملي هناك مسؤول   17

  .یراعي العمل الذ� أقوم �ه

          

أطلع �استمرار على المعلومات   18

  .المضافة للمدونة
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أعتقد �أن األجر الذ� أتقاضاه   19

  .��افئ لما أقوم �ه من عمل

          

نظرة المسئولین لي ولي زمالئي   20

  .قائمة على المساواة

          

هناك تقدیر للجهد في الفندق الذ�   21

  .أعمل ف�ه

          

فال  عندما أطلب إجازة أو دورة  22

  ��ون هناك أ� تعقید أو تمییز

          

األولو�ة في المناصب و الدورات و   23

الترق�ات في الفندق الذ� أعمل ف�ه 

  . قائمة على الكفاءة و الجدارة

          

أنا راضي على العطل الممنوحة   24

  .لي

          

            .أعلم ��ل حقوقي و أنا راضي بها  25

أتحصل على دعم ماد� ومعنو�   26

  .المسؤولین عليمن 
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