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مة، القيم ظنمبتغرياتها الفرعية )ثقافة امل هدفت الدراسة إىل حتليل أخالقيات األعمال

وقد مت اختيار عينة من  ،الشخصية، أنظمة املنظمة( ودورها يف حتسني أداء العاملني

 البنوك التجارية اجلزائرية جمتمعا إلجراء الدراسة.

وقد حاولت الدراسة إلقاء الضوء على متغريين ميكن عدهما من التحديات اليت 

إذ  ،عمال وحتسني أداء العاملنيتواجه املنظمات يف الوقت احلاضر، وهما أخالقيات األ

أخالقيات األعمال عنصر النجاح األول يف املنظمات والطريق األمثل لتحقيق  تعّد

حيث حاولت الدراسة اإلجابة  ،حتسني أداء العاملني وبالتالي حتسني أداء املنظمة ككل

 على تساؤالت عدة تكونت منها مشكلة الدراسة وكان السؤال الرئيسي والذي يعترب

مشكلة هذه الدراسة ينص على: "ما هو دور أخالقيات األعمال يف حتسني أداء 

ك التجارية اجلزائرية بشكل العاملني يف منظمات األعمال بشكل عام ولدى البنو

 خاص؟"

القيم الشخصية هي  وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات كان أبرزها: إّن

الدراسة، مما يعين أن إطار املنظمة األخالقي حمكوم  البعد األكثر تأثريا يف البنوك حمل

وتتناسب أخالقيات األعمال تناسبا طرديا مع حتسني أداء ، بقيم مؤسسيها وعامليها

 العاملني.  

Abstract : 

The study aims to analyze the Business Ethics with their secondary 

Variables (the Organization Culture, the Personal values and the 

Organization’s system) their role in improving the Employees 

Performance. A sample of Employees has been selected from 

Algerian Commercial Banks to do the study. 

The study tried to highlight two variables considered as one of the 

Challenges the Organizations faces currently; the Business Ethics 

and the Improvement of Employees Performance. Indeed, the 

Business Ethics are considered as the first Element of Success in 

the Organizations and the best way to improve the Employees 

performance, and thus the Organization performance. The study 

tried to answer on many questions that led to the problematic of the 

study, and the main question: the problem in the study, is “what is 
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the role of the Business Ethics in improving the Employees 

Performance in works Organizations, generally, and the Algerian 

Commercial Banks particularly?”.  

The study has reached many conclusions, the most important 

among them is that the personal Values are the most influential 

measure in the Banks, subject of the study, which means that the 

Ethical framework of the Organization is ruled by its Founders and 

its Employees. The Business Ethics and the Improvement of the 

Employees performance has a direct proportion relationship. 

 
عبارة متناقضة، فهناك قد تبدو عبارة عالقة االقتصاد باألخالقيات 

األعمال  األخالقيات شأن روحي يهتم بعامل املثاليات يف حني أّن انطباع أّن

تبيح كل شيء، فبعد أن كانت الكفاءة هي مركز االهتمام الوحيد، والربح 

هو اهلدف األساسي واملسؤولية الوحيدة لألعمال، أصبحت األخالقيات 

د صياغة األهداف والسياسات هي األخرى حتظى باالهتمام، وأصبحت تعا

 بطريقة تربز املسؤولية األخالقية للمنظمات.

املعضلة الفكرية ملنظمات ألخالقيات األعمال يف املنظمات تشري  إّن

إىل أن األخالقيات تكاد تكون القضية الصعبة واملهمة يف منظمات 

 األعمال اليت ترتبط بأداء العاملني، والذي بدوره يعطي مؤشرا هاما عن

مدى جناح املنظمة، لذلك من الضروري النظر إىل األخالقيات كونها 

مبادئ معيارية وليست نظرية أو أسلوب يعطي وصفا ألحكام معينة، 

االقتصادية املتغريات فضال عن أن التأثري يف التصرف اإلنساني أصبح أحد 

ل ه ميكن أن تشكّنإ اليت ميكن استغالهلا للتأثري على أداء العاملني. حيث

األخالقيات والقيم أصلني متكاملني لعلم االقتصاد احلديث الذي قد ميلك 

يف املستقبل قدره كبرية يف حل املعضالت االقتصادية اليت يعاني منها 

 العامل املعاصر. 

من خالل كل ما سبق تأتي هذه الدراسة للبحث يف ثنائية 

ل البنوك "أخالقيات األعمال وأداء العاملني" بتسليط الضوء على جما

التجارية اجلزائرية من خالل عينة من البنوك اخلاصة والعامة بطرح 

 اإلشكال التالي:
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 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ما دور أخالقيات األعمال يف حتسني أداء العاملني لدى منظمات 

األعمال بشكل عام ولدى البنوك التجارية اجلزائرية بشكل 

 خاص؟ 

 ة التالية:على ما سبق تسعى الدراسة إىل اإلجابة على األسئل بناًء

 ما مدى تبين أخالقيات األعمال من قبل املنظمات؟ .1
ما مدى التزام العاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية بأخالقيات  .2

 األعمال؟
هل هناك عالقة بني كل من أخالقيات األعمال وأداء العاملني يف  .3

 البنوك التجارية اجلزائرية؟
 الفرضيات:

 مال لدى املنظمات؛يوجد تفاوت يف تبين أخالقيات األع .1
هناك التزام ملحوظ للعاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية  .2

 بأخالقيات األعمال؛
توجد عالقة إجيابية بني االلتزام بأخالقيات األعمال وأداء العاملني يف  .3

 البنوك التجارية اجلزائرية.
 أهداف الدراسة:

 التعرف على واقع أخالقيات األعمال يف املنظمات؛ .1
حتليل أخالقيات األعمال ومتغرياتها ومكوناتها والعالقات دراسة و .2

 السببية بني تلك املكونات؛
التطرق إىل العالقة بني أخالقيات األعمال وأداء العاملني يف املنظمة  .3

 وهل أن فقدان األخالق ميكن أن يكون سبب ضمنيا النهيار املنظمات.

 املقاربة املنهجية:

صفية حتليلية تعتمد على دراسة تقوم هذه الدراسة على مقاربة و

احلالة واليت تتوافق مع طبيعة املوضوع، وكذا مقاربة تدبريية تنظيمية 

 تعتمد على مدخل األداء من خالل األخالقيات.
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 اإلطار النظري للدراسة:  .1
 : (Ethics) واألخـالقيات (Moral)مفهوم األخـالق  .1.1

أنها اخللق، واخللق تشري القراءات اللغوية ملصطلح األخـالق ب ابـدء

واملروءة هو السجية والطبع  "للفريوزابادي"كما ورد يف القاموس احمليط 

والديـن أما اخلـلق اصطالحا فهو قوة راسخـة يف اإلدارة تنـزع إىل 

اختيار ما هو خيـر أو اختيار ما هو شر
(1)

واخللق عموما صفـة نفسية ، 

لق فيدعـى السـلوك أو ذاتية ال شيء خارجي، أما املظهر اخلارجي للخ

املعاملة
(2)

وقد عرف العلماء األخالق بتعريفات كثرية ال يتسع اجملـال  

 لذكرها لذلك سنورد البعض منها على سبيل الذكـر وليس احلصر:

األخـالق لديهم هي جمموعة  ّنإإذ : "Robbins and Decenzo" تعريف

سلوك اخلاطئواملبادئ اليت حتدد ما هو السلوك الصحيح والالقواعد 
(3)

كما  

األخـالق رافد فلسفي يتعامل مع ما يعترب صحيح  أّن "Turban" رأى

ها متثل منطلقات يف التمييز بني ما بأّن األخالق "J.Dewey" وخاطئ. وقدم

هو جيد )الفضيلة( وما هو سيء )الرذيلة( وبالتالي يعكس هذا املفهوم 

الشهرية:  "Dewey"  مقـولةاليت تتجسد يف  Ideal Ethics األخـالق املثالية

)إذا سرق جاري فإنين سارق أيضا(.
(4)

 

 :(Ethics) مفهوم األخـالقيات أما فيما خيص

وهي مأخوذة  "Ethics"كلمة األخالقيات باللغة اإلجنليزية هي إّن 

يت تعـين "دراسة العادات"لاليونانية وا" Ethos" من كلمة
(5)

تعرف  

د الشخصية حول ما إذا كان السلوك أو األخـالقيات بأنها معتقدات الفر

العمل الذي ميارسه الفـرد أو القرار الذي يتخذه صحيح أم خطأ
وهذا  (6)

ها املعتقدات ّنإيف تعريفه لألخالقيات فقال فيها   Griffinما أشار إليه

الشخصية الفردية واليت تتعلق بالتصرفات الصحيحة واخلاطئة
(7)

 

فهي من وجهة  Gaiden مع ما أشار إليهويتفق هذا التعريف لألخالقيات 

نظره تطبيق الفرد ملا يؤمن به من القيم خالل القيام بسلوك معني يف 

األخالقيات هي املعايري " Rue et Byars" كما وعرفها، موقف معني

واملبادئ اليت حتكم سلوك الفرد أو اجلماعة
(8)

.  
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خـالقيات بني عن هذا اإلطار فقد ربط يف وصف األ "Purtilo" ومل خيرج

قواعد السلوك اخلاصة واملثل العليا اليت يتمسك بها الفرد، إذ رأى أن 

هذه القواعد والسلوك واملثل تتحكم فيها استقامـة الفرد أو عدم 

 استقامته ومدى استجابته اإلدراكية للقيم واملثـل اليت يراها اجملتمع. 

  تعريف أخـالقيات األعمال:. 1.1

للمعايري األخـالقية تطبيق  يات األعمال ما هي إاّلأخـالق "Pride" حسب

الفردية يف مواقف األعمال املختلفة
(9)

هذا إذا أردنا أن نعطي تصورا  

حيث يتضمن هذا التعريف  حمددا وتعريفا بسيطا ألخـالقيات األعمال

مبا لدى الفرد من ترتبط يف جمال األعمال األخـالقية إشارة إىل أن املعايري 

أنه مل يوضـح ما هي تلك املعايري وما هي مصادرها  ، إاّلـالقيةأخمعايري 

  وخصائصها.

البعض يرى بأن أخـالقيات األعمال هي جمموعة من املبادئ أو  غري أّن

األسباب، واليت جيب أن تغطـي تصرف منظمات األعمـال، سواء على 

املستوى الفردي أو اجلماعي
(10)

 هذا التعريف يؤكد على أن أخـالقيات 

مبادئ أو أسس حتكم سلوك أو تصرف املنظمات واليت  األعمـال ما هي إاّل

جيب عليها مراعاتها عندما تتخذ القرارات أو التصرفات وهي متارس 

ألخـالقيات األعمال بأنها جمموعة " Fleix" ويف نفس املفهوم أشـار، عملها

ت من املبادئ مدونة أو غري مدونة تأمر وتنهي عن سلوكيات معينة حت

ظروف معينة وهي انعكاس للقيم اليت يتخذها الفرد كمعايري حتكم 

سلوكياته
(11)

 

العمـل متثل مبادئ مهمة أخـالقيات بأن " Schermerhorn" فيما يرى

يد أو السلوك الصحيح اجلللسلوك املرتبط مبعايري السلوك اجليد أو غري 

والسلوك اخلطأ يف تصرفات األفـراد واجلماعة داخل املنظمـة
(12)

 حبيث 

تكون جمموعـة من املبادئ اليت تهيمن على السلوك اإلداري وتتعلق مبا هو 

يشري فيه  "Van Vilok" هناك تعريف مقدم من صحيح أو خطأ. كما أّن

إىل أن أخـالقيات األعمال هي الدراسة والتحليل املنهجي للعمليات اليت 

قرار خيارا يتم من خالهلا تطوير القرار اإلداري حبيث يصبح هذا ال
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أخـالقيا آخذا يف االعتبار ما هو صحيح وجيد للفـرد وللمجموعة 

وللمنظمة
(13)

حيث نالحظ من خـالل هذا التعـريف أنه حاول إعطاء  

 بعدا علميا للموضوع.

 مفهـوم أداء العاملني:. 1.1

ارتبط مفهـوم األداء لدى الكثري من الباحثني باملورد البشري  

مال بقيـة املوارد األخرى، ويرجع سبب االجتاه حنو ، حيث مت إه)العاملني(

الرتكيز على املورد البشري إىل أن اإلنتاج اإلمجالي للمنظمة ينتـج عن 

التوفيق بني العديـد من العوامل كرأس املال، املعرفة...، أما األداء 

فينحدر مباشرة من عنصر العمل.
(14)

وكلمة أداء تطلـق على عدة  

 إىل التزام املوظف بواجبات وظيفته واملهام املسنـدة عبارات منها ما يشري

إليه من خالل قيامه باملهام املتعلقة بوظيفته وحتمله لألعباء 

والتزامه بأخالقيات وسلوكيات املنظمة اليت يعمل واملسؤوليات الوظيفية 

بها. ويف هذا السياق فقد عرف أداء العاملني على أنه: "تنفيذ العامل 

، أي النتائج اليت حيققها العامل يف املنظمة". املنظمةتكلفه بها ألعماله اليت 

وقد عرف أيضا على أنه:" املستـوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه 

بعملـه وكمية وجودة العمـل املقـدم من طرفه".
(15)

 

عمل وما يضيفونه، خمرجات من العمال ما يقدمه العاملني كما يقصد بأداء 

باآلخرين وانضباطهم والتزامهم باألنظمة والتعليمات  ونوعية عالقتهم

ويتم قياس هذا املتغري من خالل األبعاد التالية
(16)

 

: وتشمل الدقة، اإلتقان، التمكن الفين، القدرة على جـودة العمل -

 تنظيم وتنفيذ العمل...؛
: وتشمل حجم العمل املنجز يف الظروف العادية كميـة العمل -

 وسرعة اإلجناز؛
: املهارات املهنية، املعرفة فـة وااللتزام مبتطلبات الوظيفـةاملعر -

بالـدوام، اجناز العمـل يف مواعيده، االلتزام الفنية، اجلدية يف العمل، 

القدرة على حتمل املسؤولية... أما من الناحية السلوكية التنظيمية فإن 

ك الدور األداء هو األثر الصـايف جلهود الفرد اليت تبـدأ بالقدرات وإدرا
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واملهـام،
(17)

معـنى هذا أن األداء يف موقف معني ميكـن النظر إليه على  

أنه الناتج للعالقة املتداخلة بني كـل من اجلهـد، القدرات، إدراك الدور. 

وجيب اإلشارة إىل أنه غالبا ما حيدث لبس وتداخـل بني األداء واجلهد، مع أن 

 الطاقة املبـذولة، أما األداء هناك فرق كبري بينهما، إذ يشري اجلهـد إىل

 فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.
يتضـح مما سبـق تعدد تعريفات األداء، فمنهم من يـرى أنه سلوك، ومنهم 

من يرى أنه حصيلـة جهـد، ومنهم من يـرى أنه إجناز عمـل، إذن األداء 

عبارة عن
(18)

 

 جهـد يهدف إىل حتويل املدخالت إىل خمرجات؛ -
 جهـد يسعـى إىل حتقيق أهداف الوظيفة؛ -
 سلـوك يهدف إىل حتقيق نتيجة؛ -
سلـوك وظيفـي هادف يظهر نتيجة تفاعل وتوافق بني القوى  -

 الداخلية للفرد والقوى اخلارجية احمليطة به؛
 استجابة تتكون من أفعال وردود أفعـال. -

 العالقـة بني قيم الفرد واألخالق وتأثريها على األداء. 1.1

اك عالقة وثيقة بني قيم العاملني واألخالق ارتأينا أن ننطلق يف هن 

البداية من عالقة القيم باألداء وبالتالي الوصول إىل عالقة األخالق باألداء 

حيث تؤّدي منهجية القيادة اإلدارية وأسلوبها يف التفاعل مع املوظفني 

ؤسسة نتيجًة دورًا مركزيًا يف رسم مالمح النظام األخالقي السائد يف امل

لالرتباط بني األخالقيات والسلـوك، فإّن ذلك حيّتم وجود عالقة تربط بني 

األخالقيات والقيم؛ على اعتبار أن القيم تعّبر عن جمموعة قواعد ومعايري 

للسلوك متّكن الفـرد واملنظمة من التمييز بني الصواب واخلطأ، وبني ما 

ما هو كائن فعاًل وما  هو مرغوب فيه وما هو غري مرغوب فيه، وبني

ينبغـي أن يكون عليه احلال.
(19)

  

األخالقية القيم  حيث يربط "ماكس شيلر" بني األخالق والقيم، ويرى أّن

مرتبطة بسلم القيم، فريى أن األخالق هي تطبيق للقيم على الطبيعة 

سلوكه املرتتب عليها يعرب عن أخالق مميزة  فمن كانت قيمه عالية فإّن
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ك صحيح. كما وأن "اخلضرا" أكد على وجود عالقة والعكس كذل

وطيدة بني القيم اليت حيملها األفراد العاملون يف املنظمة وأخالقيات 

األعمال إذ أن غالبية منظمات األعمال ترغب يف أن يتوفر لدى العاملني 

فيها حد أعلى من القيم املتعلقة بأخالقيات األعمال بغية حتقيق جودة 

ضل يف األداء.عالية ونوعية أف
(20)

 

، التنظيميةوتتمثل قيم املنظمة يف الفكر الغربي فيما يسمى بالثقافة 

وهو مفهوم مل جيد طريقه يف الدراسات التنظيمية بصورة واضحة ومميزة 

إال يف نهاية السبعينات من القرن املاضي، وعلى رأس الباحثني الذين 

ثقافة التنظيمية تناولوا هذا املفهوم "جامست" الذي تتبع موضوع ال

واليت هي تعرب عن قيم األفراد ذوي النفوذ داخل املنظمات واليت تؤثر 

بدورها يف اجلوانب امللموسة من املنظمة ويف سلوك العاملني، كما حتدد 

األسلوب الذي ينتهجه هؤالء العاملني يف قراراتهم وإداراتهم ملرؤوسيهم 

سلبا أو إجيابا على أداء وتؤثر خمرجات الثقافة التنظيمية  ومنظماتهم.

العاملني، السيما أن خصائصها تتسم باالستمرارية النسبية وتؤثر يف 

سلوك العاملني ومتاسك البناء االجتماعي للمنظمة، الذي يؤدي إىل حتقيق 

 أهداف املنظمة بكفاءة وفعاليـة.
بعد هذا التوضيح املبسط لألخالقيات وعالقتها بالسلوك والقيم، نعتقـد 

لسبيل أصبح ممهدًا للدخول يف صلب املوضوع املتمثل يف العالقة بني بأن ا

بدون شك أن للقيم دور بارز يف قيم الفرد واألخالق وتأثرياها على األداء. 

تشكيل وجتسيد ثقافة املنظمة، كما أن هلذه القيم تأثريًا ملموسًا على 

هم أو أداء العاملني سواء كانت هذه القيم من موروثات األفراد أنفس

قيم املنظمة تؤثر تأثريًا كبريًا  شك فيه أيضًا أّن منظماتهم، ولكن مما ال

على خمرجات األعمال اليت يقـوم بها العاملون داخل املنظمة مبا يؤثر سلبًا 

 أو إجيابًا على قيمهم الذاتية.

قائمة القيم اإلدارية تستعمل بوجه  وقد أوضح "مندل وجوردان" بأّن

مق بني املدير وموظفيه فيما يتعلق باألساس املنطقي عام كأداة فهم أع

للعمل وفق أسلوب معني، وميكن استخدام قائمة القيم اإلدارية كأداة 
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حلل املشكالت حيث متكن املديرين واملوظفني على الرتكيز على أوجه 

االختالف والتشابه يف قيمهم، فتمكن املدير من تغيري أسلوبه اإلداري مبا 

املوظفني وذلك لتحسني أدائهم يتالءم مع قيم
(21)

 

أداء العامل يكون منسجمًا ومتسقًا مع قيمـه، فعلى سبيل املثال فإن  إّن

العاملني الذين حيملون قيم االستقاللية يف العمل سيعملون على حنو حيقق 

تلك االستقاللية، وإذا عجز العاملون عن حتقيق احلافز املادي ذي القيمة 

نوعية األداء سوف تنخفض، وحني  لعمل، فإّنلديهم وذلك من خالل ا

تكون قيم املوظف شبيهه بقيم املوظفني اآلخرين يف نفس جممـوعة 

العمل فإن ذلك يدفعه للتفاعل معهم يف عدة طرق إجيابية، وبالتالي سوف 

يرتفع ويتحسن أداؤه لعمله، ويف املقابل فإن املوظف الذي يرى أنه على 

يتصرف بنحـو خمتلف ودائمًا يؤدي هذا  خالف يف القيم مع جممـوعته

الشعور باالختالف إىل الصراع، وحني يقع الصراع يقـل االجنذاب حنو 

 اجملموعة 

ويتوقف، وبالتالي يتدنى ويسوء األداء. ويوضـح مشيدت وبوزنر بأن على 

املنظمات أن توضح قيمها للعاملني فيها وخاصـة العاملني يف املستـوى 

مل اليومي الذي يؤدى وذكر بأن املشاكل املرتبطة التنفيذي، حيث الع

بتدني اإلنتاجية هي نتيجة لضعف االتصاالت من توضيح قيم املنظمة 

والعمال الذين يقـومون بأداء األعمال التنفيذية.واملوظفني بني اإلدارة 
(22)

  
للقيم على األداء  امباشر اهناك تأثري من خالل كل ما سبق جند أّن

م ذلك وجود تأثر من األخالق على األداء مبا أن القيم كما وبالتالي يستلز

 تناولناها سابقا جزءا من األخالق.

 اإلطار التطبيقي: .1
لقد وقع اختيارنا كحالة إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة على 

 بنك اجلزائر اخلارجيعينة من البنوك التجارية اجلزائرية واليت هي: 

(B.E.A) ،لريفيةبنك الفالحة والتنمية ا (B.A.D.R) ، بنك التنميـة

 SOCIETE GENERALE) جينريال اجلزائرسوسييت بنك ، (B.D.L) احملليـة

ALGERIE) ، بي أن بي باريبابنك (BNP PARIBAS) بنك اجلزائر ،
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 وذلك لعدة أسباب منها أّن (ABC Bank) املؤسسة العربية املصرفية

أعماهلا وهذا االهتمام  البنوك جيب أن تهتم وبشكل كبري باألخالقيات يف

 يـؤدي سيؤدي بال شك إىل حتقيق األداء املتميـز هلا.

 جمتمـع وعينـة الدراسة: .1.1

اشتمل جمتمـع البحث على جمموعة من جمتمـع الدراسة:  .أ

البنوك العامة واخلاصة، حيث قمنا بأخذ عينة ميسـرة من جمتمع البحث 

 وء ما تيسر لنا.  قوامها ثالثة بنـوك عامة وبنكني خاصني وذلك يف ضـ

نذكر أن االستمارة وجهت إىل عينة متكونة عينـة الدراسـة:  .ب

فردا مت اختيارهم عشوائيا من جممـوع عاملي الوكاالت البنكية  47 من

، عامـل 173الستـة حمـل الدراسة. حيث قدر جممـوع جمتمع الدراسة بـ 

سبـة جتعلنا وهي ن %41.47 ومتثل نسبـة أفراد العينة إىل جمتمع الدراسة

 ن العينـة تعترب ممثلـة للمجتمع املعين بشكـل كبري. إنقـول 
 حيث مت اختيار حجم العينـة وفق النسب التاليـة:  

 بالنسبة لبنك B.E.A فردا وهي متثل 33 من % 74 أخذت منه نسبة 

 .فردا 17
 بالنسبة لبنك B.A.D.R فردا وهي  33 من %43 أخذت منه نسبة

 .فردا 14 متثل
 نسبة لبنكبال  B.D.Lفردا وهي  22 من % 34.41 أخذت منه نسبة

 .فردا 13 متثل
 بالنسبة لبنك SOCIETE GENERALE ALGERIE أخذت منه نسبة 

 .فردا 13 فردا وهي متثل 24 من 42%
 بالنسبة لبنك BNP PARIBAS 14 من %42.474 أخذت منه نسبة 

 .فردا 14 فردا وهي متثل
 بالنسبة لبنك  ABC Bankفردا  11 من %33.33 نه نسبةأخذت م

 .افرد 34 وهي متثل
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 توزيع االستبيانات على جممـوعة البنوك: (31) جدول رقم
جعةاالستبيانات املسرت االستبيانات املوزعة البنك  

B.E.A 17 11 

B.A.D.R 14 13 

B.D.L 13 7 

SOCIETE GENERALE 

ALGERIE 
13 12 

BNP PARIBAS 14 4 

ABC Bank 4 4 

عن حماور األسئلة املوجودة يف االستمارة فقد قسمت إىل ثالث ا أّم

حماور، احملور األول حول اجلوانب األخالقية لدى البنوك، والثاني حول 

توجه العامل حنو أخالقيات األعمال، وأخريا عالقة أخالقيات األعمال يف 

 البنوك بأداء العاملني.

عة البنوك مت تطبيق هذه الدراسة على جمموحدود الدراسة:  .ج

التجارية العامة واخلاصة يف كل من واليات: املسيلة، برج 

 بوعريريج، سطيف.
 حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة .1.1

يتم يف هذا املطلب عرض نتائـج التحليل اإلحصائي الذي مت بغرض 

 خالل من معرفة مدى استجابات أفراد عينـة جمتمع الدراسة، وذلك

 الدراسة. حماور من حمور لكـل وهذا يةاإلحصائ املعامالت

أوال: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول اجلوانب 

 األخالقية لدى البنوك

الدراسة )العاملني لدى البنوك(  أفراد واستجابات آراء اجلزء هذا يتناول

 استخدام مت ذلك حتقيـق سبيل ويف اجلوانب األخالقية لدى البنوك، حنو

 واالحنراف املعياري، وذلك احلسابي واملتوسط املئويـة والنسب اتالتكرار

 حمور. كل العبارات من عبارة كل حنو الدراسة أفراد آراء على للتعرف
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 ألولنتائج حتليل عبارات احملور ا: (32) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

يب
لترت

ا
نس 

ال
 %بة 

أتفق 
 تماما

ال  محايد أتفق
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماما

60 
 02 02 04 17 28 ت

1.7358 1.02189 3 
% 52.83 32.07 07.54 03.77 03.77 

07 
 01 01 05 20 26 ت

1.6981 .867910 1 
% 49.05 37.73 09.43 01.88 01.88 

08 
 2 5 10 16 20 ت

2.1132 1.13782 5 
% 37,74 30,19 18,87 9,43 3,77 

09 
 7 5 11 20 10 ت

2.6038 1.27611 11 
% 18,87 37,74 20,75 9,43 13,21 

10 
 6 16 11 11 9 ت

2.9811 1.29333 11 
% 16,98 20,75 20,75 30,19 11,32 

11 
 10 6 9 14 14 ت

2.6981 1.46215 13 
% 26,42 26,42 16,98 11,32 18,87 

12 
 20 21 5 5 2 ت

3.9811 1.10053 11 
% 3,77 9,43 9,43 39,62 37,74 

13 
 7 10 12 14 10 ت

2.8113 1.31641 15 
% 18,87 26,42 22,64 18,87 13,21 

14 
 5 5 5 20 18 ت

2.2264 1.28065 8 
% 33 3171 473 473 473 

15 
 1 5 9 25 13 ت

2.1698 .975390 1 
% 24,53 47,17 1375 9,43 1,89 
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16 
 11 1 13 18 4 ت

2.7925 1.39171 13 
% 11 33 1374 174 1171 

17 
 4 7 1 21 20 ت

2.1321 1.27155 1 
% 37,74 39,62 1,89 13,21 7,55 

18 
 2 4 11 27 9 ت

2.3019 .972410 10 
% 16,98 50,94 20,75 7,55 3,77 

19 
 2 2 6 33 10 ت

2.1132 .891420 3 
% 18,87 62,26 11,32 3,77 3,77 

20 
 8 2 5 26 12 ت

2.3962 1.30590 11 
% 22,64 49,06 9,43 3,77 15,09 

12 
 1 1 5 20 26 ت

1.6981 .867910 1 
% 49,06 37,74 9,43 1,89 1,89 

11 
 2 4 9 28 10 ت

2.2453 .978730 4 
% 18,87 52,83 16,98 7,55 3,77 

ور 
الح

ني
الثا

 
 محور لعبارات الكلي واالنحراف ليالك المتوسط

 الجوانب األخالقية لدى البنوك
2.3940 .525830  

 أفراد عينة الدراسة.إجابات اعتمادا على  SPSS املصدر: خمرجات من برنامج

أن اجلوانب األخالقية لدى  (32) يتضح من بيانات اجلدول رقم

هذا من عاملي البنوك تتصف باالتفاق من حيث واقعها لدى البنوك و

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث قدر املتوسط احلسابي املرجح 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس  2.3473 :بـ رللمحو

إجابات أفراد  وجاءتق، ـرت واليت تشري إىل اخليار موافـدرجات ليك

 3.4242 ـة، حيث قدر االحنراف املعياري بـوغري مشتت الدراسة ممركزة

 .اإلجاباتر إىل متركز ـي يشيوالذ

ثانيا: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول توجه 

 العامل حنو أخالقيات األعمال
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 انينتائج حتليل عبارات احملور الث: (33) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
 

بة 
نس

ال
% 

أتفق 
 محايد أتفق ماتما

ال 
 أتفق

ال 
أتفق 
 تماما

12 
 0 0 1 20 32 ت

1.4151 0.53472 1 
% 60,38 37,74 1,89 0,00 0,00% 

12 
 0 1 3 23 26 ت

1.6038 0.68891 5 
% 49,06 43,40 5,66 1,89 0,00% 

12 
 15 17 16 5 0 ت

3.7925 0.96792 11 
% 0,00 9,43 30,19 32,08 28,30 

10 
 13 12 12 10 6 ت

3.3019 1.33855 11 
% 11,32 18,87 22,64 22,64 24,53 

12 
 0 0 3 28 22 ت

1.6415 0.59142 1 
% 41,51 52,83 5,66 0,00 0,00 

12 
 1 2 5 21 24 ت

1.7736 0.91234 8 
% 45,28 39,62 9,43 3,77 1,89 

12 
 22 26 1 4 0 ت

4.2453 0.82987 13 
% 0,00 7,55 1,89 49,06 41,51 

26 
 0 0 3 22 28 ت

1.5283 0.60776 3 
% 52,83 41,51 5,66 0,00 0,00 

22 
 0 3 3 31 16 ت

1.8679 0.76051 4 
% 30,19 58,49 5,66 5,66 0,00 

21 
 4 0 4 23 22 ت

1.8868 1.08593 10 
% 41,51 43,40 7,55 0,00 7,55 

22 
 1 1 5 23 23 ت

1.7547 0.85273 1 
% 43,40 43,40 9,43 1,89 1,89 

22 
 0 2 2 21 28 ت

1.5849 0.74509 3 
% 52,83 39,62 3,77 3,77 0,00 

35 
 0 1 0 22 30 ت

1.4717 0.60776 1 
% 56,60 41,51 0,00 1,89 0,00 
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المحور 
 الثالث

توجه العامل  لعبارات الكلي واالنحراف الكلي المتوسط
 ات األعمالنحو أخالقي

 
171331 

 
078315  

 عينة الدراسة.إجابات أفراد اعتمادا على  SPSS املصدر: خمرجات من برنامج

 ،(03) رقم اجلدول يف واملدونة عليها املتحصل النتائج على بناء

يتضح لنا أن توجه العامل حنو أخالقيات األعمال تتصف باالتفاق من 

ة الدراسة، ـنظر أفراد عين ةـوك وهذا من وجهـحيث واقعها لدى البن

وهو متوسط  (2.1734) :بـ رحيث قدر املتوسط احلسابي املرجح للمحو

ع ضمن الفئة الثانية من مقياس درجات ليكـرت واليت تشري إىل ـيق

اخليار "أتفق"، وجاءت إجابات أفراد الدراسة ممركزة وغري مشتتة، حيث 

 إىل متركز اإلجابات. والذي يشري (3.2324) قدر االحنراف املعياري بـ

ثالثا: حتليل وتفسري استجابات أفراد عينة الدراسة حول عالقة 

 أخالقيات األعمال يف البنوك بأداء العاملني
 الثالثنتائج حتليل عبارات احملور : (04) جدول رقم

بارة
 الع

رقم
 

رار
لتك

ا
 

 درجة الموافقة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
 

بة 
نس

ال
% 

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق تماما

 تماما

20 
 1 1 11 20 20 ت

1.9245 0.91671 1 
% 37,74 37,74 20,75 1,89 1,89 

22 
 2 3 3 27 18 ت

1.9434 0.98869 1 
% 33,96 50,94 5,66 5,66 3,77 

22 
 0 0 1 24 28 ت

1.4906 0.54146 1 
% 52,83 45,28 1,89 0,00 0,00 

22 
 0 1 4 7 41 ت

1.3396 0.70557 1 
% 77,36 13,21 7,55 1,89 0,00 

26 
 1 3 3 20 26 ت

1.7358 0.94362 3 
% 49,06 37,74 5,66 5,66 1,89 

22 
 3 0.84632 1.5094 2 0 0 19 32 ت
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% 60,38 35,85 0,00 0,00 3,77 

21 
 0 3 4 27 19 ت

1.8302 0.80230 5 
% 35,85 50,94 7,55 5,66 0,00 

22 
 3 3 7 26 14 ت

2.1509 1.06331 8 
% 26,42 49,06 13,21 5,66 5,66 

22 
 6 7 13 13 14 ت

2.5849 1.32192 10 
% 26,42 24,53 24,53 13,21 11,32 

22 
 3 7 11 23 9 ت

2.4717 1.10251 4 
% 16,98 43,40 20,75 13,21 5,66 

20 
 9 13 8 12 11 ت

2.9434 1.41985 11 
% 20,75 22,64 15,09 24,53 16,98 

22 
 14 9 8 12 10 ت

3.0943 1.49697 13 
% 18,87 22,64 15,09 16,98 26,42 

22 
 10 6 4 22 11 ت

2.6604 1.42698 11 
% 10715 31751 1753 11731 18781 

المحور 
 الرابع

ة أخالقيات عالق لعبارات الكلي واالنحراف الكلي المتوسط
 األعمال في البنوك بأداء العاملين

171313 073343  

 اعتمادا على إجابات أفراد عينة الدراسة. SPSSاملصدر: خمرجات من برنامج 

 األعماليتضح لنا أن عالقة أخالقيات  (04) من خالل اجلدول رقم

دى البنوك وهذا ل من حيث واقعه باإلجياببأداء العاملني يف البنوك تتصف 

 حيث بلغ متوسط درجة املوافقـةة نظر أفراد عينة الدراسة، ـمن وجه

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس درجات  (2.1337)بـ 

ليكـرت واليت تشري إىل اخليار "أتفق" وجاءت إجابات أفراد الدراسة ممركزة 

 والذي يشري إىل( 3.3747) :وغري مشتتة، حيث قدر االحنراف املعياري بـ

 متركز قـوي لإلجابات.

 نتائـج الدراسة .1

 وباستعمال ،البنـوك التجارية اجلزائريةعينة  يف امليدانية الدراسة خالل من
 التالية: النتائج إىل مت التوصل واملقابلـة واالستبيان، املالحظة أدوات
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سياسات اجلزائرية وخاصة العامـة منها إىل التجارية وك البن تفتقد -

 ؛برتسيخ وإرساء مبادئ أخالقيات األعمال يجية تهتموإسرتات أخالقية،
مفهوم أخالقيات األعمال جديد بالنسبة ألغلبية العاملني يف  إّن -

البنوك التجارية اجلزائرية وبالتحديد العامة منها، بالرغم من وجوده 

ضمن وثائق خاصة يف البنوك تدعى باملدونات األخالقية للبنك، على 

خالقيات األعمال معروف ومتداول بكثرة لدى عكس ذلك جند أن مفهوم أ

 ؛البنوك اخلاصة
اجلزائرية يف استغالل واستخدام التجارية لدى البنوك  كبري نقص -

املدونات األخالقية والعمل بها، بالرغم من توفرها يف أغلب البنوك حمل 

 ؛الدراسة
غياب اهلدف األخالقي لدى البنوك التجارية اجلزائرية مقارنة مع  -

  ؛ظيم الربحهدف تع
 لدى ولد مما العاملني أداء تقييم بعملية االهتمام الكايف غياب -

 ؛مباليسلوك ال  غالبيتهم
 توعية العاملني حول البنوك التجارية اجلزائرية يف إدارة دور غياب -

 ؛العاملني أداء أهمية أخالقيات األعمال، وكذا عدم اهتمامها بتحسني
تساهم يف ردع أساليب فعالة  البنوك التجارية اجلزائرية تستخدم -

 ؛أخالقية فيهاالالالسلوكيات 
 بعينة البنوك حمل الدراسة، أجريناها اليت امليدانية الدراسة خالل من -
وخاصة اجتاه عماهلا  البنوك التجارية اخلاصة ملتزمة أخالقيا أن تبني

وموظفيها وكذا حنو عمالئها وحتى اجملتمع، مما جعلها تكسب العديد من 

 ؛ا منها والء العمالءاملزاي
اجلانب األخالقي لألعمال ليس فقط صورة إليضاح ما هو  إّن -

صحيح أو خاطئ من الناحية األخالقية كما يعرف يف التقيد الفلسفي، 

ولكنه وسيلة للتسيري اجليد للبنك بصفة خاصة وللمنظمة بصفة 

 ؛عامة
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إن توفر سلوك األخالقيات يف العاملني، يوطد جسور الثقة بني  -

 البنوك والعمال وخمتلف أصحاب املصاحل وخاصة العمالء.
لعـل أبـرز النتائج اليت أشـرها اجلانب التطبيقي أن هناك عالقـة  

بني متغريات أداء العامـل الـذي مت اعتماده كمتغري تابـع ومتغريات 

ونتائج الدراسة  ،أخالقيات األعمال اليت مت اعتمادها كمتغريات مستقلـة

صحة الفرضيات بأن أخالقيات األعمال تساهم ولو  جاءت لتؤكـد

 بشكـل ضمين يف حتسني أداء العاملني.

 تلعبه الذي الدور الدراسة مبعاجلة مدى هذه خالل من قمنا ولقد
 البنوك التجارية اجلزائرية، يف أداء العاملني حتسني أخالقيات األعمال يف

اجلانب  إسقاط أجل نم قمنا بها اليت امليدانية الدراسة حمل كانت اليت

 على اإلجابة هو ذلك من الغرض وكان التطبيقي، على اجلانب النظري
 على حبثنا، بطريقة جتعلنا نتعرف إشكالية يف املطروحة األسئلة

 العاملني، أداء حتسني ومدى الدور الذي تلعبه يف أخالقيات األعمال
والتطبيقي.  ريالنظ اجلانبني يف ختـدم املوضوع على اجلوانب اليت مركزين

وأشارت الدراسة إىل أنه على الرغم من بروز العديد من األدبيات 

والتطورات يف جمال االهتمام بأخالقيات األعمال، إال أن تطبيقات أخالقيات 

 األعمال يف املنظمات مازال حمدوًدا. 

 :حول اجلوانب األخالقية لدى البنوك األولبالنسبة للمحور 

رية وامليدانية للموضوع وحتليلنا إلجابات من خـالل الدراسة النظ

العاملني يف البنوك حمـل الدراسـة، ونتيجـة التحليل اإلحصائي ألسئلـة 

الدراسة يف احملـور الثاني؛ توصلنا إىل أن اجتاهات عينة الدراسة حنو تساؤالت 

هذا احملور كانت اجيابية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قدر من 

خالقيات األعمال لدى البنوك وهو ما أوضحته النتائج املتحصل بأااللتزام 

عليها، وكذا توصلنا إىل أن هناك تفاوت يف تبين مفهـوم أخالقيات األعمال 

لدى عينـة البنوك حمـل الدراسة، حيث مفهوم أخالقيات األعمال متداول 

أو أكثر تـداول لدى أغلب عاملي البنوك اخلاصة، على عكس البنوك 

 ة حيث يفتقر هذا املفهـوم لالهتمام الكايف.  العام
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هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية األوىل 

 "تفاوت يف تبين أخالقيات األعمال لـدى املنظمات

 :حول توجه العامل حنو أخالقيات األعمال نيالثاللمحور بالنسبة 
الشخصية الفرد أخالقيات العامـل أو  أهمية إىل الدارسة نتائج أشارت

يف زيادة توجه املنظمة  ملحوظ أثر من هلا على أخالقيات املنظمة، مما

الدراسة توفر صفات أخالقية يتميز  حنـو ترسيخ األخالقيات، حيث بينت

بها عاملي البنوك من أمانة وصدق وانضباط ونزاهة...، وهذا األمر 

راد العاملني لدى راجع إىل املستـوى العلمي والثقايف الذي يتميز به األف

 البنك مبختلف مستوياتهم اإلدارية.

هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية الثانية 

يف البنوك التجارية اجلزائرية بأخالقيات للعاملني التـزام ملحوظ 

 "األعمال

حول عالقة أخالقيات األعمال يف البنوك  ثالثبالنسبة للمحور ال

 :بأداء العاملني
، توصلنا والتطبيقيةمعاجلتنا ملختلف جوانب املوضوع النظرية منها  بعد

إىل أن أخالقيات األعمال تساهم يف حتسني أداء العاملني وحتصني الكفاءات 

الفنية من االحنرافات السلوكية، كما أن أخالقيات األعمال تعمل على مد 

إليه نتائج جسور الثقة بني املؤدي للخدمة واملتلقي هلا، وهذا ما توصلت 

الدراسة اليت قمنا بها حيث تعمل القوانني واملدونات األخالقية على 

يف املنظمة العاملني سهولة إجناز العمـل يف البنوك وبالتالي على حتسني أداء 

وعلى مجيع األصعدة، وبالتالي حتسني أداء املنظمة ككل، وهذا ما تعرب 

 مادية." منافع حتقق أي تدفع أن ميكن األخالق عليه العبارة التاليـة: "أن

هناك "انطالقا من هذه النتائج مت ثبوت صحة الفرضية الثالثة 

عـالقة إجيابية بني االلتزام بأخالقيات األعمال وأداء العاملني يف 

 ."البنــوك

 :التوصيـاتاالقرتاحات و

على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة احلالية، ميكن 

والتوصيات اليت تسهم يف ترسيخ وإرساء أخالقيات املقرتحات عض تقديم ب
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األعمال يف البنوك وذلك لرفع كفاءة العاملني فيها وحتسني أدائهم، وذلك 

 على النحو التالي:

األوساط رفع مستوى الوعي بأهمية أخالقيات األعمال: جعل  .1

 التجارية والبنوك تدرك فوائد االلتزام باملعايري األخالقية. 
لواجباتهم أثناء ممارستهم به اإلداريني التقيد يلزم ميثاق أخالقي تطوير  .2

 على اختالف مستوياتهم الوظيفية وهو ما يساعد يف حتسني األداء. 
 وضع القوانني واملدونات اخلاصة بقواعد أخالقيات األعمال. .3
توعية العاملني بأبعاد املسؤولية االجتماعية واألخالقية وأثرهما  .7

 األداء.على حتسن 
ضرورة وضع برامج فعالة للحد من الفساد اإلداري ألن ذلك من  .4

 شائنة أن حيفز العاملني على االلتزام بأخالقيات العمل.

إلزام املنظمات على اختالف أنواعها بوضع أسس ومعايري  .3
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