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  أخالقيات الوظيفة وأثرها على االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
  "لنفطل العربيشركة الخليج في  على المدراء حالةدراسة "

  
  

  

  
  جامعة بنغازي -كلية االقتصاد/ قسم اإلدارة العامة *

  الملخص

احترام القوانين، العدالة وعدم ( الوظيفة بأبعادها أخالقياتأثر  التعرف علىدراسة إلى هدفت هذه ال       
على االلتزام بالمسؤولية االجتماعية لدى مديري اإلدارات في شركه ) التحيز، النزاهة، الشفافية، الموضوعية

، واستخدمت االستبانة كأداة ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثين منهج دراسة الحالة ،الخليج العربي للنفط
مجتمع الدراسة من جميع المدراء بشركة الخليج العربي للنفط والبالغ  تكونقد و رئيسية في تجميع البيانات،  

دارة وسطى، إ 20دارة عليا، إ 5(دارات الثالث حسب المستوى اإلداري مدير موزعين على اإل 112عددهم 
تم استخدام برنامج ، كما أسلوب الحصر الشامل بالكامل باستخدام قام الباحثين بدراسته ،)دارة دنياإ 87و

في تحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ) SPSS(للعلوم االجتماعية  ةالحزم اإلحصائي
أثر ذو و عالقة  وجود ، وكذلكمسؤولية االجتماعية جاءت  متوسطةإن مستوى أخالقيات الوظيفة وال: أهمها
احترام القوانين، العدالة وعدم التحيز، النزاهة، الشفافية، (خالقيات الوظيفة بأبعادهاأحصائية بين إة دالل

، كما على االلتزام بالمسؤولية االجتماعية لدى مديري اإلدارات في شركه الخليج العربي للنفط) الموضوعية
 ىعل) الموضوعيةو  عدالة وعدم التحيز،ال(كشفت الدراسة عن عدم وجود أثر ذو دالله إحصائية بين بــُعدي 

ضرورة اهتمام : من أهمهاو قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات  أخيراً  و. االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
والمسؤولية االجتماعية كأحد المفاهيم المهمة لقيادة المنظمات في  أخالقيات الوظيفةالمنظمات بمفهومي 

  .هدافهاأتحقيق 

  .بنغازي -شركة الخليج العربي للنفط -المسؤولية االجتماعية -أخالقيات الوظيفة :كلمات مفتاحية

  مقدمةال

إن التطور الحاصل في عالمنا اليوم على المستوى االقتصادي والثقافي رافقه العديد من المشكالت 
ية ال ترتبط وذلك ألن جوانب السلوك األخالقي والمسؤولية االجتماع. على المستوى األخالقي واالجتماعي

بمجتمعات محددة بل أنها أصبحت موضوعًا حيويًا مهمًا تواجهه منظمات األعمال في الدول المتقدمة 
 .والنامية
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صبحت تحظى باهتمام كبير أوالمسؤولية االجتماعية  الوظيفةأخالقيات  األخيرةلذلك في العقود 
حاسمًا في الرأي العام بشان المسؤولية  تحوالً  الوظيفةفي العالم، حيث يعكس تزايد االهتمام بأخالقيات 

االجتماعية للمنظمات، فاألخالقيات أبعد عن الحسابات االقتصادية، ألنها تقترن بالنزوع األخالقي لإلنسان 
ويعتبرها االقتصاديون هي األولى حتى لو تضاربت مع ). 2012بن جيمة، (سواء كان مديرًا أو غير ذلك 
للمنظمة ذاتها، والمسؤولية االجتماعية هي سعي المنظمات لتحقيق مصالح  المصالح األساسية التقليدية

األطراف ذات العالقة بالمنظمة، وبالتالي نجد أن األخالقيات في السلوك العام لألفراد في المجتمع تعمل 
 لوظيفةاعلى دعم المسؤولية المجتمعية ألي منظمة وتمثل أساسًا قويًا للتطور نحو مفاهيم جديدة ألخالقيات 

  .التي تطورت ومازالت تتطور وتنمو

إن المسؤولية االجتماعية للمنظمات تعتبر من أهم المقاييس التي تستخدم في الحكم على مدى 
تبني برامج تميز وتفوق المنظمات، وقد ازدادت مطالبة المنظمات في العصر الحالي بالعمل على 

      .المسؤولية االجتماعية

ظيفة من األمور الهامة في المنظمات، فهي تمثل مبادئ مهمة مرتبطة لقد أضحت أخالقيات الو 
  ).Schermerhorn, 2002(بمعايير السلوك الصحيح والخطأ في تصرفات األفراد 

براز إوالمسؤولية االجتماعية، أصبح على المنظمات  الوظيفةومع ترسيخ وانتشار مفهوم أخالقيات 
جتماعية داخل المجتمع، و أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت دورها التنموي وٕاحساسها بالمسؤولية اال

مضى بتحمل جزء من مسؤوليتها اتجاه المجتمع، وغرس ثقة المنظمة بموظفيها وأجهزتها، ألن ذلك يعكس 
ثقة المجتمع الذي تعمل في خدمته وبالتالي كسب تعاطفه واحترامه، وهذا ما يؤدي إلى نجاح المنظمة 

  ).2016 ألخضر وربحية،(ستمرارها وضمان نموها وبقائها وا

المسؤولية االلتزام ب ىعلالوظيفة أثر أخالقيات  ىوانطالقًا من ذلك، اهتمت الدراسة بالتعرف عل
  .العربي للنفطشركة الخليج مديري اإلدارات في االجتماعية لدى 

  الدراسات السابقة

اعية، فقد اهتمت العديد من الدراسات المحلية نظرًا ألثر أخالقيات الوظيفة على االلتزام بالمسؤولية االجتم  
التي  -والعربية واألجنبية بموضوعي أخالقيات الوظيفة والمسؤولية االجتماعية، وسيتم سرد هذه الدراسات

  :حسب التسلسل الزمني لتاريخ نشرها من األقدم إلى األحدث، كما يلي -تمكن الباحثين من االطالع عليها

 أخالقيات بين  العالقة معرفة إلي  الدراسة هذه هدفت ):Soleimani &Azari) (2011 ( دراسة .1
ولغرض جمع  طهران، المهني في منظمة التعليم موظفي بين العمل وضغوط الوظيفي الرضا مع العمل

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن  استمارة على عينة من الموظفين، 216البيانات وزعت 
  .الوظيفي للموظفين والرضا العمل أخالقيات بين وٕايجابية قوية إحصائية اللةد ذات عالقة هناك
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تطبيق  هدفت لمعرفة أراء الموظفين وتوقعاتهم حولقد و  ):Station and Zaharia )2012دراسة  .2
أن التشريعات إلى  الدراسة  توصلتالشركات الرومانية للمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل، وقد 

لموظفين بعدم لميول وأن هناك  المسؤولية االجتماعية مازالت تمر في المراحل التطويريةالخاصة ب
كما  .م على أساس المسؤولية االجتماعيةالرغبة في االغتراب حال طبقت الشركات استراتيجيات تقو 

خلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة قيام الشركات متعددة الجنسية بتطبيق وممارسات المسؤولية 
ماعية التي تناسب مع المجتمعات التي تعمل فها بدال من استيراد ممارسات المسؤولية االجتماعية االجت

 .من البلد األصلي لتلك الشركات
حاولت الدراسة الكشف عن مدى اهتمام شركات االتصاالت الخلوية  ):2012( دراسة السكارنة .3

وانين واألنظمة، والعدالة وعدم التحيز، احترام الق(األردنية في تطبيق أخالقيات العمل ضمن األبعاد 
وتقييم أثر أخالقيات العمل في إدارة الصورة الذهنية، وتوصلت ) والسرعة واإلتقان، واحترام الوقت

الدراسة إلى وجود أثر ألخالقيات العمل في إدارة الصورة الذهنية ككل، وأن هناك أثًر معنويًا 
  .وب فيهاألخالقيات العمل في الصورة الذهنية المرغ

خالقيات العمل المتمثلة في أبعاد أتوافر  ىاستهدفت الدراسة تشخيص مستو  ،)2013( دراسة أحمد .4
والمسؤولية االجتماعية، وكذلك قياس طبيعة ) نشطة والبنية التنظيميةخالقيات الفرد والقيادة واألأ(

مع ) والبنية التنظيمية واألنشطةة خالقيات الفرد والقيادأ(العمل المتمثلة في  أخالقياتبعاد أالعالقة بين 
 ،العراقية  والتي تختص باألعمال الخيرية العاملين في مؤسسة الشاكري ىالمسؤولية االجتماعية لد

خالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية أبعاد أتوفر  إلىعامل، وقد توصلت الدراسة ) 57(البالغ عددهم 
العمل المتمثلة في  أخالقياتبعاد أرتباط موجبة بين العاملين قيد الدراسة، ووجود عالقة ا ىلد
في  العاملين ىمع المسؤولية االجتماعية  لد) والبنية التنظيمية واألنشطةخالقيات الفرد والقيادة أ(

 .المؤسسة
 األعمال أخالقيات حول المفاهيم أهم تقديم إلى الدراسة هذه ، سعت)2015( دراسة العمودي .5

 المؤسسات بعض مدراء من لعينة حالة خالل دراسة من بينها العالقة ودراسة االجتماعية، والمسؤولية
 أن مدير، وقد توصلت الدراسة الي) 50(في والية ورقلة الجزائرية، البالغ عددهم  والمتوسطة الصغيرة
 المؤسسات من النوع هذا تبني خالل من االجتماعية المسؤولية تعزيز في تساهم األعمال اخالقيات

 .الدراسة متغيرات بين عالقة ووجود الخير، والبعد واألخالقية والقانونية االقتصادية هاألبعاد
 داريدارة العليا بأخالقيات العمل اإلولت الدراسة قياس درجة التزام اإل، وتنا)2016( دراسة محمد .6

ة التدريس في عضاء هيئأ ىوعالقتها بمستوى الروح المعنوية لد) التعاون، الشفافية، النزاهة، العدالة(
 بعاد أخالقيات العمل االداريأوجود عالقة بين  إلىالجامعات السودانية الخاصة، وقد توصلت الدراسة 

 .عضاء هيئة التدريس قيد الدراسةأمع مستوى الروح المعنوية لدى ) التعاون، الشفافية، النزاهة، العدالة(
والمسؤولية االجتماعية في  العملقيات أثر أخال ىحاولت التعرف عل التيو ، )2016(دراسة النويقة  .7

تعزيز الميزة التنافسية من خالل دراسة تطبيقية الستقصاء آراء العاملين في اإلدارة العليا في البنوك 
داري، وتوصلت الدارسة إلى إ) 150(التجارية السعودية العاملة في منطقة مكة المكرمة، البالغ عددهم 
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االستقاللية والموضوعية، ( بأبعادها المتمثلة في  العملع ألخالقيات نتائج من أهمها وجود مستوى مرتف
، كما أن مستوى المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية كان )مانة واالستقامة، والنزاهة والشفافيةاأل

د والمسؤولية االجتماعية في تعزيز أبعا العمليجابي ألخالقيات إ، كما أظهرت الدراسة وجود أثر مرتفعاً 
 .الميزة التنافسية

طالب ماجستير إدارة األعمال والمديرين  أراءتحديد  هدفت الدراسة إلى، )Adda  )2016ة دراس .8
ن حول أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلق بنجاح األعمال أو نموها،  وتكو 

د من طالب ماجستير ادارة االعمال وأظهرت نتائج الدراسة أن العدي .فردا) 160(المجتمع الدراسة من 
، مة للنمو التنظيمي ونجاح االعمالاخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية مه يرون أنوالمديرين 

كما توصلت الي أن وجود اخالقيات االعمال داخل الشركات تؤدي الي عالقات ايجابية بين الموظف 
ود مدونة لقواعد السلوك االخالقي داخل وأوصت الدراسة الي ضرورة وج. والعمالء والمجتمع

 .المؤسسات
خالقيات العمل الوظيفي بالجامعات أ ىمستو  ىعل يضاً أ، والتي ركزت )2017( دراسة الشربجي .9

استمارة، ) 357(عضاء هيئة التدريس العاملين بهذه الجامعات، فقد تم توزيع أالليبية من وجهة نظر 
جابات عينة إخالقيات العمل الوظيفي وفق أترتيب أبعاد : اعدة نتائج من أهمه إلىوتوصلت الدراسة 

لقدوة ا: (التالي عضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية كانت وفق التسلسلأالدراسة والمتمثلة في 
 ).داء، الوالء، المصلحة العامة، تحمل المسؤولية، التعاون، األاإلدارية، الرقابة الذاتية

العالقة بين أخالقيات العمل والمسؤولية  ىاستهدفت التعرف عل التيو ، )2017( دراسة الحادو .10
الدراسة علي عينة من  تالمسؤولية االجتماعية المدركة، وتمثل ىاالجتماعية، وأثر أخالقيات العمل عل

البالغ عددهم  واإلشراقيةحيث تم استهداف العاملين في اإلدارة الوسطي شركات البترول السودانية، 
وجود عالقة إيجابية بين : ىفرد،  وتوصلت الدراسة إل) 250(تحديد حجم العينة ب  فرد، وتم) 714(

بعاد المسؤولية االجتماعية أو ) مانة، النزاهةالموضوعية، األ(أبعاد أخالقيات العمل المتمثلة في 
 بعادأيجابي بين إثر أوجود الدراسة نتائج  تكما أظهر ). المسؤولية التطوعية والمسؤولية البيئية(
 .المسؤولية االجتماعية وأبعادخالقيات العمل أ

 خالقيات العمل المتمثلة فيأبعاد أمدى توافر  ى، التي استهدفت التعرف عل)2018(دراسة إسحاق  .11
خرطوم، والكشف عن العالقة بين الفي الشركات السودانية بوالية ) النزاهة، العدل ،مانة، الصدقاأل(

الرضا والوالء ( داء العاملينأومتغيرات ) الصدق النزاهة، العدل مانة،األ(خالقيات العمل أمتغيرات 
خالقيات العمل أفي العالقة بين  وسيطاً  ذا كانت الثقة بأبعادها تلعب دوراً إ، وكذلك تحديد ما )واالنتماء

نتائج الدراسة بأن مستوى توافر  وأظهرتعامل بالشركات، ) 350( أجريت الدراسة على. العاملين وأداء
ظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين متغيرات أخالقيات العمل كان متوسط، كما أد بعاأ
، )الرضا والوالء واالنتماء( داء العاملينأومتغيرات ) مانة، الصدق النزاهة، العدلاأل(خالقيات العملأ

 .ووجود عالقة موجبة بين متغيرات الدراسة الثالثة
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      هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أخالقيات الوظيفة وأبعادها هدفت ، )2019(دراسة العبار .12
، )احترام القوانين واألنظمة، احترام الوقت، الـسرية، تحمل المسؤولية، التعاون، اللباقة وحسن المعاملة(

تائج، دارة الصراع التنظيمي بديوان بلدية بنغازي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النإوعالقتها بفاعلية 
درجه فاعلية إدارة الصراع التنظيمي قد كانا مرتفعين، وبينت أخالقيات الوظيفة و  إن مستوى: أهمها

دارة الصراع إإحصائية بين أخالقيات الوظيفة بأبعادها وفاعلية  ةوجود عالقة طردية ذات دالل
احترام الوقت، (ي إحصائية بين بــُعد ةالتنظيمي، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات دالل

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور األخالقيات  ،دارة الصراع التنظيميإوفاعلية ) تحمل المسؤولية
  .التنظيمي بديوان بلدية بنغازي الوظيفية في فاعلية إدارة الصراع

  :وأجنبية محلية وعربية ،والتي أنجزت في بيئات مختلفةبعد استعراض الدراسات السابقة 

نالحظ أن هذه الدراسة  ، حيثتناولت متغيرات الدراسة الحالية ولكن من زوايا مختلفةجميعها  يتضح أن 
والمسؤولية االجتماعية في  الوظيفةخالقيات أتلتقي مع بعض الدراسات التي تناولت كًال من موضوعي 

ممارسة  ىى مستو علن هناك ضرورة ملحة للتعرف أوالمتتبع لهذه الدراسات يجد . بعض المتغيرات واألبعاد
لذا ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها . في البيئة الليبية اوأبعاده الوظيفةخالقيات أ

والتي تتناول أثر ممارسة أخالقيات  -ينحد علم الباحث ىعل –في البيئة الليبية  األولىتعتبر الدراسة 
  .المسؤولية االجتماعيةب ى االلتزامعل الوظيفة

  مشكلة الدراسة

من أهم التحديات التي تواجه المنظمات في الوظيفة صبحت المسؤولية االجتماعية وأخالقيات أ
كيفية التصرف أخالقيًا تجاه البيئة التي تعيش فيها وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي 

  .األجيال القادمة من هذه الموارد احتياجات األجيال الحالية من الموارد الطبيعية مع مراعاة احتياجات

ففي اآلونة األخيرة كثرت الدراسات التي ترتبط باألعمال وعالقتها بالمجتمع وتبنيها لمسؤوليات 
وأخالقية، وكثرت البحوث التي تدرس في الجامعات تحت مسميات مختلفة لهذا الموضوع الحيوي،  اجتماعية

ة واألخالقية وتزايد أهميتها خاصة في الدول المتقدمة التي وهذا ما أدى إلى ترسيخ المسؤولية االجتماعي
أدخلته ضمن خططها منذ فترة طويلة، في المقابل نجد أن هناك نقصًا كبيرًا في هذا الجانب في الدول 

  .النامية بصفة عامة، وفي ليبيا بصفة خاصة

وٕاعادة تشكيل ثقافتهاوفقا للقيم  فالشركات اليوم في ليبيا تسعى إلى تنظيم أعمالها وفقا للرؤى األخالقية،
والسلوكيات األخالقية، وترسيخ مسؤوليتها االجتماعية وذلك من أجل التقليل من الظواهر السلبية وبناء 

  . منظومة تتمتع بالنزاهة والشفافية واحترام المجتمع

  :التاليالسؤال في تكمن  لدراسةومن هنا فإن مشكلة ا
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شركة الخليج لدى مديري االدارات في المسؤولية االجتماعية ب ى االلتزامعل الوظيفة اخالقيات هو أثرما  
 .؟العربي للنفط

  أهداف الدراسة

 :الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى هذه 
، النزاهة، العدالة وعدم التحيز، واألنظمة احترام القوانين(اوأبعاده الوظيفة خالقياتى ألتعرف على مستو ا. 1

 .العربي للنفطبشركة الخليج مديري اإلدارات من وجهة نظر ) ضوعيةالشفافية، المو 
 .العربي للنفط في شركة الخليجمديري اإلدارات من وجهة نظر  المسؤولية االجتماعية ىمعرفة مستو 2. 
، النزاهة، الشفافية، العدالة وعدم التحيزاحترام القوانين، ( بأبعادها الوظيفةأثر اخالقيات  ىعل التعرف3. 
  .لدى مديري اإلدارات في شركه الخليج العربي للنفط المسؤولية االجتماعيةااللتزام ب ىعل )لموضوعيةا
  
  همية الدراسةأ
  :تستمد الدراسة أهميتها من النقاط التالية 

كأحد  الوظيفةتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها توضح مفهومي المسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .1
اعي لدى المنظمات، والتي تساعدها على التكيف والتعايش مع البيئات مظاهر الضبط االجتم
 .التي تعمل وتعيش فيها

 .العربي تحديد أبعاد أخالقيات الوظيفة التي لها أثر على المسؤولية االجتماعية بشركة الخليج .2
إبراز مساهمة أخالقيات الوظيفة على تحسين عالقة الشركة بالجمهور ومساعدتها في تحقيق   .3

 .سالتها وأهدافها التي أنشأت من أجلهار 
اإلسهام في مساعدة متخذي القرار بالشركات الليبية على تطوير أداء مؤسساتهم من أجل تحقيق  .4

 .أهدافها دون ضرر بالمجتمع
ربما يسهم هذا البحث في إثراء المكتبة الليبية والعربية بموضوع جديد قد يحظى باهتمام الباحثين  .5

  . لدراسات جديدةويعد نقطة انطالق 
  أسئلة الدراسة

 سؤال رئيسي و خمس من الدراسة الدراسة في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، بحيث تكونت  أسئلةصيغت 
  :أسئلة  فرعية هي
 السؤال الرئيسي

، واألنظمـــة احتـــرام القـــوانين( اخالقيـــات الوظيفـــةهـــل يوجـــد تـــأثير معنـــوي ذو داللـــة إحصـــائية لممارســـة أبعـــاد 
مـديري اإلدارات العليـا لـدى  المسـؤولية االجتماعيـةعلـى  )، الشفافية، الموضوعيةالنزاهة، عدم التحيزالعدالة و 

 ؟بمدينة بنغازي في شركة الخليج العربي للنفط والوسطى والدنيا
  :أسئلة فرعية، هي) 5( هنبثق عن، فقد اولإلجابة على السؤال الرئيسي
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ن احترام بي (α≤.05)ة احصائية عند مستوى داللة ذو دالل يوجد أثر هل: السؤال الفرعي األول -
في شركة مديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا القوانين واألنظمة والمسؤولية االجتماعية لدى 

 .العربي للنفط؟ الخليج
ن العدالة بي (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  هل :السؤال الفرعي الثاني  -

 في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا والمسؤولية االجتماعية لدى  وعدم التحيز
 .العربي للنفط؟

بين النزاهة  (α≤.05)يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  هل: السؤال الفرعي الثالث -
العربي  خليجفي شركة المديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا والمسؤولية االجتماعية لدى 

 .للنفط؟
ن بي (α≤.05)هل يوجد أثر ذو  داللة إحصائية عند مستوى داللة  :السؤال الفرعي الرابع - 

 في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا الشفافية والمسؤولية االجتماعية لدى 
 .العربي للنفط؟

بين  (α≤.05)د مستوى داللة ثر ذو داللة احصائية عنأهل يوجد  :السؤال الفرعي الخامس -
 في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا الموضوعية والمسؤولية االجتماعية لدى 

    .العربي للنفط؟
  اإلطار النظري للدراسة

  )مفهومها، أهميتها، اهدافها، مستوياتها:( أخالقيات الوظيفة :أوالً 
  :مفهوم أخالقيات الوظيفة - 1

نه أإال  الوظيفةخالقيات أطار المفاهيمي الخاص بمفهوم الباحثون حول تحديد اإلمهما اختلف 
بأنها مجموعة من المبادئ تدور حول أربعة محاور رئيسية هي القيام باألعمال "األخالقيات يمكن تعريف 

 وعدم التحيز في القيام بأي وعدم الخداع في أي تعامالت، وعدم إلحاق الضرر باآلخرين، الهادفة،
فإذا تميز أي نشاط في المجتمع بهذه الخصائص يمكن في هذه الحالة  ممارسات لصالح طرف دون اآلخر،

  .)73،ص2004أبو زيد ومرعي ،" (الحكم بأخالقيات هذا النشاط
، لكن لسوء الحظ هناك "مزيج من كلمتين، هما األخالقيات التجارية"أنه " قيات العملأخال"ُيقصد بمصطلح 
   ).Nicolaides, 2018(ات المسؤولية االجتماعية للشركات قية في مبادر أعمال ليست أخال

التي تتم فيها معالجة قضايا دراسة الوضع الوظيفى، األنشطة، والقرارات "عرفها ماتين بأنها              
  . Matten, 2007)( "والخطأ الصواب

المهني  ىاألسس التي يجب علمجموعة من القواعد و " بأنها الوظيفةخالقيات أالجريسي لقد عرف 
اكتساب ثقة  ىعل في مهنته مادام قادراً  مع الناس وناجحاً  التمسك بها والعمل بمقتضاه ليكون ناجحاً 

ريو يبارز  ىفي حين ير ). 28: 2012الجريسي،" (المتعاملين معه، من زمالء، ورؤساء ومرؤوسين
السلوك االداري وتتعلق بما هو  ىتهيمن عل بأنها مجموعة المعايير والمبادئ التي" الوظيفةخالقيات أ

مجموعة من معايير " بأنها الوظيفةخالقيات أأما عفيفي فقد عرف ). 20: 2006نجم،" (صحيح أو خطأ
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السلوك الرسمية وغير الرسمية التي يستخدمها االفراد كمرجع يرشد سلوكهم أثناء ادائهم لوظائفهم وتستخدمها 
 ).22: 2005عفيفي، (لتزام الفردا ىاالدارة والمجتمع للحكم عل

هي تطبيق المبادئ االخالقية على سلوكيات االفراد في "أن اخالقيات الوظيفة يرى تومسون          
  ). Thompson, 1985( "المنظمات

من ثقافة  بأنها منظومة القواعد والمعايير التي تصبح جزءاً " بينما تايلور عرف االخالقيات
فراد المجتمع، أن تحكم هذه المنظومة سلوك أداته وتقاليده وقوانينه وذلك بعد المجتمع، متجسده في عا

ذا إخالقه وسلوكه، ويحدد عليها ما أ لىوبالتالي فإن هذه المنظومة يستخدمها الفرد كدليل يحكم بموجبه ع
  ).21: 2007الرواشدة ،( "أو خطأ كان عمله صحيحاً 

للسلوك  عة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعاً وفي نفس السياق عرفها السكارنة بأنها مجمو 
السكارنة، ( أو سلبياً  يجابياً إدائهم أالمطلوب ألفراد المهنة الواحدة، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم 

2009.(  

هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تحكم  الوظيفةأن اخالقيات  يرى البحاثمن خالل ما سبق ذكره 
في اتخاذ القرارات والتمييز بين ما هو صحيح وبين ما هو سيئ والتي يجب توفرها في صاحب  سلوك الفرد

  .الوجه الصحيح في المنظمة ىعمال ليؤدي عمله علاأل

  :أخالقيات الوظيفةأأهمية 
العديد من المجاالت  ىتكمن من خالل الدور الذي تلعبه في التأثير علالوظيفية الخالقيات اأهمية 
سيتم تقسيم أهمية أخالقيات الوظيفة إلى ثالث من و  .االلتزام بها وتوجيهها ىلمنظمات علمما يجبر ا

  :كما يلي حيث أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع والعمل
  :بالنسبة للفردالوظيفة  أهمية أخالقيات  . أ

  ):381: 2014السكارنة،( الفرد بالنقاط التالية بالنسبة الوظيفةوتلخص أهمية أخالقيات 
  .   عد الفرد في بناء حياته وتشكيل شخصيته المهنيةتسا  .1
  . تصرفات اإلنسان في حياته العامة وتضبط سلوكه وتوجيهاته مالمعيار الذي يحك  .2
سلوك الفرد وسلوك اآلخرين في بعض المواقف والتصرفات، وتحدد ما  يممعيارية في تقي تمثل أحكاماً   .3

  .مرغوبة غيرو يجابية مرغوبة أو سلبية إكانت    إذا 
تعمل على وقاية الفرد من االنحراف وتدعم ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة والمجتمع، ويقلل القلق   .4

  .والتوتر بين األفراد
في اتخاذ القرارات عند األفراد، كما أن لها دور في حل الخالفات، والمنازعات  اً يرئيس تلعب دوراً   .5

 .القائمة بين األفراد
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  :بالنسبة للمجتمع لوظيفةاأهمية أخالقيات  .ب
  ):2005عفيفي،(على مستوى المجتمع في النقاط التالية  الوظيفة تكمن أهمية أخالقيات

يسهم في تحسين المجتمع بصفة عامة، حيث تقل الممارسات غير الوظيفة االلتزام بأخالق  .1
قصيره، وتسند ثمرة جهده، أو يلقى جزاء ت العادلة، ويتمتع الناس بتكافؤ الفرص، ويجنى كل امرئ

وتوجه الموارد لما هو أنفع، ونضيق الخناق على المحتالين  ،األعمال لألكثر كفاءة وعلماً 
كل هذا وغيره يتحقق إذا التزم الجميع . المجتهدين مواالنتهازيين والطفيليين، وتتسع الفرص أما

 .باألخالق
غالبية الناس، حيث يحصل كُل  الرضا واالستقرار االجتماعيين بين ميدع الوظيفةااللتزام بأخالق  .2

الخ، وكل ذلك .... ذو حق على حقه ويسود العدل في التعامالت والعقود واإلسناد وتوزيع الثروة
 .يجعل غالبية الناس في حالة رضا واستقرار

إليه الناس ليقرروا السلوك الواجب أو  مإن وجود مواثيق أخالقية معلنة يوفر المرجع الذي يحتك .3
  .لسلوك الذي وقع فعالً ليحكموا على ا

  :بالنسبة للعمل الوظيفةأهمية أخالقيات . ج

: 2005الغالبي والعامري، (على مستوى العمل بحصول الفوائد التالية  الوظيفةيات تبرز أهمية أخالق
137:(  

ف إن المنظمات قد تتكلف الكثير نتيجة تجاهلها االلتزام  بالمعايير األخالقية، وبالتالي يأتي التصر .  1
  .األخالقي ليضع المنظمة في مواجهة الكثير من الدعاوي القضائية وغيرها

  .تعزيز سمعة المنظمة على صعيد البيئة المحلية واإلقليمية والدولية وهذا له مردود إيجابي على المنظمة. 2

األخالقية  الحصول على شهادات عالمية وامتيازات خاصة، ويقترن بالتزام المنظمة بالعديد من المعايير.  3
اإلنتاج والتوزيع واالستخدام واالعتراف بالخصوصيات، والعمل الصادق والثقة المتبادلة ودقة  في إطار

  .صحة المعلومة

  الوظيفةأهداف أخالقيات 
  ):2012لويزة، ( الوظيفةهداف الخاصة بأخالقيات مجموعة من األ 1997ذكر مقدم 

 .به المؤتمنون على مصالح الدولة ضبط السلوك المهني الشخصي الذي يجب أن يتحلى .1
فهم الواجبات المهنية والتذكير بنظام الجزاءات اإليجابية والسلبية كوسيلة من الوسائل الناجحة  .2

 .لتفادي بعض المظاهر المسلكية المحظورة
 .والعاملين ضمان التوازن بين األحكام األخالقية وضرورة المحافظة على حريات وحقوق الموظفين .3
  .ابع التسلطي الذي يمكن أن تتصف به إدارة ماإزالة الط .4

  :الوظيفةمستويات أخالقيات  4-

  ):2015 ،وافية( مستويات وهي ةإلى ثالث الوظيفةتنقسم مستويات أخالقيات 



  2020 –العدد الثالث عشر  -المجلد السابع االقتصادية للعلوم المختار مجلة

 

19 
 

توجد نقطة خالف حول دور األعمال في تنظيم المجتمع على الصعيد الدولي  :المستوى العام -1
ئد النسبية لالختالف في النظم االجتماعية والسياسية مثل االقتصاد والمحلي، وأغلبها يتعلق بتقييم الفوا

الحر، والغرض الذي يتوقع من المشروع االقتصادي أن يقوم به، واختالف ترتيبات أعمال المنظمة من 
خر يعكس اختالف التركيز على مثل هذه النتائج، لذلك فإن ما تقوم به المنظمة هو تحديد آبلد إلى بلد 
خالقي الواسع الذي ستقوم به وعالقته بهيكل أعمال المنظمة الذي من خالله تستطيع أن الموقف األ

  .تعمل

وهو يتعلق بالنتائج والقضايا التي تواجه كيانات المنظمة عند صياغة : مستوى المسؤولية االجتماعية2- 
ل مستوى ممكن من بتوفير أق وتطبيق االستراتيجية، وهو يتعلق بالمدى الذي يجب أن تقوم به المنظمة

االلتزامات من خالل إدارة المنظمة، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على استمالة الطلب ألصحاب المصالح 
  .المختلفين

وهو يتعلق بسلوك وأفعال األفراد ضمن المنظمة، التي يعود أثرها على أدائهم  :المستوى الفردي - 3
  .ككل وبالتالي على أداء المنظمة

  :التي تتضمنها الدراسة الوظيفةقيات أبعاد اخال: ثانياً 

  :األنظمةو  احترام القوانين 1-

من الدستور وما ينبثق عنه من قوانين وأنظمة  تنحدر واجبات الوظيفة العامة من تشريع الدولة بدءاً  
وتعليمات، وأن موظفي الخدمة المدنية بشكل عام ما هم إال وكالء للسلطة ويعملون في إطار فريد ووضع 

في المجتمع، ويقدمون بعض الخدمات التي تعتمد عليها سيادة القانون العام والنظام وصحة متميز 
حيث يجب أن يلتزم موظفو اإلدارة العامة بالقوانين والتعليمات واإلجراءات اإلدارية، . المواطنين وتطورهم

مع  تطوير تمشياً والحفاظ على طابع السيادة العامة، مع ضرورة أن تتصف هذه القوانين بالمرونة وال
متطلبات العمل وظروفه، وال يخفى على اإلدارة إشراك اإلداريين والفنيين في وضع هذه القوانين والتعليمات 

   ).2012السكارنة،( حتى تضمن تكاملها وتوافقها

  :العدالة وعدم التحيز- 2
يجب أن تتوفر في اإلدارة ظهر المساواة وقيم األخالقيات األساسية التي تفإذا ما توافرت العدالة فإنها س

العامة كالقضاء على المحسوبيات والوساطات والعالقات العائلية والقبلية واإلقليمية، كذلك تطبيق أسس 
  .ومعايير االنتقاء والمساواة في تقديم الحوافز وربط ذلك بالجهد

عدالة واالستقامة، كما فالمهنة العامة هي مهنة الذين يتحلون بمواصفات األمانة واألخالق والموضوعية وال
أنه ال يجوز التمييز بين المواطنين على أسس المنطقة، والعرق، واالنتماءات السياسية، فالعدالة تعمل على 

  ).2003الحراحشة،( تقوية مشاعر الموظف تجاه المؤسسة التي يعمل بها وينمي روح انتمائه لها
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 :النزاهة - 3

ة، فهي تعبير عن الترفع عن الدنيا، والحفاظ على مسؤوليات وواجبات ترتبط النزاهة بالقيم الروحية واألخالقي
مراعاة الموظف القيم الروحية واألخالقية عند القيام بمهام "الوظيفة دون محاباة أو محسوبية، فالنزاهة هي 

عمله، دون من امتيازات لمن ال يستحقها، أو حجب امتيازات عمن يستحقها للحصول علي مميزات ومنافع 
 كما بين السكارنة). 56:  2014الشيباني، " (صية، وذلك في إطار األنظمة والتعليمات المنظمة للعملشخ

 .بأن النزاهة هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق واالمانة والنزاهة والمهنية في العمل )2014(

  : الشفافية4-
تتم بين اإلدارة العليا والمستويات  مفهوم الشفافية يشير إلى الوضوح والتبيان في كل مجاالت العمل التي

اإلدارية األخرى، بحيث تكون المعلومة متاحة للجميع كل حسب اختصاصه، وذلك لإلفادة منها في أداء 
  .) 2010ونة والعضايلة، االطر (المهام المنوطة

تها عيتها ووضوح  لغو هي وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموض أيضاً 
  .)2016،محمد(ومرونتها وتطورها في المنظمة

ن وعلنية فقد بين السكارنة بأن الشفافية تعني وضوح ما تقوم به المنظمة ووضوح عالقتها مع المواطني
عمال المنظمات أ ىعمال الحكومة كما ينطبق علأ علىهداف ، وهو ما ينطبق جراءات والغايات واألاإل

  ).2014،السكارنة( األخرى غير الحكومية

وتظهر أهمية الشفافية من خالل دورها في تحقيق ترابط المنظمة على جميع المستويات اإلدارية والتنفيذية، 
حداث تكامل بين أهدافها، واشاعة النظام واالنضباط، والحرص والدقة واإلنجاز والحس وتقوية الترابط إ و 

ئات المهمشة والفقراء، وتعميق أركان مع الحقوق االجتماعية واالقتصادية للف مالمجتمعي بما ينسج
بالرغم من التقارب بين و  .). 78:  2014لشيباني، (الديمقراطية، واإلسهام في بناء القواعد القانونية 

جراءات إ خالقية معنوية أما الشفافية تتصل بنظم و أمفهومي الشفافية والنزاهة إال أن النزاهة تتصل بقيم 
 .عملية

  : الموضوعية -5

ن يكون العاملين في المنظمات محايدين وبعيدين عن أي تأثيرات جانبية، ويتمتعون باستقالل فكري وتعني أ
في جميع ما يتعلق بأعمالهم، وأال يكون لهم أي مصالح متعارضة، وأن يتجنبوا أي عالقات قد تبدو أنها 

  .124): 2016النويقة، . (تفقدهم موضوعتيهم واستقاللهم عند القيام بأعمالهم

 :المسؤولية االجتماعية: لثاً ثا
لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية في النصف األول من القرن العشرين معروفًا بشكل واضح، حيث 

ولكن مع النقد المستمر الحاصل لمفهوم تعظيم . تحاول المنشأة جاهدة تعظيم أرباحها وبشتى الوسائل
  ).2014، السكارنة. (بيرًا تجاه البيئة التي تعمل فيهااألرباح فقد ظهرت بوادر ألن تتبنى المنشآت دورًا ك
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  :مفهوم المسؤولية االجتماعية .1
لقد عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم في تطوع 

الجتماعية تعتمد على الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، وبالتالي فإن المسؤولية ا
ولذلك فإن المسؤولية االجتماعية . المبادرات الحسنة من رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونياً 

   162).: 2014السكارنة، . (تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم
مع الذي ما هي إال التزام المنشأة اتجاه المجت"إلى أن المسؤولية االجتماعية ) (Holmesوقد أشار 

تعمل فيه عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر، تحسين الخدمة 
 )15: 2007الصيرفي، (وغيرها " ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت

ؤولية االجتماعية، إن الممارسة األخالقية في المنظمات كانت أسبق لدى األفراد من ممارسة المس
حيث اهتم األفراد بتجنب الرشوة والغش والسرقة في معامالتهم ونشاطاتهم في الماضي وظلت حتى وقتنا 
الحاضر، في حين أن الكثير من المفاهيم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية ارتبطت بالتطورات الحديثة في 

تجنب (ة المنظمات اتجاه حماية المستهلك المجتمع،  كما هو الحال في الدعوات المتمثلة في مسؤولي
التضليل والخداع فيما يخص اإلعالنات، إجبارية إعالم المستهلك بخصائص ومميزات المنتج المعروض 

مسببات (والمسؤولية اتجاه حماية البيئة ) لالستهالك ومطابقته للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية
وعليه يمكن القول أن . رها أصبحت تمثل موقفًا اجتماعيًا ووعيًا جديداً ، حيث أن هذه المفاهيم وغي)التلوث

ظهور المسؤولية االجتماعية وتطور مفهومها يرجع لمعرفة المنظمات بإلزامية تطبيق وممارسة هذه المفاهيم، 
  :)2006نجم، ( وهذا ما يمكن مالحظته من خالل ما يأتي

لمسؤولية االجتماعية وااللتزامات في المجتمع يكلفها الكثير، لقد أصبح واضحًا للمنظمات أن اإلخالل با. 1
فالمحاكم يمكن أن تجعل المنظمات المخلة بمسؤوليتها االجتماعية تقدم تكاليف وتعويضات لم تكن في 

 .الحسبان وبشكل ال يقارن مع التكاليف التي تتحملها عند قيامها بااللتزامات االجتماعية
مسؤولية قائم على إجبار الشركات االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية وفي حالة عدم إن القانون الحديدي لل. 2

تبنيها المبادرة الطوعية فإن ذلك سيتم فرضه بالقانون، كما أن اإلعالم يلعب على األرجح دورًا رئيسيًا في 
  .عامةتوليد المسؤولية االجتماعية للمنظمات، باإلضافة إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة بصفة 

إن التحليل االقتصادي لمنظمات األعمال يوضح أن المسؤولية االجتماعية يمكن أن يكون لها عوائد . 3
مقابل نفقاتها، وهذا ما يجعلها في أحيان كثيرة مقبولة ومبررة من الناحية االقتصادية أيضًا، فهي وسيلة 

  .إزائها لدى المستهلكينفعالة في تعزيز سمة المنظمة والوالء والصورة الذهنية المالئمة 
  :)2014السكارنة، ( أنماط المسؤولية االجتماعية2-
  :المسؤولية االقتصادية: النمط األول1-

إن جوهر هذا النمط هو أن المؤسسات يجب أن تركز على هدف تعظيم الربح بغض النظر عن أي 
اتج ثانوية لتعظيم مساهمة اجتماعية، وأن المساهمات االجتماعية ما هي إال تحصيل حاصل أو نو 

 .الربح
 :االجتماعي: النمط الثاني -2
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إن هذا النمط يقع على النقيض تمامًا من النمط األول ويحاول أن يعرض المنشآت كوحدات اجتماعية 
 .  بدرجة كبيرة تضع المجتمع ومتطلباته نصب أعينها في جميع قرارته

  :االجتماعي -االقتصادي: النمط الثالث3- 
كثر توازنًا حيث يرى أن الوقت قد تغير وأن إدارات المنشآت ال تمثل مصالح جهة وهو النمط األ
، وٕانما هناك جهات عديدة أخرى مثل الحكومة والمجتمع ترتبط معها )المالكين(واحدة فقط 

  .بالتزامات معينة
  :معوقات االلتزام بالمسؤولية االجتماعية في المؤسسات -2

 :شار تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية، من بينهاهناك أسباب عديدة تعوق انت       
 فمن المالحظ من خالل الدراسات المهتمة بهذا : عدم وجود ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسة

  .لهذا االتجاه قلة مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة المتبينةالموضوع أن عدد المؤسسات 
 فالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات حتى تكون فعالة فإنها : عظم المؤسساتغياب التنظيم لجهود م

  .بحاجة إلى أن تأخذ شكًال تنظيميًا مهيكًال، مبني على خطة و له أهداف محددة
 حيث أن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال غير تنموية مرتبطة : غياب ثقافة العطاء للتنمية

غيرها، دون التوجه نحو مشاريع تنموية تغير جذريًا المستوى المعيشي بإطعام الفقراء، توفير المالبس و 
  . للفقراء

 وخاصة قلة المعارف والقدرة العلمية على وضع المعايير لقياس المجهودات،  كما أنه يوجد : قلة الخبرة
  . حتى اآلن خلط بين المسؤولية االجتماعية واألعمال الخيرية نتيجة قلة الخبرة

  :والمسؤولية االجتماعية الوظيفةخالقيات أبين  العالقة :رابعا

مبادئ التي تهيمن على سلوك المعايير و التعتبر االلتزام ب الوظيفةخالقيات أمن خالل ما سبق 
فقد أشارت   الوظيفةخالقيات أبعاد أبعد من  إالن المسؤولية االجتماعية ما هي أو . العاملين في المنظمات

ؤولية االجتماعية، فقد والمس الوظيفةك عالقة قوية ومتداخلة بين أخالقيات أن هنا إلىالدراسات السابقة 
التأكيد على أن الممارسة األخالقية في المنظمات كانت أسبق لدى األفراد من ) 2018بحاش،( وضح

ممارسة المسئولية االجتماعية، حيث اهتم األفراد بتجنب الرشوة والغش والسرقة في معامالتهم ونشاطاتهم 
الماضي وظلت حتى وقتنا الحاضر، في حين أن الكثير من المفاهيم الخاصة بالمسئولية االجتماعية في 

ارتبطت بالتطورات الحديثة في المجتمع، كما هو الحال في الدعوات المتمثلة في مسئولية المنظمات اتجاه 
 اجتماعياً  أصبحت تمثل موقفاً حماية متلقي الخدمة، والمسئولية اتجاه البيئة، حيث أن هذه المفاهيم وغيرها 

  .جديداً  ووعياً 

تعتبر من األمور المهمة لشغل الوظائف في المنظمات إذ يتم التأكيد عليها  الوظيفةفأخالقيات 
خالقيات تتعلق بالقيم الداخلية ن األأب Daftمن قبل اإلدارات ألنها تمثل الرقابة الذاتية للفرد،  فقد أوضح  

بأشكال القرارات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وذلك بما  يضاً أة الثقافية للمنظمة و والتي هي جزءًا من البيئ
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و المنظمة بشكل أو المجموعة أن المسألة االخالقية تؤثر على تصرفات الفرد أذ إ. يتصل بالبيئة الخارجية
  ).Daft, 2003(خرين على اآل) جابيإيو أسلبي (

نها كل ما يتعلق بالعدالة أب الوظيفةخالقيات أ) Weihrich and Koontz(في حين وصف 
عالن والعالقات العامة والمسؤولية وبعض النواحي مثل توقعات المجتمع والمنافسة بنزاهة واإل

  ).2009،حسين والجميل(االجتماعية

تجاه شيء ما، وتوضح ما  واألفعالطار الشامل الذي يحكم التصرفات هي اإل الوظيفةخالقيات أ
و خاطئ بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم أصحيح وما هو مرفوض و أهو مقبول 

 ساسياً أ المصالح دوراً  وأصحابالمنظمة  وأنظمةوالقيم  التنظيميةالعرف والقانون، والذي تلعب فيه الثقافة 
  ) .2005المعاضيدي ، (في تحديده 

شكال أوبالتحديد بدايات ممارسة شكل من ن هنالك تداخل كبير بين المفاهيم أيمكن القول  إذاً 
المسؤولية االجتماعية منذ الثورة الصناعية وبدايات القرن العشرين داخل المصانع ومن خالل االهتمام 

خالقي جعلها أصبح للمسؤولية االجتماعية بعد أبظروف وبيئة العمل ونوعيتها وهكذا وبعد السبعينات 
   .دارة عموماً خالقيات اإلأتتداخل مع 

  )المنهجية واالجراءات(  :الدراسة الميدانية
  منهجية الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، حيــث اســتخدمت اســتمارة االســتبيان لجمــع البيانــات     
بعــد تجميــع البيانــات مــن المستقصــي مــنهم تــم ترتيبهــا وتصــنيفها وتحليلهــا . الالزمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة

لــى النتــائج لإلجابــة علــى إاألســاليب اإلحصــائية الوصــفية المناســبة وذلــك لغــرض تفســيرها للوصــول  باســتخدام
 .أسئلة الدراسة

  مجتمع الدراسة
مدير  112لغ عددهم يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المدراء بشركة الخليج العربي للنفط والبا

). أدارة دنيا 87ادارة وسطى، و  20عليا، ادارة  5(دارات الثالث حسب المستوى اإلداري موزعين على اإل
، وقد تم اختيار شركة الخليج العربي مجتمع الدراسة تم استخدام أسلوب الحصر الشامللصغر حجم  ونظراً 

دارتها الرئيسية داخل مدينة إن شركة الخليج تعد من اكبر الشركات الليبية و تقع إ) 1: (للنفط لعدة أسباب
على  لخليج في دعم االقتصاد الوطني كون االقتصاد الليبي يعتمد شبه كلياً تساهم شركة ا) 2(بنغازي؛ 
ن ما يميز شركة الخليج العربي للنفط عن غيرها من الشركات االخرى وجود عدد كبير من إ) 3(النفط؛ 

فط تعد شركة الخليج العربي للن) 4(؛ وظيفيةخالقيات الأ وأبعادخذ بمعايير المهن والوظائف التي تتطلب األ
منها بمسؤوليتها االجتماعية  يماناً إأحد أهم الشركات الليبية التي تدعم بعض المشاريع في مدينة بنغازي 

  .تجاه مدينة بنغازي
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  أداة الدراسة
هدافها وتساؤالتها وقد تم تطويرها من خالل مراجعة ألمشكلة الدراسة و  تم تصميم استمارة االستبيان استناداً 

وتم إجراء بعض التعديالت  الستبيانات التي أجريت في بعض الدراسات والبحوثأدبيات الموضوع وبعض ا
ـة شمولها تم عرض جوللتأكـد من دقـــة الفقرات ودر . على المقياس ليناسب أهداف الدراسة ومجال تطبيقها

ح ما يرونه االستبيان على عدد من الخبراء من أساتذة جامعيين وأكاديميين وطلب منهم تقييم االستبيان واقترا
وقد كان  لمالحظاتهم وآرائهم أبلغ األثر في تنقيح وٕاعادة صياغة بعض . مناسبًا إلجراء التعديالت عليها

خذ بمالحظات المحكمين واالسترشاد بها بنود االستبيان لتصبح أكثر وضوحًا وصدقًا في قياسها، وبعد األ
  .هدفينتمت صياغة االستبيان بصورته النهائية وتوزيعه على المست

  مقاييس االستبيان
، الجزء األول خاص بأبعاد أخالقيات الوظيفة، والجزء الثاني خاص نجزئييتكونت استمارة االستبيان من 

  .بالمسؤولية االجتماعية

احترام  عبارات تتعلق: األول المحور: ويشتمل على خمسة أبعاد هي :مقياس أبعاد اخالقيات الوظيفة
, )10 -6(، الفقرات العدالة وعدم التحيزعبارات تتعلق : المحور الثاني ،) 5-1( الفقرات القوانين واألنظمة
عبارات تتعلق بالشفافية : المحور الرابع ،) 15-11(الفقرات  ، :بالنزاهةعبارات تتعلق : المحور الثالث

  ).25-21(الفقرات بالموضوعية  المحور الخامس عبارات تتعلق ،) 20- 16(الفقرات 
  لية االجتماعيةمقياس المسؤو 

 ).10- 1(العبارات : يقيس متغير المسؤولية االجتماعية ويشمل المقياسالجزء الثاني من االستبيان 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة

تم استخدام اإلحصاء الوصفي التحليلي باالعتماد على البرنامج اإلحصائي   لتحليل بيانات الدراسة، 
SPSS لميدانية، واألساليب اإلحصائية المستخدمة هيفي تحليل بيانات الدراسة ا :  

 للمقاييس المكونة للعبارات االتساق الداخلي مدى لبيان Cronbach Alpha)(ألفا  كرو نباخمعامل الثبات 
 .الدارسة التي اعتمدتها

 معرفةمقاييس اإلحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 .هذه اإلجابات تشتت وأبعادهما ومدى والتابع اإلجابات المتعلقة بالمتغيرين المستقل تركز مدى

تـــم اســـتخدامه للتعـــرف علـــى مـــا إذا كـــان هنـــاك اخـــتالف ذو داللـــة معنويـــة للوســـط الحســـابي  t)(اختبـــار  .1
 .ألبعاد الدراسة عن الوسط الفرضي للمقياس

الختبـــــار اثـــــر اخالقيـــــات الوظيفـــــة علـــــى  Analysis Regression Linearتحليـــــل االنحـــــدار البســـــيط   .2
 Regression Analysis Stepwiseالمســؤولية االجتماعيــة ، وتحليــل االنحــدار المتعــدد المتــدرج 

Multiple التابع المتغير تفسير في أهميتها حسب المتغيرات لترتيب. 
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 صدق األداة وثباتها
يم األساسية الـتي تؤخـذ بعين االعتبــار عنــد تقييم جودة يعتبر مفهوما الثبات والصدق من المفاه      

وقد استخدمت معادلة الفاكرونباخ للتحقق من ثبات مقاييس الدراسة، وقد تم استخدام طريقة . اختبار ما
للتحقق من صدق مقاييس الدراسة وهي تعتبر من   (Statistical Validity)الذاتيالصدق اإلحصائي أو 

كما هو . يطة المستخدمة لهذا الغرض، فهي تقوم على أخذ الجذر التربيعي لمعامل الثباتإحدى الطرق البس
  . )1(مبين بالجدول رقم 

  نتائج اختبار الثبات والصدق  الذاتي لمتغيرات الدراسة) 1(جدول رقم 

  معامل الصدق الذاتي  للثبات كرو نباخمعامل ألفا   المتغيرات

  0.943  0.890  اخالقيات الوظيفة

  0.921 0.849  لمسؤولية االجتماعيةا
 

لالتســاق الــداخلي لمتغيــرات الدراســة ) Cronbach-Alpha(يتضــح مــن الجــدول أن  قــيم معــامالت 
  .ومعامالت الصدق الذاتي عالية، وبذلك يعتبر هذا المقياس صادقًا لما وضع لقياسه

هـو الحـد المقبـول لثبـات أي مقيـاس و ) 0.70(كما يتمتع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات مقارنـة بالمسـتوى المقبـول  
(Nunnally and Bemstein, 1994) وبالتـالي يمكـن االعتمـاد عليـه فـي التطبيـق الميـداني ممـا يجعـل ،

        .استمارة االستبيان مقبولة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة
       

  مقياس التحليل
خماســي إلعطــاء الــدرجات لكــل إجابــة فــي ال (Likert Scale)اعتمــدت مقــاييس الدراســة علــى مقيــاس 

، ولتحديـد مسـتوى )1(، ال اوافـق بشـدة )2(، ال أوافـق )3(، محايـد )4(، موافق )5(المقياس، موافق بشدة 
ضــعيف جــدًا، ) 1.80أقــل مــن  -1مــن (كــل متغيــر فقــد تــم اعتبــار كــل متغيــر وســطه الحســابي المــرجح 

 متوســــطةضــــعيف، والــــذي ) 2.60أقــــل مــــن  – 1.80مــــن (الحســــابي المــــرجح  متوســــطةوالمتغيــــر الــــذي 
 3.40مــن (الحســابي المـرجح  متوسـطةمتوســط، والـذي ) 3.40أقـل مـن  – 2.60مــن (الحسـابي المـرجح 

 2017(مرتفــــع جــــدًا ) 5 – 4.20مــــن (الحســــابي المــــرجح  متوســــطةمرتفــــع، والــــذي ) 4.20أقــــل مــــن  –
,Saad & Elfaituri ،2018، البدرى وأخرون .(  

 ستبيانتوزيع استمارة اال
اسـتمارة اسـتبيان علــي جميـع مــدراء اإلدارات العليـا والوسـطى والــدنيا بشـركة الخلــيج ) 112(تـم توزيـع عــدد 

العربــي للــنفط بمدينــة بنغــازي، بواســطة االتصــال الشخصــي بهــم، وبعــد إمهــالهم مــدة كافيــة تــم اســترجاعها، 
المسـتلم منهـا بعـد اسـتبعاد االسـتمارات  واستغرقت مده توزيع و استالم االستمارات أربعة اسـابيع،  وقـد بلـغ

  .وهي نسبة عالية)% 92(نسبة بأي ) 103(غير مكتملة اإلجابة 
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  بأخالقيات الوظيفة والمسؤولية االجتماعيةعرض وتحليل النتائج المتعلقة  .8 

 :خالقيات الوظيفةأ :المتغير المستقل: أوالً 
قــد بلغــت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات ، و خالقيــات الوظيفــةأويتنــاول هــذا الجــزء وصــف متغيــر  

 :المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد اخالقيات الوظيفة لدى إجمالي أفراد عينة الدراسة كما يلي

 اخالقيات الوظيفةإجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد ) 2(جدول رقم 

أخالقيات أبعاد 
  المهنة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 T-testار اختب
  نتيجة االختبار

  الترتيب  1الوزن النسبي
  االتجاه

 T sigقيمة
احترام 

القوانين 
 واألنظمة

2.5670 .83928 -5.236- .000 
 دال إحصائياً 

51.34%  4 
 ضعيف

العدالة وعدم 
 التحيز

2.8913 .69608 -1.585- .116 
 متوسط  3  %57.83 دال إحصائياً غير 

 متوسط  2  %59.69 غير دال إحصائياً  845. -196.- 80620. 2.9845 النزاهة
  متوسط  1  %61.79  غير دال احصائيا 250. 1.157 78352. 3.0893 الشفافية

 ضعيف  5  %49.83 دال إحصائياً  000. -8.391- 61534. 2.4913 الموضوعية
خالقيات أ

 الوظيفة
2.8047 .61258 3.236- .002 

  متوسط  ----  %56.09  دال احصائيا

 1إحصائيًا عند مستوى معنوية  دال   %  5دال إحصائيًا عند مستوى معنوية%  
حيث  ككل كان دال إحصائياً  خالقيات الوظيفةأحول متغير ) T(نتائج اختبار ) 2(يوضح الجدول      

وأبعاده  خالقيات الوظيفةأنحو متغير مجتمع الدراسة أن اتجاهات أفراد  تبين، كما )T) =3.236بلغت قيمة 
ة، ومن خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين أمكن توسطكانت م خمسةال

بأن متوسط المقياس  ما علمإذا  الوظيفة بأخالقياتالتعرف على مستوى توافر تلك األبعاد الخاصة 
وبوزن ) 2.8047( ةالوظيف ألخالقيات، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام *3المستخدم في االستبيان بلغ 

 متوسطةة من الممارسة وكذلك درجة موافقة وٕاجماع متوسطمما يعكس درجة %) 56.09(نسبي بلغ 
) 3.0893(في المرتبة األولي بمتوسط حسابي قدره الشفافية ، وقد جاء ُبعد الدراسة على ذلك مجتمعل

وانحراف ) 2.9845(حسابي حيث بلغ المتوسط ال النزاهةيليه ُبعد ) 78352.(وانحراف معياري قدره 
وانحراف ) 2.8913(بمتوسط قدره العدالة وعدم التحيز عد الثالثة يأتي بُ وفي المرتبة ) 80620.(معياري 

بمتوسط حسابي بلغ  احترام القوانين واألنظمةعد ثم يليه بالمرتبة الرابعة بُ ، ) 69608.(معياري قيمته 
األخيرة يأتي ُبعد الموضوعية بمتوسط بلغ ي المرتبة وف، )83928.(وانحراف معياري قيمته ) 2.5670(

                                                 

  عدد فترات مقياس ليكرت الخماسي =  5، حيث 100×  5÷ المتوسط الحسابي = الوزن النسبي 1
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خالقيات األبعاد  توسطة، وعليه يمكنا القول أنه توجد ممارسة م) 61534.وانحراف قدره) 2.4913(
  .بمدينة بنغازي العربي للنفط شركة الخليجفي  الوظيفة

 وقد ،المسؤولية االجتماعية تغيرم وصف الجزء هذا ويتناول :المتغير التابع المسؤولية االجتماعية: ثانياً 
 إجمالي لدى فقرات المسؤولية االجتماعيةلاألوزان النسبية و  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بلغت
  :يلي ما الدراسةمجتمع  أفراد

   إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه المسؤولية االجتماعية) 3(جدول رقم 
  ت

  ط المتوس  المسؤولية االجتماعية
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري 

نتيجة   T-testاختبار 
  االختبار

الوزن 
  النسبي

  
  االتجاه  الترتيب

 T Sigقيمة
أقوم بالعمل على الوجه األكمل مراعيًا بذلك   1

  .حقوق اآلخرين والمصالح العامة
  ضعيف  6  %48.35 دال إحصائياً  000. -5.826- 1.01483 2.4175

ب يتفق مع القيم أنجز عملي بأسلو   2
  .األخالقية السائدة في المجتمع المحلي

  7  %48.16 دال إحصائياً  000. -5.078- 1.18352 2.4078
  ضعيف

  مرتفع  1  %81.36 دال إحصائياً  000. 10.811 1.00257 4.0680  تتوافق رسالة الشركة مع قيم المجتمع  3
أهتم بالسلوكيات والتعامالت االخالقية التي   4

القوانين واألنظمة السائدة في تتطابق مع 
  .جميع تعامالت الشركة

  4  %50.29 دال إحصائياً  000. -4.510- 1.09243 2.5146
  ضعيف

توفر الشركة فرص عمل مناسبة ألبناء   5
  .المجتمع عادلة وبدون محاباة

  مرتفع  3  %80 دال إحصائياً  000. 9.357 1.08465 4.0000

راد تدعم الشركة المشاريع الصغيرة ألف  6
  .المجتمع الذي تعمل به

  مرتفع  2  %80.19 دال إحصائياً  000. 9.568 1.07096 4.0097

تساهم الشركة في التقليل من مشكلة   7
  البطالة

 ضعيف  8  %47.57 دال إحصائياً  000. -6.012- 1.04896 2.3786

تساهم الشركة في دعم البنى التحتية من   8
  ...)مدارس، مستشفيات، طرق(

 ضعيف  9  %46.60 دال إحصائياً  000. -8.666- 78451. 2.3301

 ضعيف  5  %49.90 دال إحصائياً  000. -4.508- 1.13650 2.4951  أشارك في األعمال التطوعية  9
أحرص على تكوين عالقات اجتماعية مع   10

  اآلخرين
ضعيف   10  %38.45 دال إحصائياً  000. -11.817- 92556. 1.9223

  جدا
  متوسط  ----  %57.09 دال إحصائياً  031. -2.183- 67719. 2.8544  المسؤولية االجتماعية  

 
المسؤولية االجتماعية كانت  تابعنحو المتغير المجتمع الدراسة اتجاهات أفراد أن ) 3(يوضح الجدول 

مما %) 57.09(ووزن نسبي  )2.8544(، حيث بلغ المتوسط الحسابي المسؤولية االجتماعية توسطةم
موافقة وٕاجماع مجتمع الدراسة على ذلك كما يشير االنحراف المعياري  يعكس درجة متوسطة من

القائلة   )3(العبارة  رقم  فقد تحصل :كما يليالمسؤولية االجتماعية  وكان ترتيب عبارات ،)67719.(
) 6(ا العبارة رقم ، يليه)4.0680( قيمته أعلى متوسط حسابيعلى  تتوافق رسالة الشركة مع قيم المجتمع 

 لها المتوسط الحسابيبلغ حيث "الشركة المشاريع الصغيرة ألفراد المجتمع الذي تعمل به  تقول تدعم التي
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 غفقد بل) 10(تأتى العبارة  وفي المرتبة األخيرة، )4.0000(متوسط حسابي ب) 5(ثم العبارة ، )4.0097(
  ).1.9223( لهاالمتوسط الحسابي 

 :سئلة الدراسةأاالجابة على . 9
   :ئيسيالسؤال الر 

، واألنظمـــة احتـــرام القـــوانين( اخالقيـــات الوظيفـــةهـــل يوجـــد تـــأثير معنـــوي ذو داللـــة إحصـــائية لممارســـة أبعـــاد 
مـديري اإلدارات العليـا لـدى  المسـؤولية االجتماعيـةعلـى  )، الشفافية، الموضوعيةالنزاهة، العدالة وعدم التحيز

  .؟نغازيبمدينة ب في شركة الخليج العربي للنفط والوسطى والدنيا
  .المسؤولية االجتماعيةككل على  اخالقيات الوظيفةالختبار أثر تم استخدام تحليل االنحدار البسيط   

  خالقيات الوظيفة على المسؤولية االجتماعيةأنتائج تحليل االنحدار البسيط ألبعاد ) 4(جدول رقم 

 t(  (Sig.) t(قيمة   )β(قيمة   )B(قيمة   األبعاد

  0000.  16.797 858.  949.  خالقيات الوظيفةأ

)R=( .858a  )R2=( .736  R2Adj= .734 )F( =
282.130 (Sig.) F =0.000  

        ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةα) (0.01 ≥  

وهذا يعني أن  ) 7360.(بلغت )) adj R2((أن قيمة معامل التحديد المعدل ) 4(يتضح من الجدول 
المسؤولية من التباين الحاصل في المتغير التابع المتمثل %) 73.6(ا نسبته ككل تفسر م خالقيات الوظيفةأ

وهذا يؤكد وجود عالقة ) 0.858(بلغت ) R(، كما يتضح أن قيمة معامل االرتباط بيرسون االجتماعية
في المنظمة محل الدراسة،  و المسؤولية االجتماعية الوظيفة أخالقياتبين ) طردية(إيجابية قوية مؤثرة 

على المسؤولية  الوظيفة أخالقياتستنتج من ذلك وجود تأثير ذو داللة إحصائية لممارسة أبعاد ون
على التساؤالت الفرعية للدراسة وتوضيح  ولإلجابة، شركة الخليج العربي للنفطللعاملين في  االجتماعية

ماعية في المنظمة محل جتأهمية كل متغير من المتغيرات المستقلة على حدة في التأثير على المسؤولية اال
، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد المتدرج الذي يعرض ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في الدراسة

 .معادلة االنحدار

  خالقيات الوظيفة على المسؤولية االجتماعيةأنتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألبعاد ) 5(جدول رقم

  )R(قيمة   األبعاد
حديد معامل الت
 )f(قيمة   t (Sig.)  )t(قيمة   )β(قيمة   (R2)التراكمي 

f 
(Sig.) 

احترام القوانين 
  واألنظمة

.744a .553 .744  11.175 .000 124.883 .000a 

احترام القوانين 
  واألنظمة

.856b .733 .507 
.486 

.507 8.563 137.182 .000b 

.486 8.209 
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  النزاهة
احترام القوانين 

  واألنظمة
 النزاهة
  الشفافية

.863c .745 .450 
.429 
.149 

.450 7.072 96.643 .000c 

.429 6.738 

.149 2.211 

 
احترام القوانين  بين (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةذو داللة  يوجد أثر هل: السؤال الفرعي األول

 العربي للنفط؟ في شركة الخليجوالوسطى والدنيا مديري اإلدارات العليا واألنظمة والمسؤولية االجتماعية لدى 
الوظيفــــة وفســــر مــــا نســــبته  أخالقيــــاتبعــــاد أأن احتــــرام القــــوانين واألنظمــــة جــــاء أول ) 5(يبــــين الجــــدول رقــــم 

مــن التبــاين فــي المتغيــر التــابع المســؤولية االجتماعيــة ممــا يعنــى أن احتــرام القــوانين واألنظمــة هــو %) 55.3(
بالتالي يمكنا القول  انه يوجـد أثـر ذو داللـة . لمسؤولية االجتماعية بالمنظمة محل الدراسةاألكثر تأثيرًا على ا

 .احترام القوانين واألنظمة والمسؤولية االجتماعية بين (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائية

وعدم  العدالة بين (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة  هل :السؤال الفرعي الثاني 
  العربي للنفط؟ في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا التحيز والمسؤولية االجتماعية لدى 

خروج العدالة وعدم التحيز من معادلة االنحدار وعدم وجـود دور لـه فـي تفسـير بيانـات ) 5(يبين الجدول رقم 
نـه ال يوجـد أثـر أ"نـة بنغـازي، وبالتـالي يمكـن القـول بمدي العربـي للـنفط شركة الخليجالمسؤولية االجتماعية في 

شـركة العدالـة وعـدم التحيـز والمسـؤولية االجتماعيـة فـي  بـين (α≤.05)عند مسـتوى داللـة  إحصائيةذو داللة 
  ".بمدينة بنغازي العربي للنفط الخليج

ن النزاهة بي (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة  هل: السؤال الفرعي الثالث
  العربي للنفط؟ في شركة الخليج مديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيالدى  والمسؤولية االجتماعية
أن  النزاهة جاءت بعد احترام القوانين واألنظمة في تفسير بيانات المسؤولية ) 5(يوضح الجدول رقم 

من التباين في المتغير التابع، %) 73.3(االجتماعية ، حيث فسرت مع احترام القوانين واألنظمة ما نسبته 
عند  إحصائيةأثر ذو داللة ، وعليه فان هناك تأثير علي المسؤولية االجتماعية مما يعني أن النزاهة ذو

  .بين النزاهة والمسؤولية االجتماعية (α≤.05)مستوى داللة 
الشفافية  بين (α≤.05)هل يوجد أثر ذو  داللة إحصائية عند مستوى داللة  :السؤال الفرعي الرابع

 العربي للنفط؟ في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا والمسؤولية االجتماعية لدى 
جاءت بعد احترام القوانين واألنظمة والنزاهة في تفسير بيانات  الشفافيةأن ) 5(يوضح الجدول رقم 

من التباين %) 74.5(ألنظمة والنزاهة ما نسبته المسؤولية االجتماعية ، حيث فسرت مع احترام القوانين وا
أثر ذو  في المتغير التابع، مما يعني أن الشفافية ذو تأثير علي المسؤولية االجتماعية ، بالتالي يتبين وجود

  .بين الشفافية والمسؤولية االجتماعية (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةداللة 
بين الموضوعية  (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةداللة  هل يوجد اثر ذو :السؤال الفرعي الخامس

  العربي للنفط؟ في شركة الخليجمديري اإلدارات العليا والوسطى والدنيا والمسؤولية االجتماعية لدى 
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من معادلة االنحدار وعدم وجود دور له في تفسير بيانات  الموضوعيةخروج ) 5(يبين الجدول رقم 
ال يوجد أثر "بمدينة بنغازي، وبالتالي يمكن القول انه  العربي للنفط شركة الخليج المسؤولية االجتماعية في

 شركة الخليج والمسؤولية االجتماعية في الموضوعيةبين  (α≤.05)عند مستوى داللة  إحصائيةذو داللة 
  . العربي للنفط

  :قارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةم
إليهــا الدراســة يوجــد نقــاط تتفــق فيهــا الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة مــن خــالل النتــائج التــي توصــلت 

  :وتختلف عنها في نقاط منها
ــ - ة فــي شــركة الخلــيج جــاء متوســط، وهــو مــا أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة أن مســتوى أخالقيــات الوظيف

 ).2018إسحاق،( دراسة يتفق مع 
مختلفـة عـن  ، )2015العـامودي،( ،)2012لسـكارنة،ا(و) 2016النويقـة،(وجاءت نتائج دراسـة كـًال مـن  -

 .الدراسة الحالية في أن مستوى أخالقيات الوظيفة في المنظمات المبحوثة مرتفعاً 
خالقيـات الوظيفـة والمسـؤولية أبعـاد أبـين ذو داللـة إحصـائية   عالقة أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود -

، )2019العبـار،(ذه النتيجة متفقة مع دراسة كـًال مـن ، وجاءت هاالجتماعية  في المنظمة محل الدراسة
 ).2013أحمد،(،) 2016النويقة،(

الوظيفــة والمســؤولية  أبعــاد أخالقيــاتبــين أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية  -
، )2017الحــــادو،(جــــة متفقــــة مــــع دراســــة ، وجــــاءت هــــذه النتياالجتماعيــــة  فــــي المنظمــــة محــــل الدراســــة

 ).2015لعامودي،ا(
كما أظهرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوي االلتـزام بالمسـؤولية االجتماعيـة جـاء متوسـط، وهـي نتيجـة مختلفـة  -

 .بأن مستوى االلتزام بالمسؤولية االجتماعية كان مرتفعا) 2015العامودي،(عن دراسة 
 النتائج

  :وهي النتائج مجموعة من توصلت الدراسة إلى  

حيث خالقيات الوظيفة كانت متوسطة، أأن اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة نحو أوضحت نتائج الدراسة  -1
، دل ذلك أن مفهوم االخالقيات )61258.(، وانحراف معياري قدره )2.8047(بلغ المتوسط الحسابي 

 .الوظيفة جديد بالنسبة ألغلبية المدراء في الشركة
جاءت  عية لدي المدراء في الشركة االجتما المسؤوليةمستوى مفهوم أظهرت نتائج الدراسة أن  -2

وهذا مؤشر  ،)0.67719(، وانحراف معياري قدره )2.8544(، حيث بلغ المتوسط الحسابي متوسطة
على وجود مستوى متوسط من مساهمة الشركة في االهتمام بالجانب االجتماعي والبيئي الذي له تأثير 

 .المتغيرة بشكل مستمرعلى أخالقيات الوظيفة من خالل التكيف مع ظروف البيئة 
في الوظيفة والمسؤولية االجتماعية  خالقياتأبين ) طردية(بينت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية  -3

أي أنه كلما زاد مستوى أخالقيات الوظيفة زادت درجة تحقيق المسؤولية المنظمة محل الدراسة، 
 .االجتماعية لدى المدراء في الشركة
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خالقيات الوظيفة ككل على المسؤولية االجتماعية  أذو داللة إحصائية ألبعاد  أثربينت الدراسة وجود   -4
شركة الخليج العربي للنفط، وهذا يدل  بأن االهتمام بالمسؤولية االجتماعية يكون بتبني أخالقيات في 

 .الوظيفة وتطبيقها داخل الشركة وذلك لتأثيرها اإليجابي على الشركة وبين العاملين وأصحاب المصالح
، وهذا مؤشر كشفت الدراسة أنه يوجد تأثير لبعد احترام القوانين واألنظمة على المسؤولية االجتماعية  -5

 .أن المدراء يحترمون القوانين التي تفرضها عليهم الشركة ويطبقونها دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال
لك يدل علي أن ، وذ جتماعيةالمسؤولية االلم يؤثر على العدالة وعدم التحيز أن بعد الدراسة أوضحت  -6

لين بالشركة بتحيز وتمييز عند اختيار والتعيين، وعند تقديم الحوافز المدراء يتعاملون مع العام
 .مكافأةالو 

، وقد دل ذلك أن المدراء يتحلون المسؤولية االجتماعيةبينت نتائج الدراسة وجود تأثير لبعد النزاهة على  -7
  تحكمالتي  القرارات اتخاذ عند بها يلتزمون، و عند القيام بعملهم) دق النزاهة والعفة والص(بقيم عالية 
 .لشركةا داخل المختلفة وسلوكياتهم تصرفاتهم

، وهذا يدل على قيام الشركة المسؤولية االجتماعيةن هناك تأثير لبعد الشفافية على أوضحت الدراسة أ -8
ى نحو واضح ودقيق بما في ذلك باإلفصاح عن المعلومات عن سياستها وقراراتها وأنشطتها عل

 .، كما أن هذه المعلومات متاحة لجميع العاملين فيهاالتأثيرات على المجتمع والبيئة
، وهذا يفسر أن قرارات المدراء المسؤولية االجتماعية ثر بين بعد الموضوعية وأتبين عدم وجود  اكم -9

  .عند تنفيذ أعمالها تتأثر بالعالقات الشخصية و االنتماءات  االجتماعية والقبلية

  التوصيات

  :وهي مجموعة من التوصياتتوصلت الدراسة إلى 

 األخالقية السياسات تحديد عن طريق الوظيفة بمفهوم أخالقياتضرورة اهتمام المنظمات بشكل أكبر  .1
 .الصعبة األخالقية المشاكل لمواجهة قدرتهم تعزيز على فيها العاملين وتدريب

 .ة االجتماعية كأحد المفاهيم المهمة لقيادة المنظمات نحو تحقيق أهدافهااالهتمام بمفهوم المسؤولي .2
 .ٕاتقان العملقدرة على مراعاة توازن المصالح و ضرورة اهتمام المنظمات بالموضوعية وال .3
 المصلحة االعتبار بعين آخذين, المجتمع مع التعامل في والنزاهة بالشفافية الشركات التزام ضرورة .4

 بالقوانين الشركات التزام مدى لمعرفة آلية ووضع, الشخصية المصلحة ليستو  للمجتمع العامة
 .المجتمع حقوق على والمحافظة, والتشريعات

العمل علي تدريب المدراء والعاملين وتعريفهم بمفهوم أخالقيات الوظيفة والحث على تطبيقها داخل  .5
 .المنظمة

على بناء موارد بشرية تتمتع بدرجة عالية من عقد مؤتمرات تخص مفهوم أخالقيات الوظيفة و تأثيرها  .6
 .الصدق والنزاهة في العمل

سلوكيات أخالقيات الوظيفة للعاملين بإعداد مدونات أخالقية تشير إلى  ضرورة أن تقوم الشركات .7
 .بالشركات المختلفة
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 ,ظيفةالو  بأخالقيات المدراء والعاملين التزام لمتابعة الشركات لدى متخصصة رقابية هيئة تشكيل .8
 .الرقابية إجراءاتها ضبط من تمكنها التي الصالحيات منحهاو 

 .تفعيل دور اإلعالم بمختلف وسائله في نشر المسؤولية االجتماعية .9
إنشاء إدارة خاصة بالمسؤولية االجتماعية، تعنى بمتابعة المشاريع االجتماعية وتقييمها، والتطوير  .10

 . توافق مع احتياجات المجتمعالمستمر الشكال المسؤولية االجتماعية بما ي

 عالمراج

  :المراجع العربية: أوال

دراسة ميدانية : وأثرها علي المسؤولية االجتماعية المدركةأخالقيات العمل ).  2017.(الحادو، عمر .1
علي عينة من شركات البترول السودانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم 

  .والتكنولوجيا
: األعمالالصورة الذهنية في منظمات  إدارةعلى  وأثرهاأخالقيات العمل ). 2012.(ة، باللالسكارن .2

، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية األردنيةدراسة ميدانية علي عينة علي شركات االتصاالت 
 .407-373، ص ص 33للجامعة، العدد

دراسة : تعزيز المسؤولية االجتماعيةدور أخالقيات األعمال وأهميتها في ). 2015.(العمودي، أسماء .3
يرة والمتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة من المدراء المؤسسات الصغميدانية علي عينة 

 .الجزائر
دراسة : الصراع التنظيمي إدارةالوظيفية وعالقتها بفاعلية  أخالقيات). 2019.(العبار، بشير محمد .4

- 1 ، ص ص33، مجلداألولة جامعة بنغازي العلمية، العدد ميدانية علي ديوان بلدية بنغازي، مجل
26. 

، أثر االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة في مستوى الوالء التنظيمي لدى )2007(الرواشدة، ريم ياسر .5
 .غير منشورة، جامعة مؤتة ، رسالة ماجستيراألردنيةالعاملين في المؤسسات العامة 

العمل الوظيفي بالجامعات الليبية من وجهة نظر  أخالقياتمستوى ). 2017(الشربجي، محمد عادل .6
: العمل الوظيفي أخالقيات: بعنوان األعماللقسم إدارة  األولىالندوة العلمية : أعضاء هيئة التدريس

 .35 -11يوليو، ص ص -27-26الواقع والتطلعات، كلية االقتصاد، جامعة المرقب، الخمس 
في  اإلداريةأثر تطبيق الشفافية علي مستوى المساءلة ). 2010.(دالطراونة، رشا والعضايلة، علي محم .7

 .96-63، ص ص 1،العدد6، المجلداألعمال إدارةفي  األردنية، المجلة األردنيةالوزارات 
 .مصر.1، المسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط)2007(الصيرفي، محمد .8
صور استراتيجي لتعزيز النزاهة تحقيقًا لألمن الوطني بالمملكة ت) " 2014( الشيباني، بندر عمير .9

 .العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
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معاصر في تعزيز المسؤولية االجتماعية  إداريالعمل منظور  أخالقيات). 2013.(أحمد، جنان شهاب .10
مجلة القادسية  آلراء العاملين في مؤسسة الشاكري للمبرات االجتماعية، دراسة تحليلية: للمنظمات

 .112- 89، ص ص 4، العدد15واالقتصادية، المجلد  اإلداريةللعلوم 
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Job Ethics and its Impact on the Commitment to Social 
Responsibility 

An Empirical Study in Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) 

 

 

 

Public Administration Department, Faculty of Economic, University of Benghazi  

 

Abstract:   

This paper aims to identify the impact of job ethics implementing its 
principles (Lows respective, Justice and Impartiality, Integrity, Transparency, 
Objectivity) on the commitment to social responsibility, in Arabian Gulf Oil 
Company (AGOCO) from managers’ points of view. Adopting the quantitative 
method and using the questionnaire on 112 managers, the findings revealed that 
the level of job ethic and social responsibility was at a medium level. Also, a 
significant relationship between three principals of job ethic (i.e., Lows 
respective, Integrity, Transparency) and the social responsibility commitment was 
identified. However, the analysis showed that there was no significant impact 
between Justice and impartiality as well as Objectivity on the social responsibility. 
Some recommendations are presented by this paper. AGOCO should be highly 
concerned with concepts and practices of job ethics and social responsibility, 
especially at the level of company’s leaders.  

Keywords: job ethics, social responsibility, Oil, Benghazi, Libya 
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