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 المستخلص 

 

الموجو االساس لكل عمل او موقف تمر بو المنظمة وبالتالي سيكون العمل  تمثل القيم االخالقية

 اذا لم يكن الموقف مدروسا بجميع ابعاده .  سمبيا

 تأكيدوتؤكد القيم االخالقية عمى الظروف البيئية والتفاعل االجتماعي التي من خالليا يستطيع الفرد 
وانب العمل جميع اىمية الدراسة من تصاعد االىتمام بالمبادئ والتوجييات االخالقية في ج وتأتيذاتو , 

بوصفيا نظاما يؤثر في فاعمية  وذلك كونيا وسيمة لمحاولة تحديد انواع القرارات المالية والتعرف عمييا
العاممين والمنظمة والسيما المنظمات السياحية , ومن ىنا يتمثل شكل العالقة بين القيم االخالقية والقرار 

 الفمسفي ليذه الدراسة وىي )القيم االخالقية واثرىا في اتخاذ القرارات المالية( . اإلطارالمالي ليتشكل 
لرئيسة لتحديد مستوى العالقة بين متغيرات الدراسة اما التساؤالت وأثيرت مجموعة من التساؤالت ا

 الخاصة فعبرت عن مشكمة الدراسة , وكان اليدف منيا توضيح العالقة واألثر بين المتغيرات . 
وتم خالل المراجعة النظرية بيان االبعاد الفمسفية لشكل العالقة بين متغيرات الدراسة وفي ضوء 

( فنادق من فنادق 6)ـتحديد مجموعة من الفنادق العراقية موقعا لمدراسة التي تمثمت باالطار الميداني تم 
( فنادق من القطاع الخاص , واعتمدت الدراسة االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة 6القطاع المختمط و)

مدراء مفوض,,معاون مدير مدير مفوضالعميا )اعضاء مجمس االدارة, اإلدارة( مسؤوال عمى مستوى 97)ـل
الالمعممية في تحميل البيانات ومعالجتيا الستبانة  اإلحصائية(, واستعممت مجموعة من االساليب المالية

الدراسة التي تمثمت بالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالىمية النسبية لتوضيح مستوى متغيرات الدراسة 
تغيرات الدراسة ومعامل االنحدار الخطي ( لقياس العالقة بين مSpearmanومعامل ارتباط الرتب )

( لممقارنة بين فنادق القطاع المختمط Mann-Whitneyواختبار ) والتأثيرالموغارتمي الرتبي لقياس العالقة 
 والقطاع الخاص في متغيرات الدراسة . 

 كان اىميا : االستنتاجاتوتوصمت الدراسة الى مجموعة من 
 تعامل ناجح يشمل الفرد والمنظمة عمى حد سواء .تعد القيم االخالقية اساس اي  .1
 اتخاذ القرارات المالية لدى عينة الدراسة بشكل عام .في مقيم االخالقية لتوجد عالقة تأثير معنوية  .2


