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 تقديرالشكر و ال

ام نان  لألساااااا ا  هذه أتقدم بخالص شاااااايم  ع     رسااااااال     ءتعالى على إنهاي هلل بعد حمد 

سااااااد د  عل الفاضااااااا ااساااااا ا  الدط كر لطمرا مشلا الد ري اشااااااماقد على رسااااااال    ما  دمد ل  م   

ح ى إتمام   بداين رحلن البحث   م  ب دؤ  بذلد م  جهد  على ما نصااا ق م من ناقعن ااماء رسااال     

عاجزة ع   ال قد م  تبقى   الشاااااايميلمات ها ال تف  بقإنان ط ابن العبارات مهما علت هذه   رسااااااال    

 .خيم الجزاء  جعا  لا ق  مكالر  حسناتد اعنهللا  حقد قجزاه   دإيفا

 اإلساااااااماءق  جامعن  جزرا الشااااااايم  ال قد م اعةااااااااء هي ن ال درر  يسااااااامن  أن أتقدم بكما 

  أعةاء الهي ن ال دررس ن  اإلدارري  قيها. االعمال  اخص بالذطم عميد الكل ن

 شااااايمي  تقد مي لألسااااااتذة الكمام أعةااااااء لجنن المنا شااااان المك مة على تفةاااااله أ دم  أخيما 

 .على ما أبد ه م  نصا ق اامت هذه المسالن  جم عًا طا شيم  تقد ممن   قله   هذه، رسال   منا شن  

 الباحث                                            
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على المواطنة التنظيمية في بنك القاهرة عمان  العملأثر ممارسات اخالقيات   

 اعداد
 يوسف منيف العساف 

 اشراف
 األستاذ الدكتور زكريا مطلك الدوري 

 باللغة العربية الملخص

نزاهن  شفاف ن اإلدارة،  ) الم مثلن ق   ممارسات اخالم ات االعمال أامالدراسن إلى م اس هذه هدقت 
صحكة  ، اإل ثار) سلكك المكاطنن ال ن  م ن  على  اس قالل ن  مكضكع ن اإلدارة، امانن  اس قامن(

العاملي   طاقن  تكّكن مج مع الدراسن م   حيث  .  عمان  ( ق  بنا القاهمةالك اسن،  ر ح ال سامق،  الةميم
سحب عينن عشكا  ن م  مج مع الدراسن  بلغ  جمى ، (2088 البالغ عدده  ) ب ا القاهمة عمانق  

اس بانن   شكرم   ام الباحث بالمنهج الكصف  ال حليل ،     ت الدراسن.  اس خدمبحكااً ( م173)تعداده   
.  اس خدمت العد د م  ااساليب اإلحصا  ن منها: اال ساط  ققمة(  35كأداة لجمع الب انات تككنت م  )

 االنحدار  ،  تحليا االنحدار الم عدد مس قلنلعينن (  t ) ن،  االنحماقات المع اررن،  اخ بارالحساب 
  ممارسات اخالم ات االعمال اام دال احصا  ا لجم ع ابعاد .  تكصلت الدراسن إلى:  جكد ال دررج 
سلكك المكاطنن   على    اس قامن(  نزاهن  شفاف ن اإلدارة، اس قالل ن  مكضكع ن اإلدارة، امانن)ق   الم مثلن  

  لممارسات اخالم ات االعمال ،   جكد تأايم  ي داللن إحصا  ن  ال ن  م ن ق  بنا القاهمة ق  االردن
، صحكة الةميم،   اإل ثار نزاهن  شفاف ن اإلدارة، اس قالل ن  مكضكع ن اإلدارة، امانن  اس قامن( ق )
بةم رة االس ممار ق  تشبيق اخالم ات  صت الدراسن  ا   .ق  بنا القاهمة الك اسن،   ر ح ال سامق  

 االعمال لما لذلا م  انعياسات إيجاب ن على شعكر العاملي  بالمكاطنن ال ن  م ن. 
 

 . المواطنة التنظيميةممارسات اخالقيات االعمال، سلوك  :ةالكلمات المفتاحي
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Abstract 

This study aimed to measure the impact of business ethics practices (integrity 

and transparency of management, independence and objectivity of 

management, honesty and integrity) on the behavior of organizational 

citizenship, which consist of (altruism, conscience awakening, spirit of 

tolerance, civility) at Cairo Amman Bank. Where the study population 

consisted of all workers in Cairo Amman Batik, who numbered (2088), a 

random sample was drawn from the study population and their number was 

(173) respondents. The study used the descriptive analytical method, and the 

researcher developed a questionnaire as a data collection tool consisting of 

(35) items. Several statistical methods used such as arithmetic mean, 

standard deviations, independent one sample (t) test, multiple-regression and 

stepwise regression analysis. The study found that there is a statistically 

significant impact of all business ethics practices represented in (integrity 

and transparency of management, independence and objectivity of 

management, honesty and integrity), on the behavior of organizational 

citizenship in Amman Cairo Bank in Jordan. In addition, the study found that 

there is statistically significant impact of business ethics practices (integrity 

and transparency of management, Independence and objectivity of 

management, honesty and integrity) in altruism, the awakening of 

conscience, the spirit of tolerance, and courtesy at Amman Cairo Bank.  The 

study recommend the necessity of continuing to apply business ethics in 

order to achieve organizational citizenship. 
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