
 الدور: الخاصة األردنية الجامعات في الوظيفي األداء في األعمال أخالقيات أثر
 الوظيفي لمرضا الوسيط

 إعــداد 
 الجزر ابو سميم احمد نوال

 إشـــــراف
 خمدون حمدان الخوالدة الدكتور

 الممخص
 (األمان، ، المصداقيةالعدالةاالستجابة، ) بأبعادىا األعمال أخالقياتأثر  قياس إلى الدراسة ىدفت

 بالمتطمبات المعرفة المنجزة، األعمال حجم المنجز، العمل جودة) بأبعاده الوظيفي دا اال في
اتبعت الدراسة  ،كمتغير وسيط الرضا الوظيفيمن خالل  الخاصة األردنيةفي الجامعات  (الوظيفية

، األردنية الخاصةمجتمع الدراسة من الجامعات تكون و المنيج الكمي باسموب الوصفي التحميمي، 
أخذ عينة عشوائية ، وتم (األردنية العالي التعميم وزارةجامعة باالعتماد عمى ) (31) وعددىا

طبقية مقسمة إلى جامعتين في الشمال وجامعتين في الوسط البطريقة العينة جامعات ( 5وحجميا )
تكونت وحدة المعاينة من الكوادر اإلدارية والتدريسية في الجامعات و ، وجامعة واحدة في الجنوب

%( ليصبح 9.62( أفراد، وتم أخذ عينة عشوائية طبقية بمغت )3131وعددىم )األردنية الخاصة 
 6( فرد971عدد أفراد العينة )

 أخالقياتألبعاد وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا وجود أثر ذو داللة إحصائية 
 معنوي فيليس لو أثر  المصداقية، أما الوظيفي االدا  في( األمان، العدالةاالستجابة، ) األعمال
ألبعاد  أثر ذو داللة إحصائية، وأظيرت وجود أي أن أثرىا ظاىريًا وليس معنوياً  الوظيفي االدا 

ليس لو أثر  المصداقية، أما الوظيفي الرضا في( األمان، العدالةاالستجابة، ) األعمال أخالقيات
أثر ذو داللة أي أن أثرىا ظاىريًا وليس معنويًا6 كما أظيرت وجود  الوظيفي الرضا معنوي في
وجود أثر مجتمعة6 وأخيرًا أظيرت النتائج بأبعادىا  الوظيفي االدا  في الوظيفي مرضال إحصائية

مجتمعة عمى العناصر  األعمال أخالقياتأبعاد  أثر في )الرضا الوظيفي( لوسيطجزئي لممتغير ا
 6(الوظيفية بالمتطمبات المعرفة المنجزة، األعمال حجم المنجز، العمل جودة)



في االستمرار  ضرورة أىميا من كان التوصيات من بعدد الدراسة أوصت النتائج ىذه ضو  وفي
حيث أشارت نتائج اإلحصا  الوصفي إلى أنيا كانت مرتفعة في  األعمال أخالقياتتطبيق أبعاد 

 توزيع، و والمواطنين الطمبة حتياجاتال نالعاممي تفيم، وذلك من خالل الخاصة األردنية الجامعات
 6بعدالة الموظفين بين الوظيفية والواجبات األعبا 

 األردنية الجامعات ،الوظيفي لرضاا ،الوظيفي األدا  ،األعمال أخالقيات: الكممات المفتاحية
 6الخاصة
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Abstract 

The study aimed to measure the impact of business ethics (response, 

justice, credibility, safety) on job performance (quality of completed work, 

volume of completed work, knowledge of job requirements) in private Jordanian 

universities through job satisfaction. The study followed the quantitative 

approach in (descriptive-analytical) style The study population consisted of (13) 

private Jordanian universities in the Ministry of Higher Education, depending on 

the (Jordanian Ministry of Higher Education), and a random sample of (5) 

universities was taken using a stratified random sampling method, divided into 

two universities in the north, two universities in the middle and one university. In 

the south, the sampling unit consisted of administrative and teaching cadres in 

private Jordanian universities, and their number was (1014) individuals. A 

stratified random sample was taken, amounting to (26.9%), bringing the number 

of sample members to (273) individuals. 

The study reached a number of results, the most important of which was 

the presence of a statistically significant effect of the dimensions of business 

ethics (response, justice, credibility) on job performance, while safety has no 

significant effect on job performance, meaning that its effect is apparent and not 

moral, and it showed a statistically significant effect. The dimensions of business 

ethics (response, justice, safety) in job satisfaction, while credibility has no 

significant effect on job satisfaction, meaning that its effect is outward and not 

moral. It also showed a statistically significant effect of job satisfaction on job 

performance with its combined dimensions. Finally, the results showed a partial 

effect of the mediating variable (job satisfaction) in the impact of the dimensions 

of business ethics combined on the elements (quality of work performed, volume 

of work performed, knowledge of job requirements). 

In light of these results, the study recommended a number of 

recommendations, the most important of which was the necessity of continuing 



to apply the dimensions of business ethics, as the results of the descriptive 

statistics indicated that they were high in private Jordanian universities, through 

the understanding of workers for the needs of students and citizens, and the fair 

distribution of job burdens and duties among employees. 

Keywrods: Business Ethics, Job Performance, Job Satisfaction, Private 

Jordanian Universities. 


