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 ملخص

الدراسة الحالية إلى  دراسة أثر الثقافةة التظييييةة السةا دف  فةى يةدز التةياي يةديري التسةقيا  التسيةا  التسةقيا  تهدف 
فةةى الكةةراا  يةةديري التسةةقيا فةةى الكةةراا  اليةةظامية اليسةةامية الدايةةة ادردظيةةةم قسةةد اكةةتيع ي تيةة  الدراسةةة م ةةى 

قذلك مة  رريةا اسةتلداي اسةت اظم يةيي  لهةذا ال ةر   راةك 93ال الغ مددما اليظامية اليسامية الداية ادردظية ق 
. قسةد تقية   الدراسةة ( است اظم يالحة ل تح يع51( يديرًا قسد تي استرداد )75) تي تقييدها م ى ميظة مكقا ية     

ظيةة قمةى إلى ق قد تر يا لألظقاع ادر دة اليتد قةة  الثقافةا  التظييييةة فةى الكةراا  اليةظامية اليسةامية الدايةة ادرد
)الققفم الدقرم اليهية قالفرد(م قسد ت ةي  أ  ثقافةة القةقف مةى اداثةر تر يقةا ية  س ةع أفةراد الديظةة  يظيةا ثقافةة اليهيةة مةى 
ادسةةةع تر يقةةةا ايةةةا ت ةةةي  تةةةاثير اةةةع ثقافةةةة يةةة  الثقافةةةا  ادر دةةةة م ةةةى التةةةياي يةةةديري التسةةةقيا  التسيةةةا  التسةةةقيا فةةةى 

 ة ادردظيةم ايا تضيظ  الدراسة  د  التقييا  قيظها: الكراا  اليظامية اليسامية الداي

ضرقرف الترايي م ى ثقافتى الدقر قالفرد اقظهيا أاثر الثقافا  تاثيرا م ى التةياي يةديري التسةقيا  التسيةا  التسةقيام 
م ةةى  ايةةا أقيةة   اامتيةةاي  تديةةي  اليةةقيفي  فةةى القيةةا ف التةةى تتظاسةة  قيةةلمتتهي الد ييةةة قالدي يةةة اةةذلك الديةةع

 يراس ة أداء يديري التسقيا  هدف التااد ي  يراماتهي ليي حة الكراة م ى يي حتهي الكليية.
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The impact of organizational culture prevailing on the marketing managers ' commitment 

of marketing ethics in industrial companies in the Jordanian public shareholding 

 

ABSTRACT  
The current study aims to examine the impact of prevailing organizational culture on the marketing managers ' 

commitment of marketing ethics in Jordanian industrial shareholders corporations. The study population included 

the marketing managers in industrial companies and the Jordanian public shareholding of the 93 companies through 

the use of a questionnaire designed for this purpose which were distributed to a random sample of (75) Director 

which has been recovered (51) valid questionnaires for analysis.  The study found the existence of the application of 

the four types of organizational cultures in Jordanian industrial shareholders corporations; (power, role, task and 

individual) also found that a culture of power is the most multicultural application by the sample, while the role 

culture is the least important cultures application. Also shows the impact of each culture on the marketing managers 

' commitment of marketing ethics in Jordanian industrial shareholders corporations. The study also  

Included some of the recommendations, including: 

Need to focus on the role and the individual role culture of being the most influential cultures commitment of 

marketing managers to marketing ethics, also recommended the appointment of staff interest in jobs commensurate 

with their qualifications and practical as well as to monitor the performance of marketing managers in order to make 

sure of taking account of interest of the company on their own best interests. 

 

Key words: organizational culture - marketing ethics. 

 

 


