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انتهاك العقد حدید العالقة بين التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير وبين لى تهذا البحث إیهدف     

ولتجميع . مام األعظم الجامعة بجمهوریة العراق في آلية اإلالنفسي ، وذلك بالتطبيق على العاملين 
مام األعظم الجامعة توجيهها إلى العاملين في آلية اإلالبيانات تم تصميم قائمة االستقصاء ، وتم 

بجمهوریة العراق عن طریق المقابلة الشخصية ، ولتحليل البيانات األولية للبحث ، تم استخدام 
مفردة وقد أوضحت نتائج التحليل ) ٢٥٤( جم العينةوقد بلغ ح. SPSSالبرنامج االحصائي 

آما أظهرت . وانتهاك العقد النفسي  نوي إیجابي بين االنفتاح على التغييرمعاالحصائي وجود ارتباط 
  .وانتهاك العقد النفسي  ابي بين االنفتاح على التغييرنتائج البحث وجود تأثير معنوي إیج

Abstract 
   This study aims to explore the association between self-Transcendence, 
Openness to change & psychological contract Violation by applying of 
College of Great Imam University. We collected 254 questionnaires from 
employees Results showed that Openness to change significantly impacted 
psychological contract Violation but self-Transcendence has no significant 
effect on psychological contract Violation.  
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  تمهيد

والتي تخلق الُهویة  ،تتطور القيم وهياآل القيم من حاجات الفرد المجتمعية     

. )Murphy & Anderson, 2003(الشخصية للفرد والميول نحو النفس واآلخر 

عالوة على ذلك ، فالقيم یتم تطورها وتعلمها من آل فرد  فهي تمثيالت معرفية 

للمتطلبات المجتمعية واالحتياجات الفردیة للكفاءة واألخالق ، ویحتفظ بها المجتمع من 

ميول خالل تقویة العالقات اإلیجابية أو السلبية، فيشكل تنظيميًا للمعتقدات والقيم وال

تجاه األشياء والمواقف، ویرسم بذلك مخططًا للقيم، أو خریطة معرفية لها ، فيعمل 

هيكل المعتقدات والميول والقيمة آوظيفة لحمایة ودعم واحترام الذات والتحكم في 

  .(Murphy et al. ,2004)ميول وسلوآيات األفراد 

والزیادة المستمرة  وفي ظل المنافسة الشدیدة والتغير المستمر للبيئة الخارجية

ت هذه المشكلة محل اهتمام في هذا ن ینتهك الموظف العقد النفسي أصبحالحتمالية أ

بمفهوم انتهاك العقد  (Morrison & Robinson, 1997) آل من المجال، فقد اهتم

النفسي، واعتقدوا أن العقد النفسي الذي لم یتم تطبيقه سينتج عنه تقييم للتصورات ورد 

فعل للمشاعر وعملية تفسير ومقارنة معقدة قائمة بينهم مع التأآيد على الفصل بين 

أن المنظمة  ، وأوضحاتصورات الوعد أو التعهد الذي لم یتم تطبيقه برد فعل االنتهاك

مسؤولياتها تجاه العقد النفسي هو ما یطلق عليه عدم تطبيق العقد بالتي لم تلتزم 

  .النفسي

وایمانا من الباحثين بالدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة باعتبارها مؤسسة 

اجتماعية وثقافية وتربویة وتعليمية تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في التعليم 

ا البحث على العاملين في بتطبيق هذ قام الباحثونف  ع ، والبحث العلمي وخدمة المجتم

لما لها من أهمية آبيرة ومؤثرة في مام األعظم الجامعة بجمهوریة العراق آلية اإل

  .تماعية والنفسية والحياة العمليةالجوانب االج

ما هي طبيعة العالقة بين : ن البحث یسعى لإلجابة على التساؤلين التالييين فإ ولهذا  

تهاك متغيرات الدراسة ؟ وما هو تأثير التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير على ان

العالقة  فحصإلى تهدف   العقد النفسي ؟ ولالجابه على هذین التساؤلين فان الدراسة
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 همامن لتغيير وانتهاك العقد النفسي وتأثير آالبين قيمتي التفوق الذاتي واالنفتاح على ا

   .في آلية اإلمام األعظم الجامعة  النفسيعلى انتهاك العقد 

  :الخلفية النظرية وصياغة فروض الدراسة: أوال 

تشكل القيم اإلنسانية العالمية تلك المجموعة الفرعية من القيم اإلنسانية النظریة    

)Schwartz, 1992( والتي عرفها ،Murphy et al. (1997)  بأنها ميول الفرد

ولقد تعددت . لته، وتصرفاته وسلوآياته التي اعتاد عليهاالتي تربى عليها منذ طفو

وجهات نظر الباحثين في تقسيم أبعاد القيم اإلنسانية، وسوف نرآز على بعدین فقط 

  :هما التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير، وفيما یلي عرض لهذین البعدین

 )Self-Transcendence(التفوق الذاتي  )١

  :النقاط التالية ویتناوله الباحثون في 

  التفوق الذاتي مفهوم  ١/١ 

هو أحد أنواع القيم اإلنسانية، وهو سمة من السمات التي یتسم بها الشخص، 

وتعني الوعي الدائم و القدرة على تجاوز العقبات والمشكالت لتحقيق النجاح رغم 

الصعوبات، ویعتبر مصدر قوة للفرد، وصورة من صور نمو الشخصية، وال ینحصر 

فية والریاضية لتفوق الذاتي على جانب واحد من جوانب الحياة العلمية والعملية والثقاا

 .)Schwartz, 1992(والفنية بل حتى األعمال المنزلية

  :أبعاد التفوق الذاتي  ١/٢

تعتبر هذه القيمة من القيم اإلیجابية ألنها : )Benevolence(النزعة الى الخير  - أ

ورعایة وتفهم األخرین مما یدفعهم للوثوق به، وتنبع تعني الحرص على رفاهية 

هذه القيمة من الحاجة اإلنسانية لالنتماء، وهي قيمة ذات طبيعة اجتماعية آونها 

 ,Schwartz .تهدف الى بث روح التسامح وتعزیز الوالء بين أفراد المجتمع

2012)( . 
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تدعم االتصال  تعد هذه القيمة من القيم التي: )Universalism(العالمية  - ب

افات، وتنبع من اإلیجابي بين األفراد والجماعات، وتعني التجانس في الثق

وهي قيمة اجتماعية قد یؤدي رفضها إلى تهدید ، البقاء  احتياجات الفرد إلى

العالقات والفشل في الحياة، ولكن قد یرفضها البعض من الناس ألنها قد ال 

  .(Schwartz et al.2012) تتماشى مع طبيعتهم

 )Openness to change(االنفتاح على التغيير  )٢

  :ویتناوله الباحثون في النقاط التالية 

  مفهوم االنفتاح على التغيير ٢/١

وهي قيمة تعني التعرف والتكيف على آل ما هو جدید، ومواآبة التطورات من 

. خالل التفتح على الثقافات األخرى واالستفادة من مزایا التغيير في التطور والنمو

Schwartz,1992)(   

  :أبعاد االنفتاح على التغيير ٢/٢

ي وتعني استقاللية الفكر والتصرف ف): Self-direction( النفس توجيه  - أ

وتنبع هذه القيمة ، اتخاذ القرارات لتلبية متطلبات واحتياجات الفرد الخاصة 

 .)(Schwartz, 2012نتيجة لطبيعة احتياجات الفرد 

وتعني روح التحدي والتحفيز من أجل الحفاظ ): Stimulation( ستثارةاإل  - ب

أو الوصول إلى المستوى المطلوب نابعًا من حاجة الفرد وطبيعته البيولوجية 

 )(Schwartz, 2012. ونتيجة للتأثر بالعدید من التجارب االجتماعية

تنبع هذه القيمة من احتياجات الفرد لتلبيتها في التمتع  ):Hedonism( المتعة - ج

ة والحصول على السعادة والبهجة، وهي قيمة قد تكون غير مهمة للبعض من بالحيا

  البشر، ولكنها 
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 ,.Schwartz et al) .مهمة للبعض األخر بحسب طبيعة الفرد وحبه لذاته

2012) .  

  Violation of the Psychological Contract انتهاك العقد النفسي )٣

  مفهوم انتهاك العقد النفسي ٣/١

العقد النفسي بأنه االعتقاد بوجود عالقة ضمنية Rousseau (1995) عرف 

تبادلية بين صاحب العمل والموظفين، وتتضمن توقعات مشترآة بين الطرفين، 

  .)Sadiq, 2014(والتزام طرف تجاه األخر 

بأنه االستجابات أو ردود  Robinson & Rousseau (1994)وعرفه 

األفعال العاطفية التي ُیقبل عليها الفرد، والتي تلي الشعور أو اإلحساس بالخرق من 

  .قبل صاحب العمل

في ظل المنافسة الشدیدة والتغير المستمر للبيئة الخارجية والزیادة المستمرة و     

حل اهتمام في هذا ت هذه المشكلة من ینتهك الموظف العقد النفسي أصبحالحتمالية أ

هوم انتهاك العقد النفسي بمف Morrison & Robinsonآل من  المجال، فقد اهتم

سينتج عنه تقييم للتصورات ورد . أن العقد النفسي الذي لم یتم تطبيقه  حيث أوضحا

فعل للمشاعر وعملية تفسير ومقارنة معقدة قائمة بينهم مع التأآيد على الفصل بين 

لتعهد الذي لم یتم تطبيقه برد فعل االنتهاك، وأوضحوا أن المنظمة تصورات الوعد أو ا

مسؤولياتها تجاه العقد النفسي هو ما یطلق عليه عدم تطبيق العقد بالتي لم تلتزم 

  .النفسي

 حتراملفرد عندما ال تقوم المنظمة بإوهنا تتبلور المشاعر العاطفية الناتجة من ا

من مشاعر الغضب واإلحباط من خالل ما یأتي عنه العقد النفسي بشكل آامل وما ینتج 

من هذه المنظمة من طباع غدارة أو یعاني الفرد من معاملة غير عادلة وهذا ما یطلق 

  ).(Zhang& Zhang ,2008عليه انتهاك العقد النفسي 
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: انتهاك العقد النفسي بأنه Morrison & Robinson (1997)عرف حيث 

الذي یتم اتخاذه عند الشعور بالخيانة وعدم الوفاء من التصرف أو رد الفعل العاطفي 

وردود أفعال سلبية ینتج عنها  وعادة ما یظهر بشكل انفعاالت ،الطرف األخر

  .(Sadiq, 2014)اسهامات سلبية تجاه المنظمة

بأن انتهاك العقد النفسي یحدث عادة أثناء  Chiang et al. (2012) آما أشار

  .التغيرات السریعة وغير المتوقعة للمنظمة

  Pate & Malone (2000(:أشكال وصور االنتهاك ٣/٢

ویحدث عندما یتقصد أحد الطرفين بعدم اإلیفاء بالعقد المبرم : انتهاك متعمد - ١

 .بينهم على الرغم من القدرة على اإلیفاء

ث یحافظ آال الطرفين على العالقة، ولكن توجد لكل حي: انتهاك غير متعمد - ٢

 .طرف منهم وجهة نظر أو تفسير لحالة أو موقف معين مغایر لآلخر

ویحدث عندما ال تساعد بعض الظروف : انتهاك ناجم عن تعطل تنفيذ العقد - ٣

 . على إیفاء أحد الطرفين بالعقد المبرم بينهم

 Pate (2006)نتائج انتهاك العقد النفسي  ٣/٣

  :یؤدي انتهاك العقد النفسي إلى 

ردود أفعال سلبية مثل الشعور بالغضب واالستياء، والخيانة من الطرف  - ١

 .األخر مما یؤدي إلى الشعور بالخداع وعدم الرضا

توليد المواقف السلبية من شعور الموظف بالسخریة من منظمته التي یحس  - ٢

 .بأنها تفتقر إلى التعامل بنزاهة مع موظفيها

یلجأ الموظف إلى تقليل الجهد المبذول والتغيب عن العمل والتأخر عن قد  - ٣

 .مواعيد العمل الرسمية للتعویض عما شعر به من خيانة وخداع
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ویتضح مما سبق أن للوفاء بالعقد النفسي بين المنظمة والعاملين أهمية آبيرة ال     

معة ومستقبل المنظمة یستهان بها ویترتب عليها العدید من النتائج التي قد تودي بس

آعدم ) انتهاآات ( من ردود أفعال سلبية ) الخرق ( لما ینجم عن عدم الوفاء 

الوفاء والوالء وضعف األداء وااللتزام والتخریب، والتأخير عن العمل، والتغيب، 

والعدید من السلوآيات السلبية التي قد یلجأ إليها العاملون للتعویض عن اإلحساس 

وآل هذا یؤدي بالتالي لفشل المنظمة في ) المنظمة ( طرف األخر بالخيانة من ال

  .تحقيق أهدافها ورسالتها التي وجدت من أجلها 

  العالقة بين قيم التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير وانتهاك العقد النفسي  )٤

 لتنمية فروض الدراسة ، قام الباحثون بعرض العالقة بين متغيري الدراسة وذلك     

أحد متغيرات الدراسة مع  هما أو بينالدراسات السابقة التي ربطت بين بمراجعة

  :متغيرات أخرى ویعرض الباحثون ذلك آما یلي 

إلى وجود ارتباط سلبي بين انتهاك  Robinson & Rousseau (1994)توصل      

بين انتهاك العقد النفسي، واالرتياح، والثقة، ونوایا البقاء في العمل، وارتباط إیجابي 

العقد النفسي والدوران الفعلي للعمل ووجود عالقة قویة بين انتهاك العقد النفسي 

 .والثقة

إلى أن العاطفة تعمل آوظيفة تكيفية،  Spector& Fox (2002)دراسة  اشارتو     

  .وأن هناك عالقة سلبية بين سلوك المواطنة التنظيمية، وانتهاك العقد النفسي

في دراسته أن السبب األآثر انتشاًرا  Melglino &Ravlin (1998)آما أوضح    

لتشابه واختالف القيم هي أنها تتأثر بالخبرات الشخصية، والتعرض لقوى التنشئة 

االجتماعية الرسمية بشكل أآبر، فالقيم هي ناتج ثقافة النظام االجتماعي، واألفراد 

اليب مناسبة في بيئتهم یتعلمون من خالل وسائل رسمية وغير رسمية للتصرف بأس

  .االجتماعية
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بدراسة تأثير العمر على قيم   Schwartz & Bardi (1997)وأهتمت دراسة      

الفرد، وأظهرت نتائج الدراسة بأن األفراد قد یعدلون ویغيرون من قيمهم؛ لمالئمة 

الفرصة في بيئتهم، وتوصل إلى أن مثل هذا التغيير من المحتمل أن یحدث في سن 

  .ابالشب

بمعرفة الفروق الجنسية في القيم والشعور   Slifver (2007)هتمت دراسة آما ا     

بالذنب والخجل، بعد أخذ عينة من المراهقين من فنلندا وبيرو، وقد أظهرت نتائج 

الدراسة وجود فروق جوهریة بين المراهقين في بيرو وفي فنلندا حيث آانت قيم 

آما  من اتجاهات المراهقين في بيرو،) اإلنجاز، والعالمية، واإلحسان، والمحافظة(

ظهر دور النوع والنمط الجنسي حيث آانت المراهقات الفنلندیات أآثر حياًء وخجًال 

من المراهقين الذآور؛ بينما آان المراهقين في بيرو أآثر شعوًرا بالخجل عن 

  .المراهقات

إلى أن لقيم العمل تأثير إیجابي على  Chen & Kao (2012)وتوصلت دراسة      

، آما أن لقيم العمل تأثيًرا إیجابًيا على سلوآيات المواطنة االلتزام بالعقد النفسي

  .التنظيمية بتوسط العقد النفسي

إلى وجود عالقة بين قيم العمل  De Vos et al., (2005)  آما توصلت دراسة     

والبحث عن ) التقدم، واالستقالل، والمكافآت االقتصادیة، وميول المجموعة(األربعة 

النفسي السائد في المنظمة حيث ترتبط قيمة التقدم، والمكافآت معلومات حول العقد 

االقتصادیة، وميول المجموعة مع البحث عن المعلومات التي توضح طبيعة العقد 

النفسي السائد في المنظمة بعالقة إیجابية؛ بينما ترتبط قيمة االستقالل سلًبا مع الحث 

  .ائد في المنظمةعن المعلومات التي توضح طبيعة العقد النفسي الس

آما يمكن صياغة ) ١(وبناء على ما سبق يتمثل نموذج الدراسة في الشكل رقم   

   : الفرضين التاليين 

ال توجد عالقة ارتباط معنویة بين التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير وانتهاك العقد .١

  .النفسي
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  .التغيير على انتهاك العقد النفسيال یوجد تأثير معنوي للتفوق الذاتي واالنفتاح على .٢
  

  
  النموذج المقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة): ١(شكل رقم 

  طريقة البحث: ثانيا

تشتمل طریقة البحث على البيانات المطلوبة ومصادر الحصول عليها ، فضال عن      

قياس توضيح مجتمع وعينة الدراسة وطریقة سحب مفردات العينة ، باإلضافة إلى 

 :ویتم تناولها على النحو التالي . متغيرات الدراسة ، واختباري الصدق والثبات 

 :ومصادر الحصول عليها المطلوبة أنواع البيانات  ) أ

  :اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على نوعين من البيانات هما      

عن  وتتمثل في البيانات التي سبق نشرها ، وتم الحصول عليها: بيانات ثانویة  )١

عداد المرتبطة بموضوع الدراسة مثل أ السجالت والدوریات  طریق مراجعة

 .ةالعاملين ودرجاتهم الوظيفي

وتتمثل في البيانات التي تم تجميعها ألول مرة من مفردات العينة : بيانات أولية  )٢

بخصوص متغيرات الدراسة ، وتم االعتماد على أسلوب االستقصاء في جمع هذه 

وتحليلها بما یمكن الباحثين من اختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة البيانات 

 .والتوصل إلى النتائج 

 

 التفوق الذاتي

االنفتاح على 
التغيير

انتهاك العقد 
النفسي
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  الدراسة عينةمجتمع و  ) ب

مام األعظم بجمهوریة العراق، یتمثل مجتمع البحث في العاملين في آلية اإل  

باالطالع على ( ١/٧/٢٠١٥مفردة حتى ) ٧٣٩(ویبلغ عدد مفردات مجتمع البحث 

مفردة ) ٢٥٤(وتم تحدید حجم العينة الذي بلغ ). ي ألعداد منتسبي الكليةالتقریر السنو

ومستوى % ٥عند حدود خطأ  )Saunders et al., 2009: p. 219( باالعتماد على

  .وقام الباحثون بسحب العينة بطریقة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث% ٩٥ثقة 

ي آلية االمام األعظم استمارة على العاملين ف) ٢٥٤(وقام الباحثون بتوزیع 

استمارات ، حيث بلغ عدد االستمارات الصالحة للتحليل  ٦الجامعة ، وتم استبعاد 

  .استمارة ) ٢٤٨(

  قياس متغيرات الدراسة) ج

اعتمادا على الدراسات السابقة ، قام الباحثون بتصميم قائمة استقصاء آأداة لجمع      

عبارة لقياس متغيرات الدراسة  ٣١، تحتوي على البيانات األولية لغرض هذا البحث 

 ,Schwartz(عبارة للتفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير وفقا لمقياس  ٢٧وهي 

 & Robinnson(عبارات النتهاك العقد النفسي وفقا لمقياس  ٤، و )2012

Morrison, 2000.( 

  اختباري الصدق والثبات  -د

  :وثبات المقياس وذلك على النحو التالي بإجراء اختبار صدق الباحثون  قام
  :Validity Assessmentاختبار الصدق -١

تم عرض قائمة االستقصاء على مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء      

) ٧(هيئة التدریس بالجامعات المصریة قبل عرضها على مفردات البحث وعددهم 

يس ما استخدمت لقياسه ، وتم األخذ تقمحكمين وذلك للتأآد من ان قائمة االستقصاء 

 . جراء بعض التعدیالت حتى ظهرت بشكلها النهائي بمالحظاتهم وإ
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  : Reliability Assessmentاختبار الثبات -٢
،  )استمارة االستقصاء(یستخدم هذا االختبار لبيان االتساق أو الدقة في أداة القياس      

 ٦٠المقياس وتم تحليل  اتساق ختبار مدىالباجراء دراسة استطالعية وقام الباحثون 

  ) ١(، آما موضح في جدول رقم )  آرونباخ ألفا(  اسلوبباستخدام  استمارة
  

  لقيم معامل الصدق والثبات) ١(جدول رقم 

 حسب نتائج التحليل االحصائي وناعداد الباحث: المصدر
 

  الدراسةنتائج : اثالث

  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة - أ

لمتغيرات الدراسة باستخدام البرنامج  وصفي جراء تحليلبإقام الباحثون      

وذلك للتعرف على طبيعة البيانات وقيم المتوسطات الحسابية  SPSSاالحصائي 

  ) .٢(آما یوضحها جدول رقم  لمتغيرات الدراسة

  

  

  

  معامل الصدق   قيمة معامل الثبات  متغيرات الدراسة

  .٨٨٠ .٧٧٥  الذاتيالتفوق 

  .٩٣٠  .٨٦٦  االنفتاح على التغيير

  .٩٠٠  .٨١٠  انتهاك العقد النفسي 

جميع متغيرات قائمة 
  االستبيان

٩٤٩  .٩٠١. 
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  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لمتغيرات البحث) ٢(  رقم جدول

 الوسط الحسابي  العبارات
االنحراف 
  المعياري

االهمية النسبية 
*  

  ٦٥  ١٫١٧  ٣٫٢٥  التفوق الذاتي

  ٧٩٫٦٥  ١٫٠٥  ٣٫٩٨  االنفتاح على التغيير

  ٧٨٫٥  ١٫١٤  ٣٫٩٢  النفسي العقدانتهاك 

 اعداد الباحثون حسب نتائج التحليل االحصائي: المصدر
  

  :ما يلي ) ٢(ويتضح من الجدول رقم 

المتوسط  في حين بلغ   فوق وهو) ٣٫٢٥(بلغ  أن الوسط الحسابي للتفوق الذاتي - ١

، مما یشير إلى توافر قيم التفوق الذاتي )١٫١٧(االنحراف المعياري للتفوق الذاتي 

ى رغبة متوسط ما یدل عل فوق لدى المدیرین في آلية اإلمام األعظم الجامعة بدرجة

  .ن معهم معتمدین عليهم المدیرین بأن یكون العاملو

) ١٫٠٥(بانحراف معياري ) ٣٫٩٨(الحسابي لالنفتاح على التغيير وبلغ الوسط  - ٢

ما یدل على انفتاح المدیرین على التغيير من خالل اهتمامهم بأن یكونوا مبدعين 

ومنفردین باتخاذ القرارات الخاصة بهم وبحياتهم وبحثهم الدائم عن الفرص التي 

  .تساعدهم في قضاء وقتا من الراحة واالستجمام 

وهو ) ٣٫٩٢(نتهاك العقد النفسي بلغ أن مستوى ا) ٢(ا یتضح من الجدول رقم آم -٣  

، )١٫١٤(أعلى من المتوسط في حين بلغ االنحراف المعياري النتهاك العقد النفسي 

اإلحباط من طریقة ب ية اإلمام األعظم الجامعةشعور العاملين في آلمما یشير إلى 

لكلية لهم وآذلك الشعور بقدر من االستياء من بعض ممارسات وسياسات امعاملة 

  . معهم الكلية في التعامل 
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  وانتهاك العقد النفسي  واالنفتاح على التغيير الذاتيالتفوق عالقة االرتباط بين  - ب

لتحدید عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة ، قام الباحثون بصياغة الفرض      

ال توجد عالقة ارتباط معنوي بين " وض الدراسة والذي ینص على انه األول من فر

  " التفوق الذاتي واالنفتاح على التغيير وانتهاك العقد النفسي 

وأظهر التحليل االحصائي باستخدام معامل ارتباط بيرسون النتائج الخاصة بهذه 

  )٣(العالقة آما هو موضح بالجدول رقم 
  رسون بين متغيرات البحثيمعامالت بمصفوفة ) ٣(جدول رقم 

  المتغيرات
  االنفتاح على التغيير  التفوق الذاتي

 العقداالنتهاك 
  النفسي

  التفوق الذاتي
١      

  االنفتاح على التغيير
**١  ٠٫٥١٣    

  النفسي العقدانتهاك 
*١  ٠٫٥٣٨** ٠٫١٨٠  

 ).٠،٠٥(دالة عند مستوى معنویة). * ٠،٠١(دالة عند مستوى معنویة. ** 
  .في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي إعداد الباحثون: المصدر 

  :ما یلي) ٣(ویتضح من الجدول رقم 

ذاتي  - ١ وق ال ين التف ة ب اط معنوی ة ارتب د عالق ر توج ى التغيي اح عل اك واالنفت وانته

 . ٪٥عند مستوى معنویة  العقد النفسي

اك     - ٢ ر وانته ى التغيي د النفسي  توجد عالقة ارتباط معنویة بين االنفتاح عل د   العق عن

 . ٪ ١مستوى معنویة 
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 . انتهاك العقد النفسي على واالنفتاح على التغيير الذاتيالتفوق  تأثيرعالقة  -ج

على  مستقلة آمتغيرات واالنفتاح على التغيير الذاتيالتفوق  تأثيرلمعرفة عالقة    

ال :" الذي ینص على الثانيتم صياغة الفرض  ، تابع آمتغيرانتهاك العقد النفسي 

  ".  واالنفتاح على التغيير على انتهاك العقد النفسي الذاتيتفوق للیوجد تأثير معنوي 

التفوق المتعدد المتدرج لتأثير  االنحدارتقدیرات معامالت ) ٤(یوضح الجدول رقم      

  .واالنفتاح على التغيير على انتهاك العقد النفسي  الذاتي
  )٤(جدول                                                                    

  المتعدد المتدرج االنحدارتقديرات معامالت 
  انتهاك العقد النفسي واالنفتاح على التغيير على الذاتيالتفوق لتأثير 

المتغيرات 
  المستقلة

Stepwise   

Beta 

 المعيارية
T Sig.  R2 F  Sig.  

 ٠٫٠٠٠**  ١٠٫٠٩٥  ٤٫٩٣٩  الثابت

االنفتاح  ٠٫٠٣١*  ٤٫٣٠٥  %٠٫٢٩
على 
 التغيير

٠٫٠٣٩* ٢٫٠٧٥ ٠٫٣١٢ 

  ).٠،٠٥(دالة عند مستوى معنویة). * ٠،٠١(دالة عند مستوى معنویة**      
  .إعداد الباحثين في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر      

  :اآلتي) ٤(ویتضح من الجدول رقم 

 . هو تأثير غير معنويللتفوق الذاتي على انتهاك العقد النفسي  التأثيروجد أن  -

وي و  على انتهاك العقد النفسي النفتاح على التغييرل التأثيروجد أن  - دال تأثير معن

  .، وهو تأثير معنوي ٠٫٠٥إحصائيًا عند مستوى معنویة 

المحسوبة ) F(أن قيمة معنویة االنحدار المتعدد المتدرج  تبين من استخدام طریقةو    

عند  ٠،٠٣١*الخاصة بها المعنویة وبلغت قيمة  )٤٫٣٠٥(لنموذج آكل بلغت ل
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ومن النموذج یتضح وجود تأثير  ،معنویة النموذج آكل مما یعني ٪٥مستوى معنویة 

بلغت قيمة معامل و، انتهاك العقد النفسي على  لالنفتاح على التغييرمعنوي 

 یفسر االنفتاح على التغييرمما یشير إلى أن ، )٪ ٠٫٢٩(للنموذج آكل ) R2(التفسير

وأن بقية انتهاك العقد النفسي من التغير الذي یحدث في المتغير التابع وهو ) ٪٢٩(

 .النموذج یشملها ال أخرى لعوامل ترجع التغيرات

لى أن الزیادة في قيمة االنفتاح على التغيير لدى إثون النتيجة السابقة ویفسر الباح     

ین التي تؤثر سلبا الى زیادة مستویات االنتهاك لدى العاملين في الكلية محل المدیر

  .الدراسة ، وقد ترجع  لكون العاملين بطبيعتهم مقاومين للتغيير واالنفتاح 

 ال" وهذا یعني جزئيافرض الدراسة  قبولوبناًء على النتائج اإلحصائية السابقة یتضح 

النفتاح لتأثير  انتهاك العقد النفسي بينما يوجد على الذاتيللتفوق  معنوي تأثير يوجد

  ."البحث محل للعاملين بالكليةانتهاك العقد النفسي على  على التغيير

 المناقشة والتوصيات: ارابع

إلى عدم وجود عالقة ارتباط معنویة بين التفوق الذاتي  أیضاتوصلت الدراسة      

  ) . ٠، ١٨٠(وانتهاك العقد النفسي ، وبلغت قيمة معامل االرتباط  

یة بين االنفتاح على ارتباط معنو وتوصلت الدراسة الحالية أیضا إلى وجود عالقة    

مما . )  ٠٫٥٣٨(**العقد النفسي ، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  التغيير وانتهاك

   .العقد النفسي  ين بعد االنفتاح على التغيير وانتهاكیؤآد وجود ارتباط قوي ب

تأثير معنوي للتفوق الذاتي في انتهاك  آما توصلت الدراسة الحالية إلى عدم وجود    

العقد النفسي ، مما یعني أنه ليس بالضرورة أن تؤدي زیادة قيمة التفوق الذاتي لدى 

 .الى الزیادة في مستویات انتهاك العقد النفسي في الكلية محل الدراسة  المدیرین

 نفتاح على التغيير في انتهاكتأثير معنوي لال توصلت الدراسة الحالية إلى وجودو   

العقد النفسي ، مما یدل على أن أي زیادة في قيمة االنفتاح على التغيير لدى المدیرین 
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هاك العقد النفسي في الكلية محل الدراسة وذلك قد تؤثر سلبا الى زیادة مستوى انت

  .یرجع لكون العاملين في الكلية ذات طبيعة ترفض التغيير 

  استنتاجات الدراسة  :اخامس

قام الباحثون في الدراسة الحالية بدراسة العالقة بين التفوق الذاتي واالنفتاح على      

آلية اإلمام األعظم الجامعة باستخدام التغيير وانتهاك العقد النفسي لدى العاملين في 

  .مفردة من العاملين في الكلية  ٢٥٤عينة مكونة من 

وقد أظهرت النتائج بشكل عام وجود تأثير معنوي إیجابي لالنفتاح على التغيير     

تخفيض مستوى االنتهاك على انتهاك العقد النفسي ، وبذلك تشير النتائج إلى أنه یمكن 

على ضرورة وضع بند لية اإلمام األعظم الجامعة من خالل العمل لدى العاملين في آ

واضح ضمن رسالة الكلية یوضح القيم الواجب توافرها للعاملين في الكلية من مدراء 

وعاملين مع مراعاة التناسق والتوافق بين قيم العاملين وقيم الكلية بحيث ال یؤدي الى 

ن بالكلية القيام بالتحفيز الفكري حدوث تعارض بينهما ، آما ینبغي على المدیری

عطاءهم الفرصة و تشجيعهم على طرح حثهم على االنفتاح وذلك من خالل إللعاملين و

عمل الخطط و األفكار الجدیدة في العمل ، و تشجيعهم على التفكير في حل مشكالت ال

 و البحث عن طرق جدیدة لحلها ، آما یجب تكثيف اللقاءات والندوات المستمرة بين

العاملين والمسئولين المباشرین في الكلية للتعرف على مشاآلهم ووجهات نظرهم 

حول ممارساتهم للعمل ومناقشتهم بموضوعية وشفافية ، فضال عن التعرف على 

  .م ورغباتهم لتحقيق الممكن منها وإشباعهاحتياجاته

   توصيات الدراسة: سادسا

نتائج الدراسة ، تم استخالص مجموعة من التوصيات  في ضوء ما أسفرت عنه     

التي ترتكز في مجملها على سبل تحسين أوضاع العاملين في آلية اإلمام األعظم في 
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باعتبارهم من الرآائز األساسية في إطار تهيئة المناخ المناسب للعاملين في الكلية 

يات وآلية تنفيذها على تحقيق رسالة وأهداف الكلية ویمكن للباحثين تقدیم تلك التوص

  :النحو التالي 

تكثيف اللقاءات والندوات المستمرة بين العاملين والمسئولين المباشرین في الكلية  - ١

للتعرف على مشاآلهم ووجهات نظرهم حول ممارساتهم للعمل ومناقشتهم 

م ورغباتهم لتحقيق بموضوعية وشفافية ، فضال عن التعرف على احتياجاته

  .باعهشالممكن منها وإ

ضرورة تضمن الدورات المعدة للمدراء والقيادات العليا محاور عن مسؤولية  - ٢

القائد أو المدیر في تحقيق أهداف ورؤیة ورسالة الكلية ، ومحاور لغرس وتوصيل 

 .القيم اإلیجابية للعاملين 

زیادة اهتمام الكلية بالمحافظة على وعودها التي تتعهد بتقدیمها إلى العاملين عند  - ٣

بدایة توظيفهم ، مما یودي إلى التزامهم بالعقد النفسي الذي بينهم وبين الكلية 

 .وبالتالي یقل انتهاك العاملين للعقد النفسي 

تعهد الكلية بتحقيق الوعود التي قدمتها للعاملين مقدما مقابل ما یقدمونه من جهد  - ٤

م والوفاء بما ومساهمة في العمل ، مما یشعر العاملين بجدیة الكلية في االلتزا

 .مادي وعنوي وعهدتهم به من مقابل
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