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 ملخص
دارة والتنظايم  لااالإ   ناا  يتنااول ذاااا البتال تتلياال ومناقوااة مقداوم الع ااد النقسااي كاتاد المقاااذيم التديدااة والما درة  ااي  دبيااا  اإ

يتضمن مناقوة موسعة لمقدوم الع د النقسي واألبعاد التاي يتكاون منداا، كماا يعارت بالتتليال  يضااا  كارة اعتارال الع اد النقساي، 
مبينااا مسااببا  االعتاارال ونتامجاا   ماان جانااا بعاار،  اا ن البتاال يسااتعرت  ذاام التاارل والم اااييق التااي تسااتعدم  ااي قياااق الع ااد 

علا  اساتعدام بلياا   ي منظما  األعمال  تيل يتناول بالتتليل م اييق المتتوى وم اييق االعترال  ي وم ذاا البتلالنقسي  
ل  نتامج و  كار نظرية تاول الظااذرة قياد الدراساة، لاالإ   اد تام اساتعن  عادد مان الن اات إالمندج الوصقي التتليلي للوصول 

ل  ال يام بالمزيد من البتول المسات بلية العتباار واستكواال التقسايرا  إ( التاجة 1واأل كار تول مقدوم الع د النقسي،  ذمدا: )
( وجااود  اار  بتديااة باسااتعدام وسااامل البتااول النوعيااة لتوليااد 2  )المعتلقااة والمعاااني التااي يلت دااا األ ااراد بمقدااوم الع ااد النقسااي

( إمكانيااة استكوااال واعتبااار ظاااذرة الع ااود النقسااية  ااي 3معاااني ونظريااا   و تتااوير ال ااامم مندااا، عاصااة  ااي بيمااا  معتلقااة  )
 الليبية  البيمة الليبية سعياا إل  المساذمة  ي الر ع من األداء الوظيقي والتنظيمي لأل راد والمنظما 

االعتاارال، تبااادل الواجبااا ،  التبيعااة الضاامنية للع ااد النقسااي، التبيعااة الااتيااة للع ااد النقسااي، ،الع ااد النقسااي الكلمااات الدالااة:
  م اييق الع د النقسي، مسببا  االعترال

 

 قدمةم -1

 المااا درة المتغيااارا  كا اااة بدراسااة التنظيماااي السااالوإ مجاااال يعناا 
 ذااي المتغياارا  ذااا   ذاام وماان والمنظمااا ، األ ااراد ساالوإ علاا 

 عااان االتجااا  يعباار تياال  بالمنظمااة لأل ااراد النقسااية االتجاذااا 
 معينااااة ظاااااذرة تااااول القاااارد يمتلكدااااا التااااي الميااااول  و ال ناعااااا 

 االتجاذااا  مان  نتوذاا سالوإ تبناي إلا  وتا د  عبارة لا  ُتتادل
 ماا ذاو األ اراد سالوإ دراساة  ي بارزة مكانة  عا  التي التديدة
 العماال عنقااا  ماان نااو  لاا إ يوااير والااا  النقسااي بالع ااد يساام 
  ااااااي متماااااادنا  والقاااااارد( المنظمااااااة)  ااااااي متماااااادنا  العماااااال را بااااااين

 الع اااد موضاااو  لتنااااول الرميساااي الت ااال  ااا ن لاااالإ(  الموظااال)
   الوظيقية العنقا  ذو النقسي

 التااي واالعت ااادا  التصااورا  مجموعااة إلاا  النقسااي الع ااد يوااير
 يتضامن كما  العمل وصاتا الموظل  الع د تر ي يتملدا
 بوااااكل اآلعاااار نتااااو مندمااااا لكاااال المتبااااادل االلتاااازام ماااادى تتديااااد

 للتعامال إتاار يواكل تيال دقيال، وغيار رسامي غيار ديناميكي،

 موكلة سلوكية نوايا بان  النقسي الع د عن التعبير يمكن  بيندما
 ينظاار   ناا  لااالإ  ساالوإ وااكل علاا  الت ااا تظداار و كرياااا، نقساياا 
 عملياة تر اي لادى موجود لكون  نظراا  متبادل كع د النقسي للع د

 ألناا  ديناااميكي ع ااد باناا  النقسااي الع ااد يوصاال كمااا  التوظياال
 الوظيقيااااة والتجاااارا والممارسااااا  العبااارا  تغياااار تساااا متغيااار
   المنظمة داعل الع د تر ي بين تتدل التي

 التاااي والدوياااة االعتبارياااة، ووعصااايتدا المنظماااة سااامعة تسااااذمو 
 وذااااي لداااا  المت ااادمين توجيااا   اااي تتتبعداااا التاااي وال ااايم تتملداااا،
 ومتقاااز يجاااابيإ نقساااي ع اااد إلااا  الوصاااول  اااي رميساااية عوامااال
لاا  إ األبتااال توااير تياال  األداء  ااي والتميااز واالبتكااار للعتاااء
 بالمنظماا  وتقعيلا  النقساي الع د مقدوم باستيعاا العناية  ذمية
 عرضااا  ي ادم البتال ذااا  ا ن لاالإ    ضل  داء نتامج يت ل بما

 الكيقياا  إلا  ضاا ةإ تمدلداا، التاي واألبعااد النقسي الع د لنظرية
  المقدوم ذاا قياق عملية تواج  التي والتتديا 
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 :بحثال أهداف  -2

 يسع  البتل إل  تت يل الدد ين اآلتيين:

 تتدياادو  ة لمقدااوم الع ااد النقساايالتديدااالتقساايرا   تلياال وواار ت  1
 المكونة ل   بعاداأل

تتدياااااد و  مقداااااوم الع اااااد النقسااااايقيااااااق  وبلياااااا  كيقياااااة مناقواااااة  2
  وكاليا  ال ياقإ

 :البحث تساؤالت  -3

بناااااءا علاااا  األذاااادال  عاااان   اااا ن البتاااال يسااااع  ل جابااااة علاااا  
 تية: التسا ال  اآل

 الع د النقسي؟ ماذي األتر القكرية واألبعاد المقسر لمقدوم -
النقسااااااي  ااااااي منظمااااااا  الع ااااااد ظاااااااذرة قياااااااق كيااااال يمكاااااان  -

 األعمال؟

 :بحثال أهمية  -4

دراسااااة الع ااااود النقسااااية وتتلياااال ماااان  تنبداااال  ذميااااة ذاااااا البتاااال
ممااااااا يتاااااايم القرصااااااة  مااااااام البتااااااال  ،بعادذااااااا وكيقيااااااة قياساااااادا 

بتاااااال  وتااااانا الدراساااااا  العلياااااا للعاااااوت  اااااي  واألكااااااديميين
نظرياااااا   تعزيااااازذم  اااااي امااااار الاااااا  يسااااااأل  ودراساااااا  جديااااادة

من جاناا   سلوإ األ راد و دامدماالتجاذا  النقسية و درذا عل  
بعر   ن  ذمية ذاا البتل تبرز من عانل ساد القجاوة المعر ياة 

دبيااااا  المنوااااورة باللغااااة تااااول موضااااو  الع ااااود النقسااااية  ااااي األ
العربياااة، وبالتاااالي  اااتم المجاااال  ماااام البتاااال واألكااااديميين لقدااام 
الظااااااذرة التنظيمياااااة وتتاااااوير المعر اااااة والممارساااااة اا  الصااااالة 

 بموضو  البتل 

 :ثبحال منهجية  -5

             ساساااااااااااااااايةألساااااااااااااااالوا البتااااااااااااااااول ا البتاااااااااااااااال  يتبناااااااااااااااا  ذاااااااااااااااااا
(Basic Research)  دبياااااا  ل األمراجعاااااة وتتليااااامااااان عااااانل

يتايم   التتبي ية لمقداوم الع اد النقساي   والساب ة سواء النظرية  
مكانياة عارت األتار القكرياة للظااذرة إساساي سلوا البتال األ 

وبالتاااالي  نظريااااا، لياااا  قياساااداببعادذاااا و ليااال  وتت متااال البتااال
يسااعد  موتاد نظار إتاار ل  استنتاجا  عامة تكاون إالوصول 
 (Interpreting)وتقساااااااااير  (Understanding)  دااااااااامعلااااااااا  

وتاكيداا عل  ت اديم البتال إضاا ة علمياة،   الظاذرة قيد الدراسة

بتااال والدراسااا  المنوااورة أل  ناا  يعتمااد علاا  ترجمااة عاادد ماان ا
    ظاذرة الع د النقسينجليزية تول باللغة اإ

 النفسي: النظرية واألبعاد العقد  -6

  (Psychological contract) لقداااااام تبيعااااااة الع ااااااد النقسااااااي
بوكل جيد   ن  يتوجا النظر إل  التعريقا  الساب ة التي كون  
ذاا المقدوم، ونظراا ألن مقداوم الع اد النقساي ي اع ضامن مقااذيم 
العلاااااوم االجتماعياااااة،   نااااا  مااااان التبيعاااااي  ن تتعااااادد التعااااااريل 
والماداعل لداااا المقدااوم  تيال تميااز مقدااوم الع اد النقسااي بوجااود 

  يعتلاال باااعتنل البتاااال عاادد ماان التقساايرا  والمعااااني، كوناا
والمااداعل التااي يتبنوندااا كاسااق لبناااء   كااارذم ووجدااا  نظاارذم  

لاااا   ن بدايااااة ظدااااور ذاااااا المقدااااوم كاناااا  إتجاااادر اإوااااارة ذنااااا 
( 1960سااااانة ) (Chris Argyris) ضااااامنية ضااااامن كتاباااااا 

( تياال اسااتعدما 1958ساانة ) (Karl Menninger) وكتاباا 
 ماا عان بعضادما الابعتمقدوم الع اد النقساي بواكل معتلال تما

(Conway and Briner, 2005) ل اد عمال بتاال الت اون  
علاا  تتااوير مقدااوم  كاار  جديااد  تلاال علياا  اساام الع ااد النقسااي 

(  تيااال 1989سااانة ) (Denise Rousseau) ب يااادة الكاتاااا
لا  ظداور تعددياة  اي التعريقاا  إقاد اعتنل مصادر الكتاباا  

 واعتن ا   ي وجدا  النظر والمداعل 

من  ذم التعريقا  التي  ورد  للع د النقسي ذاو النظار لا  علا  
 Power)  نااااااااااااا  قباااااااااااااول الموظااااااااااااال للعنقاااااااااااااا  السااااااااااااالتوية

Relationships)  التااااي تتااااادد سااااالوكيات  ماااان عااااانل األوامااااار
 D'Annunzio-Green) التعليمااا  التااي تصاادرذا المنظمااةو 

and Francis, 2005) بينمااا وضاام  Rousseau (1995 )
اعت ادا  القرد ضمن إتار المنظمة  ن الع د النقسي يوير إل  
 Exchange) التباادل عملياا  علا  والعاا  بواروت الموا  اة

Relationships) وباااين المنظماااة  ل ااد باااين كتااااا بعااارون  بيناا
 ن الع ااااد النقسااااي يواااامل اعت اااااادا  الموظاااال تااااول الواجباااااا  

بينااا  وباااين المنظماااة  (Exchange Obligations) المتبادلاااة
التااااي يعماااال بدااااا، تياااال  ن ذااااا  الواجبااااا  تبناااا  علاااا  الوعااااود 

وليساا  ماان الضاارورة  ن  (Perceived Promises) المدركااة
  مان (Lapointe et al., 2013) تكاون متاددة مان المنظماة

 - بااالرغم ماان وجااود ن ااات تواااب  -التعاااريل الساااب ة يتضاام  ن 
التعاااريل تعتلااال باااعتنل الكتلااااا، لااالإ  ااا ن ذاااا الجااازء مااان 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Rousseau
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البتل يعرت ويناقش بعت الن ات الجوذرية تول مقدوم الع د 
 :مندا تعريقااا  الع ااد النقساايالنقسااي  ماان  ذاام الن ااات التااي تتضاا

، والتبيعة الضامنية للع اد النقساي، والتبيعاة الااتياة االعت ادا )
، تباااادل الواجباااا ن، و ع اااد مااادرإ ولااايق واقعااايو للع اااد النقساااي، 

التبااااااادل المسااااااتمر بااااااين ومجموعااااااة واااااااملة ماااااان االعت ااااااادا ، 
، (يوااكل ماان عاانل المنظمااةو تر ااي الع ااد النقسااي، و ، التاار ين

يعااة الع ااود النقسااية تياال تبااين ذااا  األبعاااد النظريااة الواااملة لتب
 و ل المناقوة التالية:

 :المكونة للعقد النفسي االعتقادات 1 -6

        علاااااا  التركيااااااز إلاااااا  النقسااااااي للع ااااااد ال ديمااااااة التعريقااااااا  تمياااااال
 Perceptions toward) توقعااااا  تااااول اعت ااااادا   ناااا 

Expectations )، نا   إلا  التديدة الدراسا  توير بينما معين 
 Perceptions) والوعااود الواجبااا  تااول اعت ااادا  مجموعااة

toward Promises and Obligations)، تعكاق قاد والتاي 
  تسااااا  التوقااااع اعت ااااادا  عاااان االعت ااااادا  ماااان معتلاااال نااااو 

 تنظيماااي مركاااا  نااا  علااا  النقساااي الع اااد يقسااار الكتااااا بعااات
 معت ادا  كونا  مان  كدار الوعاود علا  مبنياة واجباا  مان يتكاون
 األبتااال ت ااوم(  Sok et al., 2013) توقعااا  علاا  مبنيااة

"  التعدديااة" مباد   سااق علاا  النقساي الع اد تقسااير علا  التديداة
 تعرياال عنااد المقضاالة المقاااذيم ماان  صاابم المبااد  ذاااا  اا ن لااالإ
 واضاام مبااد  التعدديااة مبااد  كااون الاا  يرجااع وذاااا  النقسااي الع ااد

اا  ودراساااات   دماااا  ويمكاااان  نظريااااة مااااع المبااااد  ذاااااا نور قاااا مااااا وا 
  متاددة وغيار عاما  تعريقاا  ذاي التوقعاا  ن   نجد التوقعا ،

 عنااادما   ااات النقساااي الع اااد ماان جااازء تعتبااار التوقعاااا   ااا ن لااالإ
  ااا ن االعت اااادا ، إتاااار ضااامن  مااادرإ وعاااد علااا  مبنياااة تكاااون

 التوقعاااااااا : ذاااااااي مقااااااااذيم دنداااااااة تعااااااارت السااااااااب ة الدراساااااااا 
(expectations ،) الواجباااااااااااااااااا (Obligations)، الوعاااااااااااااااااود 
(Promises  )يواير النقساي الع اد  ن الكتلااا عدد يعت د تيل 

 االعت اادا  علا  جوذريااا  المعتلقاة االعت ادا  من مجموعة إل 
 إلااا  ببسااااتة تواااير العاماااة  التوقعاااا   العاماااة التوقعاااا  تاااول
 الع اد بينماا العمال، را مان وايء علا  لتصاول  الموظل توقع

 الواجباا  ذاا  تصال  مدركاة متبادلة واجبا  إل  يوير النقسي
 بعانل - النقساي الع اد  ا ن لالإ  العمل برا الموظل عنقة

 را باا  سااي وم الااا  الواجااا تااول اعت اااد يتضاامن - التوقعااا 

 بااين الدناامي للتباادل المدركاة الوعاود إتاار  اي كلا  وذااا العمال 
 ( D'Annunzio-Green and Francis, 2005) التر ين

 ماااان عاصاااة تالاااة  ندااااا علااا  للوعاااود ينظاااار بعااار، جاناااا مااان
 ال التوقعاا   ا ن توقعاا ، تتضامن الوعاود كال  بينما  التوقعا 
 يمكان التوقعاا   ا ن: الاإ علا  ومداال الوعود، عنصر تتضمن

 ماان - مساات بلية  تادال تااول اتتماليااة اعت اادا  علاا  تبنا   ن
 - معيناة مادة عانل الادعل  اي زياادة علا   تصال  ن المتتمال

  عت ااد - يتاادل  ن يجااا الااا  مااا تااول معياريااة اعت ااادا   و
 ينبغااااي   ناااا  جيااااد بوااااكل الموظاااال  دى إاا المقتاااارت ماااان  ناااا 

 تكاون ماا عاادة الوعود   ن الإ، وبعنل - عل  لوظيقة ترقيت 
 التاااارل ألن  بدااااا اإيقاااااء يااااتم  ن وُيتوقااااع الع ااااد،  ااااي متاصاااالة
 قاد ماا وعاد ذنااإ باان االعت ااد إلا  ت اود بتري اة تصارل اآلعر

 إضا ي دعل عل  سيتصل  ن  الموظل يعت د قد:  مدن تعا،ا
 قااااد المنظمااااة  ااااي  ءزماااان  ن التااااظ ألناااا  متااااددة، ماااادة عاااانل

  ااي متااددة لقتاارة قضااامدم عنااد نقساادا الزيااادة ذااا  علاا  تتصاالوا
 ألن  ترقيتاا  يااتم سااول  ناا  يعت ااد قااد الموظاال  ن كمااا  العدمااة
 بداااااا  الماضااااية الساااانة عاااانل بااااالإ  عباااار  قااااد المباواااار رميساااا 
  اي التوقعاا  مان  كبار بواكل نقسايا تنادمج الوعود   ن المعن ،
 االتتماال اعت اد عل  المبنية التوقعا   ن تيل النقسية، الع ود

 وتمدااال كبيااار بوااكل ابتااا د تكااون ماااا عااادة المعياااار  االعت اااد و 
 يتوقعااون األ ااراد ألن للقاارد  المدركااة التجربااة  ااي جاماادة عاصااية
 بعااات  ن  و تتااادل، ال  و تتااادل قاااد واااياءاأل  ن عاااام بواااكل

 تتااااااادل ال  ن يجاااااااا  و تتااااااادل  ن يجاااااااا األعااااااارى األواااااااياء
(Westwood et al., 2001 ) 

 قتاع قاد وعاد ذنااإ باان الموظال يا من عنادما بعر، جانا من
 ي ااوم  ناا  كمااا  الوعااد لااالإ القعلااي بالتنقيااا التنباا  إلاا  يمياال   ناا 

 تت اال بعااد لمااا ويعتاات األعاارى الوعااود تت اال ماادى ماان بالتاكااد
 الوعاد مان عليا  المقاروت الجازء نقاا قاد  نا  مان والتاكاد الوعود
  اآلعاار التاارل مااع جدياادة ع ديااة تالااة  ااي الاادعول الاا  سااعياا 
 عاام اعت ااد إال ذاو ماا( Expectation) التوقع   ن علي ، بناءا 

 بينماااا يتااادل،  ن يجاااا  و يتااادل ماااا وااايء كاااان إاا ماااا تاااول
 سااااول الااااا  مااااا تااااول متاااادد اعت اااااد ذااااو( Promise) الوعااااد

يتاااااادل؟، متاااااا  سااااااول يتاااااادل؟ ولمااااااااا سااااااول يتاااااادل؟ تعااااااد 
االعتن اااا  باااين التوقعاااا  والوعاااود مدماااة جاااداا، ولكنداااا ليسااا  
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واضااتة بواااكل مقداااوم  و تتااا  تماا  مناقواااتدا بواااكل جياااد  اااي 
 دبياااااا  الع اااااد النقساااااي  وذااااااا مماااااا ي كاااااد اعاااااتنل التعااااااريل 

ن مقداوم التعددياة  والتغيرا   ي مقدوم الع اد النقساي تتا  ضام
ويتضاااااام اللاااااابق بااااااين الوعااااااود والع ااااااود عاصااااااة  ااااااي الجوانااااااا 

ل التتبي يااة، األماار الااا  ياادعو إلاا  المزيااد ماان البتاال والتتبياا
 Conway and) المجاال راء عادد مان الكتااا  اي ذااابو ال 

Briner, 2005; Paillé and Mejía-Morelos, 2014)  
للم ارنااااة بااااين   ماااادن: مااااا ذااااو الم ياااااق الااااا  يمكاااان اسااااتعدام 

النوعين من االعت ادا ؟  و ماا ذاي تالاة التوقعاا  التاي تظدار 
علااا  الساااتم نتيجاااة للتعااادين  التاااي ي اااوم بداااا الموظااال علااا  

 الوعود التي تعدد بدا للمنظمة؟
بالرغم من كاون االعت اادا  ت اع  باعتصار،   ن  يمكن ال ول

لقاة مان  ن األناوا  المعت  ضمن جاوذر تعريقاا  الع اد النقساي

درجااا   اااي التعريقاااا  األساساااية للع اااد النقساااي  االعت اااادا  قاااد 
 Westwood) وتظال القاوارل بيندماا غيار مقدوماة بواكل جياد

et al., 2001; Aldossari and Robertson, 2016)  
بناءا عل  ذاا الن اش   ن كديار مان الكتلااا يميلاون إلا  تعريال 

الوعااود الضاامنية  الع ااد النقسااي بناااء علاا  الوعااود الصااريتة  و 
 اااااالوعود تاااااو ر وضاااااو   كاااااار  ودقاااااة  كدااااار مااااان التوقعااااااا   و 
الواجبااا ، و كداار توا  ااا مااع  كاارة الع ااد النقسااي  لااالإ  اا ن  كاارة 
الوعاااااود  صااااابت  األكدااااار واااااموالا واقناعااااااا عناااااد تعريااااال الع اااااد 
النقساي  كماا  نا  تجادر المنتظاة  ن الوعاود تتضامن الواجبااا  

الوعود وبالإ   نداا قاد تكاون جازء  والتوقعا  التي تنتج عن تلإ
( 1ماان الع ااد النقسااي  ولمزيااداا ماان التوضاايم  اا ن الوااكل رقاام )

 يلع   ذم االعت ادا  المرتبتة بالع د النقسي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( االعتقادات المكونة للعقد النفسي1الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثين                                                     
 

 :الضمنية للعقود النفسية الطبيعة 2 -6

تتضااامن الع اااود النقساااية وعاااود صاااريتة ووعاااود ضااامنية، تيااال 
تظداار الوعااود الصااريتة ماان االتقااال الوااقدي  و المكتااوا الااا  
ت تعااا  المنظماااة علااا  نقسااادا   مااادنا: إن الوعاااد الاااا  يلتااازم بااا  
المدير نتو ترقية الموظل عند إنجاز  مستوى معاين لاألداء يعاد 

ة ماان عاانل وعاد صااريم  وبعاانل الااإ، تظدار الوعااود الضاامني

 نماااات تباااادل ساااابل )عبااارا  مااان مواقااال سااااب ة(، ومنتظاااا  
اآلعرين، ومن عنل متغيرا   عرى يعت د كال تارل بصاتتدا  
كاالعت اااااد بتساااان النيااااة والعدالااااة  ياااارى العديااااد ماااان الكتلاااااا  ن 
وااااروت الع ااااد النقسااااي ُتضاااامن ماااان عاااانل ساااالوإ تر ااااي الع ااااد 

(Lapointe et al., 2013) كمااا تضاامن  يضااا ماان عاانل  
االساااتدالال  الاااا  تناااتج مااان الوعاااود الواااقوية والمكتوباااة  تعلااال 
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كاااال تاااارل تياااال ينتااااظ  التقاااااعن  المتكااااررة بااااين التاااار ين
ما يمكن  ن يدركا  الموظال  عرسلوإ واستجابا  الترل اآل

علااا   نااا  ع اااد نقساااي ضااامني، والاااا  يتااادد عنقتااا  المسااات بلية 
د يتكااون الوعااد الضاامني تينمااا ت اااوم عاار   ماادن: قاابااالترل اآل

المنظمة بجعل الموظل يوعر ب يمت  من عنل الوكر والت ادير 
عنااااادما ي اااااوم بااااااداء إضاااااا ي نياباااااة عااااان المنظماااااة، لاااااالإ  ااااا ن 

ضاااا ي إالموظااال  اااي المناسااابا  المسااات بلية عنااادما ي اااوم بعمااال 
نيابة عن المنظمة،   ن  يتوقع استجابة من المنظمة تظدر قيمة 

 -سااب اا  -نظاراا ألن ع اد الموظال النقساي قاد اقتارن الموظل، 
بداااا الساالوإ  تناااقش الدراسااا  التديدااة ماادى ضاامنية التصااريم 

 ;D'Annunzio-Green and Francis, 2005) باالوعود

Matthijs and Kooij, 2011) وذل يمكن اعتبار  جازء مان ،
الع ااااد النقسااااي   ماااان الواضاااام  ناااا  يمكاااان ر يااااة الع ااااد الرساااامي 

ا، والا  يبين ما الا  يتوقع من الموظل ال ياام با  وماا المكتو 
الا  سول يعتي  را العمل نظير تلإ العدمة  وذاا ما يتلل 
علي  ع د التوظيل التسي  و ال انوني  لالإ   ن مادى التاجاة 

 اي ذااا  مدماةلوجود وعود ضمنية  ي الع ود النقسية يعد ن تة 
 النو  من الع ود 

تتكااون الع ااود النقسااية بوااكل كبياار ماان الوعااود الضاامنية، تياال 
تن  اآلراء عل   ن التوقعا  التي ت اع ضامن الع اد النقساي ال 
تكتاااا ضاااامن اتقااااال رساااامي باااين الموظاااال والمنظمااااة  إال  ندااااا 
تعماال ك ااوة متااددة للساالوإ والتصاارل  بناااءا علاا  ذاااا المقدااوم 

 ن الع د النقسي  ن الوعود الصريتة ال  امدة من وصقدا جزء م
(Wang and Hsieh, 2014  ) وذااا معاالل لاابعت اآلراء

األعاارى التااي تاارى  ن كاال  نااوا  الع ااود ذااي  ااي جوذرذااا ع ااود 
ألن الوعااااااود الصااااااريتة تعااااااد مقتوتااااااة  مااااااام التغياااااارا   نقسااااااية،

المعتلقاااة والت اااديرا  الوعصاااية مماااا يعاااد كاااال إنجااااز عملياااة 
لاا  الاإ، يعت اد الكتاااا إضاا ة إالتباادل وتتدياد  وقااا  إنجازذاا  

 ن الوعاااود الصاااريتة تااا در بواااكل كبيااار  اااي   كاااار وسااالوكيا  
الماوظقين بواكل  كدار مان تااادير الوعاود الضامنية  ولتعزياز ذاااا 

 Social) الاار  ،  اا ن نظريااة معالجااة المعلومااا  االجتماعيااة

Information Process Theory)  تادعم ذاا  القكارة، تيال
ة والصاريتة تقارت تاادير  كدار علا  ت تر   ن االلتزاما  المعلنا
 ااااااراد  لاااااااالإ  اااااا ن تضااااااامين الوعاااااااود اعت ااااااادا  وسااااااالوكيا  األ

الصاريتة  ااي تعريقاا  الع ااد النقسااي قاد يساااذم بواكل كبياار  ااي 
عمليااا،   نا  (  Gerber et al., 2012) التنب  بسلوإ الموظال

مان الم تار   ن يااتم إدارة الع اود النقساية ماان عانل جعلداا ع ااود 
بداا المعن ،   ن  مان غيار الواضام  ن ذاا  التري اة صريتة  و 

تسااذم  اي إدارة الع ااد النقساي  م  ندااا ت اوم ب زاتتدااا مان اإتااار 
النقساااي إلااا  اإتاااار ال اااانوني المكتاااوا  بينماااا تغتاااي تعريقاااا  
الع ااد النقسااي كاان ماان الوعااود الصااريتة والضاامنية، يوجااد ذناااإ 

باال  ن يصاابم مكانيااة كااون الوعااد صااريم قإاتقااال ضااعيل تااول 
( و ل 2ضمني  وللتوضيم  كدر   ن  يمكن عرت الوكل رقم )

 اآلتي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( مصادر الوعود في العقود النفسية2الشكل )

 المصدر: إعداد الباتدين       
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 الطبيعة الذاتية للعقد النفسي: 3 -6

 /Subjectivity) تواااااااااااااير مقااااااااااااااذيم الااتياااااااااااااة والموضاااااااااااااوعية

Objectivity)  تياال ساايتم  إلاا  عاادد ماان المعاااني المعتلقااة
  توضيم معانيدا  يماا يتعلال بالع اد النقساي ضامن ذااا البتال

يواير مقداوم الااتياة  و الموضاوعية إلاا  مادى توااب  األ اراد  ااي 
وااااياء بوااااكل معتلاااال عاااان بعضاااادم الاااابعت  ر يااااة وتقسااااير األ

 بينما توير الموضوعية التامة إل  ر ياة جمياع األ اراد واألواياء 
، توااير الااتيااة التامااة إلاا  ر يااة األ ااراد الت ااامل نقساادا التري ااةب

 ;Conway and Briner, 2005) واألواياء بتارل معتلقاة

Paillé and Mejía-Morelos, 2014)  

تواير األبتاال إلا   نداا ع اود متكوناة   ي إتار الع ود النقسية،
علاا  المسااتوى القاارد  وتوجااد   اات  ااي  عااين القاارد، ألن الع ااود 
القرديااة ااتيااة بتبيعتدااا، نظااراا ألندااا تتضاامن متااددا  وعمليااا  
إدراكدااااا ومعالجااااة المعلومااااا  العاصااااة بدااااا إلاااا  الماااادى الااااا  

، ال ى عار  عباارةيساعد  تد األترال عل   دم التارل اآلعار  ب
تتيع الموظاال  ن يقداام بوااكل جيااد نوايااا ومعاااني الساالوكيا  يساا

الصاااادرة عااان الواااركة، كماااا  ن المنظماااة ال تساااتتيع  يضااااا  ن 
تقدم جيداا سلوإ الموظل  لاالإ  ا ن تقسايرا  الموظال  و را 
 العماال ساااول تكاااون دامماااا م ترناااة بعاصاااية الااتيااة  اااي التقساااير

(Sok et al., 2013) ة وتنااقت عار،  ا ن تعددياب  مان جاناا
والتاااي تااا در علااا  تتاااوير  مصاااادر المعلوماااا  لااادى التااار ين 

تعنااي  يضاااا ب اااء الع ااود ااتيااة  علاا    وتعااديل الع ااود النقسااية
الن يت من الإ،   ن عاصية الموضوعية تستدعي القدم الجيد 

 ااي التاار ين  ماان  نقساادا التري ااةوبوالتوا اال علاا  وااروت الع ااد 
بااااين الموضااااوعية والااتيااااة  جانااااا بعاااار، تاااارتبت دراسااااة العنقااااة

دراكااا  بوااكل موضااوعي،  ماادن:  ااي مكانيااة اعتيااار اإإبماادى 
تالة الع د النقسي   ن مادى قابلياة واروت الع اد لل يااق الرقماي 

 والوضو  تعد من  ذم ما يمكن  ن يجعلدا موضوعية 

ل اااااد ناقوااااا  األدبياااااا  التديداااااة علااااا  اساااااتتياء قضاااااية الااتياااااة 
النقسااااية   بااااالرغم ماااان ظدااااور بعاااات والموضااااوعية  ااااي الع ااااود 

 البنااود علاا   ندااا موضااوعية،  دااي تب اا  عرضااة للتقسااير الااااتي
(Conway and Briner, 2005  ) لالإ   ن عدد من الكتلاا

يااارون  ن الع اااود ساااواء المكتوباااة  و غيااار المكتوباااة  ذاااي ااتياااة 
بتبيعتدا  نظراا ألن وروت الع د دامماا ما تكون عرضا  للتقساير 

دى    تااااارل مااااان األتااااارال  تيااااال قاااااد يكاااااون مااااان الاااااااتي لااااا
المنت ااي  ن المااوظقين قااد يقساارون بنااود  و وااروت متااددة ماان 
الع د النقسي بوكل ااتاي  كدار مان غيرذاا  إال  ن مادى عرضاة 
 بعت البنود الموضاوعية للتقسايرا  الااتياة ال يازال غيار واضام

(Wang and Hsieh, 2014)  بنااء علا  ذااا الن ااش والاا  
يرتكااز علااا   نااا  ماان الصاااعا تاسااايق الموضااوعية  اااي    بناااد 
يتضاامن عملياااة التباااادل، وبالتااالي  ااا ن كااال بنااد سااايكون عرضااا  
للتقسااير الااااتي  كمااا  ناا  ماان غياار األكيااد  ن المااوظقين سااول 
يضامنون بنااود اا  عاصاية ااتيااة مرتقعااة  اي ع ااودذم النقسااية، 

ير متتلبااااتدم لبناااود تلاااإ الع اااود بالواااكل ألندااام ال يضااامنون تقسااا
الااا  يروناا    ااي عنصااة ذاااا الن اااش   ناا  يمكاان ال ااول بااالرغم 

ن بعااات  مااان كاااون  ن الع اااود النقساااية اا  تبيعاااة ااتياااة، إال 
البنااااود  ااااي الع ااااود النقسااااية عرضااااة للتقسااااير الااااااتي  كداااار ماااان 
غيرذا، تيل تظل ذا  التركيبة ن تة ن اش مستمرة تول الع اود 

 نقسية ال

 :اتفاق مدرك وليس اتفاق واقعي 4 -6

تياال  ن االتقااال بااين التاار ين يمداال  بعاانل الع ااود ال انونيااة 
 ا ن االتقاال قاد ال يمدال عنصاراا  ساساياا   جاوذر عملياة التعاقاد

 ااي الع ااود النقسااية  تياال يوصاا  كاال تاارل بوجااود اتقااال  ااي 
 الع اااد، إال  نااا  لااايق اتقاااال واقعاااي، تيااال يتقااال التر اااان تاااول
البناااود ويقدماذاااا بواااكل مواااترإ  لاااالإ، يااارى بعااات الكتااااا  ن 
التبادليااة ليساا   مااراا مدماااا  ااي الع ااود النقسااية، تياال قااد يمتلااإ 
تر ي الع د اعت ادا  معتلقة تول بناود وواروت الع اد النقساي، 
تيل  ن التبادلية  ي االتقال غير متلوبة  ومن الجدير بالااكر 

إاا كاناا  الع ااود النقسااية تمداال   ن الجاادال ال زال قامماااا تااول مااا
ظااااااذرة ال اتقاااااال  يداااااا،     نداااااا اا  توا ااااال ولاااااو  اااااي بعااااات 
األساااليا  بمعناا  بعاار، ذاال تمدااال الع ااود النقسااية وجداا  نظااار 
 الموظاال واعت اداتاا  تااول العنقااة التبادليااة،  م  ندااا تمداال القكاارة

  (Gerber et al., 2012) بالنسبة للمنظمة نقسدا

الدراساااا  التديداااة التركياااز تاااول ساااوء القدااام ل اااد جااااب  بعااات 
المتعلااااال بمعنااااا  االتقاااااال  اااااي الع اااااود النقساااااية، تيااااال يغتاااااي 

تسااااااق باالتقاااااال كااااانا مااااان واااااروت الع اااااد وعملياااااة التباااااادل اإ
ساساااية باااين التااار ين  ل اااد تناولااا  دراساااا  سااااب ة العاااوت األ

 قلااينا  اا بمناقوااة ذااا  القكاارة ور    ن الع ااد النقسااي يتضاامن جاازء
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تقاااال باااين التااار ين، ألن الموظااال والمنظماااة قاااد يقدماااوا مااان اال
ويتوااااركون  يماااا ذاااو متوقاااع  ن ياااتم تبادلااا  مااان كااان التااار ين  
 مدن توير األبتال إل   ن المديرين ينظارون بواكل دقيال إلا  

كاعااا  وقااا   بعاات التصاار ا  غياار المرغوبااة ماان المااوظقين 
ين، وذااي والتااي تتعااارت مااع رغبااا  الماادير  تويلااة لنسااتراتة 

-D'Annunzio)  تااادال وتصااار ا  عاضاااعة للتقساااير الاااااتي

Green and Francis, 2005)  

و ااي عنصااة ذااا  المناقوااة   ناا  يمكاان ال ااول  ن دور التبادليااة 
ألناا  يتاادد المسااتوى المناسااا   يعااد مدماااا ضاامن ذااا  العاصااية

من التتليل    ن كان الع د النقساي مصاتلم ااتاي بواكل دامام، 
،  مااا إاا كااان اا علاا  المسااتوى القاارد  يكااون مناسااب  اا ن التتلياال

يتضاامن االتقااال بااين االتاارال،  اا ن التتلياال قااد يكااون مناسااا 
( تاارالاالعت ااادا  الموااتركة بااين األ)علاا  المسااتوى العنم ااي 

(Isaksson et al., 2010 ) 

 :الواجباتتبادل  5 -6

يوير الع د النقسي، و ل ذا  العاصية إل  اتقال متباادل مادرإ 
باااين تاااار ين  بمعنااا ،  ن التصاااار ا  التااااي تماااارق ماااان تاااارل 
المنظماااة  و الموظااال مواااروتة بتصاااار ا   عااارى تماااارق ماااان 
التاارل اآلعاار  تعتمااد الوعااود بالتصاارل المساات بلي علاا  جاازء 
كبيااار مااان التصااار ا  المتبادلاااة مااان التااارل اآلعااار  لاااالإ  ااا ن 

دال الع ود النقسية تعار  عان اإتاار العاام لقكارة الع اد، والتاي تم
 (Deal) جااااوذر عمليااااة التعاقااااد  جوذرياااااا تعتباااار  كاااارة الصااااق ة

وااياء نظياار التصااول جااوذر عمليااة التعاقااد، تياال يااتم تبااادل األ
عاار،  ماادنا: إعتاااء ذديااة ماان تاارل واتااد ال يعااد بعلاا  واايء 

مان ضامن الع اود النقساية، نظااراا ألن تل اي الددياة لام يعاد بت ااديم 
ياااااة إلااااا  الواااااعور وااااايء ي ابلداااااا  و اااااي تالاااااة تتاااااول قباااااول الدد

بالواجا عل  ردذا  دنا تبد  عملية التباادل وتباد  الع اود النقساية 
اا  صااابت  عملياااة تباااادل الدااادايا سااالوإ دابااا    اااي التكاااوين  وا 
ومست ر بين األترال، تيندا يمكن ال اول باان واكنا مان الع اود 
النقسية قد تكون  يضاا  بالرغم من  ن عادد مان الدراساا  تواير 

ل علا   ن الع اد النقساي يتضامن عملياة التباادل، إل  وجاود اتقاا
 Matthijs) إال  نا  يوجاد جادال تاول دقاة عملياة التباادل تلاإ

and Kooij, 2011)  بالرغم من معر ة المادير ى عر  بعبارة  ،
لمساااذما  الموظاال التااي تمااارق كعمليااة تبااادل لمجموعااة ماان 

دياداا المتقزا  الم دمة من المنظماة، إال  ن المادير ال يعارل تت
التارل التاي تاتم بداا عملياة التباادل،  مادنا: قاد ال يعارل المادير 
تتديداا ماذي المسااذما  المتوقعاة مان الموظال نظيار تصاول  
علاا  المكا مااا   و المرتااا  و التاادريا  لااالإ   ناا  يمكاان ال ااول 
إن  كاااارة البتاااال  يمااااا يتوقعاااا  كاااال تاااارل ماااان التاااارل اآلعاااار 

مااام بتدااي لتتااوير نظريااة كاسااتجابة لمساااذماتدم، تعااد متاات اذت
   دااا  ليساا  (Wang and Hsieh, 2014) الع ااد النقسااي

مدماة   اات نظرياااا ومياادانياا، إنمااا تتعاادا  إلاا  القداام الاادقيل لعمليااة 
 عناا  تتبي ااا  عمليااة لكاان التاار ين،ماار الااا  ينااتج التبااادل  األ

تياال يقداام كاال تاارل مااا ذااي المساااذما  المتوقعااة مناا  نظياار 
تصااول  علاا  تااوا ز معينااة   ماادنا: قااد يتساااءل الماادير مااا ذااي 
التغيرا  التي ساتتدل  اي مسااذما  الموظال إاا ماا تام تغييار 

 جانا بعر،  عندما يدرإمستوى المرتا لالإ الموظل؟ من 

اا الموظاااال  ن جدااااود  ورغبتااااا   ااااي تتااااوير مداراتااااا  مداااام جاااااد 
لتصول  عل  ترقيا   و تدريا،   ن تو ر تلاإ الرغباة يعاد مان 

(  ذااام 3المتتلبااا  االساساااية لتت ياال التباااادل  يلعاا  الواااكل )
  الواجبا  التي يدركدا تر ي الع د و ل اآلتي:

 

             المدركة من طرفي العقد النفسي( أهم الواجبات 3الشكل )
 المصدر: إعداد الباتدين                                               
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 عيراا،   ن  بالرغم من وجود اتقال تاول الواجباا  المتلوباة مان 
كل ترل كما يبين الوكل  عن ، وكما  ن  غلا تعاريل الع اد 

لاا  كوناا  يتضاامن صااق ة  و عنقااة تبادليااة بااين إالنقسااي توااير 
الموظااال ورا العماااال، إال  ن تبيعااااة تلااااإ العنقااااة تظاااال غياااار 

 واضتة بوكل كبير 

 :االعتقاداتمجموعة شاملة من  6 -6

يتضاااااامن الع ااااااد النقسااااااي للموظاااااال مجموعااااااة اعت اداتاااااا  تااااااول 
مجموعة واملة  ي التبادال  المتتملاة، والتاي يمكان  ن تماارق 
بينااا  وباااين را عملااا   لاااالإ  ااا ن ذنااااإ اتتمالياااة ألن تتضااامن 
الع ااود النقسااية اعت ااادا  تااول    ساالوإ وكاال ساالوإ يمكاان  ن 

للتاااارل اآلعاااار   يتوقعاااا  القاااارد نظياااار ت ديماااا  عااااروت متعااااددة
لالإ،   ن الع د النقسي يتضمن تغتية لكمية متوقعة من األداء 
نظيار التصاول علا  المرتاا، كمااا يتضامن  يضااا كا اة الت ااول 
واالمتيااااازا  والواجبااااا  بااااين الموظاااال ورا عملاااا   بناااااءا علاااا  
الاااإ،  ااا ن الع اااد النقساااي  وساااع و وااامل مااان الع اااد ال اااانوني  و 

ضااااي قااااد يتضاااامن العواااارا  ماااان ع ااااود التوظياااال،  بوااااكل ا ترا
 عاااااادد قلياااااال مندااااااا البنااااااود، بينمااااااا قااااااد ياااااادرإ القاااااارد بوااااااكل وا   

(Isaksson et al., 2010)  

انتنقااااا مااان التبيعاااة الااتياااة للع اااد النقساااي،  ااا ن ت اااديم تعريااال 
متادد واامل للبنااود التاي يتضاامندا الع اد النقساي، يعااد  ماراا غياار 

الع ااد قااد يتغياار و اال منت ياااا  والااإ ألن إدراإ القاارد لبنااود الااإ 
تغيير الواروت والتقااعن  ماع التارل الدااني للع اد  مان جاناا 

عاار،   ااد ركااز عااادد ماان الكتلاااا علااا  مجموعااة التااوا ز التاااي ب
يعرضدا را العمل، مدال: المرتاا، التادريا والت ادير ومجموعاة 

عااان ، االبتكاااار المساااذما  التاااي ي ااادمدا الموظااال، مدااال: اإ
مدل ذا  األنوتة والتصر ا  تعاد جاوذر وال درا ، واعتبروا  ن 

بااااراز  عنقاااة التوظيااال  وكنتيجاااة لداااااا األداء،   اااد تااام تتدياااد وا 
عناصر علا   نداا تمدال  ذمياة  كبار مان عناصار  عارى، تيال 
قااااااد التركياااااز علااااا  بناااااود معيناااااة إلااااا  إذماااااال مجموعاااااة واساااااعة 
ومتعاااددة مااان التباااادال  المتتملاااة التاااي تماااارق  اااي التقااااعن  

اا إ  (Gerber et al., 2012) ي تتادل بالمنظماا اليومية التا
بوااكل عااام يمكاان ال ااول  ن الع ااد النقسااي يتكااون ماان مجموعااة 

 ساواء كانا  مدركاة  و غيار مدركاة -واملة مان االعت اادا  
و قاااد تكاااون ضااامنية،   ،قاااد تعكاااق  اااي بناااود واضاااتة وصاااريتة

لالإ   ن التركيز عل  بعضدا يعضاع لعملياة التقاعال المساتمر 
 تر ي الع د  بين

 :التبادل المستمر بين الطرفين 7 -6

ياااارى عاااادد ماااان الكتلاااااا  ن  ذاااام عاصااااية لعمليااااة التبااااادل ذااااي 
عاصاااااية االساااااتمرارية، نظاااااراا ألن الع اااااد النقساااااي يمدااااال عملياااااة 
تقاعلية مستمرة تتم من عنل التقاوت المتبادل والمتغيار  لاالإ 
 اااا ن االسااااتمرارية توااااير إلاااا  عمليااااا  متكااااررة ماااان كاااال تاااارل 

نجاز وعودذم للترل اآلعر  ل د عبر الكتلاا  يضاا عن كون إ
عاصية االستمرارية مدمة جداا عند تعريل الع اد النقساي، والاإ 
ألندااا تميااز ذاااا الناااو  ماان الع ااود عاان غيااار  ماان ع ااود التباااادل 

   و  اا لدا  العاصية  ا ن (Lapointe et al., 2013) عرىاأل
   تر ي الع د بنود الع د النقسي تتغير تسا تقاعن

 :طرفي العقد النفسي 8 -6

بناء عل  العارت الساابل  ا ن تعااريل الع اد النقساي تواير إلا  
  (المنظماااة)وجاااود تااار ين لدااااا الع اااد: الموظااال، ورا العمااال 

بسادولة، نظااراا  الموظال  يمكان التعارل علا  التاارل األول 
ألن الع اااد النقساااي يتكاااون وياااتم تتليلااا  علااا  المساااتوى القااارد   
لااااالإ ياااارى عاااادد ماااان الكتلاااااا  ن الع ااااود النقسااااية ال تااااتم علاااا  
المستوى الجماعي  و من عنل ترل دالال غيار تر اي الع اد  
مااان جاناااا بعااار،  باااالرغم ماااان سااادولة التعااارل علااا  مااان ذااااو 

تتديااد ماان ذااو التاارل الموظاال ومااا الااا  يسااع  إلياا ، إال  ن 
الااا  يمداال المنظمااة يعااد  مااراا لاايق يساايراا   داال يمداال المنظمااة 

دار ؟  و  نااااا  مااااادير الماااااوارد المواااارل المباوااااار؟  و المااااادير اإ
البواااارية؟ انتنقاااااا ماااان ذااااا  التسااااا ال ، تبااااين الدراسااااا  تااااول 
الع اود النقسااية  ن الموظال ياادرإ تصاار ا  المنظماة ماان عاانل 

التصاار ا  واألنوااتة وال اارارا  الصااادرة  نظاارة واااملة علاا  كا ااة
 ,Paillé and Mejía-Morelos) عااان وكااانء المنظماااة

، مداااال: الر ساااااء المباواااارين، كمااااا يروندااااا  يضاااااا ماااان  (2014
وااااااارا  الصااااااادرة عاااااان المنظمااااااة، مداااااال: السياسااااااا  عاااااانل اإ

والتعليما  المتعل اة با دارة وا ون الماوارد البوارية بداا مان عانل 
و نوتة وكنء المنظمة، يدرإ الموظال الد اة تصر ا  وقرارا  

ماان عاانل نوعيااة قاادراتدا البواارية  ااي ال يااام بعمليااة تبااادل  عالااة 
وصادقة،  مدنا: تصبم المنظمة قاادرة علا  االذتماام، واالنتمااء 
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إاا مااااااا  ساااااار الموظاااااال ذااااااا  التصاااااار ا  علاااااا   ندااااااا منسااااااوبة 
 للمنظمة، بالرغم من قيام وكنمدا بتلإ التصر ا  

غم ماان تركيااز  غلااا تعاااريل الع ااد النقسااي علاا  الموظاال بااالر 
القاااارد علاااا   ساااااق  ناااا  التاااارل األساسااااي للع ااااد النقسااااي،  اااا ن 
الجاادال ال ااامم اآلن ذااو تااول ماادى وجااود ع ااد نقسااي للمنظمااة  

ل تول ما إاا كان آوللتوضيم  كدر،   ن عدد من الدراسا  تتس
باااااين للمنظمااااة اعت اااااادا  متااااددة تاااااول عمليااااة التباااااادل بيندااااا و 

الا  يمتلك  الموظل القرد؟ و ل ماا تام   اات الوكلوبموظقيدا  
مناقوااات   عااان ، تواااير نظرياااا  الع اااد النقساااي إلااا  تكاااون الع اااد 

نظاار  دااةالنقسااي ماان اعت ااادا  ماان كاان التاار ين  لااالإ  اا ن وج
 (ال يااديون)را العمل عادة ما تمدل عن تريل وكنء المنظماة 

الديكاال التنظيمااي  و   و عاان ترياال عصااام  المنظمااة، مداال:
اساااتراتيجيا  العمااال  وبواااكل عاااام  ااا ن  غلاااا الكتااااا يااادعمون 
كاااون الع اااد النقساااي ذاااو ظااااذرة  ردياااة متعل اااة باألواااعا  دون 
الم سسااااا ، لااااالإ  اااا ن المنظمااااا  ككيانااااا  مجااااردة ال تمتلااااإ 

 ذااا بتمديلداا  اي ال يااام بدااا الاادور  ع اود نقساية، تياال ي اوم وكن
(Sok et al., 2013 )  و  ااا لدااا الن ااش،  ا ن مدما  المنظماة

ككيااان ت تصاار علاا  تاااو ير الساايال الااا  تاااتم  ياا  عمليااة الع اااد 
 النقسي، وال تمتلإ ذي بتد ااتدا ع ود نقسية 

بناااءا علاا  ذاااا القداام، يمكاان ال ااول  ن المااوظقين يتعاااملون مااع 
المنظمة عل   ندا تمتلإ ع د نقسي  ي تالة وجود ع ود نقسية 

 ااا ن عااادد مااان المقااااذيم تواااير إلااا  المنظماااة بواااكل لدااام  لاااالإ 
إجمالي وال توير إلا  وكنمداا تتدياداا  توامل التقسايرا  القكرياة 
التديدة لمقدوم الع د النقسي مستويا  غير عمي اة لكيقياة وجاود 

لاالإ  ( Wang and Hsieh, 2014) ع اود نقساية للمنظماا 
منظماة ذاي   ن  غلا األبتال تول الع ود النقساية تعتبار  ن ال

تالااة  رديااة تمداال تاارل  ااي الع ااد النقسااي  وتلعيصاااا للمناقوااة 
 عااان  يمكااان إباااراز  ن األدبياااا  توضااام وجاااود صاااورة صاااريتة 
وواضتة لترل الموظل، إال  ن صورة الترل اآلعر ال زالا  

 بتاجة إل  المزيد من القت  والتتليل 
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تتضااامن األتااار القكرياااة المقسااارة للع اااد النقساااي اعت اااادا  تاااول 
عنقا  تبادلياة، والتاي تواكل مان قبال تقاعال القارد وعبراتا   اي 

التعامال مااع را العماال التااالي  وذاااا يوااير إلاا   ن االعت ااادا  
تول الع د النقسي توكل بعوامل عار  المنظمة  و توكل نتيجة 

ل السااابل ال تعتباار العااوت  ااي عنقااا  وظيقيااة مااع را العماا
جااازء ماااان الع اااد النقسااااي  لااااالإ  ااا ن الدراسااااا  تواااير إلاااا  قلااااة 
االعتماد عل  العوامل العارجية  و العبارا  السااب ة  اي تواكيل 
الع د النقسي للموظل  ل د بينا  عادد مان التعااريل السااب ة  ن 
الع اااد النقساااي يكاااون بواااكل كبيااار عااان تريااال العبااارا  السااااب ة 

والمنظمة  تيل يعت د  ن الموظال يصاي  للعنقة بين الموظل 
  (Isaksson et al., 2010) توقعاتاا  ماان تاجاتاا  الداعليااة

تيل  ن األ راد يتعلمون كيال يتاورون مدال تلاإ التاجاا  مان 
اآلعاااارين وماااان الت اليااااد واألعاااارال، والتااااي باااادورذا تتغاااا  علاااا  
عبراتدم الااتياة وتوجدداا نتاو اتجاا  عاام غيار الاا  كاان يساع  

 القرد ل  

ماااع الاااإ  ااا ن الدراساااا  التديداااة ال تعتاااي تركياااز لقكااارة تاااادير 
العبااارا  الوظيقياااة السااااب ة علااا  تواااكيل الع اااد النقساااي التاااالي، 
نماااا تضاااع كااال تركيزذاااا علااا  المنظماااة التالياااة كسااابا رميساااي  وا 
لتوااكيل الع ااد النقسااي  إن تعرياال الع ااد النقسااي بناااءا علاا  ذااا  

المااااوظقين قااااد يعت اااادون  ن  بااااالرغم ماااان  ن القكاااارة يعناااا   ناااا 
إاا لاام تعاات تلااإ الوعااود  المنظمااة تتعدااد ب نجاااز وعااود متااددة 

مااااان المنظماااااة التالياااااة  و لااااام تواااااكل مااااان عنلداااااا   ااااا ن تلاااااإ 
مااان ع ااادذم النقساااي،  مااادن: قاااد يعت اااد  اا االعت اااادا  ليسااا  جااازء

الموظقااااون  نداااام سااااول يتتصاااالون علاااا  ترقيااااة  ااااي منظماااااتدم 
دااا  ااي منظمااا  ساااب ة نظيااراا قيااامدم التاليااة ألنداام تتصاالوا علي

  مااع (Matthijs and Kooij, 2011)ببااال جدااود متمياازة 
الااإ،  اا ن منظماااتدم التاليااة التااي لاام ت تااع وعااوداا نتااو عنقااة 
ن اتجاذاا  نتاو تصار ا  متاددة،  ا ن  تبادلية معيناة  و لام تكاول
مجااارد وجاااود مدااال الاااإ االعت اااااد بالترقياااة ال يعاااد ضااامن الع ااااد 

 التر ين   النقسي بين

 ااي ندايااة المتااال،   ناا  ماان الصااعا القصاال بااين االعت ااادا  
التي لم تكلون  و تتادر بالعنقا  مع المنظمة التالياة وباين تلاإ 
االعت ااادا  التااي كوناا   و وااكل  نتيجااة العااوت  ااي عنقااا  

 ,Wang and Hsieh) وظيقيااة مااع منظمااا   عاارى ساااب ة

يتم التوا ال تولداا مان   ذا  المواقل المعتلقة يمكن  ن (2014
 ن العباارا  السااب ة الناتجااة  قالنظريااا علاا  األ عانل اعتبااار
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مااان عنقاااا  وظيقياااة ماااع متتلباااا  سااااب ة، ال يمكااان توقاااع  نااا  
سايتم ت ييمدااا  و المسااالة عندااا كوعاود  و واجبااا  لاام ت تعدااا  و 
تلتاازم المنظمااة التاليااة نقساادا بداااا لااالإ،   ناا  ماان المتتمااال  ن 

ل تاارل  ااي العنقااة قااد يتااادر بااالعبرا  الساااب ة نظاار كاا ةوجداا
وااارة وذنااا تجاادر اإ ،للعنقااا   و التاجااا  الااتيااة لكاال تاارل

إلااا   ن التعااااريل ال ديماااة، والتاااي اعتماااد  علااا  عوامااال عاااار  
المنظمااة عنااد تقسااير الع ااد النقسااي، ذااي ماان ركااز  علاا  كااون 

لإ، من الع ود النقسية  عل  الن يت من ا اا التوقعا  تمدل جزء
 اااا ن وجدااااة النظاااار التديدااااة للع ااااود النقسااااية والتااااي تعتمااااد علاااا  
التعددياة تعبار بواكل صاريم علا  إباراز تادود  اصالة تباين ماان 
ذم  ترال الع د وما ذي عتوت مس ولياتدم   ا ن كانا  الع اود 

تصبم التاجا  القردية  قل  نالنقسية تتم عن تريل الوعود، إا
ن التاجاا  قاد تكاون مدماة وضوتاا  بناءا علا  ذااا التقساير،  ا 

 يمااااا يتعلاااال بنااااو  الوعااااود التااااي يرغبدااااا القاااارد وينتظاااار  ن يااااتم 
  (Sok et al., 2013) إنجازذا من قبل المنظمة
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لاا   كاارة االعتاارال كتعبياار بنغااي ماااعوا ماان التعبياارا  إينظاار 
عاااداد الع ااااود ال انونياااة  ي ااااال إن ذنااااإ اعتاااارال إال انونياااة عنااااد 

عناادما ي اادم  تااد األتاارال  داء  قاال ممااا ذااو متلااوا مناا   يمااا 
يتعلل باتد الوروت  يتدل اعترال الع د النقسي بواكل موااب ، 

اعت اد  تد  ترال الع د  ن التارل )تيل يعرل االعترال بان  
 Conway( )اآلعاار  واال  ااي إنجاااز واجباتاا  التااي تعدااد بدااا

and Briner, 2005: 64) بناااء علاا  ذاااا التعرياال  اا ن  
مقداااوم اعتااارال الع اااد النقساااي يواااير إلااا  مقداااوم عكساااي لمقداااوم 

نجاز الوعود  لالإ   ن االعترال يعناي عادم إاإيقاء بالوعود  و 
االلتزام بتنقيا بعت بنود الع د  توابداا ماع تبيعاة الع اد النقساي 

مان  اا مرتقعا باين تياتا  مساتوىا اات ،   ن مقدوم االعتارال يتمال 
دراإ القاااارد   كداااار ماااان كوناااا  يعتمااااد علاااا  االتقااااال الااتيااااة واإ

و  ناااا  قااااد يتاااادل أل  ماااان الوعااااود الصااااريتة  الصااااريم  كمااااا 
الضاامنية  ل ااد وصااق  األبتااال التديدااة االعتاارال بكوناا  م ارنااة 
إدراكيااة بااين الوعااود التااي تتصاال عليدااا القاارد وتلااإ التااي وعااد 

لا  إبداية التوظيال  لاالإ  ا ن االعتارال يواير  بالتصول عليدا
تناااقت ماادرإ بااين الوعااود الساااب ة وبااين مااا اسااتلم  القاارد  عاانا 

(Aldossari and Robertson, 2016 )  وذناا تجادر اإواارة

الااااا   ن عملياااااة االعتااااارال تعتلااااال عااااان ردة القعااااال تاااااول ذاااااا  
العمليااااة   تيدمااااا  ن لنعتاااارال مسااااببا  منقصاااالة عاااان تبيعااااة 

رال،   ن النتامج واآلدار المترتبة عن االعتارال  يضاا تمدال االعت
 كما سيتم ورتدا  ي   رة الت    منقصنا  اا كيان
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تتاادل عمليااة االعتاارال نتيجااة مواقاال وتصاار ا  ي ااوم بدااا  تااد 
تر ااي الع ااد  ل ااد تعاادد  األبتااال التااي تناولاا  دراسااة مسااببا  

 عملية االعترال مبينة عدد من األ كار و ل المناقوة التالية: 

يتااااادل االعتااااارال عناااااد عااااادم  اعلياااااة تتبي اااااا  إدارة الماااااوارد  (1
لنقساااي قاااد  نجاااز البوااارية، يوا ااال الموظقاااون علااا   ن الع اااد ا

عنااادما يااادركون  ن المنظماااة تتبنااا  مجموعاااة مااان التتبي ااااا  
العاصة بالموارد البوارية  كماا تباين عادة  بتاال  ن التواصال 

 يااةوتساان  داام المااوظقين لتتبي ااا  إدارة المااوارد البواارية وكيق
نجااز، تيااال  ن   ااي إدراكداام  ن الع ااد النقسااي قااد  تداساااذمم

لااااة عاااادم تناسااااا تري ااااة المااااوظقين يوااااعرون بالقااااارل  ااااي تا
تواصاااال المنظمااااة بوااااان تتبي ااااا  إدارة المااااوارد البواااارية مااااع 

 ,Aykan) التجاااارا القعلياااة للماااوظقين  اااي  مااااكن العمااال

2014; Raeder et al., 2012)    
يتاااادل االعتاااارال عنااااد   اااادان الاااادعم ماااان المواااارل  و ماااان   (2

المنظماة، تيال وجاد  الدراساا   ن الادعم التنظيماي الماادرإ 
ت ااد عاادة ماا يتنباا ب نجااز الع اد النقساي     بمعنا ، عنادما يع

مان عانل االذتماام بر اذياة الموظقون بان المنظمة تادعمدم
 لتاجااة و عناادما ت اادم المساااعدة للمااوظقين عنااد ا المااوظقين 

  ندم يعت دون  ن المنظمة قاد  نجاز  وعودذاا  وذااا االعت ااد 
قااد يقساار بااان المااوظقين ياارون  ن الاادعم التنظيمااي  كباار ماان 
 ياااة اعتراقاااا  صاااغيرة قاااد تظااال غيااار منجااازة،  بالتاااالي  ااا ندم 
يميلاااون إلااا  االعت ااااد باإنجااااز  كماااا  ن الااادعم الاااا  ي دمااا  

القكارة وذاي تجااوز  المورل المباور قد يقسر من عنل نقق
االعتراقااااا  الصااااغيرة  و الضااااي ة  كمااااا  ن الاااادعم التنظيمااااي 
المااادرإ يعمااال كمتغيااار وسااايت يااا در علااا  اساااتجابة الموظااال 

 ,.Lapointe et al) لوجاود االعتراقاا   اي إنجااز الوعاود

2013)   
يتاادل االعتاارال بساابا  تاادال ت ااع عااار  المنظمااة،  و قباال  (3

لدراساااااا  التديداااااة  ن انضااااامام الموظااااال لداااااا  تيااااال تباااااين ا
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المااوظقين قااد يتعرضااون للقااوارل  ااي منظماااتدم التاليااة نتيجااة 
تكاااون عبااارا  سااااب ة ماااع منظماااا  سااااب ة ناتجاااة عااان وجاااود 
اعتراقاااا   كماااا  ندااام قاااد يتعرضاااون للقاااوارل نتيجاااة تصاااولدم 
عل  عيارا  توظيل متعددة قبال العمال لادى المنظماة  عاادة 

دم عباارا  ساااب ة ساالبية ن الاااين تتكااون لااديو مااا يمتلااإ الموظقاا
بوان إنجاز ع ودذم النقسية د اة  قال  اي منظمااتدم  وبالتاالي 
  ندم يتعاملون مع المنظمة التالية بتر   كبر ليتاكادوا مان 
 ن المنظماااة ساااول تنجاااز وعاااود ع اااودذم النقساااية  إن وجاااود 
مدال ذاااا التاار  ماان تاارل الماوظقين قااد يزيااد ماان اتتماليااة 

  (Chiang et al., 2012) سايتةتتباع االعتراقاا ، تتا  الب
بساااابا    عناااادما يمتلااااإ الموظقااااون عيااااارا  قليلااااة للتوظاااال

 ا ندم عاادة ماا  عوامل معتلقة مدال ارتقاا  معادال  البتالاة 
يكونااون  قاال ترصاااا تااول إنجاااز المنظمااة لوعودذااا، ألنداام ال 

توظل جديادة   اا يمتلكون ال وة وال درة الكا ية للبتل عن  رص
وباااالن يت،  قاااي المواقااال التاااي يتملاااإ  يداااا الموظااال  ااار  
  ضاال للتوظاال،  اا ندم ماان المتتماال جاادا  ن يترصااوا بوااكل 
  ضاال علاا  ضاارورة إنجاااز المنظمااة لوعودذااا  ألنداام سااول 
ار المنظماة  اي  يبتدون عن  ر   عرى للتوظل عنادما ت صر

بوااااكل إنجاااااز وعودذااااا، وبالتااااالي  اااا ندم يتتبعااااون االعتراقااااا  
 جد   

 عيراا يتدل االعترال عند إجراء الموظقين م ارنا  بماوظقين  (4
بعاارين ويصاالون إلاا  نتااامج غياار متباااة بالنساابة لداام   ماادنا: 
عناااادما ي ااااارن موظاااال مااااا ع ااااد  النقسااااي مااااع موظاااال بعاااار 
ويلعااااا   نااااا  تتصااااال علااااا  ع اااااد نقساااااي سااااايء،   نااااا  مااااان 
المتتماال  ن ياادرإ وجااود اعتراقااا   ااي ع ااد  النقسااي  وعلاا  

يجابياااة،  ااا ن إلاااإ،  ااا اا انتجااا  الم ارناااة نتاااامج العكاااق مااان ا
الموظل من المتتمال ان يادرإ إنجااز الوعاود التاي يتضامندا 

   (Paillé and Mejía-Morelos, 2014) ع د  النقسي
 اااي تصااانيل بعااار لمساااببا  تااادول االعتااارال، قااادم عااادد مااان 
البتااااااال تصاااااانيقا   عاااااارى معتماااااادة علاااااا  نااااااوعين ماااااان تاااااارل 

يوجااااد  داء تنظيمااااي ضااااعيل ماااان قباااال االعتاااارال:  والا، تيدمااااا 
 تتدياااااداا  يماااااا يتعلااااال بتت يااااال  ذااااادا دا وغاياتداااااا  المنظماااااة 

ي ودذا إل  عدم االلتازام بوعودذاا  يتادل االعتارال الاا  يسام  
  تيااال يسااابا ذااااا المقداااوم (Reneging( )نكااال العداااد)باسااام 

 ااي إدراإ الموظاال لوجااود اعتراقااا   ااي إنجاااز الع ااد النقسااي  

مااا يوجااد عمليااا  منعقضااة وغياار كا يااة ماان التقاعاال دانياااا، تيد
االجتماعي بالمنظماة و اي تالاة وجاود تقاعال غيار صاتيم قبال 
عمليااة التوظياال، األماار الااا  يساابا سااوء القداام بااين المااوظقين 

( عاااااااااااااااادم التوا اااااااااااااااال)والمنظمااااااااااااااااة، ويوااااااااااااااااار إلياااااااااااااااا  باساااااااااااااااام 
(Incongruence) والااااااااا  ي ااااااااود  يضااااااااا إلاااااااا  إدراإ وجااااااااود ،

وجااد عاادد ماان الكتاااا  ن عمليااا  التد ياال اعتراقااا   لااالإ   ااد 
وعادد مارا  التقاعال  التدريا وور  بليا  العمال التنظيمي 

مع ممدلاي المنظماة قبال التوظيال، تسااذم  اي الت ليال مان مادى 
 إدراإ الماااااااااوظقين لوجاااااااااود اعتراقاااااااااا   اااااااااي ع اااااااااودذم النقساااااااااية

(Aldossari and Robertson, 2016)  

 :اآلثار المترتبة عن االختراق 2 -7

ت كاد الدراساا  علا  وجاود بدااار كبيارة ناتجاة عان إدراإ مسااتوى 
مرتقااع ماان االعتاارال لتر ااي الع ااد النقسااي، تياال ُياارى مسااتوى 
االعترال عل   ن  التري ة األذم التي ي يم من عنلدا الموظقين 
تالاااة ع اااودذم النقساااية  كماااا  نداااا تري اااة مدماااة لتوضااايم كيقياااة 

عماال  وكنتيجااة لااالإ،   ااد تااادير الع ااد النقسااي علاا  معرجااا  ال
بيناااااا  البتااااااول الساااااااب ة  ن إدراإ وجااااااود اعتراقااااااا  ماااااان قباااااال 
الموظقين يرتبت بر اذية  قل  اي مكاان العمال، واتجاذاا  سالبية 
نتااااااو الوظيقااااااة والمنظمااااااة، مداااااال: انعقااااااات مسااااااتوى الرضااااااا، 
وااللتااااااازام، و داء وظيقاااااااي مااااااانعقت، ومساااااااتوى مااااااانعقت مااااااان 

ا  ساالوكيا  االنسااتاا ماان ساالوكيا  المواتنااة التنظيميااة، وارتقاا
 ,Matthijs and Kooij) المدااام  و تاارإ العماال بالمنظمااة

  ولتقسير تلإ اآلدار   نا  يمكان ال اول  نا  عنادما يادرإ (2011
الموظقااااون  ن منظماااااتدم قااااد اعترقاااا  ع ااااودذم النقسااااية،  اااا ندم 
ينظرون إل  عنقااتدم ماع منظمااتدم بواكل سالبي ويكوناون  قال 
اتتمالية لل يام باية  نوتة لصالم منظماتدم  لاالإ يمكان ال اول 

مااااا توصاااال باندااااا: ن النتااااامج المترتبااااة علاااا  االعتاااارال عااااادة  
 (Attitudinal)اعت ادياة  / و اتجاذياة  (Affective) عاتقية

   (Behavioural( )Aykan, 2014)  و سلوكية

ل ااد قاادم عاادد ماان الكتاااا تقساايرا  منت يااة ليدااار الموااار إليدااا 
 عاان ، مندااا:  واُل  باالعتماااد علاا   كاارة  ن الوعااود تتكااون ماان 

وقعااا  غياار قابلااة ل يقاااء توقعااا ،  اا ن االعتاارال قااد يتضاامن ت
بدااا، تياال إن مداال تلااإ التوقعااا  تعاارل بتاديرذااا علاا  الرضاااا 
واألداء الااوظيقي  دانيااااا، ي لاال االعتااارال مااان الد ااة والتاااي بااادورذا 
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ت در عل  المعرجا    عادة ما تتتلاا الع اود  ن يمتلاإ تر اي 
الع ااااد قاااادر متاااادد ماااان الد ااااة بااااان التاااارل اآلعاااار سااااول ي ااااوم 

  وعنادما يادرإ الموظال (Raeder et al., 2012) بالتزاماتا 
عملياااة االعتااارال  ااا ن د تااا  بالمنظماااة تااانعقت، وبالتاااالي يواااعر 

و سااااالوكياا  اااااي العنقاااااة ماااااع  بميااااال  قااااال ألن يساااااتدمر عاتقيااااااا 
المنظماااااة، ألنااااا  ببسااااااتة يواااااعر بد اااااة ضاااااعيقة  اااااي  ن تبادلااااا  

مساات بنا  كمااا  ناا  سااول يوااكإ  ااي  نقساا  االسااتدماربالمنظمااة 
المنظمة  ي القترا  الماضية  و ي التااال  الواديدة  ا ن نزاذة 

ألنااااا  وقاااااع  اااااي  ااااا  الغاااااش   الموظااااال ساااااول يواااااعر بالعياناااااة
والعااادا ، األماااار الااااا  ياااادعو  التباااا  ساااالوإ االنت ااااام  التقسااااير 
الدالااال يتضااامن إدراإ عااادم المسااااواة، الاااا  يتباااع عنااادما تقوااال 

ن الموظاال يقاااء بالتزاماتدااا ماان الع ااد  لااالإ  اا المنظمااة  ااي اإ
عااادة مااا ي ااوم ب عااادة التااوازن ماان عاانل ت لااي  مساااذمت   ااي 
العمال  يتضامن التقسااير الراباع  ن االعتارال يتاارم الموظال ماان 
التصاول علاا  التااوا ز، والتااي باادورذا تمداال مااورداا مدمااا للرضااا 
الوظيقي والدا عية للعمل  و عيراا   ن التقسير األعير ينتلل مان 

تتاااور الموظااال نتاااو تت يااال  ذااادال   كااارة  ن االعتااارال يعرقااال
وعصية مدمة، مدل: التصول عل  الترقيا   وذاا األمر ي اود 

 Chiang) ذادالإلا  الواعور باإتباات بسابا عادم تت يال األ

et al., 2012 ) 

قوياااة  اا ينظاار لنعتاارال علاا   نااا  عباارة عمي ااة والتاااي تتماال بدااار 
مج علااا  األداء، نظاااراا ألنااا  مسااابا قاااو  وواااامل لعااادد مااان النتاااا

الساالبية علاا ، وألناا  يعتلاال عاان كاال التجااارا القرديااة األعاارى 
التااااي يتعاااارت لدااااا القاااارد  ااااي منظمااااا  األعمااااال  ماااادن: عنااااد 

  والتي ال تتضمن    نو  من الوعود الوعور بعدم المساواة 
  ناا  يمكااان معالجتدااا ب عاااادة التااوازن باااين المساااذما  والعواماااد، 
بينمااااا العسااااامر التااااي تنااااتج للقاااارد نتيجااااة اعتاااارال الع ااااد النقسااااي 
تتعاااادى الواااااعور بعاااادم المسااااااواة إلااااا  انعاااادام الد اااااة  و الواااااعور 

-Paillé and Mejía) بالعياناااة وتنمياااة سااالوكيا  االنت اااام

Morelos, 2014)ا معالجتدااا  و   وذااا  النتااامج ماان الصااع
إعاااادة توازنداااا،  مااادنل: مااان الصاااعا إعاااادة الد اااة باااين الموظااال 
والمنظمااااة بساااادولة ألن الموظاااال سيوااااكإ  ااااي كاااال التصاااار ا  

 المست بلية للمنظمة ألندا قام  بالعدا  ساب ا  

ل د بين  األبتال  ن ردة  عل الماوظقين لعملياا  اعتارال الع اد 
 النقسي قد تتضمن اآلدار اآلتية: 

  قات مستويا  الد ة  ي المنظما انع -

  اتجاذا  نقسية سلبية نتو المنظمة -

  ارتقا  معدال  ترإ العمل بالمنظمة )دوران العمل( -

  انعقات الر اذية النقسية -

ارتقااا  المواااعر واألمزجااة الساالبية، مداال: التااوتر، العناال،  -
 تبات والتعا  اإ

  انعقات الرضا الوظيقي -

  انعقات االلتزام التنظيمي -

   انعقات مستوى تنقيا الواجبا  -

انعقاااااااات معااااااادال  األداء الاااااااوظيقي وسااااااالوإ المواتنااااااااة  -
  التنظيمية

و اااي عنصاااة ذاااا  المناقواااة   نااا  يمكااان التاكياااد علااا   ن  كدااار 
اآلداار المترتباة علاا  اعتارال الع ااد النقساي والتااي تتصال  علاا  

( االتجاذااااا  وتتضاااامن  1اذتمااااام البتااااال بوااااكل كبياااار ذااااي: )
( ساالوكيا  وتتضاامن  2الااوظيقي، وااللتاازام التنظيمااي  )الرضااا 

تاارإ العماال، ساالوإ المواتنااة التنظيميااة، األداء الااوظيقي  وذااي 
بدااار ال وااإ  ندااا اا   ذميااة وتااادير كبياار علاا   اعليااة وكقاااءة 

  (Matthijs and Kooij, 2011) منظما  األعمال

بااالرغم ماان وجااود عاادد معتلاال ماان مناااذج وتاارل البتاال والتااي 
 اا سااااتعدم   ااااي دراسااااة الع ااااد النقسااااي، إال  ن ذناااااإ اسااااتعداما

للبتااااااول الكميااااااة المبنيااااااة علاااااا  االسااااااتبيان والدراسااااااا   اا وااااااامع
الم تعيااة  قاااد ذاااا االسااتعدام بعاات الكتلاااا إلاا  التصااريم بااان 

  (مصاايدة المندجياااة)دراسااا  الع ااد النقساااي وقعاا   يمااا يسااام  
مااان البتاااول  (%70) علاا  سااابيل المداااال:  دبتاا  الدراساااا   ن 

المتعل اااة بالع اااد النقساااي كانااا  تساااتعدم المااادعل الكماااي اعتمااااداا 
  (Cross-sectional Surveys) علاا  االسااتبانا  الم تعيااة

ماااان البتااااول كاناااا  تسااااتعدم  (%20)عاااار،  اااا ن بماااان جانااااا 
كاناااااااااا   (%10)، و(Longitudinal) االسااااااااااتبيانا  التوليااااااااااة
اعتمااداا  (Qualitative Approach) تستعدم المدعل الناوعي

  وقباال (Cuyperet al., 2008)علاا  الم ااابن  الوعصااية 
مناقوااة  دوا  البتاال وال ياااق لظاااذرة الع ااد النقسااي، لعلاا  ماان 

داة التااي داة األنسااا ذااي األالمنتاال  ن يااتم التاكيااد علاا   ن األ
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تبنااا  علااا  نظرياااة وتعريااال متااادد لظااااذرة الع اااد النقساااي   مااان 
بتديااااة  و المندجيااااة البتديااااة داة الالمنتااال الصااااتيم  ن ت اااااد األ

بالنظريااااة، لااااالإ   ناااا  يتوجااااا التركيااااز علاااا   ن ظاااااذرة الع ااااد 
النقسااي تعتمااد علاا  كوناا  يوااير إلاا  اعت ااادا  الموظاال و دماا  
لعنقا  تبادلية مبنية علا  التعددياة بينا  وباين را العمال  كماا 

بتااال الساااب ة قااد  وااار   ناا  يتوجااا اإوااارة إلاا   ن  غلااا األ
دعلين عنااد دراسااة الع ااد النقسااي:   مااا التركيااز علاا  لا  تبنااي مااإ

 و  (Perceived Content) المتتااوى الماادرإ للع ااد النقسااي
 Perceived) التركياز علا  االعتراقاا  المدركاة للع اد النقساي

Breaches (Aykan, 2014 )  كمااا بيناا  األبتااال السااااب ة
 اسااتعدام عاادد معتلاال ماان النتااامج واألدوا  البتديااة الستكوااال
واعتبااااار العنقااااا  االرتباتيااااة للع ااااد النقسااااي  وماااان  ذاااام تلااااإ 
األدوا : االسااتبيان، مناااذج الساايناريو،  ساااليا التاادل التاار ، 
الم ااااااااابن  الوعصااااااااية، الماااااااااكرا  اليوميااااااااة ودراسااااااااة التالااااااااة 

(Conway and Briner, 2005 )   و يماا يلاي ن ااش ألناوا
 م اييق الع د النقسي:

 مقاييس المحتوى: -8

تعتمااااد  غلااااا م اااااييق المتتاااااوى للع ااااد النقسااااي علاااا  م ااااااييق 
متعددة البنود، تيل ي وم من عنلدا الموظال بتصانيل الوعاود 
التااااي يمكاااان تبادلدااااا مااااع المنظمااااة  تسااااع  ذااااا  الم اااااييق إلاااا  

تجمياااع إدراكاااا  الموظااال تاااول مقااااذيم الع اااد      نداااا ترتكاااز 
نقساا   علاا  دراسااة إدراكااا  الموظاال للوعااود التااي قتعدااا علاا 

للمنظماة، والوعااود التاي قتعتدااا المنظمااة علا  نقساادا للموظاال  
بعااد الااإ ي ااوم الباتاال بتكااوين مجمااو  ندااامي لكاال مبتااول عاان 
تريل تساا متوسات لكال البناود ولكال تالاة  عاادة ماا تساتعدم 
البتااول، و اال ذااا  المندجيااة، عاادد معتلاال ماان الم اااييق  يمااا 

الموظاااااال علااااااا  يتعلاااااال باالعت ااااااادا  المتاااااااددة مداااااال: تعليااااااال 
الواجبا ، الوعود المدركة، االلتزاما   و تتا  التوقعاا   و يماا 

 ,.Cuyperet al) يتعلاال  يضاااا بعاادد البنااود المكونااة للم ياااق

  تتميااز ذااا  التري ااة ب تاتااة القرصااة للباتاال  ن يتاادد (2008
م اادار  ذميااة كاال بنااد  كمااا  ندااا تتميااز بساادولة التوزيااع ووضااو  

ن الجانا اآلعر،  ا ن ذاا  التري اة قاد ال جابا  المتلوبة  ماإ
تتضااامن بعااات البناااود التاااي يراذاااا المبتاااول مدمااا  بالنسااابة لااا ، 
تياااال  ن البنااااود ال تصاااال بوااااكل كااااال  كا ااااة جوانااااا عمليااااة 
التبادل  كما  ن بعت البنود قد تكون غير اا  معنا  وتعتلال 
بوااكل كبياار ماان دراسااة ألعاارى  وذنااا تجاادر المنتظااة  ن مداال 

تنااتج ماان األتاار القكريااة الضااعيقة المقساارة لكيقيااة  ذااا  العيااوا
( 1إدراإ الموظقين لمتتويا  ع ودذم النقساية  يعارت جادول )

 نموا  من م اييق المتتوى و ل التالي:

 

 

 لعقد النفسي وفق مقاييس المحتوىا( مقياس 1جدول )

 واجبات المنظمة تجاه الموظف  1
 مدى ملزمة المنظمة بتوفير العناصر التالية لكإلى أي 

 مرتقع جداا    5 4 3 2 متل اا    1  العبارة  
      مجموعة من ال واعد الرغوبة   
      معاملة عادلة  ا
      منة نسبياا بوظيقة   
      تغاية عكسية تول  دامي د
      التدريا  ه
      ال يادة والتوجي  و
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 الموظف تجاه المنظمةواجبات  .2
 إل     مدى توعر بانإ ملزم بتو ير العناصر التالية للمنظمة

 مرتقع جداا    5 4 3 2 متل اا    1  العبارة  
      التتو  لل يام بمدام عار  وظيقتي  
      العملتتوير مدارا  جديدة تسا تاجة  ا
      تادية وظيقتي بصدل  
      التعامل بامان  مع المنظمة  د
      ضا ية إاا تتلا العمل الإإالعمل لساعا   ه
      اتبا  سياسا  وتعليما  المنظمة و

 (Conway and Briner, 2005)المصدر:        
 

 

  مقاييس االختراقات: -9

توجااد دندااة  نااوا  ماان الم اااييق تسااتعدم ل ياااق اعتراقااا  الع ااد 
 ويتلاا ،قامماة ببناود الع اد النقسي  ي ادم الناو  األول للمبتاودين

مندم ت دير مدى االلتزام بالوعود المتعل ة بتلإ البنود وماا إاا تام 
 ااي اإنجاااز  يسااتعدم النااو  الداااني  اا قصااور إنجازذااا  و  ن ذناااإ 

مااان الم ااااييق  ساااملة عاماااة، ومتعاااددة تااادور تاااول مااادى إنجااااز 
 اا عاما الوعود المسب ة   ما المجموعاة الدالداة  داي تساتعدم سا االا 

يدور تول مدى إنجاز الوعود من قبل المنظمة، مع العلم  اا مقرد
تول التديدة   ن ذاا النو  من الم اييق قليلة االستعدام  ي الب

ت اااع معظااام م ااااييق االعتااارال ضااامن الناااو  األول والاااا  يركاااز 
تاااول مااادى التااازام المنظماااة بمسااا ولياتدا  اااي الع اااد  مااان عااانل 
ساا ال المااوظقين عاان ماادى التاازام المنظمااة بتت ياال الوعااود التااي 
ن الباتال م يااق  تعدد  بدا نتاو   بنااء علا  ذااا التساا ل يكاور

موظاااال، ماااان عاااانل تساااااا عااااام للقااااارل  و االعااااتنل لكاااال 
تتضاامن م اااييق االعتاارال و المتوساات لكاال مجموعااة ماان البنااود  

 ياسدا و ل ذا  التري ة، تيال تواملبعاد التي يتم قعدد من األ

ت ادم  (Cuyperet al., 2008) (   رة26 غلا الم اييق عدد )
 للمبتودين تتضمن اآلتي: 

مواركة  اي  -مزايا للت اعد - وظيقة اا  معن  -مرتبا  منا سة
 عاء عمل مناسا  -التتوير المدني المستمر -اتعاا ال رارا 

و اال ذااا  الم اااييق   ناا  يتلااا ماان المبتااودين  ن ي يمااوا ماادى 
 التزام المنظمة بالوعود تول كل بعد من تلإ األبعاد ضمن 

ق ذااو درجااا  م ياااق ليكاارل العماسااي  ذاااا النااو  ماان الم ااايي
األكدر استعداما عند دراسة الع د النقساي تيال تواير الدراساا  

%( مااان األبتاااال السااااب ة تساااتعدم 62السااااب ة إلااا   كدااار مااان )
 ,Aldossari and Robertson) مدل ذاا النو  من الم اييق

وتعتلااااااال  اااااااي بعااااااات الن اااااااات العاصاااااااة باعت اااااااادا   (،2016
ضاااامندا المبتااااودين، وتعتلاااال  يضااااا  ااااي عاااادد الق اااارا  التااااي يت

%( مااان األبتاااال 15الم يااااق  كماااا تباااين الدراساااا   يضاااا  ن )
الساب ة تول الع د النقساي والتاي تادور تاول قيااق االعتراقاا ، 
تسااااتعدم م ياااااق متعاااادد الق اااارا  ضاااامن التااااو  الداااااني  يعاااارت 

(  تااااااااااااااااد م اااااااااااااااااييق االعتاااااااااااااااارال كمااااااااااااااااا يلااااااااااااااااي:2جاااااااااااااااادول )
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 ( مقياس ألبعاد االختراق للعقد النفسي2جدول )

 مقياس متعدد البنود لقياس اختراقات العقد النفسي
 )عكسي(                     ل د تم المتا ظة عل   غلا الوعود التي وعد  بدا من قبل المنظمة  دناء التوظيل     1
 )عكسي(        وعر  ن المنظمة ) و صاتا العمال( قد قاموا بالو اء بالوعود التي قتع  لي عندما تم توظيقي     2
 )عكسي(  ن المنظمة ) و صاتا العمل( قد قاموا بعمل جد  إل  تد اآلن ل يقاء بالوعود التي قتع  لي  عت د     3
 عل     من الوعود التي قتع  لي نظير مساذماتي بالعمل مع المنظمةتتصل  لم     4
 المنظمة ) و صاتا العمل( لم يو ي بوعود  نتو  بالرغم من التزامي بكل واجباتي نتو     5

 ( مرتقع جدال 5( متل اا و)1يتم الت ييم من عنل استعدام م ياق قيم عماسي: )
  (Conway and Briner, 2005) المصدر:       

ت ااوم ذااا  الم اااييق علاا  ساا ال المبتااول  سااملة متعااددة وعامااة 
تول ما إاا تم إنجاز وتت يل الوعاود الموجاودة بالع اد النقساي، 
 كداار ماان التركيااز علاا  ت ااديم  سااملة متااددة تااول إنجاااز وعااود 
متااااددة  ماااان  ذاااام الن ااااات التااااي يمكاااان منتظتدااااا ذنااااا  ن كاااال 

نماا إل مباوار، م اييق االعترال ال تسال عان االعتن اا  بواك
تااادور تاااول واااعور المبتاااول ب نجااااز واكتماااال الع اااد النقساااي  
تياال عنااادما يعت اااد المبتاااودين  ن ع ااودذم النقساااية قاااد تت  ااا  
بواااااكل واااااامل،  ااااا ن الاااااإ يعنااااا  عااااادم وجاااااود اعتراقاااااا  لااااادى 
المبتودين  مان جاناا بعار، عنادما يعت اد المبتاول  نا  لام ياتم 

يعناااا  وجااااود  إنجاااااز ع ااااود  النقسااااي بوااااكل وااااامل،  اااا ن الااااإ
 (Breach) اعتراقاااااااا  للع اااااااد  وبواااااااكل عاااااااام  ااااااا ن االعتااااااارال

يمكااااان النظااااار إليدماااااا علااااا   ندماااااا  (Fulfilment) نجاااااازواإ
بالرغم من وجاود بعات الدراساا  التاي  ندايتين لمقدوم واتد 

تاااادعم  ن االنجاااااز والقااااارل مقاااااذيم معتلقااااة  ااااي قياااااق الع ااااد 
مااان المنتاااظ  يضاااا تاااول ذاااا   ( Aykan, 2014) النقساااي

الم ااااييق  نااا  مااان غيااار الواضااام لماااااا قاااد يساااال البتاااال عااان 
ل اد  ؟!مدى اإنجاز وذام يساعون  ساسااا ل يااق مادى االعاتنل

قاادم  الدراسااا  الساااب ة بعاات التقساايرا  المنت يااة مندااا:  ن 
التسااا ل المباواار تااول االعتاارال ربمااا ياارى بوااكل ساالبي وغياار 

ا  التااي تجارى بدااا تلاإ البتااول  لااالإ م باول ماان قبال المنظماا
 ااا ن البااااتدين ي وماااون بتغييااار صاااياغة التساااا ل إلااا  صاااياغة 

 ( Cuyperet al., 2008) يجابيةاإ

 والم ااييق العاماة )عادة تتضمن الم ااييق المتاددة )بعاد واتاد(
 بعاد( عدد مان االعتن اا  القكرياة تاول كيقياة ت يايم الموظال 

تاااددة تاااول   ااارة ماااا تقتااارت  ن لع اااد  النقساااي   الم ااااييق الم

وعااد  م ابال  اراد ي يماون االعتاارال علا   سااق مبااد  وعاداأل
بناااااد، بينماااااا تقتااااارت الم ااااااييق العاماااااة  ن  م ابااااال   و بناااااد

األ ااااراد ي يمااااون ماااادى إنجاااااز الوعااااود بناااااء علاااا  قاعاااادة عامااااة 
وواااااملة  لااااالإ  اااا ن الم اااااييق المتااااددة تتميااااز عاااان الم اااااييق 

يع تتديد الق را  التاي تام إنجازذاا عان تلاإ العامة بكوندا تستت
عر،   نداا قاد تنت اد مان عانل بنجازذا  من جانا إالتي لم يتم 

عدم تضمندا بعت الق را  المدمة من الوعاود بالع اد النقساي  
كماااا  ن تري اااة تجمياااع الق ااارا   اااي م يااااق مركاااا مااان عااانل 

ال يعكق كيقية تجمياع العبارا   تتديد متوست بسيت من وان  
  و تجارا من ناتية النقسية 

كداااار واااايوعاا بااااين داة األكمااااا بينااااا  عاااان ، تعااااد االسااااتبيانا  األ
مااان  (%90)األدوا  األعااارى، تيااال تواااير الدراساااا  إلااا   ن 

داة الدراسااا  الساااب ة تااول ذااا  الظاااذرة قااد اسااتعدم  ذااا  األ
  لااالإ   ناا  (Cuyperet al., 2008)  ااي البتااول الميدانيااة

داة وتبياااان مدالبداااا ون اااات   وتقصااايل ذاااا  األيبااادو منت يااااا وااار 
قوتدااا  ااي دراسااة ذااا  الظاااذرة  ينتمااي اسااتعدام االسااتبيان إلاا  
المدعل الكمي الت ليد   اي دراساا  الظاواذر التنظيمياة  تيال 
يتضااامن اساااتعدام االساااتبيان الواتاااد عااادد كبيااار مااان المبتاااودين 
 ماان منظمااة واتاادة  ااي  غلااا األتيااان مااع اسااتعدام اسااتبيانا 

الااااتي ل ياااق متغياارا ، مداال: مضاامون/  بعاااد الع ااد الت رياار
النقسااااي  و اعتراقااااا  بنااااود الع ااااد النقسااااي  و معرجااااا  الع ااااد 
النقسااااي  تاااا تر  غلااااا م اااااييق ظاااااذرة الع ااااد النقسااااي ضاااامن 
الوعود والواجبا  المدركة تول العمل، وي وم الموظل بتعبمتدا 

بداء ر ي  تولدا، وذو ما يندر  تت  تعريال ( 1995ور ياة ) وا 
Rousseau بينماااا تاااوالي دمانيااااة مااان عواااارة  بتاااال تعتمااااد   
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علاا  مساام الموااااركين ماارة واتااادة "قتعيااة"، تاااوالي ادنااين مااان 
عوااارة  بتاااال تعتماااد علااا  تجمياااع بياناااا  مااان الموااااركين  اااي 
 وقااا  متكاااررة "سنسااال زمنياااة"  مااان جاناااا بعااار،  ااا ن تتدياااد 

بياناااا  كمياااة وياااتم العنقاااا  باااين المتغيااارا  ياااتم تتويلداااا إلااا  
تصاااااااامية باساااااااتعدام  سااااااااليا االنتااااااادار ذميتداااااااا اإ اعتباااااااار 
 واالرتبات 

 الخاتمة: -10

بااااالرغم ماااان االذتمااااام الكبياااار الااااا   عتااااا  متعصصااااي إدارة 
المااوارد البواارية لمقدااوم الع ااد النقسااي، إال  ن مناقوااة مواضاايع 
ذاااا البتاال  وتتدياااداا موضااوعي تبيعااة الع اااد النقسااي وبلياااا  

تقتم المجال واساعاا  ماام العدياد مان األ كاار والمواضايع قياس ، 
البتديااااة التااااي يمكندااااا ت ااااديم مساااااذما   عالااااة إدااااراء وتتااااوير 

 ماان األبعاااد اا نظريااة الع ااد النقسااي  ل ااد ناااقش ذاااا البتاال عاادد
المقسااارة لمقداااوم الع اااد النقساااي، لااااا   نااا  يمكااان اساااتعن   ن 

ا  التااي تتضاامن الع اد النقسااي مقدااوم واامل لعاادد ماان االعت ااد
عاااادد ماااان الوعااااود والواجبااااا  والتوقعااااا  تااااول  داء الموظاااال 
لوظيقة  ي منظمة ما   دو ع د مستمر التتاور والتغيار تساا 
التقاعال بااين التار ين  كمااا  نا  ع ااد ينتاو  علاا  عملياة تبااادل 

ندااا صااتيتة  و ااي  للواجبااا  يعت ااد بوااكل ضاامني كاال تاارل 
تاااادل ظاااااذرة تد تالااااة عاااادم إيقاااااء    تاااارل باتااااد بنااااود الع اااا

لااا  م ااادار القاااارل باااين الوعاااود إاالعتااارال  وذاااي ظااااذرة تواااير 
نجازذااا  تتاادل ذااا  الظاااذرة إالمتتصاالة والوعااود التااي لاام يااتم 

األداء التنظيمااي الضااعيل،  : ذمدااا ،نتيجااة عاادد ماان المسااببا 
انعقات الدعم التنظيمي، عبرا  سااب ة  و م ارناا  اجتماعياة 

وى  لااالإ  اا ن ظاااذرة االعتاارال لوظااامل ماان اا  النااو  والمساات
علااا  المنظماااا ،  لااا  وجاااود عااادد مااان النتاااامج المااا درةإت وااار 

منداااا: وجاااود اتجاذاااا  سااالبية كعااادم الرضاااا وعااادم االلتااازام، او 
و وجاود تصاار ا   تباات، وجاود موااعر سالبية مداال التاوتر واإ

و ممارسااة  ساالبية مداال انعقااات ساالوكيا  المواتنااة التنظيميااة 
منتجاااة  قاااد نااااقش ذااااا البتااال  يضاااا بلياااا  السااالوكيا  غيااار ال

وكيقيااا  قيااااق ظااااذرة الع اااد النقساااي، مبينااااا وجاااود ناااوعين مااان 
ول متتوى و بعاد الع د النقساي، بينماا الم اييق: ي يق النو  األ

ي يق النو  الداني مدى اعت اد القرد لتعرضا  لعملياة االعتارال  
 اااات باااراز عااادد مااان النإبنااااء علااا  العااارت  عااان    نااا  يمكااان 

 كعنصة للبتل ذي: 

قساااار معاااااني تلاااا  المزيااااد ماااان الدراسااااا  التااااي قااااد إالتاجااااة   1
ووجدااا  النظاار المعتلقااة نتاااو ظاااذرة الع ااد النقسااي  تيااال 

لاا  إيبااين الن اااش  عاان  وجااود قضااايا  كريااة الزالاا  بتاجااة 
 البتل والتتوير  

ا  ن إوجاود  ار  بتدياة إعاداد بتاول نوعياة واستكواا ية،   2
بتال الساب ة كان   بتاال كمياة ارتباتياة تساتعدم  غلا األ

 االستبيان كاداة وتيدة لجمع البيانا   

ال يام بدراسا  تول الع ود النقسية  اي البيماة الليبياة، تبتال   3
 ي كيقية عرل الع ود النقسية،  و تبتل  ي النتامج المترتباة 
تول اعترال الع ود النقسية،  و قد تبتال  اي كيقياة تصارل 

و اعترال الع د النقسي  اي  الليبي  ي تالة انتداإ  الموظل
يجاااااد تقساااايرا  إن يااااتم  ال تاااااعين العااااام والعااااا ، بتياااال 

 النعقات  داء الموظقين بتلإ ال تاعا  

دراساااااة بدااااار الم ارناااااا  االجتماعياااااة علااااا  الع اااااود النقساااااية    4
عاصاااااااة و ن عاصااااااااية الم ارنااااااااا  االجتماعيااااااااة تعااااااااد  تااااااااد 

 جتمع الليبي  العصام  المميزة أل راد الم

تتبياااال مقدااااوم الع ااااد النقسااااي  ااااي كا ااااة تتبي ااااا  االعتيااااار   5
ناا  يساااذم  والتعيااين والمقاضاالة بااين المت اادمين للعماال، تياال 

  ل  عمليا  توظيل  كدر  اعليةإ ي الوصول 
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