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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةةةةةل يناير النييمي اليي يإليل  بى اقد ا بملي د الي سةةةةةةةةة   ذل  
النمإلييل بإلصةةةةةرح  ليح يق هذا الهدف يي يصةةةةةإليي اسةةةةةيبيمن بمليطبيق  بى اليمإلبين بملإلسةةةةةي ةةةةة يمي 

سؤاا،  قمي البمحث بيإلا اديبمراي الصدق  الابمي لهذا االسيبيمن،  ايضح أن نإليع  24إلك ن إلن 
إل ردة، كمن الصةةةملح  384الإليمإل ي الإلييمريل إليي يل لنإليع إليغيراي االسةةةيبيمنح  ببج حني اليييل 

 يإلد البمحث ف  ي زيع االسيبيمن  بى اليييل الي  ائيل الطب يل،  يي اسيإلمرة ،  ا 282لبيحبيا إليهم 
ينإليع االسةةةةةةةةةةةةةةيبيميمي إلن اليمإلبين إلحا البحث  يحبيبهم إحصةةةةةةةةةةةةةةمئيم ح  أ هري الييمئ   ن د   قل 
اريبمط إليي ي سةةبب  بين أبيمد النييمي اليي يإليل  أبيمد اقد ا بملي د الي سةة ، كإلم أ ةةمري الييمئ  

يناير إليي ي سةةةةةةةةةةةةةبب   بيمد النييمي اليي يإليل  بى أبيمد اقد ا بملي د الي سةةةةةةةةةةةةة ح  إلى أن هيم  
حيث دلي الييمئ   ن د يناير لبيدين ف ط إلن أبيمد النييمي اليي يإليل  هإلم الإلح زاي  ح  ق ايدمذ 

إلى ، كإلم دلي الييمئ  -أحد أبيمد اقد ا بملي د الي سةةةةةةةةةةةةةة -ال رار  بى اقد ا بمالليزاي الييمقدي 
 ن د يناير لبيدين ف ط إلن أبيمد النييمي اليي يإليل  هإلم الإلح زاي  الإليب إلمي  بى اقد ا ف  

،  أديرا أ ةةةةةةةمري الييمئ  إلى  ن د يناير لح  ق -أحد أبيمد اقد ا بملي د الي سةةةةةةة -ي ازن الي قمي
أبيمد اقد ا بملي د أحد -ايدمذ ال رار  الهيكا اليي يإل   الإلح زاي  بى اقد ا ف  يط ير الي د 

 ح-الي س 

 

 اقد ا بملي د الي س   ،ي الإل يمحيل : النييمي اليي يإليلالكبإلم
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Summary 
 

The aim of this research is to study the impact of organizational DNA 

on psychological contract violation applied study on workers at university 

hospitals in Egypt. To achieve this objective we designed a survey of 24 

questions, The researcher conducted validity and reliability tests for this 

questionnaire, and it became clear that all standard loading factors are 

significant for all the questionnaire variables. The sample size was 384 items, 

of which 282 were valid for analysis, and the researcher relied on distributing 

the questionnaire to the stratified random sample. The questionnaires were 

collected from the workers in question and analyzed statistically. The results 

showed that there is a negative significant correlation between the 

dimensions of organizational DNA and the dimensions of psychological 

contract violation, the results also indicated that there is a negative 

significant effect of the dimensions of organizational DNA on the 

dimensions of psychological contract violation. As the results indicated an 

effect of only two dimensions of organizational DNA, namely motivators 

and decision-making rights on contractual obligation violation - one of the 

dimensions of psychological contract violation -. The results also indicated 

that there are a significant effect of only two dimensions of organizational 

DNA, namely motivators and information on balance of relationships 

violation - one of the dimensions of psychological contract violation -. 

Finally, the results indicated that there are a significant effect for decision-

making rights, organizational structure and  motivators on contract 

development violation - one of the dimensions of psychological contract 

violation -.  

 Key words: organizational DNA, psychological contract violation 
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 تمهيد
 إل ض  مي ف  إلؤدر ا بحاهم يي الي  االسييمراي أحد ه  اليي يإليل ييد إلصطبح النييمي

 ح(Abdel-Raheem& Saad, 2019)النيي   اليه  ذاي الإلي إلمي يصف الي  اقدارة
فكا إلي إلل لهم هدف،  ا مفل،  ي مي ي غيا،  هيكا   ي    ق ا د دمصين بهم،  هذه 
ا بيمد ي كا الهيئمي اليإلطيل الدمصل بكا إلي إلل،  يينلف الإلي إلل إلن ا فراد الذين  اف  ا  بى 
قيإلهم  ا مفيهم ليح يق أهدافهم، فهؤالء ا فراد ينسد ن ا مفل،  أهداف،  فبس ل  قيي إلي إلميهي 

حمف  ن  بى إليزاإلميهي اليي يإليل ب ب لهي لهذه الإليغيراي،  بهذا ال كا فإن الإلي إلل، ييك ن إلن  ي
 (Dos, 2013)إلنإل  ل إلن ا فراد، بحيث ي  ي كا فرد بد ره ف  هذا اليي يي بإلم يي ذه إلن أ إلما 

 ح
إلمي الي  يريبط إل ه ي الي د الي س  بمالليزاإلمي بدال إلن الي قيمي  بى افيراض أن االليزا  

 بمليمل   ،الي قيمي الي  لي ييي يببييهمأكار إلن الضرر الذي يحداه ضررا  ىلي ييي يببييهم يؤدي إل
اهيي الإل ه ي  ركز  بى  ي ر اليمإلا بمالليزاإلمي الإلييب ل بمل   د الصريحل  الضإلييل الإلييب ل 

إلن نميب الإلي إلل إلاا ا نر  اقامبل ال درة  بى  هإلن حيث النهد  اقد ص إلن نميب هبإلسمهإلمي
 ح(Lodha & Pathak, 2017)  اليرقيل
 ي دي  بين اليمإلبين  الإلي إلل الإلي قيل الي قل ي ةةةةةكيا  صةةةةةيم ل ف  الي د الي سةةةةة  يسةةةةةم د  

يؤدي ال ةةي ر بمقد ا بملي د الي سةة  إلى إلنإل  ل إلن االينمهمي و .ف  الإلسةةي با كدليا لسةةب كهي
 حاليإلا  ه  ييمئ  ضمرة  بى كا إلن أداء اليمإلبين  إلي إلميهي السب كيمي السببيل ينمه 

 ذل  لإلم يبيبه إلن  بى اهيإلمي قطمع كبير إلن فئمي ال ةةةةةةةةيب الإلي إلمي الصةةةةةةةةحيل   يح ى
د ر حي ي ف  ي ديي الر ميل الصةةةةةةةةحيل لكمفل الإلييمإلبين إليهم،  ي را   هإليل ي افر ا ل الإلريض ف  

ليزاي بملي د الي سةةة  بين اليمإلا  الإلي إلل الصةةةحيل إلإلم يسةةةم د الددإلل الي  ييب مهم  كذل  أهإليل اق
ف  يك ين  دصيل لبإلي إلل، ف د اسي ر البمحث ف  يطبيق دراسيه  بى قطمع الصحل بم يبمره إلن 

  بيه ي  ي البمحث ف  هذا البحث بييم ا إليغير  النهمي الإلسةةةةئ لل  ن ي ديي الددإلمي الضةةةةر ريلح
ملي د الي سةةةةةة   ذل  بمليطبيق  بى الإلسةةةةةةي ةةةةةة يمي النمإلييل بنإله ريل النييمي اليي يإليل  اقد ا ب

 إلصر اليربيلح
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 أواًل : الخلفية النظرية :
 الجينات التنظيمية : المفهوم واألبعاد-1

 . مفهوم الجينات التنظيمية :1/1
إلى أن النييمي اليي يإليل هى اسةةةيدداي ال  ا د الإلبسةةةطل  (Zhang &Yu, 2011)ي ةةةير 

 لبيمء   قمي يمنحل إلع ا فراد ح

 لبيحبيا، طري ل  ن يبري النييمي اليي يإليلأن  (Soroush, et al., 2014)فيإلم أ ةةةةةةةةةةةةمر 
 إل ةةمهيي إلن   يرهةةم  ال يةةمدة اقدارة   ةةمئف  إلن يإلةةمذنهةةم الإلي إلةةمي، ف   الي كير  ا يةةدي ل نيةةل،

 . الإلي إلمي

النييمي اليي يإليل  سيبل يسيددي ليحديد الصي بمي الي  ي انه أن  (Nafei, 2015)  يرى 
 محالإلي إلل  ييرقبهم ف  يح يق أهدافه

 يدا إلنمزي إلصطبح إلى أن النييمي ه  (Abdel-Raheem& Saad, 2019) دبص 
 يسيددي أدائهم حيث أيهم  سيبل  رح ف   يسم د الإلي إلل طبييل يحدد الي  ا سمسيل الي اإلا  بى

الصي بمي  هذه  بى لبيغبب طرق نميب إلى أدائهم،  يابيط الإلي إلل ي انه الي  الصي بمي ليحديد
 ح لديهم  الضيف ال  ة ي مط يحديد د ا إلن

 . أبعاد الجينات التنظيمية1/2

 Decision Right . حقوق إتخاذ القرار 1/2/1
 اآلليل ييي  ال رار ايدمذ ح  قإلى أن  (Abdel-Raheem& Saad, 2019)أ مر   

 قدر  اضحل  الإلسؤ ليمي ال راراي سبطمي بنيا ال راراي،  يريبط ذل  ايدمذ لكي يل ا سمسيل
  يإلكييهمح ينمحهم اقإلكمن،  الإلسئ لين  ن

  يدإلم يك ن حق ايدمذ ال رار  اضح فإيه يسم د  بى يإلكين يطمق اال راف ال اسع 
، ف  حين أيه  يدإلم يك ن حق إيدمذ  اليي يذ اقداريل ال بيبل إلن د ض اليكمليف  سر ل الإلسي يمي 

ال رار  ير  اضح فس ف يؤدي ذل  إلى إلسي يمي أداء إليدييل حيث إلن الإلإلكن أن ي دي اليمإلبين 
 ح ( (Neilson, et al., 2008أ ذار ليدي اال يرا  ف  إيدمذ ال رار
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 إلن ا هإليل بمليسبل لب ركمي سر ل إيدمذ ال رار الإلريبط بإل ر  ميهم الصغيرة  ييح ق ذل  
إلن د ا ي  يض إلديري الإل اقع بهم قيدمذ هذه ال راراي  ير االسيرايينيل لب ركل إلع يييين إلدير 

كمف  لبيركيز يي يذي يك ن إلسئ ا  ن إلرانيل الإلديرين ف  قرارايهي، إلإلم يييح لإلدارة اليبيم ال قي ال
Estupinan &  بى ال ضميم ط يبل ا نا الإليصبل بيإل  الس ق  الإلكمسب الإلحيإلبل لب ركل 

)Neilson,2014) ح 

  مدة يهيي الإلدير ن الذين ييي يرقييهي إلى إليمصب نديدة بإلسئ ليميهي السمب ل،  ييحإلب ن 
 ح (Nafei , 2015)أ بمء إلهمي  ير ضر ريل بدال إلن أن ي  ض يهم إلى إلرؤ سيهي 

 Information. المعلومات 1/2/2
الينكد إلن ن دة الإليب إلمي  الينكد إلن إيمحيهم  يدف هم  يد الحمنل،  يدف هم ف  الإلي إلل إن 

ف  ال قي الإليمسةةةةةب ييد إلن اقسةةةةةهمإلمي الي  يزيد إلن ا داء  ي ليد الإليزة الييمفسةةةةةيل  يسةةةةةم د  بى 
  ح(Neilson,2014 & Estupinan(د ض اليكمليف 

 ي فر الإليب إلمي ق ة كبيرة ف  يحديد آليل يي يذ ال راراي اقسةةةةةةةةةةةةيرايينيل إلإلم ييط  ال  ة ف  
 ح(Aishah et al., 2015)قدرة اليي يذ إلإلم يسم د ف  يح يق أ بى درنمي الربحيل  اليإل  

إلكمييمي  البدائا الإليمحل لإليدذ ال رار يي اقي ييطبب ير ةةةةةةةةةةةةةةيد ال راراي  ضةةةةةةةةةةةةةة ح الرؤيل  ي 
الإلسةةةةي ببيل الإلي قع أن يسةةةة د د ا فيرة سةةةةريمن ال رار  ذل  بهدف يح يق الييمئ  الإلرن ة   ال ر ف

إلكمييل يح يق ذل   بى إلد الا ل ف  الإليب إلمي الإليمحل ح  يينار الا ل  ىإلن ال رار،  يي قف درنل  ا 
إلكم ييل ف  الإليب إلمي با ث إليغيراي  ه  : صةةةةةةةةةةةةةدق الييبير  ن ال مهرة أ  الي ةةةةةةةةةةةةةمط،  الحيمد،  ا 

 ح)Azudin & Mansor, 2017(اليح ق إليهم 

 Structure التنظيمى : . الهيكل1/2/3
 ي سي الي  الطرق إلنإل ع ه  إلى أن الهيكا (Abdel-Raheem& Saad, 2019)أ مر 

  بر فيما ب كا النه د  يكمإلا  الييسيق الي اصا لضإلمن إلي صبل إلهمي إلى  إلبهم الإلي إلل بهم
 ح اقداراي

الدريطل اليي يإليل لبإلسةةةةةةةي يمي اقداريل لبإلي إلل،  ي ةةةةةةةيإلا كر إل سةةةةةةة ي الهيكا ييإلاا ف    
 ى يطمق اق ةةةةةةةةةةةةراف،  إلد حني الإلي إلل،  الإلسةةةةةةةةةةةةمر ال  ي  ، اليي يإل   بى أربيل نييمي  ه  :

 ح )Hess & Ludwig, 2017( االليزاي بمل  ايين  الب ائح
 ي إلا الهيكا اليي يإل  الي مرير الرسإليل  ي ضح إلن لديه حق إيدمذ ال رار،  طري ل يدفق 

 ,Abdel-Raheem& Saad, 2019; Venkatesh & Chenrui)الإليب إلمي  يحديد الإلهمي، 
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 يسم د الهيكا  بى يركيز الإلديرين  بى أهدافهي الإلريبطل بييزيز اليي يذ  رفع درنل  ح(2015
 ح (Neilson& Fernandes, 2008)اقينمز 

 Motivatorsالمحفزات . 1/2/4
إلى أن نين الإلح زاي ييد ال سيبل  (Abdel-Raheem& Saad, 2019)أ مري دراسل 

الإلي إلل،  أهداف إلع اليمإلبين أهداف  ايسنمي أنا إلن  مإلبيهم ليح يز الإلي إلل يسيددإلهم ا هي الي 
الن ايب الإليي يل،  ينب أن ي ازن الإلي إلل  ي إلا أيضمف ط  لكن  الإلمليل الإل ارد  بى ي يصر  ال
 ح(الي  بل)  أيضم السببيل( الإلمليل   ير الإلمليل) اقينمبيل اليح يزيل اال يبمراي بين

يد مض إلسي يمي ا ن ر إلى إيييمسب ا نر إلع النهد الإلبذ ا، ف   حين يؤدي قد ال   
إليميير  مدلل   اضحل ليحديد ا ن ر، يك ن ا نر إصمبل اليمإلبين بمقحبمط دمصل إذا لي ي ند 

إلح زا  لبيمإلبين  يدإلم يك ن إلييمسبم  إلع النهد الإلبذ ا،   يدإلم يريبط بملإلؤها اليبإل   سي اي  السمئد
 ح)Azudin & Mansor, 2017(الدبرة 

 يسةةةةةةةةةةةينيب اليمإلا إلى اسةةةةةةةةةةةيرايينيل الإلي إلل ب ةةةةةةةةةةةكا إليط   بيمء  بى إلم يراه،  بيمء  بى إلم 
لذا ييد هذا  ح(Venkatesh & Chenrui, 2015) هإله،  بيمء  بى الكي يل الي  يكمفئ بهمي 

 اينمهمي  بى كبير إلن يناير له لبإلي إلل لإلم االسةةةةةةةةةةةةةةيرايينيل ا هداف لييزيز ق يل النين أداة
 ح(Abdel-Raheem& Saad, 2019)اليمإلبين

 اإلخالل بالعقد النفسي: -2
 النفسي:. مفهوم اإلخالل بالعقد 2/1

  د  بى أيه لييمقض بين إلم يي ر إليه بمذل    يريبطملي د الي س  ب اقد ا ملبم إلم ييي 
 ح(Kostic & Njegovan, 2013) إلمذا يي ي ديإله ف  الإل مبا 

ف   إلي إلميهييإلمي الإليرفيل لبيمإلبين بدص ص ف ا يالي  ىلإملي د الي س  ب اقد اي ير   
 ح (Wang & Hsieh, 2014)يببيل االليزاإلمي الإلي ق  بيهم ف    قل اليإلا 

 ي ر اليمإلا بنن صمحب اليإلا ال يحيري اليزاإلميه  بنيهملي د الي س  ب اقد ا  يإلكن ييريف
 ح(Paillé & Raineri, 2015)   انبميه

االليزاإلمي إلم ف بي ف  يببيل  إلي إللإليرفل أن ى لإملي د الي س  ب اقد اي ير كإلم 
 ح(Hartmann & Rutherford, 2015)االليزاإلمي الإل ن دة ف  الي د الي س  
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بين اليمإلا يبمدا  إلبيل الملي د الي س   انبمي  ير إلح  ل بدص ص ب اقد اييي    
قد ف بي ملي د الي س   يدإلم يدر  اليمإلا أن الإلي إلل ب اقد ايي ن   ، ف  ال قي الإليمسب  الإلي إلل

 ح(Bavik & Bavik, 2015)ف  يح يق  احد أ  أكار إلن االليزاإلمي الي  ي إلا الي د الي س  
ملي د الي س   يدإلم يدر  أحد ا طراف أن الطرف اآلدر قد أد ق ف  ب اقد ايحدث   

درا  اليمإلا أن الإلي إلل ف بي ف  يح يق  احد أ  أكار إلن االليزاإلمي  ال فمء بمليزاإلميه أ     دهح  ا 
هيم  أيضم حملل  مط يل يصمحب  ،ح  إلع ذل لإلد االإلريبطل بملي د الي س  يإلاا النميب الإليرف  

هذه الإل م ر   ا إل م ر الديميل  الضيق  الغضب  االسييمء  ال ي ر بمل بي  الضرر، ، إلااقد ا
 يؤار ف  االسينمبمي ف  الإل اقف  السب  ، إلاا  دي الرضم ال  ي    ايد مض االليزاي اليي يإل 

(Paillé & Raineri, 2015)ح 
 ف  لبإلسمهإلل اليمإلبين اسييداد  بى سبب  يناير له يك ن ملي دب بمقد ا ال ي ركإلم أن 

 ح (Hassan & Bashir, 2018) الإلي إلل ف  لبب مء ي ايمهي   بى اليي يي
ملييمقد، إلن حيث االليزاي ب لإلد ايركز اليديد إلن الدراسمي  بى الي م  ي السب كيل   
د،  يإلكن  االرييمح ف  اليإلا،  الي ازن بين اليإلا  الحيمة  ا إلن ال  ي  ،  الدافع  اقنهم ،اليي يإل 

 ح(Rani et al., 2018)اسيدداي االليزاي اليي يإل   ال الء ل يمس الي د الي س  
 اإلخالل بالعقد النفسي أبعاد. 2/2
 . اإلخالل بااللتزام التعاقدي2/2/1

السةةإلل الإلإليزة لبي د الي سةة  ه  اال ي مد بنن االي مق إليبمدا أ  أن ال هي الإل ةةير  الذي ييد 
 & Phuong)إلسةةةةةةةةةةةةةةةمر  إلا إليين  ىالإل ةةةةةةةةةةةةةةةمركل ف    قل اليإلا يينه إليربط  ن د ا طراف 

Kiyoshi, 2018) ح 
ي ةةمق ي ةةمق أ   بى ا قةةا الإل هر الدةةمرن  لإلإإلن اليةةمحيةةل ال ةةمي ييةةل فةةإن فكرة   ةةد ييي    

يي إلرانييه  ي ه  ييبر  ن إليط ل ال ب ا بين الطرفينح فملي د الرسةةةةإل  ه    د إل يا بين الطرفين 
هذا الي ع إلن الي  د إال إلن د ا   إلن الصةةةةةةةةةةةةةةيب اليغيير ف  هإلم،ي الإل اف ل  بيه إليييكإلم  هإلمبيي

هذه ال ي د الييمقديل  يه قد يي بيمؤه إلن د ا لإل اف ل الطرفين الإلييمقدين،  ال يدضةةةع الي د الي سةةة  
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الييمقديل  دمصل ،  أي إد ا ف  هذه الي قيمي يؤدي إلى إد ا ف  االليزاإلمي إل م رالي قيمي   ال
 ح(Virgolino et al., 2017) الي سيل

بنن اقد ا الييمقدي إلن نميب الإلي إلل  (Savarimuthu& Rachael,2017) ذكر
 يؤدي إلى إيد مض إليدا ا داء لبيمإلاح 

 الييمقدي حملل اقد ا ف إلى أيه  (Hassan& Bashir,2018) ف  هذا السيمق، أ مر 
فإذا كمن هيم  إد ا ملح م   بى االسي رار  االليزاي، بيهيي الي    فيإلكن يطبيق إلبدأ الإليمإلبل بملإلاا 
 يسيد   الطرف اآلدر لبرد بملإلااحإلإلم  بمالليزاي الييمقدي إلن أحد ا طراف

  . اإلخالل في توازن العالقات2/2/2 

ييبغ  إحداث الي ازن الي د الي سةة  ه  ايمئ  االينمه إلى إن  (Mao et al., 2008) أ ةةمر
 الي قيمي  ال   د بين اليمإلبين  الإلي إلميح إلن حيث 

 ف  اليي يإليل اليغييراي أن حيث ،الإليغيرة اليإلا   قمي ليحبيا الي سةة  الي د يااسةةيدد يي 
 ال فمء إلن يصةةةةةةةةةةةةةةيب قد إلإلم  الإلي إلل اليمإلبين بين ضةةةةةةةةةةةةةةبمبيل إليط ل يدبق قد ا حيمن إلن كاير

 (Joshy& Srilatha, 2010)يك ن هيم  دبا ف  الي قمي بين الطرفين لذل   ييينل، بمليزاإلميهي

 ح 
 ي دي كدليا إلع الإلي إلل  الإلي قيل الي قل لي ةةكيا  صةةيم ل لبيمإلبين الي د الي سةة  يسةةم د  
 (Abdullah et al., 2011) ف  الإلسي با لسب كهي

 كةةا طرف ينةةمه اآلدر،ي قيةةمي يح يق إلن د ا  الي ازن ف  الي قةةمي يإلكن  صةةةةةةةةةةةةةةف 
 ح(Rani et al., 2018)ك هإلم لديه إلسئ ليميه ينمه اآلدر الي  يينم ز   د اليإلا الرسإل  ف

يحديد   قمي اليإلا بصةةةةةةةةة ل  مإلل ييي بيمء  بى أن  (Hai-Ming et al., 2019) ذكر 
ف  يإليا هذه الي قمي   اليبمداح    د  اي مقمي يك ن إل ه إلل  يك ن أكار ذاييل إلن قبا  ةةةةةةةةةةةةةةركمء 

 ح ا سمس إلى الي ازن
إلن الإلرنح أن يييمإلا اليمإلا بملإلاا إلن د ا اييهمج إل اقف أكار إينمبيل  كذل  بمليسبل   

لسةةةةةةةةةةةةةةب كيةةةةميةةةةه، حيةةةةث ي ةةةةةةةةةةةةةةير بةةةةمالرييةةةةمح،  يؤدي اليإلةةةةا بنةةةةديةةةةل،  يك ن أكار اليزاإلةةةةم لبإلي إلةةةةل 
(Buyukyilmaz& Cakmak, 2013)ح 
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 اإلخالل في تطوير العقد. 2/2/3
الي د الي س  اليديد إلن اآلامر السببيل إليهم االضطرابمي اليإلمليل، ف  يط ير كذل  قد يك ن لإلد ا 

 ح (Virgolino et al., 2017)ال  ي      دي الرضم
يإل  الإلي إلل،  يط ر احييمنمي اليمإلبين، أصبحي إلى أيه إلع  (Hai et al., 2019) أ مر  
 يط ير، حيث يبيزي اليمإلا بيط ير ي سه   ي يم  يبيزي الإلي إلل بي ديي  الي سيل ف  حملل يغييرالي  د 

 إلم ييزز هذا اليط يرح
إلى أن اليمإلا إلبيزي بإينمز أهداف الإلي إلل بينمح،   بى  (Rani et al., 2018) أ ةةةةةمر 

 الإلي إلل إإلداد اليمإلبين بمليدريب الكمف  الإليمسبح 
الي د الي سةة  إلى إلنإل  ل إلن االينمهمي  السةةب كيمي ف  يط ير يؤدي ال ةةي ر بمقد ا و

االليزاي اليي يإل   االيحراف ف  إلكمن اليإلا،  ه  ييمئ  ضةةةةةةةةمرة ضةةةةةةةةيف إلاا  السةةةةةةةةببيل ينمه اليإلا
  ح(Phuong & Kiyoshi, 2018)  بى كا إلن أداء اليمإلبين  إلي إلميهي

 ًا : أهمية البحثثاني
 : يلي كما والتطبيقي العلمي المستويين على البحث هذا أهمية تظهر

 : العلمي ىالمستو  -1
 ي بيا ف   الإلسةةةةةمهإلل  اقد ا بملي د الي سةةةةة  النييمي اليي يإليل  بى الضةةةةة ء إلن الإلزيد إل مء 1/1

 حالإليغيراي هذه ييم لي الي   ا نيبيل اليربيل الدراسمي بين ال ن ة
النييمي  إلنمل  ف   اليحبيا البحث إلن لإلزيد البمحاين بيض أإلمي الإلنما فيح ف  الإلسةةةةةةةةةةةةةم دة 1/2

 ح اقد ا بملي د الي س  اليي يإليل

بملي د  اقد ا يد يض اآلامر الإليريبل  بى ف  النييمي اليي يإليل د ر  ن إلؤ ةةةةةةةةةةةةةةراي ي فير 1/3
 حالبحث هذا ف  إليهم الي صا يإلكن الي  الييمئ  د ا إلن الي س 

 : التطبيقي ىالمستو  -2
 لييإليل اليإلا ف  الحمفز لي فير الإلسئ لين نميب إلن إلرا ميهم ال انب الي اإلا  ن الك ف 2/1

 حاقد ا بملي د الي س  إلن الحد  كذل  لبيمإلبين اقينمبيل السب كيمي
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اقد ا  درنل إيد مض  بى يسم دهي الي  الإل يرحمي إلن بيدد بملإلسي  يمي الإلسئ لين إإلداد 2/2
  ح النييمي اليي يإليل اسيدداي د ا إلن الإل   ين ىلد الي س بملي د 

 
 ًا : مشكلة البحثلثثا

ح البحثبملإلسي  يمي إلحا  اقد ا بملي د الي س  درنل ليحديد اسيط  يل دراسل يي إنراء
يبين    بملإلسي  يمي اليمبيل اقداراي ف  الإلسئ لين إلن  دد إلع  دصيل إل مب ي إنراء يي كذل 

د ا ييمئ  ييمئ  الإل مب ي إلع  دد إلن الإلديرين بهذه الإلسي  يمي إلحا البحث  ن د  لببمحث إلن
بيض الإلؤ راي الي  ي ضح اري مع درنل اقد ا بملي د الي س  إليهم ضيف  إلبيل يبمدا الإليب إلمي 
بين اليمإلبين  بيضهي البيض  إلع إدارة الإلسي  ى، كذل  ضيف  إلبيل إليح الإلكمفآي  اليي يضمي، 

د يإلييز لبيض اليمإلبين  بى آدرين، فض   ن ضيف  إلبيل ي فير  ر ف اليإلا اآلإليل   ن  
ا إلر الذي يؤدي إلى ايي مر اليد ى بين اليمإلبين، كإلم ايضح  دي إدراكهي ب كا كمإلا لنه د اقدارة 

 ف  إلإلمرسل النييمي اليي يإليل  ه  إلم ي ير إلى  ن د قص ر ف  يطبي همح
 :يب  كإلم البحث إل كبل صيم ل أإلكن االسيط  يل الدراسل إلن ايضحي الي  الإل مهر  إلن

،  ه  ا إلر  اقد ا بملي د الي س  لدى اليمإلبين بملإلسي  يمي إلحا اليطبيق إلسي ى ف  الي م ي"
اقد ا بملي د  بى  لبنييمي اليي يإليلها هيم  يناير إلبم ر الذي يطرح اليسمؤالي اليمليل : 

بملإلسي  يمي إلحا  النييمي اليي يإليل ينايرا ف  اقد ا بملي د الي س   إلم ه  أكار أبيمد؟الي س 
 "البحث؟ 

 رابعًا : أهداف البحث
 يحديد درنل االريبمط أبيمد النييمي اليي يإليل إلع أبيمد اقد ا بملي د الي س  ح -1

 حاقد ا بملي د الي س  أبيمد  بى النييمي اليي يإليل أبيمدبيض  يناير يحديد -2

 فروض البحثخامسًا : 
ي ند   قل اريبمط ذاي داللل احصةةةةةةةةةةةةةةةمئيل بين بيض أبيمد النييمي اليي يإليل  أبيمد اقد ا  -1

 بملي د الي س ح

 هذا إلن  ي ةةةيق حأبيمد اقد ا بملي د الي سةةة   بى  بيمد النييمي اليي يإليل إليي ي يناير ي ند -2
 : اليمليل ال ر يل ال ر ض إلنإل  ل ال رض

 حاقد ا بمالليزاي الييمقدي  بى النييمي اليي يإليل  بيمد إليي ي يناير ي ندح 2/1
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 حاقد ا ف  ي ازن الي قمي  بى النييمي اليي يإليل  بيمد إليي ي يناير ي ندح 2/2
 حاقد ا ف  يط ير الي د  بى النييمي اليي يإليل  بيمد إليي ي يناير ي ندح 2/3

 

 ًا : أسلوب البحثسادس
 نإلع  أسةةةةب ب  اليييل، البحث  إلنيإلع قيمسةةةةهم،  أسةةةةمليب البحث إليغيراي إلن كا  يضةةةةإلن

 يحبيا ف  الإلسةةةةةةةةيددإلل االحصةةةةةةةةمئيل  ا سةةةةةةةةمليب ،  إلصةةةةةةةةمدرهم لببحث الإلطب بل  البيميمي البيميمي،
 :اليمل  اليح   بى  ذل ح  البيميمي

 : يب  إلم إلى البحث هذا إليغيراي يي سي:  قياسها وأساليب البحث متغيرات  -1
 الجينات التنظيمية:  المستقل المتغير. 1/1

 ييك ن إلن أربيل أبيمد لبنييمي  (Neilson et al., 2008)يي اال يإلمد  بى إل يمس 
 يي قيمس هذه ا بيمد بيدد  اليي يإليل ه  )ايدمذ ال رار، الإليب إلمي،  الإلح زاي،  الهيكا اليي يإل (،

(  بمرة ييكس اسينمبمي الإلسي صى إليه لإلدى إدراكهي يطبيق فبس ل النييمي اليي يإليل،  يي 14)
 ييديا بيض اليبمراي ليييمسب إلع إلنما يطبيق البحثح 

 اإلخالل بالعقد النفسي:  التابع المتغير. 1/2
 & Robinson)يي قيمس إليغير اقد ا بملي د الي س  إلن د ا الإل يمس الذي أ ده 

Rousseau, 1994)  قمي بيط يره (Kabar & Barrett, 2010)   ييك ن إلن ا ال أبيمد  ه 
)اقد ا بمالليزاي الييمقدي،  اقد ا ف  الي ازن الي قمي،  اقد ا ف  يط ير الي د(،  يي قيمس 

(  بمراي ييكس اسينمبمي الإلسي صى إليه لإلدى إدراكهي لإلد ا بملي د الي س ، 9مد بيدد )هذه ا بي
 ح يي ييديا بيض اليبمراي ليييمسب إلع إلنما يطبيق البحث

 وقد اهتم الباحث بإجراء اختبارات صدق وثبات المقياس وذلك على النحو التالي :
 صدق وثبات المقياس -2

 . صدق المحكمين2/1   
 دد إلن أ ضةةةةةةةةةةةةةمء هيئل اليدريس بكبيمي الينمرة بنمإليمي يي  رض قمئإلل االسةةةةةةةةةةةةةيبيمن  بى       

الإليصةةة رة  ب رسةةةييد  ذل  لإليرفل ن ايب ال صةةة ر الإل ن دة ف  ال مئإلل،  قد أبدى هؤالء الإلحكإل ن 
بيض الإل ح مي إلن حيث الي اح  ال ةةةةةةةةةةةةةةكبيل  البغ يل  الإل ضةةةةةةةةةةةةةة  يل  يي حذف بيض اليبمراي 

ضمفل    بمراي أدرى ليك ن ذاي داللل أ ضحح ا 
 . صدق المحتوى2/2
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قمي البمحث بمسيدداي اليحبيا اليمإلب  الي كيدي ل يمس صدق الإلحي ى ل سيبيمن  ايضح أن 
النييمي اليي يإليل ييضإلن أربيل إليغيراي فر يل ه  )ح  ق ايدمذ ال رار، الإليب إلمي، الإلح زاي، 

 بمراي لح  ق ايدمذ  4 بمرة ب اقع  14ص بهم الي قل بين الهيكا اليي يإل (  يديبر الإل يمس الدم
 بمراي لبهيكا اليي يإل ،  أ هري ييمئ   3 بمراي لبإلح زاي،   3 بمراي لبإليب إلمي،   4ال رار،  

 اليحبيا اقحصمئ  أن نإليع الإليمإل ي الإلييمريل إليي يلح 
ه  )اقد ا بمالليزاي  كإلم ايضح أن اقد ا بملي د الي س  ييضإلن ا ال إليغيراي فر يل

الييمقدي،  اقد ا ف  ي ازن الي قمي،  اقد ا ف  يط ير الي د(  يديبر الإل يمس الدمص بهم 
 بمراي لإلد ا ف  ي ازن  3 بمراي لإلد ا بمالليزاي الييمقدي،   3 بمراي ب اقع  9الي قل بين 
ئ  اليحبيا اقحصمئ  أن نإليع  بمراي لإلد ا ف  يط ير الي د،  أ هري ييم 3الي قمي،  

 الإليمإل ي الإلييمريل إليي يلح
 . ثبات المقياس2/3

الديبةةةمر ابةةةمي إل ةةةمييس نإليع  Cronbach's Alpha يي اسةةةةةةةةةةةةةةيدةةةداي اديبةةةمر أل ةةةم كر يبةةةم 
( 1الإليغيراي )أبيمد النييمي اليي يإليل، أبيمد اقد ا بملي د الي س ( ح  ي ير بيميمي الند ا رقي )

 إليمإل ي الابمي  الصدق الذاي  ل مئإلل االسي صمء : اليمل  إلى قيي

 (1جدول رقم )
 قيم معامالت الثبات والصدق الذاتي لقائمة االستقصاء

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي 

معامل  المتغير المستقل وأبعاده 
 الثبات

معامل الصدق 
 الذاتي

المتغير التابع 
 وأبعاده

معامل 
 الثبات

معامل الصدق 
 الذاتي

اإلخالل بالعقد  0.963 0.929 الجينات التنظيمية
 النفسي

0.922 0.960 

اإلخالل بااللتزام  0.951 0.905 حقوق اتخاذ القرار
 التعاقدي

0.881 0.938 

اإلخالل في توازن  0.855 0.732 المعلومات
 العالقات

0.765 0.874 

اإلخالل في تطوير  0.925 0.865 المحفزات
 العقد

 946ح0 896ح0

    0.952 0.907 الهيكل التنظيمي
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 :  والعينة البحث مجتمع -2
إلسةةةةةةةةةةي ةةةةةةةةةة يمي ييإلاا إلنيإلع البحث فى ال ريق الطب   هيئل اليإلريض  ال ييين  اقداريين بمل

ح  مإلا إلن  اقع الي ةةةةةةرة اقحصةةةةةةمئيل ل زارة الييبيي اليمل   البحث اليبإل  49017النمإلييل   ددهي 
 بمال يإلمد% 95%  إلسةةةةةةةةةةةةي ى ا ل 5 يد يسةةةةةةةةةةةةبل دطن  إل ردة 384 ببج الذي اليييل حني يحديد  يي
إليي إلل    ةةةةة ائيل بطري ل اليييل بسةةةةةحب البمحث  قمي (Saunders et al., 2009 : p. 219) بى
 ح البحث إلنيإلع إلن
 : البيانات جمع أسلوب -3

 : اليمليين ا سب بين  بى البمحث ا يإلد
  ا نيبيل اليربيل الإلرانع  بى اقط ع د ا إلن  ذل  : المكتبية الدراسلللة أسللللوب. 3/1 

 الي ري اقطمر بيمء بهدف  ذل  البحث بإليغيراي الإلريبطل  الرسةةةمئا  البح ث  الد ريمي الكيب إلن
 ح البحث لإل ض ع  ال كري

 آراء  بى لبييرف اسيبيمن قمئإلل اسيدداي د ا إلن:  الميدانيلة الدراسة أسلوب. 3/2
 حبمقد ا بملي د الي س     قيهم النييمي اليي يإليل ي افر إلن كا ح ا اليمإلبين

 البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب -4
 ح ايحرافميهم اليييل أفراد نمبميق الإلي سط ل يمس الإلييمريل  االيحرافمي الإلي سطمي -1

 .الديبمر الي قمي بين الإليغيراي() إلص  فل االريبمط لبيرس ن الديبمر ال رض ا  ا -2

 طريق  ن  ذل  ،الامي  ال رض الديبمر Stepwise الإليدرج الإلييدد االيحدار أسةةةةةةةةةةةةةةب ب -3
 أهإليةةل بى الإليغيراي هةةذه أكار ليحةةديةةد اليةةمبع الإليغير  بى الإلسةةةةةةةةةةةةةةي بةةل الإليغيراي إددةةما
  ح ا هإليل ف  يبيه الذي اي ، اليمبع الإليغير

  إلبيمي ف ( SPSS) اقداريل اليب ي ف  اقحصةةةةةةةةةةةةةةةمئيل البراإل  حزإلل البمحث سةةةةةةةةةةةةةةيددي ا
 ح اقحصمئ  اليحبيا
 نتائج الدراسة الميدانية :: سابعاً 

 :للبياناتالتحليل الوصفي  -1
 ،(spss.v.18)اليحبيا ال ص   لببيميمي بمسيدداي البريمإل  االحصمئ  البمحث اسيددي 

قيي الإلي سطمي  االيحرافمي الإلييمريل لإليغيراي  ي صيف إليغيراي الدراسل بمسيدداي ذل  بهدف 
 حالبحث ف  الإلسي  يمي إلحا اليطبيق

 أبيمد ( الإلي سةةةطمي  االيحرافمي الإلييمريل  بيمد النييمي اليي يإليل 2ند ا رقي )  ي ضةةةح
  ذل  كإلم يب :  اقد ا بملي د الي س  بملإلسي  يمي إلحا البحث
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 (2جدول رقم )

 وأبعاد اإلخالل بالعقد النفسي واالنحرافات المعيارية الخاصة ألبعاد الجينات التنظيميةالمتوسطات 
 االنحراف المعياري المتوسط العبارة

 0.716 3.508 النييمي اليي يإليل

 0.830 3.917 ح  ق ايدمذ ال رار

 0.619 4.020 الإليب إلمي

 0.831 3.696 الإلح زاي

 0.873 3.612 الهيكا اليي يإل 

 0.983 3.027 اقد ا بملي د الي س 

 1.026 2.603 اقد ا بمالليزاي الييمقدي

 1.036 2.516 اقد ا ف  ي ازن الي قمي

 1.106 2.743 اقد ا ف  يط ير الي د

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي      
بإلم ييي  ي افر إل ه ي  3.508 ييضةةةح إلن الند ا أن إلي سةةةط النييمي اليي يإليل ككا ببج   

بدرنل إلي سطل ،  الإل مركين ف  ي ديي الددإلل الطبيل بملإلسي  يمي النمإلييلالنييمي اليي يإليل بين 
( 3.612قد سةةنبي إلي سةةطمي يرا حي إلم بين )أبيمد النييمي اليي يإليل كإلم ايضةةح إلن الند ا أن 

، فيإلم حصا بيد الهيكا  4.020( ، فحصا بيد الإليب إلمي  بى أ بى إلي سط  كمن 4.020) إلى
، فيإلم حصةةةةةةةةةةةةةبي أبيمد ح  ق ايدمذ ال رار،  الإلح زاي  3.612اليي يإل   بى أقا قيإلل حيث ببغي 

الإل ةةةةةةةةةمركين بين  ، بى الي ال  ،  هذا ييكس ي افر أبيمد النييمي اليي يإليل 3.696،  3.917 بى 
 ح بدرنل أكبر إلن إلي سطل ي الددإلل الطبيل بملإلسي  يمي النمإلييلف  ي دي
بإلم ييي  إدرا   3.027أن إلي سط اقد ا بملي د الي س  ككا ببج كإلم ييضح إلن الند ا   

لإلد ا بملي د الي سةةةة  بدرنل أقا إلن  الإل ةةةةمركين ف  ي ديي الددإلل الطبيل بملإلسةةةةي ةةةة يمي النمإلييل
قد سةةنبي إلي سةةطمي يرا حي إلم أبيمد اقد ا بملي د الي سةة  ا أن الإلي سةةط، كإلم ايضةةح إلن الند  
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، فيإلم حصا  2.743( ، فحصا اليي يضمي  بى أ بى إلي سط  كمن 2.743( إلى )2.516بين )
، فيإلم حصةةةةةةةةا بيد الدصةةةةةةةةمئص  2.516الدصةةةةةةةةمئص االنيإلم يل لبي د  بى أقا قيإلل حيث ببغي 

ي افر أبيةةمد اقد ا بةةملي ةةد الي سةةةةةةةةةةةةةة  بين ،  هةةذا ييكس  2.603ال  ي يةةل لبي ةةد  بى إلي سةةةةةةةةةةةةةةط 
 حبدرنل أقا إلن الإلي سط الإل مركين ف  ي ديي الددإلل الطبيل بملإلسي  يمي النمإلييل

 :اإلخالل بالعقد النفسيوبين أبعاد  أبعاد الجينات التنظيميةالعالقة بين :  2
 طبييل  بى لبييرف بيرس ن اريبمط أسب ب بمسيدداي اقحصمئ  اليحبيا بإنراء البمحث قمي

 هذه بين االريبمط  اينمه ق ة ليحديد  ذل ،  اقد ا بملي د الي س  النييمي اليي يإليل بين االريبمط
ح  كبإلم اقيربي قيإلل إليمإلا االريبمط إلن ال احد الصحيح كبإلم دا ذل   بى ق ة االريبمط الإليغيراي

االينمه طردي  يدا اق مرة السملبل  بى أن بين الإليغيرين، ف  حين يدا اق مرة الإل نبل  بى أن 
 االينمه  كس ح  ذل   بى اليح  اليمل :

 (3جدول رقم )
 معامالت االرتباط بين متغيرات البحث

حقوق اتخاذ  

 القرار

الهيكل  المحفزات المعلومات

 التنظيمي

اإلخالل في االلتزام 

 التعاقدي

4230.-** 6010.-** 4240.-** 6910.-** 

في توازن اإلخالل 

 العالقات

3880.-** 5870.-** 6960.-** 5230.-** 

اإلخالل في تطوير 

 العقد

3190.-** 5430.-** 6680.-** 6620.-** 

 %1إليي يل ى**إليمإل ي اريبمط إليي يل  يد إلسي  
 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي   

أبيمد النييمي اليي يإليل بين  بيرس نريبمط اإليمإل ي قيي أن ( 3 ييضح إلن الند ا رقي )
حيث كمن أضيف إريبمط بين ( .0-696 ، .0-319بين ) يرا حي اقد ا بملي د الي س  أبيمد 

(، ف  حين كمن أق ى اريبمط بين -319ح0ح  ق ايدمذ ال رار  اقد ا ف  يط ير الي د  ببج )
،  يبين أن هذه الإليمإل ي إليي يل  يد (-696ح0الإلح زاي  اقد ا ف  ي ازن الي قمي  ببج )

اقد ا بملي د  أبيمد  النييمي اليي يإليلبين أبيمد  سبب إريبمط   ييي  ذل %، 1إليي يل  ىإلسي  
 الي س ح
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 :ى الذي ييص  با  ا إلإلم سبق ييضح صحل ال رض 
  "النفسيالجينات التنظيمية وأبعاد اإلخالل بالعقد  سلبي بين أبعادمعنوي  ارتباطيوجد  "

  
 :بالمستشفيات محل البحث أبعاد الجينات التنظيمية على أبعاد اإلخالل بالعقد النفسي تأثير: 3

اقيحدار  بطري يين  هإلم قمي البمحث بإنراء اليحبيا اقحصمئ  بمسيدداي أسب ب اقيحدار
 اقيحدار الإلييدد  ذل  ل يمس يناير النييمي اليي يإليل  بى اقد ا بملي د الي س ، ( Enter) البسيط
أبيمد  ى ب لإلسي ب ايكإليغير  أبيمد النييمي اليي يإليل(  ذل  ل يمس يناير Stepwise) الإليدرج

ف  يغير ال ف  ي سيركإليغيراي يمبيل،  ذل  ليحديد قدرة الإليغيراي الإلسي بل اقد ا بملي د الي س  
 : ذل  كإلم يب  الإليغيراي اليمبيل

كمتغير تابع، تم  اإلخالل بالعقد النفسي ىكمتغير مستقل عل الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/1
 :ىوالذي ينص علالتالي غة الفرض اصي

 " اإلخالل بالعقد النفسيعلى  للجينات التنظيميةمعنوي سلبي يوجد تأثير  "

ى  ب النييمي اليي يإليلليناير البسيط ( ي ديراي إليمإل ي اقيحدار 4ي ضح الند ا رقي )  
 حاقد ا بملي د الي س 

 (4جدول رقم )
 نتائج تحليل االنحدار لتأثير الجينات التنظيمية على اإلخالل بالعقد النفسي 

 
 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 : ( إلى4ي ير بيميمي الند ا رقي )
  اب ي إليي يةةل يإل ذج االيحةةدار، حيةةث ببغةةي قيإلةةلF (507.257 ه  إليي يةةل  يةةد إلسةةةةةةةةةةةةةةي ى  )

 ه  يناير سةةةبب   0.544-حيث ببغي قيإليهم  β٪ح  ابي إليي يل إليمإلا اليناير الإلبم ةةةر 1إليي يل 
  إليي يح

   إليي يل إليمإل ي إيحدار النييمي اليي يإليل  الحد الامبي، حيث ببغي قيإللT ( لبحد الامبي-
(  ال يإلل الإليدلل 320ح0) 2R٪،  ببغي قيإلل إليمإلا الي سةةةةةةةةةةةةةةير 5(  يد إلسةةةةةةةةةةةةةةي ى إليي يل 2.890

٪ إلن اليغيراي الي  يحدث ف  اقد ا 30.7( إلإلم ييي  أن النييمي اليي يإليل ي سةةةةةةةةةةةةةةر 0.307)
 ٪ يرنع إلى يناير   اإلا أدرى لي ي هر ف  اليإل ذجح 69.3بملي د الي س ،  البمق  
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  يتضح قبول الفرض حيث يوجد تأثير سلبي معنوي للجينات التنظيمية على بناء على ما سبق
 اإلخالل بالعقد النفسي.

 :اإلخالل بااللتزام التعاقدي ىعل ةمستقل اتكمتغير  أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/2
 أبيمد النييميليناير الإليدرج الإلييدد  اقيحدار( ي ديراي إليمإل ي 5ي ضح الند ا رقي )

 حى اقد ا ف  االليزاي الييمقدي ب اليي يإليل
 (5جدول رقم )

 تقديرات معامالت اإلنحدار المتعدد المتدرج 
 (Stepwise)ة لتأثير أبعاد الجينات التنظيمية على اإلخالل في االلتزام التعاقدي باستخدام طريق

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي        

 ( مايلي :5رقم )يتضح من الجدول 
  قيإللأن (F( الإلحسةة بل لبيإل ذج ببغي )ببغي قيإلل151.668  ،) الإليي يل (Sig.)  الدمصةةل بهم
لبيدين ري مع إليي يل اليإل ذج ككا،  إلن اليإل ذج ييضح  ن د يناير إليي ي اإلإلم ييي  ، (0.000)

اقد ا ف   ى بف ط أبيةةةةمد إلن أبيةةةةمد النييةةةةمي اليي يإليةةةةل  ه  الإلح زاي، ح  ق ايدةةةةمذ ال رار 
لبيدي الإلح زاي  ح  ق ايدمذ ال راراي،  ي ةةةةةةةةةةةةةةير  β ابي إليي يل إليمإلا اليناير  حاالليزاي الييمقدي

 إلى اليناير السبب  لألبيمد  بى اقد ا بمالليزاي الييمقديح 
 ( 2أن قيإللR) أبيمد النييمي اليي يإليل نأ ىي ير إل (، إلإلم0.388لبيإل ذج ككا ببغي ) الإليدلل 

( إلن اليغيير الذي يحدث ف  الإليغير اليمبع 38.8%ي سةةةةةةر ) ه  )الإلح زاي، ح  ق ايدمذ ال رار( 
 اقد ا ف  االليزاي الييمقديح ه  
 ( يبين إلن قيإللChange 2Rأ ) ف  هي الييمصةةر الإل سةةرة لبيغير الذي يحدث أيإلاا  الإلح زاين

ف   ه( إلن هذا اليغير،  يبي32.8%، حيث ي سةةةةةةةةةةةةةةر هذا الييصةةةةةةةةةةةةةةر )اقد ا ف  االليزاي الييمقدي

 (Stepwise)طريقة  المتغير المستقل
2R 

Change 

F change Sig.f 

change 
B T Sig. 

 0.000 340.768 0.328 0.000  6.385 -0.466 المحفزات
 0.000 51.088 0.068 0.000 5.775 -0.443 حقوق اتخاذ القرار

F 151.668    
Sig. 0.000    

2R 0.396    
2Adj. R 0.388    
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ح اسيبيد إلن هذا اليغيرف ط ( 6.8%حيث ي سر هذا الييصر ) ح  ق ايدمذ ال رار ا هإليل  يصر
اليإل ذج الهيكا اليي يإل ،  الإليب إلمي كبيدين إلن أبيمد النييمي اليي يإليل إلن اليناير ف  اقد ا 

 ف  االليزاي الييمقدي  يهإلم  ير إلؤارين إليي يم ح
 على ما سلللللللللبق يتضلللللللللح قبول الفرض حيث يوجد تأثير سللللللللللبي معنوي ألبعاد الجينات  بناء

 اإلخالل في االلتزام التعاقدي. على التنظيمية
 :اإلخالل في توازن العالقات ىعل أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/3

د النييمي أبيمليناير الإليدرج الإلييدد  اقيحدار( ي ديراي إليمإل ي 6ي ضح الند ا رقي )
 حى اقد ا ف  ي ازن الي قمي ب اليي يإليل

 (6جدول رقم )

  المتدرجالمتعدد  اإلنحدارتقديرات معامالت 

 (Stepwise)ى اإلخالل في توازن العالقات باستخدام طريقة عل أبعاد الجينات التنظيميةلتأثير 

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي        
 ( مايلي :6رقم ) يتضح من الجدول

 ( أن قيإللF( الإلحس بل لبيإل ذج ببغي )ببغي قيإلل202.775  ،) الإليي يل (Sig.)  الدمصل
 إلن اليإل ذج ييضح  ن د يناير إليي ي  ،ري مع إليي يل اليإل ذج ككاإإلإلم ييي  ، (0.000بهم )

ي ازن اقد ا ف   ى بلبيدين إلن أبيمد النييمي اليي يإليل  ه  الإلح زاي،  الإليب إلمي 
،  ي ير إلى اليناير السبب  لبيدي الإلح زاي  الإليب إلمي β ابي إليي يل إليمإلا اليناير  حالي قمي

  بى اقد ا ف  ي ازن الي قميح
 ( 2أن قيإللR ) بيدين إلن أبيمد  نأ ىي ير إل ، إلإلم (0.347لبيإل ذج ككا ببغي )الإليدلل

( إلن اليغيير الذي يحدث ف  34.7%ي سر ) ه  )الإلح زاي، الإليب إلمي(  النييمي اليي يإليل
 اقد ا ف  ي ازن الي قميحالإليغير اليمبع  ه  

 (Stepwise)طريقة  المتغير المستقل
2R 

Change 

F change Sig.f 

change 
B T Sig. 

 0.000 338.909 0.322 0.000 8.209 -0.562 المحفزات
 0.000 32.358 0.045 0.000 5.688 -0.409 المعلومات

F 202.775    
Sig. 0.000    

2R  0.367     
2Adj. R 0.347    
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 ( يبين إلن قيإللChange 2Rأ ) هي الييمصر الإل سرة لبيغير الذي أيإلاا  الإلح زاين  يصر
( 32.2%، حيث ي سر هذا الييصر )اقد ا ف  ي ازن الي قمييحدث ف  الإليغير اليمبع  ه  

ف ط ( 4.5%حيث ي سر هذا الييصر ) الإليب إلمي ف  ا هإليل  يصر هبيإلن هذا اليغير ،  ي
 حإلن هذا اليغير

  اسيبيد اليإل ذج الهيكا اليي يإل  ،  ح  ق ايدمذ ال رار،  هإلم إلن أبيمد النييمي اليي يإليل إلن
 اليناير ف  اقد ا ف  ي ازن الي قمي  يهإلم  ير إلؤارين إليي يم ح

  الفرض حيث "يوجد تأثير سلبي معنوي ألبعاد الجينات بناء على ما سبق يتضح قبول
 اإلخالل في توازن العالقات". على التنظيمية

 :اإلخالل في تطوير العقد ىعل ةمستقل اتكمتغير  أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/4
أبيمد النييمي ليناير الإليدرج الإلييدد  اقيحدار( ي ديراي إليمإل ي 7ي ضح الند ا رقي )

 حى اقد ا ف  يط ير الي د ب اليي يإليل
 (7جدول رقم )

  المتدرجالمتعدد  اإلنحدارتقديرات معامالت 
 (Stepwise) ى اإلخالل في تطوير العقد باستخدام طريقةعل أبعاد الجينات التنظيميةلتأثير 

  المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي        

 ( مايلي :7يتضح من الجدول رقم )

 2R (Stepwise)طريقة  المتغير المستقل

Chan

ge 

F 

change 

Sig.f 

Chan

ge 
B T Sig. 

249.83 0.446 0.036  2.104 0.315 المحفزات
5 

0.000 

 0.015 5.954 0.042 0.037 2.093 0.197 حقوق اتخاذ القرار
 0.050 3.887 0.006 0.050 1.971 0.274 الهيكل التنظيمي

F 75.074    
Sig. 0.000    

2R 0.494    
2Adj.  R 0.481    
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 ( أن قيإللF( الإلحس بل لبيإل ذج ببغي )ببغي قيإلل75.074  ،) الإليي يل (Sig.)  الدمصل بهم
ري مع إليي يل اليإل ذج ككا،  إلن اليإل ذج ييضح  ن د يناير إليي ي اإلإلم ييي  ، (0.000)

 ربيل أبيمد إلن أبيمد النييمي اليي يإليل  ه  الإلح زاي،  ح  ق ايدمذ ال رار،  الهيكا اليي يإل  
،  ي ير قيإلهم إلى اليناير السبب  β ابي إليي يل إليمإلا اليناير  حاقد ا ف  يط ير الي د ى ب

  بيمد النييمي اليي يإليل  بى اقد ا ف  يط ير الي دح
 ( 2أن قيإللR ) إلي ي أبيمد النييمي  نأ ىي ير إل (، إلإلم0.481لبيإل ذج ككا ببغي )الإليدلل

( إلن اليغيير 48.1%ي سر ) ه  )الإلح زاي، ح  ق ايدمذ ال رار، الهيكا اليي يإل (  اليي يإليل
 اقد ا ف  يط ير الي د حالذي يحدث ف  الإليغير اليمبع  ه  

 ( يبين إلن قيإللChange 2Rأ ) ييمصر الإل سرة لبيغير الذي هي الأيإلاا  الإلح زاين  يصر
( 44.6%، حيث ي سر هذا الييصر )اقد ا ف  يط ير الي ديحدث ف  الإليغير اليمبع  ه  

( 4.2%حيث ي سر هذا الييصر ) ح  ق ايدمذ ال رار ف  ا هإليل  يصر ه يبي ،إلن هذا اليغير
( 0.6%حيث ي سر هذا الييصر ) الهيكا اليي يإل ف  ا هإليل  يصر  ه يبي ،إلن هذا اليغيرف ط 
 حإلن هذا اليغيرف ط 

  اسيبيد اليإل ذج الإليب إلمي كنحد أبيمد النييمي اليي يإليل إلن اليناير ف  اقد ا ف  يط ير
 الي د  يه  ير إلؤار إليي يم ح

 بناء على ما سبق يتضح قبول الفرض حيث "يوجد تأثير سلبي معنوي ألبعاد الجينات التنظيمية 
 في تطوير العقد". اإلخالل على

 ثامنًا : ملخص النتائج
 فيما يتعلق بعالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة : -أ

 أس ري ييمئ  اليحبيا اقحصمئ   إلم يب  :
ي ند   قل اريبمط إليي يل سببيل بين أبيمد النييمي اليي يإليل  أبيمد اقد ا بملي د الي س   -1

(، -319ح0ال رار  اقد ا ف  يط ير الي د  ببج )حيث كمن أضيف إريبمط بين ح  ق ايدمذ 
،  يبين (-696ح0ف  حين كمن أق ى اريبمط بين الإلح زاي  اقد ا ف  ي ازن الي قمي  ببج )

النييمي بين أبيمد  سبب إريبمط   ييي  ذل %، 1إليي يل  ىأن هذه الإليمإل ي إليي يل  يد إلسي  
ح  بيمء   بى الييمئ  اقحصمئيل السمب ل ، ييي قب ا اقد ا بملي د الي س  أبيمد  اليي يإليل
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ال رض ا  ا الرئيس  أي  ن د   قل إليي يل سببيل  بيمد النييمي اليي يإليل  أبيمد اقد ا 
 بملي د الي س ح 

 فيما يتعلق بتأثير المتغير المستقل على التابع : -ب

 أس ري ييمئ  اليحبيا اقحصمئ   إلم يب  :
أي أيه  ح بى اقد ا بملي د الي س  لبنييمي اليي يإليل يناير سبب  إليي ي ي ند أابيي الييمئ  أيه

كبإلم زادي فيمليل النييمي اليي يإليل ي ا إدرا  اقد ا بملي د الي س ح   بيه يإلكن قب ا ال رض 
 ".يوجد تأثير عكسي معنوي للجينات التنظيمية على اإلخالل بالعقد النفسي" حيثا  ا الرئيس  

 لي اإلا الهيكا ف   ن د يناير (Sharma& Kalpna, 2016)بحث   اي  ي هذه الييينل إلع
ل فمء بملي د الي س   الإل مركل ال  ي يل ف  الإلسي  يمي،  بى ا)الييسيق  اسي  ليل اليإلا(  اليي يإل 

الي س ، ف  حين  ازداد يناير الهيكا اليي يإل   بى ايدإلمج اليمإلبين  يد ي سيط إليغير ال فمء بملي د 
ايد ض يناير الهيكا اليي يإل  ببيديه )الييسيق  اسي  ليل اليإلا(  بى ايدإلمج اليمإلبين  يد ي سيط 

   حاقد ا بملي د الي س 
حيث ي صا البحث إلى أن  (Dries& Gieter, 2014)بحث كإلم اي  ي هذه الييينل إلع 

يؤار  بى الي د الي س  بملإلي إلل، كذل  ايضح  دي ايسمق الإليب إلمي  يبمدلهم بين اليمإلبين  الإلي إلل 
 حأن الإلر يل  ايدمذ ال راراي ب كا ر ييي  يؤار  بى اقد ا ف  الي د الي س 

 لإلسي ب ايكإليغير   فيإلم يب  يإلكن ي ضيح ييمئ  االيحدار الإلييدد الإليدرج  بيمد النييمي اليي يإليل
  يإلكن ي ضيح ذل  كإلم يب :ل، يمبي ايكإليغير  أبيمد اقد ا بملي د الي س   بى
  هي الييمصر الإل سرة لبيغير الذي يحدث ف  الإليغير اليمبع  ه  أيإلاا  الإلح زاين  يصر أيبين

ف   ه( إلن هذا اليغير،  يبي32.8%، حيث ي سر هذا الييصر )اقد ا ف  االليزاي الييمقدي
 حإلن هذا اليغيرف ط ( 6.8%حيث ي سر هذا الييصر ) ح  ق ايدمذ ال رار ا هإليل  يصر

اليإل ذج الهيكا اليي يإل ،  الإليب إلمي كبيدين إلن أبيمد النييمي اليي يإليل إلن اليناير  اسيبيد 
يتضح قبول الفرض حيث  وعليهح  يهإلم  ير إلؤارين إليي يم   اقد ا ف  االليزاي الييمقديف  

 االلتزام التعاقدي.اإلخالل في لجينات التنظيمية على بعاد امعنوي أل سلبييوجد تأثير 
  هي الييمصر الإل سرة لبيغير الذي يحدث ف  الإليغير اليمبع أيإلاا  الإلح زاين  يصر أكإلم يبين

 ه( إلن هذا اليغير،  يبي32.2%، حيث ي سر هذا الييصر )اقد ا ف  ي ازن الي قمي ه  
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 اسيبيد  حإلن هذا اليغيرف ط ( 4.5%حيث ي سر هذا الييصر ) الإليب إلمي ف  ا هإليل  يصر
اليإل ذج الهيكا اليي يإل ،  ح  ق ايدمذ ال رار،  هإلم إلن أبيمد النييمي اليي يإليل إلن اليناير 

يتضح قبول الفرض حيث  وعليهح ف  اقد ا ف  ي ازن الي قمي  يهإلم  ير إلؤارين إليي يم  
 اإلخالل في توازن العالقات.لجينات التنظيمية على بعاد امعنوي أل سلبييوجد تأثير 

هي الييمصةةر الإل سةةرة لبيغير الذي يحدث ف  الإليغير اليمبع  ه  أيإلاا  الإلح زاين  يصةةر أ ايضةةح 
ف  ا هإليل  ه يبي ،( إلن هذا اليغير44.6%، حيث ي سةةةةةةر هذا الييصةةةةةةر )اقد ا ف  يط ير الي د

ف   ه يبي ،إلن هذا اليغيرف ط ( 4.2%حيث ي سةةةةةةةةةةةةر هذا الييصةةةةةةةةةةةةر ) ح  ق ايدمذ ال رار  يصةةةةةةةةةةةةر
ح  اسةةةيبيد إلن هذا اليغيرف ط ( 0.6%حيث ي سةةةر هذا الييصةةةر ) الهيكا اليي يإل ا هإليل  يصةةةر 

اليإل ذج الإليب إلةةمي كةةنحةةد أبيةةمد النييةةمي اليي يإليةةل إلن اليةةناير ف  اقد ا ف  يط ير الي ةةد  يةةه 
لجينات بعاد امعنوي أل سللللللللللبييتضلللللللللح قبول الفرض حيث يوجد تأثير  وعليه ير إلؤار إليي يم ح 

 اإلخالل في تطوير العقد.التنظيمية على 
 تاسعًا : توصيات البحث

 ف  ض ء إلم أس ري  يه ييمئ  الدراسل الإليداييل أإلكن لببمحث ي ديي الي صيمي اليمليل :
 يإلكن لإلدارة اليبيم ايبمع الدط اي اليمليل:

 إلبيل الي اصا  ضع صيد ق  كم ى لبييرف  بى رد د فيا ا طبمء  هيئل اليإلريض ليحسين  ح1
 إليهيح

  د انيإلم مي د ريل إلع ا طبمء  اليإلريض لبييرف  بى أار ال راراي  إلدى إإلكمييل إل مركيهي  ح2
 فيهمح

 ي كيا لنيل دادا الإلسي  ى لي ييي الإلديرين إلن  قي آلدر قدبمرهي بي مط ال  ة  الضيف لديهيح ح3

 الرؤيل  الهدف لهمحي فير إليامق يحي ي  بى ق ا د الإلسي  ى  الي  ييكس الرسملل    ح4

 ي فير اال يإلمداي الإلمليل ال زإلل ليإلبيل اليدريب، الييرف بص ل د ريل ند ى  إلبيل اليدريبح ح5

 ي زيع ا  بمء  بى اليمإلبين ب كا إلييمسب ح6

 ي فير بيئل اليإلا اآلإليل إلاا اقضمءة  ا نهزة الطبيل ال زإلل  أد اي اليي يي ححإلخح ح7

 لإلسي  ى  حرص اقدارة  بى ي صيا هذا الإليامق لكا اليمإلبينحييإليي الإليامق ا د ق  دادا ا ح8

 إليح الح افز الإلمديل  الإليي يل لبسب كيمي الي  يي افق إلع قيي الإلسي  ىح ح9

 ي فير الد راي اليدريبيل الإلييب ل بملن ايب ا د قيلح ح10
 

 



 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

593 
 

 
 المراجععاشرا: 

1. Abdel-Raheem, Amgad B., & Saad, M., (2019), Organizational 

Personality as a Moderating Variable of the Relationship between 

Organizational DNA and Innovative Performance, Journal of Business 

and Management Sciences, 7(3), 131-139.  

2. Abdullah, Nor L., Hamzah, N., Arshad, R., Isa, R., &Ghani, R., 

(2011) , Psychological Contract and Knowledge Sharing among 

Academicians: Mediating Role of Relational Social Capital , 

International Business Research , 4(4) , 231-241 .  

3. Aishah, Z., Syuhirdy, M., Zahari,, &Radzi, S., (2015), Organizational 

DNA and human resource practices: Its implication towards hotel 

performance, Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research 

- Proceedings of the 2nd International Hospitality and Tourism 

Conference, 65-69.  

4. Azudin A., & Mansor N., (2017), Management accounting practices of 

SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and 

operational technology, Asia Pacific Management Review , 1-5.  

5. Bavik, A.,& Bavik, Yuen L., (2015) , Effect of employee incivility on 

customer retaliation through psychological contract breach: The 

moderating role of moral identity , International Journal of 

Hospitality Management , 50 , 66–76 . 

6. Buyukyilmaz, O., & Cakmak , Ahmet F., (2013) ,  Direct and indirect 

effects of Psychological contract breach on academicians’ turnover 

intention in Turkey , Journal of Business, Economics & Finance, 2 

(4) , 50-66. 

7. Dos, I., (2013) , School DNA and Its Transfer , American Journal of 

Human Ecology , 2, (1) , 7-15 .  

8. Estupinan J., & Neilson Gary L.,(2014) , The 10 Principles of 

Organizational DNA, strategy+business , October 27, available at : 

https://organizationalexcellence.virginia.edu 

9. Hai, Ming, C., Li, Chi, L., Tao, Sheng, C. & Chen, Ling, F., (2019), 

The effects of social responsibility and hypocrisy on the relationship 

among psychological contract violation, trust and perceived betrayal, 

International Journal of Conflict Management, 31(2), 241-261. 

10. Hartmann, Nathaniel N., & Rutherford, Brian N., (2015) , 

Psychological contract breach's antecedents and outcomes in 

salespeople: The roles of psychological climate, job attitudes, and 

turnover intention , Industrial Marketing Management,51,158-170. 

https://organizationalexcellence.virginia.edu/


محمد يوسف  تأثري الجينات التنظيمية عيل اإلخالل بالعقد النفيس " دراسة تطبيقية عيل العاملني باملستشفيات الجامعية مبرص......
 محمد 

 

594 
 
 

11. Hassan, Muhammad M., & Bashir, S.,(2018), Personality and 

Psychological Contracts: Does Uncertainty Avoidance matter? , 

Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 38(2), 625-640. 

12. Hess, E., & Ludwig, K.,(2017), United Parcel Service, Inc.: The 

Challenge of Protecting Organizational DNA, Darden Case No. UVA-

S-0238. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2975238 

13. Joshy, Lishin M., & Srilatha S., (2010) , Psychological contract 

violation and its impact on intention to quit: A study of employees of 

public sector and old generation private sector banks in India , Asian 

Journal of Management Research, 2(1), 274-288. 

14. Kabar, Ainul A., & Barrett, B., (2010), The Impact Psychological 

Contract Violation on Job Satisfation, OCB and Intent to Leave in a 

Continuing Care Retirement Community, International Chrie 

Conference-Refereed Track, University of Massachusetts Amherst. 

15. Kostic, B., & Njegovan, B., (2013), Psychological Contract as an 

element of internal public relayions, Journal of Engineering 

Management and Competitiveness, 3(2), 66-73. 

16. Lodha, D., & Pathak, K., (2017),  effect of Psychological Contract on 

employee engagement, Rising A Journal of researchers, 1(1), 5-14. 

17. Mao, H., Liu, X., & Ge, H., (2008), Evading Tactics of Psychological 

Contract Violations, Asian Social Science, 4(11), 26-29. 

18. Nafei, W., (2015) , The Role of Organizational DNA in Improving 

Organizational Performance: A Study on the Industrial Companies in 

Egypt, International Business Research , 8(1) , 117-131. 

19. Neilson, Gary L., & Fernandes, L., (2008) ,  The Dominant Genes : 

Organizational Survival Of the Fittest , Booz & Company , 1-36 . 

20. Neilson, Gary L., Martin, Karla L., & Powrs, E., (2008) , The secrets to 

successful strategy execution , Harvard Business Review , 1-15 . 

21. Paillé, Pascal A., & Raineri, N., (2015) , Linking perceived corporate 

environmental policies and employees eco-initiatives: The influence of 

perceived organizational support and psychological contract breach, 

Journal of Business Research , 68 , 2404–2411. 

22. Phuong, Tran H., & Kiyoshi, T., (2018) , Determinants of 

psychological contract breach: an empirical study of Vietnamese 

employees, Management Research Review, 41(1), 29-45. 

23. Rani, H., Arain, G., Kumar, A., & Shaikh, R.,(2018),  Interplay 

between trust and distrust inb the workplace: examining the effect of 

psychological contract breach on organizational disidentification, 

Journal of Asia Business Studies ,Vol. 12,No. (1),pp. 1-16.  

https://ssrn.com/abstract=2975238


 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

595 
 

24. Robinson, Sandra L., & Rousseau, Denise M., (1994), Violating the 

psychological contract : not the exception but the norm, Journal of 

Organizational Behavior,15, 245-259.  

25. Saunders, M., Lewis, P., &  Thornhill, A., (2009) , Research Methods 

for Business Students, Fifth edition, Harlow: Prentice Hall. 

26. Savarimuthu, A., & Rachael, Jerena A., (2017), Psychological 

Contract- A Conceptual Framework, International Journal of 

Management, 8 (5), 101-110. 

27. Sharma, A., & Kalpna, T., (2016) , Counterproductive Work 

Behaviour: The Role of Psychological Contract Violation , 

International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 

3(1), 13-27 . 

28. Soroush, S., Mohammad, M., Behzad, P., & Esfahani, Davood N., 

(2014), Studying of Organizational DNA in Esfahan Province Sport 

and Youth Offices, International Journal of Human Resource 

Studies, 4(3) ,125-138. 

29. Venkatesh, B., & Chenrui, C., (2015), Paradigm Of An Organization'S 

Dna And Its Impact In An Organization, Voice of Research, 4 (2), 23-

25 . 

30. Virgolino, Ana I., Coelho, A., & Ribeiro, N., (2017) , The Impact of 

Perceived Organizational Justice, Psychological Contract, and the 

Burnout on Employee Performance: The Moderating Role of 

Organizational Support, in the Portuguese Context , International 

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 

7(1) , 241-263 .  

31. Wanga, Yau b., & Hsieh, Hui H., (2014) , Employees' reactions to 

psychological contract breach: A moderated mediation analysis , 

Journal of Vocational Behavior , 85 , 57–66 . 

32. Zhang, Z., & Yu, J., (2011), On the Organizational Dynamics of the 

Genetic Code, Genomics Proteomics & Bioinformatics , 9(1-2) , 21-

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


