
106  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ، Franchising  االمتيـازومثل عقـود اإلدارة ،  العقود الفندقيةوتحليل ة على دراسة  الماضيكثير من الباحثين في السنواتالدأب        الملخص  جامعة قناة السويس  –   كلية السياحة والفنادق –قسم الدراسات الفندقية   يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " راق الوظيفي االستغالعقد النفسي فيأثر  �Analytical التحليلـيوفــي االسـتعراض المرجعـي لموضــوع البحـث ،  Descriptive  الوصـفيأساسـية، ثالثــة منــاهج علــى اعتمــد البحــث  .مــع قيــاس أثــر العقــد النفــسي فــي االســتغراق الــوظيفي للعــاملين بالفنــادق ،ق المــصرية فــي الفنــاد أنواع العقود النفسية األكثـر انتـشارا التعرف على إلى  الحالية الدراسةتهدف ومن ثم.  والفنادق ينالعامل بين  غير المكتوبةPsychological contracts  هــي العقــود النفــسيةالمــذكورة تلــك أهميــة عــن تقــلال  مــن العقــود ًأنواعــا أخــرىولكــنهم أغفلــوا واإلقامــة ، التوريــد ، و�ًوأخيــرا  الدراســة الميدانيـة ، � ة ، بينمــا وجهــت العينــفنــادق بن وجهــت األولــى إلــى عينــة عــشوائية مــن العــاملي، اســتمارتي استقــصاء  باســتخدام بمدينــة شــرم الــشيخ علـى عينـة عـشوائية مـن فنـادق الخمـس نجـوم  الدراسـة الميدانيـةأجريـت  .البيانـات األوليـةوتفـسير تحليـل  فـي Explanatoryري يالتفس قـاتي ، العقـد العال( ًهي األكثر انتشارا في الفنادق محل الدراسة على حساب العقود النفسية اإليجابيـة  )  ، المادي الجبريالتعاملي ، العقـد التحــولي ، الـال انتمــائي ،( توصـلت الدراســة إلـى أن العقــود النفـسية الــسلبية   .نفس العينــةء المـوارد البــشرية بـاألخـرى إلـى مــدرا ، كمـا توصـلت  نتيجـة ضـعف إدراك اإلدارة الفندقيـة لطبيعـة وأهميـة العقـد النفـسي فـي صـناعة الـضيافة  وذلك؛) التوازني ، التعاوني  لعاملين بالفنادق وذلك علـى العكـس مـن لالنفسية السلبية تؤدي إلى انخفاض مستوى االستغراق الوظيفي  إلى أن العقود ً أيضاالدراسة يعـة العالقـة بـين العامـل واإلدارة وكافـة التفــاعالت االتجاهـات الحديثـة فـي إدارة الـسلوك البـشري داخـل المنظمـات مـن خـالل تفهـم  طب كأحـد Psychological Contractتطورهـا وتـشعبها علـى رأس اهتمامـات الـنظم اإلداريـة الحديثـة ، ومـن هنـا تبـرز أهميـة العقـد النفـسي لهائــل فــي منظمــات األعمــال المعاصــرة ، تظــل دراســة العالقــات العماليــة ومــدى علــى الــرغم مــن التقــدم التكنولــوجي الكبيــر والتطــور ا  مقدمة  ..............................................................................................................................   .Job Involvement االستغراق الوظيفي،  ، العقد التحوليالعقد النفسي  : فتاحيةلمالكلمات ا   .تحقيقها الرسمية المبرمة معهم ، مع ضرورة الوفاء بأي وعود أو التزامات تجاه العاملين ، وعدم المبالغة في تقديم أي وعود يصعب بعد ذلك  بـالعقود اهتمامهـا علـى قـدربـالعقود النفـسية مـع العـاملين  الفنادق المصرية بضرورة االهتمام توصي الدراسة. فسية اإليجابيةالعقود الن هــم دوافعهــا ومــدى إمكانيــة ًباعتبــاره المحــرك األساســي لكافــة تفــاعالت العــاملين داخــل المؤســسة بــدءا مــن توصــيف تلــك التفــاعالت وتف Organizational Behaviourاألمـر الـذي يـأتي علـى رأس أولويـات الـسلوك التنظيمـي  .الرسـمية وغيـر الرسـمية التـي قـد تنـشأ بينهمـا  التوقعات المتبادلة بين العامل والمنظمة فيما يتعلق بااللتزامات والوعود الصريحة ب) Patel, 2012 ; Walker,2013(كما يعرفه البعض  . )Conway and Briner, 2005( )1( كمـا هـو موضـح بالـشكل المتفـق عليهـامـن العامـل أداء المهـام الموكلـة إليـه بالكفـاءة والفاعليـة كل طرف من اآلخر ، فالعامل يتوقع من المنظمة توفير وظيفة تناسب قدراته وفي نفس الوقت تـشبع حاجاتـه ، بينمـا تتوقـع المنظمـة ه وما يتحصل عليـه امل وصاحب العمل حول ما يقدممجموعة من المعتقدات الضمنية غير المكتوبة بين الع العقد النفسي عبارة عن   Psychological Contractمفهوم ونشأة العقد النفسي   االستعراض المرجعي ) . Kasekende, 2017(التنبؤ بها قبل حدوثها من أجل التحكم فيها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المؤسسة  أعـم وأشـمل مـن العقـد الـوظيفي المكتـوب، إذ يعتبـر اتفاقـا ضـمنيا بـين العامـل يعتبـر غيـر المكتـوب العقـد النفـسي ف ومن ثم.  )Aykan, 2014(مفهومه الحديث ليشمل حجم التقارب والثقة المتبادلة بين العاملين أنفسهم علـى كافـة المـستويات اإلداريـة داخـل المؤسـسة  بــل ويمتــد. وهــو بــذلك يــصف مــستوى التوافــق بــين العامــل والمنظمــة مــن حيــث حجــم الثقــة وطبيعــة الــوالء المتبــادل  . أو الــضمنية    ).Peng et al., 2016(كافـة الوعـود الـضمنية المحفـزة ألداء العمـل ، والتوقعـات التـي قـد يقـدمها كـل طـرف لآلخـر وفقـا لمـا يملكـه مـن مـواردلـة االلتزامــات الرسـمية بمــا تـشمله مــن مهـام وظيفيـة وحقــوق وواجبـات متــضمنة فـي العقــود القانونيـة إلــى وصـاحب العمـل يتخطــى مرح



وترجـع الجـذور التاريخيـة .  واإلدارة ازداد االهتمام بدراسة طبيعة العقد النفسي وماهية االلتزامـات النفـسية المتبادلـة بـين طرفيـه العاملقبل الباحثين عند نشأته ، إال أنه مع تطور نظريـات الـسلوك التنظيمـي ، والرغبـة فـي خلـق منـاخ عمـل قـائم علـى الثقـة المتبادلـة بـين ً كبيـرا مـن ًإوان لـم يلـق ذلـك المفهـوم اهتمامـ.  هو أول من أشار إلى مفهوم العقد النفـسي بـشكل صـريح Argyris) 1960(هذا ويعد   . اآلخر بوعودهعند التعاقد على العمل فيما يتعلق بااللتزامات والواجبات والمسئوليات ، مقابل ما يتوقعه كل طرف من وفاء الطرففي قـرارة نفـسيهما تجـاه بعـضهما الـبعض )  إدارة المنظمة –العامل ( الطرفين   أن العقد النفسي هو كل ما يعقدهوبالتالي يمكن القول  Conway and Briner (2005)  نظمةالعقد النفسي بين العامل والم) : 1(شكل   107  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " أثر العقد النفسي في االستغراق الوظيفي ، بينمــا تتــضمن   الوظيفيــةالتطلعــات الشخــصية ، واالحتياجــات، وحجــم  هثقافــفــاهيم والمعتقــدات والتنــشئة والطبيعــة القــيم والمتتــضمن  فالعوامـل الفرديــة.  والتنظيميـة واإلداريـة  العوامـل الفرديــةين مـع العـاملة النفـسي وتـدعيم العقــودأهـم العوامـل التـي تــساعد علـى بنـاءمـن   العوامل المؤثرة في العقد النفسي  .  ) 2015عبد الناصر طه ، (  أو تفوقها تعدلهامن جانب المنظمة ومغريات  يقابلهــا حــوافز ت اإلســهامات التــي يقــدمها العــاملونالنمــوذج أن المنظمــة تظــل فــي حالــة اتــزان مادامــ ، حيــث افتــرض هــذا  1958 عـام March and Simon الـذي قدمـه Contribution-Inducements Modelلمفهـوم العقـد النفـسي إلـى نمـوذج اإلغـراءات واإلسـهامات  عالوة علـى مـدى قـدرة ،  لين وحجم تفويض السلطة والتمكين الوظيفي لدى العام ،المستويات اإلدارية المختلفة رأسيا وأفقياكافة على  الرسـمية وغيـر الرسـمية بـين شـاغلي تلـك الوظـائف بكل وظيفة وطبيعة االتصاالت الداخليةحجم المسئوليات والمهام الخاصة  فتشمل العوامــل اإلداريــة ، أمــا الــسائد داخــل المؤســسةي ، والمنــاخ التنظيمــ تنظيميــة طبيعــة الثقافــة التنظيميــة التــي تــدعمها اإلدارةالعوامــل ال ، فـإذا مــا انتهكـت اإلدارة أحـد التزاماتهـا النفــسية   الطـرفينالعديـد مـن التــأثيرات الـسلبية لكـال انتهـاك العقــد النفـسي يترتـب علـى حـاالت  Violation السلبيات المترتبة على انتهاك العقود النفسية  ) .2015موسى مطاطلة ، (، وتحقيق التكافؤ العادل بين المهام واألجور  اإلدارة على تلبية احتياجات ورغبات العاملين كـسية على أن انتهاك المنظمة للعقد النفسي يترتب عليـه سـلوكيات سـلبية وردود فعـل ع) Sok et al., 2013 ; Burch et al., 2015 ; Hartmann and Rutherford ( 2015 (سـابقةعـدة دراسـات وفـي هـذا الـصدد أجمعـت .  )Ballou, 2013( ًومعنويـا ً ماديــا تجــاه عامليهــابالتزاماتهــاالوفــاء دارة علــى ، ومــن ثــم مــدى قــدرة اإلأداء المنظمــة  مــستويات د التزاماتــه الوظيفيــة أثــر ذلــك فــيأحــ إذا ما انتهك العامـل وبالمثل ، دوران العملمعدالت وارتفاع   مستوى االحتقان زيادةكما أدى إلىأدائهم ،  ين أثر ذلك في العاملتجاه االغتـراب ًوقـد تتمثـل هـذه الـسلبيات أيـضا فـي .  واإلحبـاط  والغـضب ،من جانب العاملين مثل الـشعور بعـدم الرضـا ، وخيبـة األمـل ،    .كاإلساءة إلى سمعة المنظمة نفــسها  الـسلبية إلــى ردود فعـل انتقاميــة مـن إدارة المنظمــةد تتطـور هــذه الـسلوكيات والمــشاعروفـي بعــض األحيـان قــ . Job Withdrawal ، واالنـــسحاب النفـــسي مـــن العمـــل التنظيميـــة ، وانهيـــار الثقـــة Job Burnout ، واالحتـــراق Job Alienation الـــوظيفي



108  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ًمخططــا يوضــح أهـم اآلثــار الـسلبية المترتبــة علــى انتهـاك العقــد النفــسي ) 2011( ميــال حمـود ت وفـي هــذا اإلطـار قــدم. Organizational cynicism ، وزيـــادة الــتهكم التنظيمــي لتنظيميــةهــذا باإلضـــافة إلــى انخفـــاض ســلوكيات المواطنـــة ا . بيئــة العمـــلب تتعلــق تنظيميـة المـشاركة فـي أي حـوارات  ، وتجنـبزيـادة مـستوى الـصمت التنظيمـييترتـب علـى انتهـاك العقـد النفـسي وفي بعض األحيـان  . وضـعف األداء اإلهمـال ،زيـادة  ، و للمنظمـة االنتمـاءضـعف باإلضافة إلـى. أصوات التهديد التذمر ، وارتفاع نوايا ترك العمل ، و زيـادة أن انتهاك العقد النفسي يترتـب عليـه على) Anggraeni et al., 2017; Kishokumar, 2018 (كما أكدت دراسات أخرى فـي النقـاط  عند التعامل كمـا هـو موضـح ماراته التعاقد في اعتباها طرفا للعوامل التي يضعًتتنوع أنواع وتقسيمات العقود النفسية طبقا  ة النفسيأنواع العقود  )2011(ميال حمود : المصدر   سلبيات انتهاك العقد النفسي) : 2(شكل     ) .2(بين العامل والمنظمة كما هو موضح بالشكل رقم  يقوم على الثقة التامـة والـوالء بـين العامـل ورب العمـل  وهو الذي  :Relational Psycho-Contractالعقد العالقاتي   - أ  : )2015موسى مطاطلة ،  Chambel et al., 2016 ;( لاللتزامات المتبادلة بين العامل واإلدارة ًأنواع العقود النفسية طبقا  :التالية  اإلخـالص الثـاني  و؛ يلبي احتياجات العامل ويتيح له البقاء بشكل آمن لمدة طويلة على رأس العملبشكل  " ًنويا ومعًماديا" أولهمــا االســتقرار الــذي يــوفره رب العمــل مــن منــاخ مــستقر  : ببعــدين رئيــسيين، ويقــاس هــذا العقــد مثلــه فــي اإلدارةأو مــن ي ، إذ يقـوم بـشكل كامـل قـاتي العالالعقـد مـن نقيض ال وهو على  :Transitional Psycho-Contract  العقد التحولي  -  ب ؛ ه من مهام ومسئوليات بدقة وأمانةالذي يقدمه العامل لإلدارة من أداء ما يوكل إلي ،  علـى تــوفير منـاخ مــستقرقــادرة غيـر أن اإلدارة فالعامـل يــرى .  عــدم الثقـة والــشك بـين كــال الطـرفين منــاخ مـن علـى وجـود قــد يــؤدي إلــى  األمــر الــذي  .وفعاليــةهــام الموكلــة إليــه بكفــاءة فــي قــدرة العامــل علــى أداء المبينمـا تــشكك اإلدارة بــشكل دائــم  يقـوم علـى فهـو ،   هو أسـوأ أنـواع العقـود النفـسيةو : Non-Commitment Psycho-Contractالال انتمائي العقد   -  ج  ؛ التزامات كل طرف نحو اآلخر أو على األقل استمرارية حالة التربص بين الطرفين فيتدهور مستمر رة فـي تحـسين أداء بعـضهما  وفيـه يـسهم كـل مـن العامـل واإلدا :Balanced Psycho-Contract يتوازنالعقد ال  - أ  : ) (Patel, 2012 ; Burch et al., 2015 ًأنواع العقود النفسية طبقا لطبيعة العملية التدريبية .  للمنظمةيحقق له الرضا واالنتماء بمااحتياجاته ورغباته  ال تلبـي ً هـي أيـضااإلدارة التـيمـسمع ومـرأى مـن ما هو مطلـوب منـه مـن مهـام ومـسئوليات بالفعاليـة المطلوبـة تحـت ب يقوم فالعامـل ال  .ه بعـضهما الـبعضهـا تجـاالتزاماتاء الكامـل ب غيـر معلـن بـين كـال الطـرفين علـى عـدم اإليفـوجود تفاهم ضـمني مهــارات واجبــة التــوافر لــدى تطلبــه مــن  وتطــوير مهــام العمــل ومــا ييقــوم بــشكل رئيــسي علــى تحــديث، حيــث  الــبعض مـــدى إمكانيـــة تحـــسين العامـــل لـــصورة المؤســـسة فـــي البيئـــة  : سية أولهـــا هـــذا العقـــد بثالثـــة أبعـــاد رئيـــ ويقـــاس. العامـــل  ؛ يفي الــذي يحــدده الوصــف الــوظيفي لــه المــسار الــوظير مهاراتــه وقدراتــه وفــق متطلبــاتمــدى قــدرة العامــل علــى تطــو ويــشمل  العمــل الــداخليتطــوير مهــام:  اهــثانيسين ســمعتها ؛ تحــوصــيل انطباعــات جيــدة عنهــا والخارجيــة عــن طريــق ت



109  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " أثر العقد النفسي في االستغراق الوظيفي صيرة  العمـل قـيـصلح بـشكل رئيـسي لعالقـاتالعقـد  هـذا:  Transactional Psycho-Contractالعقد التعاملي   -  ب  ؛ األداءما يحقق االرتقاء بمستويات المنظومة التدريبية للعاملين ب اســتمرارية قــدرة اإلدارة علــى التطــوير المــستمر فــي مهــارات وقــدرات العامــل مــن خــالل تطــوير وتحــديث مــدى:  اهــوثالث ، إذ  لعمالــة الموســميةًيجعــل هــذا العقــد مالزمــا لاألمــر الــذي ؛  ا قــصر مــدة تواجــد العامــل بالمؤســسةهمــ، وثاني لعامــلا المهـــام الموكلـــة إلـــى  ومحدوديـــة وثبـــات حجـــميقـــاس ببعـــدين رئيـــسين أولهمـــا صـــغر و، محـــددةالمهـــام الذات  أو المـــدى ، وفيـه يـركن كـل  العقـد الجبـريمـن نقـيض الوهـو علـى  : Collaborative Psycho-Contract العقد التعـاوني  -  ب  ؛ تضيها العاملومسئوليات وظيفية قد تفوق قدراته الفعلية في مقابل توفير االلتزامات المالية التي ير مـن الـسيطرة علـى العامـل لتحقيـق مهـام ً تفـرض اإلدارة نوعـاوفيـه : Forced Psycho-Contract العقـد الجبـري  - أ  :  )2003محمد مزيان ، (  المالية لالعتبارات ًأنواع العقود النفسية طبقا .لطرفين تتقلص فيه حجم االلتزامات طويلة المدى بين كال ا ًنظرا العتباره واحدا من أهـم المؤشـرات التـي تـساعد ،  يمثل االستغراق الوظيفي أهمية كبيرة في إدارة الموارد البشرية داخل المنظمات Job Involvementاالستغراق الوظيفي  . الوظيفية ههام فعاليته في أداء م يتوقف مدى، وعلى ذلك  اإلدارة لهي تقدمها المادية التوالحوافز  المهام الموكلـة إليـه وحجـم األجـورحجم وفيه يوازن العامل بين  :Financial Psycho-Contractالعقد المادي   -  ج  ؛ أعباء وظيفية المؤســسة، األمــر الــذي يختفــي معــه أي قهــر لألفــراد ألداء أيــة مهــام أو الــوالء واالنتمــاء والــسعي نحــو تحقيــق أهــداف حيث تقوم العالقة بين العامل واإلدارة علـى  .طرف من الطرفين إلى االعتبارات المعنوية أكثر من االعتبارات المادية ً والرضـا الـوظيفي ، وااللتـزام التنظيمـي ،  تفسير وفهم سلوكيات العاملين داخل المنظمات مثل معدالت الغياب ، وجـودة األداء ، على ًكمـا أنـه يعتبـر أيـضا مؤشـرا .  ودوران العمـل باالرتبــاط ًكمــا يعــرف أيــضا .  ومبــادئ وثقافــة المنظمــة التــي يعمــل بهــا للمــدى الــذي يحقــق لــه الرضــا الــوظيفي واالنتمــاء التنظيمــي وأهــداف ومــدى توافقـه مــع قــيم، وظيفتــه مـع  للعامــل  والروحــيهـذا ويعبــر االســتغراق الـوظيفي عــن درجــة االنـدماج النفــسي. ) Khan, 2011( داخـل المنظمـات  Quality of Work Life لقيـاس جـودة حيـاة العمـل ًمهمـاً ًكما يجدر اإلشارة إلى أن هنـاك فرقـا بـين االسـتغراق والرضـا وااللتـزام ، فالرضـا الـوظيفي عبـارة عـن مجموعـة مـن المـشاعر اإليجابيـة   ). Rizwan et al., 2011; Gilkar, and Darzi, 2013 ( االلتزام التنظيميمرحلة متقدمة من  علــى أنــهً أيــضالالســتغراق الـوظيفيكمـا ينظــر  . الوجـداني والتوافــق النفــسي مـع العمــل الــذي يحقـق لــه الــشعور بالـذات والثقــة بــالنفس ظيميــة والتفكيـر اإلبـداعي لــدى ومـن أهـم النتــائج المترتبـة علـى االسـتغراق الــوظيفي تنميـة سـلوك المواطنـة التن   .) (Toga and Mjoli, 2013 ًالتطـابق الروحـي والعقلـي مـع العمـل والمنظمـة معـا ، ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن شـعور بالرضـا واالنتمـاء وتحقيـق الـذات مقدارفهو  االستغراق الوظيفي أماالمنظمة التي يعمل بها ،  عن مدى ارتباط العامل بيعبرفهو  االلتزام التنظيمي بينماتجاه العمل ،  االنتمـاء للمنظمـة والمـشاركة الفعالـة فـي تطويرهـا والحـرص كمـا أنـه يـؤدي إلـى زيـادة . ل ، وزيـادة الدافعيـة والرضـا عـن العمـالعاملين  انخفـاض  ًأيـضا االسـتغراق الـوظيفي يترتـب علـىكمـا . تحقيـق أهـدافها االهتمـام بوالعمل على تحـسين سـمعتها والدائم على مصالحها  عــدم وضــمان تنظيمــي نجــاح أي تغييــر يــساعد علــى أنــه  كمــا .مــستويات االغتــراب الــوظيفي ، والــصراع التنظيمــي ، ودوران العمــل  االســتغراق الــوظيفي كمـا يــساعد .  الغيـاب عــن العمــل، هــذا باإلضــافة إلـى دوره فــي انخفــاض معــدالت  لهــذا التغييـرمقاومـة العــاملين  العقاب ، اتباع نمط القيادة األخالقية فـي التعامـل  وأالثواب  وأالترقيات  وأالحوافز  وأفي األجور ء سوا ) Interactionalالتفاعلية  ، Procedural ، اإلجرائيــة Distributive Justiceالتوزيعيــة ( وتنميــة مهــاراتهم ، تحقيــق العدالــة التنظيميــة بانواعهــا المختلفــة  عــدة عوامــل تــساعد علــى تحقيــق االســتغراق الــوظيفي للعــاملين داخــل المنظمــات مــن أهمهــا االهتمــام الــدوري بتــدريب العــاملين وهنــاك  ) . Danish et al., 2015; Sukri et al., 2015; Aleinein, 2016 (الربحيـة وتعزيـز الوضـع التنافـسي داخـل الـسوقزيـادة جـودة الخـدمات وتحـسين ونتاجيـة اإلوزيـادة التنظيمـي  الثقـــة فـــي إدارتهـــا ، ومـــن ثـــم تحـــسين األداء وتقويـــةزيـــادة االرتبـــاط الوجـــداني بالمنظمـــة ، ية للعـــاملين ، وتحـــسين الحالـــة النفـــس علـــى ، إشـراك العـاملين فـي تقوية قنوات االتصال الداخلية ، تمكين العاملين واالهتمام بـالنواحي االجتماعيـة الخاصـة بهـم ، مع العاملين ، 



110  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    اك الــذهني مــ وهــو االنهCognitive Involvementاالســتغراق الفكــري ) 2 بدنيــة فــي أداء مهامــه الوظيفيــة ،ال ه وقدراتــه طاقاتــلكــل وهـو تـسخير العامـل Physical Involvement   االستغراق البـدني)1:هذا وينقسم االستغراق الوظيفي إلى ثالثة أنواع رئيسية هي   .)Sulander et al., 2016; Abdallah et al., 2017(ألمان الوظيفي للعاملين  ، توفير ا الوظائف هذه في تصميمإشراكهم مـــع ضـــرورة ٕل ، تــصميم الوظـــائف بــشكل يـــساعد علــى تحفيـــز العــاملين واشـــباع حاجــاتهمتحــسين جـــودة حيــاة العمـــاتخــاذ القـــرارات ،  ، اعتزازه بعمله أمام الوظيفية في حياته ، مشاركته اإليجابية في تطوير المنظمة ، تحليه بروح المبادرة ، تحريه للدقة في أداء مهامه  حبه للعمل باعتباره القضية األساسية واالهتمام الرئيـسي  منها تدل على استغراق العامل في وظيفته عديدة مؤشراتوهناك. ) Aleinein, 2016( وظيفتـهمـع للعامـل الروحـي هـو التفاعـل  وEmotional Involvementاالسـتغراق الوجـداني ) 3 ، عملـه فـيللعامـل  الــسلبيات المترتبــة أهــم  مــن حيــث المفهــوم واألهميــة واألنــواع و العقــد النفــسيلطبيعــةدى إدراك اإلدارة الفندقيــة  مــ قيــاس .2  ق المصرية وداللة كل منها ؛ في الفنادً أنواع العقود النفسية األكثر انتشارا التعرف على .1  أهداف الدراسة  نموذج الدراسة المقترح) : 3(شكل     نموذج الدراسة    .  )Culibrk et al., 2018 (ن ، حرصه الشديد على مصالح المنظمة التي يعمل بهااآلخري هم بطريقة عـشوائية بـسيطة تم انتقاؤ %) 35( ً فندقا من فنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ 15لدراسة الميدانية على تم تطبيق ا  منهج الدراسة  .االستغراق الوظيفي للعاملين بالفنادق مستوى قياس أثر العقد النفسي في  .4 ؛في الفنادق محل الدراسة تدعيم العقود النفسية المتعلقة بسياسات ال تقييم  .3    ؛ االنتهاكعلى بينمــا وجهــت اســتمارة االستقــصاء الثانيــة إلــى مــدراء إدارة المــوارد البــشرية بفنــادق .  %) 83.3(بمعــدل اســتجابة  اســتمارة 375علــى   منهـاتـم التحـصل ،  اسـتمارة لكـل فنـدق30 بواقـع ًعـامال 450 بفنادق العينة بلغ حجمهـا  عينة طبقية من العاملين إلىى األولتوجه  ، اســتمارتينمــن خــالل  اعتمــد البحــث علــى أســلوب االستقــصاء.   )2015/2016 لعــام 34اإلصــدار ( دليــل الفنــادق المــصرية مــن  تطـوير العنـصر البـشري وآليـات التعامـل معـه ، كمـا ل التي تـسعىادق  أكثر الفن تعتبر من انتقاء فنادق الخمس نجوم ألنهاتم. العينة  ثالثــة أقــسام ســتمارة إلــى  اال هــذه قــسمت النفــسي، حيــثتــم تــصميم اســتمارة االستقــصاء األولــى بمرجعيــة تقــسيم األنــواع المختلفــة للعقــد  . سواء التابعة لسالسل فندقية أو مستقلة فنادق الخمس نجوم ل تضم أكبر تجمعاختيار مدينة شرم الشيخ ألنها  اء  البيانــات الشخـــصية للمـــدرتـــضمن  األول؛ البعــد أبعــاد رئيـــسيةكمــا تـــم تقــسيم االســـتمارة الثانيــة الموجهـــة إلــى المـــدراء إلــى ثالثـــة .  أسئلة لقياس مستوى االستغراق الوظيفي للعاملين بالفنـادق محـل الدراسـة 10 ، أما القسم الثالث فتضمن  ثالثة أسئلة لكل عقد نفسي ، بواقـع الماليـةات ًفي الفنادق طبقا اللتزامات الطرفين ، والعمليـة التدريبيـة ، واالعتبـار ً العقود النفسية انتشارا أنواع أكثرلتحديد ًسؤاال 24 ضــمت فــروعسيمه إلــى ثالثــة الثــاني تــم تقــ، و ؤســسة الفندقيــة التــابع لهــا البيانــات الشخــصية للعــاملين والمتــضمناألول :  رئيــسية  تـم تحليـل كمـا . )بـشدة موافـق  = 5غير موافـق بـشدة إلـى  = 1(  مقياس ليكارت الخماسي في تصميم استمارات االستقصاءماستخد .  الفندقيــة المتبعـة لتــدعيم العقـود النفــسية وتحـسين طبيعــة العالقـة بــين العامــل واإلدارةالـسياسات أهــم لتقيـيمخمـسة أســئلة فقـد تــضمن  أمـا البعـد الثالـث ؛لعقـد النفـسي  الطبيعـة مـدى إدراك اإلدارة الفندقيـة لقيـاس ًسـؤاال 13تـضمن ، والثـاني   الفندقية التـابع لهـاوالمؤسسة



111  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " أثر العقد النفسي في االستغراق الوظيفي لمتوسـطات ا مـن خـالل بعـض األسـاليب اإلحـصائية مثـل 20 اإلصـدار SPSSبرنـامج   باسـتخدامً إحصائياالبيانات المتحصل عليها كلــي قــدره بمعامــل . 93 - .86لمفــردات استقــصاء العــاملين يتــراوح مــا بــين  Cronbach Alphaأن معامــل ) 1(جــدول يتــضح مــن   ستمارة العاملينال معامل ألفا كرونباخ Reliability and Validity Analysisاختبار الواقعية والمصداقية       .Multiple Linear Regression  المتعددة الخطيةالت االنحدار، ومعام ة المعيارياتالنحرافا، والحسابية  قــدره بمعامــل كلــي . 87 -. 78لمــدراء يتــراوح مــا بــين  لمفــردات استقــصاء اCronbach Alphaأن معامــل ) 2(جــدول يتــضح مــن   ستمارة المدراءمعامل ألفا كرونباخ ال     معامل ألفا كرونباخ الستقصاء العاملين :)1(جدول    .)  ,2012DeVellis( .7ًوهو بذلك أعلى من الحد األدنى المقبول إحصائيا وهو  ،  .943 عند معامل مصداقية .89 % 57.9 ســنوات ، 5مــنهم لــديهم ســنوات خبــرة أقــل مــن % 45.1مــن العينــة حاصــلون علــى مــؤهالت عليــا ، % 54.4ً عامــا ، 45 إلـى 30مـن هـذه العينـة تقـع أعمـارهم فـي الفئـة العمريـة مـن % 42.9من عينة العاملين ذكور ، % 91.5 أن )3(يتضح من جدول   ت الشخصية البيانا :  العامليناستقصاء  النتائج والمناقشة     المدراءمعامل ألفا كرونباخ الستقصاء: ) 2(دول ج            ) . ,2012DeVellis(. 7 المقبول إحصائيا وهو األدنىوهو بذلك أعلى من الحد  ، . 877عند معامل مصداقية قدره . 77 ًأن أنواع العقود النفسية األكثر انتـشارا فـي الفنـادق وفقـا لاللتزامـات المتبادلـة بـين ا) 4(يتضح من جدول   ًالعقود النفسية طبقا لاللتزامات المتبادلة بين العاملين واإلدارة    Descriptive Analysis التحليل الوصفي ألنواع العقود النفسية    البيانات الشخصية للعاملين) : 3(جدول    .يعملون في فنادق مستقلة  لعـاملين واإلدارة جـاءت ً  وانحراف 4.22في المرتبة األولى من حيث االنتشار بمتوسط حسابي  Transitionalالعقد التحولي : مرتبة على النحو التالي 



112  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ، ممــا يــنعكس بــدوره علــى  ياجــات الماديــة والمعنويــة تــوفير االحت حيــثضــعف آليــات االســتقرار الــوظيفي للعــاملين بالفنــادق مــن ًأوال : نتيجتـين رئيـسيتين ومن ثم يمكن اسـتنتاج.  ة المتبادلة بين العامل واإلدارة الثق مناخ من عدموجودالذي ينشأ في  التحولي العقد ًوفقا لإللتزامات المتبادلة بين الطرفين هوفي الفنادق محل الدراسة  بين العاملين ًأنواع العقود النفسية انتشارا على أن أكثر وهــذا يــدل . .621 وانحــراف معيــاري 1.62فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حــسابي  Relational العالقــاتيعقــد ًوأخيــرا ال؛ . 965 وانحــراف معيــاري 1.73فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حــسابي  Non-Commitmentالــال انتمــائي  يليــه العقــد ؛. 235معيــاري  لى الدور الهام الذي   إArmstrong (2006) يشير د الصدوفي هذا .  العاملينو اإلدارة  بينعالقةالطبيعة بدوره على  ينعكس ًوهـــذا أيـــضا. لعـــاملين  بـــين ا االبتكـــاري واإلبـــداعي ضــعف التوجـــه، وبالتـــاليستويات األداء وضــع نظـــم رقابيـــة صـــارمة علـــى مـــ مـن الجهـد فـي ًا، مما يكلف اإلدارة مزيد رة في أداء العاملينضعف مستويات ثقة اإلدا:  ًثانيا ؛ طبيعة عالقة العامل مع اإلدارة ا زيـادة معـدالت االسـتقرار الـوظيفي مهـه أمـنعديدة يجابيات ما له من إين واإلدارة ليجابي بين العامليلعبه توفير مناخ تنظيمي إ الـال العقـد  انخفـاض انتـشار  وهـيمهمـةيجابيـة نتيجـة إًأيـضا يوضـح ) 4(جـدول وعلى الـرغم مـن ذلـك إال أن .  يميوالوالء التنظ هـو أفـضل العقـود النفـسية  Relational Psycho-Contract العالقـاتيوهنا تجدر اإلشـارة إلـى أن العقـد  .منهما تجاه اآلخر  التقـصير فـي التزامـات كـل  علـى بـين العـاملين واإلدارة، وهـو ذلـك العقـد المبنـي علـى وجـود اتفـاق ضـمني  بـين العـاملينمائيانت في تدعيم وتنمية هـذا العقـد الهـام الفندقية لديها قصور واضح ومن ثم فاإلدارة ملين واإلدارة ،  بين العاًطبقا لإللتزامات المتبادلة  ًأن أنــواع العقــود النفــسية وفقــا لطبيعــة العمليــة التدريبيــة جــاءت مرتبــة حــسب انتــشارها فــي الفنــادق محــل ) 5(مــن جــدول يتــضح   لطبيعة العملية التدريبيةًأنواع العقود النفسية وفقا     العاملين واإلدارةلتزامات المتبادلة بين ًا لالأنواع العقود النفسية وفق: ) 4(جدول   .الذي يقوم على الثقة التامة والوالء بين العامل والمنظمة  ًوهــذا يــدل علــى أن العقــد التعــاملي هــو األكثــر انتــشارا وفقــا لطبيعــة. 739وانحــراف  2.65 بمتوســط حــسابي Balanced Psycho-Contractي المرتبــة الثانيــة العقــد التــوازني  ، يليــه فــ.656 وانحـراف معيــاري 4.03 في المرتبة األولى بمتوسط حـسابي Transactional Psycho-Contract العقد التعاملي: الدراسة على النحو التالي  فـي الفنـادق محـل الدراسـة إلـى  التـوازنيكمـا يـشير انخفـاض انتـشار العقـد . لعالقات العمل قصيرة المدى مثل العمالـة الموسـمية   يــصلح العمليــة التدريبيــة ، وهــو العقــد الــذيً شير  كمــا يــ.ديث وتطــوير مهــام العمــل ومــا يتطلبــه مــن مهــارات واجبــة التــوافر لــدى العــاملين بعــضهما الــبعض ، مــن خــالل تحــ الذي يـسهم فيـه كـل مـن العامـل واإلدارة فـي تحـسين أداء قصور واضح من قبل اإلدارة الفندقية في تنمية وتدعيم هذا العقد الهام إلــى ًأيــضا   )5جــدول (  هــذه النتيجــة شير كمــا تــ.ســسةتحــسين أدائهــم ويعكــسون أثــر ذلــك فــي نقــل صــورة ذهنيــة جيــدة عــن المؤمـن العـاملين المـؤمنين بـدور العمليـة التدريبيـة للفنـدق فـي قليـل عـدد إلـى وجـود ًأيـضا  )2.65(المتوسط الحـسابي للعقـد التـوازني  ،  أداء العــامليننحــو التحــسين المــستمر فــي  إلــى أن جــوهر العمليــة التدريبيــة يقــوم فــي المقــام األول علــى ســعي اإلدارة Kirkpatrick (1998)ير يــشكمــا  . المــساحات اإلبداعيــةتقليــل ددة والمحكمــة ضــمن نظــام رقــابي يعمــل علــى قائمــة علــى المهــام المحــ واإلدارة ين بـين العـاملالعالقـة أن طبيعـة باإلضـافة إلـى  ،من ثم زيادة معـدالت دوران العمـلالفنادق وب قصر مدد تواجد العاملين وجـود قـصور فـي   نـستنتجهنـاومـن . ً خارجيـا لعاملين في تحسين الصورة الذهنيـة للمؤسـسةارغبة من   في نفس الوقتيقابلهما و     طبيعة العملية التدريبيةل ًطبقا أنواع العقود النفسية  :)5(ل جدو   . بفنادق العينةدريبية سي للعملية التتوضيح الهدف الرئي



113  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " أثر العقد النفسي في االستغراق الوظيفي علــى النحــو  ً وفقــا لإلعتبــارات الماليــة جــاءت مرتبــة محــل الدراســة العقــود النفــسية فــي الفنــادق انتــشار أن إلــى)6(شير نتــائج جــدول تــ  الماليةاللتزامات ل ًاأنواع العقود النفسية وفق يليــه . 586 وانحــراف معيــاري 4.16فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حــسابي  Forced Psycho-Contractالعقــد الجبــري : التــالي  ر إلــى أن وهــذه النتيجــة تــشي. 478 وانحــراف معيــاري 1.71  فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســطCollaborative Psycho-Contract ً، وأخيـرا العقـد التعـاوني. 354 وانحـراف معيـاري 3.82 في المرتبة الثانية بمتوسط Financial Psycho-Contractالمادي العقد  ، حيــث ينحــاز العامــل إلــى أداء المهــام  طبيعــة العالقــة بــين العامــل واإلدارة الفندقيــة قائمــة علــى االعتبــارات الماليــة فــي المقــام األول العمالـة  أجـور  انخفـاض وربمـا يرجـع ذلـك إلـى .) العقـد التعـاوني  (الماليـةكالوالء الوظيفي واالنتمـاء المؤسـسي أكثـر مـن االعتبـارات  بينما ال ينظر الكثير من العاملين لالعتبارات المعنويـة ؛ )المادي العقد   ( من مهام العاملالمادي الذي تقدمه اإلدارة وبين ما يؤديه أو أنــه قــد يــوازن بــين المقابــل ؛)  العقــد الجبــري ( ٕ التــي يرتــضيها العامــل وان قلــت الماليــةبالتزاماتهــا اإلدارة وفــاءالموكلــة إليــه مقابــل  ور مـالي في القطاع الفندقي مقارنة بقطاعات أخرى موازية ، مما يدفع العامل إلـى تقيـيم مـدى عالقتـه النفـسية مـع المؤسـسة مـن منظـ العامــل مــدى قــدرة أن يقـيم  مــن خاللــه  يمكــنًئيـسيا رً معيــارااألجــر يعــدأن مـن   Schein (2010) وهــذا مـا أكــده . فـي المقــام األول ً وفقـــا ن أفـــضل العقـــود النفـــسيةوهنـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أ . لالحتياجـــات اإلنـــسانية Maslowبعـــاد هـــرم أل ًاوفقـــوذلـــك أكثـــر معنويـــة  إلى السعي نحو اإليفاء باحتياجات أخـرى  بعد ذلك تلبيتها بالقدر المقبول يتجه، وفي حالة يفاء باحتياجاته األساسيةالوظيفة على اإل حيث .  أكثر من االعتبارات المادية  المعنويالتقدير إلى لإلعتبارات المالية هو العقد التعاوني الذي يركن فيه كل طرف من الطرفين ه أي قهـر لألفـراد ، األمر الذي يختفي مع تقوم العالقة بين العامل واإلدارة على الوالء واالنتماء والسعي نحو تحقيق أهداف المؤسسة % 53.3 سـنوات ، 10-5منهم لديهم سنوات خبـرة % 66.7 المدراء حاصلون على مؤهالت عليا ، هؤالءمن % 73.3 ً عاما ،45 إلـى 30مـن هـؤالء المـدراء تقـع أعمـارهم فـي الفئـة العمريـة مـن % 66.7 جميع عينـة المـدراء مـن الـذكور ، أن) 7(يتضح من جدول   البيانات الشخصية :  المدراءاستقصاء     الماليةلالعتبارات ًاأنواع العقود النفسية وفق: ) 6(جدول    .ألداء أية مهام أو أعباء وظيفية والنتــــائج ؛ )  0.245  انحــــراف ،2.06متوســــط  (واألنــــواع ؛ ) 0.235  انحــــراف، 1.98 متوســــط (واألهميــــة ؛ ) 0.652انحــــراف   ،2.15متوســـط  (إلـــى انخفـــاض مـــستوى إدراك اإلدارة الفندقيـــة لطبيعـــة العقـــد النفـــسي مـــن حيـــث المفهـــوم ) 8(نتـــائج جـــدول تـــشير   التحليل الوصفي لمستوى إدراك اإلدارة الفندقية لطبيعة العقد النفسي    البيانات الشخصية للمدراء) : 7 (جدول  .من هؤالء المدراء يعملون في فنادق مستقلة  وهـو األمـر الـذي أدى إلـى زيـادة انتـشار األنمـاط الـسلبية مـن . )  0.783 انحـراف ،  3.11 متوسـط (السلبية المترتبة علـى انتهاكـه  علـــى حـــساب األنمـــاط ) العقـــد التحـــولي ، الـــال انتمـــائي ، الجبـــري ، المـــادي ، التعـــاملي (   محـــل الدراســـةالعقـــود النفـــسية فـــي الفنـــادق      ) .6،5،4 (الجداولكما هو واضح في  )العقد العالقاتي ، التوازني ، التعاوني ( اإليجابية 



114  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ث أظهـرت النتـائج أن حي، انخفاض السياسات المتعلقة بتدعيم العقود النفسية في الفنادق محل الدراسة ) 9(يتضح من  نتائج جدول   تدعيم العقود النفسية في الفنادق محل الدراسةالمتعلقة بسياسات لالتحليل الوصفي ل    مدى إدراك اإلدرة الفندقية لطبيعة العقد النفسي: ) 8(جدول  لتطوير خطط أي ال تضع ؛ كما أنها ) 2.35( ال تضع العقد النفسي ضمن أهدافها التنظيمية بصورة واضحة ومعلنة  الفندقيةاإلدارة الفندقيـة  ال تـربط اإلدارة ًأيـضا  ؛)3.02(تقييم طبيعة العقد النفسي مع العاملين بصورة دوريـة و لقياس  محددةآلياتأي ا وال توجد هذ ؛ )2.96( العقـود النفــسية  تــساعد علـى تـدعيمأنـشطة  وأدورات تدريبيـة أي  وال تـنظم ؛ )3.16 ( العــاملينلـدى العقـد النفـسي وتقويـة ًواجماال  . )2.02(يعة العقد النفسي عند تقييم أدائهم بين مستويات أداء العاملين وطب يمكن القول أن إدارات الفنادق تفتقر إلى اتباع ٕ ًمعامـــل االنحـــدار المتعـــدد بـــين العقـــود النفـــسية طبقـــا لاللتزامـــات المتبادلـــة بـــين العامـــل نتـــائج تحليـــل ) 10( جـــدول يتــضح مـــن  االستغراق الوظيفيو  )ًطبقا لاللتزامات المتبادلة بين العامل والفندق(  العقود النفسية معامل االنحدار المتعدد بين Multiple Linear Regression تحليل معامل االنحدار المتعدد بين العقود النفسية واالستغراق الوظيفي    سياسات تدعيم العقود النفسية: ) 9(جدول   . )2.70(تظمة ومحددة من شأنها االهتمام بأبعاد العقد النفسي مع العاملين وتدعيمه آليات من ، حيـث بلـغ معامـل ) Sig =.000(دية ذات داللة معنوية بين العقد العالقاتي واالستغراق الـوظيفي  عالقة انحدار طرتوجد -   : على النحو التالي والتي جاءتوالفندق واالستغراق الوظيفي  بمقــدار وحــدة واحــدة ) العقــد العالقــاتي ( ، وهــذا يعنــي أن زيــادة المتغيــر المــستقل ) B = .366(االنحــدار لهــذه العالقــة  وحـدة ، كمـا تؤكـد إشـارة معامـل االنحـدار الموجبـة ) 366.(بمقدار ) االستغراق الوظيفي ( سيؤدي إلى زيادة المتغير التابع  غ معامـل ، حيـث بلـ) Sig =.006( عالقة انحدار عكسية ذات داللة معنوية بين العقـد التحـولي واالسـتغراق الـوظيفي توجد -  . صحة وثبوت هذه العالقة  = 5.458T" ت " أن العالقة بين هذين المتغيرين عالقة طردية ، كما تبرهن قيمة اختبار  بمقــدار وحــدة واحــدة ) العقــد التحــولي ( ، وهــذا يعنــي أن زيــادة المتغيــر المــستقل ) B = -.202(االنحــدار لهــذه العالقــة  وحـدة ، كمــا تؤكــد إشـارة معامــل االنحــدار )  (202.-بمقــدار) االسـتغراق الــوظيفي ( سـيؤدي إلــى انخفـاض المتغيــر التــابع  ، حيــث بلــغ ) Sig =.002(وجــود عالقــة انحــدار عكــسية ذات داللــة معنويــة بــين العقــد الــال انتمــائي واالســتغراق الــوظيفي  -  . = T -2.801" ت " ًين عالقة عكسية ، وأنها عالقة معنوية طبقا الختبار السالبة أن العالقة بين هذين المتغير بمقـدار وحـدة ) قـد الـال انتمـائي الع( ، وهـذا يعنـي أن زيـادة المتغيـر المـستقل ) B = -.193(معامل االنحدار لهذه العالقة  " ت " االنحــدار الــسالبة أن العالقــة بــين هــذين المتغيــرين عالقــة عكــسية ، وقــد ثبتــت صــحتها ومعنويتهــا مــن خــالل قيمــة وحــدة ، كمــا تؤكــد إشــارة معامــل )  (193.-بمقــدار) االســتغراق الــوظيفي ( واحــدة ســيؤدي إلــى انخفــاض المتغيــر التــابع  3.197- T =.    



115  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  يعبد القوباهللا فريد إبراهيم        أحمد حسن أحمد  معتز  "دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية  " أثر العقد النفسي في االستغراق الوظيفي العقـد التـوازني كمتغيـر مـستقل واالسـتغراق الـوظيفي وجود عالقـة انحـدار طرديـة ذات داللـة معنويـة بـين ) 11(يتضح من جدول   االستغراق الوظيفيو  )ًطبقا لطبيعة العملية التدريبية (  العقود النفسية معامل االنحدار المتعدد بين    ًأثر العقود النفسية طبقا لاللتزامات المتبادلة بين العامل والفندق في االستغراق الوظيفي) : 10 (جدول وهذا يعنى أنه كلما زاد المتغير المـستقل  .  0.05عند مستوى معنوية أقل من . 289كمتغير تابع ، حيث بلغ معامل االنحدار  جـود عالقـة انحـدار ًكمـا يتـضح أيـضا و) . االسـتغراق الـوظيفي ( كلما حـدث تغيـر طـردي فـى المتغيـر التـابع ) العقد التوازني (  وهـذا . . 000 ، ومستوى معنوية -.483عكسية ذات داللة معنوية بين العقد التعاملي واالستغراق الوظيفي عند معامل انحدار  ) Sig =.000(وجود عالقة انحـدار عكـسية ذات داللـة معنويـة بـين العقـد الجبـري واالسـتغراق الـوظيفي ) 12(يتضح من جدول   االستغراق الوظيفيو )لالعتبارات المادية ًطبقا (  العقود النفسية معامل االنحدار المتعدد بين    ًالنفسية طبقا لطبيعة العملية التدريبية في االستغراق الوظيفيأثر العقود ) : 11(جدول   .  يعنى أن زيادة انتشار العقد التعاملي في الفنادق يؤدي إلى انخفاض مستوى االستغراق الوظيفي بين العاملين  بمقــدار ) العقـد الجبــري ( ، وهــذا يعنـي أن زيــادة المتغيـر المــستقل ) B = -.260(، حيـث بلــغ معامـل االنحــدار لهـذه العالقــة  وحــدة ، كمــا تؤكــد إشــارة معامــل )  (260.-بمقــدار) االســتغراق الــوظيفي ( وحــدة واحــدة ســيؤدي إلــى انخفــاض المتغيــر التــابع  ، حيـث ) Sig =.000(ًكما يتضح أيضا وجود عالقة انحدار طردية ذات داللة معنوية بين العقد التعاوني واالستغراق الوظيفي  . = T -4.339" ت " ًين المتغيـرين عالقـة عكـسية ، وأنهـا عالقـة معنويـة طبقـا الختبـار االنحـدار الـسالبة أن العالقـة بـين هـذ بمقـدار وحـدة واحـدة ) العقـد التعـاوني ( لمتغيـر المـستقل ، وهذا يعني أن زيـادة ا) B = .235(بلغ معامل االنحدار لهذه العالقة  وحـدة ، كمـا تؤكـد إشـارة معامـل االنحـدار الموجبـة أن ) 235.(بمقـدار ) االسـتغراق الـوظيفي ( سيؤدي إلى زيـادة المتغيـر التـابع  كما توجـد . هذه العالقة  صحة وثبوت  = 3.547T" ت " العالقة بين هذين المتغيرين عالقة طردية ، كما تبرهن قيمة اختبار  ، حيــث بلــغ معامــل ) Sig =.000(ًأيــضا عالقــة انحــدار عكــسية ذات داللــة معنويــة بــين العقــد المــادي واالســتغراق الــوظيفي  بمقدار وحدة واحـدة سـيؤدي إلـى ) العقد المادي ( ، وهذا يعني أن زيادة المتغير المستقل ) B = -.253(االنحدار لهذه العالقة      الستغراق الوظيفيًأثر العقود النفسية طبقا لالعتبارات المالية في ا) : 12(جدول    .= T -3.986" ت " بين هذين المتغيرين عالقة عكسية ، وقد ثبتت صحتها ومعنويتها من خالل قيمة  تؤكد إشـارة معامـل االنحـدار الـسالبة أن العالقـة ًأيضاوحدة ، )  (253.-بمقدار) االستغراق الوظيفي ( غير التابع انخفاض المت



116  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   117 -106 :الصفحات      - 2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ًهـي األكثـر انتـشارا ) العقد التحولي ، الال انتمائي ، التعاملي ، الجبري ، المادي ( توصلت الدراسة إلى أن العقود النفسية السلبية   لخالصةا ًاالنتهــاك ، كمــا توصــلت الدراســة أيــضا إلــى أن العقــود النفــسية الــسلبية تــؤدي إلــى انخفــاض مــستوى االســتغراق الــوظيفي للعــاملين إدراك اإلدارة الفندقية لطبيعة العقد النفسي فـي صـناعة الـضيافة مـن حيـث المفهـوم واألهميـة واألنـواع وأهـم الـسلبيات المترتبـة علـى ك نتيجــة ضــعف ؛ وذلــ) العقــد العالقــاتي ، التــوازني ، التعــاوني ( فــي الفنــادق محــل الدراســة علــى حــساب العقــود النفــسية اإليجابيــة  ًوبالتالي يمكـن القـول أن العقـد النفـسي يلعـب دورا كبيـرا فـي تحـسين أداء . ذلك على العكس من العقود النفسية اإليجابية بالفنادق و ً ً، نظـرا ألن العـاملين هـم  بـين جـودة الخدمـة ومقـدمها  فيهـاخاصـة الخدميـة كالفنـادق والتـي ال يمكـن الفـصلالعاملين في المنظمات  ًغالبا مـا ينـسبون جـودة الخدمـة الفندقيـة  عمالء الفنادق كما أن. ظمات ، بل أنهم من أهم مواردها حجر الزاوية في نجاح هذه المن العقد التعاوني ، و لهم العقد التوازني عند إجراء أي برامج تدريبية خاصة النفسية اإليجابية مع العاملين العقوداالهتمام بتدعيم  -    ؛ معهم للعقود النفسية اإلدارةخرقب إحساس العاملين تترتب علىقد أي آثار سلبية  تجاه العاملين يجب عليها مـصارحتهم باألسـباب الحقيقيـة لتجنـب في حالة عدم قدرة اإلدارة على الوفاء بأي وعود أو التزامات -   للعاملين بمدى اسهاماتهم وآدائهم في العمل ؛ربط أي التزامات أو وعود  -    ؛ًمستقبالاإلعالن الدوري عن أي وعود أو التزامات قامت إدارة الفندق بتنفيذها أو تنوي تنفيذها  -    العمل ؛نحوعقد لقاءات دورية مع العاملين للتعرف على انطباعاتهم واتجاهاتهم  -   عدم المبالغة في تقديم أي وعود للعاملين يصعب بعد ذلك تحقيقها ؛ -   ن ؛الوفاء بأي وعود أو التزامات تجاه العاملي -  بشكل دوري ؛تجاه بيئة العمل  العاملين  وانطباعات توقعاتالتعرف على -  االهتمام بالعقود النفسية مع العاملين بنفس مستوى االهتمام بالعقود الرسمية المبرمة معهم ؛ -    :مع العاملين من خالل الممارسات التالية  بتدعيم العقود النفسيةيوصي البحث الفنادق المصرية بضرورة االهتمام  التوصيات  .ذا األداء  انطباعاتهم عن المنشأة الفندقية ككل من خالل هيبنونًالمقدمة إليهم إلى أداء العاملين ، كما أنهم عادة ما  دور خرق العقد النفسي كمتغير وسـيط فـي عالقـة العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية بالهويـة ”، ) 2015(عبد الناصر طه إبراهيم   مراجع باللغة العربية   . داخل الفنادق)ائية ، والتفاعلية التوزيعية ، واإلجر( تطبيق العدالة التنظيمية بأبعادها المختلفة ضرورة  -  ؛بينها وبينهمالعقد العالقاتي في أي التزامات متبادلة و ،عند إجراء أي معامالت مالية معهم  دراســـة مقارنـــة للمستـــشفيات الحكوميـــة : أثـــر العقـــد النفـــسي علـــى ســـلوكيات المواطنـــة التنظيميـــة ” ، ) 2011(ميـــال حمـــود عـــامر  -   .320 – 309. ص ، ص 1 ، مجلــد 43، مجلــة العلــوم اإلنــسانية ، الجزائــر ، العــدد “ إدراك العقــد النفــسي فــي المنظمــة ” ، ) 2015(موســى مطاطلــة                  .، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر “ العقد النفسي” ، ) 2003(محمد مزيان  -   .119 – 160 . ، ص ص59، المجلة العلمية ، كلية التجارة جامعة أسيوط ، العدد “دراسة تحليلية : التنظيمية   .Abdallah, A. B. ; Obeidat, B. Y., ; Aqqad, N. O. ; Aljanini, M. N. and Dahiyat, S. E. (2017), “An Integrated Model of Job Involvement, Job Satisfaction and Organizational Commitment : A Structural Analysis in Jordan’s Banking Sector”, Communications and Network, Vol. 9, PP. 28 – 53. Aleinein, A. A. (2016), “The Impact of Job Involvement on Job Performance at UNRWA Gaza Field Office”, Master of Science, Faculty of Commerce, the Islamic University, Gaza. Anggraeni, A. ; Dwiatmadja, C. and Yuniawan, A., (2017), “The Role of Psychological Contact on Employee Commitment and Organizational Citizenship Behavior : A Study of Indonesian Young Entrepreneurs in Management Action ”, SA Journal of Industrial Psychology, Vol.43, PP. 1-9. Argyris, C. (1960), “Understanding Organizational Behavior”, Homewood, IL: Dorsey Press. Armstrong, M. (2006), " A Handbook of Human Resource Management Practice", 10th Edition, Cambridge University Press مراجع باللغة اإلنجليزية .437 - 402.  ، ص ص 3، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، العدد “والخاصة 
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