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 البحث  ملخص

 ة ا حفرية اى ااو ردا انواردا بنا ا اللي  اى ا   
ر
ــــــلنادا النجاح ف  انسار الوظياي. بناء  اختلار حموذج مقترح مل ددات  اســــ

 بوزيعها ردا بم قائمة اســــتق ــــاء األ لية باســــت دام اللياحات جمع  قد بم ( ماردةا260 (قوامها رينة ردا اللي   بم ةجراء

ــــــ يية   ــــــاء ال ــ ــــــتق ــ ــــــاداتا  سلق ردد قوائم ا ســ ــــــاء ديية التدريي  معا حامم ف  جامعة مدينة الســ ماردات العينة من أرضــ

ــــتجابة )205) ـــ ــــا ي%(ا  بم ا رتماد ف  بيليل اللياحا79( قائمة بمعدا اســ ـــ ــــل  (SPSS & Amos) ت ردا البرحامج اإلح ــ ـــ .  بوصــ

ــــار الوظيايا  أدمهــا النتــائج من مجمورــة ة ا الليــ  ـــ ـــ ـــ  جود رالقــة ةيجــابيــة معنويــة بات امل ــددات انقترحــة )ا لتلام بــانســ

ــــــار  ــــــار الوظياي ردا مر حة انســ ــــــوا التنفيي ( ردا النجاح ف  انســ ــــــار الوظيايا الرســ الوظياي.  كذلك  جود الطموح ف  انســ

ــوا التنفيي (   ــ ـــ ــار الوظيايا الرســ ــ ـــ ــار الوظيايا الطموح ف  انســ ــ ـــ بأثار ةيجابي معنوي ىجميع امل ددات انقترحة )ا لتلام بانســ

ـــــل    ار معنوي.  كــذلــك  جود اختال ــات   ـــ ـــ ـــار الوظياي حيــ  اــات األثر ســ ـــ ـــ ـــ ـــار الوظياي رــدا مر حــة انســ ـــ ـــ ـــ ردا النجــاح ف  انســ

أرضـاء ديية التدريي  معا حامم بالسسـلة ىجميع ميددات النجاح ف  انسـار الوظياي انقترحة باللي  جودرية بات بقديرات  

ــاى   ــ ـــ ــوا التنفيي ( ل ــ ــ ـــ ــار الوظيايا الرســ ــ ـــ ــار الوظيايا ،موح انســ ــ ـــ ــار الوظيايا ا لتلام بانســ ــ ـــ اى ا   انتمثلة ف  )مر حة انســ

ــــة النتائج  بقديم   ن بم مناقتــ
ر
ــــاء ديية التدريي. أخارا ــــتقللية ف  أرضــ ــــيات  اقتراح ردد من الليوق انســ مجمورة من التوصــ

 ال دد. دذا

 الدالةالكلمات  

 مر حة انسار الوظيايا ا لتلام بانسار الوظيايا الطموح ف  انسار الوظيايا الرسوا التنفيي ا النجاح ف  انسار الوظياي.  
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 ةقدم( امل1) 

 للتغارات  التطورات الســــريعة ف  
ر
تغارت ،ليعة انســــار الوظياي بتــــ ل م  وو خالا العقود القليلة اناًــــية حفرا

ر س اور حا(ا  ــــــ ر انسلوقة )مثل: احلتار جائية  ي ــــــ رة بسبب الفر ف  ي ــــــ التكنولوجيا  التقللات ا قت ادية الكلي 

ــدر ةثلات قدرتمم ردا التعامل مع دذ  التغارات لتيقيق   مَّ ُيطلب من األ راد اآلت بتـــــ ل أكبر من أي  قى مثـــ
َ
 من ث

ُيفهر األ راد رقليــة مهنيــة ةيجــابيــة مســـــــــــــتقلليــة من أجــل بيــديــد  ا زددــار ف  دــذا العــالم اىجــديــدن  من انتوقع أت  

ــلثمار ف  الت طي   األ تــــــــــــطة انوجهة حيو   األدداف انوجهة حيو انســــــــــــتقللا  بوقع النتائج انســــــــــــتقلليةا  ا ســــــــــ

(.  لم ُبيدق رونة ا قت ـــــادياتا  التقدم التكنولوس  الســـــريعا  زيادة  Praskova & Johnston, 2020انســـــتقلل )

اننـا ســـــــــــــة تغيارات ف  بظيـة العمـل التنفيي   يســـــــــــــبا بـل جعلـى التسلم بـانســـــــــــــارات الوظيايـة أقـل قـابليـة ممـا ـاات 

ا ممــا د ع العــاملات ة ا بيمــل انتيــد من انســـــــــــــم ليــة من أجــل بطوير مســـــــــــــــاراتمم الوظيايــة  
ر
 & Haenggli)ســـــــــــــــابقــا

Hirschi, 2020)  رن أت اننفمات أصــــليى أقل درمية  أصــــليى 
ر
 رص التقدم الت ــــاردي ميد دةا  من .  ضــــال

ثم زادت اى ــاجــة ة ا الليــ  ف  أحمــاا انســــــــــــــار الوظياي انعــاصـــــــــــــرةا  الر  بتمال بتيــادة التوجيــه الــذاتيا  انســــــــــــــار 

 (. Kundi et al., 2020الوظياي بال حد دا  التركال ردا النجاح الذاتي ف  انسار الوظياي )

در 
ُ
بتــــــــ ل  ردي لالبجادات  الســــــــلوكيات انربلطة بالتجار   األ تــــــــطة     يعكي انســــــــار الوظياي اللســــــــلســــــــل ان

انتعلقة بالعمل ردا مدى حياة شــــا، ماا  هو  عكي ســــلســــلة انراكت الوظياية الر   تــــغلها الارد بتــــ ل متوا   

مســارات اىادمة (. بظنما يرى اللعض انســار الوظياي كعملية بيدد  al., et Shockley 2016خالا حيابه الوظياية )

مَّ يتربــب ردا بنميــة  Bagdadli & Gianecchini, 2019داخــل اننفمــة  الت طي  التنفيي  أثنــاء اىاــدمــة )
َ
(.  من ث

ا  بيسات قدرة اننفمات  ـــــــــــــ انسار الوظياي العديد من النتائج اإليجابية كضمات بو ار الكااءات انتمي 
ر
تة مستقلال

انمدلــــة  اى اــــاو رلا ــالــــة  العمــ ــاملات  ردا جــــذ   ــاملاتا  اى ــــد من  ـــــــــــــعور العــ للعــ ــابلــــة الطموح الوظياي  ــاا  مقــ مــ

(. 2006باإلحلااا  بجنب التقادم انهاريا  بو ار  رص بطور  ظياي رادلة خاصـــــــــــة لسقليات  السســـــــــــاء )انر ـــــــــــد ا 

ليتات   من منفور ملادئ ةدارة انوارد البتــــــــريةا   ت ةدرا  انســــــــار الوظياي ف  منفمة ما ييتاج ة ا التيقق من رم

رئظســـــــــظتات: ب طي  انســـــــــار الوظياي انتمثلة ف  كياية ب طي  األ راد  بنايذدم ألددا هم انهنيةن   دارة انســـــــــار 

(.  ف  De Oliveira et al., 2019الوظياي الر  بتعلق بكياية ب ـــــــــــــميم اننفمات برامج انســـــــــــــار الوظياي نوظااما )

ل متمالة يمر بما الارد خالا حيابه الوظياية ه : ا ســـتكتـــافا  حاي الســـيات يتاق اللاحثوت ردا  جود أربع مراح

 ا حا اا الوظياي أ بر  الوظياة )انر د ا 
ر
 (.2006التأسظيا اى ااو الوظيايا  أخارا

ـــــورات انهمة الر  تتـــــغل ادتمام العاملات  أ ـــــ ا    جدير بالذكر أت النجاح ف  انســـــار الوظياي  عتبر أحد انًو

) Järlström etنا  عود رلامم من منا عا  قد أصــــل  له معشر بتــــ ل متلايد ف  انهن انعاصــــرة  العمل ردا حد ســــواء 

)al., 2020  لذلك  تــغل النجاح ف  انســار الوظياي التركال الرئظي لللاحثات األااديميات  كذلك أ ــ ا  ان ــ  ة .

 ة ا النجاح ف  انســـار الوظياي  قيا
ر
 التنفيمياتا لقد بم النفر باري يا

ر
ســـه بطريقة موًـــوريةا بتـــ ل أســـا ـــد    قا

ي يي ل رلاما انوظفا  مع ذلك   ت  ـــــــــ لعدة معايار مثل التيادة ف  انرببا أ  ان احة الوظيايةا أ ردد الترقيات الت 

  
ر
 ف  الطريقة الر  ُينفر بما العديد من انوظاات ة ا النجاح  ضــــــال

ر
 تغيارا

ر
الطليعة انتغارة للعمل قد اســــــتلتمى أيضــــــا

 . (Shockley et al., 2016)العن ر الذاتي/ الشاصد  للنجاح ف  انسار الوظياي    رن
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 – الر  بلســـــــــــــم بـالنـدرة    – ف  ًـــــــــــــوء مـاســـــــــــــلقا يتمثـل الهـدف العـام لهـذا الليـ  ف  انســـــــــــــادمـة ف  اىجهود الليثيـة  

الســــــــــــــاريـة حيو بقـديم حموذج مقترح مل ـددات النجـاح ف  انســــــــــــــار الوظياي بـالتطليق ردا بظيـة األرمـاا ان ـــــــــــــريـةا  

 ردا أرضاء ديية التدريي  معا حامم بجامعة مد
ر
 ينة السادات.  بت ل أكثر بيديدا

 ( مشكلة البحث  2)

 ل ل من 
ر
 حقيقيا

ر
 للتيديات ا قت ــــــادية الر  بواجهها منفمات اليوم أصــــــل  النجاح ف  انســــــار الوظياي بيديا

ر
حفرا

ــا  من ثم ًـــــــــــــر رة بو ار   ــاملات بنق، انوارد  رـــدم بوا ردـ ــاملات  اننفمـــات ردا حـــد ســـــــــــــواءا حيـــ  يقتنع العـ العـ

در  ف  ملادرات لالســـــــــلثمار من أجل  
ُ
 رن بضـــــــــا ا الدرم التنفيي  ان

ر
ًـــــــــمات حجاحهم ف  انســـــــــار الوظيايا  ضـــــــــال

ســــــعامم لتيقيق النجاح ف  مســــــاردم الوظياي  الذي قد يتعارل مع القيم التنفيميةن لذلك ب وت النليجة  قدات  

بت  للعــــاملات  ــار الوظياي  بــــأت قيم انســــــــــــــ ة ا  جهــــة حفر اننفمــــة  عــــارل مع القيم التلام انوظف  ثقتــــه  دــــذا ُ عتى 

 من بكمل مـــا )
ر
بـــد   مع ذلـــك  ـــ ت أرضـــــــــــــــاء دييـــة التـــدريي  معـــا حامم الـــذين  Alzyoud, 2017التنفيميـــة 

ر
(.  بمتـــــــــــــيـــا

يمتل وت موارد ذات قيمــة    know with whomا  يعر وت َمع َمن  how-knowا  انعر ــة  why-know عر وت نــاذا  

ــاراتمم الوظيايةا ة م م ُيستــــيوت م احة اجتمارية مرباعة  يمارســــوت القوة داخل اجتمارية  ينج وت ف  بطوير مســ

ــاء دييـة التـدريي  معـا حامم  ــاراتمم الوظيايـةا  من حـاحيـة أخرى  ـ ت أرضـــــــــــ  ـــــــــــــل ـاتمم لتعليـة انوارد الر  تعتز مســـــــــــ

 ردا أحاســــــــــهم     ســــــــــعوت جاددين  ســــــــــتغالا  
ر
 اجتماريا

ر
ــــــــــوت ة القا الذين ياتقر ت ة ا مثل دذ  الكااءات ياًر

 رن أت العالقـات  انوارد ا جتمـاريـة   بيـل ميـل الكاـاءة الارديـةا    انوارد
ر
انتـاحـة من خالا اب ـــــــــــــا تممن  ضـــــــــــــال

 القيـادةا  الـد ا ع الريـاديـةا بـل ييتـاج األ راد ة ا بطوير الكاـاءة الر  بقـدردـا مجتمعـاتمم انهنيـة ف  ظـل اســـــــــــــتغالا  

الــة  تعليــة انوارد ا جتمــاريــة من أجــل بيقيق  الارص انتــاحــة  بو   األد ار القيــاديــة من أجــل ةقــامــة ر القــات  عــَّ

 (. Sherif et al., 2020)التقدم الوظياي  

ا حي   
ر
  مهنيا

ر
ــار الوظياي أحد أكثر انوًـــــــورات الر  يتم بنا لها أااديميا كما ُ عد بيديد مم ـــــــرات النجاح ف  انســـــ

  من ثم 
ر
ــاديا ــها اقت ــــــ ــار األدبيات اى الية ة ا مجمورة  اســــــــعة من العوامل انمثرة امل تملة الر    يمكن قياســــــ تتــــــ

. لذلك   ت بيديد العوامل انمثرة  ميددات (et al., 2018 Hirschi)َيِيد ذلك بتـــــــــــــ ل كلار من اللي   التطليق  

مَّ بيســــــــات القدرة ردا التسلم به دو بمرة ادتمام العديد من اللاحثات  انمارســــــــات  
َ
النجاح ف  انســــــــار الوظياي  من ث

(Paleczek et al., 2018)  :ردا ذلك يمكن بجسيد مت لة اللي  اى ا   ف  ردة تسا  ت  يما يأتي  . 

 ما مستوى النجاح ف  انسار الوظياي لدى أرضاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي ؟( 2-1)

ــاء ديية التدريي  معا حامم ميل  (2-2) ــار الوظياي لدى أرضــــــ ــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــــ دل بمثر مر حة انســــــ

 اللي ؟

ي لدى أرضـــاء ديية التدريي  معا حامم ميل  دل يمثر ا لتلام بانســـار الوظياي ردا النجاح ف  انســـار الوظيا(2-3)

 اللي ؟

دل يمثر الطموح ف  انســــــــــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــــــــار الوظياي لدى أرضــــــــــاء ديية التدريي  معا حامم (2-4)

 ميل اللي ؟
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ــاء دييــة التــدريي  معــا حامم ميــل (2-5) ــار الوظياي لــدى أرضــــــــــــ دــل يمثر الرســـــــــــــوا التنفيي  ردا النجــاح ف  انســــــــــــ

  ؟اللي

دل دنا  اختال ات جودرية بات أرضاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي  من حي  ميددات النجاح ف  (2-6)

 انسار الوظياي؟

 ( أهمية البحث  3)

 :يأتي كما  رملية رلمية ارتلارات ردة من أدميته اللي   ستمد

 العلمية/ األكاديمية األهمية (3-1) 

ــار الوظياي  أدم ميددابه  النتائج انتربلة   نوًــــــــو  النفري  التأصــــــــيل  ف  للمســــــــادمة الســــــــ   - النجاح ف  انســــــ

  رليه.  

 ردا ســـــــــواء  ـــــــــرر مرد دات  الر  لها اإليجابيةا  التنفيمية الســـــــــلوكيات من مجمورة اللي  اى ا   يتضـــــــــمن -

 الاردي أ  التنفيي .   انستوى 

 امل ددات انقترحة ف  اللي  اى ا    النجاح ف  انسار الوظياي.   بات العالقة ،ليعة بيديد ف  انساردة -

 األهمية العملية / التطبيقية ( 3-2)

مــدينــة   التعليم العــا   بجــامعــة قطــا  ف  انتمثــل  التطليق مجــاا أدميــة من العمليــة أدميتــه الليــ   ســـــــــــــتمــد -

 مناا  ســـــــود أت بتطلب اىجامعةن الر  لتيقيق ر ية  رســـــــالة أحد الراائت األســـــــاســـــــية يمثل   الذي الســـــــاداتا 

 الاردي انســــتوى  ردا ةيجابية حتائج من ذلك رن يستج الذابيةا  ما  الكااءة  التاا ي  التعا ت  الود بما العمل 

 . التنفيي 

ـــــــع ال ليات ف  انســـــــيولات بورية ف  اللي  دذا حتائج تســـــــادم - النجاح ف    أبعاد التطليق بماهوم  انعادد مًو

ــار الوظياي  أدم ميددابها  سالتا    يمكن حرر اللظيةا  بلك ،ليعة ردا بيليل   عمل  اى ا   اللي    ت انســـــــ

ــااء بلك بلش  ل ــا    القرارات لإلحجاز بات    الدا عية انتلادا  ا حترام الود  ســود  رمل  مناا انمارســات إًل

 .بما العاملات

 أهداف البحث    (4)

 ســ ا اللي  اى ا   بتــ ل رام ة ا الكتــف رن أدم ميددات النجاح ف  انســار الوظيايا  ردا  جه خاص  مدف 

 دذا اللي  ة ا: 

 بيديد مستوى النجاح ف  انسار الوظياي لدى أرضاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي .    (4-1) 

 سار الوظياي.النجاح ف  ان   الكتف رن أثر مر حة انسار الوظياي ردا (4-2)

 النجاح ف  انسار الوظياي.  بيديد أثر ا لتلام بانسار الوظياي ردا( 4-3)

 النجاح ف  انسار الوظياي.  التعرف ردا أثر الطموح ف  انسار الوظياي ردا( 4-4)

 اختلار بأثار الرسوا التنفيي  ردا النجاح ف  انسار الوظياي.  ( 4-5)
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ودريـة بات أرضـــــــــــــاء دييـة التـدريي  معـا حامم ميـل الليـ  من حيـ  ميـددات  الكتـــــــــــــف رن ا ختال ـات اىج  (4-6)

 النجاح ف  انسار الوظياي.  

 والدراسات السابقة وفروض البحث النظري  اإلطار (5)

 لعدد من الدراســـات  ررل متغارات اللي ا   أبعاد نااديم بوًـــي  الســـابقة  الدراســـات النفري  اإل،ار يتضـــمن

بي  انتغارات بمذ  انلا ــرة ال ــلة ذات الســابقة
ُ
  ميددات النجاح ف  انســار الوظياي  النتائج انتربلة رليه  الر  أ

 : اآلتي النيو ردا  ذلك رلاما من أجل صيا ة  ر ل اللي ا  ا ،ال   رصة لللاح 

  Career success conceptمفهوم النجاح في املسار الوظيفي ( 5-1)

عــد حفريــة اى اــاو ردا  
ُ
طلقــة بتـــــــــــــ ــل متلايــد ف  اآل حــة األخارة حيــ   ت

ُ
انوارد ةحــدى النفريــات التيااليــة اللــارزة  ان

بلنا ا العمليات التياالية الر  بد ع البتـر لالسـتجابة للمواقف الع ـظلة من أجل اى ااو ردا موارددم اى الية  

ــلند بلك النفرية ردا   انلادئ الر   ســــــــ ا األ راد من  كذلك الســــــــ    راء اى  ــــــــوا ردا موارد جديدةا  من ثم تســــــ

 لــذلــك بقوم بلــك النفريــة ردا أحــد Hobfoll et al., 2018خاللهــا ة ا ةدارة انوارد لتيقيق حتــائج ةيجــابيــة )
ر
(.    قــا

ا  تراًــــــــــــــات أ   دو أت  قــدات انوارد ي وت ميي  بموارد أخرى  ســالتــا    ــ ت امتال  انوارد مثــل جــدارة انســــــــــــــار  

ن األ راد من مواجهة التـــــــدائد أثناء التطوير الوظياي بتـــــــ ل مرت لتيقيق  الوظيايا  مر حة ا
ا
نســـــــار الوظياي ُيَمِك

 (.Hobfoll et al., 2018النجاح ف  انسار الوظياي )

( ة،ار مت امل نوارد انســار الوظياي متضــمنة موارد رأس اناا البتــريا  Hirschi et al., 2018لقد اقترحى دراســة )

ا  بقييم دذ  العوامل بالتطليق   اللظيةا  التيا
ر
 متمالا

ر
الا  سلو  ةدارة انسار الوظياي ممثلة بـــــــــــــثالثة رتر رامال

    873ردا العـاملات  ،ال  اىجـامعـاتا ف  دراســـــــــــــتات ًـــــــــــــمتـا  
ر
ا  التـأكيـد ردا ارتمـاديـة  صـــــــــــــالحيـة   691رـامال

ر
،ـاللـا

ــــــو     ــار   subjective الذاتي    objectiveانقايظي انســــــت دمةا  صــــــالحية انعيار مع مم ــــــرات النجاح انًو ف  انســــ

ــــــــــا ة ة ا ذلك   ت الاهم الســــــــــياا  للوظياة ف  الع ــــــــــر اى دي  يتمال بتيادة ردم التأكد  التقللات   الوظياي. باإًل

العديدة.  من ثم   ت القدرة ردا ا ســــــتاادة من انوارد مثل جدارة انســــــار الوظيايا  مر حة انســــــار الوظياي  الر   

ل مع أ جــه رــدم التــأكــد  حقــاا الضـــــــــــــعف ف  التطوير الوظياي ُينفر ةلامــا ردا أ مــا ًـــــــــــــر ريــة لتيقيق  بــدرم التعــامــ 

(.  بمكــد حفريــة اى اــاو ردا انوارد ردا أت األ راد ي ــا يوت  Wang & Wanberg, 2017النتــائج انهنيــة انر وســة )

ل   ـــــــــــــوا ردا النتــائج انرجوةا    من أجــل بيقيقا  صـــــــــــــيــاحــةا  ررــايــةا  حمــايــةا  اســـــــــــــت ــدام انوارد الــدارمــة لهم

 لذلك  من انتوقع أت  ســ ا األشــااص جاددين لتطوير   دارة موارددم انهنية ف  م ات العمل كجدارةا  
ر
 اســلنادا

 . (Hobfoll et al., 2018) مر حة انسار الوظياي لتيقيق النجاح ف  انسار الوظياي  

ف النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي ردا أحـه بيقي  ق النتـائج انر وسـة انتعلقـة بـالعمـل رنـد أي حقطـة ف  خبرات رمـل   ُيعرَّ

الشــا، مع مر ر الوقىا  لذلك يت طم معشر النجاح ف  انســار الوظياي بتــ ل متلايد بقدم الارد داخل اننفمة  

. كما  )2005et al.,  Arthur(ة ا انهارات  الســلوكيات الر  بقدردا مجمورات األقرات أ  املجتمعات انربلطة بالعمل  

بمكـد الـدروات اى ـاليـة ردا أدميـة دراســــــــــــــة ازد اجيـة انقـايظي الـذابيـة  انوًـــــــــــــوريـة للنجـاح ف  انســــــــــــــار الوظياي  

 التراب  بينمماا حي  تعتمد انقايظي الذابية للنجاح ف  انســـــــــــــار الوظياي ردا بقييم الشـــــــــــــا، نســـــــــــــار  الوظياي  
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دركـةا  ردا النقيض  ـ 
ُ
م اإلحجـازات انلموســـــــــــــة انقلولـة داخـل مقـابـل انعـايار انهمـة انـ ِ

ت انقـايظي انوًـــــــــــــوريـة ُبقيا

 (.Sherif et al., 2020 خارج اننفمة )

 مع ذلك أكدت دراســـــــــــــة )
ر
( ردا أت النجاح ف  انســـــــــــــار الوظياي يت وت من Mehryar & Golparvar, 2015 بمتـــــــــــــيا

أ مـــا بقـــدم أ  برقيـــة )بنـــاءر ردا بعض انم ـــــــــــــرات مثـــل  مجمورـــة من النتـــائج انر وســـة لس رادا  الر  يتم بنـــا لهـــا ردا  

ـــــــــــــل  الــــذات(ا  التعلم )اكلســــــــــــــــا  انهــــاراتا  القــــدراتا  اىجــــدارات   ً القوةا  ا ســـــــــــــتقالليــــة ا  ريــــادة األرمــــااا 

ـــــــاا   اىجديدة(ا  اللقاء )براكم الثر ة ل   ـــــــوا ردا الســـــــلطةا  األمنا  األمات الوظياي(ا  اإلحجازات انعر ية )الًر

 لذاتا  بأكيد الذات(ا  حورية اى ياة  التوازت بات العمل  اى ياة.بقدير ا

  Career success dimensionsأبعاد النجاح في املسار الوظيفي  (5-2)

أحـــه ُبعـــد أحـــادي  ق   بنـــا لـــه اللعض ردا  ف  انســــــــــــــــار الوظيايا حيـــ   بنـــا لهم ألبعـــاد النجـــاح  ف   اللـــاحثات  بلـــاين 

(et al., 2019 Ahmad  ا بظنمــا بنــا لــه عخرين ردا أحــه بعــدات: النجــاح انوًـــــــــــــو   ف  انســــــــــــــار الوظياي)Objective 

career success  العوامــل اىاــارجيــة(  Extrinsic)  ا  النجــاح الــذاتي/ الشـــــــــــــاصـــــــــــــد  ف  انســــــــــــــار الوظيايSubjective 

career success    العوامل الداخلية(Intrinsic)  (al., 2020Järlström et  .) ــار ــار النجاح ف  انســـ  ف  دذا ال ـــــدد  تـــ

الوظياي ة ا ةحجازات األ راد أثناء باريخ رملهم  ُينفر ةليه من منفورين موًـــــــــو    ذاتيا ف  حات بنا لته دراســـــــــات 

ــا الوظيايا مســـــــــــتوى الر اببا  انســـــــــــتوى الوظياي   ـــــــــ ) ;Han et al., 2019أخرى ردا أحه ثالثة أبعاد بتمثل ف  الًر

)lo et al., 2019Cil  ــا رن انســار الوظيايا التنا ســية ا ف  حات بنا لته دراســات أخرى بثالثة أبعاد م تلاة ه  الًر

دركة داخل اننفمةا  التنا سية اندركة خارج اننفمة )
ُ
(. بظنما بنا لته دراسـات أخرى ردا أحه Dan et al., 2018ان

الـنـجـــــــاح   الشـــــــــــــاصـــــــــــــدـ ا  الـنـجـــــــاح  أبـعـــــــاد:  أربـعـــــــة  مـن  انـــــــا ـ  يـتـ ـوت  )الـتـرقـيـــــــة(ا  الـنـجـــــــاح  الـهـرمـي  الـنـجـــــــاح  الـوظـيـاـيا 

(Rossenkhan & Ahmed, 2021.)  

 Subjective career سناء ردا ذلكا ارتمد اللاح  ردا التركال ردا النجاح الذاتي/ الشــــاصــــد  ف  انســــار الوظياي  

success     در
ُ
ــــــــــــــا رن انســــــــــــــار    ssPerceived career succeأ  كمـا يطلق رليـه اللعض انســــــــــــــار الوظياي انـ أ  الًر

ا حي  أكدت حتائج العديد من الدراسات ردا اى اجة ة ا التعامل مع النجاح الذاتي  Satisfaction Careerالوظياي  

 رن اوحه ُ عد   (.Smale et al., 2019; Shockley et al., 2016ف  انســـار الوظياي ردا أحه بناء متعدد األبعاد )
ر
 ضـــال

 بــالق األدميــة خــاصــــــــــــــة ف  مجــاا بطليق الليــ  اى ــا   حيــ  ُيطلــب من أرضــــــــــــــاء دييــة  
ر
ف  األ ســــــــــــــاا األاــاديميــة أمرا

التــدريي  معــا حامم بـاىجــامعــات بيمــل مســـــــــــــم ليــة أكبر رن بطوير مســــــــــــــاردم الوظياي  باعيــل ِقَيِمهم  ُمعتقــَداتمم  

 رن أت النجاح انوًــو   ف  انســار Sherif et al., 2020اية ) أصــال مم ف  حفرة  ــاملة رن مســاراتمم الوظي 
ر
(.  ضــال

 مـا   ب وت متـاحـة ىجميع العـاملات ف  اننفمـاتا كمـا أت اننفمـات  
ر
الوظياي )الترقيـاتا  التيـادات ف  الر ابـب(  ـاللـا

ا  الوظائف أقل درميةا كما يمكن التسلم بمان لذلك
ر
  ت معايار التقييم    أصليى ذات دياال بنفيمية أكثر تسطيا

 
ر
ـــــوحا األخرى الر  تعكي انغتى الشـــــاصـــــد   كياية اختلار انرء النجاح ف  انســـــار الوظياي بناســـــه أصـــــل  أكثر ً 

(Ng & Feldman, 2014  ًـا رن حياة األ راد بل ًـا رن اى ياة انهنية ُميدد ُمهم لاهم الر  رن ثلوت أت الر
ر
(.  ضـال

ــا الوظيايا لذلك  من ان  ايد للمنفمات أت باهم كيف  تــعر انوظاوت حياا حجاحهم الشــاصــد  ف  أدم من الًر

 ,Rossenkhan & Ahmed(.  يـدرم ذلـك حتـائج دراســـــــــــــة )et al., 2019 Smaleمســـــــــــــاردم الوظياي  مـا يمثر رلامم )
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ــلةن حي  ُ عد  2021 ــلســــــــــ ــار الوظياي ااحى مترابطة بطريقة الوســــــــــــا،ة انلســــــــــ ( رن أت أبعاد النجاح الذاتي ف  انســــــــــ

 إلحجاز انهام الوظياية  الذي  عكي النجاح الوظيايا مما يمدي بعد ذلك ة ا ا
ر
ــا ــاســـــــ لنجاح الشـــــــــاصـــــــــد  للارد أســـــــ

 زيادة احتما ت الترقية )النجاح الهرمي(  سالتا   النجاح انا  .

 Career success determinantsمحددات النجاح في املسار الوظيفي  (5-3)

ـــــــــــو    الذاتي  بوصـــــــــــلى ة ا أت الكااءات ف  دراســـــــــــة حديثة رن ميددات   النجاح ف  انســـــــــــار الوظياي بلعديه انًو

الارديةا  اىابرة العمليةا  التــــــــــل ات الشــــــــــا ــــــــــيةا  الهي ل التنفيي  تعتبر روامل حاســــــــــمة بمثر ردا النجاح ف  

اح ف  انســـــار انســـــار الوظياي انوًـــــو  ا بظنما ااحى التطلعات الارديةا  التـــــل ات الشـــــا ـــــية روامل مهمة للنج

( األثر  Kirkbesoglu & Ozder, 2015(.  ف  حاي السيات درمى دراسة )Binh & Nguyen, 2020الوظياي الذاتي )

ــار الوظياي ف  اننفمـات رـاليـة األداءا مقـارحـة بـاننفمـات ذات  در  ردا النجـاح ف  انســـــــــــ
ُ
انعنوي للـدرم التنفيي  انـ

در  اربل  بت ل ةيجابي معنوي  u & Liu, 2016Liاألداء انن اضا ف  حات أ ارت دراسة )
ُ
( أت الدرم التنفيي  ان

ة اللقــاء بـالعمــل  النجــاح ف  انســــــــــــــار الوظيايا  الـذي بـد ر  بوســـــــــــــ  العالقـة بات الـدرم التنفيي  انـدر   حيــة  بسيــا

در   النجـاح ف  ان 
ُ
ســـــــــــــار الوظياين  اللقـاء بـالعمـلا كمـا أت بقـدير الـذات بوســـــــــــــ  العالقـات بات الـدرم التنفيي  انـ

  سات النجاح ف  انسار الوظياي  حية اللقاء بالعمل.

ــار الوظيايا  دو أمر متوقع ف  ســـــــــــــظنــاريودــات اى يــاة   ــار الوظياي ميــدد للنجــاح ف  انســــــــــــ كمــا ُ عــد رأس مــاا انســــــــــــ

لــه بــأثار ردا النجــاح  ألت رأس انــاا النادـــــــــــــد  )ـاـأحــد أبعــاد رأس انــاا الوظياي( 
ر
ف  انســـــــــــــــار   العمليــة اى ــاليــةا حفرا

الوظياي للعاملاتا  يمكن درم رأس اناا النادــــــــد  للعاملات ف  انمســــــــســــــــات نســــــــاردتمم ردا التكيف مع التغارات 

مَّ  ســـــتايد أرسا  العمل من األ راد الرا لات ف  ا ســـــلثمار ف  رملهما  سالتا   يجب أت ي وت أ ـــــ ا   
َ
انهنيةا  من ث

. كما  )Järlström et al., 2020(رة ردا النجاح ف  انســـــــــــار الوظياي للعاملات  العمل ردا دراية بالعوامل الاردية انمث 

ًـو   ف  انسـار Dose et al., 2019حودى دراسـة ) در  ردا النجاح انو
ُ
( رن اآلثار  ار انلا ـرة للدرم التنفيي  ان

لوظياي من خالا ة ـــلا   الوظياي من خالا ة ـــلا  اى اجات الناســـية األســـاســـيةن  ردا النجاح الذاتي ف  انســـار ا

( رن أت ممارســــــات بطوير انســــــار  Pasha et al., 2017احتياجات ا ســــــتقاللية  الكااءةا ف  حات كتــــــاى دراســــــة )

الوظياي لها رالقة ةيجابية مع ا لتلام بانســـــــــــــار الوظيايا  النجاح ف  انســـــــــــــار الوظيايا كما اات لاللتلام بانســـــــــــــار  

 رالقــة ةيجــابيــة بــال 
ر
ــا ــار الوظياي العالقــة الوظياي أيضــــــــــــ  بوســـــــــــــ  ا لتلام بــانســــــــــــ

ر
ــار الوظيايا  أخارا نجــاح ف  انســــــــــــ

 اإليجابية بات ممارسات بطوير انسار الوظياي  انسار الوظياي للعاملات بقطا  التأمات.  

ثار  ( أت الهوية الذابيةا  بنفيم انتـــارر اإليجابية  الدرم ا جتما   لهم بأWu et al., 2020بظنما كتـــاى دراســـة )

ــار الوظيايا كما بوســـ  بتـــ ل جت ي ال من بنفيم انتـــارر ا يجابيةا  الدرم   ةيجابي معنوي ردا النجاح ف  انسـ

 مع ذلـك بيسـى دراســـــــــــــة 
ر
ــار الوظيايا  بمتـــــــــــــيـا ) ,.Park et alا جتمـا   العالقـة بات الهويـة الـذابيـة  النجـاح ف  انســـــــــــ

نوي ردا النجـاح الشـــــــــــــاصـــــــــــــد  ف  انســـــــــــــار الوظيايا كمـا أثرت أت رالقـة القـائـد بـانر  س لهـا أثر ةيجـابي مع  2017(

رالقة القائد بانر  س بتــــــــ ل م تلف ردا التميال بات اىجسســــــــات )التميال ف  التوظيف  الترقيةا التميال ف  األجور  

 رن أثر ال رامل من روامل التميال بات اىجسســــــــات ردا النجاح الشــــــــاصــــــــد  ف  انســــــــار الوظياي  
ر
 التدريب(ا  ضــــــــال

 م تلف.  بت ل 



 حموذج مقترح مل ددات النجاح ف  انسار الوظياي بالتطليق ردا أرضاء ديية التدريي  معا حامم بجامعة مدينة السادات 
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( ردا العالقة اإليجابية انعنوية بات بوا ق ةدارة انســـار الوظياي  النجاح  Guo et al., 2019ف  حات أكدت دراســـة )

( كياية اربلاا الثقا ة الو،نية بالطرت الر  ييدد  Benson et al., 2020ف  انســــــــار الوظيايا كما بنا لى دراســــــــة )

ــار الوظيايا   ذلك من خالا مقابالت مع موظاي اىادمات انهنية ف  خمســـة رتـــر د لةا    بما األ راد النجاح ف  انسـ

 الر  أ ضــ ى أت الطرت الر  ُييدد بما انوظاوت النجاح ف  انســار الوظياي ب تلف باختالف الللداتا  يرجع ذلك  

 ة ا ا ختال ــات ف  القيم الثقــا يــة ) ذلــك بعــد التيكم ف  رــدة متغارات: النو ا  انهنــةا 
ر
 انســـــــــــــتوى الوظيايا    جتئيــا

ــادية الو،نية(ن حي  اات موظاي الللدات ذات التوجه انســـــــتقلد ا  بجنب ردم التأكدا  التوجه    التنمية ا قت ـــــ

ــة لتعريف النجاح ف  انســار الوظياي من حاحية النتائج الشــا ــية الداخلية   ا  Interpersonalباألداء دم أكثر رًر

مارية )انمســــســــية(  التوجه اإل ســــا يا  انســــا ا  بات اىجسســــات من انر   أت بظنما موظاي الللدات انرباعة ف  اىج

 رن أت موظاي الللدات الر  بتمتع بدرجة رالية من Intrapersonalباضــــــــل النتائج الشــــــــا ــــــــية اىاارجية 
ر
ن  ضــــــــال

ـــــــــــــة لتيـديـد النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي من حيـ    النتـائج  اى تم  بجنـب رـدم التـأكـد  التوجـه بـاألداء دم أكثر رًر

ــا ـة رـاليـة من الســـــــــــــلطـة    بوصـــــــــــــلـى بلـك الـدراســـــــــــــة ة ا أت موظاي الللـدات الر  بتمتع بمســـــــــــ
ر
انوجهـة بـاإلحجـازا  أخارا

 ييدد ت النجاح ف  انسار الوظياي من حي  حتائج السالمة  األمن. 

جاح ف  انســــــار ( رن اربلاا الســــــلو  ا بت اري بتــــــ ل ةيجابي معنوي بالن Dan et al., 2018بظنما كتــــــاى دراســــــة )

ف  انســــــــــــــــار  الهيكد   النجـــاح  بظنمـــا بوســـــــــــــطـــى الكاـــاءة الـــذابيـــة العالقـــة بات التمكات  الوظياي  الكاـــاءة الـــذابيـــةا 

الوظيايا كما اربل  التمكات الهيكد  بتــــ ل ةيجابي معنوي بالســــلو  ا بت اري  النجاح ف  انســــار الوظيايا بظنما  

( أت العمر رند الهجرة مهم بتـــــــــــــ ل أكبر من ،وا  ترة اإلقامة ف  020Rajendran et al., 2أظهرت حتائج دراســـــــــــــة )

 رن أت قلوا اىجسســــــية  العظر ف     به ردد أكبر من 
ر
التسلم بالنجاح ف  انســــــار الوظياي للمهاجرين انهرةن  ضــــــال

  الارد العــائالت من حاي الللــد األصـــــــــــــد  للمهــاجر  ســـــــــــــهــل النجــاح ف  انســـــــــــــــار الوظياي بعــد الهجرةن كمــا أت ةدرا

در  لالحدماج كما أت لها أثر  
ُ
للتل ات ا جتمارية/ ار الرسمية ف  م ات العمل  عتبر أحد أبعاد انناا التنفيي  ان

 ةيجابي ردا حتائج انسار الوظياي للعمالة انهاجرة.

األداء اات لها   ( ة ا أت ممارســـات ةدارة انوارد البتـــرية راليةAlshaikhmubarak et al., 2020كما بوصـــلى دراســـة )

أثر ةيجابي معنوي ردا النجاح ف  انســـــــــــار الوظياي  األداء الليئ  ألرضـــــــــــاء ديية التدرييا بظنما بوصـــــــــــلى دراســـــــــــة 

(Bagdadli et al., 2021  بــالتطليق ردا رينــة قوامهــا )د لــة ة ا  جود رالقــة معنويــة بات    28مــدير  م   من    8800

الر ابــب انرباعا  النجــاح انــا   انرباعا حيــ  اــاحــى العالقــة بات  ممــارســــــــــــــات بنميــة رأس انــاا البتـــــــــــــري  مســـــــــــــتوى  

ممارســـــات بنمية رأس اناا البتـــــري  مســـــتوى الر ابب أقوى ف  حالة الللدات انتقدمةا ف  حات بأثرت بتـــــ ل ســـــل    

 رن أت العالقة بات ممارســـــــات 
ر
بنمية  ًـــــــعيف بالسســـــــلة للللدات الر  برباع  اما معد ت التاا ت ف  الدخلا  ضـــــــال

در  أًعف بالسسلة للللدات انتقدمة بظنما لم بتأثر بعدم انسا اة ف  الدخل.  
ُ
 رأس اناا البتري  النجاح انا   ان

( رن العالقـــة اإليجـــابيـــة انعنويـــة بات التلام العـــاملات بتطوير مهـــاراتمم  Cillo et al., 2019كمـــا كتـــــــــــــاـــى دراســـــــــــــــة )

 
ر
 رن  جود رالقة ةيجابية بات ةدارة انعر ة بلعد ما )اســــــتكتــــــاف الشــــــا ــــــية  حجاحهم ف  انســــــار الوظيايا  ضــــــال

ــار الوظياي للعـاملات من ذ ي اليـاقـات الترقـاء.  ف  اللظيـة العراقيـةا   انعر ـةا  اســـــــــــــتغالا انعر ـة(  النجـاح ف  انســـــــــــ

تا  بوصــلى ة ا ( أثر امل ددات الاردية  التنفيمية ردا حجاح انســار الوظياي للعاملا2015بنا لى دراســة )ســليما  

ــار الوظيايا كمــا أت بكتي ــات   أت اــل من ةدرا  اننــا رات التنفيميــة  رــدد األ  د لهمــا أثر معنوي ردا حجــاح انســــــــــــ
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انســــــــــار الوظيايا  انمارســــــــــات التنفيمية إلدارة انســــــــــار الوظيايا  أدمية الوظياة ف  حياة الاردا  رمل الت ج أ  

( ة ا أت ا لتلام Alzyoud, 2017انســـــــار الوظيايا بظنما بوصـــــــلى دراســـــــة )  الت جة لظي لهم بأثار معنوي ردا حجاح

در  لهم رالقة معنوية بالنجاح ف  انســـــــــــار الوظيايا حي   
ُ
بانســـــــــــار الوظيايا  القيم انهنيةا  الدرم التنفيي  ان

امـل أخرى   يمكن  ٪ من التلـاين ف  النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي. ممـا  عش  أت دنـا  رو  61بم باســـــــــــــار مـا يقر  من  

باســــــــاردا من خالا دذ  امل ددات للنجاح ف  انســــــــار الوظيايا  يقترح اللاح  ف  ًــــــــوء الدراســــــــات الســــــــابقة الر  

تام بانسار الوظيايا  ـا،لع رلاما بعض ميددات النجاح ف  انسار الوظياي انتمثلة ف  )مر حة انسار الوظيايا ا لت 

 ي(ا  الر  حلنا لها بشد ء من التا يل  يما يأتي:  ـالوظيايا الرسوا التنفيمالطموح ف  انسار 

  Career resilienceمرونة املسار الوظيفي   ( 5-3-1) 

ــع انوظاات ف  بظية   أدت الضــغوا ا قت ــاديةا  األســوات ســريعة النموا  التقدم التكنولوس  ف  رالم اليوم ة ا ً 

بلســـــــــــــم بمتطللـــات بـــالتيـــديـــاتا  العمـــل انتغارةا   مول األد ارا  زيـــادة مســـــــــــــتويـــات ا عـــدام األمـــات   رمـــل ملييـــة 

التكيف مع  ة ا ةظهــــار انر حــــة  القــــدرة ردا  ـــــــــــــطرابــــات  اً  للتعــــامــــل مع دــــذ   الوظيايا  من ثم ييتــــاج انوظاوت 

عرف مر حة انســـــــــار الوظياي ردا أ ما رملية  Han et al., 2019متطللات م ات العمل انتغارة )
ُ
بنموية بتمثل ف  (.  ت

انثابرة  التكيف  /أ  ا زددار ف  انســــار الوظياي للارد ردا الر م من التيديات  األحداق انتغارة مع مر ر التمن  

(Mishra & McDonald, 2017  ردا الر م من أت مر حة انســـــار الوظياي رن ـــــر أســـــا ـــــد  ف  التياال الوظيايا  .)

اح  ف  انســــــــــار الوظياي ة  أت الدراســــــــــات التجريبية الر  اختبرت بأثاردا ردا   بم بنا لها ردا أ ما مم ــــــــــر رئظي للنج

 .)Mishra & McDonald, 2017; Han et al., 2019(حتائج انسار الوظياي  ر ادية العاملات ااحى ًئيلة  

ــــــا رن  Han et al., 2019لقد كتــــــاى دراســــــة ) اى ياة  ( رن أت مر حة انســــــار الوظياي اربلطى بتــــــ ل ةيجابي بالًر

ــا الوظيايا  الرابب كمم ــرين للنجاح ف  انســار الوظيايا  كذلك ًــغوا العملا   حي  بوســ  دذ  العالقة الًر

ــار الوظياي   ــار الوظياي ســـــــــــــادمـى ف  بيقيق الر ـاديـة الـذابيـة للعـاملات  أت اـل من النجـاح ف  انســـــــــــ ةت مر حـة انســـــــــــ

اا ف   ـــــــــرح دذ  العالقةا ك ـــــــــغوا العمل اات لهما د ر  عَّ ــة ً  ة ا أت  )et al., 2019 Ahmad(ما بيسى حتائج دراســـــــ

 
ر
 مهما

ر
جدارة انســــــــــــار الوظياي مم ــــــــــــر مهم نر حة انســــــــــــار الوظيايا  أت مر حة انســــــــــــار الوظياي تعد بالتا   ميددا

 رن بدريم ا قتراح القائل بأت مر حة انســــــــــــار الوظياي بتوســــــــــــ  العالقة بات  
ر
للنجاح ف  انســــــــــــار الوظيايا  ضــــــــــــال

انســـار الوظياي  النجاح ف  انســـار الوظياين  من ثم يمكن نمار ـــد   مديري انوارد البتـــرية زيادة احتمالية   جدارة

مر حـة انســــــــــــــار الوظياي نوظاامم من خالا التركال ردا بطوير جـدارة انســــــــــــــار الوظياي ـاأحـد ميـددات النجـاح ف  

( ة ا Nawaz, & Malik 2020اكســتاحية أ ــارت دراســة )انســار الوظياي.  ف  قطا  اللنو  التقليدية  اإلســالمية الل 

 جود رالقة ملا ـــــــــرة بات الرراية انهنية  الناســـــــــية  ا جتمارية من حاحية  النجاح ف  انســـــــــار الوظياي من حاحية 

أخرىا كما بوســــــطى مر حة انســــــار الوظياي العالقة بات  ظائف الرراية انهنية  النجاح ف  انســــــار الوظيايا  ردا  

 يمكن صيا ة الارل األ ا لللي  كما يأتي:  ذلك

يوجد بأثار ةيجابي معنوي نر حة انســــــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــــار الوظياي لدى أرضــــــاء ديية  الفرض األول:  

 التدريي  معا حامم ميل اللي .

 



 حموذج مقترح مل ددات النجاح ف  انسار الوظياي بالتطليق ردا أرضاء ديية التدريي  معا حامم بجامعة مدينة السادات 
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   Commitment Careerااللتزام باملسار الوظيفي   ( 5-3-2) 

 ,Blau 1985بانســــــــــار الوظياي ُ عرف بأحه ابجا  الارد حيو  ظياته أ  مهنته )يمكن القوا أت ا لتلام 
ر
(ا  دو أيضــــــــــا

(ا كمــا  عكي د ا ع األ راد للعمــل من ,Hall 2004قوة الــدا ع لــدى الارد للعمــل ف  د ر ُم تــار ف  انســــــــــــــار  ظياي )

مَّ يميل  
َ
تام بانســــار الوظياي  ـــــــــــــــــ انوظاات ذ ي ا لت أجل التقدم الشــــاصــــد  ف   ظائاهم أ  انهن اىااصــــة بمما  من ث

انرباع ة ا القيـام بـاســـــــــــــلثمـارات م  وظـة ف  مســــــــــــــاراتمم الوظيايـة  سـذا جهود  ـائقـة ف  بيقيق أدـداف مســــــــــــــاراتمم  

 (. Srikanth & Israel, 2012الوظياية )

 با حتياجات انتغارة  
ر
للظية العملا حي  ي وت  كما يي  ا لتلام بانســـــــار الوظياي انوظف ردا بجهال حاســـــــه جيدا

 ردا أ تطة التدريب  التطويرا  اكلسا  انعر ة  حقل التعلم الذي  
ر
الشا، انلتلم بمسار  الوظياي أكثر احاتاحا

ســــــوف  ســــــارد  ردا التقدم ف  مســــــار  الوظياي ألحه ف  ظل بظية اليوم الديناميكيةا  بد من ًــــــر رة بجهال حاســــــه 

(.  من ثم يمكن القوا أت األ راد ذ ي انســـــــــــــتوى انرباع من tana et al., 2016Sulبأحدق انعارف ف  مجاا رمله )

تام بانسـار الوظياي يقوموت باسـلثمارات كلارة ف  مسـاراتمم الوظياية من خالا انتـاركة بجدية ف  ب طي   ـــــــــــــــ ا لت 

مســــاراتمم الوظيايةا  انســــار الوظيايا  ا دتمام بأ تــــطة التدريب  التطوير الر  ســــوف تســــارددم ردا التقدم ف   

(.  سالتا   من امل تمل أت ي وت لد مم متــــــــــــارر  Sultana et al., 2016 ميا لة اكلســــــــــــا  معارف  مهارات جديدة )

ــار الوظياي اىاـاص بمم ) (.  Kim & Beehr, 2017ةيجـابيـة  يمـا يتعلق بنجـاحهم ف  بيقيق أدـدا هم انتعلقـة بـانســـــــــــ

التلام أردا بمســـــــــاراتمم الوظياية انتيد من العوائد من انســـــــــار   بتـــــــــ ل أســـــــــا ـــــــــد  يكلســـــــــب انوظاات الذين لد مم

 (. Pasha et al., 2017الوظياي اىااص بمم مما يتيد بت ل م  وو من حجاحهم ف  انسار الوظياي )

(  الر  بيســى األثر اإليجــابي انعنوي لاللتلام Najam et al., 2020 دــذا مــا أكــدت رليــه رــدة دراســــــــــــــات كــدراســــــــــــــة )

ا متغار التوازت بات    بانســـــــار الوظياي ردا النجاح ف  انســـــــار الوظياي بلعديه انوًـــــــو    الذاتي للعاملاتا كما ردَّ

العمل  اى ياة العالقة بات ا لتلام بانســــار الوظياي  النجاح الذاتي ف  انســــار الوظياي بتــــ ل ةيجابيا بظنما  تــــل 

ـــــــــو   ف  انســـــــــار الوظياين  ف  حاي الســـــــــيات أكدت ف  تعديل العالقة بات ا لتلام بانســـــــــار الوظياي  ال  نجاح انًو

( ردا التأثار اإليجابي انعنوي لاللتلام بانســــــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــــار Ekmekcioglu et al., 2020دراســــــة )

لوظياي الذاتي  الوظياي الذاتيا رال ة ردا أت العالقة اإليجابية بات ا لتلام بانســـــــــار الوظياي  النجاح ف  انســـــــــار ا

ااحى أقوى للموظاات الذين يتمتعوت بمســـــــتوى راات من التر ـــــــي  الذاتي  انوظاات الذين يتمتعوت بمســـــــتوى راات  

ــار  ــار الوظياي ردا النجاح ف  انســ عدا من أثر ا لتلام بانســ
ُ
ــار الوظياي لم ت من التواصــــلا ة  أت خلق  رص للمســ

 ة الارل الثا ي ردا النيو اآلتي:  الوظياي الذاتيا  سناء ردا ذلك يمكن صيا 

ــاء الفرض الثاني:  ــار الوظياي لدى أرضـــــــــ ــار الوظياي ردا النجاح ف  انســـــــــ يوجد بأثار ةيجابي معنوي لاللتلام بانســـــــــ

 ديية التدريي  معا حامم ميل اللي .

   Career ambition الطموح في املسار الوظيفي  ( 5-3-3) 

انســــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــار الوظياي بتــــ ل أ ضــــلا ســــسلدأ بتيديد معشر من أجل  هم بأثار الطموح ف   

( حي  ارتبرت  Smits, 2008 Elchardus &الطموحا حي  يأتي أحد التعرياات العديدة انقترحة من جاحب دراسة )

أت النــاس ،موحات رنــدمــا ياكر ت ف  اىاط   األدــداف نســـــــــــــتقللهم ان  ا  ي وحوت رــازمات ردا اى  ـــــــــــــوا ردا  
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( ِرف  ُ عَّ بظنمـــــا  بـــــأ مم ،موحات.  أحاســـــــــــــهم  ــار  ظياي جيـــــدا  يوا قوت ردا  صـــــــــــــف   & Judgeبرقيـــــة  بيقيق مســـــــــــــــ

Mueller, 2012-Kammeyer َع
ُ
بـــأحـــه الســـــــــــــ   انســـــــــــــتمر  ان مم للنجـــاح  التي ـــــــــــــيـــل  اإلحجـــاز.  ف  حاي  ( الطموح 

الســــــــياتا ُ عرَّف الطموح ف  انســــــــار الوظياي بأحه دا ع را   لإلحجاز  بوجه قوي بانســــــــار الوظيايا  كالدما خارس   

ـــــــــــــا الوظيايا بيقيق األدداف( للعاملات ) Otto من خالا )الراببا ان احة الوظياية(  حجاح داخد  متمثل ف  )الًر

et al., 2017( لقد أ ضـــــــــــ ى حتائج دراســـــــــــة .)et al., 2017 Otto ــار الوظياي يمثر ردا ال من ( أت الطموح ف  انســـــــــ

ا بم التسلم بالنجاح اىاارس  بتــــــــ ل ةيجابي من  ــار الوظياي اىاارس   الداخد ا  بتــــــــ ل أكثر بيديدر النجاح ف  انســــــ

ــار الوظياي ف  الدراســـــــة األ  اا كما اربل  دا ع اإل  ــل   معنوي بالنجاح الداخد   خالا التوجه بانســـــ حجاز بتـــــــ ل ســـــ

)الدراسة األ  ا(  حرر أحه قلل منه بمر ر الوقى )الدراسة الثاحية(.  ردا ذلك يمكن صيا ة الارل الثال  لللي   

 اى ا   كما يـأتي:  

ــار الوظياي لدى  الفرض الثالث:  ــار الوظياي ردا النجاح ف  انسـ ــاء  يوجد بأثار ةيجابي معنوي للطموح ف  انسـ أرضـ

 ديية التدريي  معا حامم ميل اللي .

  Organizational embeddednessالرسوخ التنظيمي   ( 5-3-4) 

 تـــــــــــــار الرســـــــــــــوا الوظياي ة ا مدى بمســـــــــــــك انوظف باننفمة الر   عمل بما  التداخل معهاا بظنما تعكي اىجواحب  

ــاء اننفمة أ  أ تـــــــــطة اننفمة(ا  انالءمة  اى اســـــــــمة للرســـــــــوا التنفيي  الر اب  )مدى اربلاا األشـــــــــااص بأرضـــــــ

ــابــه  ظــائاهم أ  مالءم مــا لهم(ا  الت ـــــــــــــ يــة )الت لاــة انرئيــة   ) ,.Lee et alأ   ار انرئيــة نغــادرة العمــل(  )مــدى تتــــــــــــ

.  بمكد ردة دراســـــــــــــات ردا أت الرســـــــــــــوا التنفيي  دو رامل رئظي ف   هم ســـــــــــــبب بقاء األ راد ف  منفماتمما  2014(

) ,.Yang et alحيـ  المـا زاد رـدد األ راد انربلطات بـأرضــــــــــــــاء اننفمـةا المـا اقتر  انوظف من الوظياـة  اننفمـة  

  Otluoğlu & Burton, 2018-Çakmakلقــد بوصـــــــــــــلــى دراســــــــــــــة )  .2021(
ر
( ة ا أت التوظيف الــداخد  يربل  اربلــا،ــا

 رن بوســـــ  الرســـــوا الوظياي بتـــــ ل اامل العالقة بات قابلية التوظيف الداخلية  
ر
ـــــا الوظيايا  ضـــــال  بالًر

ر
ةيجابيا

ــــــــــا الوظيايا ف  حات أ ــــــــــارت حتائج دراســــــــــة ) ة ا ميل انوظاات الذين  عاحوت من  (Yang et al., 2021اندركة  الًر

صـــــــــــــدمـات أثنـاء العمـل ة ا بقليـل ر ل مم ف  اللقـاء ف  اننفمـات العـاملات بمـا من خالا الرســـــــــــــوا التنفيي ا  مع ذلـك  

  ت ا لتلام بممارســـــات انوارد البتـــــرية لم يربل  بالتأثار الرئظدـــــد  لل ـــــدمات أثناء العمل ردا الرســـــوا التنفيي ا  

( ردا أت الرســـوا التنفيي  له بأثار ســـل   ردا  Dechawatanapaisal, 2017أكدت حتائج دراســـة )   ف  حاي الســـيات

در ا  ـــ ت الارص  
ُ
حيـــة انوظاات لتر  العمـــلا  ردا معـــدا الـــد رات الاعد .  ســـالسســـــــــــــلـــة ىجودة اى يـــاة  العمـــل انـــ

الوظيايــــة ه  روامــــل بسلميــــة   بات اى يــــاة  العمــــلا  اىا ــــــــــــــــائ،  ةيجــــابيــــة معنويــــة للرســـــــــــــوا  الوظيايــــةا  التوازت 

ـــــــــــا ة ة ا الد ر الوســـــــــــي  للرســـــــــــوا التنفيي  ف  العالقة بات ان وحات الثالثة ىجودة اى ياة  العمل   التنفيي . باإًل

 العالقة بات  رص انسار الوظياي  معدا الد رات الاعد .
ر
  حية الد راتا  كذلك أيضا

وجـه بـالوظياـة بوســـــــــــــ  اآلثـار  ( ة ا أت بنميـ Kiazad et al., 2020بظنمـا بوصـــــــــــــلـى دراســــــــــــــة )
ُ
ة رأس انـاا البتـــــــــــــري ان

ـــــا رن انســـــار الوظياي. كما كتـــــاى رن أت اآلثار اإليجابية لتـــــلكة   اإليجابية للرســـــوا التنفيي  ردا الترقية  الًر

وجه 
ُ
ــار الوظياي بتـــ ل  ار ملا ـــر ربر بنمية رأس اناا البتـــري ان ــا رن انسـ ـ الرراية التنفيمية ردا الترقية  الًر

( أحه بانقارحة مع األ راد ذ ي التقييمات الذابية األساسية Holtschlag et al., 2019الوظياةا كما أظهرت دراسة )ب 
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 رن مســـــاراتمم الوظياية أل مم رسطوا 
ر
ـــــا األقلا   ت األ راد الذين لد مم بقييمات ذابية أســـــاســـــية أردا ااحوا أكثر ًر

انهنيةا  مع ذلك خاف انســــــــتوى انرباع من الرســــــــوا الوظياي من   انتيد من انتــــــــارر اإليجابية بمتابعة أددا هم

ــــــــــا رن انســــــــــار الوظياي من خالا انتــــــــــارر   التأثار  ار انلا ــــــــــر للعالقة بات التقييمات الذابية األســــــــــاســــــــــية بالًر

 مع ذلك درمى  
ر
ــيا اإليجابية للهدفا  من ثم تعويض انســـــــتويات انن اضـــــــة من انتـــــــارر اإليجابية للهدفا  بمتـــــ

ة بانسلتايات اى  ومية بانملكة العرسية    469(  الر  ،لقى ردا  Ghazali, 2020-Alحتائج دراسة ) ممرل  ممًر

الســــــعودية الد ر الوســــــي  للرســــــوا الوظياي بتــــــ ل ملســــــلســــــل العالقة بات القيادة التيويلية  النجاح ف  انســــــار 

در .  لذلك يمكن صيا ة الارل الرابع  يما يأتي:  
ُ
 الوظياي ان

يوجد بأثار ةيجابي معنوي للرســــــــــــوا التنفيي  ردا النجاح ف  انســــــــــــار الوظياي لدى أرضــــــــــــاء ديية  الفرض الرابع:  

 التدريي  معا حامم ميل اللي .

  Personal & occupational variablesاملتغيرات الشخصية والوظيفية   ( 5-3-5) 

ـو    ( ردا األثر انعنوي  Turban et al., 2017أكدت دراسـة ) للشـا ـية ا سـللاقية  ا حبسـا،ية ردا النجاح انًو

ــار الوظياي من خالا الــد ر الوســـــــــــــي  للررــايــة انهنيــة انــدركــةا  انعر ــة التنفيميــة.  ف  دراســــــــــــــة    الــذاتي ف  انســــــــــــ

(2019 Frear et al.,  لتيـديـد أثر النو  ردا النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي بوصـــــــــــــلـى ة ا أت ســـــــــــــارـات العمـل للمرأةا )

ــار الوظيايا   جود ز ج    عمـلا  العمـل ف   ظياـة  غلـب رلامـا الطـابع األحثوي ااحى بمثـل ســـــــــــــمـات  ال  توجه بانســـــــــــ

 ار مت ا ية كما  ســرت ا ختال ات بات اىجسســات )الذكر  األحئر( للنجاح ف  انســار الوظياي.  ف  ةحدى اىجامعات 

ســـــــللية معنوية بات الارجســـــــية الضـــــــعياة  النجاح ف  (  جود رالقة  Oflu et al., 2020األناحيةا أ ضـــــــ ى دراســـــــة )

لطة  ه  الطلقة الاررية انتلقية من الارجســـية العفيمة لم بربل  بالنجاح ف  انســـار  انســـار الوظيايا ة  أت الســـُ

ــا أظهرت دراســـــــــــــــة ) ــارحـــة مع  ار اىخجولات(  ـــــــــــــجلـــى  Taormina, 2019الوظياي. كمـ ( أت انوظاات اىخجولات )مقـ

ثار ف  النجاح ف  انســــــار الوظياي الذاتيا  الثقة بالنايا  الذااء العا،ايا ف  حات  ــــــجلى درجات درجات أقل بك

أردا بكثار ف  العمل انربل  باإلردات العا،اي. بظنما اات ل جواحب األربعة للتستـــــــــية ا جتمارية التنفيمية انتمثلة  

دلــة معنويــة أدت ة ا زيــادات ف  ف  )التــدريــبا  التاــادما  درم زميــل العمــلا  ع ــات انســـــــــــــتقلــل(   جميعهــا بــأثارات ُمعــا

مســـــــتويات النجاح ف  انســـــــار الوظياي الذاتي للموظاات اىخجولات.  ردا ذلك يمكن صـــــــيا ة الارل اىاامي ردا  

 النيو اآلتي:  

ــاء ديية التدريي  معا حامم حوا ميددات النجاح ف  الفرض الخامس:  بوجد اختال ات جودرية بات ةدرا  أرضــــــــــ

 انسار الوظياي بجامعة مدينة السادات ميل التطليق.  

 Career success consequencesالنتائج املترتبة على النجاح في املسار الوظيفي  (5-4)

لنجـاح ف  انســــــــــــــار الوظياي مثـل: ا بجـادـات حيو النجـاح ف  انســــــــــــــار لقـد بم بنـا ا العـديـد من النتـائج انتربلـة ردا ا

) ,.Spurk et alالوظيايا  ال ـــ ة  الر اديةا  رد د الاعل حيو بظية العمل  ماهوم الذاتا ا  بـــ ا  من العمل  

.  لذلك يتربب ردا النجاح ف  انســـــــــار الوظياي منا ع ســـــــــواء ردا انســـــــــتوى الشـــــــــاصـــــــــد  أ  التنفيي ا حي   2019(

ـــــــو   ف  انســـــــار الوظياي    -( ة ا أت الرابب  الترقية  Choi & Nae, 2020أ ـــــــارت دراســـــــة )  -كمم ـــــــرين للنجاح انًو

ــا رن    رن أت العالقة  ار انلا ــرة بات الرابب  الًر
ر
اربلطا بتــ ل ةيجابي بالنجاح الذاتي ف  انســار الوظيايا  ضــال
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ياي لم بكن معنوية للعاملات ذ ي التوجه حيو ددف التعلم  اى ياة من خالا بوسي  النجاح الذاتي ف  انسار الوظ

 انرباعا بظنما ااحى معنوية أل ليك العاملات ذ ي التوجه حيو ددف األداء انرباع.

 من اىجـدير بـالـذكرا تعتبر متــــــــــــــارر النجـاح الـذاتي ف  انســــــــــــــار الوظياي مهمـة لر ـاديـة األ راد  كـذلـك اننفمـاتا  

ــار الوظياي أكثر قـدرة ردا اى اـاو ردا التوازت بات العمـل  اى يـاةا    ـالعـاملات ذ ي ا بجـادـات اإليجـابيـة رن انســـــــــــ

رنـــد مواجهـــة بيـــديـــات مهنيـــةا  ردا النقيض  من     من انر   أت يفلوا مع أرســـا  رملهم  يســـــــــــــتمر ت ف  رملهم

ــار الوظياي من الوظائف بل قد  غار ا انهن اى الية   ــللية رن انســـ انر   أت يسبـــــ ب العماا ذ ي ا بجادات الســـ

) & Dahlingلهما مما يثار متــــــاال ا حتااو انســــــتمرة بالعاملات ف  العديد من املجا ت مثل التدريي  التمريض  

)2017 Lauricella, . 

( ة ا  جود أثر معنوي ةيجابي  ســـــــــترابيجية Alvi et al., 2020 ف  القطا  ان ـــــــــرف  اللاكســـــــــتا ي بوصـــــــــلى دراســـــــــة )

األرماا ردا النجاح ف  انســـــــــار الوظياي  األداء التنفيي ا كما اات للنجاح ف  انســـــــــار الوظياي بأثار ةيجابي معنوي  

 العالقـة بات ةســـــــــــــترابيجيـة األرمـاا  األداء ردا األداء التنفيي ا ف  حات بوســـــــــــــ  النجـاح  
ر
ف  انســـــــــــــار الوظياي جتئيـا

( ة ا األثر انعنوي اإليجابي للنجاح ف  انســــــــــار الوظياي  Hussami et al., 2018-Alالتنفيي . كما أ ــــــــــارت دراســــــــــة )

) & Moonالشـاصـد  ردا ا سـتعداد التنفيي  للتغيار ف  ممسـسـات الرراية ال ـ ية األردحيةا كما كتـاى دراسـة  

)Choi, 2017  ردا ا لتلام التنفيي   يتوسـ  بتـ ل ةيجابي العالقة 
ر
رن أت النجاح ف  انسـار الوظياي يمثر ةيجابيا

الوظياي   للتطوير  بات ســـــــــــــلو  ةدارة انســــــــــــــــار الوظياي  ا لتلام التنفيي ا  كــــذلــــك العالقــــة بات الــــدرم التنفيي  

ــار الوظي  بــاىجهود الارديــة  التنفيميــة  ســــــــــــــادم ف   ا لتلام التنفيي ا  ــالنجــاح ف  انســــــــــــ اي للموظف  الــذي يتــأثر 

 النتائج الر  بيققها اننفمة.  

ــللاقية اربلطى بتــــــ ل  Smale et al., 2019ف  حات أ ــــــارت حتائج دراســــــة ) ــار الوظياي ا ســــ ( ة ا أت ســــــلوكيات انســــ

ف  حالة التوازت بات اى ياة  العمل.  ةيجابي معنوي بالنجاح انا   الشـــــــــــــاصـــــــــــــد ا ة  أت دذ  العالقة لم بكن معنوية  

 للنجـاح انـا   الـذاتي ف  الثقـا ـات ذات الالرـة  
ر
ــار الوظياي ا ســـــــــــــللـاا  أكثر أدميـة  ســـــــــــــبيـا رال ة ردا ذلـكا ـاات انســـــــــــ

اىجمارية انرباعة ف  املجمورةا  مســــــــــــا ة الســــــــــــلطة العاليةا  بجنب ردم التأكد انن اضا  س  ــــــــــــوص بيقيق  

 ف  الثقا ات الر  بتمال بارباا  مســـتوى  التوازت بات اى ياة  ال 
ر
عمل اات انســـار الوظياي ا ســـللاا  أكثر أدمية  ســـبيا

 اىجمارية اىجمارية  التوجه اإل سا ي.  

 الفجوة البحثية ونموذج البحث املقترح  (  6)

 يمكن بنا ا الاجوة الليثية لللي  اى ا    حموذج اللي  انقترح ف  النقاا اآلبية:  

 ;Ng & Feldman, 2014)ردا الر م من تعــدد الــدراســـــــــــــــات األجنبيــة الر  بيثــى النجــاح ف  انســـــــــــــــار الوظياي   -

med, 2021; Mehryar & Golparvar, 2015; Smale et al., 2019; Shockley et al., 2016; Rossenkhan & Ah

Dan et al., 2018; Järlström et al., 2020; Han et al., 2019; Cillo et al., 2019; Sherif et al., 2020; Benson 

)et al., 2020; Guo et al., 2019; Park et al., 2017; Dose et al., 2019; Pasha et al., 2017 ردا   –ا ة  أحه

د ِرلم اللــاحــ    )et al.,  Ghazali, 2020; Ahmad-Al  ألبيــاق الر  ،لقــى ف  اللظيــة العرسيــةيوجــد حــدرة ف  ا  -حــَ

 . 2015ن سليما  (2019
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ي بنا لى ميددات النجاح ف  انسار الوظياي بمى ف  اللظية األجنبية مثل دراسة ـــــــ معفم الدراسات السابقة الت  -

(Binh & Nguyen, 2020   ا    بوجـــد ة  دراســـــــــــــتات  ق)–   د ِرلم اللـــاحـــ بنـــا لـــى بعض ميـــددات    -ردا حـــَ

) ,Alzyoudالنجـاح ف  انســــــــــــــار الوظياي ف  اللظيـة العرسيـة  الر  ب تلف رن امل ـددات انقترحـة بـالليـ  اى ـا    

 (. 2015ن سليما  2017

نـا لهـا للمنـاال النفريـة اىاـاصـــــــــــــة رـدم بجـا ي األدبيـات الر  بنـا لـى ميـددات النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي ف  ب  -

 رن بلش  الدراســـــــات الســـــــابقة مناال حفرية م تلاة رند التسلم بالنجاح انوًـــــــو   ف   
ر
بتلك امل دداتا  ضـــــــال

انســار الوظياي مثل انناال انعتمدة ردا انوارد الشــا ــيةا كرأس اناا البتــري أ  األداء التنا دــد  ف  مقابل  

ظياي ااألســــاليب انعتمدة ردا انوارد الرئظســــية الشــــا ــــيةا مثل الســــمات الثابتة  النجاح الذاتي ف  انســــار الو 

(Spurk et al., 2019.) 

بنو  النتائج اإليجابية انتربلة ردا النجاح ف  انســـــار الوظياي  اربلا،ه بتـــــ ل معنوي بتلك النتائج ســـــواء ااحى   -

(ا األداء Dahling & Lauricella, 2017ياة )أ  ســــــــــــلوكياتا مثل اى ااو ردا التوازت بات العمل  اى   ةبجادات

)Hussami -Al(ا ا ستعداد التنفيي   Moon & Choi, 2017(ا ا لتلام التنفيي  )Alvi et al., 2020التنفيي  )

)et al., 2018 . 

 (  1 سناء ردا ذلك يمكن ةرداد حموذج اللي  انقترح كما دو موض  بالت ل رقم )

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث املقترح   : 1شكل 
  ان در: من ةرداد اللاح  ف  ًوء الدراسات السابقة.       

 حدود البحث  (7)

ادتم اللي  اى ا   بدراســــة بعض ميددات النجاح ف  انســــار الوظياي  ه : مر حة انســــار الوظيايا ا لتلام ( 7-1)

بانســــــار الوظيايا الطموح ف  انســــــار الوظيايا الرســــــوا التنفيي  ردا ارتلار أ ما من العوامل الر  يمكن أت  

   ي وت لها بأثار ردا النجاح ف  انسار الوظياي  تستيق ا ختلار.

اقت ـــــــر اللي  اى ا   ردا أرضـــــــاء ديية التدريي )األســـــــابذةا األســـــــابذة انســـــــاردينا اندرســـــــات(  معا حامم   (7-1)

 )اندرسات انساردينا انعيدين( ب ليات  معادد جامعة مدينة السادات.

ا  الر  يتم  Sectional Designs-Crossاقت ـــــر ب ـــــميم  بجميع بياحات اللي  اى ا   ردا الت ـــــميم انقط    (7-1)

. األمر الذي   يمكن معه بللع رالقات الســــــــــبب  
ر
 اما بجميع اللياحات رن ال انتغارات انســــــــــتقلة  التابعة عحيا

الوظيايمر حة انسار   

 الرسوا التنفيي 

 ا لتلام بانسار الوظياي

 الطموح ف  انسار الوظياي
 النجاح ف  انسار الوظياي
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من خالا ب ــــــــميم العالقات األ قية أ انمتدة   النليجة بات انتغارات الواردة باللي   الذي يمكن القيام بما 

Longitudinal Designs  . 

 منهجية البحث    (8)

بم  ما خالا من اللي  قيد الفادرة  الذي  مدف ة ا  صـــــــــف الوصـــــــــاي اننهل ردا اللي  دذا ف  اللاح  ارتمد

ميـــددات النجـــاح   بات العالقـــات رليـــه لتوًـــــــــــــي  ا رتمـــاد بم الســـــــــــــل    الـــذي اننهل  كـــذلـــك بيـــاحـــاتا  جمعـــه من

  معا حامم بجامعة ديية التدريي ألرضـــــــاء بابع  النجاح ف  انســـــــار الوظياي كمتغار كمتغارات مســـــــتقلةا  الوظياي

ــادات.  من ثم بتضـــــــــــمن  ردة اللي  منهجية مدينة الســـــــــ
ر
  أحوا  اللياحات  ف  بتمثل  رناصـــــــــــر بتـــــــــــ ل أكثر با ـــــــــــيال

جمع الليـاحـاتا    ،ريقـة الليـ   أداة الليـ ا   رينـة  مجتمع  القيـاسا  الليـ  م ـــــــــــــادردـاا  متغارات   انطلوسـة

 :اآلتي النيو العناصر ردا دذ  اللاح   ستعرل يد  انست دمةا   يما اإلح ا ي التيليل   أساليب

 عليها الحصول  ومصادر املطلوبة البيانات أنواع( 8-1)

 اللياحات  من األ ا  للنو   األ ليةا بالسســلة الثاحوية اللياحات بتمثل ف  اللياحات من حورات ردا ارتمد اللي  اى ا  

ديية التدريي   أرضـــــــــاء اإلدارة العامة نركت انعلومات )ةدارة درم اب اذ القرار( رن أرداد من رليه اى  ـــــــــوا  بم

 بم األ لية(  قد اللياحات(الثا ي من اللياحات   النو  أما مدينة الســــاداتا  بجامعة الية / معهد ب ل  انعا حة  الهيية

 . ا ستق اء من خالا قائمة الدراسة انيداحية ف  انس مد ات انستقصدر منمم من جمعها

 والقياس البحث متغيرات (8-2)

األبعاد الاررية  من   ردد الر  بتضــمن الرئظســية انتغارات من لهذا اللي  بمجمورة الالزمة األ لية اللياحات بتعلق

ال   احتوت  من انقايظي الر  مجمورة ردا الاررية انتغارات  أبعاددا دذ  قياس ف  اللاح   ارتمد بماا  انربلطة

ليكرت   مقياس ل ل رلارة باســــــت دام السســــــ   الوزت قياس  بم متغارا  ال  لقياس من العلارات ردا مجمورة منما

Likert   مقياس ال  رلارات ردا منمم انســـــــــتقصـــــــــد  موا قة برا حى حي  اىاما ـــــــــد =
ر
ة ا  (1من ) ار موا ق بماما

=   موا ق(
ر
 اللي :   الر  ارتمد رلاما اللي   انقايظي نتغارات بوًي  يد    يما ا )5بماما

  Career Success determinantsمحددات النجاح في املسار الوظيفي )املتغيرات املستقلة(   ( 8-2-1) 

) ,.Ahmad et alبم ا رتمـاد ردا انقيـاس الـذي قـدمتـه دراســــــــــــــة:  Career Resilienceمرونةة املسةةةةةةةةةةةةةار الوظيفي   -

 رلارات.    4 ان وت من  2019(

) ,.Cicek et alبم ا رتماد ردا انقياس الذي قدمته دراســـة :  Commitment Careerااللتزام باملسةةار الوظيفي  -

 رلارات.    6ان وت من  2016(

) Rothwell etبم ا رتماد رد  انقياس الذي قدمته دراســــــــة :  Ambition Careerالطموح في املسةةةةةةةار الوظيفي  -

)al., 2008    رلاراتا   6 ان وت من( الذي ارتمدت رليه دراسة Ćurić Dražić et al., 2018  .) 

التنظيمي   - دراســـــــــــــــــــة :  Organizational Embeddednessالرسةةةةةةةةةةةةوخ  قــــــدمتــــــه  الــــــذي  انقيــــــاس  رد   ا رتمــــــاد  بم 

(Crossley et al., 2007  ان وت من  )7 ( رلاراتا  ارتمدت رليه دراسةKiazad et al., 2020 .) 
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 Career Success النجاح في املسار الوظيفي )املتغير التابع(   ( 8-2-2) 

الذي ،وربه دراســـــــــــة  انقياس با رتماد ردا  ذلك رلاراتا  8خالا   من ا )ةجمالية انتغار )ب ـــــــــــورة دذا قياس بم

(Rothwell & Arnold, 2007 ا)  ف  انقياس بارتلار 
ر
رلاما   ا ،ال بم   الســـــــــابقة الر  الدراســـــــــات األكثر اســـــــــت داما

 (. Kiazad et al., 2020; Presti et al., 2021صدقها  ثلاتما  ارتمدت رليه ردة دراسات حديثة مثل ) ثبى  الر 

 البحث  وعينة مجتمع (8-3)

( رضـــــــــو ديية معا حة 285 معا حامم ) (511التدريي  اللالق ردددم ) ديية أرضـــــــــاء جميع اللي  مجتمع  تـــــــــمل 

ــاداتا لي ـــل  ةجما   ردددم ) جامعةب ليات  معادد     ماردةا  (796مدينة السـ
ر
ــار   املجتمع حجم لكبر  حفرا  احلتـ

رينة   بم  ــــــــ ب لذلك اللي ا  إلبمام انطلوسة العينات لتجميع اللياحات أســــــــلو  ردا ا رتماد  قد بم ماردابها 

يتعلق    يما املجتمع ماردات بجا ي بات  جود ردم  :اســــــــت دامها  دما  ــــــــر ا بوا ر بســــــــبب(،لقية   رتــــــــوائية

ــ ماا  انطلو  باىا ـــائ،   بيديددا باســـت دام  الر  بم ماردةا  (260من ) ة،ار ملجتمع اللي  م وت    جود دراسـ

 العينة با رتماد بوزيع دذ   بم %ا 95  ثقة  حد د %ا 5 معنوية رند مســـــــــتوى   Sample Size Calculatorبرحامج  

الية   بمثل  ،لقة ال (ال ،لقة  اناردات داخل  ردد بات التلاين ارتلار  ف  السســــ   الذي يأخذ التوزيع أســــلو  ردا

 اليات  معادد جامعة مدينة السادات(.  أ  معهد من

  نوع العينة وطريقة إختيارها( 8-4)

بم اإلرتمــاد ردا العينــة العتـــــــــــــوائيــة الطلقيــة ف  بيــديــد ماردات الليــ  نرارــاة أت يتــاح ل ــل ماردة من ماردات  

بتمثــــل  مجتمع   ة ا ،لقتات:  الليــــ  حاي الارص انت ــــا يــــة لإلختيــــار ف  العينــــة. حيــــ  بم بقســـــــــــــيم مجتمع الليــــ  

الطلقة األ  ا  ـــــــــــــــي أرضــــــــــــــــاء دييـــــــــــــــة التدرييا بظنما بتمثل الطلقة الثاحية ف  أرضـاء الهيية انعا حة.  قد بم بيديد  

 للوزت السس   ل ل  ية ف 
ر
 : مجتمع اللي  كما يأتي  حجم العينة ف  ال ،لقة أ  مجمورة   قا

 حجم العينة  

 من أرضاء ديية التدريي 
= 

 ردد أرضاء ديية التدريي 
× 

حجم العينة  

 ةجما   أرضاء ديية التدريي  معا حامم الكد  

 

 حجم العينة 

 من أرضاء ديية التدريي 
= 

511 
 رضو ديية بدريي  167 = 260 ×

796 
 

 حجم العينة  

 الهيية انعا حة من أرضاء 
= 

 ردد أرضاء الهيية انعا حة 
× 

حجم العينة  

 ةجما   أرضاء ديية التدريي  معا حامم الكد  
 

 حجم العينة 

 من أرضاء الهيية انعا حة 
= 

285 
 رضو ديية معا حة 93 = 260 ×

796 
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 حجم املجتمع وعينة البحث : 1جدول 
 

 اإلجمالي  معيد مدرس مساعد مدرس  أستاذ مساعد أستاذ  بيان/    الدرجة العلمية 

 796 140 145 210 174 127 حجم املجتمع *

 %  100 18 18 26 22 16 السسلة ة ا اإلجما   %

 260 46 47 68 57 42 حجم رينة اللي 

 م.2021من ةرداد اللاح ا اإلدارة العامة نركت انعلوماتا ةدارة درم اب اذ القرارا يوحيو * 

 املعاينة  وحدة (8-5)

اندرســوت(  معا حامم  انســارد تا  )األســابذةا األســابذة التدريي ديية أرضــاء ف  اللي  لهذا انعاينة  حدة بمثلى

ــابذةا  دذا اللي   تـــــــــمل  حطات   ت  انعيد ت(ا  سالتا   )اندرســـــــــوت انســـــــــارد ت  ــابذة األســـــــ  انســـــــــاردينا   األســـــــ

 الوظياية الدرجات ل ا ة ممثلة العينة ب وت  أت اللاح  را ا  قد انســــاردينا  انعيدين اندرســــاتا  اندرســــات  

 .باىجامعة التدريسية  معا حامم للهيية

 خصائص عينة البحث  (8-6)

 بسسلة )  114  أت ماردات ا ستجابة داخل رينة اللي   ملى ردا: ـابض
ر
%(.  44.3أحئ  بسسلة )  91%(  55.7ذكرا

ســــــــنة الاية التــــــــا عة داخل العينة بسســــــــلة   35ســــــــنة   25 ااحى الاية العمرية للعاملات الذين بترا ح أرماردم بات  

ســـــــــــنة  25%(ا ثم الاية العمرية أقل من  28.1ســـــــــــنة بسســـــــــــلة بلغى ) 45ة ا أقل من   35%( بل ما  ية من 37.1بلغى )

%(.  اــاحــى اى ــالــة 15.7ســـــــــــــنــة بسســـــــــــــلــة بلغــى )  55ة ا أقــل من    45%(ا ثم الايــة العمريــة من  16.9بسســـــــــــــلــة بلغــى )

 ه  انتل جوت بسســــلة بلغى )
ر
 دو انمدل   68.5اإلجتمارية األكثر  ــــيورا

ر
%(. بظنما اات انمدل الدرا ــــد  األكثر بكرارا

سنوات ها الاية التا عة داخل العينة   10%(. ف  حات ااحى سنوات اىابرة األكثر من  74.2بلغى )اىجام   بسسلة  

 %(. 37.1بسسلة بلغى )

 البيانات وجمع البحث أداة( 8-7) 

جمع  الســـــــابقةا  بم ًـــــــوء الدراســـــــات ف   بطويردا ب ـــــــميمها بم  الر  ا ســـــــتق ـــــــاء قائمة ف  اللي  أداة بمثلى

 ا ســـتق ـــاء ال ـــ يية قوائم ردد  سلق أســـلو  ا ســـتق ـــاءا  خالا من انيداحية للدراســـة الالزمة األ لية اللياحات

 اللي  حجم مجتمع (1) رقم اىجد ا  %(  يوضــــــــــ 79)  اســــــــــتجابة بمعدا ( قائمة205) رلاما اى  ــــــــــوا  بم الر 

  معا حامم بجامعة مدينة السادات.  التدريي أرضاء ديية من ال  يية  ردد ا ستجابات العينة ماردات  بوزيع

 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات  (8-8)

ارتمد اللاح  فا بيليل بياحات اللي  اى ا   ردا ردد من األســـــــــــاليب اإلح ـــــــــــائية حســـــــــــب حو  اللياحاتا   ر ل 

 حي  بمثلى دذ  األساليب  يما يأتي:    SPSSاللي ا باست دام البرحامج اإلح ا ي  

النجاح ف  انسار الوظيايا   مستوى  لتيديد بعض أساليب التيليل الوصام اانتوسطات  ا حيراف انعيارين -

ــار  ــار الوظيايا الطموح ف  انســــــــــــ ــار الوظيايا ا لتلام بــانســــــــــــ  ميــددابــه انقترحــة بــالليــ  اى ــا   )مر حــة انســــــــــــ

 ابلــا ُ  بمَّ  ردا األداة ا ســـــــــــــتجــابــة معــايار بجــامعــة مــدينــة الســــــــــــــادات  لتيــديــدالوظيايا الرســـــــــــــوا التنفيي (  

 :اآلبية اإلح ائية اىاطوات



 حموذج مقترح مل ددات النجاح ف  انسار الوظياي بالتطليق ردا أرضاء ديية التدريي  معا حامم بجامعة مدينة السادات 
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o 4=   1  -5درجة =  أقل  - العلارة ردا متوقعة ةجابة أردا = اندى بيديد  

o 1ب وت الايات كما يد : حد الاية من )  سالتا   0.8=   4/5الايات =   ردد /اندى = الاية ،وا  بيديد  

ا الاية من )1.8ة ا  
ر
( متوســـــــــــ ا الاية من  3.4ة ا  2.6( ًـــــــــــعيفا الاية من )2.6ة ا    1.8( ًـــــــــــعيف جدا

 الاية من )4.2ة ا   3.4)
ر
. 5ة ا  4.2( مرباعا  أخارا

ر
 ( مرباع جدا

ر حــة انســـــــــــــــار الوظيايا  ا لتلام  معــامــل اربلــاا ألاــا لكر حلــاا  ختلــار الثقــة  ا رتمــاديــة مل تويــات مقيــاس م -

 بانسار الوظيايا  الطموح ف  انسار الوظيايا  الرسوا التنفيي ا  النجاح ف  انسار الوظياي.

بيليل ا ربلاا  ذلك لتيديد ،ليعة العالقة بات ال من امل ددات انقترحة من حاحية )مر حة انسار الوظيايا   -

انســـــــــــار الوظيايا الرســـــــــــوا التنفيي (  النجاح ف  انســـــــــــار الوظياي من   ا لتلام بانســـــــــــار الوظيايا الطموح ف 

 حاحية أخرى. 

ــار   - ــار الوظيايا ا لتلام بــانســــــــــــ بيليــل ا حيــدار البســـــــــــــي   انتعــدد من أجــل بيــديــد بــأثار اــل من )مر حــة انســــــــــــ

 الوظيايا الطموح ف  انسار الوظيايا الرسوا التنفيي ( ردا النجاح ف  انسار الوظياي.

أحــــادي ا بجــــا   بي - التلــــاين  الر  يمكن    One Way ANOVAليــــل  أحــــد األســـــــــــــــــاليــــب اإلح ـــــــــــــــــائيــــة  حيــــ   عتبر 

اســت دامها ف  بيديد الار ت )ا ختال ات( بات ةدرا  انســتقصــدر منمم )أرضــاء ديية التدريي  أرضــاء الهيية  

وظيايا ا لتلام بانســــــــــــار  انعا حة( حوا ميددات النجاح ف  انســــــــــــار الوظياي باللي  اى ا   )مر حة انســــــــــــار ال 

 الوظيايا الطموح ف  انسار الوظيايا الرسوا التنفيي (.

   تقييم الصدق والثبات في املقاييس  (9) 

ــاء لقائمة انلد ي بالت ـــــــــــميم القيام بعد ــة  بتـــــــــــ ل  رلاما ا رتماد  قلل  ا ســـــــــــتق ـــــــــ  ما ي ىجمع اللياحات اىااصـــــــــ

 :يأتي كما  ذلك رلاما  الثلات ال دت اختلارات ب جراء اللاح  بمتغارات اللي  انيدا يا قام

 تقييم ثبات املقاييس (9-1)

ــاء ف  اى  ـــــــــــــوا ردا بيـاحـات بلســـــــــــــم بـالثلـاتا بم ةجراء اختلـار   لليـات مـدى ةم ـاحيـة اإلرتمـاد ردا قـائمـة ا ســـــــــــــتق ـــــــــــ

لتركال  ردا ا تســــــــــــــات     Cronbach's Alphaللمقــايظي انســـــــــــــت ــدمــة فا الليــ  بــاإلرتمــاد ردا معــامــل ألاــا كر حلــاا

( معامل كر حلاا ألاا للمقايظي  2الداخد  بات ميتويات ال مقياس خاًـــــــــــع لإلختلارا حي  يتضـــــــــــمن جد ا رقم )

 املاتلاة ف  اللي  اى ا   كما يأتي:

 معامل ألفا لكرونباخ ملتغيرات البحث : 2جدول 

 معامل ألفةةا  عدد العبارات املقاييس 

770.0 4 الوظياي  مر حة انسار  

726.0 6 الوظياي اإللتلام بانسار  

721.0 6 الوظياي ،موح انسار  

963.0 7 الرسوا التنفيي   

878.0 8 النجاح فا انسار الوظياي  
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ا  دو ما  تـــــــار 0.721ا  0.963برا حى بات   (α)( أت قيمة معامل الثلات ألاا كر حلاا  2 يت ـــــــ  من اىجد ا رقم )

ــا ـة ة ا صـــــــــــــالحيـة ةســـــــــــــت ـدامهـا كمقـايظي للليـ  اى ـا   لتيـديـد   ة ا بمتع مقـايظي الليـ  بـدرجـة ثلـات جيـدةا ةًـــــــــــ

 العالقة بات انتغارات.  

 تقييم صدق املقاييس (9-2)

للتيقق من ال ــــــــــــــدت اللنــا ي    Confirmatory Factor Analysis (CFA)بم اســـــــــــــت ــدام التيليــل العــامد  التوكيــدي  

للمقايظي املاتلاة باللي  اى ا  ا  ل   ـــوا ردا مم ـــرات جودة النموذج  الر  تعرف بمم ـــرات جودة انطابقة  

ياحات أ  ر ضـــــــــــها  ف  النماية حتأكد من  ـــــــــــ ة العوامل الر  بم بناء   الر  يتم ف  ًـــــــــــونما قلوا النموذج اناترل للل 

 انقايظي ردا أساسها. 

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي  : 3جدول 

 املؤشرات 

 

 املقاييس 

 

GFI 

مؤشر جودة 

 املطابقة 

NFI 

مؤشر جودة 

 املطابقة املعيارية

CFI 

مؤشر جودة املطابقة 

 املقارن 

CMIN /DF 

قيمة اختبار كا2/  

 درجات الحرية

RMSEA 

الجذر التربيعي ملتوسط 

 مربعات الخطأ التقريبي

978.0 الوظياي  مر حة انسار  921.0  936.0  415.1  04.0  

914.0 الوظياي اإللتلام بانسار  867.0  892.0  369.2  07.0  

961.0 الوظياي ،موح انسار  839.0  894.0  407.2  07.0  

869.0 الرسوا التنفيي   927.0  935.0  940.1  06.0  

891.0 النجاح ف  انسار الوظياي  893.0  891.0  869.1  07.0  
 

( مجمورة انم ــــرات انســــت دمة ف  اى كم ردا جودة انقايظي انســــت دمة ف  اللي  الر  3 يوضــــ  اىجد ا رقم )

بيــدد قلوا أ  ر ض النموذج.  ردا ذلــك يت ـــــــــــــ  أت النموذج الــذي بم التوصــــــــــــــل ةليــه ف  الليــ  اى ــا   قــد اجتــاز 

جودة انطـابقـةا مم ـــــــــــــر جودة انطـابقـة  مم ـــــــــــــر  مم ـــــــــــــرات اىجودة ال ليـة للنموذجن حيـ  اب ـــــــــــــ  أت انم ـــــــــــــرات:  

ممــا يــدا ردا جودة    0.839     0.978( بترا ح قيم مــا بات   GFI, NFI, CFI)  انعيــاريــةا مم ـــــــــــــر جودة انطــابقــة انقــارت 

بو يق النموذجن حي  بترا ح قيمة دذ  انم ــــــرات الثالثة بات ال ــــــار  الواحد ال ــــــ ي .  الما اقتربى القيمة من 

ذلــك ردا بوا ق  بطــابق أ ضــــــــــــــل للنموذج انقترح مع بيــاحــات العينــة الاعليــةا  انــدى انثــا    الواحــد ال ـــــــــــــ ي  دا  

(ا 2.407  1.415( بترا ح بات )CMIN/ DF/ درجات اى رية )2ا كما يت ـ  أت قيمة اختلار اا0.90للمم ـر أكبر من  

 للليــاحــاتا ك  3حيــ  أحــه ةذا اــاحــى أقــل من  
ر
مــا برا حــى قيمــة مم ـــــــــــــر جــذر دا ذلــك ردا أت النموذج مطــابق بمــامــا

دا ذلك ردا أت  0.08( حي  أحه ةذا ااحى قيمته أقل من 0.07  0.04( بات )RMSEAمتوس  مربع اىاطأ التقري   )

 (. Hair et al., 2010النموذج يتطابق  يتوا ق بدرجة كلارة مع بياحات العينة )
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 نتائج البحث امليداني واختبار الفروض    (10)

 يلنا ا اللاح  ف  دذا اىجتء ررل حتائج اللي  انيدا ي  اختلار الار لا ردا النيو اآلتي:  

 التحليل الوصفي ملتغيرات البحث ( 10-1)

للوقوف ردا  ـــــــــــــ ــل  ،ليعــة الليــاحــات  التعرف ردا قيم انتوســـــــــــــطــات اى ســــــــــــــابيــة  اإلحيرا ــات انعيــاريــة نتغارات 

ــا  العالقــــةا    الليــــ ا  سيــــات الليــــ   قوة  ابجــ ــاحــــات  ــاا بم رمــــل بيليــــل  صـــــــــــــام لليــ بات متغاراتمــ معنويــــة العالقــــة 

ــا ي   ( التيليل الوصـــــــاي نتغارات اللي   معامالت 4ا  ُيفهر جد ا رقم )(SPSS V.23)باســـــــت دام البرحامج اإلح ـــــ

 ا ربلاا.

 التحليل الوصفى ملتغيرات البحث ومصفوفة معامالت اإلرتباط: 4جدول 

الوسط   املتغيرات م

 الحسابي

اإلنحراف 

 املعياري 

1 2 3 4 5 

     1 0.666 3.97 الوظياي  مر حة انسار 1

    1 0.080 0.447 4.15 الوظياي اإللتلام بانسار 2

* 0.166 0.428 4.08 الوظياي  الطموح ف  انسار 3  0.621 **  1   

0.069- 0.977 3.62 الرسوا التنفيي  4  0.371 **  0.304 **  1  

0.043- 0.685 3.54 انسار الوظيايالنجاح فا  5  0.439 **  0.466 **  0.428 **  1 

 .  0.01** معامل ا ربلاا معنوي رند مستوى معنوية أقل من  

 . 0.05*  معامل ا ربلاا معنوي رند مستوى معنوية أقل من 
 

 ( ما يأتي:4يت   من اىجد ا رقم )

(  تـــــــــار ة ا ارباا  مســـــــــتوى مر حة انســـــــــار 3.97أت الوســـــــــ  اى ســـــــــابم نر حة انســـــــــار الوظياي بتـــــــــ ل ةجما   ) -

( حي   تـــــــار ذلك ة ا ارباا  مســـــــتوى  4.15الوظياي. كما أت الوســـــــ  اى ســـــــابم لاللتلام بانســـــــار الوظياي بلق )

ــاء دييـة التـدريي  معـا حامم ميـل الليـ  ــار الوظياي لـدى أرضـــــــــــ ــابم  ا لتلام بـانســـــــــــ . بظنمـا بلق الوســـــــــــــ  اى ســـــــــــ

ــار الوظياي ميل اللي  ) ــاء ديية التدريي  معا حامم يلذلوت  4.08لطموح انســـــــــ (  تعشر بلك النليجة أت أرضـــــــــ

اىجهد  الســـ   انســـتمر للنجاح  التي ـــيل  اإلحجازا كما بلق الوســـ  اى ســـابي نتغار الرســـوا التنفيي  ميل  

ــار ة ا ارباا  مســـتوى  3.62اللي  ) ــاء ديية التدريي  معا حامم باىجامعة الر   عملوت بما ( مما  تـ بمســـك أرضـ

( مما يدا ردا  3.54 التداخل معها. ف  حات بلق الوســــــــ  اى ســــــــابم للنجاح ف  انســــــــار الوظياي بتــــــــ ل ةجما   )

بيقيق النتائج انر وسة انتعلقة بالعمل رند أي حقطة ف  خبرات رمل أرضــــــــــــاء ديية التدريي  ارباا  مســــــــــــتوى  

ــا   الليــــ   مع مر ر الوقــــى معــ ــا رن  حامم ميــــل  بقــــل جميعهــ ف  حات بيســــى درجــــات ا حيراف انعيــــارى  الر   ا 

 الواحد ال  ي  ردم  جود درجة رالية من التلاين ف  اآلراء بات ماردات العينة حوا متغارات اللي .

لنجاح ف  انســار الوظياي  تتــار معامالت ا ربلاا ة ا  جود رالقة اربلاا ركســية بات مر حة انســار الوظياي  ا -

(r= 0.043-)  ـا ة ة ا  جود رالقة اربلاا معنوية ةيجابية بات  النجاح ف  انسـار  ا لتلام بانسـار الوظيايا باإًل

ا ة ة    جود رالقة اربلاا معنوية ةيجابية بات الطموح ف  انسار الوظياي  النجاح  r=0.439الوظياي ) (ا باإًل



  2021 يوليو  –الرابعالعدد  -( 58املجلد ) – ©اإلدارية مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم 

   

[161] 

 بلات  جود رالقة اربلاا معنوية ةيجابية بات   (r =0.466).ف  انسـار الوظياي  
ر
 النجاح    الرسـوا التنفيي  أخارا

الطموح  مستوى ال من )ا لتلام بانسار الوظيايا   (ا  تعشر بلك النتائج أت زيادة  r =0.428ف  انسار الوظياي )

تتـــــــــعر بالنجاح ف  انســـــــــار يجعل أرضـــــــــاء ديية التدريي  معا حامم   الرســـــــــوا التنفيي (  ف  انســـــــــار الوظيايا  

الوظياي داخل اىجامعةا ف  حات اربل  متغار مر حة انســــــــــار الوظياي بتــــــــــ ل ســــــــــل    ار معنوي مع النجاح ف  

 انسار الوظياي.  

تام  ــــــــــــــــــــ ا لت  ردا ذلك تتـــــــار حتائج بيليل رالقات ا ربلاا بات ميددات النجاح ف  انســـــــار الوظياي انتمثلة ف  ) -

( ردا مر حة انسار الوظياي أ ما بتاق بت ل  يــــــــــــ الرسوا التنفيم  الطموح ف  انسار الوظيايا   الوظيايا بانسار  

اامل مع بسلمات الار ل الليثيةا  تتـــــــار ة ا أت بلك امل ددات )انتغارات انســـــــتقلة( مرشـــــــ ة ب ـــــــاة ملدئية  

ــار الوظيايا  النليجـة النمـائيـة متوقاـة ردا ح  تائج بيليـل ا حيـدار البســـــــــــــي   انتعـدد  للتـأثار ف  النجـاح ف  انســـــــــــ

ها  يما بعد.     الر  سوف يتم رًر

 اختبار فروض البحث (10-2)

للتيقق من  ـ ة / أ  ردم  ـ ة  ر ل اللي  بم ا سـتعاحة بأسـلو  بيليل اإلحيدار البسـي   انتعدد  يوضـ   

 ( حتائج التيليل ا ح ا ي.5اىجد ا رقم )

ــار الوظياي لدى  ينـاقر الارل األ ا مدى  جود   ــار الوظياي ردا النجـاح ف  انســـــــــــ بأثار ةيجـابي معنوي نر حة انســـــــــــ

أرضــــــــــــــاء دييــة التــدريي  معــا حامم ميــل الليــ ا   ختلــار دــذا الارل قــام اللــاحــ  بــاســـــــــــــت ــدام أســـــــــــــلو  بيليــل  

دام اختلار ا حيدار البســـــــــــي  نا له من القدرة ردا بيات أثر رالقة متغار مســـــــــــتقل ردا متغار بابع.  قد بم اســـــــــــت 

٪  يوضـــــ  اللاح   يما يأتي حتائج دذا التيليل بطريقة ا حيدار  5بيليل ا حيدار البســـــي  رند مســـــتوى معنوية  

البســـــــــــي  لتأثار انتغار انســـــــــــتقل )مر حة انســـــــــــار الوظياي( ردا النجاح ف  انســـــــــــار الوظياي كمتغار بابع  ذلك ردا  

 .(5النيو انوض  باىجد ا رقم )

 ج تحليل اإلنحدار البسيط ملرونة املسار الوظيفي على النجاح في املسار الوظيفي نتائ : 5جدول 
  

 الداللة املعنوية  قيمة ت معامل اإلنحدار  املتغيرات املستقلة املتغير التابع 

044.0- مر حة انسار الوظياي  النجاح فا انسار الوظياي   577.0  564.0   ار معنوي  

 R  =0.043معامل اإلربلاا  

 2R  =002.0معامل التيديد  

 F =0.333التلاين  

 P =0.564انعنوية  

 ان در : حتائج التيليل ا ح ا ي.

(  جود بأثار ســـل    معنوي نر حة انســـار الوظياي ردا النجاح ف  انســـار الوظياي حي   5 يت ـــ  من اىجد ا رقم )

 (.  0.002ا معامل التيديد =0.564ا بمستوى معنوية =  0.044-بلق معامل ا حيدار =  

بظنما يناقر الارل الثا ي مدى  جود بأثار ةيجابي معنوي لاللتلام بانسار الوظياي ردا النجاح ف  انسار الوظياي  

ــاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي ا   ختلار دذا الارل قام اللاح  باســـــــت دام أســـــــلو  بيليل   لدى أرضـــــ

غار مســـــــــــتقل ردا متغار بابع.  قد بم اســـــــــــت دام اختلار ا حيدار البســـــــــــي  نا له من القدرة ردا بيات أثر رالقة مت 

٪  يوضـــــ  اللاح   يما يأتي حتائج دذا التيليل بطريقة ا حيدار  5بيليل ا حيدار البســـــي  رند مســـــتوى معنوية  
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البســــــي  لتأثار انتغار انســــــتقل )ا لتلام بانســــــار الوظياي( ردا النجاح ف  انســــــار الوظياي كمتغار بابع  ذلك ردا  

 .(6لنيو انوض  باىجد ا رقم )ا

 نتائج تحليل اإلنحدار البسيط لإللتزام باملسار الوظيفي على النجاح في املسار الوظيفي  : 6جدول 

 املتغيرات املستقلة املتغير التابع 
معامل 

 اإلنحدار 
 الداللة املعنوية  قيمة ت

439.0 اإللتلام بانسار الوظياي  النجاح فا انسار الوظياي   572.6  000.0  معنوي  

 R  =0.439معامل اإلربلاا  

 2R  =193.0معامل التيديد  

 F =43.192التلاين  

 P =0.000انعنوية  

 ان در : حتائج التيليل ا ح ا ي.

ــار الوظياي  6 يت ــــــــ  من اىجد ا رقم ) ــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــــ (  جود بأثار ةيجابي  معنوي لاللتلام بانســــــ

 (. 0.193ا معامل التيديد =0.000ا بمستوى معنوية =  0.439حي  بلق معامل ا حيدار =  

ــار  ــار الوظياي ردا النجـاح ف  انســـــــــــ ف  حات ينـاقر الارل الثـالـ  مـدى  جود بـأثار ةيجـابي معنوي للطموح ف  انســـــــــــ

الوظياي لدى أرضــاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي ا   ختلار دذا الارل قام اللاح  باســت دام أســلو  

تغار مســــــــــــتقل ردا متغار بابع.  قد بم اســــــــــــت دام بيليل ا حيدار البســــــــــــي  نا له من القدرة ردا بيات أثر رالقة م

٪  يوضــــــــــ  اللاح   يما يأتي حتائج دذا التيليل بطريقة   5اختلار بيليل ا حيدار البســــــــــي  رند مســــــــــتوى معنوية  

ا حيدار البســــي  لتأثار انتغار انســــتقل )الطموح ف  انســــار الوظياي( ردا النجاح ف  انســــار الوظياي كمتغار بابع  

 (. 7النيو انوض  باىجد ا رقم ) ذلك ردا  

 نتائج تحليل اإلنحدار البسيط للطموح في املسار الوظيفي على النجاح في املسار الوظيفي  : 7جدول 

 املتغيرات املستقلة املتغير التابع 
معامل 

 اإلنحدار 
 الداللة املعنوية  قيمة ت

466.0 الطموح ف  انسار الوظياي  النجاح فا انسار الوظياي   092.7  000.0  معنوي  

 R  =0.466معامل اإلربلاا  

 2R  =217.0معامل التيديد  

 F =50.299التلاين  

 P =0.000انعنوية  

 ان در : حتائج التيليل ا ح ا ي.

(  جود بأثار ةيجابي  معنوي للطموح ف  انســـار الوظياي ردا النجاح ف  انســـار الوظياي  7 يت ـــ  من اىجد ا رقم )

 (. 0.217ا معامل التيديد =0.000ا بمستوى معنوية =  0.466حي  بلق معامل ا حيدار=  

 يناقر الارل الرابع مدى  جود بأثار ةيجابي معنوي للرســوا التنفيي  ردا  
ر
النجاح ف  انســار الوظياي لدى   أخارا

أرضــــــــــــــاء دييــة التــدريي  معــا حامم ميــل الليــ ا   ختلــار دــذا الارل قــام اللــاحــ  بــاســـــــــــــت ــدام أســـــــــــــلو  بيليــل  

ا حيدار البســـــــــــي  نا له من القدرة ردا بيات أثر رالقة متغار مســـــــــــتقل ردا متغار بابع.  قد بم اســـــــــــت دام اختلار 

٪  يوضـــــ  اللاح   يما يأتي حتائج دذا التيليل بطريقة ا حيدار  5نوية  بيليل ا حيدار البســـــي  رند مســـــتوى مع

البســــــي  لتأثار انتغار انســــــتقل )الرســــــوا التنفيي ( ردا النجاح ف  انســــــار الوظياي كمتغار بابع  ذلك ردا النيو  

 (.  8انوض  باىجد ا رقم )
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 النجاح في املسار الوظيفينتائج تحليل اإلنحدار البسيط للرسوخ التنظيمي على  : 8جدول 

 املتغيرات املستقلة املتغير التابع 
معامل 

 اإلنحدار 
 الداللة املعنوية  قيمة ت

428.0 الرسوا التنفيي   النجاح فا انسار الوظياي   377.6  000.0  معنوي  

 R  =0.428معامل اإلربلاا  

 2R  =183.0معامل التيديد  

 F =40.667التلاين  

 P =0.000انعنوية  

 ان در: حتائج التيليل ا ح ا ي.

(  جود بأثار ةيجابي  معنوي للرسـوا التنفيي  ردا النجاح ف  انسـار الوظياي حي  بلق  8 يت ـ  من اىجد ا رقم )

 (. 0.183ا معامل التيديد =0.000ا بمستوى معنوية =  0.428معامل ا حيدار =  

ا قـام اللـاحـ  بـاســـــــــــــت ـدام  
ر
أســـــــــــــلو  بيليــل   لتيـديـد األدميـة السســـــــــــــبيـة ل ـل ميـدد من امل ـددات انقترحـة مناردا

له من القدرة ردا بيات أثر رالقة متغار مستقل أ  أكثر   نا ذلك  Regression analysis   Multipleا حيدار انتعدد

٪  يوضــــــــ  اللاح   يما  5ردا متغار بابعا  قد بم اســــــــت دام اختلار بيليل ا حيدار انتعدد رند مســــــــتوى معنوية  

ــار يــأتي حتــائج بيليــل ا حيــدار انتعــدد انتــ  ــار الوظيايا ا لتلام بــانســــــــــــ درج لتــأثار انتغارات انســـــــــــــتقلــة )مر حــة انســــــــــــ

ردا النجاح ف  انســـــار الوظياي كمتغار بابعا  ذلك ردا    )الوظيايا الطموح ف  انســـــار الوظيايا الرســـــوا التنفيي 

 (:  9النيو انوض  باىجد ا رقم )

 النجاح فى املسار الوظيفي نتائج تحليل اإلنحدار املتعدد ملحددات : 9جدول 

 الترتيب  الداللة املعنوية  قيمة ت معامل اإلنحدار  املتغيرات املستقلة املتغير التابع 

 النجاح فا 

 انسار الوظياي 
الوظياي.  مر حة انسار  -0.086  -1.378  -  ار معنوي  0.170 

الوظياي  اإللتلام بانسار   3 معنوي  0.048 1.995 0.159 

الوظياي  انسارالطموح ف     1 معنوي  0.000 3.748 0.299 

 2 معنوي  0.000 4.069 0.272 الرسوا التنفيي   

 R =0,574معامل اإلربلاا  

 2R =0,330معامل التيديد  

 F =21,886التلاين  

 P =0,000انعنوية  

 ان در : حتائج التيليل ا ح ا ي.

(ا يللات معنويــة حموذج ا حيــدار انقــدر 9 من حتــائج بيليــل حموذج ا حيــدار انتعــدد كمــا يوضـــــــــــــ هــا اىجــد ا رقم )

%ا كما  1( أقل من    0,000P. Value)  .Sig(  مســـتوى معنوية  21,886)  F% حي  بلغى قيمة  1رند مســـتوى معنوية  

ســـــــــــــتقلـة انتمثلـة ف  ميـددات النجـاح ف  انســــــــــــــار ( ممـا  عش  أت انتغارات ان 0,330)  2Rبلغـى قيمـة معـامـل التيـديـد  

% ف  انتغار  33الوظياي )ا لتلام بانســـــار الوظيايا الطموح ف  انســـــار الوظيايا الرســـــوا التنفيي ( باســـــر  ســـــلة  

التـابع انتمثـل ف  النجـاح ف  انســـــــــــــار الوظياي  سـاا  التاســـــــــــــارات برجع ة ا روامـل أخرى. كمـا جـاءت جميع ة ـــــــــــــارات 

 حيـدار موجلـة ممـا يمكـد ردا  جود رالقـة ،رديـة بات امل ـددات انقترحـة  النجـاح ف  انســــــــــــــار الوظياي  معـامالت ا



 حموذج مقترح مل ددات النجاح ف  انسار الوظياي بالتطليق ردا أرضاء ديية التدريي  معا حامم بجامعة مدينة السادات 
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ًـوء ما بقدم ُيمكن قلوا الارل الثا ي   ردا مر حة انسـار الوظياي حي  ااحى ة ـارة معامل ا حيدار سـاللةا  ف  

  الثال   الرابع بظنما بم ر ض الارل األ ا. 

ــاء دييـة التـدريي  معـا حامم ىاـامي مـدى  جود اختال ـات  بظنمـا ينـاقر الارل ا معنويـة بات درجـة بقـديرات أرضـــــــــــ

ــار الوظياي بوجــد اختال ــات جودريــة بات ةدرا    ا  الــذي ين، ردا  ميــل الليــ  حوا ميــددات النجــاح ف  انســــــــــــ

أرضـــــــــــــــاء دييـــة التـــدريي  معـــا حامم حوا ميـــددات النجـــاح ف  انســـــــــــــــار الوظياي بجـــامعـــة مــدينـــة الســـــــــــــــادات ميـــل 

 One –Way ا  للتيقق من  ـــــــــــــ ـــة دـــذا الارل بقرر بطليق أســـــــــــــلو  بيليـــل التلـــاين أحـــادي ا بجـــا   التطليق.

ANOVA( 10ا  يت   ذلك باىجد ا رقم  :) 

 لتقديرات أعضاءهيئة التدريس ومعاونيهم : 10جدول 
ً
 نتائج تحليل التباين حول محددات املسار الوظيفي وفقا

 العدد الفئة املتغير 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 النتيجة املعنوية  قيمة ف درجات الحرية

 مر حة انسار 

 الوظياي 

 معنوي  0,011 4.923 1 0.749 4.12 131 أرضاء ديية التدريي 

    204 0.583 3.82 74 أرضاء الهيية انعا حة 

    204 0.666 3.97 205 اإلجما   

 اإللتلام بانسار 

 الوظياي 

 معنوي  0,001 5.621 1 0.569 4.35 131 أرضاء ديية التدريي 

    204 0.325 3.95 74 أرضاء الهيية انعا حة 

 204 0.447 4.15 205 اإلجما   
 

  

 انسار الطموح ف  

 الوظياي 

 معنوي  0,007 5.163 1 0.982 4.31 131 أرضاء ديية التدريي 

    204 0.972 3.85 74 أرضاء الهيية انعا حة 

    204 0.977 4.08 205 اإلجما                   

 الرسوا التنفيي  

 معنوي  0,000 7.659 1 0.782 3.91 131 أرضاء ديية التدريي 

    204 0.588 3.33 74 انعا حة أرضاء الهيية 

    204 0.685 3.62 205 اإلجما   

 ان در: حتائج التيليل اإلح ا ي.

 ( ة ا ما يأتي:10 يتار اىجد ا رقم )

ــار  - ــاء الهييـة انعـا حـة بـالسســـــــــــــلـة نر حـة انســـــــــــ ــاء دييـة التـدريي  أرضـــــــــــ  جود اختال ـات جودريـة بات ةدرا  أرضـــــــــــ

%ا  ســـالتـــا   بلات  جود ةختال ـــات بات ةدرا  أرضـــــــــــــــاء دييـــة  5الوظيايا حيـــ  ةح اضـــــــــــــــى قيمـــة انعنويـــة رن  

 التدريي  أرضاء الهيية انعا حة بالسسلة نر حة انسار الوظياي.  

تام بانسار  ـــــــــ ال ات جودرية بات ةدرا  أرضاء ديية التدريي  أرضاء الهيية انعا حة بالسسلة ة ا ا لت  جود اخت  -

%ا  ســـالتـــا   بلات  جود ةختال ـــات بات ةدرا  أرضـــــــــــــــاء دييـــة  5الوظيايا حيـــ  ةح اضـــــــــــــــى قيمـــة انعنويـــة رن  

 التدريي  أرضاء الهيية انعا حة بالسسلة ة ا ا لتلام بانسار الوظياي.

ود اختال ات جودرية بات ةدرا  أرضـــــاء ديية التدريي  أرضـــــاء الهيية انعا حة بالسســـــلة للطموح ف  انســـــار  ج -

%ا  ســـالتـــا   بلات  جود ةختال ـــات بات ةدرا  أرضـــــــــــــــاء دييـــة  5الوظيايا حيـــ  ةح اضـــــــــــــــى قيمـــة انعنويـــة رن  

 التدريي  أرضاء الهيية انعا حة بالسسلة للطموح ف  انسار الوظياي.  
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اختال ات جودرية بات ةدرا  أرضــاء ديية التدريي  أرضــاء الهيية انعا حة بالسســلة للرســوا التنفيي ا     جود -

بلات  جود ةختال ـــات بات ةدرا  أرضـــــــــــــــاء دييـــة التـــدريي  5حيـــ  ةح اضـــــــــــــــى قيمـــة انعنويـــة رن   %ا  ســـالتـــا   

  أرضاء الهيية انعا حة بالسسلة ة ا الرسوا التنفيي .  

بوجد اختال ات جودرية بات ةدرا  أرضاء ديية  ن قلوا الارل اىاامي  الذي ين، ردا   ف  ًوء ما بقدم ُيمك

ــار الوظياي بجامعة مدينة الســـــــــــادات ميل التطليق ا  ذلك ف   التدريي  معا حامم حوا ميددات النجاح ف  انســـــــــ

 صاى  أرضاء ديية التدريي ف  مقابل أرضاء الهيية انعا حة. 

 وتفسيرها البحثنتائج   مناقشة  (11)

ــاء  اللي  اســـــــــــ مدف ــار الوظياي بالتطليق ردا أرضـــــــــ اى ا   بقديم حموذج مقترح للعض ميددات النجاح ف  انســـــــــ

ديية التدريي  معا حامم ب ليات  معادد جامعة مدينة السـاداتا  بوصـل اللي  ملجمورة من النتائج بمثلى  يما  

 يأتي:

كســـية  ار معنوية بات مر حة انســـار الوظياي  النجاح ف  انســـار أ ـــارت حتائج اللي  ة ا  جود رالقة اربلاا ر -

ــار الوظياي  بنا لى   ا  ردا الر م من أت دنا  بعض الدراســــــات الر (-r = 0.043)الوظياي   ردا أ ما مر حة انســــ

  مم ـــــــــــــر رئظي للنجاح  ف  انســـــــــــــار الوظياي ة  أت الدراســـــــــــــات التجريبية الر  اختبرت بأثاردا ردا حتائج انســـــــــــــار

(ا كمـا أت أ لـب  Mishra & McDonald, 2017; Han et al., 2019الوظياي  ر ـاديـة العـاملات ـااحـى ًـــــــــــــئيلـة )

الدراســــات الر  بنا ل ما تعاملى مع مر حة انســــار الوظياي كمتغار  ســــي  أ  ُمعدا ف  رالقات  ار ملا ــــرة بات  

مما يتوجب انتيد من الدراســـــة (ا 2019et al.,  Malik & Nawaz, 2020; Ahmadمتغارات أخرى مثل دراســـــة )

 لتلك العالقة  األثر  يما بينمما ف  بظيات  قطارات م تلاة.  

 النجاح ف  انســــــــــار  أكدت حتائج اللي  ردا  جود رالقة اربلاا معنوية ةيجابية بات ا لتلام بانســــــــــار الوظياي -

ا ة ة    جود رالقة اربلاا معنوية ةيجاب r=0.439الوظياي ) ية بات الطموح ف  انسار الوظياي  النجاح  (ا باإًل

 بلات  جود رالقة اربلاا معنوية ةيجابية بات  (r=0.466)ف  انســار الوظياي  
ر
 النجاح    الرســوا التنفيي ا  أخارا

الطموح  مستوى ال من )ا لتلام بانسار الوظيايا   (ن  تعشر بلك النتائج أت زيادة  r =0.428ف  انسار الوظياي )

يجعل أرضــــــاء ديية التدريي  معا حامم  تــــــعر ت بالنجاح ف  انســــــار   الرســــــوا التنفيي (الوظيايا    ف  انســــــار

عَتى دــذ  النتــائج ة ا أت العــاملات ذ ي ا بجــادــات اإليجــابيــة رن انســــــــــــــار الوظياي  
ُ
الوظياي داخــل اىجــامعــةا  ت

ف  أداء رملهم اى ا   حرر ف  ظل   أكثر قدرة ردا اى ااو ردا بيقيق التوازت بات العمل  اى يا  مع ا ســـــــــــــتمرار

 .     )Dahling & Lauricella, 2017(  دذا يتاق مع حتائج ردة دراسات مثل دراسة  مواجهة بيديات مهنية

ردا النجاح ف  انســـــــار الوظيايا   لاللتلام بانســـــــار الوظياي ةيجابم معنوي  بأثار  جود ة ا اللي  حتائج أ ـــــــارت -

ــار  ــار الوظياي ماردات العينةا ارباع مســـــتوى النجاح ف  انســـ  دو ما  عش  أحه الما ازداد مســـــتوى ا لتلام بانســـ

) ;Sultana et al., 2016; Kim & Beehr, 2017الوظياي  بتاق دـذ  النليجـة مع مـا بوصـــــــــــــلـى ةليـه دراســــــــــــــات 

), 2020; Ekmekcioglu et al., 2020Pasha et al., 2017; Najam et al.  بمكد بلك النليجة ردا أدمية ا لتلام 

مَّ يجـب تشـــــــــــــجيع العـاملات ردا ا ح راا ف  أ تـــــــــــــطـة التـدريـب  التطويرا  اكلســـــــــــــا   
َ
ــار الوظيايا  من ث بـانســـــــــــ

ام الوظياي  انعر ةا  حقل التعلم لتمالنمما  كذلك انتــاركة بجدية ف  ب طي  انســار الوظيايا كما  عد ا لتل 
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ــهامابه ف      ربلا،ه بلنمية انهاراتا  د ر  ف  بناء رالقات مهنية قويةا   ســــــــــ
ر
 من الناحية العملية حفرا

ر
 مهما

ر
بناءا

در   استمرارية انسار الوظياي للارد  
ُ
 .(Katz et al., 2019)انعشر ان

ــار الوظياي رد - ــار الوظيايا  دو  أظهرت حتائج اللي   جود أثر ةيجابي معنوي للطموح ف  انســ ا النجاح ف  انســ

ــار   ــار الوظياي لدى ماردات العينةا ارباع مســـتوى النجاح ف  انسـ ما  عش  أحه الما ارباع مســـتوى الطموح بانسـ

)Mueller, 2012; -Judge & Kammeyerالوظياي  بتاق دذ  النليجة مع ما بوصـــــــــــلى ةليه بعض الدراســـــــــــات  

)et al., 2017 Otto  ي بلك  ـــــــــــــــــ وي للطموح بانســــار الوظياي ردا النجاح ف  انســــار الوظيايا  تعن من التأثار انعن

النليجة من  جهة حفر اللاح  أحه رندما ياكر العاملات ف  اىاط   األدداف انســــــــــتقللية نســــــــــاردم الوظياي  

ظياي  مع السـ   انسـتمر لتيقيق النجاح يرباع مسـتوى الطموح بانسـار الوظياي  من ثم النجاح ف  انسـار الو 

 ذلـــك مـــا يتاق مع  حفريـــة اى اـــاو ردا انوارد من أجـــل ةدارة انوارد اى ـــاليـــة  كـــذلـــك اى مـــايـــة من ال مـــديـــدات  

 لتيقيق النتائج اإليجابية انر وسة من جاحب العاملات كتيقيق النجاح ف  انسار الوظياي.  
ر
 امل تملة مستقلال

ردا النجاح ف  انســـــار الوظيايا  دو ما  عش     لتنفيي لرســـــوا ابلات من حتائج اللي   جود أثر ةيجابي معنوي ل  -

أحه الما ارباع مسـتوى الرسـوا التنفيي  لدى ماردات العينةا ارباع مسـتوى النجاح ف  انسـار الوظياي  بتاق  

) ;AlHoltschlag et al., 2019; Kiazad et al., 2020-بلـك النليجـة مع ما بوصـــــــــــــلـى ةليـه حتـائج ردة دراســـــــــــــات 

)Ghazali, 2020  النتـــائج أت زيـــادة التـــدريي    مســـــــــــــتوى الرســـــــــــــوا التنفيي ا  تعش  بلـــك  يجعـــل أرضــــــــــــــــاء دييـــة 

 معا حامم  تـــــعر ت بالنجاح ف  مســـــاردم الوظياي داخل اىجامعةا  يمكن باســـــار ذلك أحه الما ارباع مســـــتوى  

كذلك تتـــــــــــابه الوظائف  اربلاا أرضـــــــــــاء ديية التدريي  معا حامم ميل اللي  بأرضـــــــــــاء  أ تـــــــــــطة اىجامعةا   

 رن صـــــعوسة الت ـــــ ية بانســـــار الوظياي اى ا   نا ســـــوف يتربب رليه ذلك من ب ـــــ يات  
ر
 مالءم ما لهما  ضـــــال

ســـــــــــواء مرئية أ   ار مرئية لتر  دذا انســـــــــــار الوظياي  سالتا   التـــــــــــعور بتيقيق مســـــــــــتوى مرباع من النجاح ف   

 انسار الوظياي اى ا  .  

اختال ات جودرية بات ةدرا  أرضــــــــاء ديية التدريي  معا حامم بالسســــــــلة ىجميع  أكدت حتائج اللي  ردا  جود   -

ميــددات النجــاح ف  انســــــــــــــار الوظياي انقترحــة بــالليــ  اى ــا    انتمثلــة ف  )مر حــة انســــــــــــــار الوظيايا ا لتلام 

 ااحى دذ  اإلختال ات اىجودرية بات ةدرا   بانسـار الوظيايا الطموح ف  انسـار الوظيايا الرسـوا التنفيي (ا  

ــاء الهيية انعا حة ميل اللي ا   ــاء ديية التدريي ف  مقابل أرضــ ــاى  أرضــ ــاء ديية التدريي  معا حامم ل ــ أرضــ

 قد تعود دذ  النليجة من  جهة حفر اللاح  ة ا أت اىجواحب األربعة للتستــــــــــــية ا جتمارية التنفيمية انتمثلة  

ا  التاــادم بات التمالءا  درم زمالء العمــلا  اآل ــات انســـــــــــــتقلليــة لهــا بــأثار ُمعــدا معنوي  ف  التــدريــب  التطوير

 الر  يتعرل لها أرضاء  ( Taormina, 2019)ردا مستوى النجاح ف  انسار الوظياي كما يتاق مع حتائج دراسة 

 ديية التدريي بت ل أكبر مقارحة بأرضاء الهيية انعا حة. 

 استنتاجات البحث    (12)

 النفرية  التطليقية يمكن بنا لها  يما يأتي:    ا ستستاجاتأسارت مناقتة حتائج اللي  اى ا   رن  جود بعض  
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  على مستوى النظرية (12-1)

بنا ا اللي  اى ا   ميددات النجاح ف  انســـــار الوظياي ألرضـــــاء ديية التدريي  معا حامم ب ليات  معادد جامعة  

  انتاحة ف  دذا املجاامدينة الســــاد
ر
حي  لم يرصــــد   -اتا  من ثم يضــــيف اللي  اى ا   ة ا األدبيات القليلة  ســــبيا

اللاح  أي سـلق لتنا ا النموذج الذي بم بنا له ف  اللي  اى ا   ف  بظية ةدارة األرماا ان ـرية بتـ ل خاص  سظية  

ة الليثية انتعلقة بميددات النجاح ف  انســـــــــــــار بما  عمل ردا بوســـــــــــــيع القارد -ةدارة األرماا العرسية بتـــــــــــــ ل رام 

  
ر
 رميقا

ر
مَّ بضــــــــيف حتائج اللي  اى ا    هما

َ
تا   اللاحثات.  من ث

ُ
الوظيايا  الذي حاا ادتمام ميد د من جاحب الك

ة ا أدبيات النجاح ف  انســــار الوظياي أل ما بوضــــ  قيمة ذلك ف  الســــياقات  ار الغرسية من أجل بطوير  سناء حفرية  

 ت املة بأخذ األبعاد الثقا ية  ا جتمارية ف  اى سلات.  م

 على مستوى التطبيق  (12-2)

ر حتائج اللي  اى ا    ما أكد  من رالقات معنوية بات متغارات اللي  انتمثلة ف  ا لتلام بانسـار الوظيايا  ــــــــــــــ تعتل 

الوظياي  عطي د لة ردا أت النجاح ف  انسـار يا  النجاح ف  انسـار ــــــــــــــ الطموح ف  انسـار الوظيايا الرسـوا التنفيم

الوظياي    عتمــد  ق  ردا مســـــــــــــتوى ميــدد  احــد  ق  بــل رــدة ميــدداتا حيــ  مع بوا ر مســـــــــــــتوى مرباع من 

ــار الوظياي  كذلك ارباا  مســــــــتوى الرســــــــوا التنفيي    ــار الوظياي  ارباا  مســــــــتوى الطموح ف  انســــــ ا لتلام بانســــــ

  اللي يتداد مســتوى النجاح ف  انســ 
َّ
من ميددات النجاح ف  انســار  ردد ردا الضــوءَ  اى ا   ار الوظياي. كما ســل

  ســل  من عثار ةيجابيةن كما رنمما ينجم  ما الوظيايا 
ر
 بلك امل ددات خاللها من بمثر الر  اآللية ردا الضــوءَ  أيضــا

 اضــــ ة   ار بتاا   اآللية دذ  أت  خاصــــة النجاح ف  انســــار الوظياي لدى أرضــــاء ديية التدريي  معا حامما  ردا

   بيتاج نتيد من اللي .

 توصيات البحث  (  13)

ف  ًـــــــــــــوء النتـائج الســــــــــــــابقـة  عرل  يمـا يد  بوصـــــــــــــيـات الليـ   الر  يمكن ب ـــــــــــــسياهـا ة ا مجمورتات: األ  ا بتعلق  

باىجاحب األااديي ا بظنما بتعلق الثاحية بكياية تعتيت مســـــــتوى النجاح ف  انســـــــار الوظياي من خالا زيادة مســـــــتوى  

 ميددابه انقترحة باللي  اى ا    يما يأتي:  

 ي ةتتعلق بالجانب األكاديمتوصيات  (13-1)

تعميق الاهم بموًــــــــو  النجاح ف  انســــــــار الوظياي ف  ظل  جود خل   ردم  هم  اضــــــــ  له  ألبعاد  املاتلاةا   -

  ردم  جود اباات بات اللاحثات حرر اآلت ردا األبعاد األساسية له.

انســـــــــــــار الوظياي ف  اـلت من  ب ـــــــــــــميم مقـايظي بتمتع بـالثلـات  اِن ـــــــــــــداقيـةا  ذلـك لقيـاس مســـــــــــــتوى النجـاح ف    -

اننفمات اى  ومية  اننفمات اىااصــــــةن بمدف بيديد التطورات اإليجابية  الســــــللية ف  دذا انســــــتوى بتــــــ لت  

 د ريا  سالتا  ن اب اذ القرارات التعتيتية  الت  ييية انناسلة ف  الوقى انناسب.

ت النجاح ف  انســـــــار الوظياي ميل اللي   ب ـــــــميم مقايظي بتمتع بالثلات  اِن ـــــــداقيةا  ذلك لقياس ميددا -

ف  اــلت من اننفمــات اى  وميــة   )ا لتلام بــانســـــــــــــــار الوظيايا الطموح بــانســـــــــــــــار الوظيايا الرســـــــــــــوا التنفيي ( 

  اننفمات اىااصةا بمدف بيديد متغاراتما اإليجابية الر  يلتم تعتيتداا  السللية الر  يجب اى د منما.
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ى ميددات النجاح ف  انســــــار الوظياي نا لها من بأثارات ايجابية لتيادة النجاح  ًــــــر رة ا دتمام بتعتيت مســــــتو  -

 ف  انسار الوظياي.

  :ي املسار الوظيفي وذلك فيما يأتيتوصيات تتعلق بكيفية زيادة مستوى النجاح ف (13-2)

بلش  اىجامعات ان رية اى  ومية للنموذج انقترح ف  اللي  اى ا   بما ُ سهم ف  اإل ادة منه اآلية لاهم النجاح   -

 إلداربه  التيكم ف  مسـبلابها كما يمكن  
ر
ف  انسـار الوظياي ألرضـاء ديية التدريي  معا حامم  ميددابه بمهيدا

 ق مستوى مرباع من النجاح ف  انسار الوظياي.   اإل ادة من بربظب متغارابه  أدمي ما السسبية لتيقي 

للعاملات خاصة  الوظياي انسار لت طي   بطوير  علية ةجراءات اب اذ اىجامعات ان رية ة ا تس ا أت يجب -

ةجراء اســــــتق ــــــاءات  خالا من لهم الوظيام النجاح ف  انســــــار مدى  بقييم أرضــــــاء ديية التدريي  معا حامم

ـــــانمم رنه مما ينعكي با يجا  ردا  بتـــــ ل   الرأي انيداحية د ري لتيديد مدى النجاح ف  انســـــار الوظياي  ًر

 بيقيق  ايات  أدداف اىجامعة. 

ــار الوظيايا  ف  انتــــاركة ردا العاملات بياال -  بطوير مقترحات بدرم بقديم ف   بر يبمم ب طي   بطوير انســ

 .اإلدارة العليا موا قة  التنايذ حاا اإل راف ف     راكهم راما  بت ل  رملهم م ات مساردم الوظياي أ 

ب ـــــــــــميم البرامج التدريبية للقادة ميل اللي  ردا كياية ا دتمام بالعاملاتا  التواصـــــــــــل انســـــــــــتمر معهم من  -

اا للمســار الوظياي مما ينعكي با يجا  ردا اىجامعة ميل اللي  بتــ ل خاص  قطا    عَّ أجل الت طي  الاَ

 التعليم العا   بت ل رام. 

ــاء ثقا ة بنفيمية دارمة لت ا  - م الارص بات اىجميع فا اى  ــــــــــوا ردا الترقيات الوظيايةا مع العمل ردا ةرســــــــ

 اى رص ردا مراراة معايار الكااءة  اىابرات الوظياية.

ــادية اى اليةا مثل التأمات   - التوســـع فا بقديم خدمات الرراية للعاملات  أســـردم  ســـيما فا ظل الفر ف اإلقت ـ

 رم أبناء العاملات ف  مساردم التعليي .ال ح  انالئم للعاملات  أسردما التأمات ردا اى ياةا د

ـــــــا الوظياي للعاملاتا األمر الذي قد  ســـــــارد ردا ةدرا  انتـــــــكالت   - اإلدتمام ب جراء بقييم د ري نســـــــتوى الًر

الة للموارد البترية.   انمما  دذا يتطلب  جود ةدارة  عَّ   ال عوسات الرر بيوا د ت بيقيق ًر

ارية  األســــــرية للعاملات خاصــــــة انمثرة منما ردا العملا بالتــــــ ل الذي  اإلدتمام بميا لة حل انتــــــكالت اإلجتم -

 سـارد ردا بيقيق العاملات ى الة التوازت بات انتطللات األسـرية  اإلجتمارية من حاحية  انتطللات الوظياية  

 من حاحية أخرى. 

 بدرم الر اب  بات العاملاتا  الر  ا  ســــاحية بالعالقات با دتمام باىجامعة ا ســــتمرار العليا اإلدارة ردا يجب -

 . ا ر اد الالزم لهم الن   لتقديم اناتوح اللا   است دام سياسة

يجـب ردا ةدارة التـــــــــــــيوت اإلداريـة  انوارد البتـــــــــــــريـة ب ليـات  معـادـد اىجـامعـة ةرـداد خط  التعـاقـب الوظياي   -

ــاحـــة ىجميع أرضـــــــــــــــاء دييـــة التـــدر  ــا لت وت متـ ــا حامما ردا أت يتوا ر مع بلـــك   خرائ  اإلحالا   تـــــــــــــردـ يي  معـ

 للقيـادات  
ر
ا  كـذلـك ح ـــــــــــــرا

ر
ثـة بتضـــــــــــــمن الارص الوظيايـة انتـاحـة لهم مســـــــــــــتقلال دَّ اىاط  قـارـدة بيـاحـات ُميـَ

 اإلداريةا  بيديد العناصر انمدلة لقيادة انناصب اإلدارية العليا باىجامعة.       
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 ليـات  معـادـد اىجـامعـة بو ار ـاا ـة ســـــــــــــلـل الـدرم الالزمة  يجـب ردا ةدارة التـــــــــــــيوت اإلداريـة  انوارد البتـــــــــــــريـة ب  -

لتيقيق النجاح ف  انســـــــــار الوظياي ألرضـــــــــاء ديية التدريي  معا حامما  منما رقد الورة التدريبية انناســـــــــلةا  

 بو ار حفم معلومات انوارد البتـريةا بت يد أرضـاء ديية التدريي  معا حامم بمجمورة  اضـ ة من التوقعات  

مهما  ،موحهما  رســـــــــــوخهم باىجامعةا ف  ظل بو ار انناا اإليجابي امل ات ردا النجاح ف  انســـــــــــار بتـــــــــــأت التلا

ا ة ة ا رس  اىاطة ا سترابيجية ل جامعة ب ط  بطوير   دارة انسار الوظياي.    الوظيايا باإًل

 البحوث املستقبلية  (14)

 يأتي:يوصد  اللاح  بمجمورة من التوصيات إلجراء بيوق مستقللية كما  

ــار الوظياي  الر  لم يلنــا لهــا اللــاحــ  ف  الليــ  اى ــا   مثــل   - اختلــار بــأثار ميــددات أخرى ردا النجــاح ف  انســــــــــــ

)جدارة انســـــــــار الوظيايا الســـــــــعادة الوظيايةا الرراية انهنيةا ممارســـــــــات ةدارة انوارد البتـــــــــرية رالية األداءا  

در ا رأس ماا ان 
ُ
سـار الوظيايا السـلو  ا بت اريا بوا ق ةدارة انسـار  سـمات الشـا ـيةا الدرم التنفيي  ان

 الوظيايا استرابيجيات اإلدارة الذابية للمسار الوظيايا بعض انتغارات الشا ية  الوظياية(.  

ةرــادة اختلــار حاي متغارات الليــ  اى ــا    لكن بــالتطليق ردا منفمــات أخرى ســـــــــــــواء صـــــــــــــنــاريــةا أ  خــدميــة  -

 اتا   راات السياحة حرر يمكن بوسيع حطات تعميم النتائج.أخرى مثل الانادتا  انسلتاي 

األداء  - بات العمــــل  اى يــــا ا  ف  انســــــــــــــــار الوظياي )مثــــل: التوازت  النجــــاح  انتربلــــة ردا  ةجراء بيــــ  حوا النتــــائج 

 التنفيي ا ا لتلام التنفيي (.  

الوظيايا مع ةدخاا متغارات  ةجراء دراسة مقارحة بات القطا  العام  اىااص بتأت ميددات النجاح ف  انسار -

 ديموجرا ية   ظياية ف  بلك الدراسة. 

ةدخاا متغارات  ســــــيطة ف  العالقات انلا ــــــرة الر  بم بنا لها ف  اللي  اى ا   بات امل ددات انقترحة  النجاح   -

ف  انســار الوظياي حرر يمكن اإلنام بمعفم انتغارات الر  قد بمثر بتــ ل ملا ــر أ   ار ملا ــر ردا النجاح ف  

 انسار الوظياي.  
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: املراجع 
ً
 باللغة العربيةأوال
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 ملحق البحث 

   :قائمة استقصاء لبحث بعنوان

 الوظيفي بالتطبيقنموذج مقترح ملحددات النجاح في املسار 

 مدينة السادات ومعاونيهم بجامعة التدريس هيئة أعضاء على 

 

 سعادة الفاضل / الفاضلة .............................  

 تحية طيبه وبعد ،،، 

بات يدى سـيادبكم قائمة اسـتق ـاء بتعلق بلي  حوا حموذج مقترح مل ددات النجاح ف  انسـار الوظياي بالتطليق  

مدينة الســــــــــاداتا  يتطلب ةبمام دذا اللي  اى  ــــــــــوا ردا  جهة  التدريي  معا حامم بجامعة ديية أرضــــــــــاء ردا

 نا لديكم من خل 
ر
رة  ممارســـة رملية بتعلق بموًـــو  اللي ا  بجدر  ـــــــــــــــــ حفركم  يما يتعلق بلعض انوًـــورات حفرا

ائمة ســـــــــوف ي وت له أكبر األثر ف  ةثراء  اإل ـــــــــارة ة ا أت مســـــــــادمتكم ف  ةبداء الرأي الدقيق رن األســـــــــيلة الواردة بالق

 ب ال، التـــــــكر  التقدير ردا تعا حكم معناا  
ر
ــلقا اللي   الوصـــــــوا ة   حتائج دقيقة. لذا  ســـــــرحا أت حتقدم لكم مســـــ

 حمكد لكم أت اللياحات  انعلومات الر  ســــــوف بدلوت بما فا قائمة ا ســــــتق ــــــاء انر قة لن تســــــت دم ة  ف  أ رال 

  لن يطلع رلاما أحد سوى اللاح ا كما أت ذكر اسمك بالقائمة لظي ًر ري.  اللي  العلي   ق ا 

 شاكر لكم حسن تعاونكم ؛؛؛ 

 

 الباحث
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: البيانات الشخصية 
ً
 أوال

  النوع   -أ 

 ذكر   )       (        أحئ      )       (  

 العمر ) السن (  -ب

 سنة     )       (          35سنة ة   أقل من   25)       (         من              سنة                       25أقل من  

 سنة      )       (          55سنة ة   أقل من    45سنة      )       (        من  45سنة ة   أقل من   35من  

 (        )                                   سنة  أكثر   55من  

 الحالة االجتماعية   -ج 

         أرت   )      (   متل ج   )      (  مطلق  )      (   أرمل  )      (    

 ي ةاملؤهل العلم -د

 دبلوم دراسات رليا  )      (   ماجستار   )      (    دكتورا    )      (   

 سنوات الخبرة    -هة 

 سنوات  )      (              10سنوات )      (     أكثر من   10سنوات ة      5سنوات )      (    من   5أقل من  

 املسمي الوظيفي الحالي   -و

 (      أستاذ )        (  (     أستاذ مسارد )         معيد )     (     مدرس مسارد  )      (   مدرس  )  

 لذي أنتمي إليه نوع الكلية / املعهد ا  -ي

 الية رملية )         (                الية حفرية )         (
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: فيما يلى مجموعة من العبارات املتعلقة بمرونة املسةةةةةار الوظيفي بجامعتك املوقرة، املرجو من سةةةةةعادتكم قراءة كل 
ً
ثانيا

افقتكم  افقتكم/ أو عدم مو عليها، وذلك بوضةةع عالمة ) ( أمام كل عبارة وأسةةفل عبارة بدقة، وتحديد درجة مو

 االختيار.

 العبارات
افق   مو

 بشدة
افق  محايد مو

غير 

افق  مو

افق   غير مو

 بشدة

 ف   (1)
ر
بلد  الت اليف انربلطة بمجاا رمد   مســـــــاري الوظياي كلارة جدا

 بعض األحيات.
     

ــــــــــــــاري   (2) ــــــــــــــااــل الر  أ اجههــا بمجــاا رمد   مسـ الوظيايا  بــالنفر ة ا انتـ

 رما ةذا كنى أح ل ردا ما يكاي منه.
ر
   حش  أتساءا أحياحا

     

ــــــــــــــاري الوظيايا   (3) ــــــــــــــااــل الر  أ اجههــا بمجــاا رمد   مسـ بــالنفر ة ا انتـ

ــــــــــــد  الـذي أقوم بـه   ــــــــــــاصـ ا مـا ةذا ـاات العـبء الشـ ـــــــــــــاءا أحيـاحـر  ـ حش  أتسـ

  ستيق ذلك.

     

ـــــــــــــاري   (4) ـــــــــــــايقـات انربلطـة بمجـاا رمد   مسـ الوظياي كلارة ف  بلـد  انضـ

 بعض األحيات.
     

 

: فيما يلى مجموعة من العبارات املتعلقة بااللتزام باملسةةةةةةةةةار الوظيفي بجامعتك املوقرة، املرجو من سةةةةةةةةةعادتكم قراءة  
ً
ثالثا

افقتكم عليها، وذلك بوضع عالمة ) ( أمام كل عبارة وأسفل  افقتكم/ أوعدم مو كل عبارة بدقة، وتحديد درجة مو

 االختيار.

 العبارات
افق   مو

 بشدة
افق  محايد مو

غير 

افق  مو

افق   غير مو

 بشدة

       عتبر مساري الوظياي جتء مهم مش .  .1

      مجاا رمد   مساري الوظياي له معشر شاصد  كلار بالسسلة   . .2

      يوجد بطابق بام بيش   سات مساري الوظياي اى ا  . .3

      انتعلقة بمساري الوظياي. لدي استرابيجية لتيقيق أدداف   .4

      لدي أدداف ميددة بالسسلة لتطوير  مساري الوظياي.  .5

 ما أ كر ف  بطوري الشاصد  اىااص بمساري الوظياي.  .6
ر
      كثارا
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: فيما يلى مجموعة من العبارات املتعلقة بالطموح في املسةةةار الوظيفي، املرجو من سةةةعادتكم قراءة كل 
ً
عبارة بدقة، رابعا

افقتكم عليها، وذلك بوضع عالمة ) ( أمام كل عبارة وأسفل االختيار. افقتكم/ أو عدم مو  وتحديد درجة مو

 العبارات
افق   مو

 بشدة
افق  محايد مو

غير 

افق  مو

افق   غير مو

 بشدة

(1) .
ر
ع  سم     بالقيام باألرماا الر  أحبما حقا       أريد أت أاوت ف  ً 

ــــــــــــــا رن   (2) التقـدم الـذي أحرزبـه ف  بيقيق أدـداف  ف  بطوير  أ ـــــــــــــعر بـالًر

 مهارات جديدة.
     

      لدي أدداف  اض ة نا أريد بيقيقه ف  اى ياة. (3)

 للغاية. (4)
ر
      أرتبر حادد  ،موحا

      أ عر أحه من ان   أت أ اصل بطوير مساري الوظياي. (5)

(6) .
ر
 حقا

ر
      ما سوف أ عله ف  انستقلل مهما

  :
ً
فيمةةا يلى مجموعةةة من العبةةارات املتعلقةةة بةةالرسةةةةةةةةةةةةوخ التنظيمي، املرجو من سةةةةةةةةةةةةعةةادتكم قراءة كةةل عبةةارة بةةدقةةة، خةةامسةةةةةةةةةةةةةا

افقتكم عليها، وذلك بوضع عالمة ) ( أمام كل عبارة وأسفل االختيار. افقتكم/ أو عدم مو  وتحديد درجة مو

 العبارات
افق   مو

 بشدة
افق  محايد مو

غير 

افق  مو

افق   غير مو

 بشدة

      با ربلاا بمذ  اىجامعة.أ عر   (1)

      سي وت من ال عب رد  بر  دذ  اىجامعة. (2)

      أ غمي ف  دذ  اىجامعة بيي    يمكنش  انغادرة منما. (3)

      أ عر بأحش  مربل  بمذ  اىجامعة. (4)

      ببسا،ة أحا   أستطيع بر  اىجامعة الر  أرمل بما. (5)

      اىجامعة.سوف ي وت من ال عب رد  مغادرة دذ   (6)

      أربل  بت ل كلار  بمذ  اىجامعة. (7)
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: فيما يلى مجموعة من العبارات املتعلقة بالنجاح في املسةةةةةةةةةةةار الوظيفي، املرجو من سةةةةةةةةةةةعادتكم قراءة كل عبارة 
ً
سةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةا

افقتكم عليهةةا ، وذلةةك بوضةةةةةةةةةةةةع عالمةةة ) ( أمةةام كةةل عبةةارة   افقتكم/ أو عةةدم مو وأسةةةةةةةةةةةةفةةل  بةةدقةةة، وتحةةديةةد درجةةة مو

 االختيار.

 العبارات
افق   مو

 بشدة
افق  محايد مو

غير 

افق  مو

افق   غير مو

 بشدة

ا (1) ع  سم     بالقيام باألرماا الر  أحبما حقر       .أحا ف  ً 

      .انسير الوظياي اىااص بي يدا ردا بقدمي  مسم لير  ف  اىجامعة (2)

      .أحا مسر ر بالترقيات الر  ح لى رلاما حرر اآلت (3)

      .أحا رالت رن النجاح الذي حققته ف  مساري الوظياي (4)

ــاري الوظياي   (5) أحا رالت رن التقدم الذي أحرزبه حيو بيقيق أدداف مسـ

 .بت ل رام
     

      .أحا رالت رن التقدم الذي أحرزبه حيو بيقيق أدداف  ف  الدخل (6)

      .أحا رالت رن التقدم الذي أحرزبه حيو بيقيق أدداف  للتقدم (7)

أحـا رالت رن التقـدم الـذي أحرزبـه حيو بيقيق أدـداف  ف  بطوير مهـارات   (8)

 .جديدة
     

 

  تكركم ردا حسن التعا ت ااا

 اللاح  
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A proposed model for determinants of career success by application               

to faculty members and their assistants at University of Sadat City      

Dr. Mohamed Fawzy Al Bardan 

 

Abstract  

Based on resource conservation theory, the current research dealt with building and testing a 

proposed model for the determinants of career success. The research was conducted on a sample of 

(260) members, and the primary data was collected using a survey list that was distributed to the 

sample items from faculty members and their assistants at University of Sadat City, and the number 

of valid survey lists reached (205) with a response rate of (79%), The data analysis was based on the 

statistical program (SPSS & Amos). The research found a set of results, the most important of which 

is the existence of a positive significant relationship between the proposed determinants (career 

commitment, career ambition, organizational embeddedness) on career success except for career 

resilience. As well as the existence of a positive and significant effect of all the proposed 

determinants (career commitment, career ambition, organizational embeddedness) on career 

success, except for career resilience, where the effect was not significant. As well as there is a 

fundamental differences between the estimates of faculty members and their assistants for all 

determinants of career success proposed in the current research represented in (career resilience, 

career commitment, career ambition, organizational embeddedness) for the benefit of the faculty 

members. Finally; The results were discussed, a set of recommendations were presented, and a 

number of future research was suggested in this regard. 
 

Keywords  

Career Resilience, Career Commitment, Career Ambition, Organizational Embeddedness, Career 

Success. 
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