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 الممخص
 

 أن التي يمكن التنظيمية العوامل الفردية و  بيان أثر مجموعة من تظير أىمية ومشكمة الدراسة في
 المصارف قطاع في لعامميندى ال ، وذلكالوصول اليو تساعد فيو أالنجاح الميني  فيتؤثر 

، باإلضافة الى دراسة جوانب النجاح الميني الموضوعية دمشق مدينة في الخاص التأمين وشركات
 المشرف دعموالذاتية. وبذلك ىدفت الدراسة الى بيان أثر كل من المتغيرات التالية المتمثمة ب

 المبادرة الشخصيةو  (Social capital) االجتماعي المال ورأس  (Supervisor support)المباشر
(Proactive personality)  ل العممي الديموغرافية )المتمثمة بمستوى التحصي-المتغيرات الشخصيةو

أكانت ىذه  ءسواواألقدمية في سوق العمل واألقدمية في الشركة الحالية( عمى معايير النجاح الميني 
 ذاتية جوىرية/( أو كانت اإلداري متوسط الدخل الشيري والمستوى الوظيفي أو) المعايير موضوعية
 . )الرضا الوظيفي(

 شركات عدةالعاممين في  مجموعة عمى االستبيان طرح خالل من البيانات جمععمى  عممت الباحثة
 إلى 2014 آب شير من البيانات جمع واستمر دمشق، مدينة في عاممة خاصة ومصارف تأمين
 ستة فرضيات ختبارا تم فرد عمى اإلستبيان( 163) إجابات من انطالقاً . 2014 األول كانون شير

 . الدراسة ىذه فيأساسية 

 العالقات وشبكة المباشر المشرف ودعم المبادرة الشخصية من كل أثر الدراسة نتائج أظيرت
 العالقات شبكة أثر غاب حين في الميني، لمنجاح الذاتية المعايير عمى المؤسسة داخل جتماعيةاال
 .الوظيفي الرضا في والمتمثم المعايير ىذه عمى المؤسسة خارج جتماعيةاال

 والمعاييرالديموغرافية  -أبعاد المتغيرات الشخصية بين عالقة وجود الى الدراسة أشارت كما
 وشبكة المباشر المشرف دعم من كل تربط عالقة يوجد ال حين في الميني لمنجاح الموضوعية

 الشيري، الدخل ومتوسط اإلداري بالمستوى المتمثمة المعايير ىذه مع المؤسسة داخل العالقات
 المستوىالمتمثمة ب الميني لمنجاح الموضوعية المعايير من بجزء المبادرة الشخصية عالقة قتصرتاو 

 الموضوعية المعايير من بجزء المؤسسة خارج العالقات شبكة بين العالقة قتصرتا بالمقابل. اإلداري
 مستوى في فروقات وجود إثبات تم النياية، فيو . الشيري الدخل متوسطب المتمثل الميني لمنجاح

 .  الميني لمنجاح الموضوعية المعايير إلختالف تبعاً  الميني لمنجاح الذاتية المعايير



  
 

                          
                     

                           
 

ىتمام بتطوير وتصويب دور المشرف المباشر في االولعل أىم التوصيات ىي العمل عمى تعزيز 
باإلضافة الى توجيو سياسات المؤسسة نحو تشجيع األفراد لطرح المبادرات التي من شأنيا  مرؤوسيو.

و الشخصية المبادرة طريق مكافئة األفراد ذ اح الميني لألفراد. وذلك عنوالنج التأثير في بيئة العمل
والتي أثرت جيودىم في تغير وتطور بيئة العمل وأداء المؤسسة ككل. والعمل المستمر لتفعيل شبكة 

من قبل المنظمة والفرد عمى حد سواء كإجراء لقاءات اجتماعية  جتماعية داخل المؤسسةاالالعالقات 
عمل عمى حل النزاعات بين العاممين بشكل فوري وتحفيز األفراد عمى تناقل المعمومات دورية وال

 المرتبطة بالعمل بشكل مستمر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

                          
                     

                           
 

Abstract 
 

Both organizational and individual factors influence career success. The aim 

of this study is to identify the factors that affect objective and subjective 

measures of career success. The purpose of this study is to find and analyze 

the effects of proactive personalities, social capital, supervisor support and 

personal factors on objective and subjective indicators of career success. It 

studied 163 employees working in insurance companies and banks in 

Damascus city during the period from August 2014 till December 2014. The 

Objective indicator included average monthly compensation and hieratical 

level in the company where the subjective indicator was career satisfaction.  

 

The results identified the effects of proactive personality, intra-

organizational social network and supervisor support on objective career 

success indicators. Also the result identified the relationship between the 

personal factors (education level, organizational tenure and work 

experience) and the objective career success indicator. Whereas no 

relationship was identified between supervisor support and intra-

organizational social network with objective criteria. It was also evident that 

the effect of the proactive personalities and extra-organizational social 

network was limited to part of the objective criteria. In the end, it provided 

the existence of differences in the level of subjective career success criteria 

depending on the differences of objective career success criteria. 

 

After careful research and analyzing, it is recommended that 

organization works on strengthening and straightening the role of direct 

supervisor in the development of subordinates. In addition, to directing the 

organization's policies towards encouraging individuals to present initiatives 

which impact the work environment and individuals’ career success. Finally, 

conduct work activities that enhance social networks and social relations 

within the organization. 
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