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هدفت هذه الدراسةةإ ىلا الف ةة  بي ة الإ اللبيإ رأي رلم الالن ال واةةو فال  اف  
االكلدياو لدى ةللبلت الجلملإ، فالف ةةةةةةةةةة  بي الوطفل رأي ال للبلت اف  ال   ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةلت 

ل  اف  االكلدياا، كال فح ةةةةت ىمةلااإ ال     الللااإ فاألدراإ فو درجإ رلم الالن ال واةةةةو فا
بلل  اف  االكلدياا مي خبن درجلت لفطاد بأ إ الدراسةةةةةةةةةةةةةإ بلا ملالم رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةو 

( ةللبإ مي ال لب األدراإ فالللااإ ال طب يإ  151بأبللده فالدرجإ الفلاإ، فتف ات اللأ إ مي )
إ األدفات اآلتاإ ملالم رلم الالن بةلاإ ال  لت جلملإ بأي شةةةةةةا  ،فيد اسةةةةةة  دمت الدراسةةةةةة

ال واةةةةةةةةةةةةةةا )ىبةداد البةلتوةإ(،  فملاةلم ال  اف  االكةلدياا )ابةداد البةلتوةإ(، فيةد ت  تاةةةةةةةةةةةةةةةل  
ال  ةةةةةةليك الاةةةةةةاة م طيإ للادلةا  الااةةةةةة  دمإ ،فلل حد  مي دةةةةةةحإ الوطف  ت  اسةةةةةة  دا  

   spssv19إال الالت فملللج هل بلسةةةةةةةةةةةةة  دا  الحلمإ امت ةةةةةةةةةةةةةلياإ لللل   االج ال اإ فال طب ي
،فيد ت دةةلت الدراسةةإ ىلا فج د ببيإ ارتبلةاإ م جبإ دالإ ىت ةةليالر رأي رلم الالن ال واةةو 
فال  اف  االكلدياا، كال ت دةةةةةةةةةلت ىلا فج د فطفل ىت ةةةةةةةةةلياإ فو م  سةةةةةةةةة لت درجلت لفطاد 

لدرو( ل ةةةةةللخ ال   ةةةةة ةةةةةلت الللااإ، كال ال ت جد  –اللأ إ ففدلر لا غأط ال   ةةةةةك )بلاو 
لدرو( بلا  –ياإ فو م  سةةةةةةةة لت درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةةةةةةةك )بلاو فطفل ىت ةةةةةةةةل

ملاةةلم ال  اف  االكةةلدياا، كاةةل لمةي مي خبن ال  ةةلي  ال     بةةلل  اف  االكةةلدياا مي خبن 
 لبللد رلم الالن ال واو لدى لفطاد بأ إ الدراسإ.

 
 بلت الجلملإ.: رلم الالن ال واو، ال  اف  االكلدياا، ةللالكلمات المفتاحية
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يعاش ال ةةبل  الجلملو ت  رار هليبر فسةةطيللر فو جااا ج ااب الحالز فتلدادا فت لدد 
الا للب امااةةةةةةةةةلااإ فت  ةةةةةةةةةاي ب لدةةةةةةةةةط م  لوإ فبدةدز مي األشةةةةةةةةةال  الالديإ فال    فاللا  

فاةةإ الا لةةددز فالا ةةةةةةةةةةةةةةةةلبط الا  لوةةإ فالا ةةلف  الا بةةلة ةةإ تاةةلن فالالةةلةأط االج اةةل اةةإ فالودةةل
الااةةةة د ب، فبطا  مل ت اجط ال للبإ مي دةةةةل بلت فم ةةةةةبت فتغأطات لا ل  محلفل هل ال فا  
فال  اف  ب ةةةةةةةةةةةب بل  ما هذه ال غأطات فاابلت ااتهل فاشةةةةةةةةةةبلر تلجلتهل فدفافلهل فر بلتهل ف   

ب حإ اوااإ فجاديإ سلااإ هال الغليإ الا   دز ال و تحدأ  الطضل الذاتو فالاللدز فال ا ا 
تاةةةلا لل دةةة ن ىلأهل، فتلد الحللإ ال واةةةاإ الاةةةلااإ م شةةةطار بلا ال  اف  ب ةةةةب بل   فال  اف  
االكلدياا ب ةةةةةب خلم، كال ت د  دفرار لسةةةةلسةةةةالر فو ماةةةةلبدز ال للبإ بلا ال ا ا بحالز ليب 

ر تلجلتهل فر بلتهل فدفافلهل فال ولبب ما ب لدطهل اض طابل فلكوط اتلاالر، بلمضلفإ ىلا ىشبل
الا  لوإ فاالاغالم فو مجلالت الحالز كلهل فتحدأ  األهدا  ضةةةةاي مللةأط الاج اا ب ةةةةةب 

 س   فمبي .
فيلد ال  اف  االكلدياا لتد الطكليل ال و ُيل اد بلأهل فو تحدأ   ت اف  الوطد ب ةب 

لة  الك بلا مدى ت افدط الاه و فاال بلد فمدى بل  فتطتبط ردرجإ ىاجلزه الدراسةةةةةةةةةةةةةةو، في 
تد لط ل واةةط فلددراتط بلا ال فل  با  لبلت الاه إ بلد ال  طم مي جلاب رخط، فهذا ياةةه  فو 
تحدأ  لي ةةةةةا اسةةةةة ولدز ماة إ مي الل  ةةةةةط الب ةةةةةط  فو تحدأ  لي ةةةةةا اسةةةةة ولدز ماة إ مال 

 فال  از .ة لة  بلا رضل الوطد بي اواط ب ةب بل ، فتحدأ  الاللدز 
كال ل  ال  اف  االكلدياا يل ط بي مدى تا ا الوطد بلل ةةةةةةةةةةةحإ ال واةةةةةةةةةةةاإ، فللا ا ا 
ب ةةةةةحإ اواةةةةةاإ يد ب بلا الحالز بحب فرضةةةةةل ال يل لن الحالز فال ياةةةةة اةةةةةل  للو ةةةةةب، لمل الوطد 

 الال ب اواالر ةطفض ااتط فالحالز مي ت لط فيطى لاهل ال تا ح .
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  اف  االكلدياا ب ةةةةةةةةب خلم لتد الا شةةةةةةةطات فيل  ط امتاةةةةةةةلم بلل  اف  اللل  فال
ال و ت هط مدى تا ا الوطد بلل ةةةةةةحإ ال واةةةةةةاإ فالاةةةةةةللدز فو الحالز، كال ل  امتاةةةةةةلم بلد  
ال  اف  فو مجلن الدراسةةإ لط تأاأط سةةل و بلا شةة  ةةاإ الوطد فت افدط ما ال سةةط الذ  يعاش 

 (.5-3: 1998فاط )كالن الدس يو، 
فو مجلن بل  ال و  خبن الاةةةةة  ات الدلألإ الالضةةةةةاإ فيد ردلت الدراسةةةةةلت الحدةوإ 

تطكل بلا كب مل ه  ىيجلرو للوطد فبلا بلض الا غأطات الاهاإ ال و تاةةةةةةةةةةةةةةةلبد الوطد بلا 
الحولظ بلا دةةةح ط ال واةةةاإ فمي ا  الجاةةةااإ مال ي ةةةاي لط تحدأ  الطضةةةل اللل  فالاةةةللدز، 

و  اميجلرو ه  رلم الالن ال واةةةةةةةو فيد ت لفلت الدراسةةةةةةةلت م غأطار مهالر مي م غأطات بل  ال 
Psychological Capital  كأتد الا غأطات اميجلراإ فال و تجلب الوطد يلدرار بلا م اجهإ

 ال غ ط بولبلاإ فتحدأ  ال  اف  فالطضل ب ةب بل .
فتلد الحالز ب ةةةةةةةب بل  فالحالز الجلمعاإ لتد م ةةةةةةلدر ال ةةةةةةغ ط ال و ت لط  لهل 

 اي  ال ةةةةةةلا إ ال و ة لطضةةةةةةي لهل لا ل  هذه الاطتلإ سةةةةةة ا  فو ال للبإ، بلمضةةةةةةلفإ ىلا الا
األسةةةةةةةةةطز لف ت ا ال ةةةةةةةةةغ ط الذاتاإ مال ة اط بلا ت افدهي االكلدياا فدةةةةةةةةةح هي ال واةةةةةةةةةاإ، 

 (.151: 1999فرضلهي بي تالتهي )بب  ال لطاف ، 
فيطكل بل  ال و  اميجلرو بلا ادلط الد ز فو الب ةةةةةةةةةةةةط ردالر مي ال طكأل بلا ادلط 

، فألهااإ دراسةةةةإ الا غأطات اميجلراإ تطكل الدراسةةةةإ الحللاإ بلا م غأط مي م غأطات ال ةةةةل 
بل  ال و  اميجلرو ه  رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةا، فه  تلك الج ااب اميجلراإ ال و تاةةةةةةةةةةةةةةه  فو 

 تحدأ  ال  از  لدى ال و  مال يحد  ت افدط ب ةب بل  فال  اف  األكلدياو ب ةب خلم.
لحللاإ للف ةةة  بي ة الإ اللبيإ رأي رلم الالن ال واةةةو فمي ه ل سةةةلت الدراسةةةإ ا

 فال  اف  االكلدياا لدى ةللبلت الجلملإ.
 :مشكلة الدراسة

ةه   بل  ال و  ردراسةةةةةةةةةةةإ ال  اإ ال واةةةةةةةةةةةاإ لل للب الجلملو بج اا هل الا  لوإ، فتلد 
الا ةةةةةةةةةةةةبت  مطتلإ الحالز الجلمعاإ مي الاطاتب ال و ت اجط فأهل ال للبإ الجلمعاإ الفوأط مي

فال ةةةةةةغ ط ال لدةةةةةةإ بللدراسةةةةةةإ مال ة اط بلا ت افدهل ال واةةةةةةو األكلدياا فشةةةةةةل رهل بللطضةةةةةةل 
 فاماجلز األكلدياو.
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فيلد ال  اف  األكلدياو لتد م لهط ال  اف   اللل ، فمي لكوط الا شةةةةةةةةةةةةةطات الا للدإ 
رأي تلجلت  ب ةةةحإ ال للب ال واةةةاإ، فلل  اف  ففدلر ألدةةةحل  االتجله ال فلملو بالاإ م ا مإ 

الوطد فم للب ال أئإ، فهو بالاإ مطكبإ مي ب  طيي لسلسأأي ياوب  ةط  م  ب لتدهال 
 (.2002الوطد فالولاو ال أئإ )ب د الطتاي شد رز، 

فاا بيلر مي تح ن تطكأل الدراسةةةةلت ال واةةةةاإ ىلا الج ااب اميجلراإ فو ال ةةةة  ةةةةاإ 
الد ى اماالااإ فالج ااب اميجلراإ فو تالز  فالبلد بي الج ااب الال اإ، فمحلفلإ ىرطاز لهااإ

( كج دز الحالز فالطضةةةةةل بي الحالز Seligman, 1998امااةةةةةل  فالذ  الدى بط سةةةةةألجال  )
بجااا ج اا هل الذاتاإ فالدراسةةةاإ فال يا اإ فالدراسةةةاإ فاألسةةةطيإ فالاةةةللدز فال ول ن فاالسةةة ا لر 

بإ بلت البحث فو الج ااب اميجلراإ كا غأط بللحالز فاألمب فاله ل  ال واةةةةةةةو فال اةةةةةةةلمخ فالد ل
رلم الالن ال واةةو م لبلر لسةةلسةةالر فخلدةةإ فو يب ال طف  فال غأأطات الحالتاإ ال و ت ةةهدهل 

 الحالز في هدهل اميدلر الاطيا لهل.
فياوب رلم الالن ال واةةةةةةةةةو لتد هذه الج ااب اميجلراإ ال و تلد م شةةةةةةةةةطار بلا تا ا 

ل  اف  اللل  فالطضةةةةل بي الحالز فيدرتط بلا م اجهإ ال ةةةةغ ط ال و الوطد بلل ةةةةحإ ال واةةةةاإ فا
ة لط  لهل، تأث ة اجط الوطد الفوأط مي ال غ ط ال و ت     بلا كوأط مي م لدر الدل  

 فب امب ال  ط فال هدةد مال ة اط بلا ت افدط اللل  فت افدط األكلدياو ب ةب خلم.
اتد الا ارد ال   اإ االيجلراإ ال ا ياةي ل  ففا هذا ال دد يلد موه   رلم الالن ال واا 

ت دى ىلا ال جلح الوطدى فالا سةةةةةةةةاةةةةةةةةا فالذى ةطكل بلا الا ارد ال ةةةةةةةة  ةةةةةةةةاإ االيجلراإ ال ا 
يا لفهل األشةةةةةة لم،فا اجإ ملت اجهط ال للبإ مي م لفاةةةةةةإ لكلديااإ ،فضةةةةةةغ ط م لاةدز سةةةةةة ا  

 بل  فتغأأطات سطيلإ لدبخ لكلات ش  اإ اف دراساإ،فمليوطضط ال للا  الجلملا اال  مي ل 
 تحدأ  ال  اف  لل للبإ امطا بللغ ال ل بإ .

فدد اشةةةةةةةةةلرت الدراسةةةةةةةةةلت ىلا  فج د ببيإ فاادط رأي رلم الالن ال واةةةةةةةةةا فال  اف  األكلدياو 
،تأث يل  ط رلم الالن ال واةةةةةةةا مي الا ةةةةةةةلدر الهلمإ ل لليل ال  اف  األكلدياو ،مالة لة  

( Batel,Paul,2019لل للبإ ،تأث دبات ا لي  دراسةةةةةةةةةةةةةةةإ )ردفره بلا ال جلح األكلدياو 
فج د ببيةةةإ رأي رلم الاةةةلن ال واةةةةةةةةةةةةةةا فال فا  األكةةةلدياو لل ب ،كاةةةل لشةةةةةةةةةةةةةةةةلرت ا ةةةلي  

(ىلا ل  رلم الالن ال واةةا يلد م ةةدرا ىيجلرال فا ال  اف  kauur&purnima،2019دراسةةإ)
 األكلدياو لل ب  .
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لا  محلفلإ  الف ةة  بي لبللد رلم الالن فمي ه ل اا ودت م ةةةلإ الدراسةةإ الحللاإ ى
ال واةةةةةةةةةةةو فببي ط بلل  اف  األكلدياو لدى ةللبلت الجلملإ، فكذلك مدى ىسةةةةةةةةةةةهل  رلم الالن 
ال واةةةةةةةةةةةةةو بأبللده فو ال     بلل  اف  األكلدياا لدى ال للبإ الجلمعاإ، تأث  يلإ الدراسةةةةةةةةةةةةةلت 

اسةإ الحللاإ ، تأث اه   البلتو   الاةلبدإ )فا تدفد اةبر البلتوإ(ال ا ت لفلت م غأطات الدر 
فا ال أئإ اللطباإ ردراسةةةةةةةةةةةةةإ م غأط رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةا ، فاللت رأئإ اللاب الددر االك ط مي 

االه ال  مي ي ب البلتوأي  ، فاذكط بلا سةةةة أب الاولن ال الح ةةةةط ،دراسةةةةإ )كالن الحاةةةة ا،  
لأي فا كلاإ امدارز (بي ااط رلم الالن ال واةةةةةةةةةا فا االسةةةةةةةةة غطال ال ياوا لدى الللم 2013

( بي ااط ضغ ط اللاب بلا رلم الالن ال واا فا 2018فاالي  لد ،فدراسإ )ك لز ر دره ،
(بي رلم الالن ال واا فببي ط 2019الا سالت االس  ولياإ بحلب ،فدراسإ )هبإ تاأي ،

 بأسللأب مجلرهإ ال غ ط لدى مللاا ال طباإ ال لدإ .
الا غأط فا ال أئإ االكلديااإ لل للبإ الجلمعاإ ، مال دبل البلتوإ ىلا دراسةةةةةةةةةةةةةةإ هذا 

 :ومن ثم تم تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
هب ت جد ببيإ ارتبلةاإ دالإ ىت ةةةةةةليالر رأي درجلت لفطاد اللأ إ بلا األبللد فالدرجإ  (1

م االفلاإ لالالم ال  اف  األكلدياو فدرجلته  بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم رل
 الالن ال واو؟

هب ت جد فطفل ىت ةةلياإ فو م  سةة لت درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةك )بلاو،  (2
 لدرو( بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم رلم الالن ال واو؟

هب ت جد فطفل ىت ةةلياإ فو م  سةة لت درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةك )بلاو،  (3
 ال  اف  األكلدياو؟لدرو( بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم 

هب ياةي ال     بلل  اف  األكلدياو مي خبن لبللد رلم الالن ال واةةةةو لدى بأ إ مي  (4
 ةللبلت الجلملإ؟
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 :أهمية الدراسة
 ت اوب فا:

 :أ( األهمية النظرية
ت لفن موه   رلم الالن ال واةةةةةةةةةةو الذ  ياوب لتد الاولها  الاةةةةةةةةةةاة ل جاإ اات  (1

لةةةد لتةةةد الا غأطات الحةةةدةوةةةإ فو بل  ال و  الا ةةةةةةةةةةةةةةةةلمأي اميجةةةلراةةةإ، فالةةةذ  ي
اميجلرو ال و ربال يد  ةةةةةو تددياهل فتحلألهل فاي ةةةةةلح لبللدهل فةطل  السةةةةةهل  

 فو ال أئإ اللطباإ. 
كال تاةةةةةةةةةةة اد هذه الدراسةةةةةةةةةةةإ لهاأ هل مي تاةةةةةةةةةةةلاط ال ةةةةةةةةةةة   بلا م غأط ال  اف   (2

ل  االكلدياو فالذ  يلد لتد الا شةةةةةةةةةطات الا للدإ ب ةةةةةةةةةحإ ال للبإ ال واةةةةةةةةةاإ، ف 
 ت اف  ال للبإ فشل رهل بللطضل فاالرتالح بي ا  اإ تالتهل الجلمعاإ .

 ب(  األهمية التطبيقية:
 ىبداد ملالم رلم الالن ال واو فالذ  يلد ىضلفإ للاة بإ ال وااإ الحدةوإ. (1
تفاي لهااإ الدراسةةةةةإ ال   الاإ فو االسةةةةة ولدز ر  ليجهل فو ت جاط الدلياأي بلا  (2

لهااةإ ال  اف  األكلدياو فو اللالاةإ ال للاااةإ، فكلةك رلم ال طباةإ فال للا  ىلا 
الالن ال واةةةةةةو، مال ياةةةةةةه  فو فضةةةةةةا رطام  فدفرات تدري اإ ل حاةةةةةةأي كب مي 

 الا غأطيي مال ة اط بلا دحإ ال للب ال وااإ ىيجلرالر فااجلزه األكلدياو.
 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى:
الالن ال واةةةةةةةو فال  اف  االكلدياو لدى ةللبلت  الف ةةةةةةة  بي ة الإ اللبيإ رأي رلم (1

 الجلملإ.
تحدةد مدى الوطفل فو درجإ رلم الالن ال واو لدى ةللبلت الجلملإ تبللر لل   ك  (2

 األكلدياو )بلاو/ لدرو(.
تحدةد مدى الوطفل فو درجإ ال  اف  األكلدياو لدى ةللبلت الجلملإ تبللر لل   ةةك  (3

 األكلدياو )بلاو/ لدرو(.
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إ ال     بلل  اف  األكلدياو مي خبن لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةو لدى ةللبلت ىمةلاا (4
 الجلملإ.

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
  psychological capital:النفسي المال رأس: أولا 

فيد ةةةةةةةةةةةةةةد بط :يدرز ال للبإ بلا االت ولظ بحلل هل االيجلراإ الدلرلإ لل   يط فيدلم  
تح ةةب بلأهل ال للبإ الجلمعاإ مي لفطاد بأ إ الدراسةةإ فا ملالم ىجطايال بللدرجإ الفلاإ ال ا 

رلم الالن ال واةةةةةةةةةةا بلبللده )الفول ز الذاتاإ،الاطفاإ،األمب ،ال ول ن(الااةةةةةةةةةة  د  فا الدراسةةةةةةةةةةإ 
 الحللاإ )ىبداد البلتوإ(في  اي األبللد اآلتاإ:

فت ااةةةإ فها الدةةةدرز بلا لدا  مهاةةةإ ملأ ةةةإ ر جةةةلح،  البعددد األول:الكفددالذ الددذاتيددة
 الحلفل الداخلا الوطد ماجلز الاهل  بةول ز.

فها يدرز ال للبإ بلا ال للمب ر جلح فا م اي  ال غأأطات  البعد الثانى: المرونة
 فالا لةط.

في أط ىلا امدطار بلا تحدأ  األهدا  ،فابلدز اا  الاالرات البعد الثالث:األمل 
 اح  تحلادهل.

ال ةللبةإ الح ةةةةةةةةةةةةةةألةإ مي ال  يلةلت االيجةلراةإ اح   فه  ام بكالبعد الرابع:التفاؤل 
 لهدافهل.

 Academic compatibility:األكاديمي التوافق: ثانياا 
تللإ مي ال  ا   فاالااجل  رأي ال للبإ فتالتهل ال وااإ في  اي لي لر ال  اف  يدرز 

اإ ال  ل ز رأي ال للبإ بلا تغأأط سةةةل كهل فبلداتهل، فيلد الاح ةةةلإ ال هلياإ لللالاإ  الدة لماة
ال للبإ مي جهإ فبأي الاحاط الدراسةةةةةةةةةةةةةةو مي جهإ لخطى، فيدلم ىجطايال بللدرجإ الفلاإ ال ا 
تح ةةةةةةةةةةةةةةةب بلأهل ال للبإ الجلمعاإ مي لفطاد بأ إ الدراسةةةةةةةةةةةةةةةإ بلا ملالم ال  اف  األكلدياو 

 الاا  د  فا الدراسإ الحللاإ في  اي األبللد اآلتاإ:
فيل ا يةةدرز ال ةةللبةةإ بلا ىيةةلمةةإ ببيةةلت ةأبةةإ فا محاط ل بالزمال العالقة البعدد األول:   

 الدراسإ 
فتاوب ببيإ ال للبإ بللدراسةةةةةةةةةةةةةةإ فمدى ت هل للادطرات  الدراسدددددددددة نحو التجاه: الثانى البعد

 فال   ك الذى تد   ردراس ط.
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إ فت  ةةاي ببيإ ال للبإ بلألسةةلتذز  فمدرسةةأهل ،فيدرتهلبلا ىيلمالثالث:العالقة بالمعلم  البعد
 ببيإ ةأبإ مله .

 امةلر ال  ط  فالدراسلت الالبدإ:
 تلط  البلتوإ امةلر ال  طى فالدراسلت الالبدإ اات ال لإ بلا ال ح  اآلتا:

 النفسي المال رأس
( ل  رلم الالن ال واةةةةةةةو ةطتبط ب ةةةةةةةةب ىيجلرو بللطضةةةةةةةل sherry, 2019فتلط  )

  فب ةب سل و بلل  تط فامرهلل فالدل  ال ياوو فاله ل  ال واو فال حإ ال وااإ فلدا  الا ي
 فاالك ئل  فال أاأط الال و.

كال يالا الال ك ال   ااو اميجلرو ىلا ت ااإ الوطد لذاتط بي ةطي  ال طكأل بلا 
الج ااب اميجلراإ ب د الوطد، األمط الذ  ة د  ىلا ت  اض الج ااب الاةةةةةةةةةةةةةل اإ يدر اممةل  

(luthans, et al, 2004في  و  رلم )   الالن ال واةةةو مي الاةةةل ك ال   ااو اميجلرو الذ
( Borrow, 2016ةبحث بي الج ااب اميجلراإ لدى األفطاد ردالر مي ال طكأل بلا سل الته  )

( فو دراسةةةةةإ الاةةةةةل ك ال   ااو اميجلرو، فيد  موه   رلم Luthans, 2004تأث ت سةةةةةا )
اميجلرو، فالذ  ياةةةةله  فو تحدأ   الالن ال واةةةةو كأتد الاولها  الطيااةةةةاإ للاةةةةل ك ال   ااو

الاألز ال  لفاةةةاإ للا  اإ، فلمدراك الا لاةد فو ل  الا ارد الب ةةةطيإ مألز ت لفاةةةاإ فو االي  ةةةلد 
اللللاو الجدةد دفا البلتوأي بلا ىالرز م ضة بلت رلم الالن الب ةط ، فالا اوب فو ال  طات 

فو شةةةةةةةةةةةبةإ االت ةةةةةةةةةةةلن، فاللبيلت ففو فالاهلرات فالالطفإ، فرلم الالن االج البو الا اوب 
م لدر الودإ، فرلم الالن ال واو الا اوب فو ال لبإ ال حوأليإ الوطديإ ال و ت حد  مي خبن 

 (Luthans, 2007تف يي موه   ال ل ئإ اميجلراإ موب الفول ز فاألمب فالاطفاإ فال ول ن. )
لإ ال واةةةةةةةةةةةةةةاإ ( رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةو بأاط الحلLuthans, et al, 2007فيلط  )

اميجةلراةإ للوطد الدةلرلةإ لل   يط فال و ت األ بةللودةإ )الفوةل ز الةذاتاةإ( ل  ام بك الودةإ البزمإ 
لل جلح فو الاهل  ال ةةعبإ، فال ول ن في اوب فو خل  الاةةل كالت اميجلراإ البزمإ لل جلح فو 

جاط اح  تلك الحلضةةةةةةةةةةةةةةط فالااةةةةةةةةةةةةةة د ب، فاألمب ل  الاولرطز اح  تحدأ  األهدا  فابلدز ال   
األهةةدا  مي لجةةب تحدأ  ال جةةلح، فالاطفاةةإ فت اوةةب فو يةةدرز الوطد بلا الل دز ىلا الحةةللةةإ 

 ال  اعاإ فو تللإ تلطضط للا ةبت فالاحي فو س أب تحدأ  ال جلح. 
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( رلم الالن ال واةةةةةةةو بأاط ىبداد ال ةةةةةةة  ةةةةةةةاإ Borron, et al, 2016في ةةةةةةة  )
ال جلح فو ا اتو الحالز الا  لوإ، فيلط  رلم  اميجلراإ ال و تاةةةةةةةةةةةةةةلبد األفطاد بلا تحدأ 

الالن ال واةةةو بأاط مجا بإ مي الا ةةةلبط ال واةةةاإ اميجلراإ ال و تاةةةلبد الوطد فتجللط ي ةةةلط 
بلألمب فو تحدأ  لهدافط، فال ول ن ب ةةةةةةأ  ماةةةةةة د لط فزيلدز يدرتط بلا ال فا  فسةةةةةةطبإ الل دز 

بت داخب رأئإ اللاب ما ي لب ط بددرتط ىلا تلل ط ال  اعاإ فو تللإ تلطضط ألزملت لف م ة
 بلا اللال  بال يةل  بط مي مهل  ر جلح .

( رلم الالن ال واةةةةةةةةةو بأاط Rus & Jesus, 2010فيد بط  رام فجأباةةةةةةةةة م )
الحللإ ال واةةةةةةةةةةةةةةاإ اميجلراإ للوطد الدلرلإ لل   يط، فت األ ر ج د الودإ ل ذن الجهد لل جلح فو 

(، فجلب سةةةةةةة د ىيجلرو ت ن ال جلح فو الااةةةةةةة د ب )ال ول ن(، الاهل  ال ةةةةةةةعبإ )الفول ز الذاتاإ
فالاولرطز اح  األهدا  فابلدز ت جاط الااةةةةةةةةةةةةةةلرات اح  األهدا  )األمب(، فاالرتداد مطز لخطى 

 بلد ال لط  للا لكب فال دايد ل حدأ  ال جلح )الاطفاإ(.
 واةةاإ ( ل  رلم الالن ال واةةو ي ةةاب ىبداد ال2012فيد لفضةةحت )ارطاها  الل لى، 

ال و ياةي ر ليهل ب دمل تاةةأط األم ر بلا مل ةطا ، فمي ا  اب الدهل لف االسةة للاإ رهل ب دمل 
تاةةأط األم ر ب ةةةب سةةو ، فت ةةاب هذه الا ارد: الاطفاإ، فالدافا، فاألمب، فال ول ن، فالال دد 

اةةللدز فو الذاتو، فالودإ، ف ااإ الذات، فالاددرز فكب م ه  يلد ب  ةةطار لسةةلسةةالر مي ب لدةةط ال
 سالل الحالز.

( ىلا  األسةةةةةةةةةة  ال  طيإ ل ال  ت اف  رلم الالن Avey & , 2006فيد لشةةةةةةةةةةلر ) 
 Barbaraال واةةةةةةةةو ما ا طيلت الا ةةةةةةةةدر ال واةةةةةةةةو مي ي ب البلتوإ بلربطا فطيدريك سةةةةةةةة   )

Lfredrickson, 2001 فو مجلن بل  ال و  اميجلرو تأث يلمت ر  ل  فت سةةةةةةةةةةةةاا ا طيإ )
ىا فجدت ل  الجل  األسةةةةلسةةةةو فو اميجلراإ ال ة  و  فدط مي الا ةةةةلدر  الا ةةةةلبط اميجلراإ،

الوفطيإ )موب تب الا ةبت، فامردار(، لف مي الا لدر ال  اإ )موب تحاب امجهلد( لف مي 
الا ةةةةةةةةةةةةةةلدر االج ال اإ )موب اللبيلت(، فااال لي ةةةةةةةةةةةةةةلر ة  و  مي الوه  ال  ط  لطلم الالن 

 ,Vink, ouweneel & Leblanceلا ةلدر ال واةاإ(. )ال واةو فيد لةلدت بلاط تاةااإ )ا
2017) 

( لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةو فو الفول ز الذاتاإ، Luthans, et al, 2007فتدد )
 فال ول ن، فاألمب، فالاطفاإ، فت ضخ البلتوإ هذى األبللد بلا ال ح  اآلتا :
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ا  مهاإ ملأ إ : ت ةةةةةةةةةةةةةةأط ىلا ىدراك فاب دلد الوطد بددرتط بلا لدأ( الكفالذ الذاتية
ر جلح، تأث تاوب ي لبإ الوطد بددراتط بلا ت ااإ الحلفل الداخلو فت يا  م ارده الالطفاإ 
ل حدةد ردايب ال  ةةةةةةط  ال و تاة ط مي ىاجلز الاهاإ ر جلح، فهو ماةةةةةة ادز مي ا طيإ ال لل  

( فكل  Albert Banduraاالج البو ال و لسةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةهل بلل  ال و  األمطيةو لل طت بلادفرا )
مولدهل ل  الاةةةةةةةةل ك ة   تللاط مي خبن ال ا ام فالابت إ فتلد الفول ز الذاتاإ لف ةةةةةةةةب بلد 

 ,Aveyم  ةةةةةةةةةاي بلل اةةةةةةةةةبإ لطلم الالن ال واةةةةةةةةةو فهو تاوب اب الدار ىيجلرالر اح  األتدا . )
Luthans & Pigeon, 2010) 

  : ي ةةةأط ىلا امدةةةطار بلا تحدأ  األهدا   فابلدز ت جاط الااةةةلرات احب( األمل
هذه األهدا  مي لجب تحدأ  ال جلح تأث األدةةب تللإ مي الدافعاإ اميجلراإ الال ادز بلا 
ال للمب رأي بدز ب امب م اولإ فو تحدةد األهدا  فال   اط ل حدةد ال سةةةةةةةةةةةةةةليب ال و ياةي 

 (.2019اس  دامهل ل حدأ  األهدا  )ب د هللا الل لدو، 
لح ةةةةألإ مي ت يللت ال  لي  اميجلراإ : ي ةةةةأط ىلا درجإ ام بك األفطاد ج( التفاؤل

بحأث يل ددف  ل  األشةةةةةةةةةال  الجأدز سةةةةةةةةة   تحد  له  فاال ة لل  بلاله ، فلألفطاد الا وليل   
ة األف  بللددرز بلا الوبلت فاالسةةةة اطار فو تحدأ  ال جلح، فب د تلطضةةةةه  للو ةةةةب يل ضةةةة   

لفجط رلم الالن ال واةةةةو، با اجهإ هذا الو ةةةةب مي خبن اللدةد مي امسةةةةهلملت، فيل  ط لتد 
مي خبن ال  طيإ فاألبحل  ال و يل  رهل ل  ال ول ن ه  مي  Seligmanفيد لكد سةةةةةةةةةألجال  

لكوط الل امب ارتبلةلر بلل  ال و  اميجلرو مي ال طكأبلت األخطى )كلألمب(، فيلد مي األبللد 
 ,Bissessar, 2014الحلسةةةةةاإ للوطد فال و تحدد اا اإ ال واةةةةةأط لدتدا  الجأدز فال أئإ. )

26) 
: ت ةةةةةةةةةةةةةةأط ىلا ال لبإ الوطديإ للل دز ىلا الحللإ ال  اعاإ ب د تلطضةةةةةةةةةةةةةةط د( المرونة

للا ةبت فالاحي، تأث ةدب  بد  االس اب  فالددرز بلا م اجهإ الا لكب فالللبلت، فهو 
 تل ط بي يةةدرز األفطاد بلا ال لةةلمةةب ر جةةلح فو م اجهةةإ ال غأطات الف أطز فالاحي فالا ةةلةط،

فتلد الاطفاإ بالاإ دة لماةاإ تاةي األفطاد مي ىيهلر تفا  سةةةةةةل كو ب دمل ة اجه   م اي  
ب ةةةةةأبإ لف دةةةةةلدمإ لف مأسةةةةةلفيإ، فتلد الاطفاإ يلهطز اواةةةةةاإ تاةي الب ةةةةةط مي ال للفو مي 

 ( Bec – Tam, 2014ال أاأطات الال اإ للا لبب لف األتدا  ال لدمإ. )
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 التوافق الكاديمى
( بأاط ا لم تولبب الوطد ما الا اي  ال طب يإ فتولبب 2007الد ةةلز،  فيلطفط) محاد

بةةدد مي اللةةلمةةب بةةللدةةدرز اللدلاةةإ فالدةةدرز ال واةةةةةةةةةةةةةةاةةإ فالاأ ن ال طب يةةإ فاالتجةةلهةةلت اح  ال  ةةل  
 ال للااو فالحللإ ال وااإ لل للب فال طف  األسطيإ ب ةب بل  .

لذى يل ط بي ببيإ (بأاط مدى الطضةةةةةةةةةةةةةةل فال فا  ا2010فيلطفط )ج دز الاةةةةةةةةةةةةةةأد،
ال للب باة الت اللالاإ ال للاااإ فبأئإ الادرسةةةةةةةةةةةةةةإ اف الفلاإ،فيل اد فا تف ي ط بلا ت افدط 

 ال   ا فاالج البا .
( بلض الل امب الادرسةةةةةةاإ ال و 2002كال ت ةةةةةة   م سةةةةةة بإ بل  ال و  فال طباإ )

ى ةا ح الوطد تاةةةةةةةةةةةةةةةةلبةةد بلا تحدأ  ال  اف  األكةةلدياا : ال  طز ال ايعاةةإ للحاةةلز ،فماةةةةةةةةةةةةةة   
،فامتاةةةةةلم بلشةةةةةبلر الحلجلت امااةةةةةلااإ ،فت افط بلض الاةةةةةالت ال ةةةةة  ةةةةةاإ االيجلراإ موب 
الوبلت االاولللا ،ففه  الذات،فالاطفاإ،فت افط مجا بإ مي اللا  االااةةةةةةةةةةةةةةلااإ كللحب فاالةولر 

 (.2011فال للة  فالطتاإ )اتاد ب د الل ا  ،
  اف  االكلدياا:الف ةةةةةةةةةةةة  بي يدرات ال ب  كال ل  مي الل امب الااةةةةةةةةةةةةلبدز بلا تحدأ  ال

الخ بلرات الذكل  فالاهلرات فاأطهل،فالا ازاإ رأي مح  يلت الادطرات فال اجبلت الا للاإ فبأي 
 ملي ادط ال للب، 

فت ةةةةجاا ال للف  فاللاب الجالبو كلللاب فو ىا لم م ةةةةطفر لف باب م ةةةة طك،فتهأئإ الوطم 
 الابياإ لمل  الا لل .

 الكاديمى بالتوافق وعالقته لنفسىا المال رأس
ة  ةةةةةةةةةةخ ل  رلم الالن ال واةةةةةةةةةةا ر ل  م لدد األبللد ، فيطى سةةةةةةةةةةاأث ج لد ا  ال  ةةةةةةةةةةليك 

(،فيد  ملرتي سلاجال  Smith would,1997ال   اإ مي شأاهل ال أاأط فا ملدن اما لم)
 با مي ( بلا ااط ةluthans&youssefهذا الاوه   فا ك لبط الاةةةةةةةةةةةةللدز الحلالاإ فيد ة ره)

االيجلراإ فا الاةةةةل ك ال   ااا،فالذى ةطكل بلا ادلط.الد ز فالددرات ال واةةةةاإ ال ا تاةةةةه  فا 
 تحاأي األدا  فا مةل  اللاب.

فيطتبط.رلم الالن ال واةةةةةةا ارتبلةل فاادل بلل  اف  األكلدياو،فمي الدراسةةةةةةلت ال ا ت لفلت هذز 
(  lairan,Miller,2019راسةةةةإ)( ،فدKurr,2019( ،فدراسةةةةإ )Adil, 2020اللبيإ دراسةةةةإ )
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فكل  مي ا ليجهل ااط ياةي ال     بااةةة  ى ج دز الحالز لدى لفطاد اللأ إ مي خبن لبللد رلم 
 الالن ال واا فال  اف  األكلدياو .

فت اوب مة الت رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةا فا الفول ز الذاتاإ ،فاألمب ،فالاطفاإ ،فال ول ن ،فتلك 
وطد بلا م اجهإ ال غ ط ف ال ا يد تحد مي ت افدط س ا  اللل  الاة الت تاه  فا مالبدز ال

( ،تأث فجدت ال  لي  ا  األفطاد  Avey,Ruth's,2009فال  اف  األكلدياو ب ةةةةةةةةةةةةةب خلم)
الذةي لدةه  ماة  يلت مطتولإ مي رلم الالن ال واةا ايدر بلا م اجهإ ال ةغ ط فالا ةةبت 

 ب ةب لف ب .
سلت الالبدإ ىلا ل  رلم الالن ال واا يلاب كا  ئ ايجلرا كال لشلرت ا لي  اللدةد مي الدرا

بالةةدن ال ب  ال طاكاا ،تأةةث ليهط ال ب  افف الااةةةةةةةةةةةةةة  يةةلت الاطتولةةإ مي رلم الاةةلن 
ال واةةةةا ملدال تطاكالت لبلا ،فت اافدل اكلدياال لف ةةةةب ،تأث ارتبط هذا الا غأط بللااةةةة  يلت 

( .ففا هذا ال دد اا  ت   Batel&paul,2019:Avey 2011الاطتولإ مي ال حوأل الذاتا)
اللدةد مي الدراسةةةلت فج د ببيإ فاادإ رأي رل  الالن ال واةةةا فال  اف  االكلدياا ال لجخ فا 
الةةة ةةةأةةةئةةةةةةةإ الةةةجةةةةةةةلمةةةعةةةاةةةةةةةإ ،فالةةةةةةةذى ةةةة ةةةلةةةةةةة  رةةةةةةةدفره بةةةلةةةا اةةةجةةةةةةةلح الةةة ةةةب  األكةةةةةةةلديةةةاةةةو 

(kaur&purnima,2019.) 
لم الالن ال واةةةةةةةةةةا (بي اللبيلت رأي ر ortega&salanova,2018كال ك ةةةةةةةةةةوت دراسةةةةةةةةةةإ )

( ةللبل جلمعال،فليهطت ال  لي  ارتبلط  رام 682فال فا  األكلدياو بلا بأ إ ي امهل ) =
 الالن ال واا ب ةب مبلشط بلل فا  األكلدياو.

(بي اللبيإ رأي رلم الالن ال واةةةةةةةةةا فال فا   .Irfan et al,2020كال ك ةةةةةةةةةوت دراسةةةةةةةةةإ )
.ةب  الجةةلملةةإ ،فة   بلأه  ملاةةلم رلم (ةةةللبةةل مي521األكةةلدياو ،فتف اةةت اللأ ةةإ ) =

الالن ال واا فملالم ال فا  االكلدياو.فت دلت ال  لي  ىلا ا  رلم الالن ال واا م در 
 ايجلرا ة دى دفرا مطكليل فا ال فا  األكلدياو لل ب .

(ىلا اا ام سةةةة  ا يواةةةةط اللبيلت 2022ففا هذا الاةةةةالل ت دةةةةلت دراسةةةةإ )فسةةةةل  تادى ،
بلشطز فاأط الابلشطز رأي رلم الالن ال واا فال فا  االكلدياا فالودإ االكلديااإ فال أاأطات الا

 (مي ةلبإ كلاإ ال طباإ بجلملإ الالك خللد.209فال ح أب بلا بأ إ مة اط مي ) =
 
 



 م
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 :الدراسة فروض
فو ضةةةةةة   ا لي  الدراسةةةةةةلت الاةةةةةةلبدإ، فامةلر ال  ط  ف   الدراسةةةةةةإ الحللاإ تاةةةةةةلا 

 آلتاإ:لل حد  مي الوطف  ا
ت جد ببيإ ارتبلةاإ دالإ ىت ةةةةةةةةةةةةةةليالر رأي درجلت لفطاد اللأ إ بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ  (1

لالاةةةلم ال  اف  األكةةةلدياو  فدرجةةةلته  بلا األبلةةةلد فالةةةدرجةةةإ الفلاةةةإ لالاةةةلم رلم الاةةةلن 
 ال واو.

ت جد فطفل ىت ةةةةةةةلياإ فو م  سةةةةةةة لت درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةةةةةةك )بلاو، لدرو(  (2
 األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم رلم الالن ال واو.بلا 

ال ت جد فطفل ىت ةةةلياإ فو م  سةةة لت درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةةك )بلاو/ لدرو(  (3
 بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم ال  اف  األكلدياو.

لت ياةي ال     بلل  اف  األكلدياو مي خبن لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةو لدى بأ إ مي ةللب (4
 الجلملإ.
 :واإلجراءات الطريقة

: اب اةةدت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةإ الحةةللاةةإ بلا الا ه  ال دةةةةةةةةةةةةةةوو االرتبةةلةو ،فالا ه  الادةةلر  المنهج
 بلب بلرهال  الابيال  لهذه الدراسإ فم ةل هل ففطفضهل.

 أولا: عينة الدراسة الستطالعية:
ةللبإ ( 129اا دت البلتوإ بأ إ الدراسةةةةةةةةةةةةةةةإ االسةةةةةةةةةةةةةة  ب اإ ال و رلغ بددهل ) =

مي ال للبلت الادأدات بللوطيإ الطابلإ بةلاإ ال  لت جلملإ بأي شةةةا   20.9با  سةةةط باط  
(، فتلريخ 75مي ال   ةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةلت اآلتاإ: جغطافال ) = 2021-2020فو اللل  الدراسةةةةةةةةةةةةو 

( فكل  الهةد  مي هذه اللأ ةإ ه  تاةةةةةةةةةةةةةةةل  19(، ففأليل  ) =20(، فكاااةل  ) =15) =
فابلت ألدفات الدراسةةةةإ الااةةةة  دمإ: ملالم رلم الالن ال  ةةةةليك الاةةةةاة م طيإ مي دةةةةدل 

 ال واو فملالم ال  اف  الدراسو فكبهال مي )ىبداد البلتوإ(.
 ثانياا: عينة الدراسة األساسية:

لدرو( مي ةللبلت  78بلاو،  73( )151تف ات بأ إ الدراسةةإ األسةةلسةةاإ مي ) =
ب ةةةةةةةةة اياإ  با  سةةةةةةةةةط باط  يدره كلاإ ال  لت جلملإ بأي شةةةةةةةةةا  ، فيد ت  اخ الرهل ب طيدإ 
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مي ال ةةللبةةلت الادأةةدات بةةللوطيةةإ الطابلةةإ بةلاةةإ ال طباةةإ فو اللةةل  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةو الجةةلملو  20.94
(، فبل  او  18(، ففأليل  ) =55مي ال   ةةةةةة ةةةةةةلت ال للاإ: ريلضةةةةةةإ ) = 2020-2021

( فكل  الهد  مي هذه اللأ إ ه  ال حد  مي فطف  الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ 33(، فجغطافال ) =45) =
 للاإ.الح

 :الدراسة ومقاييس أدوات
 أولا: مقياس رأس المال النفسي )إعداد الباحثة(:

لبدت البلتوإ هذا الالالم رهد  الف   بي ما  ى رلم الالن ال واو لدى بأ إ 
الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ، فيد ت  ىبداده رهد  ىيجلد ملالم ة  لسةةةةةةةةةةةةةةب فة الإ اللأ إ، فت  االةبر بلا 

وإ بد  فج د ملالم ياةةةةةةةة هد  ةب  الجلملإ األمط الدراسةةةةةةةةلت الاةةةةةةةةلبدإ تأث فجدت البلت
 الذ  اس  جب ت فأط ملالم خلم رهذه اللأ إ.

 مراحل بنال المقياس:
 مط ر ل  الالالم الحللو بلا ال ح  اآلتو:

ل( االةبر بلا امةلر ال  ط  فالدراسةةةةةةةةةلت الاةةةةةةةةةلبدإ الاطتب إ باوه   رلم الالن 
 للد ال لدإ بط.ال واو، فالك رهد  ملطفإ الاولها  فاألب

 ( االةبر بلا بلض الادلةا  الاةةةةةةةةةةةةةةلبدإ ال و اسةةةةةةةةةةةةةة  دمت للالم رلم الالن 
 ال واو بلب بلرهل الا در الطيااو فو تحدةد لبللده فمة التط فم هل:

( Luthns & Youseef 2001ملالم رلم الالن ال واةةةةا األدةةةةلا الذى لبده ) 
ز م زبإ بلا لربلإ لبللد )الفول ز (موطد24تلطيب فسةةةةةل  تادى ب دالاةةةةةااا ،فيد تف   مي )

الذاتاإ ،الاطفاإ،األمب ،ال ول ن( بلا تدرم خالسةةةا ،فيد اسةةة ولدت البلتوإ مي لبللد الالالم 
 ،فكل  مي م  طات ىبداده ا  ية   اف تدرم اباا م لل ل   ت ال للبإ .

ن (  بةلرز تاوةب كب م ه  بلةدار مي لبلةلد رلم الاةل40د(  فيد تف   الالاةلم مي )
ال واةةةةةةةةةةةةةةو فم زبةإ بلا لربلةةإ لبلةةلد هو )الفوةةل ز الةذاتاةةإ، الاطفاةإ، األمةب، ال وةةل ن( فت طافح 

( 120-40االسةةةةةةةةةةةةةة جلبلت مل رأي )ال ، لتالالر، ال( بلا ال طتأب، فت طافح الدرجلت مل رأي )
 درجإ، فتدن الدرجإ الاطتولإ بلا ارتولر ما  ى رلم الالن ال واو فاللة  دحاخ.
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 لسيكومترية لمقياس رأس المال النفسي:ز( الخصائص ا
 لفالر: م شطات ددل ال  اإ لالالم رلم الالن ال واو:

يلمت البلتوإ بحاةةةل  م شةةةطات دةةةدل ال  اإ لالالم رلم الالن ال واةةةو بلسةةة  دا  
( ملةةلمبت 1. في ضةةةةةةةةةةةةةةخ جةةدفن )Amos20ال حلأةةب اللةةلملو ال  كأةةد  بي ةطي  رطاةةلم  

لريإ فلخ ل  اللالم فال ابإ الحطجإ فما  ى الداللإ ل  با كب االاحدار الاعالريإ فاأط الاعا
 موطدز بلا لبللد ملالم رلم الالن ال واو.

 (1جدول )
 تشبعات مفردات أبعاد مقياس رأس المال النفسي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

 الوزن النحداري  المفردذ البعد
 المعياري 

 الوزن 
 النحداري 

 خطأ
 القياس

 بة النس
 الحرجة

مستوى 
 الدللة

 0.01 4.4 0.21 0.92 0.45 10 الكفالذ الذاتية 
9 0.52 1.12 0.22 4.98 0.01 
8 0.79 1.25 0.19 6.54 0.01 
7 0.51 1.2 0.24 4.93 0.01 
6 0.64 1.34 0.23 5.71 0.01 
5 0.7 1.62 0.27 6.08 0.01 
4 0.73 1.55 0.25 6.26 0.01 
3 0.49 1.06 0.22 4.72 0.01 
2 0.66 1.16 0.2 5.86 0.01 
1 0.55 1 - - - 

 0.01 5.25 0.19 0.98 0.51 20 المرونة
19 0.66 1.13 0.17 6.58 0.01 
18 0.57 0.93 0.16 5.82 0.01 
17 0.59 1.04 0.17 6 0.01 
16 0.49 0.9 0.18 5.07 0.01 
15 0.75 1.45 0.2 7.23 0.01 
14 0.58 1.1 0.19 5.87 0.01 
13 0.64 1.24 0.19 6.37 0.01 
12 0.59 0.99 0.16 5.99 0.01 
11 0.62 1 - - - 

 0.01 6.02 0.18 1.09 0.59 30 األمل
29 0.67 1.58 0.24 6.63 0.01 
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 الوزن النحداري  المفردذ البعد
 المعياري 

 الوزن 
 النحداري 

 خطأ
 القياس

 بة النس
 الحرجة

مستوى 
 الدللة

28 0.45 0.72 0.15 4.71 0.01 
27 0.69 1.8 0.26 6.81 0.01 
26 0.72 1.56 0.22 7.02 0.01 
25 0.68 1.49 0.22 6.76 0.01 
24 0.7 1.56 0.23 6.9 0.01 
23 0.44 1.1 0.24 4.67 0.01 
22 0.5 1.41 0.27 5.24 0.01 
21 0.63 1 - - - 

 0.01 4.55 0.28 1.29 0.44 40 التفاؤل
39 0.78 1.65 0.23 7.03 0.01 
38 0.77 1.96 0.28 7 0.01 
37 0.69 1.73 0.27 6.45 0.01 
36 0.54 1.2 0.23 5.35 0.01 
35 0.76 1.57 0.23 6.93 0.01 
34 0.5 1.52 0.31 4.99 0.01 
33 0.55 1.55 0.28 5.44 0.01 
32 0.77 2.12 0.3 6.98 0.01 
31 0.6 1 - - - 

ب د  كلات دالإ ملالم رلم الالن ال واةةا ( ل  جااا موطدات 1ة  ةةخ مي جدفن)
رأس المال اةةةةةةل  م شةةةةةةطات دةةةةةةدل ال  اإ ألبللد ملالم بح ت البلتوإ، ف يلم0.01ماةةةةةة  ى 
 .النفسى
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 (2جدول )
 مؤشرات صدق البنية لمقياس رأس المال النفسي

  2χطات ال ا ام جأدز تأث كلات  ااإ ( ل  م شةةةةةةةةةةةةةة2ة  ةةةةةةةةةةةةةةخ مي جدفن  )    
،  ف 0.01ب د ماةةةةة  ى  دالإ ىت ةةةةةليالر  فها  734تطيإ =  ردرجلت 1460.63لل ا ام = 

 =GFI، فم شطات تاي الا لبدإ ) 1.99ىلا درجلت الحطيإ =  2χكلات ال ابإ رأي  ااإ 
0.95، NFI= 0.93  ،IFI= 0.91 ،CFI= 0.94   ،RMSEA= 0.08  مال ةدن ، )
  .  فج دز م لبدإ جأدز ل ا ام ال حلأب الللملو ال  كأد  لالالم رلم الالن ال واابلا 

فمال سةةةةةةةةةةةةةة   ياةي الد ن ل  ا لي  ال حلأب الللملو ال  كأد  يدمت دلأبر ي يلر بلا 
ددل ال  ل  لالالم رلم الالن ال واو، فياةي ت ضاخ ا لي  ال حلأب الللمب ال  كأد  ل  اإ 

  واو مي خبن ال ةب ال للو:لبللد رلم الالن ال

 الادى الاوللو اللااإ الا شط
Chi-

square(CMIN) 1460.63  

  0.01دالط ب د  ما  ى الداللإ
DF 734  

CMIN/DF 1.99  5ليب مي 

GFI 0.95 ( ىلا )اللااإ الاطتولإ )لى ال ا تد ط  لف  (:1مي )دوط
 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام. 1تالفى 

NFI 0.93 ( ىلا )(: اللااإ الاطتولإ )لى ال ا تد ط  لف 1مي )دوط
 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام. 1تالفى 

IFI 0.91 
(: اللااإ الاطتولإ )لى ال ا تد ط  لف 1مي )دوط( ىلا )

 حاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام.د 1تالفى 

CFI 0.94 
(: اللااإ الاطتولإ )لى ال ا تد ط  لف 1مي )دوط( ىلا )

 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام. 1تالفى 

RMSEA 0.08 ( ىلا )(: اللااإ الدطيبإ مي ال وط ت أط ىلا 0.1مي )دوط
 م لبدإ جأدز لل ا ام.



 
 

 

 

) 164) 

 د. سارة حممد شاهني 

 2023 يناير، 1ج، 73جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 
 رأس المال النفسىمقياس ألبعاد ( البنال العاملى  1شكل ) 

 التساق الداخلي لمقياس رأس المال النفسي:
ت  تاةةةةةةةةةةةةةلبط بي ةطي  ىيجلد مللمب االرتبلط رأي العبلرز فالدرجإ الفلاإ للبلد الذ  

 ت  او ىلاط، فالجدفن ال للو ة ضخ هذه الاللمبت:



 م

 

 

) 165) 

 2023 يناير، 1ج، 73رشاد النفسي، العدد جملة اإل

 

  اإلسهام النسىب لرأس املال النفسى فى التنبؤ بالتوافق األكادميي

 (3جدول )
 (129التساق الداخلي لعبارات مقياس رأس المال النفسي )ن=

 التفاؤل األمل المرونة الكفالذ الذاتية 
رقم 
 العبارذ

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارذ

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارذ

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارذ

معامل 
 الرتباط

1 0.45** 11 0.56** 21 0.65** 31 0.54** 
2 0.72** 12 0.47** 22 0.59** 32 0.68** 
3 0.63** 13 0.48** 23 0.48** 33 0.57** 
4 0.51** 14 0.53** 24 0.67** 34 0.67** 
5 0.60** 15 0.66** 25 0.64** 35 0.56** 
6 0.63** 16 0.77** 26 0.71** 36 0.53** 
7 0.58** 17 0.59** 27 0.73** 37 0.59** 
8 0.68** 18 0.70** 28 0.66** 38 0.70** 
9 0.58** 19 0.61** 29 0.54** 39 0.49** 

10 0.48** 20 0.57** 30 0.59** 40 0.62** 
 0.01** دالة عند           

ف  ،   0.01( ل  جااا موطدات لبللد الالالم كلات دالإ  ب د ما  ى 3ة  خ مي جدفن )
للالالم، كال ت  تاةةةةةل  االرتبلط رأي األبللد الوط اإ ف الدرجإ  الذى ة كد االتاةةةةةلل الداخلو

 الفلاإ للالالم ف كلات ال  لي  كال بللجدفن ال للو:
 (4جدول )

 الرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس معامالت
 معامل الرتباط بالدرجة الكلية البعد

 **0.81 الكفالذ الذاتية
 **0.83 المرونة

 **0.80 األمل
 **0.85 التفاؤل

 0.01** دال عند                          
افح مللمبت ( ل  األبللد ت ا  ما الالالم كةب تأث ت ط 4ة  خ مي جدفن )

( مال ي أط ىلا ل  ه لك 0.01( فجاالهل دالإ ب د ما  ى )0.85  - 0.80االرتبلط رأي: )
 اتاليل رأي جااا لبللد الالالم ، فلاط ر جط بل  دلدل فو  الم مل فضا للالسط.
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 ثانياا: ثبات المقياس:
اللد تاةةةةةةةةةةةةة ت  ااإ الوبلت للل امب الوط اإ بلسةةةةةةةةةةةةة  دا  ةطيدإ للول كطفابل ، فملكدف 

 لفماجل، فالجدفن ال للو ة ضخ هذه الاللمبت.
 (5جدول )

  ثبات أبعاد مقياس رأس المال النفسي والمقياس ككل
 ماكدونالد أوميجا معامل ألفا كرونباخ العامل 

 0.83 0.84 الفول ز الذاتاإ 
 0.82 0.82 الاطفاإ

 0.76 0.76 األمب
 0.72 0.73 ال ول ن

 0.88 0.89 الالالم كةب
(  ل  جااا مللمبت الوبلت مطتولإ فالذى ة كد ابلت الالالم 5ة  خ مي الجدفن الالر  )

كلات مطتولإ، ف رذلك ف    ف ملكدفاللد لفماجل فالك مي خبن ل   ا  مللمبت للول كطفابل 
 األداز الاا  دمإ ت األ بلل دل ف الوبلت ف ياةي اس  دامهل بلاالر.

 

 اديمي)إعداد الباحثة(ثانياا: مقياس التوافق األك
لبدت البلتوإ هذا الالالم رهد  الف ةةةةةةةةةةةةةة  بي ال  اف  األكلدياو لدى ةللبلت 

 الجلملإ، فيد مط ىبداد الالالم بلدز مطاتب ا جلهل فاال ةلو:
ل( تحلأةةب ال  طيةةلت فاألدراةةلت الا  ةةةةةةةةةةةةةةلةةإ باوه   ال  اف  األكةةلدياو فالةةك رهةةد  

 وه  ، فاس  بم مة التط فاألبللد الاة اإ لط.الف   بي فجهلت ال  ط الا  لوإ لهذا الا
 ( االةبر بلا الادلةا  الاةةةةةةةةةةةةةةةلبدإ ال و اسةةةةةةةةةةةةةة هدفت  الم ال  اف  األكلدياو 

( 1964بلب بلرهل لسةةةةةةلسةةةةةةلر فمطجللر فو تحدةد لبللد الالالم، فم هل مدلةا  محا د الليلد  )
ب، ( تلطيةةةةةةب الةةةةةةدري و، جاةةةةةةب اللأةةةةةةYoungman, 1979تلةةةةةةدةةةةةةةب الج أةةةةةةد ، ملاةةةةةةلم )

(،فملالم ال  اف  الدراسةةةةةةةةةةةةا 2015(،ملالم ال  اف  الدراسةةةةةةةةةةةةا لاحاد بلا الاهدى )1993
 (.2010ل لتب لسلد )

(  بلرز ت اب كب م هل بلدار مي لبللد ال  اف  األكلدياو 30م( تف   الالالم مي )
  (،( لبللد ت اوب فو )اللبيإ بلللمب ، االتجله اح  الدراسإ، اللبيإ بللالل3م زبإ بلا )



 م

 

 

) 167) 

 2023 يناير، 1ج، 73رشاد النفسي، العدد جملة اإل

 

  اإلسهام النسىب لرأس املال النفسى فى التنبؤ بالتوافق األكادميي

( لمل  االخ الر لمل  كب  بلرز اباإ اخ الرات ها )ال ، لتالالر، ال( في   فضةةةةةةةةةةةةةا ببمإ )
( 1-2-3الا لسب ل جهإ ا ط ال للبإ، فت  ال  حاخ ب ب ل  الدرجلت ال للاإ بلا ال  الو )

( فتةةدن الةةدرجةةإ الاطتولةةإ بلا ارتوةةلر ال  اف  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةو 90-30فت طافح الةةدرجةةلت مةةل رأي )
 فاللة .

 

 و( الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق األكاديمي:
 لفالر: م شطات ددل ال  اإ لالالم ال  اف  األكلدياو:

يلمت البلتوإ بحاةةةةل  م شةةةةطات دةةةةدل ال  اإ لالالم ال  اف  األكلدياو بلسةةةة  دا  
( ملةةلمبت االاحةةدار 6في ضةةةةةةةةةةةةةةخ جةةدفن ) Amos20اللةةلمةةب ال  كأةةد  بي ةطي  رطاةةلم  

ط الاعالريإ فلخ ل  اللالم فال ابإ الحطجإ فما  ى داللإ ت با كب موطدز بلا الاعالريإ فاأ
 لبللد ملالم ال  اف  األكلدياو:
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 (6جدول )
 تشبعا مفردات أبعاد مقياس التوافق األكاديمي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

 الوزن النحداري  المفردذ البعد
 المعياري 

 الوزن 
 نحداري ال 

 خطأ
 القياس

 النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الدللة

 العالقة بالزمالل

10 0.52 0.96 0.21 4.66 0.01 
9 0.91 1.67 0.27 6.32 0.01 
8 0.66 1.26 0.23 5.43 0.01 
7 0.48 1.06 0.24 4.45 0.01 
6 0.52 0.96 0.2 4.69 0.01 
5 0.62 1.08 0.21 5.25 0.01 
4 0.56 1.2 0.24 4.95 0.01 
3 0.51 1.03 0.23 4.6 0.01 
2 0.74 1.64 0.28 5.77 0.01 
1 0.52 1 - - - 

التجاه نحو 
 الدراسة

20 0.62 1.09 0.18 6.04 0.01 
19 0.58 0.63 0.11 5.72 0.01 
18 0.66 1.02 0.16 6.33 0.01 
17 0.76 0.88 0.13 6.94 0.01 
16 0.85 0.94 0.13 7.48 0.01 
15 0.52 0.67 0.13 5.2 0.01 
14 0.71 0.67 0.1 6.61 0.01 
13 0.57 0.92 0.16 5.66 0.01 
12 0.71 1.02 0.15 6.65 0.01 
11 0.59 1 - - - 

 العالقة بالمعلم

30 0.69 0.99 0.14 7.31 0.01 
29 0.6 0.96 0.15 6.45 0.01 
28 0.79 1.22 0.15 8.18 0.01 
27 0.92 1.62 0.17 9.31 0.01 
26 0.59 1.1 0.17 6.36 0.01 
25 0.56 0.97 0.16 6.06 0.01 
24 0.67 1.26 0.18 7.13 0.01 
23 0.63 1.03 0.16 6.67 0.01 
22 0.82 1.16 0.14 8.51 0.01 
21 0.67 1 - - - 



 م
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  اإلسهام النسىب لرأس املال النفسى فى التنبؤ بالتوافق األكادميي

ب د ما  ى  كلات دالإ  ملالم ال  اف  األكلدياو( ل  جااا موطدات 6ة  خ مي جدفن )
. ال  اف  األكلدياوبحال  م شطات ددل ال  اإ ألبللد ملالم  ت البلتوإ، ف يلم0.01

 األكلدياو:ال  اف  ( م شطات ددل ال  اإ لالالم 7في ضخ جدفن)
 (7جدول )

 مؤشرات صدق البنية لمقياس التوافق األكاديمى
 الادى الاوللو اللااإ الا شط
Chi-

square(CMIN) 
794.58  

 ما  ى الداللإ
الإ ب د ما  ى د

0.01 
 

DF 461  
CMIN/DF 1.72  5ليب مي 

GFI 0.94 
 1(: اللااإ الاطتولإ)ليلل و تد ط  لف تالفى 1مي)دوط( ىلا)

 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام.

NFI 0.91 
 1(: اللااإ الاطتولإ )ليلل و تد ط  لف تالفى 1مي )دوط( ىلا )

 م.دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ا

IFI 0.95 
 1(: اللااإ الاطتولإ )ليلل و تد ط  لف تالفى 1مي )دوط( ىلا )

 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام.

CFI 0.92 
 1(: اللااإ الاطتولإ)ليلل و تد ط  لف تالفى 1مي)دوط( ىلا)

 دحاخ( ت أط ىلا م لبدإ لف ب لل ا ام.

RMSEA 0.08 
ي ال وط ت أط ىلا (: اللااإ الدطيبإ م0.1مي)دوط( ىلا)

 م لبدإ جأدز لل ا ام.

لل ا ام =   2χ( ل  م شةةةةةةةةةةةةةةطات ال ا ام جأدز تأث كلات  ااإ 7ة  ةةةةةةةةةةةةةةخ مي جدفن )    
،  ف كلات ال اةةبإ  0.01ب د ماةة  ى  دالإ ىت ةةليالر  فها  461ردرجلت تطيإ =  794.58
 ، =0.94GFI، فم شةةةةةةةةةةةطات تاةةةةةةةةةةةي الا لبدإ ) 1.72ىلا درجلت الحطيإ =  2χرأي  ااإ 

NFI= 0.91  ،IFI= 0.95 ،CFI= 0.92   ،RMSEA= 0.08  ماةةل ةةةدن بلا ، )
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فياةي  . فج دز م ةةلبدةةإ جأةةدز ل ا ام ال حلأةةب اللةةلملو ال  كأةةد  لالاةةلم ال  اف  األكةةلدياو
 ت ضاخ ا لي  ال حلأب الللملو ال  كأد  ل  اإ ال  اف  األكلدياو  مي خبن ال ةب ال للو:

 
 

 التوافق األكاديمياملى لمقياس ( البنال الع 2شكل ) 
 

 
 



 م
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 2023 يناير، 1ج، 73رشاد النفسي، العدد جملة اإل

 

  اإلسهام النسىب لرأس املال النفسى فى التنبؤ بالتوافق األكادميي

 التساق الداخلي لمقياس التوافق األكاديمي :
ت  تاةةةةةةةةةلبط بي ةطي  ىيجلد مللمب االرتبلط رأي العبلرز فالدرجإ الفلاإ الذ  ت  او 

 ىلاط، فالجدفن ال للو ة ضخ هذه الاللمبت.
 (8جدول )

 (129ن=قيم معامالت الرتباط لعبارات مقياس التوافق األكاديمى )
 العالقة بالمعلم التجاه نحو الدراسة العالقة بالزمالل

 معامل الرتباط رقم العبارذ معامل الرتباط رقم العبارذ معامل الرتباط رقم العبارذ
1 0.55** 11 0.58** 21 0.57** 
2 0.61** 12 0.51** 22 0.63** 
3 0.66** 13 0.48** 23 0.70** 
4 0.47** 14 0.46** 24 0.52** 
5 0.56** 15 0.56** 25 0.50** 
6 0.44** 16 0.51** 26 0.44** 
7 0.48** 17 0.64** 27 0.71** 
8 0.53** 18 0.61** 28 0.78** 
9 0.63** 19 0.57** 29 0.65** 

10 0.58** 20 0.64** 30 0.64** 
 0.01** دالة عند                  

للد الالالم كلات دالإ  ب د ماةةةةةةةةة  ى ( ل  جااا موطدات لب8ة  ةةةةةةةةةخ مي جدفن )
للالالم، كال ت  تاةةةةةةةةةةةةةةل  االرتبلط رأي األبللد  ف الذى ة كد االتاةةةةةةةةةةةةةةلل الداخلو ،   0.01

 الوط اإ ف الدرجإ الفلاإ للالالم ف كلات ال  لي  كال بللجدفن ال للو:
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 (9جدول )
 معامالت الرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس

 معامل الرتباط بالدرجة الكلية لبعدا
**0.89 اللبيإ بلللمب   

**0.85 االتجله اح  الدراسإ  
**0.87 اللبيإ بللالل   

 0.01** دال عند                          
( ل  األبللد ت ا  ما الالالم كةب تأث ت طافح مللمبت 9ة  خ مي جدفن )

( مال ي أط ىلا ل  ه لك 0.01( فجاالهل دالإ ب د ما  ى )0.89  - 0.85االرتبلط رأي: )
 اتاليل رأي جااا لبللد الالالم ، فلاط ر جط بل  دلدل فو  الم مل فضا للالسط.

 ثانياا: ثبات المقياس:
يلمت البلتوإ بحاةةةةةةةةةةةل  ابلت الالالم ب طيد أي هال: للول كطفابل  فةطيدإ ال جليإ 

 ةب، فالجدفن ال للو ة ضخ مللمبت الوبلت.ال   اإ ألبللد الالالم فالالالم ك
 (10جدول )

 ثبات مقياس التوافق الدراسي بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية
 التجزئة النصفية ) سبيرمان براون ( معامل ألفا كرونباخ البلد

 0.81 0.85 اللبيإ بلللمب 

 0.83 0.86 االتجله اح  الدراسإ

 0.80 0.82 اللبيإ بللالل 

 0.93 0.94 الالالم كةب

( ل  جااا مللمبت الوبلت مطتولإ فالذى ة كد ابلت ملالم 10ة  خ مي الجدفن الالر  )
 ال  اف  األكلدياو.

 
 
 
 
 
 



 م
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  اإلسهام النسىب لرأس املال النفسى فى التنبؤ بالتوافق األكادميي

 :الدراسة إجراءات
ت  أ  لدفات الدراسةةةةةةةإ )ملالم رلم الالن ال واةةةةةةةو، ملالم ال  اف  األكلدياو( بلا  (1

 بأ إ الدراسإ االس  ب اإ.
ل  ال  ةةةةةةةةةةةةليك الاةةةةةةةةةةةةاة م طيإ لالالم رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةو فملالم ال  اف  تاةةةةةةةةةةةة (2

 األكلدياو.
ت  أ  لدفات الدراسةةةةةةةإ )ملالم رلم الالن ال واةةةةةةةو، ملالم ال  اف  األكلدياو( بلا  (3

 بأ إ الدراسإ األسلساإ.
توطيغ فت ةةةحاخ اسةةة جلبلت لفطاد بأ إ الدراسةةةإ، فتاةةةل  مللمبت االرتبلط رأي رلم  (4

فال  اف  األكلدياو، فتاةةةةةةةةل  الوطفل رأي ال للبلت اف  ال   ةةةةةةةةك الالن ال واةةةةةةةةو 
الللاو فاألدرو فو كب مي م غأط )رلم الالن ال واةةو، فال  اف  األكلدياو(، فتاةةل  
ىمةلااإ ال     بلل  اف  األكلدياو مي خبن درجلت لفطاد بأ إ الدراسةةةةةةةةةةةةةةةإ بلا لبللد 

 ملالم رلم الالن ال واو.
 :اومناقشته الدراسة نتائج

ففو هذا الجل  تلط  البلتوإ ا لي  الدراسةةةةإ فم لي ةةةة هل فو ضةةةة   امةلر ال  ط  
 فالدراسلت الالبدإ بلا ال ح  اآلتو:

 نتائج التحقق من الفرض األول:
ة ك الوط  األفن بلا لاط "ت جد ببيإ دالإ ىت ةةةةةةةةةليالر رأي رلم الالن ال واةةةةةةةةةو 

 فال  اف  األكلدياو لدى ةللبلت الجلملإ".
  مي دةةةةحإ هذا الوط  يلمت البلتوإ بحاةةةةل  مللمب ارتبلط رأطسةةةة   رأي فلل حد

لبللد ملالم رلم الالن ال واو فالدرجإ الفلاإ فال  اف  األكلدياو فكلات ال  لي  كال بللجدفن 
 اآلتو:
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 (11جدول )
المال معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس التوافق األكاديمي والدرجة الكلية وأبعاد مقياس رأس 

 النفسي والدرجة الكلية
 رأس المال النفسى

 
 التوافق الدراسي

الكفالذ 
 الدرجة الكلية التفاؤل األمل المرونة الذاتية

 **0.39 **0.36 **0.39 **0.38 **0.35 اللبيإ بلللمب 
 **0.42 **0.42 **0.41 **0.38 **0.37 االتجله اح  الدراسإ

 **0.41 **0.41 **0.38 **0.37 **0.38 اللبيإ بللالل 
 **0.43 **0.42 **0.41 **0.4 **0.39 الدرجإ الفلاإ

0.01** دال عند                                              
لبللد  رأي 0.01ة  ةةةةةةةةةةةةخ مي الجدفن لاط ت جد ببيإ ارتبلةاط م جبإ ف دالإ ب د ماةةةةةةةةةةةة  ى 

ملالم رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةا ف الدرجإ ال  اف  األكلدياو  ف الدرجإ الفلاإ ف فلبللد  ملالم 
 الفلاإ  .

في  خ مي الجدفن الالر  لاط ت جد ببيإ م جبإ دالإ ىت ليالر ب د ما  ى داللإ 
( رأي درجةةلت ال ةةللبةةلت بلا لبلةةلد رلم الاةةلن ال واةةةةةةةةةةةةةةو )الفوةةل ز الةةذاتاةةإ، 0.01، 0.05)

لدياو تأةث ارتوا ملةلمةب الاطفاةإ، األمةب، ال وةل ن( فبأي الةدرجةإ الفلاةإ لالاةلم ال  اف  األكة
( فه  دان ىت ةةةةةةةةةةةةليالر مال ةدن بلا فج د 0.43ارتبلط رأطسةةةةةةةةةةةة   رأي الا غأطيي فالذ  رلغ )

ببيإ م جبإ رأي رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةو فال  اف  األكلدياو، ل  لاط كلال زاد ملدن رلم الالن 
 ة  دحاخ.ال واو لدى الوطد كلال ارتوا لديط ملدن ال  اف  األكلدياو تبللر لذلك فالل

فت ةةةةةةةةةةأط هذه ال  لي  جاالهل ىلا فج د ببيإ م جبإ دالإ ىت ةةةةةةةةةةليالر رأي كب لبللد 
رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةو فبأي كب لبللد ال  اف  األكلدياو، ل  لاط كلال ارتوا ملدن رلم الالن 
ال واةةةو لدى ال للبإ ارتوا تبللر لذلك ماةةة  ى ال  اف  األكلدياو لدةهل، فكلال اا وض ماةةة  ى 

الن ال واةةةةةةةةةةةةةةو اا وض تبللر لذلك ماةةةةةةةةةةةةةة  ى ال  اف  األكلدياو لدى ال للبإ. فتلد هذه رلم ال
ال  اجإ م  لاإ تأث بلد رلم الالن ال واةةةو لتد الا غأطات اميجلراإ الهلمإ فو ال ةةة  ةةةاإ، 
تأث يلد م غأط مي الا غأطات الهلمإ الدافلإ للوطد اح  اماجلز فتحدأ  ال جلح فالذ  مي 

طد يلدرار بلا تحدأ  ال  اف  ب ةةةةةةةةب بل  فال  اف  الدراسةةةةةةةو ب ةةةةةةةةب خلم شةةةةةةةأاط ل  يجلب الو
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فيلدرار بلا م اجهإ األتدا  ال ةةةةةةةةلا إ مي ت لط، تأث تاوب مة الت رلم الالن ال واةةةةةةةةو 
فو كةةب مي الفوةةل ز الةةذاتاةةإ فاألمةةب فالاطفاةةإ فال وةةل ن، فتللةةب الاة اةةلت ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةب ك أط فو 

ن الدراسةةةإ فال غلب بلا مل يلتهل سةةة ا  لكلات ما ماةةةلبدز الوطد بلا تحدأ  ال  اف  فو مجل
اللمب ، لف فو اتجلهلته  اح  الدراسةةإ ااتهل، لف فو ببيلته  بللاللاأي، فيأتو الحدةث بي 
لهااإ تحدأ  ال  اف  الدراسةةةو لدى ال للبإ الجلمعاإ بللبحث بي الاة الت األسةةةلسةةةاإ لا غأط 

ميجلراإ الهلمإ فو ال ةةة  ةةةاإ فال و مي شةةةأاهل رلم الالن ال واةةةو الذ  يلد لتد الا غأطات ا
تحدأ  ماةةةةةةةةة  ى مطتوا مي ال  اف  فاميجلراإ لدى ال للبإ الجلمعاإ تأث تاوب الفول ز الذاتاإ 
كأتد الاة الت الاهاإ دفرار مهالر لدى الوطد تأث ى  امتاةةةةةةةةةةةةةةلم بللولبلاإ ه  ي لبإ الوطد 

لأي ر جلح فتل اد فو جل  م هل بلا بددرتط بلا تغأأط الاةةةةةةةةةةةةةةل ك الا ل   ل حدأ  ا لم م
ىدراك ال ةةةة رز ال و ي  رهل الا لل  بي اواةةةةط فبلا يدرتط فو الجهد الا ذفن فو األدا  بلا 
الاهاإ فبلا درجإ الاولرطز اللللاإ فامدةةةةةةةةةةةةةةطار ل حدأ  ا لي  ال لل ، فهذا يحد  لدى ال للبإ 

اتجلهلتهل اح  ا  اإ الدراسةةةةةةةةةةةةةإ  الجلمعاإ ال  اف  الدراسةةةةةةةةةةةةةو في دف فو ببي هل رلمبيهل ففو
فال   ةةةةةةك فكذلك فو ببيلتهل باللاأهل فمدرسةةةةةةأهل مال يحد  ماةةةةةة  ى لف ةةةةةةب مي ال  اف  

 فال فا  ب ةب بل .
كذلك ياوب بلد الاطفاإ كأتد مة الت رلم الالن ال واةةةةةةةةةو لتد األبللد الهلمإ للوطد 

ةدز للا ةةةةةةةةةةةلإ ال اتدز فكذلك فال و ت اوب فو يدرتط بلا تغأط فجه ط الوفطيإ فايجلد تل ن بد
ال حد  فو ىيجلد تل ن لخطى مال ياةةةه  فو تفا  فت اف  ال للبإ الجلمعاإ فتحدأ  ماةةة  ى 
مي ال فا  الاةةةةةل كو ب دمل ت اجط ال للبإ م اي  ب ةةةةةأبإ لف ضةةةةةلا إ فو مجلن الدراسةةةةةإ، 

 هل الدراسةةةإ كال تاةي الاطفاإ ال للبإ فو ال للفو مي ال أاأطات الاةةةل اإ فال ةةةلا إ ال و تاةةة 
سةةةةةةة ا  فو مجلن الدراسةةةةةةةإ اواةةةةةةةط لف ببيلتهل رلمبيهل فلسةةةةةةةلتذتهل مال يحد  ال فا  فال  اف  

 الدراسو ب ةب لف ب.
كاةةل ياوةةب األمةةب كةةأتةةد لبلةةلد رلم الاةةلن ال واةةةةةةةةةةةةةةو م غأطار هةةلمةةلر فو تحدأ  ال  اف  

تب إ بللدراسإ، تأث الدراسو لدى ال للبإ، تأث ةللب دفرار هلملر فو ىاجلز الاهل  الهلمإ الاط 
يحول األمةةةب ر بةةةإ الوطد فو ال جةةةلح فتحدأ  ال فا  فال  اف ، فيةةةدرز ال ةةةللبةةةإ بلا تحةةةدةةةةد 
فم لبلإ كلفإ الا ب الا ديإ لل جلح فال  اف  مال ياه  ب ةب ك أط فو تحدأ  ال  اف  فال فا  

 اااإ فالاا د لاإ الدراسو، تأث يلد األمب مولرطز األفطاد فو ال  جط اح  تحدأ  األهدا  ال  
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ىضةةةةةةلفإ ىلا يدرز األفطاد بلا ت تأد الااةةةةةةلرات ل حدأ  األهدا  ل  ت لب األمط، تأث ة فط 
األمب ال حد  فال ايعاإ تجله تحدأ  األهدا ، فه  ردفره ياوب اسةةةةة والرار لجه د ال للبلت اح  

 تحدأ  لهدافه  فت افده  الدراسو ب ةب لف ب.
األسلساإ فالهلمإ لا غأط رلم الالن ال واو فيلد لتد  كال ياوب ال ول ن لتد األبللد

لفجط رلم الالن ال واةةةو الذ  يدد  ماةةةلهاإ ىيجلراإ ل حدأ  ال جلح فو الحلضةةةط فالااةةة د ب، 
فه  ياوب اب دلدار ىيجلرالر تجله األهدا . فيلد ال ول ن مي لكوط الل امب ارتبلةلر بلل  ال و  

األبللد الحلسةةةةةةةةةةةةةةاإ للوطد فال و تحدد اا ط ال واةةةةةةةةةةةةةةأط  اميجلرو اللل ، تأث ى  ال ول ن مي
لدتدا  الجأدز فالاةةةأئإ فهذا مل يجلب ال للبإ ال و ت ا ا ردرجإ ك أطز مي ال ول ن ليدر بلا 
تواةةةةةةةةأط األتدا  ال ةةةةةةةةلا إ ال و ت اجههل فو مجلن الدراسةةةةةةةةإ بلا لاهل لتدا  في اإ بلرطز 

دا  فال حديلت ب ةةةةةةب لف ةةةةةب مال يحد  فلااةةةةةت داياإ مال يجللهل ليدر بلا ت ط هذه األت
 Positiveال  اف  فال فا  الدراسةةةةةةةةو ب ةةةةةةةةةب ك أط، تأث ى  ال ول ن ياوب الللف اميجلرو )

Attribution.ل  ال ول ن فو تحدأ  ال جلح األتو فالاا د ب ،) 
 ,Luthansفتلةةةد هةةةذه ال  اجةةةإ م ودةةةإ ما ررا  ل اةةةلا ، ف جألحباةةةةةةةةةةةةةةةةلت، فلأوط )

Vogelgea Sang & Laster, 2006 تأث ى  رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةو يلد لتد الا ارد )
 ال   اإ اميجلراإ ال و تالبد األفطاد بلا تحد  ال جلح فو ا اتو الحالز الا  لوإ.

 ,Synyder, Feldman, Taylor, Adansكال تأتو هذه ال  اجإ م ودإ ما ررا  )
إ ياوب لتد الددرات ل  لأد ( تأث ة دف ل  رلم الالن ال واةةةةةةةةةةو بأبللده اميجلرا270 ,2000

ماةةةةةةلرات لل دةةةةةة ن ىلا ال ا تلت فالغليلت فاألهدا ، ل  ىاط يدرز الوطد الادركإ بلا ت لأد 
 خ ط الجحإ لل د ن ىلا ر بلتط.

( Rus & Jesuus, 2010كال تأتو م ودإ لي ةةةةلر ما لبحل  راسةةةةو فجأباةةةة مو )
لوطد الدلرلإ لل   ر في األ ر ج د تأث يلد رلم الالن ال واةةةةةو ه  الحللإ ال واةةةةةاإ اميجلراإ ل

الودإ ل ذن الجهد )الفول ز الذاتاإ( فجلب ما د ىيجلرو ل حدأ  ال جلح فو الاا د ب )ال ول ن(، 
 فالاولرطز اح  تحدأ  األهدا  )األمب(، فاالرتداد مطز لخطى بلد ال لط  لل دايد )الاطفاإ(.

( تأث Luthans, et al, 2008كال تأتو هذه ال  اجإ لي ةةةةةةةلر م ودإ ما دراسةةةةةةةإ )
يلد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةو م غأطار ىيجلرالر مي خبن مل يحددط مي ا لي  ىيجلراإ مواطز فو ت ااإ 
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الا ارد الب ةةطيإ فادارز األدا  فالاةةل ك، فطلم الالن ال واةةو ةليد مي سةةلو األفطاد اح  تحدأ  
 ال   اإ. األهدا  ف بر بي تحاأي ال السك فال للف  فاتدا  تغأط ىيجلرو فو

( فو دراس ط ىلا ل  رلم الالن ال واو مي شأاط Millard, 2011k 12لشلر ) دفي
ىضةةلفإ اللدةد مي ال  لي  اميجلراإ الاطتب رهل فال و تلاب بلا ت ةةجاا الاةةل كالت الاةةلااإ 
لدفطاد فالا اوب فو الا لركإ فمالبدز زمب  الدراسإ لف الاالبدز فو ال حاي ال   ااو مي 

 ألففلر فالاد طتلت.خبن ا
 نتائج التحقق من الفرض الثاني:

في ك الوط  الولاو بلا لاط "ت جد فطفل اات داللإ ىت ةةةةةةةةةةلياإ فو م  سةةةةةةةةةة لت 
درجلت لفطاد اللأ إ ففدلر لل   ةةةةةةةةك )بلاو/ لدرو( بلا األبللد فالدرجإ الفلاإ لالالم رلم 

 الالن ال واو".
الا  سةةةةةةةة لت فاالاحطافلت  فلل حد  مي دةةةةةةةةحإ هذا الوط  يلمت البلتوإ بحاةةةةةةةةل 

الاعالريإ ألبللد ملالم رلم الالن ال واةةةةةةو فكب مي ال   ةةةةةة ةةةةةةلت الللااإ فاألدراإ، فكذلك 
 تال   ا  )ت( فكلات ال  لي  كال فو الجدفن ال للو:

 (12جدول )
 الفروق بين التخصصات العلمية واألدبية في أبعاد والدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي

 مستوى الدللة قيمة ت ع م ن خصصالت البعد

 الكفالذ الذاتية
 4.32 24.82 73 بلاا

 اأط دالإ 0.24
 3.52 24.67 78 لدرا

 المرونة
 3.66 26.77 73 بلاا

 اأط دالإ 0.31
 3.20 26.59 78 لدرا

 األمل
 3.34 26.81 73 بلاا

 اأط دالإ 0.25
 3.06 26.68 78 لدرا

 التفاؤل
 3.92 26.01 73 بلاا

 اأط دالإ 0.02
 3.42 26.03 78 لدرا

 الدرجة الكلية
 14.38 104.41 73 بلاا

 اأط دالإ 1.46
 12.26 103.96 78 لدرا

ت جد فطفل اات داللإ ىت لياإ رأي ال    لت الللااإ ال  ة  خ مي الجدفن الالر  لاط 
ث كلات جااا  ا  " ت"  فا جااا لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةا ف الدرجإ الفلاإ  تأف األدراإ 

 اأط دالإ ىت ليالر .
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في  خ مي ا لي  هذا الوط  لاط ال ت جد فطفل دالإ ىت ليالر فو درجإ رلم الالن 
فهو  ااإ اأط دالإ  1.46ال واةةةةةةةةةةو تبللر لل   ةةةةةةةةةةك )بلاو/ لدرو( تأث رلغت  ااإ )ت( 

 ىت ليالر فالك فو ال   ك )بلاو/ لدرو(.
ت  ل  درجلت ال للبلت اف  ال   ةةةةةةةك األدرو  فمال سةةةةةةة   ت ةةةةةةةأط ال  لي  لاط ال

فال   ةةةةةةةةةةك الللاو بلا لبللد ملالم رلم الالن ال واةةةةةةةةةةو فالدرجإ الفلاإ للالالم، فتطجا 
البلتوإ هذه ال  اجإ ىلا  ل  بأ إ البحث مي ال للبلت ة ا لي بددر م اةةةةةةةةةةةةةلف مي رلم الالن 

دار ام بك الوطد للج ااب ال واةةةةةةةةةةو، فهذا ى  اخ ب  ال   ةةةةةةةةةةك ال يلد بلمبر م اطار فو مد
اميجلراإ كللفول ز الذاتاإ فيدرز الوطد بلا ال حاب فيدرتط بلا ال   اط للااةةةةةةةةة د ب، كذلك ال 
ي  ل  فو لبللد رلم الالن ال واةةو األخطى كللاطفاإ فاألمب فال ول ن فو م اجهإ الا ةةةبت 

لد اميجةةلراةةإ ياةي فال حةةديةةلت فاللاةةب بلا اماجةةلز فتحدأ  األهةةدا ، تأةةث ى  هةةذه األبلةة
ت اأ هةةل لةةدى الوطد فااطايهةةل بلا اخ ب  ت جهةةط فو ال   ةةةةةةةةةةةةةةك فت جهةةط الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةو، لف 
األكلدياو، فلماال  ب  ال ط لديط الدلرلاإ ماطا  ج اابط فسالتط مي خبن االه ال  بط فاللاب 

 بلا ت ااإ يدراتط فامةلاالتط.
لبح   الالبدإ موب دراسإ لمب فيد ت  ل  هذه ال  اجإ ما بلض ا لي  الدراسلت فا

( تأث ت دةةةةةةةةةلت ا ليجهل ل ج د فطفل اات داللإ 2019كلي  مأطز فسةةةةةةةةةلرز ب د اللهطز بأد )
 ىت لياإ فو رلم الالن ال واو تبللر لا غأط ال  ر فال   ك بلا لفطاد بأ إ الدراسإ.

اا  كال اتودت هذه ال  اجإ ما بلض ال  لي  األخطى للدراسةلت الاةلبدإ موب دراسةإ ف 
( تأث ك ةةةةةةة  بي بد  فج د فطف  دالإ رأي ال ب  Wang & Hong, 2021فه ا  )

فال للبلت بلا م غأط رلم الالن ال واةةةةو فكذلك تبللر لا غأط ال   ةةةةك األكلدياو، فلي ةةةةلر 
( تأث Gholam, Maltiadi, 2019اتودت هذه ال  اجإ ما ا لي  دراسةةةةةةةةةةةإ ك ل ، ماةبلف  )

الج   فال   ةةةةةةةك األكلدياو بلا مددار مل يا لفط لفطاد ت دةةةةةةةلت ىلا بد  تأاأط م غأطات 
 بأ إ الدراسإ فو م غأط رلم الالن ال واو.

 نتائج التحقق من الفرض الثالث:
ة ك الوط  الوللث بلا لاط "ال ت جد فطفل اات داللإ ىت ةةةةةةلياإ فو م  سةةةةةة لت 

فلاةإ لالاةلم درجةلت ل فطاد اللأ ةإ ففدةلر لل   ةةةةةةةةةةةةةةك )بلاو/ لدرو( بلا األبلةلد فالةدرجةإ ال
 ال  اف  األكلدياو:
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فلل حد  مي دةةةةةةةةحإ هذا الوط  يلمت البلتوإ بحاةةةةةةةةل  الا  سةةةةةةةة لت فاالاحطافلت 
الاعالريإ ألبللد  ملالم ال  اف  األكلدياو لفب مي ال   ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةلت الللااإ فاألدراإ، فكذلك 

 تال   ا  )ت( فكلات ال  لي  كال بللجدفن ال للو:
 (13جدول )

 العلمية واألدبية في أبعاد والدرجة الكلية لمقياس التوافق األكاديميالفروق بين التخصصات 
 مستوى الدللة قيمة ت ع م ن التخصص البعد

 العالقة بالزمالل
 5.27 22.11 73 بلاا

 اأط دالإ 1.47
 4.43 23.27 78 لدرا

 التجاه نحو الدراسة
 4.61 24.60 73 بلاا

 اأط دالإ 1.06
 3.99 25.35 78 لدرا

 العالقة بالمعلم
 4.96 24.26 73 بلاا

 اأط دالإ 1.46
 4.58 25.40 78 لدرا

 الدرجة الكلية
 14.19 70.97 73 بلاا

 اأط دالإ 1.41
 12.31 74.01 78 لدرا

ت جد فطفل اات داللإ ىت لياإ رأي ال    لت الللااإ ال  ة  خ مي الجدفن الالر  لاط 
   ز ف الدرجإ الفلاإ  تأث كلات جااا  ا  " ت"  اأط دالإ جااا لبللد ال  اف فاألدراإ فو
 ىت ليالر .

فيد تواط ا لي  هذا الوط  بلا لاط اخ ب  ال   ك س ا  لكل  بلاو لف لدرو 
ال ية   بلمبر م اطار بلا درجإ ال  اف  األكلدياو لدى ال للبإ الجلمعاإ، تأث ى  ال  اف  

درز ال للبإ بلا االل لا  بللاهل  الدراسةةةةةةاإ فيدرتهل بلا األكلدياو داخب الجلملإ يل اد بلا ي
ال جلح فماةةة  اهل بةول تهل ففلللأ هل فو م اجهإ ال حديلت فمل يلت فدةةةل بلت الدراسةةةإ، كال 
ةطتبط بادى ت افدهل ما الالدز الدراسةةةةاإ فزمب هل فلسةةةةلتذتهل فيدرتهل بلا اماجلز األكلدياو، 

 كل  ل  لدرالر ىاال ةطتبط بددرز ال للبإ بلا الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ فهذا ال ةطتبط ر  ر ال   ةةةةةةةةةةةةةةك بلاالر 
فرا  هل فو ا  اإ ال   ةةةةةةةةةةةةةةك، فلهذا يجب ال   يط ل  اطابو مأ ن فيدرات األفطاد فر بلته  
فو االل حلل بلل   ةةة ةةةلت الاو ةةةلإ لدةه  ردالر مي ىجبلره  بلا االل حلل ر   ةةة ةةةلت ال 

ياةةة ب ا بلر مي بد  ال  اف  الدراسةةةو الذ  ت و  ما مأ له  فيدراته ، فهذا كلط مي شةةةأاط ل  
 ة اط ردفره بلا اماجلز األكلدياو فبلا ت اف  ال ب  ب ةب بل .
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فتأتو هذه ال  اجإ اأط م ودإ ما بلض الدراسةةةةةةلت فالبح   الاةةةةةةلبدإ فم هل دراسةةةةةإ 
( تأث فجدت فطفل اات داللإ ىت ةةةةةةةةةةةةةةلياإ فو ال  اف  2017ب د هللا دةةةةةةةةةةةةةةللخ الدح لاو )

بللر لل   ةةةك فال  ر فكلات ل ةةةللخ ال   ةةة ةةةلت الللااإ، كال تأتو اأط م ودإ األكلدياو ت
( تأث ليهطت فج د فطفل دالإ رأي لفطاد اللأ إ مي 2019ما دراسةةةةةةةةةةةةةةإ ا ألإ لكط  ب لر  )

 ال    أي الللاو فاألدرا فو ال  اف  األكلدياو ل للخ ال   ك الللاو.
( تأث ت دةةةةةلت ىلا 2009فت و  هذه ال  اجإ ما دراسةةةةةإ دةةةةةلتب لسةةةةةلد ب ي  )

بد  فج د فطفل اات داللإ ىت ةةةةةةةةةةةلياإ فو درجلت لفطاد بأ إ الدراسةةةةةةةةةةةإ بلا ملالم ال  اف  
 األكلدياو تبللر لا غأط ال   ك األكلدياو )لدرو/ بلاو(.

مي  ياةي ال     ال  اف  األكلدياو  الذ  ة ك بلا: : الطاباا لي  ال حد  مي الوط   -4
 . واا لدى بأ إ مي ةللبلت الجلملإ خبن لبللد رلم الالن ال
 فطف  فط اإ بلا ال ح  ال للا : لرباف ة دا  هذا الوط  ىلا 

ياةي ال     بلللبيإ بلللمب   مي خبن لبللد رلم الالن ال واا لدى بأ إ مي ةللبلت  -ل
 الجلملإ.

ف الجدافن    stepwiseاالاحدار الا لدد ب طيدإ  إالبلتو تلل حد  مي هذا الوط  اس  دمف   
 مي ا لي  : إىلاط البلتو تال للاإ ت ضخ مل ت دل

ة ضخ الجدفن ال للا تحلأب ال بلةي لادى تأاأط الا غأطات الاا دلإ )لبللد رلم الالن ال واا( 
 بلا بلد اللبيإ بلللمب :

 ( تحليل التباين لمدى تأثير المتغيرات المستقلة )أبعاد رأس المال النفسى(14جدول )
 عد العالقة بالزماللعلى ب

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدللة

2R  نسبة
 التباين

 527.21 1 527.21 النحدار
دالإ ب د  25.89

 20.36 149 3033.97 البواقي 14.8% 0.148 0.01
  150 3561.18 الكلى

ل  ال اةةبإ الولياإ ل حلأب ال بلةي للا غأطات الااةة دلإ )لبللد رلم  ة  ةةخ مي الجدفن الاةةلر   
.  ب سةةةةةةةةةةةهل  ااةةةةةةةةةةة ا لهذه  0.01الالن ال واةةةةةةةةةةةا( بلا بلد اللبيإ بلللمب   كلات دالإ ب د 
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% ، في ضةةةةةخ الجدفن ال للو مدى تأاأط الا غأطات الااةةةةة دلإ  بلا بلد 14.8الا غأطات رلغ  
 اللبيإ بلللمب  .

 بين مدى تأثير المتغيرات المستقلة ) أبعاد رأس المال النفسى( ( ي 15جدول ) 
 على بعد العالقة بالزمالل

معامالت  المتغيرات
 Bالنحدار 

الخطأ 
 المعياري 

معامالت 
النحدار 
 المعيارية

 مستوى الدللة قيمة ت

 0.05دالة عند  2.25  3.11 6.99 الثابت
 0.01دالة عند  5.09 0.39 0.12 0.59 األمل

ة  ةةةةةةةةةةخ مي الجدفن الاةةةةةةةةةةلر  ل  لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةا ال ا ياةي ل  ت  بأ ربلد اللبيإ 
 فياةي دالاإ مللدلإ االاحدار بلا ال ح  ال للا :)األمب( ،  بلللمب  كلات

 .6.99(  + األمل×  )0.59اللبيإ بلللمب  = 
ال واا لدى بأ إ مي ياةي ال     بلالتجله اح  الدراسإ  مي خبن لبللد رلم الالن  - 

 ةللبلت الجلملإ.
ف    stepwiseاالاحدار الا لدد ب طيدإ  إالبلتو تف لل حد  مي هذا الوط  اس  دم  

 مي ا لي  : إىلاط البلتو تالجدافن ال للاإ ت ضخ مل ت دل
ة ضخ الجدفن ال للا تحلأب ال بلةي لادى تأاأط الا غأطات الاا دلإ )لبللد رلم الالن ال واا( 

 ا بلد االتجله اح  الدراسإ:بل
 ( تحليل التباين لمدى تأثير المتغيرات المستقلة )أبعاد رأس المال النفسى(16جدول )

 على بعد التجاه نحو الدراسة

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدللة

2R  نسبة
 التباين

 476.65 1 476.65 النحدار
30.91 

دالإ ب د 
0.01 

 15.42 149 2297.32 البواقي 17.2% 0.172
  150 2773.97 الكلى

ة  ةةخ مي الجدفن الاةةلر  ل  ال اةةبإ الولياإ ل حلأب ال بلةي للا غأطات الااةة دلإ )لبللد رلم   
هذه .  ب سةةةةهل  ااةةةة ا ل 0.01الالن ال واةةةةا( بلا بلد االتجله اح  الدراسةةةةإ  كلات دالإ ب د 
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% ، في ضةةةةةخ الجدفن ال للو مدى تأاأط الا غأطات الااةةةةة دلإ  بلا بلد 17.2الا غأطات رلغ  
 االتجله اح  الدراسإ .

 ( يبين مدى تأثير المتغيرات المستقلة ) أبعاد رأس المال النفسى(  17جدول ) 
 على بعد التجاه نحو الدراسة

معامالت  المتغيرات
 Bالنحدار 

الخطأ 
 المعياري 

الت النحدار معام
 المعيارية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الدللة

 5.35  2.3 12.32 الثابت
دالة عند 

0.01 

 التفاؤل
0.49 0.09 0.42 5.56 

دالة عند 
0.01 

ال ا ياةي ل  ت  بأ ربلد االتجله اح   ال وااة  خ مي الجدفن الالر  ل  لبللد رلم الالن 
 احدار بلا ال ح  ال للا :فياةي دالاإ مللدلإ اال( ، التفاؤل) الدراسإ كلات

 .12.32(  + التفاؤل×  )0.49االتجله اح  الدراسإ = 
يمكن التنبؤ بالعالقة بالمعلم  من خالل أبعاد رأس المال النفسى لدى عينة من طالبات  -جد

 الجامعة.
ف    stepwiseاالاحدار الا لدد ب طيدإ  إالبلتو تف لل حد  مي هذا الوط  اس  دم  

 مي ا لي  : إىلاط البلتو تللاإ ت ضخ مل ت دلالجدافن ال 
ة ضخ الجدفن ال للا تحلأب ال بلةي لادى تأاأط الا غأطات الاا دلإ )لبللد رلم الالن ال واا( 

 بلا بلد اللبيإ بللالل :
 ( تحلأب ال بلةي لادى تأاأط الا غأطات الاا دلإ )لبللد رلم الالن ال واا(18جدفن )

 ل بلا بلد اللبيإ بللال

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

2R 
نسبة 
 التباين

 579.44 1 579.44 النحدار
دالة عند  30.18

 19.20 149 2860.05 البواقي 16.8% 0.168 0.01
  150 3439.50 الكلى

إ ل حلأب ال بلةي للا غأطات الااةة دلإ )لبللد رلم ة  ةةخ مي الجدفن الاةةلر  ل  ال اةةبإ الوليا  
.  ب سةةةةةةةةةةةةةهل  ااةةةةةةةةةةةةة ا لهذه  0.01الالن ال واةةةةةةةةةةةةةا( بلا بلد اللبيإ بللالل   كلات دالإ ب د 
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% ، في ضةةةةةخ الجدفن ال للو مدى تأاأط الا غأطات الااةةةةة دلإ  بلا بلد 16.8الا غأطات رلغ  
 اللبيإ بللالل  .
 يرات المستقلة ) أبعاد رأس المال النفسى( ( يبين مدى تأثير المتغ  19جدول )

 على بعد العالقة بالمعلم

معامالت  المتغيرات
 Bالنحدار 

الخطأ 
 المعياري 

معامالت النحدار 
 مستوى الدللة قيمة ت المعيارية

 0.01دالة عند  4.24  2.57 10.88 الثابت
 0.01دالة عند  5.49 0.41 0.1 0.54 التفاؤل

الر  ل  لبللد رلم الالن ال واا ال ا ياةي ل  ت  بأ ربلد اللبيإ بللالل  ة  خ مي الجدفن ال
)اللبيإ بلللمب  ، ف اللبيإ بللالل  ،فال  ط  ر با فو اللح إ الحلضطز ،فبد   كلات

 فياةي دالاإ مللدلإ االاحدار بلا ال ح  ال للا :ال ولبب ما ال  طات الداخلاإ ( ، 
 .10.88 +( التفاؤل)×  0.57اللبيإ بللالل  = 

ياةي ال     ال  اف  األكلدياو كةب مي خبن لبللد رلم الالن ال واا لدى بأ إ مي  -د
 ةللبلت الجلملإ.

ف    stepwiseالا لدد ب طيدإ  االاحدار إالبلتو تف لل حد  مي هذا الوط  اس  دم  
 مي ا لي  : إىلاط البلتو تالجدافن ال للاإ ت ضخ مل ت دل

الا غأطات الاا دلإ )لبللد رلم الالن ال واا(  تأاأطن ال للا تحلأب ال بلةي لادى ة ضخ الجدف 
 كةب: ال  اف  األكلدياو بلا 

 ( تحليل التباين لمدى تأثير المتغيرات المستقلة )أبعاد رأس المال النفسى(20جدول )
 ككل التوافق األكاديميعلى 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

ط متوس
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدللة

2R  نسبة
 التباين

 4563.58 1 4563.58 النحدار
دالة عند  30.97

0.01 
 147.32 149 21949.89 البواقي 17.2% 0.172

  150 26513.47 الكلى

رلم ة  ةةخ مي الجدفن الاةةلر  ل  ال اةةبإ الولياإ ل حلأب ال بلةي للا غأطات الااةة دلإ )لبللد   
.  ب سةةةةةةهل  ااةةةةةة ا لهذه  0.01كةب  كلات دالإ ب د  ال  اف  الدراسةةةةةةا الالن ال واةةةةةةا( بلا 
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% ، في ضةةةةةةةةةةةةةةخ الجدفن ال للو مدى تأاأط الا غأطات الااةةةةةةةةةةةةةة دلإ  بلا 17.2الا غأطات رلغ  
 كةب . ال  اف  األكلدياو
 ( يبين مدى تأثير المتغيرات المستقلة ) أبعاد رأس المال النفسى( 21جدول )  

 التوافق األكاديمي ككل على 
معامالت  المتغيرات

معامالت النحدار  الخطأ المعياري  Bالنحدار 
 مستوى الدللة قيمة ت المعيارية

 0.01دالة عند  4.69  7.11 33.35 الثابت
 0.01دالة عند  5.57 0.42 0.27 1.51 التفاؤل

 
ياةي ل  ت  بأ ال  اف  األكلدياو  ة  خ مي الجدفن الالر  ل  لبللد رلم الالن ال واا ال ا

 فياةي دالاإ مللدلإ االاحدار بلا ال ح  ال للا :(،  التفاؤل) كةب كلات
 .33.35+   (التفاؤل×  ) 1.51=  ال  اف  الدراسا كةب

فت و  هذه ال  اجإ ما ا لي  بلض الدراسةةلت فالبح   الاةةلبدإ موب دراسةةإ رم ةةل  
بأدا  لفطاد بأ إ الدراسةةةةإ بلا ملالم راتإ البلن  ( تأث لمةي ال    2019بلشةةةة ر تاةةةةأي )

بالل ماإ الدرجإ بلا ملالم رلم الالن ال واةةو، تأث يلد رلم الالن ال واةةو م غأط فم اط 
ة  بةةةأ لبلض الا غأطات اميجةةةلراةةةإ لةةةدى األفطاد سةةةةةةةةةةةةةة ا  لكةةةل  م غأط راتةةةإ البةةةلن لف ال  اف  

 األكلدياو لدى لفطاد بأ إ البحث.
( تأث كلات ألبللد رلم 2021اسةةةةةإ ر سةةةةة إ ف ااإ فيطيلد مجأد )كال اتودت ما در 

 الالن ال واو تأاأط ىيجلرو بلا الاد إ الذه اإ لدى ال لبإ الجلملأأي بللجلايط.
فيةةد تلةةد هةةذه ال  اجةةإ م  لاةةإ ا طار ل ج د ببيةةإ ارتبةةلةاةةإ م جبةةإ رأي رلم الاةةلن 

 ط  األفن مي هذه الدراسإ.ال واو فال  اف  األكلدياو، فهذا مل ليهطتط ا لي  الو
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 توصيات الدراسة
ىجطا  الاليد مي الدراسةةةةةةةةةةةةلت ال  طيإ فالبح   ال   الاإ ت ن رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةو  (1

 بلب بلره موه   تدةث ل  يحظ بلللدةد مي الدراسلت فو الف لبلت اللطباإ.
 ده.ىبداد رطام  تدري اإ لل ب  لل لط  بلا مدى لهااإ رلم الالن ال واو فلبلل (2
ت ةةاا  رطام  اواةةاإ فارشةةلديإ فااالياإ ل  ااإ لبللد رلم الالن ال واةةو لل غلب بلا  (3

 ال لل  فال غ ط ال وااإ لدى ال ب .
اللاب بلا ىيهلر م ةةةةةةةةلكب فضةةةةةةةةغ ط الدراسةةةةةةةةإ ال و تدا بلا بلت  ال للب فال و  (4

 ت غأط مي ف طز زم اإ ألخطى فاللاب بلا ىيجلد تل ن لهل.
ل ب  بأهااإ لبللد رلم الالن ال واةةةةةةةةةةةةةةو كا غأط ىيجلرو فو ت  ا  ادفات ل   اإ ا (5

 ال   اإ.
ت  ا  رطام  ىرشةةةةةلديإ لااةةةةةلبدز ال ب  بلا تحدأ  ال  اف  األكلدياو فال جلح فو  (6

 مجلن اللاب مل بلد ال  طم.
 البحوث املقرتحة

 اللبيإ رأي رلم الالن ال واو فال  اف  ال واو. (1
 سإ.رلم الالن ال واو ل وض ضغ ط الدرا (2
 ت ااإ رلم الالن ال واو كادخب ل حاأي ما  ى ال ا ح. (3
 ىاطا  رلم الالن ال واو ل وض ال غ ط ال وااإ فتحاأي االتلا  االاولللو. (4
 امسهل  ال ا و ألبللد رلم الالن ال واو فو ال     بللا لبإ ال وااإ لدى األفطاد. (5
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 قائمة املراجع
 المراجع العربية:

 اميجلرو ال واو الالن رلم تأاأط(: 2015  م سا س  و )ىتال  دهش جب ، ة س 
(، اللدد 17، مجلد )فاالي  ةةةةةةةةةةةلديإ امداريإ لللل   الدلدسةةةةةةةةةةةاإ مجلإ، امردابو األدا  فو

 .53-3(، م3)
 ( 2011لتاد ب د الل ا  لر  الالد :)بال ، دار الااطز فالا و يأي الا ه بأي ىرشلد ،

 .107لل  ط فال  زيا فال بلبإ، م
 الللال الدراسةةةةةةةةلت ةلبإ لدى ال واةةةةةةةةو الالن رلم(: 2019ب كلي  مأطز، سةةةةةةةةلرز بأد )لم ،

 ، اللدد الحلد  فالوبا  .البلتث مجلإ
 ( 2021لمب محاد زاةد، سةةة ماإ شةةةةط  محا د :)الطفلهاإ رأي الاةةة  اإ لللبيلت ااذجإ 

،  طباإال مجلإ، الجلملإ ةلبإ لدى األكلديااإ فال ةةةةةةةةغ ط ال واةةةةةةةةو الالن فرلم ال واةةةةةةةةاإ
 (.3(، م)92اللدد )

 ( 2018لمأطز محاد ردر :)الجهد اسةةةةةةةةةةةة طاتاجالت مي بةب فببي ط ال واةةةةةةةةةةةةو الالن رلم 
 للدراسةةلت الا ةةطيإ الاجلإ، االر داياإ الاطتلإ مللاو لدى اللاب بي فالطضةةل، االاولللو

 .111-109(، م70(، اللدد )28، مجلد )ال وااإ
 ( 2021ب ةةةةةةةطى تاةةةةةةةأي بلو :)لدى ال واةةةةةةةو الالن رطلم فببي ط بواالج ال ال ةةةةةةةبط 

 ، فيليا الا تاط ال لسا ب ط.األسلساإ ال طباإ كلاإ مجلإ، األةولن ريل  يا  ةللبلت
 ( 2021ر سةةةةةةةةةةةةةة إ ف ااإ، ةطيلد مجأد :)بلا اميجلرو ال واةةةةةةةةةةةةةةو الالن رلم لبللد تأاأط 

(، 10الاجلد )، فال للاااإ ال طب يإ البح   مجلإ، الجلملأأي ال لبإ لدى الذه اإ الاد إ
 .30-11(، م2اللدد )

 ( الدطار فات لا الدراسةةا ال  اف  مي ال ةة  ةةا بللذكل  ال    )2010ج دز الاةةأد شةةلهأي 
-357(،2)20.كلاإ دراسةةلت اواةةاإ . الاةةل ديإ بللاالفإ ال طباإ كلاإ ةللبلت بأ إ لدى

396. 
 ( 2021تاةةةةةةةةل  ىرطاها  تالد :)ال واةةةةةةةةأأي األخ ةةةةةةةةليأأي لدى ال واةةةةةةةةو الالن رلم ت ااإ 

 ، رسللإ ملجا أط، كلاإ ال  لت، جلملإ بأي شا .الدة لمو اللالم مبلدئ بلس  دا 
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 (    2017ت ل  ي يدر، سةةةةةةةةةةةةلماإ ري ده :)  بلل  اف  فببي ط الادرسةةةةةةةةةةةةو اللو و الل 
، رسةةةةةةةةةللإ ملجاةةةةةةةةة أط، كلاإ اللل   االج ال اإ الا  سةةةةةةةةة إ الاطتلإ تبمأذ لدى الدراسةةةةةةةةةو

 الجلايط. فاماالااإ، جلملإ فهطا ،
 ( 2012خلأب ىرطاها  الل ل ، سةةةةةلد بلو تا د :)فو ففط   م   ر" ال واةةةةةو الالن رلم 

، كلاإ فامداريإ االي  ةةلديإ اللل   مجلإ"، فال   يط لل  ل  الج هطيإ فالاطتفلات الاة الت
 .65-18امدارز فاالي  لد، جلملإ بغداد، م

 ( 2019رم ةةةةل  بلشةةةة ر تاةةةةأي :)لدى البلن رطاتإ ال واةةةةو الالن لطلم ال    يإ اللااإ 
 (.8،اللدد )ال واا االرشلد مجلإ،الجلملإ  ةب  مي بأ إ

 ، الالن رلم ر لليل فتأاأطهل اللللو االت  ا  ىدارز(: 02019زي    الاإ، بب  الدباو 
 (.3(، اللدد )27، مجلد )اللطا اإ األهلاإ الفلاإ مجلإ، ال واو

 (  2018سةةةةةةةةةةةةةلرز مدطا :) الالاالت الجلمعالت ال للبلت لدى الجلملو ال  اف  ماةةةةةةةةةةةةة  ى 
، كلاإ اللل   امااةةةةةةةةةةةةةةةلااإ فاالج ال اإ، جلملإ محاد لر  م ةةةةةةةةةةةةةةال ، الالاالت فاأط

 الااألإ، الجلايط.
 ( 2018سةةةةةهل  م  ةةةةةط الفل و، لركل  سةةةةةلأد الا ةةةةةالفو :)فببي ط ال واةةةةةو الالن رلم 

، اآلدا  مجلةةإ، يوأيفالا   ال ةةدرياةةةةةةةةةةةةةةأأي مي للجةةلملةةإ الا  اأي لةةدى الا غأطات ربلض
 .419-390(، م127جلملإ بغداد، اللدد )

 ( 2020شةةةةةةةةةةةةةةااةل  رها  محا د، لرزال محاةد ب اةإ :) بلا يةلي  ىاطايو تةدري و رطاةلم 
 الالن فرلم امردا اإ لل ليلت الاحول الطيلد  ال وفأط ل  ااإ الجلد امردار اسةةةةة طاتاجالت

 اللاب سةةةةة ل  م  لبلت ضةةةةة   فو لوالا ل  االي  ةةةةةلد كلاإ ةب  لدى اميجلرو ال واةةةةةو
 .307-256(، م)ل(، م3، اللدد )ال طب يإ اللل   مجلإ، الاا د لاإ

 (  2010دلتب لسلد ب ي :) رسللإ دك  راه اأط الجلملإ ةلبإ لدى الدراسو ال  اف ،
 م   رز، كلاإ ال طباإ، جلملإ تفطيت.

 (  2001دللخ تاي الداهط :)ال ، دار الف د .، بفال طب    ال واو امرشلد مبلدئ 
 ( 2020دةةةةةةةةةةةبحو الحلراو :)ال ياوو بللطضةةةةةةةةةةةل فببي ط اميجلرو ال واةةةةةةةةةةةو الالن رلم 

 ال طب يةةةإ اللل   مجلةةةإ، امبةةةليةةةإ اف   ال بمأةةةذ فمللاةةةلت مللاو لةةةدى اللدلاةةةإ فالاد ةةةإ
 ، جلملإ الد ا .فال وااإ
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 (2004ب د الطتاي شةةةةةةةةةةةةةةد رز)مه إ اح  ال اطيض كلاإ ةلبإ فاتجلهلت الالطفا الدفافا 
،رسةةةةةةةللإ ملجاةةةةةةة أط اأط م  ةةةةةةة رز،الجلملإ الدراسةةةةةةةا بلل  اف  م هال كب فببيإال اطيض 

 امسبماإ ،الز فلا أي.
 (  2002ب د الطتا  شةةةةةةةةةةعبل  شةةةةةةةةةةدطف :)ال اطيض كلاإ ةلبإ فاتجلهلت الالطفو الدافا 

، رسةةةةةةةةةللإ ملجاةةةةةةةةة أط، الجلملإ الدراسةةةةةةةةةو بلل  اف  م هال كب فببيإ ال اطيض مه إ اح 
 .73-72ماإ بغلز، مامسب

 ( 2019ب ةةد هللا لتاةةد الل لدو :)اللاةةب سةةةةةةةةةةةةةةل ك ت ااةةإ فو بةةللودةةإ الجةةدةةةدز اللاةةلدز لاط 
، الاجلد فاألبالن الالن اي  ةةةةةةةةلد مجلإ، فسةةةةةةةةاط كا غأط ال واةةةةةةةةو الالن رلم، امردابو

 .263-221(، م3(، اللدد )30)
 ( 2018ب د هللا دةةةةةةللخ الدح لاو :) فببي ط شةةةةةةدطا  ملإجل ةلبإ لدى الجلملو ال  اف 

، مجلد فال وااإ ال طب يإ للدراسلت امسبماإ الجلملإ مجلإ، فال   ك الج   با غأط  
 .261-244(، م2(، اللدد )26)

 ( األكلدياو لإلاجلز فالدافا ال ةةةةةةة  ةةةةةةةاإ سةةةةةةةالت )1999بب  محا د جلد ال ةةةةةةةلطافى 
 بةةللا  ةةةةةةةةةةةةةة رز إال طباةة كلاةةإ مجلةةإ.الجةةلمعاةةإ الاطتلةةإ فا الحاةةلز بي بةةللطضةةةةةةةةةةةةةةةل فببي هةةل

،2(4،)148-196. 
 ( 2016بلو محاد ال ةةةةةةةةةةةلبط :) ا ط فجهإ ميفال طب يإ  ال واةةةةةةةةةةةاإ ال  ةةةةةةةةةةةليك تد ي 

"، رسةةةةةللإ دك  راه اأط م  ةةةةة رز، جلملإ رلأ ال اللل   مللاو بلا مأداااإ دراسةةةةةإ" ال ب 
 .36ال ألأي، الا دا ، م

 ( 2021ففط  ل وو م  لو :)فالاد إ  ياووال بللطضةةةةةةةةةةةةةل فببي ط ال واةةةةةةةةةةةةةو الالن رلم 
، اف  االت الجلت ال لدةةةةةةةةةةةةةةإ، اللل   كلاإ مجلإ، ال لدةةةةةةةةةةةةةةإ اتطباإمللاو  لدى اللدلاإ

 .2032-1900(، م1(، اللدد )3الاجلد )
 ( 2013كالن كلي  الحاةةةةة و :)مجلإ، ال ياوو االسةةةةة دطار فو فلاطه ال واةةةةةو الالن رلم 

 .24-1م (،6(، اللدد )3فاالي  لديإ، الاجلد ) امداريإ لللل   الاو ا
 (  لاط ضةةةةةةةةغ ط اللاب بلا رلم الالن ال واةةةةةةةةو اميجلرو، رسةةةةةةةةللإ 2018ك له ر دره :)

 ، جلملإ يلدد  مطبلح.االي  لديإملجا أط، كلاإ اللل   
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 (  2019ملجد جبلر الو بف :)الطيلدز تلليل فو فدفره اميجلرو ال واةةةةةةةةةةةةةةو الالن رلم 
 ج  األشط .، الفلاإ ال وااإ امداريإ، جلملإ ال االس طاتاجاإ

 (  2020محو ظ ملاط :)كلاإ ةلبإ لدى الدراسةةةةةةةةةةةةةةو بلل  اف  فببي ط اميجلرو ال وفأط 
، رسةةةةةللإ دك  راه اأط م  ةةةةة رز، جلملإ محاد لر  ضةةةةةال ، فاالج ال اإ امااةةةةةلااإ اللل  

 الجلايط.
 ( 2013محاد الاأد تاأي بةط :) الدراسو بلل  اف  فببي ط فاالج البو ال واو ال  اف 

 (.36، اللدد )ال واو امرشلد مجلإ، الج   جلملإ فةللبلت ةلبإ مي بأ إ لدى
 (2008محاد فطتلت الد ةةةلز)الالك جلملإ ةلبإ مي بأ إ لدى الاةةةليدز ال وفأط لسةةةللأب 

 كلاإ مجلإ، الدراسةةةةةةةةةا فالااةةةةةةةةة  ى  فال   ةةةةةةةةةك فال  ر الج   م غأطات ضةةةةةةةةة   فا خللد
 )39،جلملإ ة  ل،ر)ال طباإ

   الالن رلم رأي اللبيإ فو ال ياوو االا الر لاط(: 2013)م ةةةةةةةةة وا محاد الفطداف 
 محلف إ فو الحة مو بللد لر الللملأي لدى ال ياوو بلالت دل  ال ل ر فما  ى  ال واو

(، 3(، اللدد )53، ملهد امدارز الللمإ بللطيل ، الاجلد )الللمإ امدارز مجلإ، الديهلاإ
 .789-741م

 (  2019ا ألإ لكط  ب لر :)بي فالطضةةةةةةل ال واةةةةةةو بلل  اف  ببي ط فو الدراسةةةةةةو ف ال  ا 
 مجلإ، جدز بجلملإ فاألدراإ الللااإ بلل   ةةةةةةةة ةةةةةةةةلت ال طب    الدرل   ةللبلت لدى الحالز
 .272-241(، م3(، اللدد )27، مجلد )اللليل ب د الالك جلملإ

 ( 2005اجاإ ب د هللا اللهطااو :) ىريةاةةةةةةةةةةةة    ا طيإ فف  االج البو – ال واةةةةةةةةةةةةو ال ا 
 باةةدة ةةإ الوةةلا يةةإ الاطتلةةإ فةةةللبةةلت ةب  مي بأ ةةإ لةةدى الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةو بةةلل  اف  ببي ةةطف 

 ، رسللإ ملجا أط اأط م   رز، جلملإ ل  الدطى.ال لي 
 ( ال ةةةغ ط مجلرهإ بأسةةةللأب فببي ط ال واةةةا الالن رلم )2019هبإ تاةةةأي ىسةةةالبأب 

 لت جلملإ بأي ، كلاإ ال االدا  فا الللاا البحث مجلإ،ال لدةةةةةةةةةةةةةةإ ال طباإ مللاإ لدى
 .73-49،م م:4(،م20شا ،ر)

 ( 2020هدةط ه ةةةةةةةةل  الد ةةةةةةةةلم :)لدى ال واةةةةةةةةو الالن رلم بلا ال جدااو الذكل  لاط 
 ، رسللإ دك  راه اأط م   رز، كلاإ ال  لت، جلملإ بأي شا .اللاةطيإ الفلالت ةب 
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 ( كبف  االكلدياا ال واةةةةا الالن لطام الاةةةة  اإ ااذجإ )2022فسةةةةل  تادى ب د الاةةةةااا 
 جلملإ ال طباإ كلاإ مجلإ.الجلملإ ةلبإ.لدى ال ح أب بلا األكلدياو فال فا  الودإ مي
 .530-519،م م : 2،بدد ارطيب،الجل س ي  ر ا

 ( 2018فلأد لر  الاللةو، م لر م  ةةةةةة ر لتاد :)بلالل لا  فببي ط ال واةةةةةةو الالن رلم 
 .441-411(، م3للدد )، اال طب يإ اللل   مجلإ، اللل  ال للا  مللاو لدى الاه و
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The relative contribution of psychological capital in 

predicting academic adjustment among of university 

students girls 

 
Dr. Sara Mohamed Shahin 

Lecture of Educational Psychology 

 Faculty of Girls – Ain Shams University  

 

Summary: The study aimed to identify the relation between 

psychological  capital and academic adjustment, the Differences in 

degress of Psychological Capital and academic Adjustment on the 

Variable of Specialization. Participated in this Study (151) third year 

students from Ain – Shams University, the study used; Psychological 

Capital Scale (Prepared by: the Reascher),academic adjustment  Scale 

(Prepared by: the Reascher), the Study found that: There is 

Astatistically Significant Positive relation between Psychological 

Capital and academic adjustment, there are statistically significant 

Differences in Degree of Psychological Capital, and there are no 

statistically Significant differences in the degree of  academic 

adjustment  among University students, and fond that the psychological 

Capital can be pre-dicated through the Scores of Sample in  academic 

adjustment. 

 

Key Words: Psychological Capital,  academic adjustment, 

Student University. 

 

 


