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 الملخص:

نبؤ باالزدهار النفسي للشباب الجامعي من تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة إمكانية الت    

( 470خالل رأس المال النفسي لديهم والذكاء الوجداني، وقد تكونت عينة الدراسة من )

من الذكور بمتوسط عمري  217جامعة عين شمس  –طالب وطالبة من كلية التربية 

( 20.237إناث بمتوسط عمري ) 253(، و0.7251( وانحراف معياراي )20.274)

(، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي المركب 0.7342حراف معياراي )وان

ومقياس الذكاء الوجداني  ،(Dudasova et al.,2021)( إعداد CPC-12Rالمعدل )

، ومقياس االزدهار النفسي (Davies et al.,2010)إعداد  (BEIS-10المختصر )

(PERMA إعداد )(Butler & Kern,2016)ث جميع األدوات وتحقق ، وترجم الباح

ً الصدق العاملي التوكيدي ومعامل الفا كرونباخ والتجزئة  من صدقهم وثباتهم مستخدما

النصفية للتحقق من الثبات، واختبار ويلكوكسون واختبار مان ويتني للتحقق من صحة 

الفروض وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين االزدهار 

سي وكال من رأس المال النفسي و الذكاء الوجداني، باإلضافة لعدم وجود تأثير لمتغير النف

النوع ) ذكور وإناث( والتخصص الدراسي )علمي وأدبي( في األبعاد والدرجة الكلية علي 

أدوات الدراسة كما اتضح أنه يمكن التنبؤ بمستوى االزدهار النفسي من خالل درجات 

 مال النفسي و الذكاء الوجداني.أفراد العينة في رأس ال
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Abstract: 

    The current study aims to determine the possibility of predicting 

of psychological Flourishing through both of psychological capital 

and emotional intelligence Among A Sample of University Youth. 

The study sample consisted of (470) male and female students from 

the Faculty of Education - Ain Shams University, 217 males, with 

an average age of (20.274) and a standard deviation of (0.7251), and 

253 females with an average age (20.237) and a standard deviation 

(0.7342). The study used the Revised Compound Psychological 

Capital Scale (CPC-12R) (prepared by Dudasova et al., 2021: 

translated by the researcher and verified its validity and reliability), 

and Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10). (Prepared by 

Davies et al., 2010: translated by the researcher and verified for its 

validity and reliability), and the Psychological Flourishing Scale 

(PERMA) (prepared by Butler & Kern, 2016: translated by the 

researcher and verified by its validity and reliability). The results 

showed a positive, statistically significant correlation between 

psychological Flourishing and both of psychological capital and 

emotional intelligence, in addition to the lack of influence of the 

variable of gender (males and females) and academic specialization 

(scientific and literary) in the dimensions and the total score on the 

study tools, and that it is possible to predict the level of 

psychological Flourishing through the scores of the sample in the 

psychological Capital and Emotional intelligence. 

Key words: psychological Capital(PsyCap), Emotional intelligence, 

psychological Flourishing, university youth 
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 مقدمة الدراسة: 

تبطة بسعادة الفرد ورضاه عن حياته ورفاهته ظهرت في الفترة السابقة مفاهيم عديدة مر

النفسية، إال أن علم النفس اإليجابي أكد على أن منتهي الشعور بالسعادة وقمة الرفاهة 

 :Huppert & So (2013النفسية هو ما يسمى باالزدهار النفسي والذي عرفه 

والعمل بشكل ( أن يحيا الفرد خبرة الحياة الجيدة، فهو مزيج من الشعور بالسعادة 838

 فعال، وهو اعلي مستويات الرفاهة النفسية وهو الحالة المثلى للصحة النفسية.

ولعل هذا ما دفع الباحث للبحث عن العوامل التي تتنبأ بوجوده لدى عينة من       

وهو بناء عالي المستوى  (PsyCap)الشباب الجامعي من خالل رأس المال النفسي 

واألمل والتفاؤل والصمود النفسي، ويعد رأس المال النفسي في  يتألف من الفعالية الذاتية

( أن رأس المال 2014 :980) .Siu et alغاية األهمية لطالب الجامعة حيث أكد 

على أن يكونوا قادرين على النفسي أحد أهم الموارد النفسية التي تمكن طالب الجامعة 

حياة األكاديمية، فطالب الجامعات مواجهة المجتمع الحديث المتغير بسرعة والدراسة وال

في أشد الحاجة الكتساب مكونات رأس المال النفسي ومع ذلك وحتى اآلن، لم يتم إجراء 

 إال دراسات محدودة جدا على عينات طالب جامعيين.

رأس المال النفسي يصاحب  على أن Avey et al. (2011: 130)وكذلك أشار 

كل من رأس المال  ضافة للعالقة القوية بينرضا الطالب عن حياتهم بشكل عام، باإل

النفسي والرفاهة النفسية، حيث يعد رأس المال النفسي مؤشر إيجابي قوى باالنفعاالت 
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ً مع القلق والتوتر األكاديمي، مما ينعكس إيجابيا على إنجازات  اإليجابية وعكسيا

  الطالب الجامعي، وعلى حياتهم بشكل عام.

اء الوجداني نطاق واسع إلى المهارات والقدرات التي وفي نفس السياق يعد الذك

تمكن الفرد من الوعي بالمشاعر الذاتية وكذلك مشاعر اآلخرين والقدرة على التنظيم 

 االنفعالي وتوظيف وإدارة االنفعاالت للتأثير بشكل إيجابي في أداء الفرد الجامعة

(Mattingly & Kraiger, 2019:140). 

جامعي باعتبار الشباب هم واقع األمم وحاضرها ومن وتم اختيار الشباب ال

فدراسة إمكانية التنبؤ باالزدهار النفسي من خالل كل من رأس المال النفسي  الضروري

والذكاء الوجداني بحاجة للبحث لدى الشباب الجامعي باعتبار الشباب هم واقع األمم 

تناول االزدهار النفسي وحاضرها، وبشكل خاص نحن بحاجة للعديد من الدراسات التي ت

ورأس المال النفسي نظراً لندرة الدراسات على المستوي الدولي والعربي التي تناولت 

 المفهومات وأبعادهما، والنظريات المفسرة لهما.

 :مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في إمكانية تنبؤ كال من رأس المال النفسي والذكاء 

 نفسي لدى عينة من الشباب الجامعي.الوجداني باالزدهار ال

فالطالب الجامعي يواجه تحديات متنوعة ناجمة عن متطلبات الدراسة األكاديمية، 

وتحديات إدارة العالقات الشخصية، وهذا يرجع لما تتميز به سنوات الكلية من تغيرات 

جامعات، الثقافية والديموغرافية والمجتمعية والتكنولوجية لطالب ال ي الجوانبكبيرة ف

باإلضافة لعوامل عديدة أدت إلي زيادة وقت االتصال باإلنترنت يوميًا وهو ما أثر 

بشكل كبير على الحالة الصحية النفسية والبدنية لدى طالب الجامعة، مما يجعلهم في 

أشد االحتياج المتالك سمات وقدرات إيجابية مثل التفاؤل والصالبة واألمل والمرونة 

ابية التي تجعلهم يخرجون سالمين من هذه الفترة الزمنية، من خالل واالنفعاالت اإليج
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تنمية أساليب التأقلم القائم على الذكاء الوجداني ورأس المال النفسي لدى طالب 

 .(Jing et al., 2021:2; Selvaraj & Bhat, 2018:280) الجامعة

النفسي فقد أكدت العديد من الدراسات على أن الذكاء الوجداني واالزدهار 

والعالقات بين المعلم والطالب من بين الموارد اإليجابية التي تعزز الرفاهة النفسية 

 Datu, 2018; Lanللطالب وقدرته على التكيف وزيادة األداء األكاديمي مثل )

and Moscardino, 2019; Rey et al., 2019; MacCann et al., 

2020.) 

 .Luthans et al. 2012; Vanno et alكما اشارت نتائج الدراسات )

( إلى أن رأس المال النفسي يعمل كمنبئ إيجابي لمعدل الطالب التراكمي، 2014

حيث يظهر الطالب ذوو المستويات األعلى من رأس المال النفسي معدل تحصيل 

تراكمي أعلى، والعكس صحيح، حيث يرتبط المستوى األعلى من رأس المال النفسي 

 Riolli etيز الذاتي واالندماج األكاديمي المرتفع، ودراسة )بمستويات أعلى من التحف

al. 2012رأس المال النفسي واإلجهاد  ( التي أكدت على العالقة العكسية بين

األكاديمي لطالب الجامعة واألعراض النفسية )مثل االكتئاب والقلق( واألعراض 

 الجسدية )مثل الصداع وآالم المعدة(

يجابية يمكن أن تكون من أكثر البيئات الداعمة اجتماعيًا فبيئة الحرم الجامعي اإل 

من خالل التفاعل مع الطالب، وكذلك تسهم في تعزيز الصحة النفسية من خالل تنفيذ 

ممارسات عالية التأثير لتعلم الطالب ومشاركتهم في مجموعة متنوعة من برامج تنمية 

ء والمشاركة المدنية، وارتفاع وخدمة المجتمع، وهذا يعزز من إحساس الطالب باالنتما

 .(Fink, 2014:386) مستوى االزدهار النفسي لديهم الجامعة

لذلك من المهم تحفيز طالب الجامعة على السعي للتميز في األداء األكاديمي من 

خالل القدرات النفسية اإليجابية مثل )رأس المال النفسي والذكاء الوجداني واالزدهار 

 اً وراء الميزة التنافسية.النفسي والمشاركة سعي
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ومن هنا جاءت مشكله البحث الحالي ليس فقط بالكشف عن العالقة بين االزدهار 

النفسي وكال من رأس المال النفسي والذكاء الوجداني إنما بإمكانيه التنبؤ باالزدهار 

النفسي من خالل رأس المال النفسي والذكاء الوجداني، ويمكن صياغة مشكلة البحث 

 ل التساؤالت اآلتية:من خال

 ما وجه العالقة بين االزدهار النفسي ورأس المال النفسي؟ 

 ما وجه العالقة بين االزدهار النفسي والذكاء الوجداني؟ 

 ما وجه العالقة بين رأس المال النفسي والذكاء الوجداني؟ 

  أو  رأس المال النفسي لدى الشباب الجامعي باختالف النوع )ذكر/أنثى(، يختلفهل

 التخصص الدراسي )علمي/أدبي(؟

  الذكاء الوجداني لدى الشباب الجامعي باختالف النوع )ذكر/أنثى(، أو  يختلفهل

 التخصص الدراسي )علمي/أدبي(؟

  االزدهار النفسي لدى الشباب الجامعي باختالف النوع )ذكر/أنثى(، أو  يختلفهل

 التخصص الدراسي )علمي/أدبي(؟

 االزدهار النفسي من خالل رأس المال النفسي والذكاء الوجداني؟ما إمكانيه التنبؤ ب 

 أهداف البحث:

.الكشف عن العالقة بين رأس المال النفسي واالزدهار النفسي والذكاء الوجداني 

.معرفة الفروق التي تعزى للنوع والتخصص الدراسي على متغيرات الدراسة 

 خالل رأس المال النفسي والذكاء الوجداني.التحقق من إمكانية التنبؤ باالزدهار النفسي من 

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:

  )طرح إطار نظري لرأس المال النفسي واالزدهار النفسي )كمفاهيم حديثة نسبيا

 والذكاء الوجداني.
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  المتغيرات التي تناولتها الدراسة من المتغيرات المهمة في مجال الصحة النفسية

 وعلم النفس اإليجابي.

 في حدود  -تناولت الدراسة متغيرات مثل رأس المال النفسي واإلزهار النفسي

لم يتم تناولها في الدراسات الوصفية التنبؤية بالقدر الكافي في  -اطالع الباحث

 البحوث.

 األهمية التطبيقية:

 ( ترجمة مقياس رأس المال النفسي المركب المعدلCPC-12R ومقياس )

( PERMA( ومقياس االزدهار النفسي )BEIS-10) الذكاء الوجداني المختصر

والتحقق من صدقهم وثباتهم على البيئة المصرية وهي مقاييس دولية تستخدم 

بشكل كبير في العديد من الدراسات األجنبية مجال االهتمام، والتي قد تستخدم في 

 تشخيص السمات اإليجابية للشباب الجامعي في البيئة المصرية والعربية.

 تفادة من أدوات الدراسة في تقييم فعالية البرامج اإلرشادية لتنمية لجوانب االس

 النفسية اإليجابية لدى الشباب الجامعي.

  الخروج بتوصيات قد تفيد القائمين على مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 وكذلك المجال التربوي.

 ورعاية الشباب  مساعدة صانعي القرار في الجامعات لتوجيه مراكز اإلرشاد

بضرورة االهتمام بتنمية رأس المال النفسي والذكاء الوجداني واالزدهار النفسي 

 لدى طلبة الجامعة.

 مصطلحات البحث: 

فpsychological Capital رأس المال النفسي: رأس المال    Luthans، يُعرَّ

الة نمو نفسية النفسي مستمًدا من علم النفس اإليجابي وعلم السلوك التنظيمي بأنه "ح

إيجابية للفرد تتميز )بالفعالية الذاتية( لتولي وبذل الجهد الالزم للنجاح في المهام الصعبة 

و)التفاؤل( حول النجاح اآلن وفي المستقبل والمثابرة على األهداف وإعادة توجيه 
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المسارات إلى األهداف )األمل( من أجل النجاح و)الصمود النفسي( عندما تكتنف الفرد 

 ,Liran & Miller)لمشاكل والشدائد يحاول أن يتجاوزها بمرونة لتحقيق النجاح ا

2019:52). 

ورأس المال النفسي )إجرائيا( في البحث الحالي هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد من 

 خالل استجابته على المقياس كما سيأتي تفصيله.

لعلم  أكسفورد يعرف قاموسو Emotional intelligence الذكاء الوجداني:

الوجداني باعتباره القدرة على مراقبة مشاعر الفرد ومشاعر اآلخرين،  النفس الذكاء

والتمييز بين المشاعر المختلفة وتسميتها بشكل مناسب، واستخدام المعلومات الوجدانية 

 (.2015:1011Colman ,لتوجيه التفكير والسلوك )

ي هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد من )إجرائيا( في البحث الحالوالذكاء الوجداني 

 خالل استجابته على األبعاد والدرجة الكلية للمقياس كما سيأتي تفصيله.

  psychological Flourishingاالزدهار النفسي:

 نفسيةحالة تدل على صحة  على أنه" APA وتعرفه جمعية علم النفس األمريكية

بالحيوية النفسية وتجعل من أداءه مثالي في  وجسدية جيدة، حيث يحيا اإلنسان حياة مليئة

 (VandenBos, 2015:604) .الحياة الشخصية واالجتماعية

واالزدهار النفسي )إجرائيا( في البحث الحالي هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد من  

 خالل استجابته على أبعاد المقياس كما سيأتي تفصيله.

 اإلطار النظـري:

 psychological Capital فسيرأس المال النأوال: 

 مفهوم رأس المال النفسي-1

مجموعة متكاملة من الموارد  يعرف رأس المال النفسي في قاموس أكسفورد على انه

والتفاؤل والصمود النفسي(، وتؤكد على  الشخصية وتتكون من )الكفاءة الذاتية واألمل

لتحقيق النجاح وتحسن من أداءه،  المعاني والنتائج اإليجابية التي تدفع اإلنسان خالل سعيه
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 )Cavus & Gokcen ,تلك المجموعة يمكن قياسها وتطويرها وإدارتها بفعالية

)Cameron & Spreitzer,2011:172015:245; . 

فرأس المال النفسي عنصًرا نفسيًا أساسيًا يركز على نقاط القوة الداخلية والموارد 

االستفادة منها أو استغاللها، ويتجاوز رأس المال  اإليجابية التي يمتلكها الفرد والتي يمكن

البشري ورأس المال االجتماعي، وهو حالة نفسية إيجابية تؤثر على تصورات الفرد 

 ومواقفه وسلوكياته وتسهم في الحفاظ على التوازن النفسي وتعزز النمو الشخصي إيجابيا

(Gong et al., 2018:2783 Yan, Q., & Zhang, 2016:1639). 

 خصائص مفهوم رأس المال النفسي -2

 ينطوي رأس المال النفسي على مجموعة من الموارد والقدرات النفسية اإليجابية تتسم بما يلي:

 . رأس المال النفسي مكون نفسي إيجابي. 1 -2

. لرأس المال النفسي خلفية نظرية مستمدة بشكل اساسي من علم النفس اإليجابي 2 -2

 .وعلم السلوك التنظيمي

 . رأس المال النفسي قابل للقياس.3 -2

 . رأس المال النفسي ليس سمة نفسية ثابته وبالتالي يمكن تطويره وتنميته.4 -2

. رأس المال النفسي له تأثير إيجابي على أداء الفرد ورفاهته النفسية ورضاه عن 5 -2

 .(Luthans et al., 2007b:544) حياته

 المال النفسي النماذج النظرية المفسرة لرأس -3

 conservation ofنظرية الحفاظ على الموارد لتفسير رأس المال النفسي -3-1

resources 

 conservation of resourcesوفقًا لنظرية الحفاظ على الموارد       

(، من غير المحتمل أن توجد الموارد الشخصية بمعزل عن بعضها البعض، Hobfollل)

ب الفرد كم أكبر من الموارد سيؤدي إلى نتائج شخصية كلما اكتس CORوتتوقع نظرية 

إيجابية، ورأس المال النفسي أحد أهم الموارد الشخصية الذي يساعد الفرد على تحقيق 
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األهداف، ويمكنه على التعامل بشكل أفضل مع العوائق التي يواجهها، لهذا يساعد رأس 

م، باعتباره أحد الموارد المال النفسي طالب الجامعات على مواجهة تحديات دراسته

 ;Hobfoll,2002:308) اإليجابية التي تمكن من يمتلكها على التحرك بقوة نحو النجاح

Sweetman & Luthans, 2010:980). 

 HEROنموذج رأس المال النفسي  -3-2

 HEROوآخرون بتقديم نموذج نظري لرأس المال النفسي يعرف ب  Luthansقام 

لفعالية الذاتية، واألمل والتفاؤل والصمود النفسي( سيتم ويتكون من أربعة أبعاد )ا

 .(Luthans et al., 2007a:3) -توضيحها بالتفصيل فيما يلي: 

 self-Efficacyالفعالية الذاتية -3-2-1

وتعد الفعالية الذاتية المكون األول لرأس المال النفسي وهي قدرة الفرد على تنظيم أو 

، ووفقًا لباندورا فإن أهم محددات السلوكيات التي يختار تنفيذ  األهداف المرجوة بنجاح

الناس االنخراط فيها ومدى ثباتهم في جهودهم في مواجهة العقبات والتحديات هي إيمانهم 

بقدراتهم على إحداث التأثيرات المرغوبة من خالل أفعالهم، وبالتالي فإن األفراد ذوي 

ا لبذل المزيد من الطاقة والجهد إلكمال مهامهم، الفعالية الذاتية المرتفعة هم أكثر استعدادً 

وبالتالي بالنسبة للطالب الجامعي تعد الفعالية الذاتية جانب مهم جدا لالنخراط في الدراسة 

 ,.Luthans et al., 2015:45; Martínez et al) بمستوى عاٍل من االستيعاب

2019:1050). 

   Optimism التفاؤل-3-2-2

بأن األشياء الجيدة ستحدث، والنظرة اإليجابية للحياة وبالتالي فإن  التفاؤل هو اإليمان

األفراد المتفائلين الذين لديهم هذه المعتقدات الذاتية يتوقعون النجاح عندما يواجهون 

تحديًا، يكونون أسرع في قبول التحديات ويشاركون في مواجهة أكثر تركيًزا ونشاًطا 

(Carver & Scheiver, 2002:233). 
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 Hope األمل-3-2-3

ويقوم األمل على مجموعة عوامل معرفية تستند إلى إحساس ايجابي مشتق من حياة 

مفعمة باألهداف، ومسارات التخطيط لتحقيق األهداف، فالتفكير المفعم باألمل يعكس 

االعتقاد بأنه يمكن للمرء أن يجد مسارات لألهداف المرجوة ويصبح متحمًسا الستخدام 

فاألمل يمّكن األفراد من توجيه الطاقة أو النشاط بإخالص لمتابعة هدف  تلك المسارات،

 .(Snyder & Rand, 2002:257) وتحقيقه

  Resilience الصمود النفسي -3-2-4

والصمود النفسي المكون الرابع من رأس المال النفسي هو القدرة على التكيف بشكل 

تقدم، فالصمود النفسي يساعد الفرد على إيجابي مع الشدائد، والتعافي منها للحفاظ على ال

أن يزدهر من خالل التكيف اإليجابي مع الشدائد التي يواجهها. من خالل المرونة 

 .(Masten & Reed, 2002:75) والمثابرة لتخطي التحديات وتحقيق األهداف

 

 )HERO )Morgan, 2017:342-& Youssef Luthans(: يوضح نموذج رأس المال النفسي 1شكل )

 لطالب الجامعاتأهمية رأس المال النفسي -5

لرأس المال النفسي أهمية كبيرة بالنسبة لطالب الجامعات فهو مكون نفسي ذو تأثير  

إيجابي على المهارات الدراسية، ودرجة تأقلم الطالب مع البيئة الجامعية، واندماجهم 

اإلنجاز األكاديمي، ونتائج اكاديمياً، وارتفاع مستوى المشاعر اإليجابية لديهم، ودافعية 
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التحصيل الدراسي، وقد يعود ذلك إلى قدرة رأس المال النفسي على تعزيز قدرتهم على 

التعبير عن ردود الفعل اإليجابية، وتقليل االستجابات السلبية للتوتر، وتحسين أدائهم في 

)et  enSlått et al., 2020:2; Blackوزيادة مستوى رفاهتهم النفسية أنشطة التعلم

al., 2021:592; Vîrgă et al., 2020:4). 

 HEROوفي هذه الدراسة تم تعريف رأس المال النفسي استناد إلى نموذج 

مجموعة من الموارد النفسية تعمل على تحسين أداء الفرد ونجاحه وتتضمن باعتباره 

ادة وينعكس بشكل واضح على زي)الفعالية الذاتية والتفاؤل واألمل والصمود النفسي( 

 الرضا عن الحياة والرفاهة النفسية للفرد.

 Emotional intelligence ثانياً: الذكاء الوجداني

  مفهوم الذكاء الوجداني -1

الذكاء الوجداني على أنه" نوع من أنواع  APA عرفت جمعية علم النفس األمريكية    

في التفكير واألنشطة الذكاء يتضمن القدرة على معالجة المعلومات الوجدانية واستخدامها 

المعرفية األخرى، ويتكون من أربع قدرات وهي إدراك وفهم المشاعر، والوصول إلى 

والقدرة على الفهم واالستفادة من اللغة الوجدانية، وتنظيم االنفعالي  ،المشاعر وإدارتها

 ,VandenBos) الذاتي وكذلك لآلخرين مما يعزز النمو والرفاهة النفسية

2015:364). 

ي قاموس كامبريدج لعلم النفس تم تعريفه على أنه " العمليات التي ينطوي عليها وف

إدراك واستخدام وفهم وإدارة المشاعر لحل المشاكل المحملة باالنفعاالت وتنظيم السلوك، 

ويشير الذكاء الوجداني إلى إدراك المشاعر وهي القدرة على تفهم المشاعر الذاتية 

تفهم االنفعاالت في المحفزات األخرى، مثل القصص  ومشاعر اآلخرين، وكذلك في

والموسيقى واألعمال الفنية، ويشير إلى استخدام االنفعاالت وهي القدرة على تسخير 

المشاعر للمساعدة في بعض األنشطة المعرفية مثل حل المشكالت واتخاذ القرار والتفكير 

معرفة كل من المصطلحات  اإلبداعي والتواصل بين األشخاص، ويتضمن فهم االنفعاالت
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المتعلقة بالعاطفة والطريقة التي تتحدد بها المشاعر وتتقدم وتنتقل من واحدة إلى أخرى، 

كمت تتضمن إدارة االنفعاالت القدرة على استخدام االستراتيجيات التي تغير المشاعر، 

  (.Matsumoto, 2009:179وتقييم فعالية استراتيجيات التنظيم هذه االنفعاالت )

إلى الذكاء الوجداني بأنه "مجموعة مركبة من القدرات  Golemanويشير        

ً على  والكفاءات التي تمكن الشخص من إدارة نفسه واآلخرين، بشكل ينعكس إيجابيا

الطرق التي يتعامل بها مع نفسه وحياته وعمله واآلخرين، ويتألف الذكاء الوجداني من 

ير عن الذات وإدراك والفهم والتواصل مع اآلخرين، القدرة على إدراك والفهم والتعب

والتعامل مع المشاعر القوية والتحكم في دوافع الفرد، والتكيف مع التغيير وحل 

 . )Goleman(1998:98 ,المشكالت الشخصية واالجتماعية

 النماذج النظرية المفسرة للذكاء الوجداني -2

 للذكاء الوجداني  Golemanنموذج  2-1

( 2أن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة مكوناتكما يتضح في شكل) emanGolأشار 

وهي: الوعي بالذات، وتنظيم الذات، والدافعية، والتفهم، والمهارات االجتماعية ويمكن 

 إيضاحها فيما يلي.

ويعني "امتالك فهم عميق  الوعي بالذاتالمكون األول للذكاء الوجداني هو  2-1-1

قوة والضعف واالحتياجات والدوافع"، األشخاص الذين يمتلكون هذه لمشاعر الفرد ونقاط ال

الخاصية يتجنبون أقصى درجات األهمية المفرطة واألمل غير الواقعي، عالوة على ذلك 

 يعرف هؤالء األشخاص كيف تؤثر مشاعرهم عليهم وعلى اآلخرين وعلى أدائهم الوظيفي.

الذي يحرر الناس من أن يكونوا  م الذاتتنظي المكون الثاني للذكاء الوجداني هو 2-1-2

أسرى مشاعرهم، ويتميز األشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التنظيم الذاتي بقدرة 

أكبر على مواجهة الغموض، فالتنظيم الذاتي يحمي األفراد من اتخاذ قرارات سيئة من 

اد على اتخاذ قرارات خالل السلوكيات االندفاعية، بل بالعكس يساعد التنظيم الذاتي األفر
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مدروسة، فاألفراد ذوو تنظيم الذات المرتفع يكونوا اغلب األوقات مسيطرين على 

 .)et al., 2019:2) Gongمشاعرهم

، والذي يمتد إلى الرغبة الداخلية الدافعيةالمكون الثالث للذكاء الوجداني هو  2-1-3

في تحقيق ما يفوق توقعاتهم العميقة في تحقيق اإلنجاز، حيث يرغب األفراد المتحمسون 

وتوقعات أي شخص آخر، فالدافع يجعل الناس دائما متحفزين لذلك فهم يستكشفون 

باستمرار آفاقًا جديدة إليجاد طرق أفضل ألداء وظائفهم، وأنشطتهم الحياتية فيظل 

األشخاص ذوو الحافز العالي متفائلين على الرغم من تعرضهم للفشل أو االنتكاسة، 

 إلى التزامهم وحماسهم نحو النجاح في تحقيق األهداف والغايات. باإلضافة

الذي يعني مراعاة مشاعر اآلخرين  التفهمالمكون الرابع للذكاء الوجداني هو  2-1-4

وإدراكها، األفراد المتفهمون ناجحون جدا في العالقات االجتماعية ألنهم قادرون على 

 تطوير عالقة شخصية مع اآلخرين.

. يستخدم األفراد الود المهارات االجتماعيةصر األخير للذكاء الوجداني هو العن 2-1-5

من أجل جعل الناس يفعلون ما يريدون فالفرد الذي يتمتع بالذكاء الوجداني يكون ناجحاً 

 . )et al., 2009:2) Ahmadاجتماعيا ومقنع بشكل فعال

 

 احث(للذكاء الوجداني )تصميم الب Goleman(: يوضح نموذج 2شكل )
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 للذكاء الوجداني Mayer & Saloveyنموذج  2-2

كما يتضح في شكل   للذكاء الوجدانينموذج  1997عام   Mayer & Saloveyقدم 

( باعتباره القدرة على معالجة المعلومات المتعلقة بمشاعر الفرد ومشاعر اآلخرين 3)

ك، وينقسم الذكاء والقدرة على استخدام هذه المعلومات لتوجيه وتنظيم األفكار والسلو

 -الوجداني ألربعة قدرات تتضح فيما يلي:

 .القدرة على إدراك المشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين والتعبير عنها بشكل صحيح -2-2-1

المرحلة األولى يكون الفرد قادر على فهم ما يشعر به من أفكار ومشاعر، والمرحلة 

والمرحلة الثالثة يكتسب القدرة على  الثانية يكون قادر على فهم ما يشعر به اآلخرين،

التعبير عن المشاعر بالشكل الصحيح، والمرحلة الرابعة، يكتسب الفرد القدرة على 

 ,.Mayer et al) التمييز بين التعبيرات الوجدانية الصحيحة والغير صحيحة

2016:290-295). 

 .القدرة على استخدام المشاعر بطريقة تسهل التفكير -2-2-2

األولى لهذه القدرة تساعد المشاعر الفرد على توجيه األفكار إلى معلومات أكثر المرحلة 

أهمية، والمرحلة الثانية تبدأ المشاعر بالتفاقم حتى تتمكن من التعرف عليها، والمرحلة 

الثالثة تؤثر المشاعر على الجانب الوجداني، والمرحلة الرابعة، تساعد المشاعر الفرد 

 )Nieto et -Chamizoة والتفكير بشكل أكثر إبداًعا االنفعاالتعلى اتخاذ قرارات جيد

, 2021:2)al.. 

 القدرة على فهم المشاعر واللغة واإلشارات الوجدانية -2-2-3

المرحلة األولى لهذه القدرة تكسب الفرد القدرة على التمييز بين المشاعر األساسية وتعلم 

ثانية يأخذ الفرد خطوة إلى األمام ليكون استخدام الكلمات الصحيحة لوصفها، والمرحلة ال

قادًرا على وضع المشاعر في الحالة الوجدانية المالئمة، والمرحلة الثالثة يصبح الفرد 

قادر على تفسير المشاعر المعقدة، والمرحلة الرابعة، يكتسب الفرد القدرة على اكتشاف 
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إلى الخزي أو المفاجأة  التحوالت بين المشاعر، على سبيل المثال: االنتقال من الغضب

 .(Mayer et al., 2000:401) إلى الفرح االنفعاالت

 .القدرة على إدارة المشاعر من أجل تحقيق األهداف -2-2-4

المرحلة األولى يكتسب الفرد القدرة على دراسة المشاعر واالختيار منها وفقا لدرجة 

تنظيم االنفعالي الذاتي، والمرحلة فائدتها له، والمرحلة الثانية يكتسب الفرد القدرة على ال

الثالثة يكتسب القدرة على التنظيم االنفعالي لآلخرين، والمرحلة الرابعة، يكتسب الفرد 

 ,.Mayer et al)القدرة على خفض االنفعاالت السلبية وزيادة االنفعاالت اإليجابية 

2004:198). 

 

 )Walters(2018 , للذكاء الوجداني Mayer & Salovey(: يوضح نموذج 3شكل )

ً يبلغون عن تكيف نفسي أفضل مثل الشعور بتقدير الذات    فاألشخاص األذكياء وجدانيا

والسعادة والتفاؤل والدعم االجتماعي ومستوى منخفض من االكتئاب باإلضافة إلى مستويات 

 . )et al., 2020:3) Salaveraعليا من الرضا عن الحياة والرفاهة النفسية واالزدهار

ي هذه الدراسة تم تعريف الذكاء الوجداني على أنه أحد أنواع الذكاءات المتعددة وف

والتي تشمل قدرة الفرد على فهم وأدراك مشاعره الذاتية ومشاعر اآلخرين وكذلك قدرته 
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علي إدارة وتنظيم االنفعاالت لنفسه ولآلخرين وكذلك القدرة على التوظيف الجيد 

 ية المختلفة بما ينعكس إيجابيا على الفرد.لالنفعاالت في المواقف الحيات

  psychological flourishing ثالثاُ: االزدهار النفسي

 مفهوم االزدهار النفسي -1

يتم تعريف "االزدهار" في قاموس أكسفورد المختصر على أنه النمو بقوة؛ وكلمة 

"flourish" مشتقة من الكلمة الالتينية "florالمجازية،  "، وتعني زهرة فمن الناحية

يمكن تشبيه االزدهار بتفتح األزهار: وتشير الظاهرة إلى تحقيق الطبيعة المتأصلة في 

الكائن الحي ، وتنمية رفاهته الذاتية وكذلك رفاهة اآلخرين في نظام بيئي أو اجتماعي، 

كانت إحدى أولى مظاهر االزدهار في الفكر الفلسفي في أخالقيات الفضيلة ألرسطو، 

على االزدهار الجماعي كحالة مثالية للمجتمع حيث يفي المواطنون  والتي ركزت

بطبيعتهم المتأصلة للتصرف بشكل فاضل الذي يؤدي إلى ازدهار واسع النطاق في 

المجتمع في اآلونة األخيرة ، كان هناك تغيير في التركيز من االزدهار الجماعي إلى 

ى دراسة تجريبية وانتقلت المنظورات االزدهار الفردي، ومن دراسة االزدهار فلسفيًا إل

النفسية لالزدهار بشكل عام من النظريات الموجهة نحو السعادة أو الرضا عن الحياة إلى 

 ;Seligman., 1999:560)نماذج الرفاهية الكاملة أو االزدهار النفسي

Seligman, 2002:34). 

يختلف عن مجرد فاالزدهار النفسي هو شكل من أشكال الصحة النفسية اإليجابية  

غياب المرض النفسي، حيث يقع غالبية األفراد في مكان ما على متصل الصحة النفسية 

أحد طرفيه الصحة النفسية المتعثرة والطرف اآلخر الصحة النفسية المزدهرة، فاالزدهار 

هو بناء متميز عن الرفاهة النفسية، فاالزدهار النفسي هو أعلى مستويات الرفاهة النفسية 

ضمن مكونات مميزة وأشمل، والمستويات العليا من االزدهار النفسي مؤشر قوي ويت

 .(Keyes, 2007:98) للرضا عن الحياة
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ويُنظر إلى االزدهار النفسي على أنه حالة الصحة نفسية المثالية التي ترتبط   

بمستويات عالية من الرفاهة النفسية واألداء اإليجابي، فالشخص المزدهر يتمتع بصحة 

ً ويعيش حياة مميزة حقًا بدالً من مجرد وجوده، فاالزدهار هو الحالة المثلى  جيدة نفسيا

للحياة حيث يشعر األفراد المزدهرون بمشاعر إيجابية تجاه الحياة، ويسعون دائماً لتحقيق 

إمكاناتهم وأهدافهم وتطلعاتهم. وكذلك يتسم االزدهار باإلبداع واالستكشاف وإقامة الروابط 

 .(Knoesen & Naudé, 2018:270) اعية والمرونة والتمتع بالمعرفة البيئيةاالجتم

 النماذج النظرية المفسرة لالزدهار النفسي -2

 لالزدهار النفسي Diener: نموذج 2-1

نموذج نظري لالزدهار أحادي البعد يصف جوانب مهمة من  Dienerتناول 

مشاعر الكفاءة، إلى وجود معنى األداء البشري تتراوح من العالقات اإليجابية، إلى 

وهدف في الحياة، وأعد من خالله مقياس االزدهار النفسي الذي تم ترجمته إلى العديد 

من اللغات وتم استخدامه بشكل واسع االنتشار وتشير الدرجات العالية إلى أن المستجيبين 

غم من أن ينظرون إلى أنفسهم من منظور إيجابي في مجاالت مهمة من األداء، على الر

المقياس ال يوفر بشكل منفصل مقاييس فرعية لجوانب االزدهار، إال أنه يعطي نظرة 

عامة على األداء اإليجابي عبر المجاالت المتنوعة  المهمة في حياة الفرد 

(Mesurado et al., 2016:146). 

 لالزدهار النفسي ثالثي األبعاد Mesurado: نموذج 2-2

باعتباره يظهر كمجموع 2018زدهار النفسي عام لال Mesuradoتناول نموذج 

للشعور بالرضا عن الحياه والتصرف بفعالية وهو المستوى المرتفع من الرفاهة النفسية، 

 -ويتكون االزدهار النفسي في هذا النموذج من ثالث أبعاد تتضح فيما يلي:

 وتشمل ما يلي social well-beingالرفاهة االجتماعية  2-2-1

 فرد لكونه عضًوا مهًما في المجتمع ا( تصور ال

 ب( الشعور بالقرب من أعضاء المجتمع اآلخرين 
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 ج( االلتزام بمعالجة المشكالت التي يواجهها المجتمع

 د( الشعور بأن الفرد يساهم العمل في التقدم االجتماعي.

 وتشمل ما يلي Psychological well-beingالرفاهة النفسية  2-2-2

 معنى والهدف في الحياةا( تصور المرء لل

 ب( االنخراط في األنشطة الشخصية )األسرة والعمل(

 ج( تصور مستقر وعام لرضا األسرة والعمل.

ويشمل الشعور بالعواطف  emotional well-beingالرفاهة الوجدانية  2-2-3

 .(Mesurado et al., 2018:461)اإليجابية والسلبية 

  لالزدهار النفسي PERMA: نموذج 2-3

يعرف "االزدهار" على أنه الحالة الدينامية المثلى لألداء النفسي واالجتماعي التي تنشأ 

 PERMAمن األداء الجيد عبر المجاالت النفسية واالجتماعية المتعددة، ويرتكز نموذج 

 Positiveلسيلجمان لتفسير االزدهار النفسي على خمسة مجاالت وهي االنفعاالت اإليجابية 

emotion (P)،  واالندماجEngagement (E) والعالقات ،relationships (R) ،

( 4، كما يتضح في شكل )accomplishment (A)، واإلنجاز meaning (M)والمعنى 

(Butler, J., & Kern, 2016:3-4; Seligman,2012: 224). 

 -وسيتم توضيحها بالتفصيل فيما يلي: 

يمكن تصنيف االنفعاالت  :Positive emotion (P)االنفعاالت اإليجابية  -2-3-1

على أنها دائرة تتكون من التوازن بين )السلبي إلى اإليجابي( وأبعاد التنشيط )منخفضة 

إلى عالية(، ويمكن للناس تجربة كل من االنفعاالت السلبية واإليجابية في وقت واحد، 

 Wammerl etوتنعكس االنفعاالت اإليجابية عبر مجموعة من نتائج الحياة المزدهرة )

al., 2019:80). 

تم إجراء العديد من البحوث حول االندماج :  Engagement (E)االندماج  -2-3-2

في علم النفس اإليجابي، ويعني االندماج المستوي المرتفع من المشاركة النفسية التي 
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تنطوي على تركيز شديد وتدفق في النشاط، وفي المجال التنظيمي تم تعريف االندماج 

عمل من حيث النشاط والتفاني واالستيعاب، واالندماج األكاديمي يشمل مشاركة في ال

الطالب المجاالت النفسية والسلوكية والمعرفية واألكاديمية، كما يعد االندماج أيًضا 

 (de Carvalho et al., 2021:4مكونًا مهًما للشيخوخة الناجحة )

جتماعية أساسية للحياة، العالقات اال: relationships (R)العالقات  -2-3-3

وتستخدم العالقات االجتماعية الجيدة كأحد المداخل العالجية ، فقد تم ربط الدعم 

االجتماعي بانخفاض االكتئاب واالضطرابات النفسية، وتحسين الصحة البدنية، 

وانخفاض مخاطر الوفيات، والسلوكيات الصحية، وتنمية متغيرات نفسية إيجابية، وتشمل 

الفرعية  للعالقات الجيدة الروابط االجتماعية )عدد األشخاص في المجال  المجاالت

االجتماعي(، والشبكات االجتماعية )عدد الروابط ونوعية تلك الروابط(، والدعم الملتقى 

)الواقعي(، والدعم المدرك )منظور شخصي(، والرضا عن الدعم ، وتقديم الدعم 

ة في مكونات الرفاهة النفسية واالزدهار لآلخرين ويحتل بُعد العالقة مكانة راسخ

 (.Bartholomaeus et al., 2020:165النفسي)

تم تعريف اإلحساس بالمعنى من حيث وجود اتجاه  meaning (M)المعنى  -2-3-4

في الحياة، واالرتباط بشيء أكبر من الذات، والشعور بأن حياة المرء قيمة وجديرة 

ه المرء، يوفر المعنى إحساًسا بأن حياة المرء مهمة، تم باالهتمام وأن هناك هدفًا لما يفعل

 ,.Cobo-Rendón et alربطه بتحسين الصحة النفسية، وزيادة الرضا عن الحياة )

2020:123.) 

يتضمن اإلنجاز إحساًسا ذاتياً بالعمل  accomplishment (A)اإلنجازات  -2-3-5

ال المهام، وهو أحد أهم مكونات نحو األهداف والوصول إليها واإلتقان والفعالية إلكم

االزدهار النفسي، فتشير نظرية تقرير المصير إلى أن الكفاءة هي حاجة إنسانية أساسية، 

غالبا ما يتم تقدير اإلنجاز واألداء المتفوق واالعتراف به وتشجيعه في المجتمعات 

شركة في  500كل عام أفضل  Forbesالغربية، فعلى سبيل المثال تختار مجلة 
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الواليات المتحدة، وتجمع األحداث األولمبية كل عامين أفضل الرياضيين من جميع أنحاء 

العالم، وليس بالضرورة أن يتلقى األنسان جزائز أو تقدير، فاإلنجاز مكون ذاتي في 

المقام األول، فاألم التي تنشئ أسرة مترابطة ورحيمة حققت إنجاز عظيما ونجاح كبير 

 (.Jimenez et al., 2021:2جائزة على جهودها)بالرغم من عدم تلقيهم 

 

 )تصميم الباحث( PERMA(: يوضح نموذج اإلزدهار 4شكل )

3-  ً  خصائص الطالب الجامعي المزدهر نفسيا

 : الطالب الجامعي المزدهر نفسياً يتميز بثالث خصائص رئيسية يمكن إيضاحها فيما يلي

ً البد أن يكون ، فالطالب اإلندماج األكاديمي واالجتماعي-3-1 الجامعي المزدهر نفسيا

مشارًكا أكاديميًا واجتماعيًا في الحياة الجامعية، بما يشمله ذلك من سلوكيات إيجابية مثل 

نسبة حضور المحاضرات والحصول على درجات جيدة، والتعلم الجوهري مثل اكتساب 

مع الموظفين  المعرفة، وكذلك االندماج االجتماعي مثل الحفاظ على عالقات إيجابية

 .وزمالء الدراسة وأن يتسم بالود واالنفتاح واحترام اآلخرين



 اإلسهام النسبي لرأس المال النفسي والذكاء الوجداني في التنبؤ باالزدهار النفسي لدى عينة من الشباب الجامعي

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (232                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

فالطالب الجامعي المزدهر نفسياً يتسم بأنه جاد ومثابر بشكل عام االلتزام بالتعلم  -3-2

في عمله األكاديمي ويتميز باالجتهاد في الدراسة بما يتضمن التصميم واالنضباط والعمل 

علمي، وكذلك يتصف باالنفتاح على التعلم بما يشمل من سمات الجاد لتحقيق التفوق ال

 .مثل االستعداد والحماس للتعلم واالهتمام والفضول وحب االستطالع

فالطالب المزدهر نفسياً البد أن يتميز بالحيوية النفسية الحيوية والنمو الشخصي  -3-3

ؤل والمشاركة في الدراسات والتي تتضمن األفكار المتعلقة بالتحفيز الذاتي والثقة والتفا

األكاديمية والحياة الجامعية، وكذلك يتميز الطالب المزدهر بالنمو الشخصي )التحسين 

 (Gokcen et al., 2012:9-10والتطوير والتقدم المستمر( في مختلف المجاالت )

فيتضمن االزدهار النفسي موقفًا عاًما إيجابيًا تجاه الذات، وحياة الفرد، باإلضافة 

ى مستقبله، والشعور بالقدرة على المساهمة في رفاهية الفرد واآلخرين، وبالنسبة إل

لطالب الجامعات، يرتبط المستوى األعلى من االزدهار بضيق نفسي أقل، وتحكم أفضل 

 Zhang) في النفس، وعدد أكبر من استراتيجيات تنظيم المشاعر، وأداء أكاديمي أفضل

et al., 2020:757). 

هار على السمات والتجارب اإليجابية التي من شأنها أن تؤدي إلى ويركز االزد

النمو والمرونة، فهو حالة الصحة النفسية المثلى حيث يكون الفرد قادًرا على إثبات ذروة 

األداء وتجربة المشاعر اإليجابية ، ويتميز بسمات الرفاهة  النفسية  بجوانبها الثالثة 

،فالرفاهة الوجدانية هي وجود االنفعاالت اإليجابية في الوجدانية والنفسية واالجتماعية 

الحياة، بما يؤدي للمتعة والسعادة، والرفاهة النفسية هي اإلشباع المدرك في الحياة 

الشخصية، والرفاهة االجتماعية  تشمل النجاح في العالقة بين األفراد والمجتمع حيث 

ها ويشمل االزدهار النفسي بشكل أكثر يشعر األفراد أنهم ينتمون إلى مجتمعاتهم ويتقبلون

شمولية من الرفاهة النفسية فباإلضافة لتلك الجوانب هناك مكونات مميزة لالزدهار مثل 

واإلنتاجية والنمو والصمود النفسي( ويؤثر االزدهار بشكل  goodness )طيب الحياة
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 ,.Mesurado et al) طوير المدى على الصحة النفسية للفرد ورفاهته النفسية

2016:460). 

 PERMAوفي هذه الدراسة تم تعريف االزدهار النفسي استناد إلى نموذج 

باعتباره حالة الصحة النفسية المثلى يحيا خاللها الفرد حياة مميزة بمختلف مجاالتها 

وتتضمن اندماج الفرد وانغماسه في األنشطة المختلفة بنجاح والشعور باالنفعاالت 

ي الحياة وقدرة الفرد وامتالكه لعالقات اجتماعية صحية اإليجابية، ووجود معنى ف

 وإيجابية، مما يجعل حياة الفرد مفعمة باإلنجازات.

 دراسات وبحوث سابقة:

 رأس المال النفسي واالزدهار النفسي العالقة بين أوال دراسات تناولت

(، دور االزدهار النفسي كوسيط في العالقة Freire et al,2020تناولت دراسة )

معلًما  1379بين رأس المال النفسي واالحتراق النفسي وقامت الدراسة على عينة قوامها 

من أنظمة التعليم قبل المدرسي واالبتدائي والثانوي والمهني وهي مجموعة مهنية 

معرضة بشكل خاص للضغوط متعددة في العمل، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال 

ومقياس االزدهار   Maslachحتراق النفسي إعداد ومقياس اال luthansالنفسي إعداد 

وتوصلت الدراسة إلى أن االزدهار النفسي يتوسط العالقة السالبة  dienerالنفسي إعداد 

والدالة إحصائيا بين رأس المال النفسي واالحتراق النفسي بما يتضمن االحتراق 

سة على أن تنمية كل من الوجداني وتبدد الشخصية وعدم اإلنجاز المهني، كما أكدت الدرا

رأس المال النفسي واالزدهار النفسي لدى المعلمين يقيهم من تعرضهم لألثار السلبية 

للضغوط المهنية وأوصت الدراسة بإعداد دراسات تدخلية لتنمية كل من المتغيرين 

 اإليجابيين باعتبارهم من أهم الموارد النفسية للفرد.

الكشف عن العالقة االرتباطية بين كل من ، (Afzal et al,2020)وقامت دراسة 

عضو هيئة  511رأس المال النفسي واالزدهار النفسي وقامت الدراسة على عينة قوامها 

تدريس معلًما من أنظمة التعليم قبل المدرسي واالبتدائي والثانوي والمهني وهي مجموعة 
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ة مقياس رأس مهنية معرضة بشكل خاص للضغوط متعددة في العمل، واستخدمت الدراس

وأظهرت  Kernومقياس االزدهار النفسي إعداد  Lorenz et alالمال النفسي إعداد 

النتائج أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتمتعون بمستوى عاٍل في كل من رأس المال 

النفسي وازدهار مكان العمل، حيث سجل المعلمون درجات عالية في جميع أبعاد رأس 

في ذلك التفاؤل واألمل والصمود النفسي والفعالية، وفيما يتعلق المال النفسي، بما 

بازدهار مكان العمل فقد أظهروا مستوى أداء عاٍل من حيث االنفعاالت اإليجابية والمعني 

واإلنجازات والسعادة بينما مستوى متوسط  في االندماج والعالقات اإليجابية، وأثبتت 

ر قوي الزدهار مكان العمل ألعضاء هيئة الدراسة أن رأس المال النفسي يعد مؤش

التدريس بالكلية، وأوصت الدراسة بإعداد برامج لتطوير أعضاء هيئة التدريس مع 

 التركيز بشكل خاص على تنمية موارد رأس المال النفسي واالزدهار.

، إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين (de Reuck,2019)وهدفت دراسة 

 350سي واالزدهار النفسي وقامت الدراسة على عينة قوامها كل من رأس المال النف

موظف مبيعات بالتجزئة يعملون في ثالثة مراكز رائدة للبيع بالتجزئة، واستخدمت 

 PERMA-Profiler الدراسة استبيان رأس المال النفسي ومقياس االزدهار النفسي إ

انات المسح من خالل استخدام وتم تحليل البيانات الكمية التي تم الحصول عليها من استبي

لتحديد قوة العالقات بين  Pearsonاإلحصاء الوصفي واالستنتاجي. تم استخدام ارتباط 

ً بين رأس المال  المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

دراسات النفسي واالزدهار النفسي لدى أفراد العينة، وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام ب

رأس المال النفسي كأحد أهم الموارد النفسية للفرد، وتأثيره على االزدهار النفسي 

 ورفاهة األفراد إيجابيا.

، العالقة االرتباطية بين مستويات (Selvaraj & Bhat,2018)وقيمت دراسة 

االزدهار النفسي والصحة النفسية من رأس المال النفسي وقامت الدراسة على عينة 

 A-PCQطالب جامعي، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي   338قوامها 
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ومقياس  Keyesإعداد   MHC-SF ومقياس الصحة النفسية luthansإعداد 

االزدهار النفسي، وتوصلت الدراسة من بعد تحليل البيانات إلى وجود عالقة إيجابية بين 

ود النفسي والفعالية الذاتية وبين رأس المال النفسي بما يتضمن من األمل والتفاؤل والصم

االزدهار النفسي ومستويات الصحة النفسية اإليجابية ،وأوصت الدراسة بإنشاء برامج 

 إرشادية تهدف لتحسين رأس المال النفسي لطالب الجامعات.

، من العالقة االرتباطية بين كل (Datu & Valdez ,2016)وتحققت دراسة 

األكاديمي واالزدهار النفسي وقامت الدراسة على عينة من رأس المال النفسي واألداء 

ً فلبينياً، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي إعداد  424قوامها  ً جامعيا طالبا

luthans  ومقياس االحتراق النفسي إعدادSkinner et al  ومقياس االزدهار النفسي

، وتوصلت الدراسة Hitokoto and Uchida ومقياس السعادة إعداد dienerإعداد 

من خالل نمذجة المعادلة الهيكلية أن رأس المال النفسي تنبأ بشكل إيجابي باالندماج 

األكاديمي واالزدهار النفسي والسعادة، كما أكدت الدراسة على أن رأس المال النفسي 

يسهم بشكل كبير في تسهيل نتائج الطالب اإليجابية في الحياة بشكل عام وفي الدراسة 

 شكل خاص.ب

 الذكاء الوجداني واالزدهار النفسي العالقة بين ثانيا: دراسات تناولت

، العالقة االرتباطية بين كل من (Chamizo-Nieto et al,2021)تناولت دراسة 

الذكاء الوجداني واألداء األكاديمي ودور االزدهار النفسي كوسيط في هذه العالقة وقامت 

عام بمتوسط  18إلى  12رداُ تراوحت أعمارهم بين ف 283الدراسة على عينة قوامها 

، واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني  1.12وانحراف معياري   14.42عمري 

واستبيان لجودة   dienerومقياس االزدهار النفسي إعداد  Wong and Lawإعداد 

ي السابق في العالقة بين الطالب والمعلم  باإلضافة لدرجات التحصيل في الفصل الدراس

أربع مواد إلزامية في مناهج التعليم اإلسبانية وتوصلت الدراسة إلى أن االزدهار النفسي 

توسط بشكل كامل في المسار من الذكاء الوجداني إلى األداء األكاديمي وأن العالقة بين 
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 المعلم والطالب كانت وسيًطا مهًما في هذا النموذج، وكان االزدهار النفسي مرتبط بشكل

 إيجابي ودال إحصائيا مع الذكاء الوجداني وكذلك األداء األكاديمي.

، بالكشف عن الدور الوسيط للذكاء )et al,2019) Calleaوقامت دراسة 

الوجداني في العالقة بين الحاجة إلى االنتماء واالزدهار النفسي وقامت الدراسة على 

عاًما(، واستخدمت  66و  15ين مشارًكا إيطاليًا )تتراوح أعمارهم ب 216عينة قوامها 

ومقياس االزدهار النفسي   Shutteإعداد  EISالدراسة مقياس الذكاء الوجداني 

ومقياس  Deci and Ryan( إعداد BPNsومقياس االحتياجات النفسية األساسية )

السعادة وتوصلت الدراسة بعد إجراء تحليل المسار للنموذج المستخدم إلى أن الحاجة 

نتماء ترتبط بشكل إيجابي بالسعادة واالزدهار وأن الذكاء الوجداني هو الوسيط النفسية لال

لهذه االرتباطات، كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء تدخالت إرشادية لتعزيز 

 االزدهار والسعادة، والذكاء الوجداني.

، من العالقة بين التنمر في مكان العمل ) Nel(2019,وتحققت دراسة 

ي والدور الوسيط للذكاء الوجداني في هذه العالقة، وقامت الدراسة على واالزدهار النفس

ً من مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت الدراسة مقياس  1102عينة قوامها  موظفا

ومقياس  dienerومقياس االزدهار النفسي إعداد  Shutteإعداد  EISالذكاء الوجداني 

لقياس التنمر في مكان  rsen et alEina( إعداد R-NAQاألفعال السلبية المعدل )

وتوصلت الدراسة وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين التنمر في مكان العمل 

العمل واالزدهار. خفف الذكاء الوجداني بشكل كبير العالقة بين التنمر في مكان العمل 

جداني واالزدهار، وأوصت الدراسة بأنه يجب على المنظمات تنمية مستوى الذكاء الو

 لدى الموظفين من أجل تقليل التأثير السلبي للتنمر في مكان العمل على الرفاهة النفسية.

، العالقة االرتباطية بين كل من (Schutte & Loi,2014)وقيمت دراسة 

ً من  319الذكاء الوجداني واالزدهار النفسي وقامت الدراسة على عينة قوامها  موظفا

واستخدمت الدراسة مقياس القلق واالكتئاب والضغوط  الواليات المتحدة وأستراليا،
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DASS-21   إعدادHenry & Crawford  ومقياس االزدهار النفسي ومقياس الذكاء

ومقياس القوة Russel ومقياس االندماج في العمل إعداد   Shutteالوجداني إعداد  

رتفع كان وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الوجداني الم Andersonالمدركة إعداد 

مرتبًطا بشكل كبير باالزدهار النفسي وبصحة نفسية أفضل، ومزيد من االندماج في 

العمل، والمزيد من الرضا عن الدعم االجتماعي في مكان العمل، والمزيد من القوة 

 المتصورة في مكان العمل.

 رأس المال النفسي والذكاء الوجداني العالقة بين ثالثاً: دراسات تناولت

، للكشف عن تأثير الذكاء الوجداني (da Costa et al,2021)راسة قامت د

على رأس المال النفسي، وكذلك كيف يؤثر كل منهما على األداء األكاديمي للطالب 

( ، كما تهدف الدراسة GPAالنقاط التراكمي المبلغ عنه ذاتيًا )المقاس من خالل متوسط 

على نموذج التعلم التجريبي وعلم النفس  إلى الكشف عن فعالية التدخل التربوي المبني

اإليجابي الذي يهدف إلى زيادة رأس المال النفسي، وقامت الدراسة على عينة قوامها 

 luthans etطالب جامعي، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي إعداد  475

al   ومقياس الذكاء الوجداني  إعدادRego and Fernandes   ومقياس األداء

األكاديمي وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين رأس المال 

النفسي والذكاء الوجداني وكل منها يؤثر على األداء األكاديمي، كما توصلت الدراسة إلى 

فعالية التدخل التربوي في زيادة رأس المال النفسي لطالب اإلدارة وزيادة التأثير على 

 يمي، وكان التدخل أقل فعالية في زيادة الذكاء الوجداني العام للطالب.األداء األكاد

، العالقة بين الحالة الصحية ذاتيًا وأسلوب (Jing et al,2021)وتناولت دراسة 

التأقلم العاطفي والذكاء الوجداني والحالة النفسية اإليجابية لطالب الجامعات أثناء 

طالبًا جامعيًا  تم استخدام  367نة قوامهاوقامت الدراسة علي عي ، COVID-19جائحة

 ، ومقياس الذكاء الوجداني (SRHMS) استبيانات مقياس الصحة المصنف ذاتيًا

(EIS) واستبيان رأس المال النفسي ، (PCQ) واستبيان أسلوب المواجهة المبسط ، 
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(SCSQ)  وتم تطبيقهم عبر اإلنترنت، وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب الجامعيين

ذكور في درجات رأس مال نفسي أعلى من اإلناث، وأولئك الذين ليس لديهم أشقاء ال

لديهم درجات ذكاء وجداني ورأس مال نفسي أعلى بشكل ملحوظ من أولئك الذين لديهم، 

وكان لدى الطالب من الحضر درجات ذكاء الوجداني أعلى بكثير من الطالب من 

ساعات على اإلنترنت يوميًا حصلوا  3ل من المناطق الريفية، والطالب الذين يقضون أق

ساعات على  6على درجات صحية أعلى على التقييم الذاتي من أولئك الذين يقضون 

ساعات على اإلنترنت يوميًا كانت درجاتهم  6-3اإلنترنت يوميًا، وأولئك الذين أمضوا 

ت على ساعا 6أعلى بكثير من رأس المال النفسي من أولئك الذين أمضوا أكثر من 

كان التفاعل بين الذكاء الوجداني ورأس المال النفسي وأنماط المواجهة   اإلنترنت يوميًا، 

 دال إحصائيا. 

، من  تأثير رأس المال النفسي (D’Souza et al,2021)وتحققت دراسة 

على التميز في المعرفة، والخدمات والقيادة، وقامت الدراسة على عينة   والذكاء الوجداني

عضو هيئة تدريس من ثالث جامعات في الهند ، واستخدمت الدراسة مقياس  963 قوامها

 Saloveyومقياس الذكاء الوجداني  إعداد   luthans et alرأس المال النفسي إعداد 

and Mayor  ومقياس التميز في المعرفة والخدمات والقيادةKSL  وأظهرت نتائج

بين رأس المال النفسي والذكاء الوجداني ،  االنحدار الهرمي وجود عالقة ارتباطية موجبة

وكذلك وجود تأثير لتميز المعرفة كمتغير وسيط في العالقة بين رأس المال النفسي والذكاء 

الوجداني، وكذلك وجود تأثير لرأس المال النفسي كوسيط في العالقة بين الذكاء الوجداني 

ء الوجداني ورأس المال النفسي، والتميز القيادي ، كما أكدت الدراسة على أهمية الذكا

 وتبادل المعرفة والثقة في تحقيق التميز في المؤسسات التعليمية.

، تأثير مشاركة المعرفة والثقة على (Usman et al,2021)وقيمت دراسة 

رأس المال النفسي والذكاء الوجداني وكذلك الكشف عن العالقة االرتباطية بين كل من 

إناث( كمتغير وسيط في هذه  -ء الوجداني، ودور النوع )ذكوررأس المال النفسي والذكا
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عضو هيئة تدريس من ثالث مؤسسات  792العالقات، وقامت الدراسة على عينة قوامها 

تعليمية عليا رائدة من الجزء الجنوبي من الهند، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال 

 Salovey andني  إعداد ومقياس الذكاء الوجدا  luthans et alالنفسي إعداد 

Mayor  ومقياس مشاركة المعرفة  إعدادLin  ومقياس الثقة بالنفس إعدادRempel 

et al  وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مشاركة المعرفة ورأس المال

النفسي والذكاء الوجداني، وكذلك توجد عالقة ارتباطية موجبة بين الثقة ورأس المال 

والذكاء الوجداني، وكذلك توجد عالقة ارتباطية موجبة بين رأس المال النفسي النفسي 

 والذكاء الوجداني، ودور متغير النوع دور كوسيط في هذه العالقات كان كبير ومؤثر.

، إلى الكشف عن إسهام كل من (Ansari & Jasti,2020)وهدفت دراسة 

داء األكاديمي وقامت الدراسة على الذكاء الوجداني ورأس المال النفسي في التنبؤ باأل

ً تخصص إدارة األعمال، واستخدمت الدراسة مقياس  175عينة قوامها  ً جامعيا طالبا

ومقياس الذكاء الوجداني وتوصلت الدراسة  luthans et alرأس المال النفسي إعداد 

كاديمي إلى وجود تأثير كبير للذكاء الوجداني ورأس المال النفسي في التنبؤ باألداء األ

 لطالب الجامعة.

، العالقة بين رأس المال (Aderibigbe & Mjoli,2019)وتناولت دراسة 

النفسي والذكاء الوجداني والرفاهية الذاتية، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة 

بين اإلجهاد المهني وسلوك المواطنة ورأس المال النفسي والذكاء الوجداني، طبقت 

من الخريجين الذكور واإلناث، من مختلف قطاعات  1532ة عددها الدراسة على عين

االقتصاد النيجيري وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ضعيفة ولكن إيجابية بين اإلجهاد 

المهني وسلوك المواطنة، وعالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين اإلجهاد المهني ورأس 

المواطنة التنظيمية ورأس المال النفسي، المال النفسي، وعالقة إيجابية مهمة بين سلوك 

وعالقة إيجابية بين سلوك المواطنة التنظيمية والذكاء الوجداني، وكذلك عالقة إيجابية 

 ذات داللة إحصائية بين رأس المال النفسي والذكاء الوجداني.
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، من العالقة بين رأس المال النفسي (Yuan & Kang,2019)وتحققت دراسة 

طالب في  352ي والرفاهة الذاتية، وقامت الدراسة على عينة قوامها والذكاء الوجدان

المدارس المتوسطة واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي ومقياس الذكاء 

الوجداني ومقياس الرفاهية الذاتية وتوصلت نتائج الدراسة إلى هناك عالقات ارتباطية 

ً بين الذكاء الوجداني ورأس المال النفسي وكذلك بين الذكاء الوجداني  دالة إحصائيا

 والرفاهية الذاتية وكذلك رأس المال النفسي والرفاهية الذاتية لطالب المرحلة اإلعدادية.

، بالكشف عن إمكانية التنبؤ (Jafari & Seyyed,2018)وقامت دراسة 

بالتسويف األكاديمي من خالل الذكاء الوجداني مع الدور الوسيط لرأس المال النفسي 

طالب جامعي من جامعة كاشان للعلوم الطبية،  300وقامت الدراسة على عينة قوامها 

ومقياس الذكاء  luthans et alواستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي إعداد 

 Solomon & Rothblumومقياس التسويف االكاديمي  Bar-onالوجداني  إعداد 

رسون واالنحدار المتعدد التدريجي إلى وتوصلت الدراسة بعد إجراء تحليل ارتباط بي

ً وسلبية بين رأس المال النفسي ومكوناته )الفعالية الذاتية  وجود عالقة دالة إحصائيا

واألمل والصمود النفسي والتفاؤل( بالتسويف األكاديمي، كما توصلت الدراسة إلى أن 

س المال النفسي الذكاء الوجداني يتنبأ بمكونات رأس المال النفسي وتتوسط مكونات رأ

 بين الذكاء الوجداني والتسويف األكاديمي.

، إلى الكشف عن العالقة االرتباطية (Pradhan et al,2016)وهدفت دراسة 

، وكذلك التحقق من OCBبين كل من رأس المال النفسي وسلوك المواطنة التنظيمية 

اسة على عينة دور الذكاء الوجداني كوسيط في هذه العالقة االرتباطية وقامت الدر

فرداً من المهنيين العاملين في الصناعات التحويلية والخدمات الهندية،  212قوامها 

ومقياس الذكاء  luthans et alواستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي إعداد 

ومقياس سلوك المواطنة التنظيمية إعداد  Wong and Lawالوجداني  إعداد 

Podsakoff  بعد إجراء نمذجة المعادلة الهيكلية أن رأس المال النفسي وأظهرت النتائج
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يرتبط إيجابيا بسلوك المواطنة التنظيمية، ويلعب الذكاء الوجداني دور كبير في هذه 

 العالقة االرتباطية.

، العالقة االرتباطية بين كل من (Şimşek & Aktaş,2016)وقيمت دراسة 

طالب  400الدراسة على عينة قوامها الذكاء الوجداني ورأس المال النفسي وقامت 

ومقياس  luthans et alجامعي، واستخدمت الدراسة مقياس رأس المال النفسي إعداد 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  Goleman & Rheeالذكاء الوجداني  إعداد 

ارتباطية موجبة بين رأس المال النفسي والذكاء الوجداني، كما توصلت الدراسة إلى 

 ية التنبؤ برأس المال النفسي من خالل الجوانب الفرعية للذكاء الوجداني.إمكان

، بالتعرف على أثر الذكاء (Mohammadi et al,2015)وقامت دراسة 

لمعلمي المرحلة  (PC)وما وراء المعرفة على رأس المال النفسي  (EI)الوجداني 

ا تم اختيارهم شخصً  341معلًما، من بينهم  2809الثانوية، طبقت الدراسة على 

 (Luthans) عشوائيًا، تم جمع البيانات من خالل بعض االستبيانات لرأس المال النفسي

وما وراء المعرفة،  (Broadway)والذكاء الوجداني   (Miliman) والذكاء الروحي

وأظهرت النتائج أن الذكاء الوجداني والروحي وما وراء المعرفة كان لهما تأثير إيجابي 

 مال النفسيعلى رأس ال

 تعقيب على الدراسات السابقة 

تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالث محاور ويتناول كل محور الدراسات التي 

ً تناول المحور األول دراسات تناولت  تربط كل متغيرين من متغيرات الدراسة معا

د العالقة بين رأس المال النفسي واالزدهار النفسي وأكدت جميع الدراسات على وجو

ً بينهما، مثل دراسة ) (، Freire et al,2020عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

، وتناول (Selvaraj & Bhat,2018)، ودراسة (Afzal et al,2020)ودراسة 

المحور الثاني دراسات تناولت العالقة بين الذكاء الوجداني واالزدهار النفسي وأكدت 

ً بينهما، مثل دراسة جميع الدراسات على وجود عالقة ارتباطي ة موجبة دالة إحصائيا
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(Chamizo-Nieto et al,2021) ودراسة ،(Callea et al,2019) ودراسة ،

(Nel ,2019) وتناول المحور الثالث دراسات تناولت العالقة بين رأس المال النفسي ،

والذكاء الوجداني وأكدت جميع الدراسات على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

ً بينهما، مثل دراسة إحصا  Jing et)، ودراسة (da Costa et al,2021)ئيا

al,2021) و دراسة ،(D’Souza et al,2021 وشملت الدارسات عينات مختلفة ،

،ودراسة (Ansari & Jasti,2020)ومن ضمنها فئة الشباب جامعي مثل دراسة 

(Jafari & Seyyed,2018)ولم ، وتعددت أدوات القياس في الثالث متغيرات ،

تتطرق أي من هذه الدراسات للتعرف إلى إمكانية التنبؤ باالزدهار النفسي من خالل 

 رأس المال النفسي والذكاء الوجداني وهو ما ستتناوله الدراسة الحالية.

 فروض الدراسة:

انطالقا من اإلطار النظري، واستناداً إلى نتائج عدد من الدراسات السابقة يمكن      

 التالية:صياغة الفروض 

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات أفراد العينة على األبعاد -1

( ودرجاتهم CPC-12Rوالدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

 (. PERMAعلى األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي )

يا بين درجات أفراد العينة على األبعاد توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائ -2

( ودرجاتهم على األبعاد BEIS-10والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 (. PERMAوالدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي )

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات أفراد العينة على األبعاد  -3

( ودرجاتهم CPC-12Rمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )والدرجة الكلية ل

 (.BEIS-10على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر )
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ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع )ذكور / إناث( أو متغير التخصص  -4

أفراد عينة الدراسة  الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منهما في تباين درجات

 (". CPC-12Rعلى مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع )ذكور / إناث( أو متغير التخصص  -5

الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منهما في تباين درجات أفراد عينة الدراسة 

 (". BEIS-10صر )على مقياس الذكاء الوجداني المخت

ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع )ذكور / إناث( أو متغير التخصص  -6

الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منهما في تباين درجات أفراد عينة الدراسة 

 (". PERMAعلى مقياس االزدهار النفسي )

لمقياس االزدهار النفسي يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على الدرجة الكلية -7

(PERMA من خالل درجاتهم على كال من مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

(CPC-12R( ومقياس الذكاء الوجداني المختصر )BEIS-10.) 

 إجراءات الدراسة:

 منهجية الدراسة:أوال: 

 لدراسة.يستخدم الباحث المنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم لتساؤالت وأهداف ا 

 :ثانياً: عينة الدراسة

 -تنقسم العينة المستخدمة إلى جزئين موضحين كما يلي: 

( طالب 426من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: شملت )عينة التحقق -1

( وانحراف 20.2619وطالبة من كلية التربية جامعة عين شمس بمتوسط عمري )

( من اإلناث 257ن الذكور، )ن = ( م169( مقسمين إلى )ن = 0.69569معيراي )

كذلك التعرف على وضوح ومناسبة الصياغة اللغوية لبنود المقاييس والوقوف بشكل 

 دقيق علي أي مشكلة تتعلق بفهم المواقف واالستجابات أو التطبيق.
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( طالب وطالبة من كلية التربية جامعة عين 470: بلغت )عينة الدراسة األساسية –2

( وانحراف معياراي 20.2745الذكور بمتوسط عمري ) من 217شمس مقسمين 

( وانحراف معياراي 20.2370من اإلناث بمتوسط عمري ) 253(، و0.72513)

 (، وكان توزيعهم كما يوضح الجدول اآلتي:  0.73429)

 ( يوضح الخصائص السيكومترية للعينة.1جدول )

 عدد الطالب انحراف معياري بمتوسط عمري التخصص لنوع

 ذكور

 81 0.73468 20.1830 علمي

 136 0.71653 20.3291 أدبي

 217 0.72513 20.2745 المجموع

 إناث

 97 0.75324 20.1301 علمي

 156 0.73119 20.3035 أدبي

 253 0.74305 20.2370 المجموع

 470 0.73429 20.2543 العدد الكلي

 ثالثاً: األدوات المستخدمة في الدراسة:

 ( CPC-12Rالنفسي المركب المعدل )مقياس رأس المال  -1

 : ترجمه الباحث وتحقق من صدقه ثباته(  et al.Dudasova ،2021 ,)إعداد 

 Dudasova( بواسطة CPC-12) تم إعداد مقياس رأس المال النفسي المركب

( وتم 2021( وتم تنقيحه وإعادة التحقق من صدقه وثباته عام )2016)عام  وآخرون

أبعاد وهم )  4مفردة ممثلة في  12لمال النفسي، ويتكون من استخدامه لقياس رأس ا

األمل، والتفاؤل والصمود النفسي والفعالية الذاتية( ويتم االستجابة علي العبارات وفقا 

موافق بشدة (  – 5غير موافق بشدة إلى  – 1نقاط ) 5لمقياس ليكارت من 

, et al.,2016)Lorenz , et al.,2021;Dudasova(. 

باحث بترجمة المقياس للغة العربية وتحقق من صدقه وثباته على البيئة وقام ال

 -المصرية كما يتضح فيما يلي:
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:

قام الباحث بعمل تحليل عاملي توكيدي، بافتراض وجود أوال: الصدق العاملي التوكيدي 

مشاهدة التي تمثل مكوناته. متغيرات  4عامل كامن يمثل رأس المال النفسي، ويتشبع عليه 

( األوزان االنحدارية المعيارية وغير 9( البنية العاملية، ويبين الجدول )5ويظهر الشكل )

المعيارية لتشبعات المكونات المشاهدة على العامل الكامن المرتبطة به، وكذلك داللتها 

 ( قيم مؤشرات المطابقة وتفسيرها. 10اإلحصائية. ويبين الجدول )

 

 (CPC-12R( البنية العاملية المقترحة لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )5) شكل
( األوزان االنحدارية المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المكونات على العامل الكامن 9جدول )

 ( ، وكذلك داللتها اإلحصائيةCPC-12Rالمرتبطة بها في مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

 ألبعاد المقاسةا
 

الوزن 
االنحداري 
 المعياري

الوزن 
االنحداري 

غير 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

 0,01 15.299 0.057 0.876 0.783 األمل← رأس المال النفسي 

    1 0.821 التفاؤل← رأس المال النفسي 

الصمود ← رأس المال النفسي 
 النفسي

0.457 0.515 0.056 9.213 0,01 

الفعالية ← رأس المال النفسي 
 الذاتية

0.704 0.606 0.042 14.308 0,01 

 ( مؤشرات جودة المطابقة لنموذج رأس المال النفسي وتفسيرها.10جدول )

 القيمة والتفسير مؤشرات جودة المطابقة

 )غير دالة إحصائيا( 5.984 2كا

 ممتاز. 1,994 إلى درجات حريتها 2النسبة بين كا

 ممتاز. 0,967 (GFIمؤشر حسن المطابقة )

 مقبول. 0,881 (AGFIمؤشر حسن المطابقة المعدل )

 مقبول. 0,875 (RFIمؤشر المطابقة النسبي )
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Comparative fit index 
 (CFI) المطابقة المقارن مؤشر

 ممتاز. 0,961

 ممتاز. 0,958 (NFIمؤشر المطابقة المعياري )

 ممتاز. 0,962 (IFIمؤشر المطابقة التزايدي )

Root Mean square of approximation 
(RMSEA) 

 جذر متوسط مربع خطأ االقتراب
 ممتاز. 0,079

PClose قيمة الداللة الخاصة باختبار الفرض الصفري بأن 
RMSEA≤0.05 

 ممتاز. 0,457

شرات ويتضح من نتائج التحليل قبول نموذج التحليل العاملي التوكيدي، وهذا ما أكدته مؤ

 ;Wang & Wang, 2020:19-26) جودة المطابقة، والتي كانت في مداها المثالي

Hoyle, 2014:209-231) كما أن تشبعات جميع المكونات على العامل الكامن .

 ً  .كانت دالة إحصائيا

كرونباخ  –لحساب الثبات للمقياس تم استخدام طريقة ألفا  ثانياُ: ثبات المقياس:

Cronbach's alphaطريقة التجزئة النصفية، وSplit-Half  تعتمد الطريقة األولى ،

لكرونباخ على التباين بين بنود المقياس، وأن تقيس البنود موضوع محدد، وقام الباحث 

 بحساب معامل الثبات لكل بعد على حدي. 

وفي طريقة التجزئة النصفية يتم قياس معامل االرتباط لكل بُعد بتقسيم فقراته لنصفين 

غير متساويين إذا كان عدد العبارات  –ن متساويين إذا كان عدد العبارات زوجي )نصفي

فردي( بعد ذلك يتم إدخال معامل االرتباط في معادلة التصحيح لسبيرمان براون 

 للوصول لمعامل الثبات بهذه الطريقة.

 (8جدول )

 (426ية )ن = كرونباخ وطريقة التجزئة النصف –يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا  

 األبعاد
عدد 

 العبارات

معامل الثبات 
بطريقة ألفا 

 كرونباخ

معامل الثبات 
بطريقة التجزئة 

 النصفية

 0.742 0.801 3 األمل

 0.720 0.804 3 التفاؤل

 0.793 0.799 3 الصمود النفسي

 0.750 0.884 3 الفعالية الذاتية

 0.813 0.892 12 الدرجة الكلية للمقياس
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( أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة 11الجدول )ويتضح من 

-CPCالنصفية مرتفعة مما يؤكد ثبات مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

12R.) 

تم قياس االتساق الداخلي لمقياس رأس المال النفسي المركب  االتساق الداخلي -جـ

امل ارتباط بيرسون لحساب معامل ( من خالل استخدام معCPC-12Rالمعدل )

االرتباط بين درجات أفراد العينة على العبارات والبعد الذي تنتمي إليه، ثم حساب معامل 

 االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.

( يوضح معامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس رأس المال 12جدول )
 ( CPC-12Rالنفسي المركب المعدل )

 (426)ن = 
 الفعالية الذاتية الصمود النفسي التفاؤل األمل

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.753** 1 0.773** 1 0.785** 1 0.706** 

2 0.723** 2 0.627** 2 0.655** 2 0.686** 

3 0.851** 3 0.918** 3 0.952** 3 0.855** 

 معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

0.973** 0.619** 0.700** 0.818** 

 (   0.01دال عند مستوي ) (**)(  &   0.05دال عند ) (*)

( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 12يتضح من الجدول )

 كد االتساق الداخلي لبنية ومفردات المقياس.(. مما يؤ0,01)

( في صورته CPC-12Rومن ثم يتبدى أن مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

النهائية يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات والتماسك الداخلي للمقياس ومكون من 

 5وافق بشدة = عبارة تنتمي ألربعة أبعاد وتتراوح االستجابات على المقياس من م 12

درجات وغير موافق = درجتين وغير موافق  3درجات وأحيانا =  4درجات موافق = 

  -بشدة= درجة واحدة وتتراوح الدرجات على المقياس بشكل عام للفئات اآلتية: 

 درجة 28إلى  12* درجة منخفضة لرأس المال النفسي = من 



 اإلسهام النسبي لرأس المال النفسي والذكاء الوجداني في التنبؤ باالزدهار النفسي لدى عينة من الشباب الجامعي

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (248                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 درجة 44إلى  29* درجة متوسطة لرأس المال النفسي = من 

 درجة 90إلى  71* درجة مرتفعة لرأس المال النفسي = من 

 (BEIS-10مقياس الذكاء الوجداني المختصر ) -2

 : ترجمه الباحث وتحقق من صدقه ثباته(  et al.Davies ،2010 ,)إعداد 

 Davies( بواسطة BEIS-10تم إعداد مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

ياس بشكل أساسي علي نموذج الذكاء الوجداني ويعتمد المق ,( 2010)عام  وآخرون

( وتم استخدامه لقياس الذكاء 1990عام ) Salovey and Mayerالذي أعده 

أبعاد وهم )تفهم المشاعر الذاتية، وتفهم  5مفردات ممثلة في  10الوجداني، ويتكون من 

وتوظيف مشاعر اآلخرين، والتنظيم االنفعالي الذاتي، والتنظيم االنفعالي لآلخرين، 

غير  = 1نقاط ) 5االنفعاالت( ويتم االستجابة علي العبارات وفقا لمقياس ليكارت من 

 .)et al.,2010)Davies ,موافق بشدة(  = 5موافق بشدة إلى 

وقام الباحث بترجمة المقياس للغة العربية وتحقق من صدقه وثباته على البيئة 

 -المصرية كما يتضح فيما يلي: 

أجرى الباحث عمليات التحقق من صدق وثبات  رية للمقياسالخصائص السيكومت

 :( فرداً بالطرق اآلتية426( على )BEIS-10مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

قام الباحث بعمل تحليل عاملي توكيدي، بافتراض وجود أوال: الصدق العاملي التوكيدي 

المشاهدة التي تمثل مكوناته.  ، ويتشبع عليه خمسة متغيراتالذكاء الوجدانيعامل كامن يمثل 

( األوزان االنحدارية المعيارية 9( البنية العاملية المقترحة، ويبين الجدول )6ويظهر الشكل )

وغير المعيارية لتشبعات المكونات المشاهدة على العامل الكامن المرتبطة به، وكذلك داللتها 

 يرها. ( قيم مؤشرات المطابقة وتفس10اإلحصائية. ويبين الجدول )
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 (BEIS-10( البنية العاملية المقترحة لمقياس الذكاء الوجداني المختصر )6)شكل 

( األوزان االنحدارية المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المكونات على العامل الكامن 9جدول )

 (، وكذلك داللتها اإلحصائيةBEIS-10المرتبطة بها في مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 عاد المقاسةاألب
 

الوزن 
االنحداري 
 المعياري

الوزن 
االنحداري 

غير 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

تفهم ← الذكاء الوجداني 
 المشاعر الذاتية

0.637 0.706 0.051 13.838 0,01 

تفهم مشاعر ← الذكاء الوجداني 
 اآلخرين

0.733 0.776 0.041 18.764 0,01 

التنظيم ← ني الذكاء الوجدا
 االنفعالي الذاتي

0.875 0.87 0.035 25.092 0,01 

التنظيم ← الذكاء الوجداني 
 االنفعالي لآلخرين

0.853 1      

توظيف ← الذكاء الوجداني 
 االنفعاالت

0.951 0.987 0.035 28.426 0,01 

 ( مؤشرات جودة المطابقة لنموذج الذكاء الوجداني وتفسيرها.10جدول )

 القيمة والتفسير ودة المطابقةمؤشرات ج

 )غير دالة إحصائيا( 7.850 2كا

 ممتاز. 1,570 إلى درجات حريتها 2النسبة بين كا

 ممتاز. 0,982 (GFIمؤشر حسن المطابقة )

 ممتاز. 0,896 (AGFIمؤشر حسن المطابقة المعدل )

 ممتاز. 0,955 (RFIمؤشر المطابقة النسبي )
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 القيمة والتفسير ودة المطابقةمؤشرات ج

Comparative fit index 
 (CFI) المطابقة المقارن رمؤش

 ممتاز. 0,992

 ممتاز. 0,991 (NFIمؤشر المطابقة المعياري )

 ممتاز. 0,992 (IFIمؤشر المطابقة التزايدي )

Root Mean square of approximation 
(RMSEA) 

 جذر متوسط مربع خطأ االقتراب
 ممتاز. 0,067

PClose  قيمة الداللة الخاصة باختبار الفرض
 بأن الصفري

RMSEA≤0.05 
 ممتاز. 0,315

ويتضح من نتائج التحليل قبول نموذج التحليل العاملي التوكيدي، وهذا ما أكدته مؤشرات 

 ;Wang & Wang, 2020:19-26) جودة المطابقة، والتي كانت في مداها المثالي

Hoyle, 2014:209-231) كما أن تشبعات جميع المكونات على العامل الكامن .

ً كانت دال  .ة إحصائيا

كرونباخ  –لحساب الثبات للمقياس تم استخدام طريقة ألفا  ثانياُ: ثبات المقياس:

Cronbach's alphaوطريقة التجزئة النصفية ،Split-Half  تعتمد الطريقة األولى ،

لكرونباخ على التباين بين بنود المقياس، وأن تقيس البنود موضوع محدد، وقام الباحث 

 ات لكل بعد على حدي. بحساب معامل الثب

وفي طريقة التجزئة النصفية يتم قياس معامل االرتباط لكل بُعد بتقسيم فقراته لنصفين 

غير متساويين إذا كان عدد العبارات  –)نصفين متساويين إذا كان عدد العبارات زوجي 

فردي( بعد ذلك يتم إدخال معامل االرتباط في معادلة التصحيح لسبيرمان براون 

 ل لمعامل الثبات بهذه الطريقة.للوصو
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كرونباخ وطريقة التجزئة  –( يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 11جدول )
 (426النصفية )ن = 

 االبعاد
عدد 

 العبارات

معامل الثبات 
بطريقة ألفا 

 كرونباخ

معامل الثبات 
بطريقة التجزئة 

 النصفية

 0.693 0.786 2 تفهم المشاعر الذاتية

 0.9844 0.920 2 تفهم مشاعر اآلخرين 

 0.822 0.909 2 التنظيم االنفعالي الذاتي

 0.717 0.761 2 التنظيم االنفعالي لآلخرين 

 0.662 0.706 2 توظيف االنفعاالت

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني 
 (BEIS-10المختصر )

10 0.900 0.895 

امالت الثبات بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة ( أن جميع قيم مع11ويتضح من الجدول )

 النصفية مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس.

تم قياس االتساق الداخلي لمقياس قلق المستقبل من خالل استخدام  االتساق الداخلي -جـ

معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على العبارات 

 إليه، ثم حساب معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.والبعد الذي تنتمي 

( يوضح معامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس الذكاء الوجداني المختصر 12جدول )
(BEIS-10 ) 

 (426)ن = 
تفهم المشاعر 

 الذاتية
تفهم مشاعر 

 اآلخرين 
التنظيم االنفعالي 

 الذاتي
التنظيم االنفعالي 

 آلخرين ل
 توظيف االنفعاالت

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 عبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.865** 1 0.786** 1 0.982** 1 0.574** 1 0.863** 

2 0.789** 2 0.927** 2 0.846** 2 0.923** 2 0.739** 

 امل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياسمع

0.963** 0.990** 0.913** 0.775** 0.864** 

 (   0.01دال عند مستوي ) (**)(  &   0.05دال عند ) (*)

( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 12يتضح من الجدول )

 ة ومفردات المقياس.(. مما يؤكد االتساق الداخلي لبني0,01)
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( في صورته النهائية BEIS-10ومن ثم يتبدى أن مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 10يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات والتماسك الداخلي للمقياس ومكون من 

 5عبارات تنتمي لخمسة أبعاد وتتراوح االستجابات على المقياس من موافق بشدة = 

درجات وغير موافق = درجتين وغير موافق  3درجات وأحيانا =  4درجات موافق = 

  -بشدة= درجة واحدة وتتراوح الدرجات على المقياس بشكل عام للفئات اآلتية: 

 درجة 23إلى  10* درجة منخفضة للذكاء الوجداني = من 

 درجة 37إلى  24* درجة متوسطة للذكاء الوجداني = من 

 درجة 50إلى  38= من  * درجة مرتفعة للذكاء الوجداني

 (PERMAمقياس االزدهار النفسي ) -3

 : ترجمه الباحث وتحقق من صدقه ثباته(  Butler & Kern ،2016)إعداد 

 Butler & Kernبواسطة ( PERMAمقياس االزدهار النفسي )تم إعداد مقياس 

التي أسسها  PERMAويقوم المقياس بشكل أساسي علي نظرية  ,(2016)عام 

أبعاد وهي )االنفعاالت  5والتي تفسر االزدهار النفسي في ضوء 2011سليجمان 

، والعالقات الجيدة Engagement، واالندماج Positive emotionاإليجابية 

Relationships، ومعنى الحياةRelationships واإلنجازات ،

Accomplishment وقام ،)Butler & Kern  بالتحقق من صدق وثبات المقياس

الف فرداً  من دول عديدة  31تساق الداخلي على عينة ضخمة مكونة من وكذلك اال

عبارات ويتم االستجابة علي العبارات وفقا  3مفردة حيث يشمل كل بعد  15ويتكون من 

) ,Butlerموافق بشدة(  = 5غير موافق بشدة إلى  = 1نقاط ) 5لمقياس ليكارت من 

2016) J., & Kern. 

س للغة العربية وتحقق من صدقه وثباته على البيئة وقام الباحث بترجمة المقيا

 -المصرية كما يتضح فيما يلي: 
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أجرى الباحث عمليات التحقق من صدق وثبات  الخصائص السيكومترية للمقياس

 :( فرداً بالطرق اآلتية426على ) (PERMAمقياس االزدهار النفسي )

املي توكيدي، بافتراض وجود قام الباحث بعمل تحليل عأوال: الصدق العاملي التوكيدي 

عامل كامن يمثل االزدهار النفسي، ويتشبع عليه خمسة متغيرات المشاهدة التي تمثل 

( األوزان االنحدارية 9( البنية العاملية المقترحة، ويبين الجدول )7مكوناته. ويظهر الشكل )

ن المرتبطة به، المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المكونات المشاهدة على العامل الكام

 ( قيم مؤشرات المطابقة وتفسيرها. 10وكذلك داللتها اإلحصائية. ويبين الجدول )

 

 (PERMA( البنية العاملية المقترحة لمقياس االزدهار النفسي )7شكل )
( األوزان االنحدارية المعيارية وغير المعيارية لتشبعات المكونات على العامل الكامن 9جدول )

 (، وكذلك داللتها اإلحصائيةPERMAفي مقياس االزدهار النفسي )المرتبطة بها 

 األبعاد المقاسة
 

الوزن 
االنحداري 
 المعياري

الوزن 
االنحداري 

غير 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

المشاعر ← االزدهار النفسي 
 اإليجابية

0.622 0.94 0.081 11.581 0,01 

 0,01 14.556 0.058 0.845 0.776 ماجاالند← االزدهار النفسي 

العالقات ← االزدهار النفسي 
 الجيدة

0.766 1      

 0,01 10.438 0.073 0.761 0.540 معنى الحياة← االزدهار النفسي 

 0,01 10.843 0.076 0.829 0.637 اإلنجازات← االزدهار النفسي 
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 ي وتفسيرها.( مؤشرات جودة المطابقة لنموذج االزدهار النفس10جدول )

 القيمة والتفسير مؤشرات جودة المطابقة

 2كا
)غير دالة  7.170

 إحصائيا(

 ممتاز. 1,434 إلى درجات حريتها 2النسبة بين كا

 ممتاز. 0,991 (GFIمؤشر حسن المطابقة )

 ممتاز. 0,931 (AGFIمؤشر حسن المطابقة المعدل )

 ممتاز. 0,923 (RFIمؤشر المطابقة النسبي )

Comparative fit index 
 (CFI) المطابقة المقارن مؤشر

 ممتاز. 0,987

 ممتاز. 0,985 (NFIمؤشر المطابقة المعياري )

 ممتاز. 0,987 (IFIمؤشر المطابقة التزايدي )

Root Mean square of approximation 
(RMSEA) 

 جذر متوسط مربع خطأ االقتراب
 ممتاز. 0,069

PClose  باختبار الفرض قيمة الداللة الخاصة
 الصفري بأن

RMSEA≤0.05 
 ممتاز. 0,156

ويتضح من نتائج التحليل قبول نموذج التحليل العاملي التوكيدي، وهذا ما أكدته مؤشرات 

 ;Wang & Wang, 2020:19-26) جودة المطابقة، والتي كانت في مداها المثالي

Hoyle, 2014:209-231)عامل الكامن . كما أن تشبعات جميع المكونات على ال

 ً  .كانت دالة إحصائيا

كرونباخ  –لحساب الثبات للمقياس تم استخدام طريقة ألفا  ثانياُ: ثبات المقياس:

Cronbach's alphaوطريقة التجزئة النصفية ،Split-Half  تعتمد الطريقة األولى ،

احث لكرونباخ على التباين بين بنود المقياس، وأن تقيس البنود موضوع محدد، وقام الب

 بحساب معامل الثبات لكل بعد على حدي. 

وفي طريقة التجزئة النصفية يتم قياس معامل االرتباط لكل بُعد بتقسيم فقراته لنصفين 

غير متساويين إذا كان عدد العبارات  –)نصفين متساويين إذا كان عدد العبارات زوجي 
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لسبيرمان براون فردي( بعد ذلك يتم إدخال معامل االرتباط في معادلة التصحيح 

 للوصول لمعامل الثبات بهذه الطريقة.

 (426كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية )ن =  –( يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 14جدول ) 

 االبعاد
عدد 

 العبارات

معامل الثبات 
بطريقة ألفا 

 كرونباخ

معامل الثبات 
بطريقة التجزئة 

 النصفية

 0.794 0.828 3 المشاعر اإليجابية

 0.870 0.881 3 االندماج

 0.599 0.634 3 العالقات الجيدة

 0.700 0.738 3 معنى الحياة

 0.719 0.783 3 اإلنجازات

الدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي 
(PERMA) 

15 0.987 0.937 

( أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة 11ويتضح من الجدول )

 لنصفية مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس.ا

تم قياس االتساق الداخلي لمقياس قلق المستقبل من خالل استخدام  االتساق الداخلي -جـ

معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على العبارات 

 درجة الكلية للمقياس.والبعد الذي تنتمي إليه، ثم حساب معامل االرتباط بين األبعاد وال

 (426( يوضح معامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس قلق المستقبل )ن = 12جدول )

 اإلنجازات معنى الحياة العالقات الجيدة االندماج المشاعر اإليجابية

 رقم

 عبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 عبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 عبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 عبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 عبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.861** 1 0.974** 1 0.684** 1 0.565** 1 0.715** 

2 0.636** 2 0.579** 2 0.743** 2 0.813** 2 0.719** 

3 0.786** 3 0.621** 3 0.863** 3 0.929** 3 0.761** 

 معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

0.876** 0.865** 0.859** 0.960** 0.743** 

 (   0.01دال عند مستوي ) (**)(  &   0.05دال عند ) (*)



 اإلسهام النسبي لرأس المال النفسي والذكاء الوجداني في التنبؤ باالزدهار النفسي لدى عينة من الشباب الجامعي

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (256                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 12يتضح من الجدول )

 (. مما يؤكد االتساق الداخلي لبنية ومفردات المقياس.0,01)

( في صورته النهائية يتمتع PERMAومن ثم يتبدى أن مقياس االزدهار النفسي )

عبارة  30بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات والتماسك الداخلي للمقياس ومكون من 

درجات  5تنتمي لخمسة أبعاد وتتراوح االستجابات على المقياس من موافق بشدة = 

درجات وغير موافق = درجتين وغير موافق بشدة=  3درجات وأحيانا =  4موافق = 

  -وتتراوح الدرجات على المقياس بشكل عام للفئات اآلتية:  درجة واحدة

 درجة 35إلى  15* درجة منخفضة لالزدهار النفسي = من 

 درجة 55إلى  36* درجة متوسطة لالزدهار النفسي = من 

 درجة 75إلى  56* درجة مرتفعة لالزدهار النفسي = من 

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

الذي ينص على أنه: توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا نتائج الفرض األول 

بين درجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي 

( ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االزدهار CPC-12Rالمركب المعدل )

 (.PERMAالنفسي )

استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم     

( ودرجاتهم CPC-12Rعينة الدراسة على مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

( قيم معامالت 15(، ويوضح جدول )PERMAعلى مقياس االزدهار النفسي )

 االرتباط بين درجات أفراد العينة على المقياسين.



 د. عبد العزيز محمود عبد العزيز

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (257                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 (15جدول )

-CPCين درجات أفراد العينة على مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )معامالت االرتباط ب
12R( ودرجاتهم على مقياس االزدهار النفسي )PERMA = 470( )ن) 

 األبعاد
المشاعر 
 اإليجابية

 االندماج
العالقات 

 الجيدة
معنى 
 الحياة

 اإلنجازات
الدرجة الكلية 

لالزدهار 
 النفسي

 **0.823 **0.641 **0.406 **40.63 **0.702 **0.636 األمل

 **0.833 **0.522 **0.521 **0.637 **0.652 **0.696 التفاؤل

 **0.694 **0.511 **0.455 **0.593 **0.540 **0.446 الصمود النفسي

 **0.693 **0.558 **0.406 **0.464 **0.669 **0.467 الفعالية الذاتية

 الدرجة الكلية لمقياس
 رأس المال النفسي

320.7** 0.822** 0.759** 0.580** 0.717** 0.986** 

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)          (  0.05دال عند ) (*)

 : ما يلي (15) الجدول من اتضح

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

ل النفسي المركب المعدل لمقياس رأس المااألمل  بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

(CPC-12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس االزدهار النفسيPERMA ) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

لمقياس رأس المال النفسي المركب التفاؤل  بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس االزدهار النفسي  والدرجة ألبعادا وكل (CPC-12Rالمعدل )

(PERMA.) 

  عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) درجات بين 

لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل الصمود النفسي  بعد على الدراسة عينة أفراد

(CPC-12R) الكلية لمقياس اال والدرجة األبعاد وكل( زدهار النفسيPERMA .) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) درجات بين 

لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل  الفعالية الذاتية بعد على الدراسة عينة أفراد

(CPC-12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس االزدهار النفسيPERMA.) 



 اإلسهام النسبي لرأس المال النفسي والذكاء الوجداني في التنبؤ باالزدهار النفسي لدى عينة من الشباب الجامعي

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (258                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01 )درجات بين 

لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل  الدرجة الكلية على الدراسة عينة أفراد

(CPC-12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس االزدهار النفسيPERMA) 

عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا توجد نتائج الفرض الثاني الذي ينص على أنه: 

بين درجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر 

(BEIS-10)  ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي

(PERMA.) 

ن درجات أفراد وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بي    

( ودرجاتهم على BEIS-10عينة الدراسة على مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

( قيم معامالت االرتباط بين 16(، ويوضح جدول )PERMAمقياس االزدهار النفسي )

 درجات أفراد العينة على المقياسين.

 (16جدول )
 (BEIS-10الوجداني المختصر ) معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس الذكاء

 (470)ن =  (PERMA)ودرجاتهم على مقياس االزدهار النفسي 

 األبعاد
المشاعر 
 اإليجابية

 االندماج
العالقات 

 الجيدة
معنى 
 الحياة

اإلنجازا
 ت

الدرجة الكلية 
لالزدهار 
 النفسي

 تفهم المشاعر الذاتية
0.616*

* 
0.630*

* 
0.519*

* 
0.278*

* 
0.478*

* 
0.688** 

 فهم مشاعر اآلخرين ت
0.563*

* 
0.789*

* 
0.507*

* 
0.427*

* 
0.515*

* 
0.757** 

 التنظيم االنفعالي الذاتي
0.428*

* 
0.832*

* 
0.680*

* 
0.562*

* 
0.582*

* 
0.828** 

 التنظيم االنفعالي لآلخرين 
0.490*

* 
0.672*

* 
0.587*

* 
0.502*

* 
0.693*

* 
0.799** 

 توظيف االنفعاالت
0.336*

* 
0.153*

* 
0.385*

* 
0.284*

* 
0.294*

* 
0.407** 

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء 
الوجداني المختصر 

(BEIS-10) 

0.683*

* 
0.860*

* 
0.748*

* 
0.573*

* 
0.721*

* 
0.975** 

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)          (   0.05دال عند ) (*)



 د. عبد العزيز محمود عبد العزيز

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (259                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 ما يلي: (16الجدول) من اتضح

 حصائيا عند مستوي داللة عالقة ارتباطية موجبة دالة إ توجد(  0.01) بين 

لمقياس الذكاء الوجداني  تفهم المشاعر الذاتية بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس االزدهار النفسي  والدرجة األبعاد وكل( BEIS-10المختصر )

(PERMA.) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

لمقياس الذكاء الوجداني  تفهم مشاعر اآلخرين بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس االزدهار النفسي  والدرجة األبعاد وكل( BEIS-10المختصر )

(PERMA.) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

لمقياس الذكاء الوجداني  التنظيم االنفعالي الذاتي بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس االزدهار النفسي  والدرجة األبعاد وكل( BEIS-10المختصر )

(PERMA.) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

لمقياس الذكاء  ينالتنظيم االنفعالي لآلخر بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس االزدهار  والدرجة األبعاد وكل( BEIS-10الوجداني المختصر )

 (.PERMAالنفسي )

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) درجات بين 

لمقياس الذكاء الوجداني المختصر توظيف االنفعاالت  بعد على الدراسة عينة أفراد

(BEIS-10 )والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس االزدهار النفسيPERMA .) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01 )درجات بين 

( BEIS-10لمقياس الذكاء الوجداني المختصر ) الدرجة الكلية على الدراسة عينة أفراد

 (.PERMAاالزدهار النفسي )الكلية لمقياس  والدرجة األبعاد وكل



 اإلسهام النسبي لرأس المال النفسي والذكاء الوجداني في التنبؤ باالزدهار النفسي لدى عينة من الشباب الجامعي

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (260                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا نتائج الفرض الثالث الذي ينص على أنه: 

بين درجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي المركب 

ي ( ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجدانCPC-12Rالمعدل )

 (.BEIS-10المختصر )

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد     

( ودرجاتهم CPC-12Rعينة الدراسة على مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

( قيم 15(، ويوضح جدول )BEIS-10على مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 درجات أفراد العينة على المقياسين. معامالت االرتباط بين

 (15جدول )
معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل 

(CPC-12R( ودرجاتهم على مقياس الذكاء الوجداني المختصر )BEIS-10 = 470( )ن) 

 األبعاد
تفهم 

المشاعر 
 الذاتية

تفهم 
مشاعر 
 اآلخرين 

التنظيم 
االنفعالي 

 الذاتي

التنظيم 
االنفعالي 
 لآلخرين 

توظيف 
االنفعاال

 ت

الدرجة 
الكلية للذكاء 

 الوجداني

 **0.694 **0.729 **0.671 **0.606 األمل
0.231*

* 
0.822** 

 **0.576 **0.642 **0.627 **0.586 التفاؤل
0.439*

* 
0.802** 

 **0.580 **0.601 **0.471 **0.511 الصمود النفسي
0.258*

* 
0.679** 

 **0.584 **0.607 **0.705 **0.524 الفعالية الذاتية
0.173*

* 
0.727** 

 الدرجة الكلية لمقياس
 رأس المال النفسي

0.719** 0.789** 0.832** 0.783** 
0.366*

* 
0.977** 

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)     (    0.05دال عند ) (*)

 : ما يلي (15) الجدول من اتضح

 القة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة ع توجد(  0.01) درجات بين 

-CPCلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )األمل  بعد على الدراسة عينة أفراد

12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصرBEIS-10.) 



 د. عبد العزيز محمود عبد العزيز

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (261                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 أفراد درجات بين 0.01يا عند مستوي داللة عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائ توجد 

-CPCلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )التفاؤل  بعد على الدراسة عينة

12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصرBEIS-10.) 

  عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) بين 

لمقياس رأس المال النفسي الصمود النفسي  بعد على الدراسة عينة أفراد درجات

الكلية لمقياس الذكاء الوجداني  والدرجة األبعاد وكل (CPC-12Rالمركب المعدل )

 (.BEIS-10المختصر )

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01) أفراد درجات بين 

-CPCلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل ) الفعالية الذاتية بعد على اسةالدر عينة

12R) والدرجة األبعاد وكل ( الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصرBEIS-10.) 

 عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  توجد(  0.01 )أفراد درجات بين 

 (12R-CPCلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل ) يةالدرجة الكل على الدراسة عينة

 (.BEIS-10الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر ) والدرجة األبعاد وكل

ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع نتائج الفرض الثالث الذي ينص على أنه: 

ل بين كل منهما في )ذكور / إناث( أو متغير التخصص الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاع

تباين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل 

(CPC-12R) 

(، والجداول 2×2وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين الثنائي )  
 اآلتية توضح ذلك.

 (17جدول )
أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

 ( وفقا لمتغير النوع )ذكور / إناث(CPC-12Rلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

 األبعـــاد
 (253إناث )ن =  (217ذكور )ن = 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 1.84772 9.8261 1.83412 9.8157 األمل

 2.03551 8.9407 1.96335 8.9585 التفاؤل

 1.85111 9.7154 1.84801 9.7926 الصمود النفسي

 1.41568 10.7826 1.41641 10.8249 الفعالية الذاتية

 الدرجة الكلية لمقياس
 رأس المال النفسي

39.3917 5.53679 39.2648 5.52169 
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 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (262                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 (18جدول )
النحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على األبعاد يوضح المتوسطات الحسابية وا 

( وفقا لمتغير CPC-12Rوالدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )
 التخصص الدراسي )علمي / أدبي(

 األبعـــاد   

 (292أدبي )ن =  (178علمي )ن = 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 1.87105 9.8219 1.79177 9.8202 األمل

 1.99141 8.9178 2.01968 9.0000 التفاؤل

 1.84891 9.6678 1.84384 9.8876 الصمود النفسي

 1.42651 10.7671 1.39711 10.8596 الفعالية الذاتية

الدرجة الكلية 
 لمقياس

رأس المال 
 النفسي

39.5674 5.44603 39.1747 5.57365 

 (19جدول )
األبعاد والدرجة الكلية يوضح تحليل التباين الثنائي لدرجات أفراد عينة الدراسة علي  

لمتغيرات النوع  (12R-CPCلمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )
 والتخصص الدراسي

 األبعاد
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 ةالدالل

 األمل

 غير دالة  0.014 0.047 1 0.047 النوع 

 غير دالة  0.002 0.008 1 0.008 التخصص 

 غير دالة  0.528 1.796 1 1.796 التفاعل

     3.402 466 1585.178 الخطأ 

       469 1586.987 التباين الكلي

 التفاؤل

 غير دالة  0.001 0.006 1 0.006 النوع 

 غير دالة  0.148 0.597 1 0.597 التخصص 

 غير دالة  0.307 1.235 1 1.235 التفاعل

     4.023 466 1874.752 الخطأ 

       469 1876.774 التباين الكلي

 الصمود النفسي

 غير دالة  0.412 1.408 1 1.408 النوع 

 غير دالة  1.729 5.911 1 5.911 التخصص 

 دالة غير  0.614 2.100 1 2.100 التفاعل

     3.420 466 1593.693 الخطأ 

       469 1601.874 التباين الكلي

 غير دالة  0.135 0.272 1 0.272 النوع  الفعالية الذاتية 
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 غير دالة  0.494 0.993 1 0.993 التخصص 

 غير دالة  0.039 0.079 1 0.079 التفاعل

     2.011 466 937.356 الخطأ 

       469 938.598 التباين الكلي

الدرجة الكلية 
 لمقياس

 رأس المال النفسي

 غير دالة  0.112 3.422 1 3.422 النوع 

 غير دالة  0.601 18.413 1 18.413 التخصص 

 غير دالة  0.125 3.835 1 3.835 التفاعل

     30.652 466 14283.947 الخطأ 

       469 14306.843 التباين الكلي

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)        (    0.05ند )دال ع (*)

أو التخصص الدراسي أو  النوع لمتغير دال أثر عدم وجود السابق الجدول من واتضح

على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس  الدراسة عينة أفراد درجات تباين التفاعل بينهم في

 (CPC-12Rرأس المال النفسي المركب المعدل )

 

 (8شكل )
 متوسطات درجات الذكور واإلناث علي أبعاد رأس المال النفسيالفروق بين  يوضح 
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 (9شكل )

متوسطات درجات افراد العينة  وفقا للتخصص )علمي/ادبي( علي الفروق بين  يوضح
 أبعاد رأس المال النفسي

حصائيا لمتغير النوع نص على أنه: ال يوجد تأثير دال إنتائج الفرض الرابع الذي ي

إناث( أو متغير التخصص الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منهما في )ذكور/

 (..BEIS-10تباين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

(، والجداول 2×2الثنائي )وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين   

 اآلتية توضح ذلك

(  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على 23جدول )
( وفقا لمتغير النوع BEIS-10األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 )ذكور / إناث(

 األبعـــاد

 (253إناث )ن =  (217ذكور )ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.28174 7.0000 1.42817 6.8571 تفهم المشاعر الذاتية

 1.31423 7.0830 1.28676 7.1244 تفهم مشاعر اآلخرين 

 1.32083 7.1818 1.08960 7.3364 التنظيم االنفعالي الذاتي

 1.49572 6.6719 1.37415 6.8065 ن التنظيم االنفعالي لآلخري

 1.27969 6.3992 1.26965 6.5161 توظيف االنفعاالت

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء 
 الوجداني

34.6498 4.58933 34.3281 4.82543 
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 (24جدول ) 
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على األبعاد  

(وفقا لمتغير التخصص BEIS-10لمقياس الذكاء الوجداني المختصر ) والدرجة الكلية
 الدراسي )علمي / أدبي(

 األبعـــاد   

 (292ادبي )ن =  (178علمي )ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.38668 6.8767 1.29069 7.0281 تفهم المشاعر الذاتية

 1.30901 7.0685 1.28792 7.1573 اعر اآلخرين تفهم مش

 1.24227 7.2260 1.18660 7.2978 التنظيم االنفعالي الذاتي

 1.44622 6.6884 1.43308 6.8090 التنظيم االنفعالي لآلخرين 

 1.29324 6.4110 1.24513 6.5225 توظيف االنفعاالت

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء 
 الوجداني

34.7191 4.66018 34.3288 4.75099 

 (25جدول )
االبعاد والدرجة الكلية يوضح تحليل التباين الثنائي لدرجات أفراد عينة الدراسة علي  

 لمتغيرات النوع والتخصص الدراسي(BEIS-10لمقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 األبعاد
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

ستوي م
 الداللة

تفهم المشاعر 
 الذاتية

 غير دالة  1.441 2.633 1 2.633 النوع 

 غير دالة  1.269 2.320 1 2.320 التخصص 

 غير دالة  0.184 0.336 1 0.336 التفاعل

     1.828 466 851.752 الخطأ 

       469 856.955 التباين الكلي

تفهم مشاعر 
 اآلخرين 

 غير دالة  0.125 0.213 1 0.213 النوع 

 غير دالة  0.522 0.887 1 0.887 التخصص 

 غير دالة  0.003 0.006 1 0.006 التفاعل

     1.700 466 792.011 الخطأ 

       469 793.098 التباين الكلي

التنظيم االنفعالي 
 الذاتي

 غير دالة  2.326 3.467 1 3.467 النوع 

 غير دالة  0.482 0.718 1 0.718 التخصص 

 غير دالة  0.617 0.920 1 0.920 التفاعل

     1.490 466 694.563 الخطأ 

       469 698.870 التباين الكلي
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التنظيم االنفعالي 
 لآلخرين 

 غير دالة  1.850 3.832 1 3.832 النوع 

 0.05 1.027 2.128 1 2.128 التخصص 

 غير دالة  2.317 4.799 1 4.799 التفاعل

     2.071 466 965.194 الخطأ 

       469 973.755 التباين الكلي

 توظيف االنفعاالت

 غير دالة  1.283 2.090 1 2.090 النوع 

 غير دالة  0.962 1.567 1 1.567 التخصص 

 غير دالة  0.447 0.727 1 0.727 التفاعل

     1.628 466 758.740 الخطأ 

       469 762.470 التباين الكلي

الدرجة الكلية 
لمقياس الذكاء 

 الوجداني

 غير دالة  0.714 15.920 1 15.920 النوع 

 غير دالة  0.837 18.667 1 18.667 التخصص 

 غير دالة  0.250 5.578 1 5.578 التفاعل

     22.306 466 10394.425 الخطأ 

       469 10429.243 التباين الكلي

 (    0.05دال عند ) (*)

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)

أو التخصص الدراسي أو  النوع لمتغير دال أثر عدم وجود السابق الجدول من واتضح
لمقياس على األبعاد والدرجة الكلية  الدراسة عينة أفراد درجات تباين التفاعل بينهم في

 (BEIS-10الذكاء الوجداني المختصر )

 

متوسطات درجات الذكور واإلناث علي ابعاد مقياس الذكاء الفروق بين  (  يوضح10شكل )
 (.BEIS-10الوجداني المختصر )
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متوسطات درجات افراد العينة  وفقا للتخصص الفروق بين  (  يوضح11شكل )
 (.BEIS-10))علمي/ادبي( علي ابعاد مقياس الذكاء الوجداني المختصر 

نتائج الفرض الخامس الذي ينص على أنه: ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير النوع 

)ذكور/ إناث( أو متغير التخصص الدراسي )علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل منهما في 

 (.PERMAتباين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس االزدهار النفسي )

(، والجداول 2×2تم استخدام تحليل التباين الثنائي ) وللتحقق من صحة هذا الفرض  

 اآلتية توضح ذلك

 (26جدول )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على األبعاد  

 ( وفقا لمتغير النوع )ذكور / إناث(PERMAوالدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي )

 األبعـــاد

 (253إناث )ن =  (217ذكور )ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.02859 9.4704 1.95374 9.7327 المشاعر اإليجابية

 1.45550 11.0672 1.40706 11.1244 االندماج

 1.77626 9.5257 1.64781 9.5899 العالقات الجيدة

 1.79019 9.0395 1.91928 8.7926 معنى الحياة

 1.72826 10.1304 1.68395 10.3687 اإلنجازات

الدرجة الكلية لمقياس االزدهار 
 (PERMAالنفسي )

49.6083 6.32152 49.2332 6.35436 
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 (27جدول )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة  

 ( وفقا لمتغير التخصص الدراسي )علمي / أدبي(PERMAلنفسي )الكلية لمقياس االزدهار ا

 األبعـــاد   

 (292أدبي )ن =  (178علمي )ن = 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.98498 9.5377 2.01792 9.6798 المشاعر اإليجابية

 1.39330 11.1027 1.49745 11.0787 االندماج

 1.75178 9.5034 1.65872 9.6404 العالقات الجيدة

 1.86801 8.8390 1.82449 9.0674 معنى الحياة

 1.74760 10.1781 1.64694 10.3427 اإلنجازات

الدرجة الكلية لمقياس االزدهار 
 (PERMAالنفسي )

49.8090 6.24975 49.1610 6.38497 

 (28جدول )

االبعاد والدرجة الكلية رجات أفراد عينة الدراسة علي يوضح تحليل التباين الثنائي لد 

 لمتغيرات النوع والتخصص الدراسي (PERMAلمقياس االزدهار النفسي )

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الداللة

 المشاعر اإليجابية

 غير دالة  1.509 6.015 1 6.015 النوع 

 غير دالة  0.502 2.000 1 2.000 التخصص 

 غير دالة  0.411 1.638 1 1.638 التفاعل

     3.986 466 1857.564 الخطأ 

       469 1869.566 التباين الكلي

 االندماج

 غير دالة  0.339 0.698 1 0.698 النوع 

 غير دالة  0.013 0.028 1 0.028 التخصص 

 غير دالة  0.462 0.952 1 0.952 التفاعل

     2.061 466 960.485 الخطأ 

       469 961.881 التباين الكلي

 العالقات الجيدة

 غير دالة  0.388 1.146 1 1.146 النوع 

 غير دالة  0.836 2.471 1 2.471 التخصص 

 غير دالة  0.835 2.466 1 2.466 التفاعل

     2.955 466 1377.017 الخطأ 

       469 1382.062 ين الكليالتبا

 غير دالة  1.963 6.731 1 6.731 النوع  معنى الحياة
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 غير دالة  1.619 5.549 1 5.549 التخصص 

 غير دالة  0.005 0.016 1 0.016 التفاعل

     3.428 466 1597.621 الخطأ 

       469 1610.394 التباين الكلي

 اإلنجازات

 غير دالة  3.310 9.634 1 9.634 النوع 

 غير دالة  1.306 3.801 1 3.801 التخصص 

 غير دالة  2.003 5.829 1 5.829 التفاعل

     2.910 466 1356.283 الخطأ 

       469 1371.832 التباين الكلي

الدرجة الكلية 
لمقياس االزدهار 

النفسي 
(PERMA) 

 غير دالة  0.589 23.698 1 23.698 النوع 

 غير دالة  1.262 50.766 1 50.766 ص التخص

 غير دالة  0.314 12.631 1 12.631 التفاعل

     40.230 466 18747.293 الخطأ 

       469 18823.381 التباين الكلي

 (    0.05دال عند ) (*)

 (    0.01دال عند مستوي ) (**)
أو التخصص الدراسي أو  عالنو لمتغير دال أثر عدم وجود السابق الجدول من واتضح

لمقياس على األبعاد والدرجة الكلية  الدراسة عينة أفراد درجات تباين التفاعل بينهم في
 (BEIS-10الذكاء الوجداني المختصر )

 

 (12شكل )
 (PERMAمتوسطات درجات الذكور واإلناث علي ابعاد مقياس االزدهار النفسي )الفروق بين  يوضح 
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 (13شكل ) 
متوسطات درجات افراد العينة  وفقا للتخصص )علمي/ادبي( علي ابعاد مقياس الفروق بين  يوضح 

 (PERMAاالزدهار النفسي )

: يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على الدرجة الكلية لمقياس السابعنتائج الفرض 

قياس رأس المال ( من خالل درجاتهم على كل من مPERMAاالزدهار النفسي )

 ( ومقياس الذكاء الوجداني.CPC-12Rالنفسي المركب المعدل )

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المتدرج،  

Multivariate regression ( بطريقةstepwise وذلك لحساب القيمة التنبؤية )

( CPC-12Rالنفسي المركب المعدل ) لدرجات األفراد في أبعاد مقياس رأس المال

(التي تسهم في التنبؤ باالزدهار BEIS-10وأبعاد مقياس الذكاء الوجداني المختصر )

النفسي، حيث أن تحليل االنحدار المتعدد يستخدم لتحليل العالقات بين متغير تابع وعدة 

لة التنبؤ متغيرات مستقلة، وذلك باالعتماد على مؤشر القيمة )ف(، وهي تشير إلى دال

بالمتغير التابع بمعلومية المتغيرات المستقل، وكذلك ألن تحليل االنحدار المتعدد هو 

وأبعاد  األسلوب اإلحصائي األمثل للبيان أولويات التأثير ألبعاد مقياس رأي المال النفسي

 مقياس الذكاء الوجداني. 
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 وتوضح الجداول األتية نتيجة حساب معامل االنحدار المتعدد.
 (29جدول )

مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل المتعدد المتدرج بين أبعاد نتائج اختبار معامل االنحدار  

(CPC-12R( وأبعاد مقياس الذكاء الوجداني المختصر )BEIS-10)واالزدهار النفسي 

 ( أنه يمكن التنبؤ باالزدهار النفسي من خالل 29يتضح من الجدول )لذكاء النفسي وا رأس المال
 ومعادلة التنبؤ تكون على الشكل اآلتي. الوجداني

 0,627ز +  0,282و+  0,113ه+  0,393د+  0,716جـ+  0,906ب +  0.775أ +  0.826س= 

 ط + ى 0,626حـ +

 حيث تعبر )س( عن: االزدهار النفسي 
 األملوتعبر )أ( عن: 

  التفاؤلوتعبر )ب( عن: 
 وتعبر )جـ( عن: الصمود النفسي

 الفعالية الذاتية )د( عن: وتعبر
 تفهم المشاعر الذاتية وتعبر )ه( عن:
 تفهم مشاعر اآلخرين وتعبر )و( عن:
 التنظيم االنفعالي الذاتي وتعبر )ز( عن:
 التنظيم االنفعالي لآلخرين وتعبر )حـ( عن:
 توظيف االنفعاالت وتعبر )طـ( عن:

 3.954وتعبر )ى( عن: ثابت معادلة التنبؤ وقيمته هنا = 

 األبعاد
القيمة 
 Bالمقدرة

الخطأ 
 المعياري

 B ل

معامل الخطأ 
المعياري 

Beta 

قيم 
 (اختبار)ت

مستوى 
 الداللة

 0.01 9.958   0.397 3.954 الجزء الثابت

 0.01 16.302 0.240 0.051 0.826 األمل

 0.01 18.367 0.245 0.042 0.775 التفاؤل

 0.01 17.562 0.264 0.052 0.906 الصمود النفسي

 0.01 12.101 0.160 0.059 0.716 الفعالية الذاتية

 0.01 5.579 0.084 0.070 0.393 تفهم المشاعر الذاتية

 غير دالة 1.847 0.023 0.061 0.113 تفهم مشاعر اآلخرين 

 0.01 3.855 0.054 0.073 0.282 التنظيم االنفعالي الذاتي

 0.01 9.911 0.143 0.063 0.627 التنظيم االنفعالي لآلخرين 

 0.01 10.744 0.126 0.058 0.626 توظيف االنفعاالت

 0.878الخطأ المعياري للنموذج =       0.981( = ²معامل التحديد )ر        0.991معامل االرتباط )ر(= 
دالة عند        0.000 (       مستوي الداللة =469، 9درجة الحرية = )    2663.850قيمة اختبار )ف( = 

0.01 
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  أوضحت نتائج الجدول السابق على داللة نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث

( مما يؤكد على داللتها 2663.850ذلك قيمة اختبار ف )المحسوبة =  أكد على

 (.469، 9( وذلك بدرجات حرية )  0.01اإلحصائية عند مستوى )

 بين أبعاد أيضا أكدت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائ ً يا

( وأبعاد مقياس الذكاء CPC-12Rمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

( واالزدهار النفسي حيث كانت بلغت قيمة BEIS-10الوجداني المختصر )

 (   0.01عند مستوى ) ( وهي قيمة دالة0.991معامل االرتباط المتعدد )ر= 

 فسي ترجع إلى التغيرات التي كما أن التغيرات التي تطرأ على االزدهار الن

( وهي %98.1تطرأ على كال من رأس المال النفسي والذكاء الوجداني بنسبة )

 حيث أكد ذلك قيمة معامل التحديد. –نسبة قوية جدا ولها تأثير كبير 

من العرض السابق لنتائج اختبار صحة الفرض السابع نستنتج أنه يمكن التنبؤ بدرجات 

( من خالل PERMAرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي )أفراد العينة على الد

( CPC-12Rدرجاتهم على كال من مقياس رأس المال النفسي المركب المعدل )

( باستثناء بعد تفهم مشاعر اآلخرين BEIS-10ومقياس الذكاء الوجداني المختصر )

 لمقياس الذكاء الوجداني.

 مناقشة نتائج الدراسة:

 النتائج التالية: توصلت الدراسة إلى    

أكدت نتيجة الفرض األول على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات 

أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي المركب المعدل 

(CPC-12R ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي )

(PERMA .)عل هذا يرجع إلى أن رأس المال النفسي مؤشر قوي جدا لالزدهار ول

النفسي، فرأس المال النفسي أحد أهم الموارد الذاتية التي تؤدي بالضرورة إلى مستويات 

 Selvarajمرتفعة من الرفاهة النفسية واالزدهار النفسي، ولعل هذا ما أوضحته دراسة )
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& Bhat,2018)  ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين رأس التي أكدت علي وجود عالقة

 المال النفسي واالزدهار النفسي لدي طالب جامعة التفيا  

وكانت نتيجة الفرض الثاني على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين 

درجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني المختصر 

(BEIS-10ودر ) جاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االزدهار النفسي

(PERMA .) فالذكاء الوجداني يرتبط بشكل إيجابي بالشهور بالسعادة واالزدهار النفسي

 Chamizo-Nieto etوصحة نفسية أفضل وهذا ولعل هذا ما أوضحته دراسة )

al,2021) ئيا بين الذكاء التي أكدت على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصا

 الوجداني واالزدهار النفسي مما ينعكس بشكل إيجابي على األداء األكاديمي لدى الطالب. 

وكانت نتيجة الفرض الثالث على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين 

درجات أفراد العينة على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس رأس المال النفسي المركب 

( ودرجاتهم على األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني CPC-12R) المعدل

 da Costa et) ولعل هذا ما يتفق مع العديد من الدراسات مثل(. BEIS-10المختصر )

al,2021; Jing et al,2021; Ansari & Jasti,2020; Jafari & 

Seyyed,2018)جامعي في دول . وجميعها دراسات تمت على عينات من الشباب ال

ً بين رأس المال  متعددة وجميعها أكدت على وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا

 النفسي والذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة

أما نتيجة الفروض الرابع والخامس والسادس فكانت ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير 

)علمي /أدبي( أو التفاعل بين كل النوع )ذكور / إناث( أو متغير التخصص الدراسي 

منهما في تباين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس رأس المال النفسي المركب 

(، ومقياس BEIS-10( ومقياس الذكاء الوجداني المختصر )CPC-12Rالمعدل )

حيث أوضحت هذه النتيجة عدم وجود فروق تعزي (". PERMAاالزدهار النفسي )

يؤكد تحليل عام  أو التفاعل بينهما علي الثالث مقاييس، و دراسيللنوع أو التخصص ال
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تحلياًل تلويًا تم إجراؤه خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين أن الرجال  46لـ  2005

فالذكور ، والنساء متشابهون بشكل أساسي من حيث الشخصية والقدرة المعرفية والقيادة

في معظم المتغيرات النفسية  ر تشابًها من االختالفواإلناث من الطفولة إلى البلوغ أكث

(Hyde, 2010) وتتفق نتائج الفرض الرابع مع( د دراسةCaza et al., 2010 )

إناث( في جميع أبعاد رأس المال  -والتي أكدت على عدم وجود فروق وفقا للنوع )ذكور

ك النتائج كليا مع دراسة النفسي باستثناء األمل كان الذكور أكثر أمالً من اإلناث، وتتفق تل

(Ngo et al., 2014; Rani et al., 2018; Younas et al., 2020; 

Woolley et al., 2011،؛ عبدالعزيز إبراهيم 2021، محمد شعبان ووفقي السيد

 –، والتي أكدت علي عدم وجود فروق يرجع لمتغير النوع )ذكور  (2020ومحمد سعيد

ر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا في الثالث إناث( في رأس المال النفسي، ويفس

نظراً ألن تشابه الظروف والخبرات والمحددات البيئية في مؤسسات التنشئة فروض 

االجتماعية من حيث أساليب المعاملة الوالدية التي أصبحت ال تفرق بين الذكور واإلناث 

الذكور واإلناث والمحتوى وكذلك المحتوى التعليمي المتطابق والفرص المتساوية لكل من 

اإلعالمي وكذلك محتوى مواقع التواصل االجتماعي ونفس الظروف تقريبا يتعرض لها 

علمي( وذكوراً كانوا أو إناث  –الطالب الجامعي بغض النظر عن تخصص العلمي) أدبي 

 مما أدى إلى تقارب الدرجات علي المتغيرات الثالثة للدراسة) رأس المال النفسي، والذكاء

 Fischer etالوجداني واالزدهار النفسي( وتتفق نتائج الفرض الخامس كليا مع دراسة )

al., 2018; McKinley et al., 2014; Meshkat & Nejati, 2017; Nasir 

& Masrur, 2010; Williams et al., 2009،؛ منال 2011، غسان الزحيلي

( ، 2020وآخرون، ؛ هند الحرش2019؛ حسن عبدالسالم، 2011محمود وآخرون ،

إناث( في  الذكاء  –والتي أكدت علي عدم وجود فروق يرجع لمتغير النوع )ذكور 

(  والتي 2018؛ نجمة بالل،2017؛ زهرة سالم، 2015الوجداني، ودراسة )منى أحمد ،

أدبي( في  الذكاء الوجداني  –أكدت علي عدم وجود فروق يرجع لمتغير التخصص )علمي 
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 Bullock et al. 2020; Davis et)لفرض السادس كليا مع دراسة وكذلك تتفق نتائج ا

al. 2020; Duan et al. 2019; Martín-Carbonell et al. 2021; Verma 

et al. 2017)  إناث(  –،  والتي أكدت علي عدم وجود فروق يرجع لمتغير النوع )ذكور

عدم وجود فروق في ( التي أكدت على 2021االزدهار النفسي ودراسة ) كريم محمد، في

 االزدهار النفسي وفقا للنوع أو التخصص العلمي.

ونتيجة الفرض األخير كانت يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على الدرجة الكلية  

( من خالل درجاتهم على كال من مقياس رأس PERMAلمقياس االزدهار النفسي )

الوجداني المختصر  ( ومقياس الذكاءCPC-12Rالمال النفسي المركب المعدل )

(BEIS-10) فبالرجوع إلي الفرض األول والثاني تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة ،

وقوية جدا بين االزدهار النفسي وكال من رأس المال النفسي والذكاء الوجداني، فاألشخاص 

المتسمون بمستوى مرتفع من رأس المال النفسي بما يتضمن من األمل والتفاؤل والصمود 

فسي والفعالية الذاتية وكذلك مستويات مرتفعة من الذكاء الوجداني يجعلهم يتفهمون الن

ويدركون مشاعرهم وكذلك يتفهمون مشاعر اآلخرين وقدرتهم علي التنظيم االنفعالي 

يجعلهم بكل تأكيد في مستوى مرتفع من االزدهار النفسي ولو هذا يتفق بشكل كبير مع 

ي أكدت على العالقات االرتباطية بين كال من الذ (Yuan & Kang,2019)دراسة 

 رأس المال النفسي والذكاء الوجداني والرفاهة النفسية.

ومما سبق يتضح جلياً االرتباط الوثيق بين االزدهار النفسي وبين كال من رأس المال       

مالت النفسي وكذلك الذكاء الوجداني وهذا ما أظهرته قيم معامالت االرتباط وكذلك قيم معا

االنحدار المتضحة في معادلة التنبؤ ذات الداللة اإلحصائية الكبيرة، مما يجعل كال من 

 رأس المال النفسي والذكاء الوجداني ركائز أساسية لالزدهار النفسي لدى الشباب الجامعي.
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 الخالصة:

ي يمكن التنبؤ باالزدهار النفسي لدي الشباب الجامعي من خالل أبعاد رأس المال النفس

وهي )األمل، والتفاؤل والصمود النفسي والفعالية الذاتية( باإلضافة إلى أبعاد الذكاء 

الوجداني وهي )تفهم المشاعر الذاتية، وتفهم مشاعر اآلخرين، والتنظيم االنفعالي الذاتي، 

 والتنظيم االنفعالي لآلخرين، وتوظيف االنفعاالت(.

 توصيات ومقترحات:

 دية التي تسعى لتنمية كل من االزدهار النفسي ورأس المال االهتمام بالبرامج اإلرشا

 النفسي وعلى األخص لدى الشباب.

  التأكيد على أهمية تنمية المتغيرات النفسية اإليجابية للشباب من خالل الندوات

 والسيمنارات والمؤتمرات العلمية.

  الدراسات إعداد برامج إرشادية قائمة على رأس المال النفسي لندرة استخدامه في

 العربية

  زيادة الدراسات التي تتناول االزدهار النفسي ورأس المال النفسي نظرا لقلة الدراسات

 نسبياً بهذا المجال، فهو بحاجة لمزيد من البحث.

  فعالية برنامج إرشاد نفسي إيجابي لتنمية االزدهار النفسي لدى عينة من الشباب

 الجامعي.

 زدهار النفسي وقوى الشخصية لدى عينة من طالب نمذجة العالقات السببية بين اال

 الدراسات العليا.

 .فعالية برنامج إرشادي جدلي سلوكي لتنمية رأس المال النفسي لدى عينة من المعلمين 

  ديناميات الشخصية الكامنة لرأس المال النفسي لدى عينة من الراشدين )دراسة

 سيكومترية كلينيكيه(. 
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