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 المستخلص :
افمهبددلالفمددكاليهددن بهالمددمال مميدد التزايدداالاتمتمددكلالمنددأالمددمالل االافمددكأالافبي ددلالاتيقددكملال افت ا دد ال

نميلةالفلمبظمكتالعلىالاخت فالطميع البهكطكتهكال.الفذفكالتهدافالافالا د الافدىالاف  د فالعلدىال ا د ال
العمددأالنليددكتالافقكمعدد الافم تبيددلي ال ددلالمقددكأالل االافمددكأالافبي ددلالاتيقددكملال افت ا دد الافمهبددل

كالتدلالاعتمدكاال معدكاال ا لممكال لالمقكأالاألااءالات تلاتيقلالفلم الاالافمهلي .ال ممال قأالتحقي الذف

رأس المال النفسي اإليجابي والتوافق المهني 

 في األداء االستراتيجي للموارد البشريةوتأثيرهما 



ل االافمددكأالافبي ددلالاتيقددكملالاالافنيددكءةالافذاتيدد ال،الافتيددكاأال،الاألمددأال،الافمل بدد ال ال،ال تددلالافتعميدددلال
عمالافت ا  الافمهبلالاالافلضكالاف ظييلال،الاإللضكءال ال،ال يمدكالتدلالافتعميدلالعدمالاألااءالات دتلاتيقلال

افبمد ال،المبظد لالافعمليدكتالفلم الاالافمهلي الاالافمبظ لالافمكفلال،المبظ لالافزم مال،المبظد لالافدتعللال ال
افااخليدد ال .ال تددلالتطميدد الافالا دد ال ددلالميدداامالمهددلالمددمالميددكايمالافعلددلال افمعل دد ال تال مدد الافقكمعدد ال
افم تبيلي ال.الإذالتلالافحي أالعلىالافمعل مكتالاف زم الممالخ أالا تمكب ال عداتالفهدذاالافضدل ال

افمذندد لةالمب دم ال الممال  لااالعيب الافالا  الممالتالي يلالافقكمع الال482إذالقلىالا تط عالآلاءالاال
 التالي ددلال فمختلددفالاألفقددكمالافعلميدد ال.ال فضددل ال3195 المددددمالافمقمدد عالافنلددلالافمددكف االال%15اال

تحليأالات تقكمكتال اختمكلال لضيكتالافالا  الا دتخامتالافمكحةد العدااالمدمالاف  دكحأالاإلحيدكحي ال
بحداالالمبهكالافب م الافمح يد ال اف  دطالافح دكملال اتبحدلافالافمعيدكلاال معكمدأالالتمدكطالميل د مال ات

اختمدددددكلالاالافمتدددددالاال معكمدددددأالافمتعدددددااال اتبحددددداالالافخطدددددلالافخطدددددلالافخطدددددلالافم ددددديطال اتبحددددداالال
kruskal – wallisعلددىالضدد ءالافبتددكح الافتددلالتددلالافحيدد أالعليهددكالت يددلتالافالا دد الافددىالال ال 

مقم ع الا تبتكقكتالممالاممهكال ق االتأةيلالفدل االافمدكأالافبي دلالاتيقدكملال افت ا د الافمهبدلال دلال
التيقلالفلم الاالافمهلي ال تقايلالافت ييكتالاف زم المهأبهكال  ممهكال:األااءالات تلا

 تلنيددددزالامتمددددكلالافقكمعدددد المق ابددددمالافيددددح الافبي ددددي المددددمالخدددد أالا كمدددد الافمدددداتملاتال،ال
افمنكتددمالات تهددكلي ال افتاليميدد ال مكفتب ددي المدد النليكتهددكالفتنةيددفالافقهدد االافمتعلقدد الممبددكءال

اتيقكمي الممالتدأةيلال اضدعالعلدىالاف دل كال تبمي الل االمكأالبي لالايقكملالفمكالفلق ابمال
الاتب كبلال.

 اتمتمددكلالمهددليح الافتالي ددييمالمددمالحيددمالتدد  يلالافمتطلمددكتالافتددلالتحددةهلال تددا عهلالبحدد ال
 افت ا  الم الطميع المهبهلال.ال

Abstract : 

There is a growing interest in both of the psychological positive 

capital and vocational adjustment (compatibility), because of their 

great importance to the organizations with different nature of their 

activities. 



Therefore, the study aims to identify the reality of the colleges of 

Mustansiriya University in the field of positive psychological capital 

and vocational adjustment and their role in the field of strategic 

performance of human resources. In order to achieve this, the 

dimensions of psychological positive capital ( self-efficacy, optimism, 

hope, resilience ) has been adopted , and the vocational adjustment ( 

job satisfaction, Satisfactoriness) as well as the strategic performance 

of human resources ( financial perspective, the perspective of the 

customer, learning and growth perspective, internal processes 

perspective ) has been expressed of . 

The study has been applied in an important field of science and 

knowledge, namely University of Mustansiriya. It was obtained the 

necessary information, through a questionnaire prepared for this 

purpose, as it was polled ( 482 ) of the study sample of teachers from 

the mentioned university with a (15% ) of the total of ( 3195 ) teachers 

with various scientific titles.  

For the purpose of analyzing responses and test the hypotheses of the 

study, the researcher used a number of statistical tools, including the 

percentage, the mean, standard deviation, Pearson correlation 

coefficient, simple linear regression, multiple linear regression, 

stepwise linear regression and test coefficient (Kruskal - Wallis). 

In the light of the results obtained, the study found a set of 

conclusions. The most important of them emphases that there is  an 

effect of the positive psychological capital and vocational adjustment 



in strategic performance of human resources. the study make many 

recommendations, including: 

1- Focus the attention of the university on aspects of mental health, 

through the establishment of conferences, consulting and training 

offices, and coordination with its colleges to intensify efforts on the 

construction and development of psychological positive capital 

because the clear impact of positive aspects on human behavior  .  

2- Focus the attention on a slice of teachers in terms of providing the 

requirements to stimulate and push them toward compatibility with 

the nature of their professions  .  


