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 المستخمص
كونيا تمثل الدعامة األساسية لالقتصاد الوطني في ،تزداد أىمية منظمات األعمال يوما بعد يوم 

والممحوظة التي يشيدىا النظام العالمي  ،وبسبب الحركة السريعة والتطورات الميمة ،أي دولة

ية رأس المال مواجية األزمات المعاصرة من جانب منظمات اليوم تبرز أىممن أجل الحالي 

لحماية  في المنظمات اإلستراتيجيةكونو يمثل أحد المقدرات ،الجتماعي االنفسي ورأس المال 

أساسي مفاده ىل يؤثر  في محاولة اإلجابة عمى تساؤل دراسةوقد تمثمت مشكمة ال ،العامة األموال

 ؟الجتماعي ورأس المال النفسي في حماية المال العام ارأس المال 

لتفاؤل ( ا –األمل  –الثقة  –متغير مستقل )الحالة النفسية كحددت أبعاد رأس المال النفسي 

القيم واألعراف  –التعاون  –الجتماعي )العالقات أالجتماعية اوحددت أبعاد رأس المال 

 اوتحقيق أىدافي دراسةام  ومن أجل معالجة مشكمة الفكان المال العلتابع أر المتغيا الصحيحة(أم

ولغرض  ،دراسةختبار التأثير والعالقة بين متغيرات الإفرضيات رئيسة تتعمق ب ةفقد صيغت أربع

عمى عينة من المدراء ورؤساء األقسام في دائرة صحة  قت الدراسةاختبار تمك الفرضيات طب

و  ( فردا باالعتماد عمى االستبانة(91 حجم العينة كان،و ديالى و المؤسسات الصحية التابعة ليا 

والمقابالت الشخصية التي أجراىا الباحث كأدوات أساسية لجمع البيانات  األساليب اإلحصائية 

وجود عالقة تأثير  ذات داللة معنوية  .إلى جممة من النتائج أىميا احثوالمعمومات توصل الب

وبين المال ،الجتماعي مجتمعة اال النفسي ورأس المال ة برأس المالمتمثم دراسةبين متغيرات ال

الجتماعي لمال النفسي ومتغيرات رأس المال ابين متغيرات رأس ا وكذلك وجود عالقة تاثيرالعام 
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