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ABSTRACT 

The present research aimed to identify the level of psychological 
capital of high school students in the State of Kuwait. The level of 
attitude towards sports excellence among high school students in the 
State of Kuwait. The correlation between psychological capital and the 
attitude towards sports excellence. The researcher made use of the 
descriptive survey method taking into account its steps and procedures 
due to its relevance to the nature of the research. The research sample 
was chosen randomly consisting of (90) high school students in the 
State of Kuwait, and they were divided into (60) students to participate 
in the basic study, and (30) students from the research community and 
apart from the basic study sample to participate in the exploratory 
study. The most prominent results of the study revealed that the 
practice of any sporting activity from a psychological point of view 
needs many psychological requirements in order for the student to 
properly respond to the changing situations during the practice of 
sports activity. Individuals’ possession of positive psychological 
capital is affected by the individual’s environmental factors. The more 
appropriate cultural and social environment is available, the greater the 
individual’s ownership of positive psychological capital. There was a 
statistically significant correlation between psychological capital and 
the attitude towards sports excellence among secondary school 
students in the State of Kuwait. 
Keywords: Psychological Capital, Sports Excellence, Secondary 
School Students. 
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  قائمة المرفقات
  مقیاس رأس المال النفسي باللغة العربیة واالنجلیزیة) 1(مرفق. 
  مقیاس التوجه نحو التفوق الریاضي) 2(مرفق. 

 )1(فق مر
  ال النفسيمقیاس رأس الم

  فرید لوثانس وبروس جیه أفولیو وجیمس بي آفي
Fred Luthans, Bruce J. Avolio & James B. Avey 

 _________________ :التاریخ____________________ : رقم المشارك
اســتخدم المقیــاس . فیمــا یلــي عبــارات تــصف كیــف قــد تفكــر فــي نفــسك اآلن: التعلیمــات

  .موافقتك أو عدم موافقتك على كل عبارةي لإلشارة إلى مستوى الالت
أوافق 
  بشدة

6 

  أوافق
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أوافق إلى 
  حد ما

4 

 ال أوافق إلى
  حد ما

3 

  ال أوافق
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ال أوافق 
  بشدة
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 6 5 4 3 2 1 العبارات م
اد  1 د إلیج ة األم أشعر بالثقة في تحلیل مشكلة طویل

 حل
      

ل أدا 2 ي تمثی يأشعر بالثقة ف ع ئ ات م ي االجتماع  ف
 الزمالء/ مدرسین ال

      

اء  3 شات أثن ي المناق ساھمة ف ي الم ة ف عر بالثق أش
 التواجد في الفصل

      

داف  4 د األھ ي تحدی ساعدة ف ي الم ة ف عر بالثق / أش
 .األھداف لنفسي

      

ارج الفصل  5 خاص خ أشعر بالثقة في االتصال بأش
رون،( الء آخ ال،  زم بیل المث ى س دیر   عل م

 ة المشكالتلمناقش) المدرسة

      

أشعر بالثقة في تقدیم المعلومات إلى مجموعة من  6
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ي  7 ر ف ي التفكی أزق،  یمكنن ي م سي ف إذا وجدت نف
 طرق عدیدة للخروج منھ

      

ة  8 داف الخاص في الوقت الحالي،  أتابع بنشاط األھ
 بي

      

       أي مشكلةل ھناك العدید من الطرق لح 9
ًرى نفسي اآلن ناجحا جدا في الحیاةأ 10 ً       
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 6 5 4 3 2 1 العبارات م
ى  11 یمكنني التفكیر في العدید من الطرق للوصول إل

 األھداف الحالیة الخاصة بي
      

ددتھا  12 ي ح داف الت ق األھ ت،  أحق ذا الوق ي ھ ف
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ي  13 عوبة ف د ص عندما أواجھ انتكاسة في الفصل أج
 ً،  والمضي قدماھاالتعافي من

      

       عادة ما أتعامل مع الصعوبات بطریقة أو بأخرى  14
       أستطیع أن أتعامل مع الصعوبات بمفردي  15
ى  16 دة بخط عادة ما أتعامل مع مواقف الحیاة المجھ

 سریعة
      

ت  17 ي واجھ صعبة ألنن ات ال اوز األوق ي تج یمكنن
 صعوبة من قبل

      

ل م أأشعر 18 ي أستطیع التعام ي نن رة ف ع أشیاء كثی
 وقت واحد أثناء 

      

ي  19 ي ف سبة ل دة بالن ر مؤك ور غی ون األم دما تك عن
 الفصل،  أتوقع األفضل دائما

      

       )أنا متقبل. (إذا حدث شي بالخطأ بالعادة سیحدث 20
یاء  21 شرق لألش ب الم ى الجان ر إل ا أنظ ا دائم ًأن

 ي بالمتعلقة الخاصة
      

ئل بما سیحدث لي في المستقبل فیما یتعلق أنا متفا 22
 بالحیاة

      

ي  23 ة الت دا بالطریق ور أب سیر األم ب،  ال ت ًكطال
 .أریدھا

      

ب  24 أتعامل مع مجاالت الحیاة أن كل مشكلة لھا جان
 إیجابي
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Appendix B - Psychological Capital Questionnaire 
Fred Luthans, Bruce J. Avolio & James B. Avey 

Participant No.: _______________ Date: _________________ 
Instructions: Below are statements that describe how you may 
think about yourself right now. Use the following scale to 
indicate your level of agreement or disagreement with each 
statement. 
Strongly 
Disagree 

1 

Disagree 
2 

Somewhat 
Disagree 

3 

Somewhat 
Agree 

4 

Agree 
5 

Strongly 
Agree 6 

 
1 I feel confident analyzing a long-term 

problem to find a solution 1 2 3 4 5 6 

2 I feel confident in representing my 
performance in meetings with 
instructors/faculty 

      

3 I feel confident contributing to 
discussions during class instruction       

4 . I feel confident helping to set 
targets/goals for myself.       

5 I feel confident contacting people 
outside the class (e.g., other instructors, 
head of the KSU Aviation Department) 
to discuss problems. 

      

6 . I feel confident presenting information 
to a group of colleagues       

7 If I should find myself in a jam, I could 
think of many ways to get out of it       

8 At the present time, I am energetically 
pursuing my training goals.       

9 There are lots of ways around any 
problem.       

10 Right now I see myself as being pretty 
successful in training       

11 I can think of many ways to reach my 
current aviation training goals.       

12 At this time, I am meeting the goals that 
I have set for myself.       

13 When I have a setback in class/in the       
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flight simulator/flying, I have trouble 
recovering from it, moving on. 

14 I usually manage difficulties one way or 
another during training       

15 . If I have to, I can be “on my own,” so 
to speak, when flying.       

16 I usually take stressful flight situations 
in stride       

17 I can get through difficult times in 
training because I have experienced 
difficulty before 

      

18 I feel I can handle many things at a time 
during flight situations.        

19 When things are uncertain for me in 
class/in flight simulator/in the air, I 
usually expect the best. 

      

20 . If something can go wrong for me 
training-wise, it will.       

21 I always look on the bright side of 
things regarding my training process.       

22 I’m optimistic about what will happen 
to me in the future as it pertains to 
flying. 

      

23 As a trainee, things never work out the 
way I want them to.       

24 I approach pilot training as if “every 
cloud has a silver lining.”       

Psychological Capital (PsyCap) Questionnaire (PCQ) Fred 
Luthans, Bruce J. Avolio & James B. Avey. All Rights Reserved 
in all medium. Distributed by Mind Garden, Inc. 
www.mindgarden.com. 
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)2 (مرفق  
  الریاضي التفوق أبعادمقیاس 
  "محمد حسن عالوى"إعداد  

  :الریاضيمقیاس التوجه نحو أبعاد التفوق 
ى  شیر إل ي ت اس الت ھذا المقیاس یقیس ثالثة أبعاد باإلضافة إلى الدرجة الكلیة للمقی

اد ا ي وأبع وق الریاض ة ونحو التف صفة عام رد نحو الریاضة ب ي لقتوجھ الف اس ف ی
  -: الصورة ھي

 . التوجھ نحو ضبط النفس -1
 . التوجھ نحو اإلحساس بالمسئولیة -2
 . التوجھ نحو احترام اآلخرین -3

  :التعلیمات
ك أن  وب من یة ، والمطل ف الریاض بعض المواق ارات المرتبطة ب ي بعض العب فیما یل
صورة  ارة بال ل عب ى ك ك عل دم موافقت ك أو ع دى موافقت ة م ة اإلجاب ى ورق دد ف تح

  -: تالیةال
 ).1(فق بدرجة كبیرة على العبارة ارسم دائرة على الرقم   إذا كنت توا -
 ).2(إذا كنت توافق على العبارة ارسم دائرة حول الرقم                    -
 ).3(إذا كنت ال تستطیع اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة ارسم دائرة حول الرقم  -
 ).4(م            ارسم دائرة حول الرق ،إذا كنت غیر موافق على العبارة -
 ). 5(إذا كنت غیر موافق بدرجة كبیرة ارسم دائرة حول الرقم            -

  الریاضيأبعاد التفوق 
 الـــدرجـــة الـــــــعـــــــبـــــــــارة م
ي والتحصیل  1 وق الریاض ین التف ع ب أجد الصعوبة في الجم

 5 4 3 2 1 . الدراسي

ع الك 2 درب بلفأرف ین الم ي وب ھ ة بین تطیع أن أنادی ث أس حی
 5 4 3 2 1 .باسمھ األول مثل األصدقاء أو الزمالء

اء  3 زمالء أثن ض ال ع بع زار م ا للھ ة أحیان ز الفرص أنتھ
 5 4 3 2 1 .التدریب عندما یكون المدرب بعیدا عنى

 5 4 3 2 1 . نقد المدرب لك یعنى أنھ یتحداك 4
 5 4 3 2 1 . ما كانتترتیب حجرة المالبس كي أشعر بعدم مسؤولیتي ف 5
 5 4 3 2 1 .أتراخى في اللعب إذا كان فریقي متقدما على الفریق اآلخر 6
ل أن  7 ر قب ب آخ درب بالع تبدلني الم ضب إذا اس عر بالغ أش

 5 4 3 2 1 أثبت وجودي في الملعب 

 5 4 3 2 1 . أخضع لنظام تغذیة معین لیلة المنارة فقط 8
 5 4 3 2 1 . جھ إذا كنت ال أفضلھزمیلي في الملعب وخارل أتجاھ 9
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 الـــدرجـــة الـــــــعـــــــبـــــــــارة م
 5 4 3 2 1 .أحترم جمیع المدربین ویجب عل كل ریاضي ذلك 10
 5 4 3 2 1 . أتحكم في انفعاالتي مما یقلل من مستوى لعبي 11
 5 4 3 2 1 . افقد أعصابي بسبب المتفرجون أو الجمھور 12
سببون 13 ا یت ام أحیان أن الحك عر ب رق  فأش ة الف ي ھزیم

 5 4 3 2 1 . یةالریاض

سبة  14 ام بالن معرفة الریاضي مستوى قدراتھ البدنیة شيء ھ
 5 4 3 2 1 . لھ

ره  15 دآ أن أعتب ن أب ب ال یمك ي اللع افس ف أن المن عر ب أش
 5 4 3 2 1 . صدیقي

 5 4 3 2 1 . أحارب اآلخرین لكي أكون العبا ناجحا 16
 5 4 3 2 1 . سباب والشتائمالأفرغ انفعاالتي من خالل  17
 5 4 3 2 1 . أحس أن نقدي لزمالئي بقسوة واجب على 18
 5 4 3 2 1 . أستبدل األدوات الریاضیة التي تتلف وتنكسر بكل سھولة 19
ي  20 افس ف ذاء المن و إی االتي نح ي انفع تحكم ف تطیع ال ال أس

 5 4 3 2 1 .معظم األحیان

ن  21 ر ع دالالعب الماھر بغض النظ سیطرة ع ي ال ھ ف م قدرت
 5 4 3 2 1 . لى أعصابھ ینبغي اشتراكھ غالبا في المباریاتع

 5 4 3 2 1 .أعتبر الالعب شجاعا عندما یتعمد إصابة منافسھ 22
ل  23 ین األق ن الالعب د ع دما أبتع اھر عن ب م أنني الع أشعر ب

 5 4 3 2 1 . مني في مستوى اللعب

دما أتحك 24 د عن ب جی أنني الع عر ب اء م أش االتي أثن ي انفع ف
 5 4 3 2 1 . لمواقف العصبیة في المباراةا

 5 4 3 2 1 . یطلب منى المدربون دائما طلبات غیر معقولة 25
  5 4 3 2 1 . أجد أنھ على الالعب عدم بذل أقصى جھد أثناء التدریب 26
 5 4 3 2 1 . أرى أن الالعب الناجح ال یطیع إال أوامر المدرب فقط 27
بك كثیرا عندما تشتد الرقابة علیھ أن الالعب الماھر یرتد أج 28

 5 4 3 2 1 . من المنافسین

دون أي  29 اراة ب سب المب دما أك از عن ي ممت أشعر أنني ریاض
 5 4 3 2 1 . جھد یذكر

ا  30 ستطیع غالب رین ال ی رم اآلخ ذي یحت شخص ال أشعر بأن ال
 5 4 3 2 1 . أن یكون ریاضي ناجح

صبر 31 سك بال ن  وأتم ا م نفس ألنھم ب ضبط ال زات الالع ممی
 5 4 3 2 1 . المتفوق

 5 4 3 2 1 .أجد الالعب الناجح ال یعتني غالبا بمالبس اللعب 32
ن  33 ب م عند حصولي على درجات منخفضة في دراستي أطل

 5 4 3 2 1 . المدرب التوسط لتحسین درجاتي
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 الـــدرجـــة الـــــــعـــــــبـــــــــارة م
 5 4 3 2 1  .ریحتسب الحكام أخطاء ضدي لم أرتكبھا في غالب األم 34
 5 4 3 2 1 .  اللعب حتى لو كنت مریضاأفضل 35
 5 4 3 2 1 .أشعر بأنھ من األنسب عدم ذكر محاسن الالعبین اآلخرین 36

 5 4 3 2 1 . أسقط غضب زمیلي في اللعب عندما یثور على المنافسین 37
 5 4 3 2 1 .أخطأ عندما من أقبل الھزیمة بروح طیبة 38
ساب المع 39 ةاراكت ات النظری ا ف والمعلوم ة لھ ي الریاض  ف

 5 4 3 2 1 . أھمیة كبرى في تحسین مستوى اللعب

 5 4 3 2 1 .  أفقد أعصابي عند مواجھة الھزیمة كریاضي ناجح 40
را  41 ل نظ ة أو العم ي الدراس ا ف أجد صعوبة في االنتظام یومی

 5 4 3 2 1 . لقضاء الوقت في التدریب واالشتراك في المنافسات

افس سیط 42 د المن صارى ُأفق ذل ق دما أب ى أعصابھ عن رتھ عل
 5 4 3 2 1 . جھدي

 5 4 3 2 1 .أعتبر الالعب العبا جیدا عندما یسھل استثارتھ 43
ر  44 شونة أكث افس بخ اجم المن أنتھز الفرصة المناسبة لكي أھ

 5 4 3 2 1 . من خشونتھ عندما یھاجمني

ون  الالعبین الذین یقوماءأجد أنھ على المدربین إبراز أخط 45
 5 4 3 2 1 .بتدریبھم ألنھا ضمن واجباتھم

أشعر أن ھزیمة الفریق مسؤولیة المدرب ولیست مسؤولیة  46
 5 4 3 2 1 . الالعب

ب  47 درب بالع أظھر غضبى بصورة واضحة إذا استبدلني الم
 5 4 3 2 1 .آخر

 5 4 3 2 1 . أرى أن نقدي لنفسي ذاتیا من واجباتي 48
 5 4 3 2 1 . في الملعبأتمتع بصحبة زمالئي  49
ي  50 ور ف أزم األم دما تت رین عن ى اآلخ سئولیة عل ى الم ألق

 5 4 3 2 1 . المنافسة

 5 4 3 2 1 . أحسن أدائي عندما یقوم الالعب باستفزازي 51
دھم  52 أوقف المتفرجین عند حدھم بصورة قاسیة إذا سخر أح

 5 4 3 2 1 .  منى

 5 4 3 2 1 .ذا واجب على زمالئي في الفریق وھیعأحترم جم 53
 5 4 3 2 1 .  أبذل أقصى جھد في الملعب وھذا من واجباتي األساسیة 54

  
 


