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  الملخص

تعـــرف علـــى وال. بنـــاء مقیـــاس االســـتثارة االنفعالیـــة لالعـــب كـــرة الـــسلةالـــى هـــدف البحـــث   
فــــي مــــستوى ) الطبیعیــــة، المبــــاراة المهمــــة، المبــــاراة غیــــر المهمــــة(الفــــروق بــــین الحــــاالت الــــثالث 

) ٣٧٥(بلغــت عینــة بنــاء مقیــاس االســتثارة االنفعالیــة . االســتثارة االنفعالیــة لــدى العبــي كــرة الــسلة
نـــادي الـــدفاع و شـــملت عینـــة التطبیـــق العبـــو .  العبـــًا بكـــرة الـــسلة یمثلـــون فئـــات اللعـــب المختلفـــة

الجـــوي لكـــرة الـــسلة المـــشاركون فـــي دوري اندیـــة الدرجـــة الممتـــازة بكـــرة الـــسلة فـــي العـــراق للموســـم 
 مــــن   وقـــام البـــاحثون باتبــــاع الخطـــوات العلمیــــة المتبعـــة  لبنـــاء المقیــــاس ابتـــداءاً ٢٠٠٢ -٢٠٠١
ئي بأســلوب التحلیــل اإلحــصا : اآلتیــة اإلحــصائیةالفقــرات وصــالحیاتها واســتخدام الوســائل  اعــداد

ویتكون والذي لمقیاس ا وثبات ألعامليتحلیل اإلحصائي بأسلوب التحلیل الالمجموعات المتطرفة و 
  : تيأی أبعاد  واستنتج الباحثون ما) ٦(فقرة اشتملت على ) ٣١(من 

ارتفـــاع مـــستوى درجـــة االســـتثارة االنفعالیـــة كلمـــا زادت أهمیـــة المبـــاراة مقارنـــًة فـــي مـــستواها فـــي  - 
طبیعة من خالل وجود فروق معنویـة فـي مـستوى االسـتثارة االنفعالیـة للحـاالت الثالثـة الحالة ال

ومـستوى درجـة االسـتثارة االنفعالیـة المعتدلـة  ).الطبیعیة، المباراة المهمة، المباراة غیر المهمـة(
  : تتالءم ومستوى أداء عینة البحث وأوصى الباحثون مایاتي

العبـــین فـــي غـــضون العملیـــة التدریبیـــة جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع الهتمـــام باإلعـــداد النفـــسي العـــام ل - 
 . األعداد البدني والمهاري والخططي
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ABSTRACT 
construction  and APPLICATION  

the emotional arousal for basket ball player 
  

Mosul university / college of physical education 

  
       The research  aimed at construction scale of the emotional arousal 
for basketball players and knowing  to reveal the differences among 
the three cases ( the normal ,important ,and unimportant match ) the 
level of the emotional arousal for basketball  players, the sample 
constructed (375) basketball players for all ages,  the application 
sample  included(10) players representing the seniors of the Air 
defines Club2001/2002, The researchers followed procedures to 
construct the scale ,the data were processed statistically by using 
"T"test , validity with factorial analysis and reliability The scale of the 
emotional arousal at the end stab included (31)phrases and 
(6)damnations, the results were as the following  : there is an increase 
in the degree of the  emotional arousal accompanied with at decrease 
in the importance of the match above the normal  finally,: The 
researchers had  recommended for a certain recommendations in 
psychological at training with  setup skills ,tactics and phiscal  fitness    

                                                                                                               

  التعریف بالبحث - ١

  : المقدمة وأهمیة البحث ١-١

أن النشاط الریاضي یعرض الالعب بشكل عام إلى مواقف وضغوط نفسیة  عدیدة 
تحول الممارسة إلى  عندما تنشاط إلى آخر وبخاصةتتباین في شدتها وتأثیرها على الالعب من 

منافسة، وقد ال یختلف اثنان في أن ممارسة لعبة كرة السلة سواء في أثناء التدریب أو المنافسة 
تعرض الالعب إلى الكثیر من تلك الظروف والحاالت والمواقف النفسیة المختلفة والتي غالبًا ما 

إن اإلعداد والتهیئة النفسیة  في أثناء المنافسة لذا فكون مصحوبة باإلثارة واالنفعال وبخاصةت
أصبحت عملیة ضروریة وملحة بالنسبة لالعب وذلك لیتسنى له السیطرة على انفعاالته وضبط 
تصرفاته بما یساعد على زیادة ورفع كفاءة األداء وذلك من خالل تعزیز ثقة الالعب بنفسه 

فع أو یزید كفاءة األداء في  قبل المنافسة بما یر بخاصةً وزیادة شعوره باألمن واالستقرار النفسي و 
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أن األعداد النفسي الجید یهدف إلى مساعدة الالعب في "إلى ) راتب(ناء المنافسة إذ یشیر أث
راتب، " (السیطرة على أفكاره وانفعاالته بما یحقق افضل مستوى أداء مع اختالف ظرف المنافسة

٢٣٠، ٢٠٠٠.(  

و بآخر سواء سلبًا أم إیجابا على تلك االنفعاالت والظواهر النفسیة تؤثر بشكل أان 
ان االنفعاالت النفسیة التي ترافق ) "السعدي، والراوي (انمستوى األداء الفني لالعب ، اذ یؤكد

الالعب قبل المباراة وخاللها تلعب دورًا مهما في اداء الفرد وانجازه، ألنها مرتبطة بدوافع 
وعلى هذا األساس یحتاج الالعب إلى وحاجات الالعب وتشكل دافعًا قویًا لسلوك الریاضي، 

  ). ٣٦٥، ١٩٩٤الراوي ،السعدي و " (لوب استعدادًا للمنافسةاالستقرار النفسي المط

وفي منافسات لعبة كرة السلة تظهر العدید من االنفعاالت النفسیة نتیجة ظروف اللعب 
عب وكفاءته في كیفیة المختلفة وحساسیة المباراة وأهمیتها فضًال عن نتیجتها، وهنا یبرز دور الال

ضبط انفعاالته والتحكم بها من خالل التركیز والوعي واالدراك الذي یجب توفره في أثناء فترة 
األعداد والتهیئة النفسیة للمباراة ولمعرفة مستوى االستثارة االنفعالیة التي تحدث عند الالعبین قبل 

الى ان ) راتب (اذ یشیر .  المنافسةيوفي أثناء المباراة ، ومدى تأثیرها على اداء الالعب ف
الدرجة المرتفعة في مستوى االستثارة االنفعالیة تشیر إلى زیادة شدة التوتر واالستثارة فضًال عن 
مقدرة الریاضي على ضبط النفس والسیطرة والتحكم في أدائه أثناء المنافسة ومن ثم الحاجة إلى 

  ).٣٠٥، ١٩٩٥ راتب،" (أسالیب االسترخاء الجسمي والمعرفي

  :  مشكلة البحث٢-١

 مصمم على البیئة ي كرة السلة نظرًا لعدم وجود مقیاس یقیس االستثارة االنفعالیة لالعب
العراقیة لذا لجأ الباحثون الى بناء مقیاس االستثارة االنفعالیة لالعب یقیس من خالله اإلثارة 

هل ان مستوى :  التساؤل االتي یطرحا وهن، في الحالة الطبیعیة والمنافسة الریاضیة واالنفعال 
  . ؟لالعبي كرة السلة  االستثارة یختلف بین الحالة الطبیعیة والمنافسة

  :  هدفا البحث٣-١

  .ي كرة السلة بناء مقیاس االستثارة االنفعالیة لالعب ١- ٣-١

غیر الطبیعیة، المباراة المهمة، المباراة ( التعرف على الفروق بین الحاالت الثالث ٢- ٣-١
  .في مستوى االستثارة االنفعالیة لدى العبي كرة السلة) المهمة
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  :  فرض البحث٤-١

الطبیعیة، المباراة المهمة، (ال توجد فروق ذات داللة معنویة في الحاالت الثالث  ١- ٤-١
  .في مستوى االستثارة االنفعالیة لدى العبي كرة السلة) المباراة غیر المهمة

  :  مجاالت البحث٥-١

المشاركون في دوري اندیة الدرجة كرة السلة في العراق  العبو:   المجال البشري١- ٥- ١
  ٢٠٠٢ -٢٠٠١الممتازة بكرة السلة في العراق للموسم 

  . بغداد-  لاللعاب الریاضیة ، وقاعة الصقور )الشعب( قاعة:  المجال المكاني٢- ٥- ١

 ولغایة ١٩/١١/٢٠٠١من  اجري البحث بجمیع خطواته للمدة :  المجال الزماني٣- ٥- ١
٢٠/٥/٢٠٠٢.  

  : تحدید المصطلحات٦-١

  .وهي الحالة التي یكون فیها الالعب بعیدًا عن مواقف وضغوط وجو المنافسة: الحالة الطبیعیة

  . وهي المباراة التي تكون نتیجتها مؤثرة على الالعبین وترتیب الفریق في البطولة:المباراة المهمة

   . المباراة التي ال تؤثر نتیجتها على ترتیب الفریق في البطولةوهي: المباراة غیر المهمة

   المشابهة الدراسات النظریة والدراسات - ٢

  : الدراسات النظریة١-٢

  : مفهوم االستثارة االنفعالیة ونظریاتها١-١- ٢

أهتم كثیر من العلماء الباحثون في مجال علم النفس الریاضي بإیجاد مفاهیم واضحة 
لدى الالعب قبل وفي أثناء المنافسات الریاضیة ومدى العالقة " التنشیط"ارة أو لمصطلح االستث

بین االستثارة واألداء ، وذلك من خالل أجراء الدراسات والبحوث فضًال عن التعرف على أفضل 
إلى أن مصطلح اإلستثارة ) ١٩٩٠مارتینز وآخرون، (مستوى لإلثارة عند األداء ، فقد أشار 

تعبئة الطاقة "و" Activationالتنشیط "ًا ما یستخدم بشكل متبادل مع مصطلحي االنفعالیة كثیر 
  ) ١٩٨٠أو كسندین (وقد عرفها " Energy mubiligatiorالنفسیة 
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  في حین ). ١١، ١٩٩٧راتب، " (على أنها بمثابة درجة شدة االنفعال"
ور ورغبة في عمل بأنها عبارة عن حالة تمتاز بقوة الشع) "Jams Derverجیمس درفر (عرفها 

  )٥٩، ١٩٩١عیسوي، ". (سلوك معین

 اجرائیا هي مجموعة من المواقف والحاالت النفسیة التي تظهر على الباحثونویعرفها 
الالعب مصحوبة بانفعاالت ناتجة عن مثیرات خارجیة وداخلیة یعبر عنها الالعب من خالل 

ومن .یجابیة والسلبیة لالستثارة شعوره الذاتي، ویمكن االستدالل عنها من خالل المظاهر اال
الجدیر بالذكر في هذه الدراسة أن یتناول الباحثون جانب االنفعاالت التي تشكل نقطة أساسیة 
 في الحالة النفسیة لالعب أثناء المنافسات الریاضیة وانعكاساتها على شخصیته وسلوكه في

تلعب دورًا مهمًا وبالغ األثر في االنفعاالت "إلى أن ) عرب وكاظم(مواقف المنافسة ، إذ یشیر 
حیاة الالعب الریاضیة ، إذ ترتبط بسمات شخصیته وسلوكه ودوافعه وحاجاته وبأنواع األنشطة 
التي یمارسها ، إذ ال توجد على اإلطالق أنواع من الممارسات الریاضیة دون أن تصطبغ 

  ).٤١، ٢٠٠١،  وكاظمعرب" (باالنفعاالت

  : نذكر بعضًا منهافهي متعددة ن مفاهیم وتعاریف لالنفعاالت أما ما ذكره علماء النفس م

من إن االنفعال حالة جسمیة نفسیة ثائرة، أي یضطرب لها اإلنسان ) "راجح (اذ یعرفها 
إما أن تكون سلبیة "أن االنفعاالت ) روشال(ویضیف). ١٠٣، ١٩٦٨راجح، " (كله جسمًا ونفساً 

  ." على أداء أو إنجاز جیدأو إیجابیة وتكون ذات دافع قوي للحصول 

 )٢٠، ١٩٨٩روشال، (

  : فنذكر منها على سبیل المثال ال الحصر- أما النظریات التي تناولت اإلثارة واالنفعال

 تفترض نظریة اإلثارة إن السلوك االنفعالي والسلوك الدافعي لهما نفس األساس :نظریة اإلثارة -
  .)٢٤٤، ١٩٩٨ابو شعیشع، (الفسیولوجي 

 تشیر هذه النظریة إلى أن التغیرات العضویة في الجسم  تسبق - : النج-ة جیمسنظری -
  ).١٧٠، ١٩٩٣عكاشة، . (االنفعال وان هذه التغیرات العضویة تأتي بعد حدوث المنبه

 ترى هذه النظریة أن االنفعال هو حدث سایكولوجي وهو سلوك - :نظریة جان بول سارتر -
  )١٤١، ١٩٧٥فهمي، " (من موقف معینسحري یرمي إلى غایة وهي التخلص 
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مؤسس مدرسة السلوكیین إلى أنه یوجد لدى األطفال " توصل واطسن - :نظریة السلوكیین -
ثالثة انفعاالت لكل واحد منها منبه خاص واستجابة خاصة لذلك المنبه واالنفعاالت هي 

  )٤٥، ١٩٨٥الهیتي، . (الخوف والغضب والحب

  :واألداء الریاضياالستثارة االنفعالیة  ٢-١- ٢

في المجال الریاضي تكثر االنفعاالت عند الالعبین وتحدیدًا في أثناء المنافسات الریاضیة 
حیث تعكس المواقف التنافسیة في المباریات المهمة ردود أفعال الالعبین مصحوبة بانفعاالت 

بیل المثال عند وضغوط نفسیة مختلفة، ونتیجة للموقف الذي یحدث أثناء المنافسة نالحظ على  س
 تحقیق الفوز أو إحراز التقدم بالنتیجة ظهور الفرح والسرور لدى الالعبین وعند الفشل یخیم الحزن

الى ارتباط االنفعاالت بالنشاط الریاضي الممارس ارتباطًا وثیقًا لما ) "الكبیسي(والكآبة ، إذ یشیر 
لوكیة للفرد الریاضي لذا تؤثر النتیجة لها من تأثیر إیجابي أو سلبي في العملیات الوظیفیة أو الس

  )٣٣، ١٩٨٨الكبیسي، " (في أدائه وٕانجازه في الفعالیة الممارسة

أما عن العالقة بین االستثارة االنفعالیة واألداء فقد تناولت المصادر العلمیة عن تمثیل 
) كز دیدسونیر (إذ یعود الفضل في ایجاد هذه العالقة للعالم "  المقلوبUبنموذج "هذه العالقة 
وهي إحدى الفرضیات التي ". في تقدیم هذا النموذج) ١٩٠٨(اإلمریكیة عام ) یالي(من جامعة 

توضح العالقة بین اإلثارة واألداء،  إذ تبین أن العالقة بین اإلثارة واألداء هي عالقة عكسیة 
 لمستوى معین الن فالزیادة في االستثارة االنفعالیة ینتج عنها  زیادة في األداء ولكن"مقلوبة، 

وقد نفذت على ). ٦٢، ١٩٩١األزیرجاوي، ". (تجاوز ذلك یؤدي الى تدهور في مستوى األداء
  وكذلك من قبل ) ١٩٧٠مارتنز ولیندرز ، (السلوك اإلنساني من قبل 

لقد وجدت لهذه الفرضیة قاعدة في تفسیر األداء الریاضي في أثناء ) ١٩٧٨وینبیرج وراجن، (
الطاقة ( في توضیح العالقة بین االستثارة ا  مكن القول على أنها القت نجاحًا كبیر المنافسات، إذ ی

الى ان العالقة بین اإلثارة واألداء تزداد الى نقطة معینة ثم ) "كراهام(إذ یشیر . واألداء) فسیةالن
أن الطاقة النفسیة تزداد من ) " راتب (كما یؤكد ). ٤، ١٩٩٢كراهام، " . (تبدأ باالنخفاض

لمستویات المنخفضة جدًا یصاحبها تحسین األداء حتى نقطة معینة یؤدي عندها الریاضي ا
أفضل قدراته، فإذا حدثت زیادة بعد ذلك في الطاقة النفسیة فان األداء یتأثر سلبیًا وهذا المدى 

  ). الطاقة النفسیة المثلى(الذي یكون األداء فیه في أعلى مستوى یطلق علیه منطقة 

سات التي أجریت على العبي كرة السلة أن الالعبین الذین حققوا مستوى أداء وتؤكد الدرا
ویالحظ أن لالستثارة ).٣٣، ١٩٩٥راتب،(ممتاز سجلوا مستوى معتدًال في الطاقة النفسیة 
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االنفعالیة لدى الالعب عدة مستویات منها مرتفعة ومنخفضة ومعتدلة من خالل العالقة المنحنیة 
كل العب یحتاج إلى درجة "في جانب االنفعاالت أن ) عكاشة(ویؤكد ).  المقلوبUنموذج (

، ١٩٩٣عكاشة، ("وتفكیره وٕاذا قلت إصابته بالمللمعینة من االنفعال إذا زادت أثرت على سلوكه 
١٧٤.(  

  : الدراسات والبحوث المشابهة٢-٢

  ١٩٩٠دراسة راتب، إسامة كامل   ١-٢- ٢

  " أداء السباحةاالستثارة االنفعالیة وعالقتها بمستوى"

  -:هدفت الدراسة إلى التعرف على

  .العالقة بین مستوى أداء السباحة واالستثارة االنفعالیة -

في درجات االستثارة ) العالي، المتوسط، المنخفض(المقارنة بین مستویات أداء السباحة  -
  .االنفعالیة

 الفصل الدراسي أجریت الدراسة على عینة من الطلبة المسجلین بمادة السباحة فيو 
 لقسم التربیة الریاضیة جامعة أم القرى وتم استخدام مقاییس ثالثة شملت قلق ١٩٨٩األول عام 

وثم استخدام .لقیاس االستثارة االنفعالیة) قلق السباحة(السمة ، وقلق الحالة ، والقلق النوعي 
الجة البیانات تم مع.لسباحة الزحف على البطن لقیاس مستوى أداء السباحة) بیرز(مقیاس 

إحصائیًا باستخدام الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، ومعامل االرتباط البسیط والجزئي 
  -:وتحلیل التباین وأسفرت النتائج عن

  .وجود ارتباط دال بین المقاییس الثالثة المستخدمة في الدراسة -

لمتوسط ألفراد عینة ظهور درجة مستوى االستثارة االنفعالیة بشكل متوسط أو أقل من ا -
  .البحث

زیادة درجة االستثارة االنفعالیة لمقیاس قلق السمة وقلق السباحة مما یؤثر سلبًا على مستوى  -
 .)١٣، ١٩٩٠راتب، . (أداء السباحة

  :  البحثإجراءات - ٣
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  :   منهج البحث١-٣

  ئمتها وطبیعة الدراسةالمسحي لمال باألسلوبتم استخدام المنهج الوصفي 

  :جتمع البحث وعینته م ٢-٣

العبو كرة السلة في العراق اما العینة فشملت عینتي البناء والتطبیـق شمل مجتمع البحث 
  :وكما یأتي 

    :  عینة البناء١- ٢-٣ 

  .العبًا بكرة السلة ) ٣٧٥(بلغت عینة بناء مقیاس االستثارة االنفعالیة 

  :  عینة التطبیق٢-٢- ٣

عمدیة وتمثلت بالعبي نادي الدفاع الجوي الریاضي تم اختیار عینة البحث بالطریقة ال
للموسم الریاضي )  فئة المتقدمین(المشارك في بطولة دوري اندیة الدرجة الممتاز بكرة السلة 

 شروط ملء ن لعدم استكمالالعبیالعبًا تم استبعاد ) ١٢( إذا بلغ حجمها ٢٠٠٢ -٢٠٠١
) ١٠(بشكلها النهائي ) التطبیق(عینة البحث لیصبح عدد أفراد ) اداة البحث(استمارة االستبیان 

  . العبین

  :  أداة البحث٣-٣

   : بناء وتطبیق-  مقیاس االستثارة االنفعالیة ١- ٣- ٣

 العلمیة التي قام بها الباحثون في أثناء بناء مقیاس اإلجراءاتیتضمن هذا الجزء   
  : االستثارة االنفعالیة والتي شملت على

  : اغتها إعداد الفقرات وصی٢- ١- ٣- ٣

وبغیة . من الخطوات األساسیة لبناء المقاییس النفسیة تهیئة الفقرات الالزمة والمناسبة  
الحصول على هذه الفقرات وجه الباحثون استبیانًا مفتوحًا إلى العاملین في مجال لعبة كرة السلة 

  .من المدربین فضًال عن متخصصین في مجال العلوم التربویة والنفسیة والریاضیة
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قد تضمن االستبیان المفتوح ثالثة محاور في كل منها سؤال یطلب فیه ان تدون و   
المواقف والحاالت التي تعمل على إثارة االنفعال لدى الالعب سواء كان في حالته الطبیعیة أو 

بعد جمع االستمارات تم تحلیل اإلجابات التي حصل علیها .في أثناء المنافسة أو في التدریب
  .ت مجموعة من الفقراتالباحثون وتضمن

  :  صدق الفقرات وصالحیاتها٢- ١- ٣- ٣

) ٩٢(لغرض التعرف على صدق الفقرات فقد تم عرضها بشكلها األولي المتكون من   
فقرة على ذوي الخبرة واالختصاص في مجال لعبة كرة السلة فضًال عن مختصین في العلوم 

 للمقیاس من خالل )المحكمین(يبعد جمع االستمارات تم استخراج الصدق الظاهر .الریاضیة
إیجاد النسبة المئویة التفاق المحكمین حول فقرات المقیاس وحسب المعالجة اإلحصائیة لقانون 

) ٧٥(لیصبح المقیاس بواقع %) ١٠٠ - %٨٢(النسبة المئویة إذ تم اعتماد نسبة اتفاق لكل فقرة 
  .فقرة بموجب هذا اإلجراء اإلحصائي

  :  للفقرات التحلیل اإلحصائي٣- ١- ٣- ٣

  :  التحلیل اإلحصائي بأسلوب المجموعات المتطرفة١-٣- ١- ٣- ٣

تم إجراء التحلیل اإلحصائي باستخدام أسلوب المجموعات المتطرفة للكشف عن الفقرات 
% ٢٧من الدرجات العلیا و% ٢٧الممیزة في بناء مقیاس االستثارة االنفعالیة، إذ اعتمدت نسبة 

مجموعتین المتطرفتین وهذه النسبة یؤیدها المختصون في االختبارات من الدرجات الدنیا لتمثال ال
ستانلي، ". (افضل نسبة تجعل المجموعتین على افضل صورة من حیث الحجم والتباین"بوصفها 
استمارة من اصل ) ١٠١(وقد شملت كل مجموعة في الحدود العلیا والدنیا ) ٨٢، ١٩٧١

 على فقرات إجاباتهم ترتیب درجاتهم تنازلیا في ضوء استمارة من افراد عینة التمییز وتم)٣٧٥(
  .المقیاس 

فقرة غیر ) ٢٠(فقرة والمتبقیة ) ٥٥( ونتیجة اإلجراء اإلحصائي كان عدد الفقرات الممیزة 
رقم المحسوبة مع قیمتها الجدولیة والجدول ) ت(ممیزة تم االستدالل علیها من خالل مقارنة قیمة 

  . ذلكیبین) ١(
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  )١(رقم الجدول 
  المحسوبة التائیة وقیمتها االنفعالیة االستثارة مقیاس فقرات ارقام یبین

) ت (قیمة الفقرة رقم
) ت (قیمة الفقرة رقم المحسوبة

) ت (قیمة الفقرة رقم المحسوبة
) ت (قیمة الفقرة رقم المحسوبة

 المحسوبة
٥.٦٦ ٥٨ ٣.٢١ ٣٩ ٢.٢٣ ٢٠ *١.٧٥ ١ 
٨.٧٦ ٥٩ ١١.١٢ ٤٠ ٧.٣٢ ٢١ ٨.٤٢ ٢ 
١١.٢٣ ٦٠ *١.٤٥ ٤١ *١.٩٥ ٢٢ ٥.٦٣ ٣ 
١.٦٦ ٦١ ١١.١٦ ٤٢ ٨.٨ ٢٣ ٩.٧٢ ٤* 
٢.٧٦ ٦٢ *١.٧٥ ٤٣ ٩.٠٠ ٢٤ ١٧.١١ ٥ 
٥.٧٧ ٦٣ ٢.١١ ٤٤ ٣.٢٢ ٢٥ ١٨.١٣ ٦ 
١.٣١ ٦٤ ١٠.٢٣ ٤٥ ٥.٧٧ ٢٦ ٩.٩٢ ٧* 
٢.٣٤ ٦٥ ٩.٩١ ٤٦ *١.٨٨ ٢٧ *١.٦٣ ٨ 
٣.٣ ٦٦ ١٨.٠٠ ٤٧ *١.٣١ ٢٨ *١.٥٢ ٩ 
١٤.٠٠ ٦٧ *٠.٩١ ٤٨ *٠.٩٩ ٢٩ ٥.٨١ ١٠ 
١.٥٦ ٦٨ *٠.٨٨ ٤٩ ٣.٢٢ ٣٠ ٥.٠٠ ١١* 
٤.٠٠ ٦٩ ٣.٢٩ ٥٠ *١.١٩ ٣١ *١.٠٠ ١٢ 
٦.١٥ ٧٠ ٣.٣٣ ٥١ ٤.٤٤ ٣٢ *١.٣٣ ١٣ 
١٨.٣٣ ٧١ ٨.١٢ ٥٢ *١.٧٧ ٣٣ ٦.٠٠ ١٤ 
٨.١١ ٧٢ ١١.٠٠ ٥٣ ٢.٣٣ ٣٤ ٢.٣٢ ١٥ 
١٠.٥٥ ٧٣ ٧.٢٣ ٥٤ ٨.٠٠ ٣٥ ١١.٤٣ ١٦ 
٤.٣١ ٧٤ ٥.١١ ٥٥ *١.٢٢ ٣٦ ٨.٢٢ ١٧ 
٤.٨٨ ٧٥ ٦.٢٢ ٥٦ ٤.٥٥ ٣٧ ٢.٦٥ ١٨ 
١٦.١١ ٥٧ ١٧.٥٧ ٣٨ *١.٣٣ ١٩   

، )١.٩٧= (قیمة ت الجدولیة) ٢٠٠(وبدرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤غیر معنوي عند نسبة خطأ * 
 .فقرة غیر ممیزة

  : التحلیل اإلحصائي بأسلوب التحلیل العاملي ٢-٣- ١- ٣- ٣

  ):مقیاس االستثارة االنفعالیة( لـ ألعامليصدق ال -

أسلوب احصائي متقدم یعتمد على التحلیل "استخدم الباحثون الصدق العاملي وهو   
، ٢٠٠١فرحات، (في اثبات صدق االختبارات ) Factorial Analysis(العاملي 

تم استخدام نظام العبًا فقد ) ٣٧٥(وللحصول على الصدق العاملي لعینة التمییز والبالغة ).١٣٧
)spss (وفیما .على الحاسوب اآللي إلجراء التحلیل العاملي على الفقرات التي تم الحصول علیها

  -: التي تم استخدامها في التحلیل العاملياإلحصائیة اإلجراءاتیلي تسلسل 
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   : احتساب مصفوفة االرتباط-

ونسبة التباین والتباین ) لكامنالجذر ا(بعد تحلیل مصفوفة االرتباط تم إیجاد القیم العینیة 
إذ تعد هذه المسمیات مؤشرات إحصائیة مهمة  " )٢ملحق  ( المتجمع لمتغیرات مصفوفة االرتباط

تؤكد دقة االداة ومشروعیة استخدامها، إذ ان عدد العوامل المستخلصة یقوم على أساس عدد 
). ٢٤٤، ١٩٨٠فرج، ". (الجذور الكامنة المساویة أو األكبر من الواحد الصحیح لكل عامل

  . ذلكیبین) ٢(رقم والجدول 
  )٢ ( رقم الجدول

  یوضح القیم العینیة ونسبة التباین والتباین المتجمع لفقرات مقیاس االستثارة االنفعالیة
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A58     
A59     
A60     
A62     
A63     
A65     
A66     
A67     
A69     
A70     
A71     
A72     
A73     
A74     
A75     

  
  : عرض العوامل قبل التدویر-
  : إجراء التدویر المتعامد للعوامل-

  . في البحوث الشخصیة واالتجاهات هو األسلوب السائد واالكثر شیوعاً   
  )٢٦١، ١٩٨٠فرج،      (

افضل أسلوب یؤدي إلى "وهو ) كایزر(لـ) فاریماكس(وقد تم االعتماد على أسلوب   
الحلول التي تستوفي خصائص التركیب البسیط والذي یعني التخلص من التشبعات السالبة  قدر 

  ).١١٢، ١٩٩٠اظم، ك". (االمكان وزیادة عدد القیمة القریبة من الصفر
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ولتحدید هویة العامل والعطاء النتائج وضوحًا ) الفاریماكس(بعد تدویر العوامل باسلوب   
  :اكبر روعي في قبول العوامل الشروط األساسیة التالیة

التي تتضمن االقتصاد في الوصف العاملي والنواحي الغریبة، ) ثیرستون(اتباع تعلیمات  "- 
  . التفسیرات التي لها معنىاختالف التشبعات للعوامل،

التي تتضمن تقبل العوامل التي تتفق مع الحقائق االكلینیكیة المعروفة، ) كاتل( اتباع تعلیمات - 
  .العوامل المستخلصة في الدراسات السابقة، التوقعات السیكولوجیة العامة، التوزیعات العاملیة

  ).١٣٧، ١٩٨٧حسانین، ( یقبل العامل الذي تتشبع علیه ثالث فقرات على االقل - 
  ).٠.٤٠±( ویعتمد تفسیر العوامل في هذه الدراسة على التشبعات التي تساوي أو تزید على 

 اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر المتعامد في تفسیر النتائج وبعد ترتیب التشبعات على - 
التي ) ١٩(العوامل وبعد التدویر المتعامد یتضح ان ).٥٦، ١٩٩٧الجوادي، . (العوامل تنازلیاً 

  . تم الحصول علیها قبل التدویر حافظت على نفس المستوى لها بعد التدویر
  : تفسیر العوامل-

تم تفسیر العوامل على وفق الشروط األساسیة لقبولها كما اكدتها الدراسات واالدبیات   
اختیار الفقرات التي السابقة بعد ان تم ترتیب الفقرات  تنازلیًا في كل عامل من العوامل ، كما تم 

  .  ذلكیبین) ٣ ( رقموالجدول). ٠.٤٠± (تشبعت بقیمة تساوي اكثر من 
  )٣(رقم                                                   الجدول 

   عدد فقرات مقیاس االستثارة االنفعالیة التي حصلت على أعلى قیم التشبعیبین                      
      

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ان العوامل التي حصلت على تـشبع مقبـول وفـق شـروط قبـول ) ٣(رقم  من الجدول یتبین  
  -:فقرة لالستثارة االنفعالیة مثلت األبعاد التالیة) ٣١(عوامل تشبعت علیها ) ٦(د شملت العامل ق

  
  : تفسیر العامل األول- 
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والحـــائزة علـــى أعلـــى ) ٣ ( رقـــمیتكـــون العامـــل األول مـــن الفقـــرات الموضـــحة فـــي الجـــدول  
عالیـة لالعـب تشبعات على وفق قبول العوامـل وتمثـل هـذه الفقـرات عـدة حـاالت مـن االسـتثارة االنف

  .في موقف المنافسة
بمــا ان اغلــب الفقــرات التـــي تــشبعت علــى هـــذا العامــل تــشیر إلـــى عنــصر المنافــسة، لـــذا   

  ).المنافسة(ارتأى الباحثون تسمیة هذا العامل بعامل 
  : تفسیر العامل الثاني-

والحـــائزة علــى أعلـــى ) ٣(رقــم یتكــون العامــل الثـــاني مــن الفقـــرات الموضــحة فــي الجـــدول   
بعات وفق شروط قبول العوامـل وتمثـل هـذه الفقـرات حـاالت مـن االسـتثارة االنفعالیـة المـصاحبة تش

لالعبـــین إذ شــــملت اغلبهــــا علــــى مجموعــــة مــــن االعــــراض النفــــسیة التــــي یمــــر بهــــا الالعــــب قبــــل 
  ).القلق الجسمي(لذا ارتأى الباحثون تسمیته بعامل . المنافسة

  : تفسیر العامل الثالث-
ت التــي تــشبعت علــى هــذا العامــل تــشیر إلــى الجانــب االجتمــاعي وعالقتــه ان اغلـب الفقــرا

إلى )  ١٩٩٩الوتاري، (، إذ یشیر )االجتماعي (بالعاملبالالعب لذا ارتأى الباحثون تسمیة العامل 
البیئة االجتماعیة لها اثارها البالغة على طبیعة النفس والفطرة اإلنسانیة فبیئة اإلیمان تعكسها "ان 

  .)٣٤ ،١٩٩٩الوتاري ،  ("لصالحةاألفكار ا
  : تفسیر العامل الرابع-

بما ان اغلب الفقرات التي تشبعت على هذا العامـل تـشیر إلـى المـدرب وعالقتـه بالالعـب 
إن بعـض المـدربین ).عـالوي(، إذ یـشیر )التـدریبي(امـل لذا ارتأى الباحثون تسمیة هـذا العامـل بالع

ن العالقــة مباشــرة معهــم وذلــك بزیــادة اســتثارتهم تــزداد یــرون ان اداء الالعبــین یتحــسن عنــدما تكــو 
  ". درجة التعبئة النفسیة لهم مما یؤدي إلى اداء افضل

  )٤٠٩، ١٩٩٨عالوي، (  
  : تفسیر العامل الخامس-

بمــا ان اغلــب الفقــرات التــي تــشبعت علــى هــذا العامــل تــشیر إلــى جانــب اإلدارة لــذا ارتــأى 
علــى اإلداري "الــى أنــه ) ١٩٨٤قطــب،(، إذ یــشیر )االداري (بالعامــلالبــاحثون تــسمیة هــذا العامــل 

أن یوجــه األعمــال التــي تحــت إشــرافه ویــسیرها فــي یــسر وســهولة وان یفهــم مبــادئ التنظــیم واإلدارة 
  ." ویقدر الحاجة الى العالقات اإلنسانیة وأن یرسم أهدافه بوضوح

  )٢١، ١٩٨٤قطب وآخران،       (
  : تفسیر العامل السادس-

ن اغلــب الفقــرات التــي تــشبعت علــى هــذا العامــل تــشیر إلــى الجانــب التحكیمــي لــذا بمــا ا
النهوض بـاالداء التحكیمـي بـشكل جیـد "، إذ ان )التحكیمي (بالعاملارتأى الباحثون تسمیة العامل 

ركــن مهــم مــن اركــان اللعبــة بمــا یــنعكس علــى المــستوى الفنــي لالعــب ویحقــق الهــدف الــذي یــسعى 
  ". فاظ على طابعي االثارة والتشویقإلیه المشرع من الح
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  )٥، ٢٠٠٠نون الدولي لكرة السلة، القا(    
  :  ثبات المقیاس٢-٣-٣

ـــى اســـتخدام طریقـــة االختبـــار    ـــاس لجـــأ البـــاحثون ال ـــى ثبـــات المقی مـــن اجـــل الحـــصول عل
 إذ تـــم تطبیـــق المقیـــاس علـــى عینـــة مـــن العبـــي كـــرة الـــسلة ضـــمن منتخـــب كلیـــة التربیـــة تـــه واعاد

العبین، وبعد )  ١٠( والبالغ عددهم ٢٠٠٢ -٢٠٠١ في جامعة الموصل للسنة الدراسیة الریاضیة
ایام منذ تاریخ توزیع المقیاس للمرة األولى اعیـد توزیـع المقیـاس مـرة ثانیـة علـى نفـس ) ١٠(مرور 

  .الالعبین
طریقــة إعــادة االختبــار تعــد مــن اكثــر الطرائــق االحــصائیة "الــى ان ) فرحــات (وهنــا یــشیر   

 -١٥٤، ٢٠٠١فرحــات، (مجــال التربیــة الریاضــیة بخاصــه خدامًا فــي حــساب معامــل الثبــات و اســت
وبعد جمع االستمارات لالختبارین تم معالجتها احصائیًا باسـتخدام معامـل االرتبـاط البـسیط ).١٥٥

الجدولیــــة والبالغــــة ) ر(وعنــــد مقارنتهــــا بقیمــــة ) ٠.٨٨(المحتــــسبة ) ر(فظهــــرت قیمــــة ) بیرســــون(
  . هذا یعني ثبات المقیاسدل من ذلك وجود عالقة معنویةاست) ٠.٦٣(
  ):الصورة النهائیة للمقیاس(صف المقیاس وتصحیحه و  ٣-٣

ــــة مــــن    ــــاس االســــتثارة االنفعالی ــــى *)(فقــــرة) ٣١(یتكــــون مقی أبعــــاد وهــــي ) ٦( اشــــتملت عل
ـــدریبي، االداري، التحكیمـــيالمنافـــسة، ال( وتكـــون اإلجابـــة علـــى ). قلـــق الجـــسمي، االجتمـــاعي، الت

  وتعطـــــــى أوزان الــــــــدرجات ) غالبـــــــًا، أحیانـــــــا، نـــــــادراً (الفقـــــــرات علـــــــى وفـــــــق ثالثـــــــة بـــــــدائل وهــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي للفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات )١، ٢، ٣(  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والعكــــــــــــس )١،٢،٣،٦،٧،١٢،١٣،١٥،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢٣،٢٥،٢٦،٢٨،٢٩،٣١.(إلیجابیــــــــــــةا

  لفقرات السلبیةبالنسبة ل
  : الوسائل اإلحصائیة٤-٣
  . الوسط الحسابي-
  . االنحراف المعیاري-
  . معامل االرتباط البسیط-
  ).٣٩٤، ٢٠٩، ١٠١، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي، ). (T test( اختبار  -
  ).١٩٧ -١٩٤، ١٩٦٩هندي،  (Duncan test) (دنكن اختبار -
  ).٢٥، ١٩٨١ ب،والطالالسامرائي،. ( قانون النسبة المئویة-
  .spss التحلیل العاملي باستخدام الحاسوب اآللي بنظام -

                                           
 ).الصورة النهائیة(مقیاس االستثارة االنفعالیة ) ١( انظر الملحق (*)
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  :عرض النتائج ومناقشتها  -٤
   ذلك  یبین)٤( رقم الجدولتم تطبیق المقیاس على عینة نادي الدفاع الجوي و 

  )٤(رقم الجدول 
   اختبار تحلیل تباین إلیجاد الفروق بینیبین

  في مستوى االستثارة االنفعالیة) لمباراة غیر المهمةالحالة الطبیعة والمباراة المهمة وا(

 
D. F 


S. S .R 


M.S.R 


 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ٣.٣٥= الجدولیة ) ف)  (٢٧.٢(وبدرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤نسبة خطأ معنوي عند *
وهـــي اكبـــر مـــن قیمتهـــا ) ٤.٠١(المحـــسوبة بلغـــت ) ف( مـــن الجـــدول أعـــاله ان قیمـــة یبـــین

ویــستدل مــن ذلــك علــى وجــود فــرق معنــوي فــي مــستوى االســتثارة االنفعالیــة بــین ) ٣.٣٥(الجدولیــة 
  .عة والمباراة المهمة والمباراة غیر المهمةالحالة الطبی

بغیـــة التعـــرف علـــى أي مـــن الحـــاالت الـــثالث تكمـــن فیهـــا الفـــروق فـــي مـــستوى االســـتثارة 
مــــن خـــالل مقارنــــة الفـــروق بــــین ) دنكـــن(االنفعالیـــة لجـــأ البــــاحثون إلـــى اســــتخدام اختبـــار معادلــــة 

  .متوسطات الحسابیة لمستوى االستثارة االنفعالیة
  

  )٥( الجدول
الحالة الطبیعة والمباراة المهمة والمباراة (یمثل داللة الفروق في المتوسطات الحسابیة بین 

  إلختیار افضل مستوى لالستثارة االنفعالیة) دنكن(باستخدام اختبار معادلة ) غیر المهمة
   

 
 L. 

S. R   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  فرق معنوي* 
ومــــن خــــالل المقارنــــات المتعــــددة بــــین فروقــــات متوســــطات  )٥(رقــــم  مــــن الجــــدول یتبــــین

ـــثالث المختلفـــة  ـــة للحـــاالت ال ـــاراة ا(االســـتثارة االنفعالی ـــة الطبیعـــة، المب ـــر الحال ـــاراة غی لمهمـــة، المب
ان مـــستوى االســـتثارة االنفعالیـــة هـــي األكثـــر ظهـــورًا فـــي المبـــاراة المهمـــة عنـــد أفـــراد عینـــة ) المهمــة
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تلیها على التوالي معدالت كل مـن المبـاراة غیـر  المهمـة ) ٧٨.١(البحث إذ بلغ وسطها الحسابي 
 األوســـاط الحـــسابیة مـــع ومـــن خـــالل مقارنـــة قـــیم فروقـــات)      ٦٨.٩(والحالــة الطبیعـــة ) ٧١.٩(

للحاالت الثالث المختلفة كًال على حده تبین بأنه ال توجد فـروق معنویـة بـین ) دنكن(قیمة معادلة 
  ) غیر المهمةالحالة الطبیعة والمباراة (و) ةالمباراة المهمة والمباراة غیر المهم(

بیعــة والمبـــاراة الحالــة الط(كمــا توجــد فــروق معنویــة فــي مـــستوى االســتثارة االنفعالیــة بــین 
  ).L. S. R(لكون قیمة الفرق بین األوساط الحسابیة اكبر منها قیمة ) المهمة

ونتائج الجدول هذه تؤكد على ان زیادة أهمیة وحساسیة المباراة تصاحبها زیادة في درجة   
 لــذا یـرى البــاحثون مـستوى االســتثارة االنفعالیـة لــدى أفـراد عینــة البحـث ، فــضًال عـن أســباب أخـرى

تمثلت في أحداث المبـاراة وتحدیـدًا مـن خـالل مـستوى األداء، فـضًال عـن الحـاالت االنفعالیـة انها ب
  .التي مر بها أفراد عینة البحث

لـــذا یـــرى البـــاحثون ان االنفعـــال الـــشدید یـــساهم فـــي زیـــادة االســـتثارة بدرجـــة ال تنـــسجم مـــع   
الـتحكم بانفعاالتـه والـسیطرة علیهـا األداء داخل الملعب وهنا تبرز خبرة الالعب المیدانیة في مـدى 

علمًا بان اغلب العبي أفراد عینة البحث هم من الشباب قیاسـًا لمـستویات وخبـرات  العبـي الفـرق 
كـــرة الـــسلة، وهنـــا یـــشیر األخـــرى والتـــي تـــضم فـــي صـــفوفها نخبـــة مـــن العبـــي المنتخـــب الـــوطني ب

كم فــي الحــاالت االنفعالیــة غیــر ان لخبــرة الریاضــي الــدور المهــم والفعــال فــي الــتح"إلــى ) خــریبط (
  )١٧٩، ١٩٩٨خریبط، " (المرغوب فیها قبل السباقات والمنافسة

وقد یؤدي نتیجة ذلك إلـى معانـاة بعـض أفـراد عینـة البحـث مـن شـدة التـوتر وعـدم التركیـز 
فــي الملعــب ممــا یــؤدي إلــى كثــرة األخطــاء الفنیــة لالعبــین وقلــة التهــدیف والوصــول لــسلة المنــافس 

هناك عالقة عكـسیة "إذ توصل إلى ان ) عبد الكریم(تیجة تتفق مع دراسة وهذه الن. حبشكل صحی
ـــــــــــــي درجـــــــــــــة االســـــــــــــتثارة االنفعالیـــــــــــــة واألداء المهـــــــــــــاري فـــــــــــــي المـــــــــــــستوى  ـــــــــــــة إحـــــــــــــصائیًا ف   دال

  ).٤٥، ١٩٩٦عبد الكریم، " (العالي
    االستنتاجات والتوصیات-٥
  :  االستنتاجات١-٥
 االنفعالیة كلما زادت أهمیة المبـاراة مقارنـًة فـي مـستواها فـي ارتفاع مستوى درجة االستثارة ١-٥-١

الحالــة الطبیعــة مــن خــالل وجــود فــروق معنویــة فــي مــستوى االســتثارة االنفعالیــة للحــاالت 
  .ولصالح المباراة المهمة)الطبیعیة، المباراة المهمة، المباراة غیر المهمة(الثالثة 

  ة المعتدلة تتالءم ومستوى أداء عینة البحثان مستوى درجة االستثارة االنفعالی ٢-٥-١
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  :  التوصیات٢-٥
االهتمام باإلعداد النفسي العام لالعبین في غضون العملیة التدریبیة جنبًا إلى جنب مع  ٢-٥-١

  .األعداد البدني والمهاري والخططي
عنـــد ) اإلثــارة، المتعـــة، الــسرور(العمــل علــى تطـــویر مــصادر الطاقــة النفـــسیة االیجابیــة  ٢-٥-٢

  .عملیة اإلعداد النفسي لالعبین في أثناء الوحدات التدریبیة
القیــام بــإجراء البحــوث والدراســات فیمــا یتعلــق باالســتثارة االنفعالیــة علــى األلعــاب الفردیــة  ٢-٥-٣

 .الجماعیةو 

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
كتبة النهضة ، القاهرة، م٢، أسس علم النفس الفسیولوجي، ط)١٩٩٨:(أبو شعیشع السید. ١

  .، القاهرة٢العربیة، ط
، أسس علم النفس التربوي، دار الكتب للطباعة والنشر، )١٩٩١: (االزیرجاوي، فاضل محسن. ٢

  .جامعة الموصل
وث ح، التطبیقات اإلحصائیة في ب)١٩٩٦: ( العبیدي، حسن محمدوالتكریتي، ودیع یاسین . ٣

  .الموصلالتربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، 
، بناء بطاریة اختبار المهارات الهجومیة بكرة الید )١٩٩٧: (الجوادي، عبد الكریم قاسم غزال. ٤

  .لطالب كلیة التربیة الریاضیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الموصل
، بناء وتقنین االختبارات والمقاییس في التربیة البدنیة، )١٩٨٧: (حسانین، محمد صبحي. ٥

  .ر الفكر العربي، القاهرة، دا٢ط
، النظریات المهمة في التدریب الریاضي، دار الشرق للطباعة )١٩٩٨: (خریبط ، ریسان. ٦

  .والنشر، عمان
. ، االستثارة االنفعالیة وعالقتها بمستوى أداء السباحة) ١٩٩٠: (راتب، اسامة كامل. ٧

ریاضیة في حل المشكالت  ودور التربیة ال٢١/٢٣مستخلصات بحوث المؤتمر العلمي األول 
  .المعاصرة ، جامعة الزقازیق ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، القاهرة

، علم النفس الریاضي المفاهیم وتطبیقات، دار الفكر ) ١٩٩٥: (____________ . ٨
  . ، القاهرة١العربي، ط

  .، القاهرة١، قلق المنافسة، دار الفكر العربي، ط)١٩٩٧: (____________ . ٩
، تدریب المهارات النفسیة تطبیقات في المجال الریاضي، )٢٠٠٠: (____________ . ١٠

  .، القاهرة١دار الفكر العربي، ط
  .، اإلسكندریة٧، أصول علم النفس، ط)١٩٦٨(راجح، احمد عزت، . ١١
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، االنفعاالت النفسیة المصاحبة للمنافسة وتوزیعها )١٩٩١: (الراوي، منذر إسماعیل فرحان. ١٢
  .لى مجامیع الرمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد،ع

، مبادئ االحصاء واالختبارات البدنیة )١٩٨٠: (السامرائي، محمود والطالب، نزار. ١٣
  .والریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

، االنفعاالت النفسیة المصاحبة )١٩٩٤: (، هیثم عبد الرحیم  والروايالسعدي، عامر جبار. ١٤
  .، بغداد١٩للمباریات عند العبي كرة الطائرة للمتقدمین، مجلة التقني، البحوث التقنیة، العدد 

، االستثارة االنفعالیة وعالقتها ببعض )١٩٩٦: (عبد الكریم، محمود حمدي محمد . ١٥
التنمیة البشریة بین (رة، المؤتمر العلمي المتغیرات الفسیولوجیة واألداء المهاري في الكرة الطائ

  .، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، جامعة حلوان، القاهرة) التحدیات والطموحات
، مقارنة مستوى االستجابة االنفعالیة بین )٢٠٠١: (عرب، محمد جسام، موسى جواد كاظم. ١٦

، مطبعة دیالى، ١یة، العددالمتقدمین والشباب في لعبة المالكمة، مجلة كلیة التربیة الریاض
  .بعقوبة

  .، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة٨، علم النفس الفسیولوجي، ط)١٩٩٣: (عكاشة ، احمد. ١٧
، ١، مدخل في علم النفس الریاضي، مركز الكتاب للنشر، ط)١٩٩٨: (عالوي، محمد حسن. ١٨

  .القاهرة
ولوجي، دراسة في تفسیر السلوك ، علم النفس الفسی)١٩٩١: (عیسوي، عبد الرحمن محمد. ١٩

  .االنساني، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت
  .، التحلیل العاملي في العلوم السلوكیة، دار الفكر العربي، القاهرة)١٩٨٠: (فرج، صفوت. ٢٠
، مطابع امون، ١، القیاس واالختبار في التربیة الریاضیة، ط) ٢٠٠١: (فرحات، لیلى سعید. ٢١

  .هرةالقا
  .اصوله وتطبیقاته، مكتبة الخانكي، القاهرة: ، علم النفس)١٩٧٥: (فهمي، مصطفى. ٢٢
  .، ترجمة رفیق مضر مجذوف، دمشق)٢٠٠١: (القانون الدولي لكرة السلة. ٢٣
، اإلدارة والتنظیم في مجال التربیة الریاضیة، دار ) ١٩٨٤: (قطب، سعد محمد وآخران. ٢٤

  .عة الموصلالكتب للطباعة والنشر، جام
، بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المرحلة االعدادیة، )١٩٩٠: (كاظم، علي مهدي. ٢٥

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة بغداد
، األعراض النفسیة لدى العبي المصارعة في العراق، )١٩٨٨: (الكبیسي، رافع صالح. ٢٦

  .یة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، كلغیر منشورة رسالة ماجستیر 
  .، دار المعارف، القاهرة١، االحصاء التجریبي، ط) ١٩٦٩: (هندي، لطفي. ٢٧
  .، بغداد٢، القلق، مكتبة النهضة، ط)١٩٨٥: (الهیتي، مصطفى عبد السالم. ٢٨
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ي، ، اإلرشاد النفسي للمجتمع وفق المنظور القرآن)١٩٩٩: (الوتاري، ایمن توفیق عبد اهللا. ٢٩
  .، بغداد٤مجلة صدام للعلوم االسالمیة، العدد 

30. Stanly A.J.and Marvin P. Cook (1971),  “Measuring -Evaluating 
Educational Achievement ”, Boston, Allyn and Bacon. 

 31. Deborah, G. : (1992), Optimum Arousal, Sport Psychology Inc. 
Computer Library, Internet. 

32. Rushal, B. S.: (1989), Sport Psychology, The Key to sporting 
excellence, Int. J. Sport Psychology. 
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  )١(رقم الملحق 
  )یمثل مقیاس االستثارة االنفعالیة بصورته النهائیة(یبین 
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٢١٤ 
 

  
 العوامل بعد التدویر ) ٦(الجدول 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
.11 -.14 -.19 -.21 .04 -.06 -.04 -.14 -.27 -.02 -.20 -.18 .26 .28 -.12 .17 
.57 .23 -.07 -.05 .10 .19 -.08 .01 -.10 .17 -.06 .01 -.32 .06 .02 -.01 
.38 .13 -.26 -.07 .24 .26 -.17 .07 -.18 .14 -.11 -.10 -.43 .10 .01 -.14 
.28 .00 -.13 -.05 .38 .11 -.21 -.01 .16 -.11 -.48 -.20 -.12 -.17 -.11 .09 
.31 .07 -.15 -.12 .20 -.03 -.21 .16 .44 .03 -.25 .19 .20 -.15 -.01 .09 
-.01 -.01 -.20 -.06 .22 .02 .01 .24 .20 .17 -.13 .54 .24 .14 -.21 .06 
.49 -.01 -.24 -.10 .04 -.04 -.13 .24 .10 .14 .21 .03 .11 -.27 .20 -.08 
.07 .01 -.08 -.06 .09 .07 -.03 .08 -.05 -.01 .03 .01 .22 -.03 -.04 .10 
.03 -.06 -.07 .04 .08 .02 .14 .00 .05 -.07 .06 -.09 .03 .06 .06 .11 
-.11 -.25 -.26 .18 .22 .08 .13 -.07 -.07 .09 .34 .28 -.19 .28 -.19 .20 
-.07 -.17 -.20 .14 .00 .16 -.05 -.05 .08 .16 .25 .30 -.33 .21 .29 .30 
.03 -.02 .01 .05 .00 .00 .12 -.04 .01 -.02 .08 .04 -.09 .02 .08 .03 
.08 .05 .04 .03 .03 -.06 .06 -.05 .05 .07 -.02 .04 -.02 -.01 .03 -.02 
.02 -.09 -.13 -.01 -.27 .03 -.08 -.02 .06 .29 .01 .04 .09 -.27 .07 .30 
.42 -.15 -.19 .20 .26 .07 .14 -.02 -.03 -.03 .46 -.20 .07 -.13 -.07 .04 
.28 -.41 -.29 .20 .08 .02 -.05 .08 -.08 -.17 .17 -.22 .30 -.05 .27 .05 
-.08 -.14 .10 .70 .25 .03 -.06 .09 .11 .04 -.16 .09 .05 .06 .04 .01 
-.06 -.16 .13 .69 .28 .14 .01 .01 .01 .06 -.13 -.06 .09 .10 .04 -.07 
-.09 -.17 .33 .46 .15 .05 -.02 -.03 .00 .19 -.07 .07 .18 -.20 .02 -.26 
.03 .01 -.07 .31 -.04 -.20 -.12 .00 -.04 -.14 .06 -.27 -.34 -.17 .01 -.04 
.15 .06 -.25 .11 .04 -.06 .12 -.02 .40 -.34 .04 -.10 .03 .00 -.32 -.10 
.15 .23 -.23 .15 -.21 -.07 .37 .09 .29 -.35 -.04 .05 .01 .15 .03 .01 
.14 .19 -.15 .19 -.31 -.06 .27 .20 .09 -.33 -.12 -.04 -.09 .15 .07 -.06 
.22 .45 -.21 .26 -.29 -.02 .06 -.04 -.16 -.03 -.05 .13 .12 .05 -.04 .17 
.22 .53 -.18 .39 -.17 .01 -.06 -.13 -.27 .21 -.07 .06 .09 .02 -.05 -.09 
.23 .62 -.12 .28 -.22 .07 -.04 -.19 -.10 .19 .00 .04 .13 .03 .02 -.09 
-.01 .12 .05 -.02 -.01 -.01 -.03 -.14 .00 .08 .03 .05 .11 .04 .09 .06 
.09 -.02 -.27 -.07 .18 -.32 .18 .20 .11 .16 -.09 .13 -.06 .17 .33 -.15 
-.02 -.09 .06 -.12 .06 -.14 .15 .00 .10 -.13 -.05 .28 -.04 .12 .29 -.43 
.09 .03 -.02 .04 .02 .15 .08 -.06 .11 .00 -.02 -.09 .04 .09 .15 -.02 
-.17 -.10 -.08 -.17 .06 .28 .25 -.28 .07 .23 -.11 -.32 .18 .26 .13 -.19 
-.07 .12 -.02 -.04 .07 .11 .27 -.41 .27 .34 -.01 -.19 .07 .00 .25 -.04 
.12 .01 -.09 .05 .16 -.03 .15 .03 .04 -.18 .05 -.17 .14 .10 .06 .06 
-.08 .10 .10 .00 .14 .44 .05 .32 .15 .11 -.13 -.31 -.07 .22 -.06 .17 
-.04 .04 .15 -.05 -.24 .40 .13 .59 .04 .09 .00 -.04 .09 .03 .15 -.03 
-.14 -.03 .21 .09 -.36 .35 .07 .43 -.11 .02 .07 -.08 .07 -.01 -.02 .08 
.00 .11 .12 .11 .07 -.05 .09 .12 -.01 .01 -.06 .06 -.01 -.12 .07 .04 
-.06 .20 .37 .09 .12 -.41 -.16 .27 .06 .14 .05 -.15 -.06 .01 .13 .22 
.04 .30 .33 .10 .14 -.54 -.06 .13 .04 .08 .01 -.17 .02 .21 .07 .22 
.10 .21 .15 -.12 .33 -.34 .11 .08 -.23 -.02 .16 -.12 .12 .21 .07 .03 
.13 .11 .06 -.21 .36 .02 .39 .24 -.38 .05 -.01 .06 .03 -.13 -.09 .00 
.10 .13 .13 -.04 .25 .10 .52 .11 -.37 -.07 .05 .12 .01 -.19 -.09 -.06 
-.05 .31 .21 -.04 .14 .04 .33 -.15 .18 .05 .08 .08 -.12 -.39 .05 -.01 
.12 .10 .11 .00 .09 .06 .04 .07 .09 .00 -.01 .03 -.01 -.06 .04 .05 
.06 .15 .24 -.04 -.01 .09 .26 -.14 .36 -.08 .06 -.05 -.19 -.11 .09 .28 
.22 .20 .27 -.10 .08 .26 -.41 .05 .00 -.25 .23 .10 -.01 .13 .21 -.18 
.13 .31 .36 -.19 .10 .19 -.33 -.08 .08 -.21 .18 .09 .18 .20 .05 -.07 
.01 .33 .18 -.01 .24 .26 -.04 -.23 .19 -.12 .30 .06 .19 .04 -.12 .11 
.08 -.22 .06 .19 -.05 .06 -.18 -.02 -.09 -.26 .14 .05 .00 -.10 .05 -.09 
.42 -.26 .29 .05 -.06 .09 .13 -.24 -.16 -.22 -.23 .13 .04 .05 .16 .26 
.39 -.23 .32 -.03 -.04 .09 .10 -.22 -.20 -.20 -.33 .23 .00 -.05 .22 .21 
-.13 .03 .29 .09 .07 .04 .02 -.04 .01 -.07 -.13 .12 -.19 .16 -.22 -.07 
.51 -.25 .34 .04 -.15 -.06 .08 .00 .17 .19 .11 -.06 -.13 .12 -.29 -.13 
.53 -.28 .26 .01 -.20 -.11 .10 -.02 .18 .27 .11 .05 .07 .10 -.26 -.07 
.53 -.28 .23 -.07 -.29 -.15 .08 .03 .06 .18 .00 -.07 .01 .13 -.01 -.07 

  
  
  
  
٢١٥
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 العوامل قبل التدویر) ٥(الجدول 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

.11 -.14 -.19 -.21 .04 -.06 -.04 -.14 -.27 -.02 -.20 -.18 .26 .28 -.12 .17 

.57 .23 -.07 -.05 .10 .19 -.08 .01 -.10 .17 -.06 .01 -.32 .06 .02 -.01 

.38 .13 -.26 -.07 .24 .26 -.17 .07 -.18 .14 -.11 -.10 -.43 .10 .01 -.14 

.28 .00 -.13 -.05 .38 .11 -.21 -.01 .16 -.11 -.48 -.20 -.12 -.17 -.11 .09 

.31 .07 -.15 -.12 .20 -.03 -.21 .16 .44 .03 -.25 .19 .20 -.15 -.01 .09 
-.01 -.01 -.20 -.06 .22 .02 .01 .24 .20 .17 -.13 .54 .24 .14 -.21 .06 
.49 -.01 -.24 -.10 .04 -.04 -.13 .24 .10 .14 .21 .03 .11 -.27 .20 -.08 
.07 .01 -.08 -.06 .09 .07 -.03 .08 -.05 -.01 .03 .01 .22 -.03 -.04 .10 
.03 -.06 -.07 .04 .08 .02 .14 .00 .05 -.07 .06 -.09 .03 .06 .06 .11 
-.11 -.25 -.26 .18 .22 .08 .13 -.07 -.07 .09 .34 .28 -.19 .28 -.19 .20 
-.07 -.17 -.20 .14 .00 .16 -.05 -.05 .08 .16 .25 .30 -.33 .21 .29 .30 
.03 -.02 .01 .05 .00 .00 .12 -.04 .01 -.02 .08 .04 -.09 .02 .08 .03 
.08 .05 .04 .03 .03 -.06 .06 -.05 .05 .07 -.02 .04 -.02 -.01 .03 -.02 
.02 -.09 -.13 -.01 -.27 .03 -.08 -.02 .06 .29 .01 .04 .09 -.27 .07 .30 
.42 -.15 -.19 .20 .26 .07 .14 -.02 -.03 -.03 .46 -.20 .07 -.13 -.07 .04 
.28 -.41 -.29 .20 .08 .02 -.05 .08 -.08 -.17 .17 -.22 .30 -.05 .27 .05 
-.08 -.14 .10 .70 .25 .03 -.06 .09 .11 .04 -.16 .09 .05 .06 .04 .01 
-.06 -.16 .13 .69 .28 .14 .01 .01 .01 .06 -.13 -.06 .09 .10 .04 -.07 
-.09 -.17 .33 .46 .15 .05 -.02 -.03 .00 .19 -.07 .07 .18 -.20 .02 -.26 
.03 .01 -.07 .31 -.04 -.20 -.12 .00 -.04 -.14 .06 -.27 -.34 -.17 .01 -.04 
.15 .06 -.25 .11 .04 -.06 .12 -.02 .40 -.34 .04 -.10 .03 .00 -.32 -.10 
.15 .23 -.23 .15 -.21 -.07 .37 .09 .29 -.35 -.04 .05 .01 .15 .03 .01 
.14 .19 -.15 .19 -.31 -.06 .27 .20 .09 -.33 -.12 -.04 -.09 .15 .07 -.06 
.22 .45 -.21 .26 -.29 -.02 .06 -.04 -.16 -.03 -.05 .13 .12 .05 -.04 .17 
.22 .53 -.18 .39 -.17 .01 -.06 -.13 -.27 .21 -.07 .06 .09 .02 -.05 -.09 
.23 .62 -.12 .28 -.22 .07 -.04 -.19 -.10 .19 .00 .04 .13 .03 .02 -.09 
-.01 .12 .05 -.02 -.01 -.01 -.03 -.14 .00 .08 .03 .05 .11 .04 .09 .06 
.09 -.02 -.27 -.07 .18 -.32 .18 .20 .11 .16 -.09 .13 -.06 .17 .33 -.15 
-.02 -.09 .06 -.12 .06 -.14 .15 .00 .10 -.13 -.05 .28 -.04 .12 .29 -.43 
.09 .03 -.02 .04 .02 .15 .08 -.06 .11 .00 -.02 -.09 .04 .09 .15 -.02 
-.17 -.10 -.08 -.17 .06 .28 .25 -.28 .07 .23 -.11 -.32 .18 .26 .13 -.19 
-.07 .12 -.02 -.04 .07 .11 .27 -.41 .27 .34 -.01 -.19 .07 .00 .25 -.04 
.12 .01 -.09 .05 .16 -.03 .15 .03 .04 -.18 .05 -.17 .14 .10 .06 .06 
-.08 .10 .10 .00 .14 .44 .05 .32 .15 .11 -.13 -.31 -.07 .22 -.06 .17 
-.04 .04 .15 -.05 -.24 .40 .13 .59 .04 .09 .00 -.04 .09 .03 .15 -.03 
-.14 -.03 .21 .09 -.36 .35 .07 .43 -.11 .02 .07 -.08 .07 -.01 -.02 .08 
.00 .11 .12 .11 .07 -.05 .09 .12 -.01 .01 -.06 .06 -.01 -.12 .07 .04 
-.06 .20 .37 .09 .12 -.41 -.16 .27 .06 .14 .05 -.15 -.06 .01 .13 .22 
.04 .30 .33 .10 .14 -.54 -.06 .13 .04 .08 .01 -.17 .02 .21 .07 .22 
.10 .21 .15 -.12 .33 -.34 .11 .08 -.23 -.02 .16 -.12 .12 .21 .07 .03 
.13 .11 .06 -.21 .36 .02 .39 .24 -.38 .05 -.01 .06 .03 -.13 -.09 .00 
.10 .13 .13 -.04 .25 .10 .52 .11 -.37 -.07 .05 .12 .01 -.19 -.09 -.06 
-.05 .31 .21 -.04 .14 .04 .33 -.15 .18 .05 .08 .08 -.12 -.39 .05 -.01 
.12 .10 .11 .00 .09 .06 .04 .07 .09 .00 -.01 .03 -.01 -.06 .04 .05 
.06 .15 .24 -.04 -.01 .09 .26 -.14 .36 -.08 .06 -.05 -.19 -.11 .09 .28 
.22 .20 .27 -.10 .08 .26 -.41 .05 .00 -.25 .23 .10 -.01 .13 .21 -.18 
.13 .31 .36 -.19 .10 .19 -.33 -.08 .08 -.21 .18 .09 .18 .20 .05 -.07 
.01 .33 .18 -.01 .24 .26 -.04 -.23 .19 -.12 .30 .06 .19 .04 -.12 .11 
.08 -.22 .06 .19 -.05 .06 -.18 -.02 -.09 -.26 .14 .05 .00 -.10 .05 -.09 
.42 -.26 .29 .05 -.06 .09 .13 -.24 -.16 -.22 -.23 .13 .04 .05 .16 .26 
.39 -.23 .32 -.03 -.04 .09 .10 -.22 -.20 -.20 -.33 .23 .00 -.05 .22 .21 
-.13 .03 .29 .09 .07 .04 .02 -.04 .01 -.07 -.13 .12 -.19 .16 -.22 -.07 
.51 -.25 .34 .04 -.15 -.06 .08 .00 .17 .19 .11 -.06 -.13 .12 -.29 -.13 
.53 -.28 .26 .01 -.20 -.11 .10 -.02 .18 .27 .11 .05 .07 .10 -.26 -.07 
.53 -.28 .23 -.07 -.29 -.15 .08 .03 .06 .18 .00 -.07 .01 .13 -.01 -.07 
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  )٢(ملحق رقم 
 فقرات المقیاسبین  مصفوفة االرتباطالجدول یبین 

A11 A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 A23 A24 A25 A26 A30 A32 A34 A35 A37 A38 A39 A40 A42 A44 A45 A46 A47 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A62 A63 A65 A66
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

1.00                                        
.57 1.00                                       
.09 .03 1.00                                      
.11 -.09 .27 1.00                                     
.53 .67 -.07 -.01 1.00                                    
.53 .61 -.11 -.09 .75 1.00                                   
.14 -.17 .03 .10 -.26 -.24 1.00                                  
.02 -.01 .19 .04 -.04 -.13 .01 1.00                                 
.03 -.03 .08 .10 -.12 -.16 .04 .33 1.00                                
.14 -.15 .14 .12 -.17 -.14 .03 .07 .16 1.00                               
.18 -.12 .15 .05 -.16 -.16 .02 .09 .19 .61 1.00                              
.06 -.02 -.02 -.05 -.03 .03 .01 .08 -.02 .30 .35 1.00                             
.27 -.19 .03 .08 -.19 -.18 .09 .07 .10 .11 .21 .05 1.00                            
.15 -.09 .05 -.03 -.19 -.13 -.04 .16 .09 .04 .05 -.07 .13 1.00                           
.11 -.08 -.03 .02 -.07 -.11 .02 .06 .04 .07 .00 -.12 .07 .29 1.00                          
.11 -.03 -.02 -.06 -.08 -.11 .04 .01 .02 .05 .04 -.08 .12 .12 .36 1.00                         
.01 -.03 -.01 -.01 .01 .04 .07 -.02 -.01 .01 .01 -.12 .10 .04 .25 .14 1.00                        
.02 -.08 -.07 -.02 -.03 .02 .00 .07 -.03 .07 .06 .04 .08 -.01 .09 .15 .41 1.00                       
.01 -.06 -.14 -.02 -.02 .03 .02 .06 -.12 .00 .01 .00 -.02 .08 .11 .11 .35 .59 1.00                      
.50 .56 -.10 -.04 .59 .58 -.18 -.15 -.16 -.19 -.18 .01 -.27 -.19 -.12 -.14 .01 .07 .12 1.00                     
.13 -.08 .07 .09 -.12 -.08 .04 .03 .06 .04 .03 -.07 .02 .08 .12 .08 -.03 -.01 -.02 -.14 1.00                    
.12 -.15 .01 .05 -.10 -.13 -.04 -.03 .02 .00 -.03 .06 .00 .02 .08 .04 -.08 -.08 -.07 -.14 .16 1.00                   
.50 .65 -.12 -.05 .61 .56 -.19 -.05 -.05 -.12 -.09 -.04 -.22 -.14 -.08 -.04 .03 .01 .04 .53 -.11 -.07 1.00                  
.08 .00 .03 -.01 -.04 -.03 -.01 -.02 .02 -.07 .05 -.01 -.08 -.01 -.01 -.06 -.11 -.07 -.03 .01 -.01 .01 .05 1.00                 
.17 -.16 .04 .06 -.18 -.12 .10 .01 -.02 .02 .09 .04 .02 .05 .06 -.03 -.01 .04 .09 -.14 .07 .04 -.08 .34 1.00                
.51 .66 -.08 -.13 .58 .54 -.24 .09 .06 -.12 -.12 -.05 -.18 -.05 -.02 -.01 .02 -.04 .00 .49 -.05 -.11 .60 -.04 -.14 1.00               
.01 -.04 -.02 .05 -.06 -.11 .01 .02 -.11 .09 .09 .03 -.03 .01 .02 .01 -.04 -.03 -.03 -.07 -.02 -.09 .03 .13 .02 .02 1.00              
.06 -.07 -.12 .02 -.13 -.10 .05 -.09 .04 -.01 .04 .02 -.05 -.01 .04 .07 .04 -.06 .00 -.11 .02 .04 -.06 .02 -.04 -.08 .29 1.00             
.06 -.10 .02 .00 -.08 -.11 .05 -.05 .01 .01 .05 .06 -.02 -.09 .02 .11 -.01 -.02 .02 -.14 -.15 -.05 -.07 .02 -.05 -.15 .12 .41 1.00            
.51 .63 -.09 -.17 .62 .60 -.21 -.14 -.16 -.06 -.05 .01 -.20 -.14 -.12 -.08 .03 .03 .02 .55 -.09 -.11 .52 -.13 -.17 .51 -.09 .00 -.02 1.00           
.04 -.09 -.12 -.04 -.05 -.01 -.05 -.05 -.07 .11 .03 .05 .10 -.08 -.04 -.05 -.03 .02 -.02 -.03 .06 -.02 -.12 -.11 -.02 -.07 .03 .04 .05 .10 1.00          
.12 -.04 -.08 -.08 -.08 -.02 -.05 -.06 -.09 .08 .03 .02 .09 .01 -.02 .06 .04 .09 .13 .00 .09 .01 -.06 -.11 .00 .00 .01 -.09 -.02 .00 .42 1.00         
.11 -.17 .00 -.08 -.17 -.15 -.07 .12 -.01 -.03 .03 -.01 .03 -.02 .07 -.03 .02 .01 .02 -.10 .09 .08 -.19 -.02 .05 -.04 -.01 -.03 -.09 -.13 .14 .33 1.00        
.11 -.17 .03 -.05 -.17 -.12 -.02 .11 .01 -.04 .00 -.04 .03 .00 .01 -.03 .01 .03 -.06 -.22 .11 .05 -.20 .03 .05 -.09 .10 .08 .02 -.10 .02 .05 .26 1.00       
.10 -.13 .07 -.05 -.13 -.16 -.03 .13 .01 .02 .07 .01 .00 -.02 .07 .09 .05 .05 .02 -.15 .05 .05 -.12 .05 .01 -.10 .02 .07 .05 -.08 -.01 -.01 .16 .47 1.00      
.15 -.13 -.02 -.04 -.14 -.10 .06 .00 -.17 .01 .03 .03 .07 .04 .07 .03 .00 .01 .07 -.07 .05 .06 -.08 -.01 .21 -.11 -.01 .03 .00 -.02 .05 .08 .03 .11 .27 1.00     
.54 .64 -.15 -.08 .61 .61 -.18 -.07 -.15 -.13 -.16 -.01 -.26 -.11 -.12 -.11 .02 -.02 .02 .57 -.13 -.10 .60 -.10 -.15 .56 .03 -.06 -.07 .63 -.04 .04 -.16 -.10 -.06 -.10 1.00    
.26 -.17 -.05 .06 -.15 -.17 .06 .11 -.08 .01 .02 .00 .04 .10 .14 .12 -.04 -.05 .01 -.16 -.06 .08 -.18 .03 .20 -.17 .07 .08 .05 -.16 .07 .10 .06 .03 .06 .23 -.14 1.00   
.12 -.17 -.08 .01 -.18 -.19 -.06 .03 .02 .03 .04 -.03 .04 -.02 -.04 .05 -.02 .01 .08 -.11 -.02 .00 -.10 -.10 -.05 -.14 .06 .06 .03 -.17 .04 .00 .08 .02 .03 .04 -.08 .08 1.00  
.14 -.25 -.09 -.03 -.26 -.20 .04 -.05 -.08 -.04 .02 -.03 .05 .03 .00 .01 .05 .02 .07 -.15 -.09 .06 -.18 .02 .06 -.18 .08 .05 .00 -.21 .09 .13 .15 .08 .05 .12 -.15 .08 .55 1.00
.10 -.17 .03 .01 -.17 -.15 .00 .11 -.04 .03 .09 .02 -.03 .12 .07 -.07 .04 .06 .14 -.13 -.08 .03 -.11 -.01 .15 -.15 .07 .03 .00 -.17 .05 .04 .10 .05 .08 .25 -.12 .23 .19 .39
.22 .30 -.02 .01 .33 .34 -.08 .07 .09 -.01 -.03 .08 -.02 -.04 -.10 -.08 -.03 -.03 -.05 .30 -.18 .02 .28 -.06 -.23 .29 -.14 -.06 .06 .26 -.06 -.05 -.14 -.17 -.08 -.17 .30 -.18 -.03 -.10
.11 -.14 .00 .02 -.11 -.13 .03 .10 .14 .08 .11 .04 .04 .03 .05 .05 .01 -.04 .00 -.11 -.04 .03 -.10 -.01 .04 -.11 -.04 -.03 .03 -.13 -.07 .01 .05 .08 .12 .00 -.12 .12 .10 .11
.12 -.10 -.07 .02 -.08 -.07 .02 .02 .11 .01 .04 .11 -.06 -.03 .01 -.01 .03 -.02 -.05 -.13 -.01 .08 -.10 -.04 -.02 -.10 -.06 .00 -.03 -.08 -.03 -.05 .01 .12 .11 .00 -.09 .12 .10 .09
.42 .44 .02 -.11 .48 .46 -.28 -.21 -.31 -.01 -.04 .07 -.19 -.11 -.14 -.06 -.07 -.03 -.07 .44 -.20 -.07 .40 -.03 -.16 .39 .01 -.10 -.03 .49 .02 .03 -.14 -.16 -.05 -.07 .51 -.14 -.11 -.07
.02 -.01 -.04 -.03 .07 .10 .00 .14 .02 .01 .00 .08 .00 .07 .00 -.02 -.04 -.03 -.03 -.02 -.05 .02 .05 -.05 -.04 .03 .03 .04 -.02 -.02 .03 .06 -.01 .00 .02 -.06 .06 .06 .03 .02
.02 .01 -.03 -.01 .04 .07 .04 .15 .10 -.03 .02 .05 -.03 .05 -.01 -.02 .01 -.02 -.02 -.01 .02 .00 .03 -.05 -.01 .01 -.05 -.01 .00 -.02 .02 .01 -.04 .00 -.01 -.01 .04 .01 .01 .03
.05 -.03 -.07 -.05 -.06 -.02 .09 .13 .11 -.03 -.03 -.02 .01 -.06 .03 .09 -.02 -.03 -.05 -.04 .05 .04 .00 -.02 .00 -.05 -.11 .05 .06 -.06 -.02 .07 .04 -.01 -.01 -.03 -.01 .04 .04 .05
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