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ملخص
هدف هذا البحث إىل :الكشف عن أثر األفكار الرياضية الالعقالنية  /العقالنية –بعد تحديدها وضبطها -يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث ،وتحديد
أهم االسرتاتيجيات الكفيلة بالتحكم يف أثر التفكري الريايض الالعقالني يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث ،ولتحقيق ذلك تم اعتماد املنهج الوصفي
واستخدام القياس بشكليه االمبرييقي والعقالني؛ إذ لإلجابة عىل السؤال األول تم استخدام القياس األمبرييقي؛ بحيث تم تطبيق كل من استبيان األفكار الرياضية
الالعقالنية /العقالنية ،ومقياس التعصب الريايض ،عىل عينة "مدينة باتنة" الواقعة رشق العاصمة الجزائرية من مختلف الرشائح ممثلة بـ  570فرد ،تم
اختيارها بطريقة عرضية ،ولتحليل نتائج ذلك تم استخدام اختبار –ت -لداللة الفروق بني متوسطني حسابيني لعينتني مستقلتني ،يف حني ولإلجابة عىل السؤال
الثالث تم استخدام القياس العقالني مستندا يف ذلك عىل إحدى النظريات املعرفية يف التوجيه واإلرشاد ذات األصول اإلسالمية ،وهي نظرية "ألربت أليس".
وأشارت النتائج إىل:
 وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بني األفكار الالعقالنية والعنف الريايض يف املالعب لدى أفراد عينة البحث؟ االسرتاتيجيات الكفيلة بالتحكم يف أثر التفكري الريايض الالعقالني يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث تستدعي استخدام القوة الناعمة دون القوةالخشنة وذلك باالستعانة باإلرشاد العقيل االنفعايل بمختلف اسرتاتيجياته املعرفية والوجدانية والسلوكية.

مقدمة:
لقد أصبحت ظاهرة التعصب الريايض سمة الكثري من متتبعي كرة القدم خاصة وأنها تحظى باالهتمام األكرب عىل مستوى الرياضات جميعها دون منازع،
فال يمر يوم أو تمر صحيفة وال يخلو أو تخلو من تصاريح نارية تشري بشكل أو بأخر إىل حالة مرضية ال تعني االنتماء بالتأكيد بقدر ما تشري إىل أن العقلية
الرياضية أسرية نمط غريب من املواالة والوالء واالنتماء ،ويعترب التعصب بصفة عامة نوعا من التعلم االنفعايل يتم يف وقت مبكر من العمر مما يجعل من الصعب
للغاية التخلص من مظاهره ،ويف هذا السياق يشري "توماس بيتجر" عالم النفس االجتماعي يف جامعة كاليفورنيا إىل أن مشاعر التعصب تتكون أثناء الطفولة
بينما تأتي االعتقادات التي تدعمها يف وقت الحق ،وقد ترغب يف سن أكرب أن تغري هذه التعصبات لكن األسهل هو أن تغري اعتقادات وليس مشاعرك العميقة  ،و
بناء عىل ذلك فإنه عندما ترغب يف تخفيف و تعديل سلوكيات التعصب لدى األفراد البد من تغيري وتعديل املعتقدات الراسخة لدى األفراد ،وأشار السعيد عوارشية
( ،2014ص )130إىل أن وجود عالقة ارتباط طردية بني األفكار الالعقالنية والعنف الريايض يف املالعب لدى الجمهور من الشباب ،مؤكدة عىل أن األفكار الرياضية
الالعقالنية من مسببات العنف الريايض ،كما توصل محمد ( )2010يف إحدى دراساته إىل وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا ً بني تقدير الذات واالتجاهات
التعصبية الرياضية من جهة وبني هذه األخرية واألمن النفيس من جهة ثانية.
وهذا ما يجعلنا نحس بأن الكثري من مظاهر التعصب الريايض لدى األفراد قد يعزى إىل نمط تفكريهم الالعقالني واعتقاداتهم الخاطئة حول الكثري من
املفاهيم املتعلقة باملنافسات الرياضية بصفة عامة ومنافسات رياضة كرة القدم بصفة خاصة ،وأنه بالرغم من املجهودات الجبارة يف هذا السياق التي تقوم بها
كل الجهات املعنية بذلك للتصدي لظاهرة التعصب الريايض ،استنكار للظاهرة والتصدي لها بمختلف أساليب القوة الخشنة ،قوال وفعال ،إال أنه هناك خلل يعرتي
ذلك ،ويظهر جليا يف الواقع يف الرتكيز عىل السلوك وإعطائه أكرب من حجمه وتهويله ،وإهمال القناعات واألفكار املحركة للسلوك ،فيُبذل الجهد الكثري ،ويُستغرق
الوقت الطويل ،و ُتحمل املشقة يف تغيري السلوك بالقوة الخشنة ،وال ُتراعى القناعات واألفكار ،وال يٌهتدى إىل القوة الناعمة؛ بحيث يُعلن برصيح العبارة" :عليك أيها
املتعصب رياضيا أن تفعل ما نأمرك به ،سواء اقتنعت أم لم تقتنع ".ويُنىس بأن مثل هذه املمارسات تؤكد لديه سلوكه ،وتجعله يتشبث به عنادا واستكبارا.
وعىل هذا األساس فإن االهتداء إىل تحديد وضبط األفكار الرياضية الالعقالنية ،أمر يف غاية األهمية وجدير بالبحث والدراسة ،كما أن تقيص أثرها يف التعصب
الريايض لدى األفراد يعترب رضورة ال مناص منها يف ضوء إحساسنا بالعالقة املوجودة بينها يف هذا الوقت أكرب من أي وقت مىض ،وال تتوقف تلك الرضورة عند
ذلك الحد فحسب بل تتعدى إىل االهتداء إىل اسرتاتيجيات التدخل الالزمة يف ضوء ذلك ،سعيا لتعديل وتغيري األفكار الرياضية الالعقالنية واملفاهيم الرياضية
الخاطئة بما يفيد يف التحكم يف مظاهر التعصب الريايض التي يتفق الجميع عىل جسامة تبيعاتها عىل العديد من املستويات.

أوال :مشكلة البحث وما برتبط بها:

 -1مشكلة البحث وأهدافه:
أ -مشكلة البحث:
استنادا ملا سبق فإن مشكلة بحثنا هذا تتحدد إجرائيا يف األسئلة اآلتية:
 -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث تعزى إىل نمط التفكري الريايض (عقالني /ال عقالني)؟
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 ما هي أهم االسرتاتيجيات الكفيلة بالتحكم يف أثر األفكار الرياضية الالعقالنية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث؟ب -أهداف البحث:
هدف هذا البحث أساسا إىل:
 الكشف عن أثر األفكار الرياضية الالعقالنية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث. تحديد أهم االسرتاتيجيات الكفيلة بالتحكم يف أثر التفكري الريايض الالعقالني يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث؟ -2أهمية البحث ومحدداته:
أ -أهمية البحث:
يستمد هذا البحث أهميته من جوانب عديدة منها:
 أهمية الرياضة يف الحياة االجتماعية إذا ما مرست وفقا لقوانينها واستغلت يف الجوانب اإليجابية ملا ينتج من ذلك من اندماج وتماسك اجتماعي يسهميف زيادة العالقات بني األفراد ،ويشعرهم بأهمية التكاتف يف القدرة عىل مواجهة الرصاعات والعقبات والعوائق ،وأن العمل كفريق واحد بشكل مستمر يزيد من
الشعور باالنتماء إىل الجماعة ،ويحدث التآلف االجتماعي؛ مما يزيد من التفاعل اإليجابي بني األفراد ،ناهيك عن الحث عىل احرتام القوانني التي يحددها املجال
الريايض والدور املهم يف تكوين الشخصية االجتماعية ،كما أن ممارستها بالطريقة الصحيحة يسهم يف زيادة الوعي الصحي الجسمي والنفيس ،ويحقق نوع من
التنمية االقتصادية ،ويعزز العالقات الدولية .وهذا كما يرى العتيق (1434هـ2013/م ،ص ص .)13-12
أصل هذا الدور بقوله ابن قيم (1431ﻫ1993 /م ،ص" )249مبدأ
 دور أفكار الفرد واعتقاداته وتصوراته يف توجيه سلوكه ،إيجابا أو سلبا ،وقد َّكل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر واألفكار؛ فإنها توجب التصورات ،والتصورات تدعو إىل اإلرادات ،واإلرادات تقتيض وقوع الفعل ،وكثرة تكراره
تعطي العادة ،فصالح هذه املراتب بصالح الخواطر واألفكار ،وفسادها بفسادها" .وقد صورها -رحمه الله -بأجمل صورة ؛ حيث يقول ابن القيم (1431ﻫ/
ُوضع يف الرَّحى ،وال تبقى تلك الرَّحى معطلة ّ
1993م ،ص" )250فاألفكار والخواطر التي تجول يف النفس هي بمنزلة الحَ بَّ الذي ي َ
قط ،بل ال ب َّد لها من يشء
ً
ً
يُوضع فيها ،فمن الناس من تطحن رحاه حبَّا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغريه ،وأكثرهم يطحن رمال وحىصً وتبنا ،ونحو ذلك ،فإذا جاء وقت العجن والخبز
تبني له حقيقة طحينه".
 مساهمة هذا البحث يف استخالص وضبط أهم األفكار الرياضية الالعقالنية  /العقالنية ،وتحديد بعض مظاهرها انطالقا من نظرية االرشاد العقيلاالنفعايل أللربت أليس ،بما أفاد توظيفها يف بناء استبيان لقياس األفكار الرياضية الالعقالنية /العقالنية ،وهو ما يعترب إضافة علمية عملية ال يستهان بها
ألدبيات املوضوع ،ويعد عمال أصيال يف نوعه -يف حدود علم الباحث ،-كما نرى بأنه يغني الباحثني يف هذا املجال عن الحرية من أداة قياس األفكار الرياضية
الالعقالنية  /العقالنية ،واألهم من ذلك فإن هذا العمل يفتح لهم الباب لتطوير هذا االستبيان ،بل يهتدي بهم إىل تصميم أدوات قياس أخرى لنفس الغرض
تكون أجود منه.
 أهمية ضبط ظاهرة التعصب الريايض والتحكم فيها بحكم شهودها انتشارا واسعا يف املجتمعات املعارصة وإلحاقها أرضارا باألفراد واملجتمعاتوالعالقات االجتماعية والسياسية؛ إذ ترتتب عليها آثار سلبية تصل إىل درجة الكارثية يف بعض األحيان ،فقد تحولت الرياضة عند بعضهم من مجرد ترويح عن
النفس إىل داء خطري ومرض عضال تزهق بسببه األرواح ،وتنترش من جرائه املشكالت ،وتسترشي املشاحنات والعداوات ،ويتقاطع األقارب ،وتتخاصم وتتعارك
وتتقاطع الدول ،وتعطل مصالح الشعوب ،وتتأثر اقتصاديات الدول. ،وهو ما أشار إليه العتيق (1434هـ2013/م ،ص ص )13-12وكل ذلك نتيجة ملظاهر
التعصب الريايض والتي لم تنفع القوة الخشنة من مثل عيص الرشطة يف مواجهتها والتصدي لها.
 أهمية االرشاد العقيل االنفعايل للمتعصبني رياضيا كحل بديل لفشل القوة الخشنة يف مواجهة تعصبهم بوصفه اسرتاتيجية تبتعد كل البعد عناستخدام تلك القوة وتنحو إىل تبني القوة الناعمة باستخدام مختلف األساليب املعرفية والوجدانية والسلوكية التي يغلب عليها طابع الحوار والدفع بالتي هي
أحسن وتقبل األخر والتعايش معه ،وهو منهج التغيري الذي ارتضاه الله سبحانه وتعاىل لهذه األمة ،وذلك برصيح الكثري من اآليات القرآنية من مثل قوله (عز
ِي أَحْ سَ ُن إ ِ َّن َرب ََّك ُه َو أَعْل َ ُم ِب َم ْن َ
ض َّل ع ْن سَ بِيل ِ ِه و َُه َو أَعْل َ ُم ِبالْ ُم ْهتَدِي َن﴾ (النحل)125:
وجل)﴿ :اد ُْع إ ِ َل سَ بِي ِل َرب َِّك ِبالْ ِح ْك َم ِة وَالْ َم ْو ِع َظ ِة الْحَ سَ نَ ِة وَجَ ادِلْ ُه ْم ِبالَّتِي ه َ
ِي أَحْ سَ ُن﴾ (فصلت)34:
وقوله﴿:وَال َتسْ تَ ِوي الْحَ سَ نَ ُة و ََل السَّ يِّئَ ُة اد َْف ْع ِبالَّتِي ه َ
 كما تربز أهمية هذا البحث يف كونه بحثا أصيال؛ لم يسبق تناوله من قبل – يف حدود علم الباحث -بحيث لم يتم العثور عىل أية دراسة سابقة أساسيةحول هذا املوضوع ،كما قد يكون بداية لبحوث أخرى أكثر عمقا وتوسعا.
ب -محددات البحث:
اقترص البحث الحايل عىل الحيز الذي ترسمه الحدود اآلتية:
 زمنيا :أجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة :بداية ديسمرب  2017ونهاية يناير .2018 جغرافيا :مدينة باتنة ،الواقعة رشق العاصمة الجزائرية. برشيا :عينة من األفراد ممثلة بـ 570 :فردا ،من مختلف رشائح املجتمع من حيث السن ،واملستوى التعليمي ،والجنس ،منهم 346 :فرد من ذويالتفكري الالعقالني املرتفع ،و 224فرد من ذوي التفكري الالعقالني املنخفض.
 -3ضبط مصطلحات البحث والتعريف اإلجرائي ملتغرياته:
أ -ماهية التعصب الريايض:
 تعريف التعصب الريايض:التعصب يف اللغة حسب ابن املنظور ( ،1981ص )296مأخوذ من العصبية ،ومعناه دعوة الرجل لنرصة عصبيته والتألب معهم عىل من يناوئهم ظاملني
كانوا أم مظلومني ،والعصبي من يعني قومه عىل الظلم ،وهو الذي يغضب لعصبته ،والعصب هم األقارب من جهة األب ،والتعصب هو املحاماة والتحامل
واملدافعة .ويشتق مفهوم التعصب يف أصله األوربي من االسم الالتيني Praejudiciumويعني الحكم املسبق .كما أشار عبد الله ( ،1997ص.)56
ويشري زهران ( ،1984ص )174إىل أن التعصب هو" :اتجاه نفيس جامد مشحون انفعالياً ،أو عقيدة ،أو حكم مسبق مع أو -يف األغلب واألعم  -ضد
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جماعة أو يشء أو موضوع وال يقوم عىل سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية ،ومن الصعب تعديله ،ويجعل اإلنسان يرى ما يحب أن يراه فقط وال يرى
ما ال يحب أن يراه ،فهو يعمى ويصم ويشوه إدراك الواقع ،ويعد الفرد أو الجماعة للشعور والتفكري واإلد ا رك والسلوك بطرق تتفق مع اتجاه التعصب" .
وتعترب الرياضة كما أشار العتيق (1434هـ2013/م ،ص )22من أهم الوسائل لشغل أوقات الفراغ ،وإعداد البدن والعناية بالصحة؛ ويرى كثري من
املهتمني بهذا املجال أن الرياضة يف الوقت الحارض عنرص مهم يُسهم يف بناء نواحي الحياة االقتصادية والسياسية والصحية واإلعالمية ،ومن هذا املنطلق ذهب كثري
من العلماء إىل تحديد مفهوم الرياضة بما يتالءم مع العرص الحديث وعرَفوا الرياضة :بأنها مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس وفق قواعد متفق عليها بهدف
الرتفيه ،واملنافسة ،واملتعة ،والتميز ،أو تطوير املهارات.
فالرياضة حسب الخويل ( ،1996ص" )32نشاط مفعم باللعب التنافيس وذو مردود داخيل وخارجي يتضمن أفرادا أو فرقا تشرتك يف مسابقة وتقرر
النتائج يف ضوء التفوق يف املهارة البدنية والخطط" وهذا هو املقصود بالرياضة يف هذا البحث ،وليست الرياضة البدنية التي يمارسها األفراد بقصد صحتهم.
ويشري خليفة ( ،2007ص )2إىل أنه هناك خلط بني مفهوم االنتماء لفريق ما والتعصب له ،فاالنتماء الريايض هو الوجه الجيد للتفوق والتميز الريايض،
ويقوم عىل اإلدراك الواعي للقدرات الحقيقية للفريق املنافس واالحرتام املقابل له ولقدراته ،وتشجيع األداء األفضل ،بما يؤدي إىل ظهور سلوكيات مرغوب فيها.
ويرى عبد املنعم ( ،1999ص )6أن التعصب الريايض فهو " :اتجاه نفيس مشحون انفعاليا نحو أو ضد العب أو فريق أو هيئة أو فكرة رياضية معينة،
وهذا االتجاه غالبا ما يتحكم فيه الشعور ال العقل" .فالتعصب الريايض حسب خليفة والرشقاوي ( ،2008ص" )19يحول دون صاحبه أن يتقبل الدليل عىل
خطأ رأي أو حكم اتخذه نحو فكرة أو موضوع ،أو فريق ،أو العب ،أو مدرب ،أو حكم ،أو إداري معني ،كما أنه حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل مما يؤدي إىل
التوصل لحتميات ال تقوم عىل املنطق ،ويعمى االنفعال الحاد بصرية اإلنسان الريايض ).مدرب أو جمهور)"( .خليفة والرشقاوي )19 ،2008 ،كما أشار حسانني
وعبادة ( ،1993ص )71إىل أنه "إذا تمكن التعصب من الفرد الريايض يصعب تعديل اتجاهه التعصبي".
 مظاهر التعصب الريايض:اعترب نصري ( ،2013ص )145الرياضة إحدى األنشطة االجتماعية والتي يظهر فيها العديد من العمليات االجتماعية املختلفة واملتنوعة وتعترب ظاهرة
التعصب أحد هذه الظواهر االجتماعية املوجودة يف املجال الريايض ،وهناك فرق يف املجال الريايض بني املشاهد العادي واملشاهد املتعصب ،فيغلب عىل سلوك
املشاهد العادي طابع الحيادية ال تمثل لديه املنافسة الرياضية ونتائجها والفرق أو الالعبني أية أهمية ،أم املشاهد املتعصب فله اهتمامات مبارشة بجميع العوامل
املتعلقة باملنافسة الرياضية ،فالتعصب يف املجال الريايض هو أساس العنف بني الجماهري والذي ينتج عنه الكثري من اإلصابات والحوادث ،وهذا ما الحظناه يف
التنافس بني املنتخب الجزائري واملنتخب املرصي يف التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم وما نتج عنه من عداوة بني أفراد املجتمعني ،ومن هنا كان من املفروض أن
تكون الرياضة فرصة للتنفيس االنفعايل بصورة مقبولة وفرصة للتعارف بني األفراد ،ال أن يكون امليدان حلبة مصارعة يتبارى فيها فريقني متعصبني من أجل
الفوز وينتج عنها العديد من الكوارث والتي تصل إىل حد الوفاة بني املشجعني ،وهناك صور أخرى للتعصب يف الرياضة وهو الغرور املشوب بالجهل لدى بعض
املشجعني املتعصبني ممن يتصورون أنهم خري من يفهم فنون واسرتاتيجيات اللعبة وهم بذلك يعطون ألنفسهم الحق يف التدخل يف الشئون الفنية للفريق وغالبا ما
يتسم هذا التدخل بمحاولة فرض السيطرة والشغب والعدوانية وتأليب الجماهري عىل اإلداريني واملدربني ،مثل :فرض إرشاك العب يف مباراة ما.
ومن الخصائص النفسية التي يتصف بها املتعصب الريايض حسب خليفة والرشقاوي ( ،2008ص )16انخفاض الثقافة الرياضية والثقافة العامة لديه
وجمود الفكر ،وأنه سهل االنقياد عندما يتواجد وسط حشد من الجماهري ،يسقط قلقه عىل العبي الفريق املنافس وجمهوره ،ال يتقبل النقد له أو لفريقه ،الوهم
بأنه أكثر وعيا وفهما بالجوانب الفنية واألساليب االسرتاتيجية الرياضية ،وتأثره الرسيع باإلعالم غري الهادف من خالل أعمدة الكتاب املتعصبني وتقديم املصلحة
الخاصة عىل املصلحة العامة.
ويعرب كميا عن هذه املظاهر يف هذا البحث بالدرجة التي يتحصل عليها الفرد عىل مقياس التعصب الريايض ،والتي ترتاوح بني 35 :و 105درجة ،بمتوسط
حسابي قدره 70 :درجة؛ بحيث كلما زادت الدرجة عن املتوسط دلت عىل ارتفاع مستوى التعصب الريايض لدى املعني ،وكلما قلت عن ذلك دلت عىل انخفاضه.
ب -ماهية األفكار الرياضية الالعقالنية:
قبل الحديث عن األفكار الرياضية الالعقالنية او العقالنية ومظاهرها يجدر بنا اإلشارة إىل األفكار الالعقالنية ومظاهرها بصفة عامة ،ومن بعده يمكن ضبط
وتحديد األفكار الرياضية الالعقالنية.
 تعريف األفكار الالعقالنية:يرى ألربت أليس كما ذكر أبو عبادة ونيازي ((1421ﻫ2000/م) ،ص ص " .)56-55بأن الناس يتنمذجون وفق نمطني ،واقعيون ،وغري واقعيون ،وأن
أفكارهم تؤثر عىل سلوكهم ،فهم بالتايل عرضة للمشاعر السلبية ،بسبب تفكريهم الالواقعي ،وحالتهم االنفعالية ،والتي يمكن التغلب عليها بتنمية قدرة الفرد
العقلية ،وزيادة درجة إدراكه ،وبذلك فالسبيل للتخلص من املعاناة هو التخلص من أنماط التفكري الخاطئة ،وغري العقالنية.
فاألفكار الالعقالنية حسب " ) )153-P152 ,1973 Ellisتمثل معتقدات وتقييمات مستمدة من افرتاضات ومقرتحات غري تجريبية تظهر يف لغة مطلقة،
وهي أفكار غري صحيحة وسخيفة ومنافية للعقل وغري واقعية وال منطقية ،ويعرب عن التفكري الالعقالني بجمل تستخدم فيها الوجوبيات املطلقة ،وهي نتاج أفكار
وتعميمات وتوقعات مبنية عىل مزيج من الظن والتهويل واملبالغة وتقود إىل عدم الراحة والقلق ،وتسبب املشكالت واالضطرابات النفسية".
 مظاهر التفكري الالعقالني:لقد حدد "إليس"  Ellisيف كتابه "العقل واالنفعال يف العالج النفيس" ( )88-P60 ,1977إحدى عرشة فكرة اعتربها بمثابة مظاهر للتفكري الالعقالني
بوصفها املـسؤولة عـن االضطرابات النفسية ،وتؤدي إىل إحداث تشويش يف التفكري لدى الفرد ،وعدم توافق مع الذات ومع اآلخرين .وعادة ما تتشكل هذه األفكار
وتتحكم يف تفكري الكثريين من الذكور واإلناث ،ويتحـدثون بهـا علـى هيئـة "ينبغيات" " ،ومفروضات ووجوبيات أو لزوميات" إن هذه األفكار موجودة لدى
نسبة معينة من الناس يف كل املجتمعات ،فهي موجودة لدى األطفال واملراهقني والبالغني الكبار ،ويكون وراء هذه األفكار مصادر مختلفة ،وهي تنمو يف أثناء
الرتبية منذ الطفولة .وهي)1990 ,Robb and Warren( :
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 الفكرة األوىل :طلب التأييد واالستحسان. الفكرة الثانية :ابتغاء الكمال الشخيص. الفكرة الثالثة :اللوم الزائد للذات واآلخرين. الفكرة الرابعة :توقع الكارثة أو املصيبة. الفكرة الخامسة :الالمسؤولية االنفعالية. الفكرة السادسة :القلق واالهتمام الزائد. الفكرة السابعة :تجنب املشكالت. الفكرة الثامنة :االعتمادية. الفكرة التاسعة :الشعور بالعجز. الفكرة العارشة :االنزعاج ملتاعب اآلخرين. الفكرة الحادية عرشة :كمال الحلول وتمامها.وأضيفت إليها يف البيئة العربيـة أفكـار أخـرى .فقد أضـاف الريحـاني ،( ،ص ص )95-77فكرتني عدهما العقالنيتني .دارتا حول الرسمية والجدية يف
التعامل مع اآلخرين ،وأن مكانة الرجل تعد األهم فيما يتعلق بعالقته باملرأة.
ومما سبق يمكن القول أن األفكار الرياضية الالعقالنية :هي معتقدات وتقييمات يأخذها الفرد عن فريقه املفضل ومنافسيه مستقيا إياها من افرتاضات
ومقرتحات غري تجريبية تظهر يف لغة مطلقة يعرب عنها بجمل تتضمن رصاحة أو ضمنيا الوجوب وااللزام حول تأييد واستحسان وكمال وتمام أداء فريقه ،واللوم
الشديد والزائد لهذا األخري يف حالة نكسته ،كما تعرب عن توقعات غري سارة مرتبطة به مبنية عىل الظن واملبالغة يف األمور واالثارة للجدل والقلق واالهتمام الزائد،
واإليمان بالالمسوؤلية االنفعالية واالرتباط السلبي للفريق بماضيه ومتاعبه ومشكالته ،وتقديس جديتة ورسميته بوصفهما أساس قيمته واحرتام الغري له،
والتسليم بتفوقه وعلوه عىل غريه يف كل األحوال وعدم قبول حدوث عكس ذلك.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن ضبط مظاهر هذه األفكار الرياضية الالعقالنية /العقالنية وتحديدها إجرائيا سريد ذكره يف الدراسة االستطالعية حني يتم
الحديث عن صياغة العبارات املناسبة لالستبيان الذي تم تصميمه لقياس األفكار الرياضية الالعقالنية /العقالنية يف هذا البحث..
ومن ثمة يمكن القول بأن األفكار الرياضية الالعقالنية /العقالنية يف هذا البحث يعرب عنها كميا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد عىل استبيان األفكار
الرياضية الالعقالنية /العقالنية املصصم يف الدراسة االستطالعية لهذا البحث .والتي ترتاوح بني  52و 104درجة؛ بمتوسط حسابي قدره  78درجة؛ بحيث كلما
ارتفعت الدرجة عن املتوسط دلت عن ارتفاع مستوى التفكري الالعقالني والعكس.

ثانيا :إجراءات الدراسة امليدانية.
 -1إجراءات الدراسة االستطالعية:
هدفت هذه الدراسة إىل التعريف والتأكد من صالحية استخدام مقياس التعصب الريايض املصصم من طرف خليفة إبراهيم والرشقاوي الزهراء ( )2008يف
هذا البحث ،والعمل عىل تصميم استبيان لقياس األفكار الرياضية الالعقالنية  /العقالنية الستخدامه يف الدراسة األساسية لهذا البحث.
أ -التعريف بمقياس التعصب الريايض وإعادة حساب خصائصه السيكومرتية:
التعريف بمقياس التعصب الريايض( :إعداد :خليفة إبراهيم ،الرشقاوي زهراء)2008( ،
يتكون هذا املقياس من  35عبارة تصف يف مجملها سلوكات واستجابات تصدر من الجمهور ،تتوزع عىل أربعة أبعاد كما هو مبني يف الجدول رقم ()1
جدول رقم )1( :يوضح أبعاد مقياس التعصب الريايض وأرقام عبارات كل بعد

أما فيما يتعلق بطريقة اإلجابة عىل هذا املقياس فقد وضع له ثالثة بدائل :موافق بشدة ،موافق إىل حد ما ،وغري موافق ،وتمنح الدرجات  1 ،2 ،3عىل الرتتيب
للعبارات املوجبة والعكس للعبارات السالبة.
وبذلك فإن درجة املفحوص الكلية عىل هذا املقياس ترتاوح بني  35درجة و 105درجة؛ بمتوسط حسابي قدره  70درجة؛ بحيث كلما زادت الدرجة عن
ذلك دلت عىل ارتفاع مستوى التعصب الريايض.
تم حساب صدقه بثالث طرائق:
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 طريقة صدق املحكمني بعرض صورته املبدئية املكونة من  42عبارة عىل  6محكمني من املتخصصني يف علم النفس الريايض؛ بحيث تم التوصل إىل الصورةالحالية املتكونة من  35عبارة والتي انحرصت النسبة املئوية للموافقة عليها بني  75باملئة و 100باملئة .وتم حذف  7عبارات وتعديل البعض من بني  35عبارة
املتبقية.
 الصدق الداخيل باستخدام االتساق الداخيل؛ بحيث جاءت معامالت االرتباط بني درجات العبارات الخمسة والثالثني والدرجة الكلية للمقياس جميعها دالةعند مستوى  ،0.05وهي عىل الرتتيب،0.62 ،0.69 ،0.59 ،0.71 ،0.63 ،0.58 ،0.64 ،0.69 ،0.70 ،0.61 ،0.62 ،0.66 ،0.67،0.64 ،0.69 ،0.81 ،0.82 :
 0.71 ،0.59 ،0.90 ،0.91 ،0.60 ،0.73 ،0.72 ،0.63 ،0.66 ،0.82 ،0.94 ،0.81 ،0.95، 0.90 ،0.72 ،0.61 ،0.65و.0.62
 طريقة التحليل العاميل :وأشارت نتائج التحليل العاميل تشبع عبارات كل العوامل األربعة للمقياس ،فالعامل األول تراوحت قيم تشبع عباراته بني،0.911 :و( ،0.323سلوكيات واستجابات سلبية تصدر من الجمهور) .أما العامل الثاني تراوحت قيم تشبع عباراته بني 0.72 :و ،0.315أما العامل الثالث جاءت قيم تشبع
عباراته ترتاوح بني 0.732 :و ،0.324يف حني بلغت قيم تشبع عبارات العامل الرابع ما بني 0.811 :و.0.310
أما فيما يتعلق بثباته فقد تم حسابه بطريقة معامل ألفا كرونباخ ،وبلغت قيمته  0.89للمقياس ككل
 الدراسة االستطالعية ملقياس التعصب الريايض:من أجل التأكد من صالحية استخدام هذا املقياس يف هذا البحث تم تجريبه عىل عينة استطالعية قدرت بـ  38فرد ،يقطنون بمدينة باتنة الواقعة رشق
العاصمة الجزائرية ،اختريوا بطريقة عرضية .وقد أشار ذلك إىل عدم وجود أية مشكلة تذكر يف فهم عباراته وطريقة اإلجابة عليه.
ومن أجل االطمئنان أكثر عىل صالحية استخدام هذا املقياس يف بحثنا هذا لجأنا إىل إعادة حساب خصائصه السيكومرتية من خالل النتائج املتحصل عليها من
خالل تطبيقه عىل العينة املذكورة ،وذلك عىل النحو اآلتي:
فقد تم إعادة الـتأكد من صدقه بطريقة الصدق البنائي من خالل التعرف عن مدى ارتباط كل بعد من أبعاده األربعة باملقياس ككل ،وأسفرت النتائج عن
وجود ارتباطات إيجابية دالة بني كل بعد منه واملقياس ككل عند مستوى  ،0.01وهي عىل الرتتيب.0.581 ،0.864 ،0.772 ،0.708 :
وتم إعادة حساب ثباته بطريقة التجزئة النصفية؛ بحيث تم حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة االستطالعية يف نصف املقياس املكون من
العبارات ذات الرتتيب الفردي ودرجاتهم يف نصف املقياس املكون من العبارات ذات الرتتيب الزوجي ،والنتيجة تمثل معامل االرتباط بني نصفي االختبار ،يف حني تم
حساب معامل االرتباط يف االختبار ككل باستخدام معادلة "سبريمان براون" ،وقد بلغ ذلك 0.83
ب -تصميم استبيان األفكار الرياضية الالعقالنية /العقالنية وحساب خصائصه السيكومرتية:
 صياغة عبارات استبيان األفكار الرياضية الالعقالنية( :الريحاني)1985 ،تم صياغة عبارة استبيان األفكار الرياضة الالعقالنية قياسا بعبارات مقياس األفكار الالعقالنية لسليمان الريحاني ( )1985والذي يتكون صورته األجنبية
من إحدى عرش فكرة غري عقالنية وضعها "ألربت أليس" ،وقام " الريحاني" ( )1985برتجمته وتقنينه عىل البيئة األردنية ،وأضاف إليه فكرتني غري عقالنيتني يرى
أنهما منترشتان يف املجتمعات العربية ،وقد تم اإلشارة إىل هذه األفكار كلها يف حديثنا عن مظاهر األفكار الالعقالنية
وعىل هذا األساس جاءت األفكار الرياضية الالعقالنية ممثلة بـ 13 :فكرة ،رئيسة ،تتضمن كل فكرة أربعة عبارات منها  2صيغت بأسلوب يدل عىل التفكري
الالعقالني ،و 2صيغت بأسلوب يدل عىل التفكري العقالني ،وتتلخص هذه األفكار الرياضية الالعقالنية الرئيسة يف األفكار اآلتية:
* الفكرة األوىل :طلب تأييد واستحسان الفريق الريايض الشخيص؛ إذ من الواجب عىل كل فرد أن يكون مؤيدا ومستحسنا ومواليا للفريق الريايض الشخيص.
* الفكرة الثانية :ابتغاء كمال وتمام أداء الفريق الريايض الذي ينارصه الفرد؛ إذ يجب عىل الفريق الريايض املنارص أن يكون عىل درجة عالية من الكفاءة
واالنجاز حتى يكون محل هيبة واحرتام.
* الفكرة الثالثة :اللوم الزائد والشديد ملن يقف ضد الفريق الريايض املنارص؛ إذ من الواجب لوم ومعاقبة والرد بالقوة عىل من تسول له نفسه النيل من الفريق
الريايض للفرد أو ييسء إىل سمعته.
* الفكرة الرابعة :رفض ما يضاد توقعات الفرد حول أداء فريقه واعتبار ذلك كارثة ومصيبة؛ إذ يعترب الفرد عدم تحقق توقعاته حول أداء فريقه الريايض
كما يتصور ويتمنى ان يحدث كارثة ومأساة.
* الفكرة الخامسة :الالمسوؤلية االنفعالية الرياضية؛ إذ ال مسؤولية للفريق الريايض الذي ينارصه الفرد ،ومن ثمة ال قدرة له يف التحكم يف فوزه أو انهزامه
ومن ثمة سعادته وسعادة منارصيه.
* الفكرة السادسة :القلق الدائم عىل الفريق الريايض الذي ينارصه الفرد واالهتمام الزائد بمشكالته؛ إذ يفكر صاحبه دائما يف وجود أشياء خطرية ومخيفة قد
تمس فريقه الريايض وهي تبع عىل الهم والضيق واالنزعاج وعىل املنارص الحقيقي للفريق أن يتوقعها دائما ويكون مستعدا للتعامل معها ومواجهتها.
* الفكرة السابعة :وجوب تجنب الفريق الريايض للمنافسات واملباريات الصعبة املحفوفة باملشكالت والتحديات وعدم مواجهتها؛ إذ من األفضل عىل الفريق
الريايض بل األيرس أن يتجنب املشاركة يف املنافسات الصعبة حتى ال يتحمل املسؤوليات الكربى ويفرض عليه مواجهتها.
* الفكرة الثامنة :اعتمادية الفريق الريايض عىل العبني أو مدربني بعينهم وتبعيتهم لفرق رياضية أخرى؛ إذ يجب عىل الفريق الريايض الذي ينارصه الفرد أن
يعتمد عىل عىل العبني معينني وال يدخل أية منافسة يف غياب أحدهما ،كما يجب أن يخضع للتدريب من طرف مدرب بعينه وال يقبل بغريه ،ومن الرضوري أن يكون
تابع لفرق رياضية أخرى تكون أكرب منه يف مستوى األداء والخربة.
* الفكرة التاسعة :االيمان بتأثري مايض الفريق الريايض يف حارضه ومستقبله؛ إذ أن الخربات واألحداث الرياضية املاضية للفريق الريايض تحدد أدائه الحايل
واملستقبيل؛ بحيث يعد هذا التأثري قدر محتوم ال يمكن تجنبه ،فإذا تعرض فريق ما لخربات سارة أو صادمة فإن هذه الخربات ستنعكس عىل أدائه الحايل واملستقبيل
وال مناص من هذا التأثري.
* الفكرة العارشة :االنزعاج لنكسات ومشكالت فريق ريايض ما؛ إذ يجب عىل منارص فريق ما أن يعيش قلبا وقالبا نكسات فريقه الريايض ويستشعر
مشكالته إىل أبعد حد ويفرح لفرحه ويسعد لسعادته بينما ال يحق له ذلك إذا كان فريقه هوى إىل الحضيض أو عايش مشكالت ونكسات وتحديات.
* الفكرة الحادية عرش :إنشاد الحلول والخطط الرياضية الكاملة التامة؛ إذ أن لكل مشكلة يعاني منها الفريق الريايض حال واحدا ال غري يجب االهتداء إليه
التام والكامل غري املنقوص ،وهو ما ينطبق كذلك عىل الخطط الرياضية يف املنافسات؛ إذ لكل مباراة رياضية خطة واحدة فقط البد من االهتداء إليها بشكل تام
وكامل ،وإذ لم يحدث ذلك فإنها الكارثة بعينها.
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* الفكرة الثانية عرش :رسمية وجدية طاقم الفريق الريايض يف تعامله مع الفرق األخرى؛ إذ يجب عليه االلتزام بالجدية والرسمية واالبتعاد عن املزاح واملرح
مع الفرق األخرى عىل اعتبار أن هيبته واحرتام اآلخرين له بما فيهم أنصاره وأصار الفريق األخر وطاقمه الريايض مرتبطة ارتباطا وثيقا بذلك.
* الفكرة الثالثة عرش :العالقة بني الفريق الريايض الذي أنارصه والفرق الرياضية األخرى مبنية عىل تفوق مكانة فريقي عن الفرق األخرى؛ إذ ال مجال
للمساواة بني فريقي والفرق األخرى
وبذلك يتكون املقياس من  13فكرة تشمل كل واحدة منها أربع من العبارات (( 2تدل عىل التفكري الريايض الالعقالني و 2تدل عىل التفكري الريايض
الالعقالني ،ووزعت فقرات املقياس  52عىل األفكار التي تعرب عنها برتتيب يضمن تباعد الفقرات التي تقيس البعد الواحد .كما هو موضح يف الجدول رقم(.)2
جدول رقم )2( :يوضح األفكار العقالنية والعبارات املرتبطة بها

أما فيما يتعلق بطريقة اإلجابة عىل هذا املقياس فهي من نوع اإلجابة بـ (نعم) حني يوافق املفحوص عىل العبارة ويقبلها ،وبـ (ال) يف حالة عدم موافقته
عىل العبارة ويرفضها ،يف حني جاءت طريقة التصحيح متضمنة إعطاء درجة ( )2لإلجابة بـ (نعم) ،ودرجة ( )1وبـ (ال) ،وهذا يف العبارات الدالة عىل التفكري غري
العقالني ،أما يف العبارات الدالة عىل التفكري العقالني فيكون التصحيح العكس .وبهذا فإن درجة املفحوص الكلية عىل هذا املقياس ترتاوح بني  52درجة و104
درجة؛ بمتوسط حسابي قدره  78درجة؛ بحيث كلما ارتفعت الدرجة عن ذلك دلت عىل أن الفرد عىل درجة عالية من األفكار الالعقالنية والعكس،
 حساب الخصائص السيكومرتية الستبيان األفكار الرياضية الالعقالنية العقالنية:لحساب الخصائص السيكومرتية لهذا االستبيان والتعرف عىل مالئمة عباراته وتعليماته ملجتمع البحث تم تجريبه عىل العينة االستطالعية السابقة الذكر ،وقد
أشار ذلك إىل عدم وجود أية مشكلة تذكر يف فهم عباراته وطريقة اإلجابة عليه.
أما بالنسبة لصدقه وبعد التعرف عىل صدقه الظاهري من خالل عرضه عىل خمسة محكمني من أساتذة علم النفس وعلوم الرتبية ،والذين اتفقوا عىل
العبارات كلها بما ال يقل عن نسبة  % 80لكل العبارات وكذا ايجابيتها وسلبيتها وانتمائها للبعد املدرجة فيه ،فقد تم من خالل معرفة االتساق الداخيل ألبعاد
املقياس ومدى ارتباط كل بعد من أبعاده باالستبيان ككل ،وأسفرت النتائج عن وجود ارتباطات إيجابية دالة بني كل بعد من األبعاد الثالثة عرش و املقياس ككل
وبعد أخر عند مستوى 0.01؛ بحيث جاءت قيم معامالت االرتباط ترتاوح بني  0.60و .0.92وهي عىل الرتتيب،0.78 ،0.84 ،0.91 ،0.60 ،0.80 ،0.75 ،0.66 :
 .0.60 ،0.85 ،0.79 ،0.77 ،0.91 ،0.63أما بالنسبة للثبات فقد تم حسابه بطريقة التجزئة النصفية ،وقد بلغ ذلك .0.92
 -2إجراءات الدراسة األساسية:
أ -منهج الدراسة:
نظرا لطبيعة البحث الحايل؛ فإن املنهج املالئم له هو :املنهج الوصفي.
ب -أدوات الدراسة:
تمثلت أدوات الدراسة األساسية لهذا البحث يف :مقياس التعصب الريايض ،إعداد :خليفة إبراهيم ،الرشقاوي زهراء )2008( ،ومقياس األفكار الرياضية
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الالعقالنية /العقالنية ،تصميم الباحث اشتقاقا من "مقياس األفكار الالعقالنية /الالعقالنية لـ "سليمان الريحاني" (. )1985
ت -مجتمع البحث وعينة الدراسة:
يتعامل هذا البحث مع مجتمع كيل ،وهو سكان مدينة باتنة بالجزائر ،والواقعة رشق العاصمة الجزائرية باختالف جنسهم وأعمارهم ومستوياتهم
الدراسية .وقد تم اختيار عينة منهم؛ قدرت بـ 570 :فرد بطريقة عرضية ،عن طريق تقديم أداتي البحث لكل فرد أتيحت لنا فرصة اللقاء به وقبوله اإلجابة عن
أداتي البحث وارجاعه لهما لنا ،منهم 346 :فرد من ذوي التفكري العالني املرتفع ،و 224فرد من ذوي التفكري العقالني املنخفض ،وذلك بعد تدقيق العينة من
حيث االلتزام بتعليمات املقياسني واسرتجاع نسخها املوزعة واملقدرة ب 650 :نسخة لكل واحد منهما ،بحيث موزعة عىل مستويي التفكري الالعقالني
ث -األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لإلجابة عىل السؤال األول من أسئلة البحث تم استخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطني حسابيني لعينتني مستقلتني غري متساويتني.

رابعا :اإلجابة عن أسئلة البحث:
 -1اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها:
نص السؤال األول عىل :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث تعزى إىل نمط التفكري الريايض (عقالني /ال
عقالني)؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال تم حساب داللة الفروق بني متوسطي درجات استجابة أفراد عينة البحث من ذوي التفكري الريايض الالعقالني وذوي التفكري
الريايض العقالني عىل مقياس التعصب الريايض املستخدم يف هذا البحث ،باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني غري متساويتني،
وجاءت النتائج كما هي ملخصة يف الجدول رقم)3( :
جدول رقم ( )3يبني داللة الفروق بني متوسطي درجات استجابة أفراد عينة البحث من ذوي التفكري الريايض الالعقالني وذوي التفكري الريايض العقالني عىل
مقياس التعصب الريايض

تشري النتائج املدونة يف جدول رقم ( )3إىل أن قيمة –ت -لداللة الفروق بني متوسطي درجات استجابة أفراد عينة البحث من ذوي التفكري الريايض الالعقالني
وذوي التفكري الريايض العقالني عىل مقياس التعصب الريايض دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01
كما يشري الجدول نفسه إىل أن قيمة حجم التأثري بلغت قيمته  0.53باستخدام مربع ايتا ،وهي قيمة متوسطة حسب معايري كوهن للحكم عىل حجم التأثري.
وتدل هذه النتائج عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة البحث يف التعصب الريايض دالة عند  0.05تعزى لنمط التفكري الريايض (عقالني/
ال عقالني) لصالح التفكري الريايض الالعقالني ،وأن األفكار الرياضية الالعقالنية تؤثر تأثريا إيجابيا متوسطا يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث ،وأن
األفكار الرياضية الالعقالنية من مسببات التعصب الريايض لدى األفراد.
وتأتي هذه النتيجة متفقة مع ما ذهب إليه "ألربت إليس" " "Albert Ellisيف نظريته يف تفسري سلوك اإلنسان؛ إذ يرى أن الـسبب وراء االنفعـال والسلوك
هو أفكار الفرد واعتقاداته حول األحداث ،فالناس يخلقون ألنفسهم مشكالت نفسية من خالل حـديثهم مع ذواتهم ،ومن تقويمهم ألنفسهم ولكل ما يتعلقون
به ،ومن خالل تحويل تفضيالتهم إىل حاجات ملحة ،فعىل سبيل املثال هناك فـرق بـني الفكرة الرياضية العقالنية التي تقول" :إنني أفضل أن يكون الفريق
الذي أنارصه هو الفائز" واملعتقد الريايض الالعقالني الذي يقـول" :يجـب أن يكون الفريق الذي أنارصه هو الفائز" .وهناك فرق بني الفكرة الرياضية العقالنية
القائلة" :أفضل أن يكون أداء العبي الفريق الذي أنارصه جيدا" واملعتقد الريايض الالعقالني القائل" :يجب أن يكون أداء العبي الفريق الذي أنارصه جيدا".
فمنطلق التعصب الريايض لدى الجمهور هي أفكاره ،فمتى ما آمن بها واعتقدها فغالبا ما يُكون بها سلوكا متكررا من حيث يشعر أو ال يشعر ،والسلوك ال
يخلو من أن يكون حسنا أو سيئا ،فالذي اعتاد تجنب التعصب الريايض هو الذي يحمل فكرا رياضيا حسنا صافيا منطقيا عقالنيا ،والذي اعتاد ممارسة مظاهر
التعصب الريايض هو الذي يحمل فكرا رياضيا سيئا مشوشا؛ غري منطقي وغري عقالني.
فالناس يتنمذجون وفق نمطني ،واقعيون ،وغري واقعيون ،وأن أفكارهم تؤثر عىل سلوكهم ،فهم بالتايل عرضة للمشاعر السلبية ،بسبب تفكريهم الالواقعي،
وحالتهم االنفعالية ،والتي يمكن التغلب عليها بتنمية قدرة الفرد العقلية ،وزيادة درجة إدراكه ،وبذلك فالسبيل للتخلص من املعاناة هو التخلص من أنماط
التفكري الريايض الخاطئ وغري العقالني ،وهو ما تؤيده جملة من االفرتاضات .وهي حسب ما أشار إليه أبو عبادة ونيازي 1421( ،ﻫ 200 /م) ،ص ص -55
:)56
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 أن التفكري ،واالنفعال يمثالن وجهان ليشء واحد ،فال يمكن النظر إىل أحدهما بمعزل عن اآلخر ،ويضيف "إليس" أن هناك بعض األساليب التي تثرياالنفعال ،كما أن هناك بعض األساليب التي تساعد عىل التحكم فيه ،ويعترب التفكري واحد من تلك األساليب ،وأن ما نسميه باالنفعال ما هو إال نوع بعينه من الفكر
الذي يتسم بالتحيز ،والتطرف.
 أن اإلنسان لديه ميل للتفكري بشكل عقالني ،وغري عقالني ،فعندما يسلك ،ويفكر بطريقة عقالنية يكون فعاال ومنتجا ،وعندما يفكر بطريقة غري عقالنيةيشعر بالخوف ،والقلق ،وعىل الفرد أن يعمل عىل تنمية طرق تفكريه العقالنية.
 أن االضطرابات النفسية التي يعانيها الفرد هي نتاج أفكار ،ومعتقدات خاطئة ،وسلبية تشكل البناء املعريف لديه. -2اإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها:
نص السؤال الثاني عىل :ما هي أهم االسرتاتيجيات الكفيلة بالتحكم يف أثر األفكار الرياضية الالعقالنية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث؟
ولإلجابة عن هذا السؤال لم نلجأ إىل إي عمل أمبرييقي ،وإنما اعتمدنا عىل القياس العقالني كأسلوب لذلك ،عىل النحو التايل:
إذا سلمنا بأن التعصب الريايض يرجع إىل مرحلة الطفولة؛ حيث يكون الثمن النفيس للوالء لفريق ريايض هو كراهية فريق آخر ،وباعتبار أن التعصب نوعا
من التعلم االنفعايل يتم يف وقت مبكر من العمر مما يجعل من الصعب للغاية التخلص من مظاهره ،وبحكم أن مشاعر التعصب تتكون أثناء الطفولة بينما تأتي
االعتقادات التي تدعمها يف وقت الحق ،وقد ترغب يف سن أكرب أن تغري هذه املظاهر غري أن األوىل هو أن تغري اعتقاداتك وليس مشاعرك العميقة ،و بناء عىل ذلك
فإنه عندما نرغب يف تخفيف وتعديل سلوكيات التعصب الريايض لدى األفراد البد من تغيري وتعديل املعتقدات الراسخة لديهم حول الرياضة (.حجاج،2002 ،
 )32فتغيري املفاهيم واألفكار هو األساس يف تغيري السلوك ،ولهذا فإن القراءة ،ومجالسة أهل العلم ،واالنخراط يف حوارات مثمرة مع املفكرينَّ ،
تشكل الخطوة
األوىل إىل تغيري السلوك الفردي واالجتماعي .وهو ما أشار إليه بكار ( 1432هـ2011/م ،ص )18وما ذاك حسب الخميس (1433ﻫ7 ،ص) إال ألن الفكرة هي
جذور للسلوك ،فال يصح أن نزيل مظاهر وأعراض التعصب الريايض لدى األفراد ونرتك جذوره ،فينمو مرة أخرى ،خاصة إذا وُجد من يسقيه .وهذا ما يؤكد
بأن التصدي لظاهرة التعصب الريايض أو التخفيف منه يستدعي تغيري أفكار وذهنيات ممارسيه التي تكون سببا فيه ،أي تغيري ما يحدثون به أنفسهم بالشأن
الريايض ،وهذا ما دل عليه قوله تعاىل﴿ :إ ِ َّن الل َّ َه ال ي َُغ ِّ ُ
ي مَا ِب َقو ٍْم حَ تَّى ي َُغ ِّيُوا مَا ِبأ َ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ (الرعد)11 :
ومشكلتنا يف الواقع كما يضيف الخميس (1433ﻫ ،ص )13تكمن يف الرتكيز عىل سلوك املتعصب الريايض وإعطائه أكرب من حجمه وتهويله ،وننىس القناعات
واألفكار املحركة للسلوك ،فنبذل الوقت الطويل ،ونتحمل املشقة يف تغيري السلوك بالقوة الخشنة وال نراعي القناعات واألفكار ،بل نعلن برصيح العبارة" :عليك أن
تفعل ما نأمرك به ،سواء اقتنعت أم لم تقتنع ".وإن هذا األسلوب يؤكد لدى الطرف اآلخر سلوكه ،ويجعله يؤمن به عنادا واستكبارا .ولتفادي ذلك يتعني اللجوء إىل
القوة الناعمة ،ونرى أن استخدام اسرتاتيجيات اإلرشاد العقيل االنفعايل أحد السبل الكفيلة بضمان ذلك.
واإلرشاد العقيل االنفعايل حسب الريحاني وحمدي وأبو طالب (1987م ،ص ص )124-103يعد نظرية يف الشخصية ،وطريقة يف اإلرشاد والعالج النفيس
املعريف ،طورها "ألربت إليس"  Albert Ellisسنة ( ،)1955وتأخذ هذه الطريقة بالفكرة القائلة" :بأن األحداث اإلنسانية ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادة
اإلنسان ،إال أن اإلنسان لديه القدرة عىل اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن تعدل حياته املستقبلية ،وتضبطها".
وإذا علمنا بأن سلوك الفرد املتعصب يتضمن ثالث جوانب أساسية :األول هو الجانب االدراكي :وله ثالث مستويات :الرأي املعتقد ،االتجاه ،الثاني هو
الجانب العاطفي :يرتبط بحالة االنفعال الشديد التي تؤثر عىل تفكري املتعصب فتجعله ال يدرك أو يتبرص الحقائق الواضحة بشأن مهارة أو قدرات املنافس
بالنسبة إلمكانات فريقه ،الثالث هو الجانب النزوعي :يربز الجانب األدائي للعمل الذي يقوم به نحو اآلخرين( .خليفة والرشقاوي )16 ،2008 ،فإن اسرتاتيجيات
اإلرشاد العقيل االنفعايل الكفيلة بالتحكم يف أثر األفكار الالعقالنية يف التعصب الريايض لدى أفراد عينة البحث تتعدد وتتنوع ،فمنها ما هو معريف ،ومنها ما هو
وجداني ،ومنها ما هو سلوكي ،ولهذا فإن برامج التكفل بحالت التعصب الريايض تستدعي التنويع يف هذه االسرتاتيجيات وعدم الرتكيز عىل نوع واحد فقط،
ويمكن أن نذكر بعضا من هذه االسرتاتيجيات املتعددة واملتنوعة فيما ييل:
أ -االسرتاتيجيات املعرفية:
 الحوار ،واملناقشة ،والتحليل لألفكار الرياضية الالعقالنية ،ومساعدة املتعصب عىل تكوين أفكار رياضية منطقية وعقالنية؛ حيث يتم من خالله توجيهاألسئلة من جانب املرشد ،ويتعلق عادة بالتفكري السلبي املختل وظيفيا ،والالعقالني لدى املسرتشد ،وهذا من أجل تفنيد األفكار الخاطئة لدى املدمن .ويتم ذلك
عىل ثالث مستويات)72 ,1992 ,Wallen, DiGiuseppe, & Dryden( :
 التفنيد املنطقي :ويتم ذلك من خالل التساؤالت :هل هذا املعتقد الريايض منطقي؟ وهل هو حقيقي؟ وملاذا هذه الفكرة الرياضية حقيقية أو غري حقيقية؟ التفنيد العلمي :ويتم ذلك من خالل التساؤالت :أين الربهان عىل صحة هذا املعتقد الريايض؟ وأين الدليل عىل ذلك؟ وكيف يكون هذا األمر فظيعا يف حالةااليمان به؟
 التفنيد العميل :ويتم ذلك من خالل التساؤالت :هل يساعد هذا املعتقد الريايض عىل حل املشكالت الخاصة؟ وهل يساعد عىل إنجاز األهداف ،وتحقيقالطموحات؟ وهل يزود الفرد بنتائج إيجابية؟
 اسرتاتيجية وقف األفكار ،وفيها يطلب من املتعصب رياضيا أن يغمض عينيه ،وأن ينخرط يف أفكاره الرياضية الالعقالنية ،مثل :يجب أن يفوز فريقي،و ،...ثم يرصخ املرشد بصوت عا ِل قف؛ بحيث يؤدي ذلك به إىل وقف هذه األفكار ،ويكرر ذلك مرة أخرى ،ثم يطلب منه أن يقوم بذلك بنفسه بصوت عا ِل ،وأن
يكرر ذلك يف أي مكان وزمان تنتابه فيه هذه األفكار الرياضية.
ب -االسرتاتيجيات االنفعالية :من مثل:
 التقبل غري املرشوط للمتعصب الريايض ،أي أن يتقبل املرشد املتعصب بأفكاره الرياضية غري العقالنية ،ويهاجم تلك األفكار وليس املتعصب ذاته ،وأنيعتربه خري يف طبعه ،وإنما الرش الصادر منه هو من جراء تلك األفكار الرياضية الالعقالنية التي يتبناها ويحدث بها نفسه .ويمكن ملس هذا األسلوب يف الحديث
النبوي الرشيف الذي رواه أبو أمامة يف مسند اإلمام أحمد عن الشاب الذي استأذن الرسول –صىل الله عليه وسلم -يف الزنى (ابن حنبل1420 ،ﻫ ،حديث رقم
( )545/ 36 ،)22211فقد استطاع الرسول -صىل الله عليه وسلم -عن طريق قبول الشاب بفكرته ،ومهاجمة هذه األخرية ،وليس الشاب يف حد ذاته ،وذلك
بالحكمة واملوعظة الحسنة أن يغري فكرته الخاطئة.

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
 النمذجة ،والقدوة الحسنة :وتعني إتاحة نموذج سلوكي مبارش (منارص) (جمهور) للمتعصب؛ حيث يكون الهدف توصيل معلومات حول النموذج السلوكيالريايض املرغوب فيه له بقصد إحداث تغيري يف تفكريه فسلوكه ،وإكسابه فكرا رياضيا عقالنيا ومن ثمة سلوكا جديدا مقبوال.
 املرح ،والدعابة ،والسخرية من األفكار الرياضية الالعقالنية :التي يحملها املتعصب؛ بحيث يستطيع املرشد أن يجعله يضحك عىل أفكاره الرياضيةالالعقالنية التي قادته إىل التعصب الريايض ،وتقبل نفسه بكل ما فيه من ضعف ،ومساعدته عىل السعي بذلك جاهدا إىل التخيل عن تلك األفكار الخاطئة ،والعودة إىل
التفكري الريايض العقالني ،والرقي بفكره الرياضية من السطحية إىل العمق ومن التفيكر املوجه إىل التفكري املتشعب.
ت .االسرتاتيجيات السلوكية :من مثل:
 الواجبات املنزلية؛ حيث يكلف املرشد املتعصب الريايض ببعض التدريبات املنزلية مثل :حرص األفكار الالعقالنية املتعلقة بالرياضة التي يؤمن بها ،ومحاولةتصحيحها ،وعرض ذلك مرة أخرى عليه ،كما تعمل الواجبات املنزلية عىل توجيه وتشجيع املتعصب عىل تنفيذ بعض الواجبات الخارجية ،مما يمكنه من تعميم
التغريات االيجابية التي يكون قد أنجزها مع املرشد ،ويتمثل املضمون التطبيقي لهذا األسلوب بصفة عامة يف تكليف املتعصب رياضيا بأعمال وأنشطة منزلية
يحاول من خاللها ممارسة املهارات واألحاديث الذاتية االيجابية واألفكار العقالنية املتعلقة بالرياضة التي اكتسبها يف مواقف حية وواقعية.
 القراءة واالستماع :قراءة بعض الكتب أو املجالت أو الصحف وغريها ،التي تدعوا إىل التفكري العلمي واملوضوعية والحياد ،وقبول الرأي األخر ،والتعايشالسلمي مع املنافس مهما كان ،وتفضح حقيقة األفكار الرياضية الالعقالنية وتبعاتها الحقيقية ،وأعراضها ،و ،...أو االستماع إىل بعض الحصص اإلذاعية أو
التلفزيونية املتعلقة بذلك أو األرشطة وما شبه ذلك .وهو ما يعرف بتعزيز املعارف العقالنية؛ بحيث يقوم املتعصب رياضيا بمناقشة ،وتفنيد أفكاره الرياضية
الالعقالنية يوميا حتى تصبح العملية شبه آلية.
 ضبط املثريات :حيث يعلم املرشد يف بعض األحيان املتعصب رياضيا عىل كيفية التحكم يف االستجابة للضغوط الدافعة للتفكري الريايض الالعقالني املؤديملظاهر التعصب الريايض باعتبارها كمثريات لذلك ،ومحاولة ضبط االستجابة لها بما هو مقبول اجتماعيا ،وهذا يجعل احتمالية ترصفاته غري املقبولة قليلة ،وبهذا
يمكن القول أن هذه االسرتاتيجية تهدف إىل إعادة بناء الوسط املحيط باملتعصب رياضيا ،من خالل التحكم والضبط ،بما ال يعرضه ويحفزه عىل الترصف بشكل
غري مقبول استجابة ألي دعوة أو ضغط.

خاتمــــــــة:
ختاما لهذا البحث يمكن الخروج بجملة من االستنتاجات والتوصيات:
أوال :االستنتاجات:
 - 1تتلخص األفكار الرياضية الالعقالنية يف ثالثة عرش فكرة رئيسة ،هي:
* طلب تأييد واستحسان الفريق الريايض الشخيص.
* ابتغاء كمال وتمام أداء الفريق الريايض الذي ينارصه الفرد.
* اللوم الزائد والشديد ملن يقف ضد الفريق الريايض املنارص.
* رفض ما يضاد توقعات الفرد حول أداء فريقه واعتبار ذلك كارثة ومصيبة.
* الالمسوؤلية االنفعالية الرياضية.
* القلق الدائم عىل الفريق الريايض الذي ينارصه الفرد واالهتمام الزائد بمشكالته.
* وجوب تجنب الفريق الريايض للمنافسات واملباريات الصعبة املحفوفة باملشكالت والتحديات وعدم مواجهتها.
* اعتمادية الفريق الريايض عىل العبني أو مدربني بعينهم وتبعيتهم لفرق رياضية أخرى.
* االيمان بتأثري مايض الفريق الريايض يف حارضه ومستقبله.
* االنزعاج لنكسات ومشكالت الفريق الريايض الذي ينارصه الفردا.
* إنشاد الحلول والخطط الرياضية الكاملة التامة.
* رسمية وجدية طاقم الفريق الريايض يف تعامله مع الفرق األخرى.
* العالقة بني الفريق الريايض الذي أنارصه والفرق الرياضية األخرى مبنية عىل تفوق مكانة فريقي عن الفرق األخرى.
 -2كلما زادت االفكار الرياضية الالعقالنية لدى األفراد كلما زاد مستوى تعصبهم الريايض ،وتعترب األفكار الرياضية الالعقالنية من مسببات التعصب
الريايض لدى املنارصين.
 -3بإمكاننا التنبؤ بحدوث التعصب الريايض لدى املنارصين من عدم حدوثه من خالل معرفة مستوى أفكارهم الرياضية الالعقالنية
 -4األفكار الرياضية الالعقالنية املسسببة للتعصب الريايض لدى املنارصين مكتسبة ،ويمكن تعديلها وتغيريها.
 -5باعتبار أن األفكار الرياضية الالعقالنية املسببة للتعصب الريايض مكتسبة ومن ثمة يمكن تعديلها وتغريها فإن تعديل االتجاه التعصبي الريايض لدى
األفراد يستدعي تعديل وتغيري األفكار الرياضية الالعقالنية الكامنة وراءه ،باستخدام القوة الناعمة دون القوة الخشنة وذلك باالستعانة باإلرشاد العقيل االنفعايل
بمختلف اسرتاتيجياته املعرفية والوجدانية والسلوكية.
ثانيا :التوصيات:
 -1يتعني عدم الفصل بني مظاهر التعصب الريايض لدى املنارصين وما يتبنونه من أفكار رياضية العقالنية.
 -2يتعني عىل الجهات املعنية بمواجهة التعصب الريايض لدى الجمهور وضع عالقة هذا األخري باألفكار الرياضية الالعقالنية لدى املتسببني فيه يف الحسبان
عند كل مسعى لذلك.
 -3يتعني عىل املؤسسات الرتبوية بناء وتفعيل دور الربامج اإلرشادية لتعديل األفكار الرياضية الالعقالنية لدى الجمهور معتمدة يف ذلك عىل نظرية اإلرشاد
العقيل االنفعايل.
 -4يتعني إجراء مزيدا من الدراسات والبحوث النظرية وامليدانية املتعمقة واملتخصصة حول موضوع هذا البحث.
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غري موافق إىل حد ما غري موافق
العبارة موافق بشدة
			
أبكي إذا طرد الحكم أحد نجوم فريقي.
1
			
أصفق إذا أعطى الحكم إنذار للفريق األخر
2
أستخدم اآلالت املوسيقية للتعبري عن إعجابي بأداء فريقي يف حالة الفوز			.
3
أستعمل آالت مزعجة لتشتيت انتباه الفريق األخر يف اللحظات الحاسمة من املباراة			.
4
اعتدي عىل جمهور الفريق األخر عند خسارة فريقي			.
5
			
ألوح بيدي سخرية من قرارات الحكم الصحيحة ضد فريقي.
6
			
أنفعل إذا طلب املدرب استبدال العب نجم بالعب أخر.
7
أشارك الجمهور يف إثارة الشغب عند هزيمة فريقي			.
8
أتشاجر مع اآلخرين يف حالة تشجيعهم فريق أخر غري فريقي			.
9
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أوجه الشتائم للجمهور األخر يف معظم األوقات.
10
			
أشارك يف املشادات الكالمية مع اآلخرين أثناء املباريات.
11
			
أغضب عند مخالفتي يف الرأي حول أداء فريقي.
12
			
أرقص من الفرح عند خروج أحد العبي الفريق األخر مصابا.
13
			
أرضب وجهي بالكفني عند فوز الفريق األخر
14
			
أرمي ما بيدي إذا أحرز الفريق األخر هدفا.
15
			
أصاب باإلغماء إذا أصيب أحد نجوم فريقي.
16
			
أستخدم العنف مع أصدقائي يف حالة نقدهم ألداء فريقي.
17
			
أتلفظ بعبارات غري مقبولة ضد الحكم إذا أخذ قرار صحيح ضد فريقي.
18
			
أقوم بحركات ال إرادية عند تفوق الفريق األخر عىل فريقي.
19
			
ابتسم اذا استخدم فريقي العدوان مع الفريق األخر للفوز باملباراة.
20
			
أبادر بالدخول للملعب عند إصابة أحد العبي فريقي.
21
يصيبني هيجان شديد عند هزيمة فريقي			.
22
			
أتكلم بطريقة سخيفة مع من ينتقد أداء فريقي.
23
			
أحطم أي يشء يف املكان عند هزيمة فريقي.
24
ألقي الحجارة عىل الحكم إذا طرد أحد العبي فريقي			.
25
			
ألقي بالزجاجات عىل املدرب الحتجازه أحد نجوم فريقي عن املشاركة يف املباراة.
26
			
أتكلم بسخرية مع األخرين لعدم تقبيل أراءهم عن مستوى فريقي.
27
			
ترتعش الرجالن وال تستطيعا حمل وزن جسمي عند هزيمة فريقي.
28
			
يرتفع صوتي بالرصاخ إذا هزم فريقي.
29
أشعر باملغص الشديد يف بطني أثناء اللقاء الريايض			.
30
			
تتسارع دقات قلبي قبل املباراة عند معرفتي بأن الحكم متحيزا للفريق األخر.
31
			
أبصق عىل األرض إذا أوقف الحكم املباراة وفريقي مهزوم.
32
			
ترتعش "أطرايف عندما يسدد الفريق األخر هدفا عىل فريقي.
33
أغادر املدرجات العرتايض عىل أداء فريقي			
34
			
أرقص فرحا كلما انضم للعبني من فريقي ملنتخب بلدي.
35
ملحق رقم :)2( :مقياس األفكار الرياضية الالعقالنية/العقالنية ،إعداد :السعيد سليمان عوارشية
ال
العبارة نعم
		
يجب أال يرتدد أحد يف التضحية بمصالحه ورغباته يف سبيل تأييد فريقي الريايض.
1
		
أؤمن بأنه يجب عىل فريقي الريايض أن يسعى دائما لتحقيق أهدافه بأقىص ما يمكن من الكمال.
2
أفضل السعي وراء إسداء النصح للمسيئني ملنارصي فريقي والعبيه بدال من لومهم		.
3
		
ال أستطيع تقبل نتائج مشاركة فريقي يف منافسة رياضية ما إن جاءت عىل غري ما أتوقع.
4
		
أؤمن بأن كل منارص لفريق ريايض معني قادر عىل تحقيق سعادته بنفسه بغض النظر عن النتائج التي يحققها فريقه.
5
		
يجب أن ال أشغل نفيس يف التفكري بإمكانية حدوث هزيمة لفريقي يف املنافسات التي يشارك فيها.
6
		
أفضل تجنب مشاركة فريقي الريايض يف املباريات الرياضية الصعبة بدال من مواجهتها.
7
		
يؤسفني تبعية فريقي الريايض لفرق رياضية أخرى.
8
		
أؤمن بأن مايض فريقي الريايض يقرر مستوى أدائه ومكانته التنافسية يف الحارض واملستقبل.
9
		
يجب أن ال أسمح للمشكالت التي يتخبط فيها فريقي الريايض بتعكري صفو حياتي وسعادتي.
10
		
أعتقد بأن لكل مشكلة من مشكالت فريقي الريايض حال مثاليا كامال البد من االهتداء إليه.
11
		
من الواجب عىل فريقي الجدية والرسمية يف التعامل مع الفرق األخرى لكسب احرتامها له.
12
		
أعتقد بأن تعامل الحكم مع العبي فريقي والفريق املنافس له عىل أساس املساواة أمر حكيم.
13
يزعجني صدور أي سلوك من أي شخص يجعله غري مقبول من طرف انصار فريقي والعبيه		.
14
		
أؤمن بأن قيمة فريقي مرتبطة بمقدار ما يبذله من مجهود وإن لم تتصف نتائجه املحققة بالكمال.
15
		
أفضل االمتناع عن لوم مرتكبي أعمال العنف ضد فريقي الريايض ومنارصيه حتى أتبني األسباب.
16
		
أتخوف من امتناع فريقي الريايض عن أداء مباراة ما وفقا ملا أريد.
17
		
أؤمن بأن أفكار املنارص وفلسفته حول فريقه الريايض لها دورا كبريا يف شعوره بالسعادة أو التعاسة.
18
		
أؤمن بأن الخوف من إمكانية هزيمة فريقي يف املنافسات الرياضية ال يقلل من احتمال ذلك.
19
		
أعتقد أن سعادتي تنبع من املنافسات الرياضية السهلة املضمون فوز فريقي فيها دون مواجهته للتحديات والصعوبات.
20
أفضل اعتماد فريقي الريايض عىل العبيه يف كل املباريات رغم إمكانية الفشل فيها		.
21
		
من غري املمكن لفريقي الريايض التخلص من أثر ماضيه يف أدائه الحايل واملستقبيل حتى وإن سعى إىل ذلك.
22
		
ليس من املعقول حرمان نفيس من السعادة بمجرد شعوري بأني غري قادر عىل مواساة فريقي يف انتكاساته ومشكالته.
23
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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39
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يصيبني اضطراب شديد حني ال يوفق فريقي يف إيجاد الخطة التي اعتربها مثالية يف مباراة ما.
يخرس فريقي الريايض هيبته واحرتام الناس له بمجرد اتسام العبيه باملرح واملزاح		.
		
تعامل فريقي الريايض مع الفرق الرياضية املنافسة له بمنطلق تفوقه عليها يرض بعالقته بها.
		
أؤمن بأن طلب تأييد واستحسان فريقي الريايض والوالء له من الجميع غاية ال تدرك.
		
أؤمن بأنه ال قيمة لفريقي الريايض إذا لم يتصف أداء العبيه بالكمال مهما كانت الظروف.
		
بعض الحكام مجبولون عىل ظلم فريقي الريايض ومن الواجب نبذهم واحتقارهم.
		
يجب أن يتقبل الفرد مستوى أداء فريقه الريايض إذا لم يكن قادرا عىل تغيريه.
		
أؤمن بأن الحظ يلعب دورا كبريا يف الفوز باملباريات الرياضية التي يشارك فيها فريقي مهما كان مستوى أدائه.
		
يجب أن يكون العبي فريقي حذرين ويقظني من احتمالية انهزامهم يف املباريات املشاركني فيها.
		
أؤمن برضورة مشاركة فريقي الريايض يف املباريات الصعبة والحاسمة بما يمتلك من إمكانيات بدال من تجنبها.
		
ال يمكن لفريقي البقاء صامدا ما لم يعتمد عىل مدرب بعينه دون أخر.
		
من غري املعقول بقاء فريقي الريايض خاضع لخرباته املاضية ومتأثرا بها يف الحارض واملستقبل.
		
تحرمني مشكالت فريقي الريايض وانتكاساته املتكررة من التمتع بالسعادة والهناء كغريي.
		
من العبث أن يرص فريقي الريايض عىل الوصول إىل ما يعتربه خطة مثالية يف مباراة رياضية ما
		
ال أعتقد بأن هيبة فريقي الريايض تفتقد بعدم جدية ورسمية تعامل العبيه مع األخرين.
		
أرفض رفضا قاطعا تعامل فريقي الريايض مع الفرق األخرى عىل أساس املساواة بينها.
		
أفضل تمسك األفراد باتجاههم نحو فريقي الريايض حتى وإن لم يكم يف صالح تأييده.
		
أؤمن بأن عدم قدرة فريقي عىل الوصول إىل كمال األداء وتحقيق األهداف ال يقلل من قيمته.
		
ال أتردد يف لوم من يؤذي العبي فريقي ومنارصيه أو ييسء لهم أو يتطاول عليهم.
		
أؤمن بأن كل ما يتمنى الفرد تحقيقه من طرف فريقه الريايض يمكن إدراكه.
أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة فريقي هي ما يقف غالبا ضد تحقيقه للفوز باملباريات		.
		
ينتابني خوف شديد من مجرد التفكري بإمكانية انهزام فريقي الريايض يف مشاركته يف منافسة ما.
		
يرسني دخول فريقي الريايض ملنافسات رياضية صعبة يثبت من خاللها اتسامه بالتحدي.
		
أشعر بضعف أداء فريقي يف املباراة التي تشهد غياب أحد العبيه دون غريه.
		
أعتقد أن إلحاح فريقي الريايض التمسك بماضيه هو تربير منه لعدم قدرته عىل تغيري أدائه.
		
من غري املعقول أن أتمتع بالسعادة والهناء وفريقي الريايض يتخبط يف املشكالت والنكسات.
من املنطق تفكري فريقي الريايض يف أكثر من خطة رياضية ملباراة ما بدال من إرصاره عىل خطة واحدة معتربين إياها مثالية		.
		
أؤمن بأن منطقية العبي فريقي تتطلب الترصف بعفوية بدال من التقيد بالجدية والرسمية يف تعامالتهم مع اآلخرين.
		
من العيب أن يكون فريقي الريايض تابع للفرق الرياضية األخرى.

