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 RAعالمة تجارية مسجلة
راند أوروبا مؤسسة بحثية غري ربحية تساعد عىل تحسني السياسات وصنع القرار من خالل البحث والتحليل.
ال تعرب منشورات راند بالرضورة آراء عمالئها من الباحثني والرعاة
حقوق الطبع والتوزيع اإللكرتونية محدودة
هذا التقرير والعالمة (العالمات) التجارية التي يحملها محميان مبوجب قانون امللكية الفكرية.
يتوفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة مبؤسسة  RANDلالستخدام ألغراض غري تجارية حرصيًا.
مينع نرش هذا التقرير عىل األنرتنت بدون إذن مسبق .ويُسمح بإعادة االستخدام الشخيص لهذا التقرير دون إذن،
برشط عدم تغيري أو تحريف محتواه ،ويجب االستئذان من راند يف حالة إنتاج هذا التقرير ،أو إعادة استعامله عىل
نحو آخر ،أو استعامل وثائق البحث الخاصة ألغراض تجارية.
لالستعالم حول إعادة الطبع يرجى زيارة املوقع:
www.rand.org/pubs/permissions

لدعم راند:
ميكن تقديم إسهام خريي معفى من الرضائب عىل املواقع التالية:
www.rand.org/giving/contribute
www.rand.org
www.randeurope.org
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تقديـــــم

يعرض هذا التقرير النتائج التي تم التوصل لها بدراسة املناهج التي
اعتُمدت للتصدي لظاهرة العنف والشغب يف أوساط جمهور مباريات
كرة القدم ومتفرجيها ،ومدى فعالية هذه املناهج.
وقد أنجز هذا التقرير لصالح جامعة قطر بهدف إطالع البلد عىل
معطيات االستعداد الستضافة الحدث الكروي الكبري املتمثل يف تنظيم
كأس العامل  .FIFA 2022ويبقى هذا التقرير يف الوقت نفسه شديد
األهمية بالنسبة إىل مامريس الرياضة وواضعي السياسات وكذا الباحثني
األكادمييني وباقي األشخاص املهتمني بسالمة املتفرجني يف مختلف
األحداث الرياضية.
راند أوروبا مؤسسة بحثية مستقلة غري ربحية تعمل للصالح العام بهدف
تطوير عملية اتخاذ القرارات وسن السياسات من خالل البحث والتحليل.

وقد أعد هذا التقرير وفق معايري الجودة ملؤسسة راند أوروبا .وللمزيد
من املعلومات حول راند أوروبا أو حول هذا التقرير يرجى االتصال بـ:
كريستيان فان ستولك
راند أوروبا
مركز فيستربوك
ميلتون رود
كامربيدج CB4 1YG
اململكة املتحدة

Tel. +44 1223 353 329

stolk@rand.org
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ملخص:

كرة القدم هي الرياضة األكرث شعبية يف العامل؛ إذ يتابع هذه الرياضة
ماليني املشجعني واملحبني سنويا ،سواء عىل شاشات التلفاز أو يف أماكن
عامة مخصصة لجذب الجمهور مثل مناطق تجمع املشجعني ،أو
حضور املباريات بشكل شخيص يف املالعب .وعادة ما متر املباريات يف
أجواء خالية من العنف والشغب عموما .لذلك مل يسبق لعدد كبري من
املشجعني أن شهدوا مثل هذه السلوكيات غري االجتامعية أو العنيفة.
ومع ذلك يبقى هذا السوك السلبي من بني أهم القضايا املطروحة عىل
الصعيد الدويل يف لقاءات مباريات كرة القدم .كام تشهد عىل ذلك وسائل
اإلعالم املختلفة منذ عقود عدة .وعىل الرغم من االهتامم الكبري الذي
تستأثر به ظاهرة العنف يف مباريات كرة القدم يف وسائل اإلعالم فإنها
تبقى واحدة من أهم القضايا الشائعة التي تحتاج إىل مزيد من الفهم.
ولتحقيق هذا الهدف فقد أوعزت جامعة قطر إىل مؤسسة راند أوروبا
تقديم تقييم نقدي للبحوث والدراسات املنجزة يف هذا اإلطار .وقد جاء
هذا التقييم الرسيع لألدلة يف شكل مراجعة مبنية عىل منهجية صارمة
ُحددت أبعادها بشكل دقيق مام س ُيمكن من فحص األدلة املتاحة يف
إطار القيود الزمنية املحددة.
وقد حاول التقرير أن يجيب عن السؤالني التاليني:
 1.1ما نوع السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع التي تشهدها
مباريات كرة القدم؟
2.2ما هي العوامل املتعلقة بهذه السلوكيات؟
وعالوة عىل محاولة اإلجابة عن هذين السؤالني فإننا نأمل أيضا أن نقدم
صورة واضحة عن حجم الدالئل املتعلقة بالسلوكيات العنيفة واملعادية
للمجتمع وعمقها يف مباريات كرة القدم .فقد رصد التقرير عدة أنواع
من السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع خالل هذه املباريات؛ منها
العنف اللفظي وتخريب املمتلكات ،والشغب واالعتداء عىل اآلخرين.
ويشري التقرير يف الوقت نفسه إىل أنه من شأن األجواء الرياضية خالل
مباريات كرة القدم أن تعزز السلوكات اإليجابية والدينامية االجتامعية.
وهكذا فإن السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع يف رياضة كرة القدم
تبقى إىل حد ما ذاتية ومرتبطة بسياق محدد.

يعرض التقرير هذه النتائج بناء عىل مراجعة للدراسات السابقة حول
العوامل التي قد تؤدي إىل السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع
لجمهور املشجعيني  ،وتشمل هذه العوامل:
•تأثري الكحول :فقد أشارت املعطيات إىل أن الكحول قد يسهم يف
مثل هذه السلوكيات وان كانت العالقة بني الكحول والشغب غري
واضحة.
•العوامل النفسية الداخلية والخارجية أو العوامل الرتابطية
(املتعلقة ببعضها البعض) مثل ارتفاع نسبة الضغط /االدرينالني
واإلحساس باألهمية الناتج عن تلك السلوكيات ،وعدم القدرة عىل
ضبط العواطف وضامن التحكم فيها.
•املنافسات الرياضية التي تزيد من حدة العنف يف أوساط
املشجعني.
•العوامل االجتامعية السياسية ،مثل البطالة ،والقمع من قبل
وكاالت الدولة ،والرصاعات العرقية.
•العوامل املكانية خصوصا وأن عددا كبريا من املشجعني قد يتنقل
بغاية الذهاب إىل مدن أخرى مضيفة لبطوالت كرة القدم بهدف
اللقاء واالجتامع واالحتفال مع املشجعني يف مناطق التجمعات
الرياضية وليس ملشاهدة املباريات.
•العوامل الظرفية واألحوال العامة ،مبا يف ذلك خصوصية اليوم الذي
تقام فيه املباريات وأيضا مكان االنطالق ووقته ،باالضافة اىل حجم
الجمهور ،وحجم مجموعات الدعم ضمن الحضور.
• ردة الفعل عىل املباراة ،عىل سبيل املثال أداء الفريق عىل أرض
امللعب وأسلوب لعبه ،وكذلك توقعات املشجعني من فريقهم.
وجدير بالذكر أنه رغم أن الدراسات التي تم تحديدها تعترب بعض
العوامل املحددة هي املحرك لسلوك جمهور املعجبني لكن األدلة املتاحة
قد أضهرت أنه ال يوجد عامل محدد واحد مسؤول عن هذه الظاهرة،
بل هناك مجموعة من العوامل التي تتفاعل يف الوقت نفسه ،فينجم
عنها العنف والشغب أي السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع خالل
مباريات كرة القدم.
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السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع يف أحداث كرة القدم

وقد خلصت هذه الدراسة إىل وجود تنوع كبري يف البحوث املنجزة ،كام
أن فريق البحث توصل إىل أن عددا قليال من تلك الدراسات ذات جودة
عالية .كام أنه ال يتوفر دراسات وبحوث كافية عىل املدى البعيد من
شأنها أن تخول لنا تقديم استدالالت حول العنف والشغب (السلوكيات
العنيفة واملعادية للمجتمع) عىل مر العصور .فمن الواضح أن هناك
عددا كبريا من سبل البحث يف املستقبل يف هذا املجال والتي من
شأنها أن تس َّد الثغرات املحددة يف هذه الدراسة ،ال سيام ما له عالقة
بتقديم تحليل دقيق ومعتمد للعوامل التي تتس َّبب يف العنف والشغب

(السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع) ،مبا يف ذلك االعتامد عىل
مقارنة املجموعات التي من شأنها أن تزود الباحثني برؤى واضحة حول
مدى اختالف السلوكيات العنيفة واملعادية للمجتمع باختالف الظروف
واألحوال.
وأخريا فإن هناك حاجة ماسة إىل تحليل أكرث دقة ورصامة لسلوكيات
املشجعني واملشاهدين يف لقاءات كرة القدم الدولية بالنظر إىل اختالف
املعطيات الخاصة باملباريات املحلية والدولية.

