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 جامعة البويرة
 

  الرياضيوسطظاهرة العنف في ال
 

: تمهيد
 
يعربعن ثقافة وسلوك مفتعلي العنف وادلشجعني علية بدرجة أوىل، , ن ماحيدث بصفة عامة يف مالعبنا من شغبإ   

.  ولكن يبقى جزء من احلقيقة بأن ىذا الشغب أيضا يعد انعكاس لواقعنا اإلجتماعي وأحداثو اليت نعيشها كل يوم
وأثر ذلك على شرحية من الشباب , يف اجملتمعالعنف     فمن ادلالحظ خالل السنوات األخرية ىو ازدياد ظاىرة 

العنف تستمد أخالقياهتا وسلوكياهتا من سلبيات تلك الثقافة ومن الثقافات ادلستوردة إعالميا، لذا ال شك بأن ىذا 
.   سينتقل بدوره إىل ادلالعب وادلدرجات

كالغضب والعنف واذلسترييا ,       العنف مصطلح واسع يشمل العديد من احلاالت و اإلضطرابات اإلنفعالية
والعنف يأخذ عدة . وميكن القول عن العنف  أنو أي سلوك مجاعي أو فردي من نتائجو اإلخالل باألمن. واذليجان

واإلساءة اجلسدية كتشابك األيدي، الضرب، , اخل...الشتم و الصراخ, صور منها اإلساءة اللفظية كالتهديد، السب
 اخل أو أي إساءة تعترب سلالفة للعرف والتقاليد واألنظمة...الركل، العراك، الرمي

: اإلشكالية
باخلروج عن الروح  (رياضيني أو مجهورا)دلاذا يلجأ بعض ادلشاركني يف الرياضة:       السؤال الذي يتبادر إىل الذىن ىو

ضد العيب الفريق العنف والعمل للفوز يف ادلباراة بأي مثن، حىت وإن اقتضى ذلك استخدام , الرياضية للتنافس الشريف
اآلخر يف ادللعب ومجهوره يف ادلدرجات أو للتعبري عن الشعور بعدم الرضا من التحكيم، أو تعبريا عن الفرح بالعنف يف 

 بعض األحيان ؟
   ىناك فرق كبري بني الشغب الذي حيدث بني الالعبني داخل ادللعب من ناحية والشغب الذي حيدث بني ادلشجعني  

 يكون من حيث تناول األسباب  االختالفمن ناحية أخرى وإن كان لكل منهما تأثري على اآلخر، ولكن الفرق و
. العنفمن والعالج وطرق الوقاية 

 :أسباب العنف في المالعب
. بني الالعبني يف ادللعب ختتلف عن تلك األسباب للعنف بني اجلمهور على ادلدرجات العنف إن أسباب - 

وفق طبيعة اللعبة ادلعنية العنف إن لكل لعبة من األلعاب الرياضية مسات خاصة، ذلذا ال بد أن تتم دراسة ظاىرة - 
.  وظروف آدائها



ميكن أن تقع أعمال عنف نتيجة ظرف آين أثناء ادلباراة مثل االحتكاك اجلسدي ادلفرط أو االحتكاك اللفظي بني - 
 . الالعبني خالل اللعب

بني  (لقاءات الفريقني السابقة وما رافقها من أحداث عنف)قد تقع أعمال عنف نتيجة مواقف عدائية مضمرة - 
.  الالعبني أو مشجعي الفريقني

 .كتعبري عن مشكالت رلتمعية أخرى ال عالقة ذلا مبا جيري يف ادللعبالعنف وقد تقع أعمال -

 إذن من ماسبق فإن أسباب العنف يف ادلالعب عديدة ومتباينة يف الكم والكيف ويصعب حصرىا، ولكن سنحاول    
: عرض بعضها واليت ذلا دور مباشر يف انتشار ظاىرة العنف يف ادلالعب و ىي

:  بني الالعبني العنف من العوامل اليت تساىم أو تشجع على وقوع : بين الالعبينالعنف -1

.  طبيعة اللعبة نفسها ومدى االحتكاك اجلسدي ادلسموح بو ضد األخر للفوز وفق قانون اللعبة- 

صورة الرياضي الفائز البطل القوي ), الفوز و اخلسارة عند اجملتمع بصورة عامة والرياضيني بصورة خاصة فكرة  -
.  (ادلنتصر والقدوة، وعلى العكس من صورة الرياضي اخلاسر احلزين واحملبط غري اجلدير باحلديث عنو أو التشبو بو

األفعال واإلشارات والعنف الكالمي ادلنايف لألخالق والقيم اإلجتماعية والوطنية من بعض الالعبني وخاصة تلك - 
وذلا انعكاس كبري على ما حيدث الحقا العنف ادلوجهة بوضوح إىل اجلمهور وىي سبب رئيسي من أسباب إشعال فتيل 

.  من شغب يف ادللعب وخارجو

توجيهات ادلدربني واإلداريني ادلرافقني للفريق يف ادلباريات وإدارات األندية لالعبني واستخدام احلافز ادلادي أو النفسي - 
.  للالعب كوسيلة ضغط عليو وحافز لتحقيق الفوز بأية طريقة شلا جيعل الالعب متوترا وأكثر استعدادا للعنف

طبيعة نظام مباريات البطولة من حيث طول مدة ادلنافسة وشدهتا وما يسببو ذلك من تعرض الرياضي إىل اإلجهاد - 
.  البدين والنفسي الكبري الذي ينعكس بدوره على مزاجو

. التجارب واخلربات السابقة بني الفرق ومجاىريىا- 
 .ىتافات اجلمهور العدائية وإشاراتو وتصرفاتو ضد العيب أو إداريي الفريق اخلصم أو قرارات احلكام - 
         .     ثقافة الفرد وأخالقو وتعليمو- 
    .التعبئة أو الشحن اإلعالمي السليب للجماىري- 
. عدم امتالك األندية ألي حق للمسامهة يف تنظيم مجعيات األنصارواستغالذلا لنشر الروح الرياضية- 

يعود ما يقع من شغب أو عنف من اجلمهور يف ادلدرجات أثناء وبعد ادلباريات إىل : العنف بين الجمهور- 2
: األسباب التالية



. رد فعل دلا يقع من أفعال عنف بني الالعبني أنفسهم - 

. الرياضية غياب أو ضعف األمن داخل ادلنشئات- 

.  ادلراىنة وادلقامرة ادلادية اليت جتري بني اجلمهور- 

. آثاراللقاءات السابقة للفريقني- 
نتيجة تفاعل اجلمهور مع رلريات ادلباراة  (بديناميكية احلشد)طبيعة مجهور ادلشجعني وحدوث ما يعرف علميا - 

واإلنفعال بأحداثها، أو نتيجة عملية التدافع واالزدحام يف ادلمرات وادلقاعد يف ادلدرجات، أو التأثر باذلتافات أو 
. األفعال العدائية من مشجعي الفريق اخلصم

 العنفبني الالعبني على أرض ادللعب ىو العامل األكثر تسببا يف العنف  وأخرياً ،فإنو من الضروري التذكري بأن 
. والشغب من ادلدرجات إىل أرض ادللعب 

 
:  بين الالعبينوسائل الوقاية من العنف في المالعب

    عالج الشغب الذي حيدث بني الالعبني داخل ادللعب، و ىنا تأيت أمهية دور أخصائي علم النفس الرياضي يف 
 :الفرق الرياضية الذي يعد جزء من عملو ىو احلد من ىذه الظاىرة من خالل

. اإلبتعاد عن الشحن النفسي السليب والتقليل من حدة ضغوط وتوترات ماقبل ادلنافسة لدى الالعبني* 
الًتكيز على رفع مستوى ادلهارات البدنية والعقلية واإلجتماعية لدى الالعبني من خالل دراسة األمناط السلوكية * 

. والصفات الشخصية لكل العب على حدى
. وضع برنامج تأىيلي يعد الالعب للتعامل بروح رياضية يف حالة التعرض دلواقف إنفعالية داخل ادللعب* 

: وسائل الوقاية من العنف في المالعب بين المناصرين
  عالج العنف كظاىرة يكمن يف السيطرة أوالتحكم يف أسباب ىذه الظاىرة، وىنا سأقًتح برنامج وقائي يف حال 

  :والشغب يف ادلالعبالعنف تطبيقة ميكن أن حيد من ظاىرة 
 .تعزيز وتكثيف عدد أفراد األمن داخل ادلنشئات الرياضية* 
        .الفردية واجلماعية بشكل سريعالعنف فراد األمن ورفع قدراهتم يف السيطرة والتعامل مع أحداث أتدريب *  

 .ختفيف حدة اخلطاب اإلعالمي واإلبتعاد عن تأجيج اجلماىري الرياضية* 
جتاه اتطبيق العقوبات على اإلداريني واألجهزة الفنية والالعبني الذين يصدر منهم سلوك عدواين أو استفزازي * 

 .اآلخرين
 زيادة نقاط الرقابة اليت تصور مجيع أركان ادلدرجات وإعالم ادلشجعني بذلك* 
 . نشر القواعد والعقوبات ادلًتتبة عن سلالفتها لتكون أمام اجلمهور خبط واضح على تذاكر الدخول* 
تثقيف األفراد واجلماىري إعالميا بطرق التعبريالسلمية يف حالة الفوز أو اخلسارة و نشر القيم األودلبية و الروح * 

 .الرياضية
 .على كل فريق حتديد عناصر من رابطة ادلشجعني وتدريبهم يف تنظيم عملية التشجيع الرياضي*  



 .رفع مستوى كفاءة التحكيم الرياضي* 
 

: الخاتمة
األسري بأشكالو أوالعنف يف العنف يف تزايد داخل رلتمعاتنا العربية سواء كان العنف يكفي أن نرى أرقام أحداث 

لندرك أن ما حيدث من شغب أو عنف يف احلقيقة يعد , الشوارع أوادلدارس أوادلالعب وادلراكز والتجمعات الشبابية
مؤشرا خطريا على أمن واستقرار اجملتمع وأفراده، لذا فاجلميع و من دون استثناء مطالب بالعمل للحد من ىذه الظاىرة 

.  سواء كانت مؤسسات حكومية أو مجعيات رياضية أو نوادي
  

: التوصيات

ويف نفس الوقت أن تتم اإلشارة . ختصيص جوائز لالعب أو الفريق أو اجلمهور ادلثايل من حيث اإللتزام واإلنضباط- 
.  إىل العقوبات ادلتخذة ضد ادلخالفني للقواعد الرياضية و األمن

. إعتماد اإلعالم الرياضي للغة متوازنة يف وصف وحتليل ادلباريات - 

تطبيق نظام اإلحًتاف الرياضي وما يرافقو من أنظمة ولوائح وتعليمات وحتديد العقوبات اإلدارية والغرامات ادلالية - 
. العنفالكفيلة بالتقليل من أحداث 

جيب على إدارات الفرق إعتماد أسلوب منظم أو منتظم يف منح ادلكافاءة ادلادية، فادلكافاءات ادلالية ادلفاجئة  - 
والكبرية قد تعرض الالعبني إىل ضغوط ليسوا مستعدين لتحملها واستيعاهبا بيسر وقد تقود إىل نتائج عكسية يف أداء 

. الالعبني ونتيجة ادلباراة

. تنظيم ادللعب من حيث طريقة بيع التذاكر، دخول ادلتفرجني وطريق وصوذلم إىل ادلقاعد ومغادرهتم ادللعب - 
. أو ضبطو عند حدوثو العنف إستعداد القوى األمنية دلنع - 

.  العنفيف ادللعب دلعرفة ادلتسببني يف (الكامريات واألفراد)إستخدام التقنيات احلديثة يف ادلراقبة والتحقق -

. رصد األشخاص ادلسببني للشغب واتباع خطوات تدرجيية من التعهد الشخصي بعدم التكرار إىل ادلقاضاة القانونية - 
. إختاذ إجراءات وقائية ضد مساسرة ادلراىنات ادلوجودين بني اجلمهور- 

. رفع مستوى التحكيم  - 
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