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ان يتقدم بأحر شكره و تقديره الى كل من ساهم في انجاح فعاليات الملتقى الوطني االول  
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 .، جمعية البركة لمساندة المعوقيناالذاعة الجهوية لباتنة
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 التظاهرة العلمية 

  



 

1 
 

 فهرس المداخالت

 

 أ...........................................................................................................................................شكر و تقدير

 1.....................................................................................................................................فهرس المداخالت

 3...................................................................................................................................................مقدمة

 سيكولوجية السائق و الراجل: المحور االول

Conduite & diabète ; un 1isqué oublié......................................................................................... 6 

ANALYSE DES ACCIDENTS DE MISSION DES AMBULANCIERS D’UN 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER ..............................................................................................................8 
 66 .................................................................................................................. السائق سلوك على المؤثرة المعرفية األساليب

 52 ................................................................................................................ الشخصية أبعاد ببعض وعالقتها المرور حوادث
 66 .................................. و عالقتها بحوادث المرورالسياقة بقواعد المخلة السلوكيات ببعض المتعلقة تربوية النفس العناصر
 66 ............... -دراسة ميدانية من وجهة نظر سائقي سيارات االجرة  – المــرورية الحـوادث ارتكــاب ألسبـاب نفسيـة دراســة

 65 .............................................................................................................. الالشعورية دالالته و المرور لحوادث اإلستهداف
 66 .................................................................................................................................... المرورية والحوادث أ السلوك نمط

 66 .................................................................. .الثقيل الوزن مركبات سائقي نظر وجهة من-المرور لحوادث النفسية األسباب
 88 ....................................................................................................... الجزائر في المرور لحوادث ثقافية السوسيوا األسباب
 86............................................................................................... النفسي للسائق وعالقته بحوادث المرور التكوين

 608 ......................................................................................... المرور لقانون السائقين احترام عدم في النفسية العوامل دور
Etude quantitative des accidents  de la route, cas des enfants piéton de 

l’Agglomération de Batna. ........................................................................................................................... 656 
THE EFFECTIVENESS OF ROAD-SAFETY CAMPAIGN IN CHANGING THE 

BEHAVIOR OF ROAD USERS .................................................................................................................. 666 
 668 .......................................................................... الواقعية غير بالتفاؤلية عالقته و الخطير السياقة لسلوك الشباب إدراك
 666 ........................................و غير المسرعين من المراهقين المسرعين بين فارقية دراسة المرور وحوادث السرعة إدارة

 666 .................................................................................. السائقين لدى الخطرة السياقة بسلوك وعالقتها المواجهة أساليب
 680 ................................................................. المسافرين نقل حافالت سائقي لدى المرورية للمخاطر االجتماعية التصورات

 686 ............................................................ تطبيق نموذج نظرية السلوك المخطط: ساليب تجاوز حدود السرعة في الجزائرا
 508 .................................................................................................................... الطريق مستعمل الطفل لدى الخطر السلوك

 

 الثقافة المرورية: المحور الثاني

 568 ........................................................................... نموذجا باتنة مدينة الجزائر في المرورية للثقافة سوسيولوجية مقاربة
 558 .................................................................. .الطفل لدى المروري الوعي تعزيز في المدرسي المسرح لدور تربوية رؤية
 565 ................................................................................................................ للطفل المرورية الثقافة غرس في األسرة دور
 526 ............................................................................................................................... المرورية التوعية في المدرسة دور
 566 ............................................................................................. المرورية الثقافة في اجتماعية كتكلفة التأمين تكاليف تبني

 566 .........................................................المرور حوادث من للتقليل كحل أفضل أيهما القانونية العقوبات أم المرورية الثقافة
 588 .............................................. – وانعكاساتها مظاهرها – الجزائري المجتمع في الطرقات لعنف ثقافية السوسيو العوامل

 586 ................................................................................. المرور؟ حوادث من التقليل في الدفلى عين إذاعة مساهمة مدى ما
 588 ........................................................................... الشباب الجامعي طـرف من المـرور اشـارات احتـرام في المعـرفة دور
 666 ........... والتالميذ المعلمين نظر وجهة من المرور حوادث من للحد التعليمية المؤسسات في المرورية التوعية كفاية مدى

 

 



 

2 
 

 سبل الوقاية من حوادث المرور: المحور الثالث

La surveillance Médico-psychologique du Chauffeur est un acte de prévention .................... 655 
 658 ............................................................................................................................. المرور حوادث على القانون إنفاذ أثر

 668 ...................................................................................................... الجزائري التشريع في المرور حوادث ضحايا حقوق
 668 .............................. الطرقات حوادث من التقليل على تأثيره مدى و المرور لحركة القانونية المنظومة في الردعي النظام

 جيجل إلذاعة ميدانية دراسة" "المرور حوادث من والوقاية التحسيس في ودورها المسموعة اإلعالم وسائل "

 626 ..................................................................................................................................................................... "الجهوية
 662 ......................................................................................... .الجزائر في المرور حوادث من الحد في التأمين شركات دور

 

 سبل التكفل بضحايا حوادث المرور :المحور الرابع 

 662 ....................................................... المرور حوادث ضحايا من عينة لدى للصدمة التالية الضغوط مواجهة استراتيجيات
 686 ........................................................................... اللغوية العصبية البرمجة بتقنية المرور حوادث بضحايا النفسي لتكفلا

 686 ....................................... النفسية والمتابعة التكفل طرق وأهم األعراض :المروريـة للحوادث التاليـة النفسيـة الصدمـات
 606 ....................... الراشدين فئة المرور حوادث جراء حركيا المعاقين لدى النفسية الصدمة تجاوز في االجتماعي السند دور

 660 ............................................................................ .المروري الحادث عن الناتجة اآلثار :اليوم أعيشها كما المرور حادثة
 650 ................................................................................ المرور حوادث لضحايا الصدمي األثر من التخفيف في التفريغ دور

 

 المخبرمداخالت فرق 

Exploration des compétences nécessaires à l’activité de traversée de la rue et risques 

d’accident chez le piéton .................................................................................................................................. 656 
 666 ................................................................................................ المركبات سائقي لدى مواجهتها استراتيجيات و الضغوط

 666 ................................................................................... الطريق مستعملي على المرورية الوقائية للحمالت النفسي التأثير

 

 564................................................................................................................................توصيات

 567..................................................................................................................................قحالم

 

 



 

3 
 

 مقدمة

تعد الحوادث المرورية  احد ابرز المشكالت التي تواجهها الدول المعاصرة ، خاصة و انها في منحى        

الصراعات، مع ما تصاعدي، ما يخلف خسائر بشرية و مادية كبيرة تفوق نسبتها تلك التي تسببها الحروب و 

 .ياحب ذلك من اثار اجتماعية و نفسية و اقتصادية تفرض اعباء ثقيلة على الدول

تشير االحصائيات و الدراسات المتخصصة في الجزائر الى ان معدل الوفيات الحقيقي لحوادث المرور قدر       

،  %10.12بنسبة  1121لسنة  مقارنة 1122بنحو قتيل كل ساعة، حيث لوحظ ارتفاع نسبة حوادث المرور سنة 

جريح في  11101قتيل و  214جريح في مقابل  62244قتيل و  6363أغلبها سجل في المناطق الريفية بـ 

من هذه الحوادث  %41كما يؤكد المركز الوطني للوقاية و حماية الطرقات أن أكثر من  . المناطق الحضرية

السباب فقدان السيطرة على المركبة، و في المرتبة الثانية راجعة الى العوامل البشرية، حيث نجد في مقدمة ا

 .السرعة المفرطة، و في المركز الثاني التجاوز الخطير

هذا الوضع المقلق فإن االهتمام بحوادث المرور من حيث أسباببها، طرق حدوثها، ضحاياها، نتائجها، امام       

ات من الضروري البحث عن موضع الخلل في تركيبة سبل الوقاية منها و تحسيس االفراد بمدى خطورتها، ب

السيكولوجية، الصحية، ) و ابعادها .... ( البشرية، المادية، المحيطية ) منظومة المرور بكل عناصرها 

 ...(االجتماعية، الثقافية، القانونية، 

ور من اجل االجابة و على هذا االساس نظم هذا الملتقى بهدف  التعاون مع كل المهتمين بموضوع حوادث المر

 :على االسئلة التالية

 ما هي العوامل التي تؤدي الى حوادث المرور في الجزائر؟

 كيف تؤدي العوامل السيكولوجية في تفاقم الظاهرة؟

 ما هي المحددات التنظيمية و القانونية التي تساهم في الحد من انتشارها؟

 انتشار حوادث المرور؟ما هو دور العوامل االجتماعية و الثقافية في 

 ما هي سبل الوقاية منها و التكفل بالضحايا؟

 :و على اثر هذه التساؤالت حددت اهداف الملتقى كما يلي

 محاولة االحاطة بكل العوامل و االبعاد التي تؤدي الى انتشار حوادث المرور -

 ةابراز دور علم النفس في تجسيد السلوكات السوية المرتبطة بالثقافة المروري -

 رسم مخططات و برامج خاصة بالتوعية و التربية المرورية و المراقبة -

 االستفادة من علم النفس في الوقاية من حوادث المرور و التكفل بالضحايا -

 :و عليه فقد قسمت اعمال الملتقى الى خمسة محاور

 سيكولوجية السائق و الراجل: المحور االول

 الثقافة المرورية: المحور الثاني

 دور مخططات النقل: ر الثالثالمحو

 سبل الوقاية من حوادث المرور: المحور الرابع

 سبل التكفل بضحايا حوادث المرور    : المحور الخامس
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) من مختلف واليات الوطن و جمعية وطنية  بمختلف االختصاصات و متدخل 60شارك في هذا الملتقى       

لكل من  طيلة ايام الملتقى ، باالضافة الى الحضور الشرفي(جمعية البركة لمساندة المعوقين فرع عين التوتة باتنة 

، مديرية النقل، ممثلين عن اجهزة االمن من الدرك الوطني و االمن الوطني، كذلك ممثلين من الحماية المدنية 

التأمين،  المدرسة الوطنية للنقل ، هذا دون ان ننسى الحضور الشرفي لكل من عميد كلية العلوم  بعض مؤسسات

المكتوبة ) االنسانية و االجتماعية و االسالمية  جامعة باتنة و مدير جامعة باتنة ، باالضافة الى الصحافة الوطنية 

 ( و السمعية 

مة و التي كانت في مجملها تهدف للوصول الى المساهمة في الحد تخللت ايام الملتقى عدد كبير من المداخالت القي

حيث اختتم هذا الملتقى بالخروج . من تفاقم حوادث المرور و ما ينتج عنها من خسار مادية و بشرية و اقتصادية

 .بتوصيات و اقتراحات شارك فيها جميع الهيئات التي شرفت الملتقى بحضورها
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Conduite & diabète ; un risque oublié 

Dr Bouab Diae-ddine  Endocrinologue Diabétologue Jijel                                                             

Dr Bakiri Nadjiba  Département de Sociologie Université de Jijel 

bouab_diae@yahoo.fr  

Introduction 

     300 millions de diabétiques de diabétiques dans le monde, 30 millions en Afrique, dont 2,5 à 3 

millions en Algérie, soit environ 10 % de la population Algérienne. Il s’agit surtout de diabète de 

type 2 donc adultes et probablement en possession d’un véhicule. Le nombre de diabétiques ne cesse 

de s’accroître, les experts en diabétologie parlent de véritable épidémie. En France 15 % des 

personnes qui présentent un diabète de type 2 l’ignorent, 48 % en Algérie. 

Diabète et risques pour la conduite 

Le diabète peut affecter la capacité de conduire. Un diabète déséquilibré pourra être à l’origine de 

malaise, en effet une hypoglycémie peut modifier l’état de conscience. Les complications chroniques 

du diabète, telles que rétinopathies, atteintes vasculaires, cérébrales, coronariennes peuvent rendre la 

conduite plus dangereuse.                                                                                                        

      Les traitements hypoglycémiants oraux, ainsi que l’insuline, peuvent parfois entraîner des 

altérations transitoires de la conscience. 

Les médicaments prescrits pour traiter un diabète peuvent interagir avec d’autres classes de 

médicaments et ainsi augmenter le risque de malaise ou de coma hypoglycémique et donc le risque 

d’accident. 

Interactions entre des médicaments antidiabétiques, autres classes de médicaments et alcool 

Les interactions entre médicaments sont complexes : un médicament peut avoir un effet potentialisé 

par un autre médicament. 

Les principales potentialisations médicamenteuses qui peuvent gêner la conduite concernent les 

sujets traités pour un diabète, ou pour des troubles cardio-vasculaires ou des troubles 

neuropsychiques.                                                                                                              

       L‘alcool augmente le risque de malaise ou de coma que présentent potentiellement tous les 

médicaments antidiabétiques. 

Par conséquent, un conducteur qui prend des médicaments pour soigner un diabète devrait s’abstenir 

de consommer de l’alcool. 

Recommandations pour le médecin traitant en cas de découverte d’un diabète chez un patient 

conducteur 

 Demander un examen ophtalmologique avec recherche de rétinopathie diabétique : cet examen 

doit être renouvelé tous les ans pour un diabète de type 1 ou 2 stable, plus fréquemment si le diabète 

n’est pas équilibré. L’ophtalmologiste doit remettre un certificat détaillé au patient. 

 Évaluer le risque d’hypoglycémie, la capacité du diabétique à se prémunir contre ce risque 

(sucre à disposition dans sa voiture). 

 Apprécier la capacité du conducteur à gérer son diabète (tenue d’un carnet de suivi), à repérer 

des signes d’hypoglycémie. 

 La découverte d’un diabète type 1 ou 2 chez un chauffeur poids lourds implique nécessairement 

une visite médicale spécialisée. 

mailto:bouab_diae@yahoo.fr
http://www.atousante.com/aptitude-inaptitude/aptitude-travail-pathologie/alcoolisme/
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Stratégies pour réduire les effets du diabète sur la conduite automobile 

     Les patients diabétiques sous insuline doivent vérifier leur glycémie une heure avant un long 

trajet, puis toutes les quatre heures. 

Ils doivent avoir à bord du véhicule un moyen pour contrôler la glycémie et des sucres d’absorption 

rapide. 

     Ces patients ne doivent pas prendre le volant si la glycémie est inférieure à 0.75 g/l, ils doivent 

s’arrêter immédiatement en cas de symptômes d’hypoglycémie. 

Après avoir traité une hypoglycémie légère à modérée (0.45 à 0.75 g/l), attendre 1 heure avant de 

reprendre le volant. 

      Informer spécialement les patients qui ont eu des épisodes sévères d’hypoglycémie dans l’année, 

des hypoglycémies imprévisibles ou à répétition, qui ont eu une baisse récente de leur Hb A1c 

jusqu’à des valeurs normales, que leur risque d’hypoglycémie est majoré et qu’ils doivent prendre 

des précautions adaptées (contrôles glycémiques plus fréquents, éviter de conduire seul ou sur des 

longs trajets).   

(57 diabétiques ont été impliqués dans un accident de voiture et 738 ne l’ont pas été. L’hémoglobine 

glyquée des diabétiques accidentés était meilleure que celle des non accidentés, 7,4% contre 7,9%. 

Cette différence montre que le risque d’accident est augmenté de 26% pour chaque réduction de 1% 

de l’hémoglobine glyquée. Motor Vehicle Crashes in Diabetic Patients with Tight Glycemic Control: 

A Population-based Case Control Analysis) 

Signes devant inciter à accentuer l’information 

 Une hypoglycémie ayant entraîné une perte de connaissance ou ayant nécessité une intervention 

extérieure est survenue dans les 6 mois précédents, ou bien le patient ne parvient pas à les détecter et 

à mettre en œuvre les mesures nécessaires ; 

 les hypoglycémies surviennent sans signes annonciateurs ; 

 Diabète non contrôlé « diabète instable » (Hb A1c >10 avec des glycémies < 0.75 g/l); 

 présence d’une baisse importante de l’acuité visuelle ; rétinopathie ou cataracte. 

 existence de neuropathie périphérique sévère ; 

 pathologie cardio-vasculaire avérée ; 

 incapacité du patient à gérer les autocontrôles glycémiques. 

 

Conclusion 

     Le nombre important des diabétiques en Algérie, à moitié méconnu, souvent mal équilibrés, sous 

explorés en matière de complications imposent un traitement particuliers du dossier médical des 

diabétiques lors du renouvellement du permis de conduire pour un diabétique voire même lors du 

premier dossier du PC. 

L’adhésion effective du corps médicale est impérative et non la gérer comme simple formalité 

administrative (un banal certificat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000192
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000192
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ANALYSE DES ACCIDENTS DE MISSION DES AMBULANCIERS 

D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER 

ANALYSİS OF PARAMEDİCS MİSSİON ACCİDENT OF AN HOSPİTAL 

Benhassine wissal, Bensakhria nardjess,Bouhidel wissem 

Unité de pathologie professionnelle – service médecine du travail – CHU de Batna 

benhassinewissal@yahoo.com 

 

Résumé: 

 

Le métier d'ambulancier est assez complexe. Celui ci doit assurer la conduite de véhicule tout en 

tenant compte de l'état et de la nature de la maladie du patient qu'il transporte. La qualité de cette tâche 

dépend de nombreux facteurs qui lorsqu'ils font défaut, sont responsables d'accidents. L'analyse d'un 

accident de la route d'un professionnel ne peut se limiter à la compréhension de l'acteur de première 

ligne. Les causes peuvent être liées à l'individu, à sa tâche au matériel ou encore au milieu dans lequel 

son travail est effectué. Les objectifs : de notre étude sont d'abord évaluer dans un premier temps le 

nombre et les caractéristiques des accidents de la route des ambulanciers et dans un second temps 

d'identifier les causes de ces accidents par la méthode l'analyse de l'arbre des causes. Matériel et 

méthode : Un inventaire des accidents survenus durant la période allant de janvier 1996 à décembre 

2012 est établit. Les ambulanciers concernés sont audités ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. Des 

documents sont consultés tels que les PV de gendarmerie et les dossiers du contentieux. La méthode 

utilisée est l'analyse de type post-accident reposant sur l'établissement de l'arbre des causes. La 

fréquence est la seule mesure statistique utilisée dans la partie descriptive. Les résultats : 

statistiquement, les accidents ne sont pas très nombreux compte tenu du nombre considérable des 

missions réalisées. L'analyse de l'arbre des causes identifient au premier plan des facteurs individuels 

secondés par les facteurs liés à la tâche. Le facteur matériel est rarement mis en cause. 
 

 

Mots clés: accidents de la route – ambulanciers – analyse de l'arbre des causes – facteurs de risque des 

accidents de la route. 

 

 

Abstract  
     The paramedic's profession is quite complex. This one must ensure the conduct of vehicle, taking into 

account the status and kind of the patient's disease he carries. The quality of this task depends on many factors 

when they fail, are responsible for accidents. The analysis of a professional road accident can not be limited to 

the understanding of the frontline actor. The causes can be related to the person, his task, the equipment or the 

environment I which the work is performed. Objectives : in this study, were evaluate in first stape, the number 

and the characteristics of paramedics accident and a second time to identify the causes of these accidents by the 

method of tree of causes analysis. Materials and method : an inventory of accidents during the period from 

January 1996 to December 2012 is established. The paramedics involved are interviewed and their superiors. 

Some documents were consulted such as policemen document, and litigation files. The method used is the post-

accident analysis type based on the establishment of the tree of faults. The frequency is the only statistical 

measure used in the descriptive part. Results: statically, accident are not very many considering the large 

number of tasks performed. The analysis of the fault tree , identify individual factors leading , followed by 

factors related to the task. The material factor is rarely implicated.  

 

Keywords : road accidents – paramedics – tree of causes analysis –  road accident risk factors. 

 

Introduction  

L'ambulancier n'est pas un simple chauffeur qui se contente de conduire un véhicule appelé 

l'ambulance. Il s'agit d'un métier assez ancien qui remonte à l'antiquité (1). Comme tout métier, il a des 

régles (explicites ou implicites) et une éthique. L'ambulancier est l'un des premiers à devoir prendre 

soins des patients. Il peut être appelé à rassurer, brancarder, surveiller voire même prodiguer les 

premiers soins aux patiens. La conduite du véhicule par l'ambulancier doit être adaptée à l'état du 

patient transporté tenant compte aussi bien de la gravité de la maladie que de sa nature. Ainsi, s'il doit 
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conduire vite, il est tenu d'éviter les secousses et les accélérations et décélérations brutales qui risquent 

d'engager le pronostic vital du transporté. Il est sensé bien connaître le réseau routier pour choisir 

toujours le plus court et s'enquérir des toutes réce,tes déviations pour les éviter à temps.  

Le temps du travail de l'ambulancier ne correspond pas à son temps de présence: sa journée de travail 

peut s'allonger audelà des heures légales. Il peut être appelé à se déplacer, de jour comme de nuit, pour 

de longs ou de courts trajets, avec ou sans programmation préalable. En plus des efforts physiques, du 

stress et de l'émotion, il doit faire face à l'ennui car , il peut passer de longs moments d'attente avant 

que le patient ne soit prêt à être transporté.   

L'ambulancier est donc soumis à charge mentale  importante qui est suscptible d'être à l'origine 

d'accidents lors de l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées. Les accidents de la route 

sont un type des accidents auxquels l'ambulancier est exposé et qui sont l'objet de notre étude. 

 

Problématique 

Conduire aux yeux de l'ergonome, c'est effectuer un déplacement dans un environnement en 

perpétuelle évolution au moyen d'un outil particulier : le véhicule (Neboit, 1980) (2). Au cours de la 

conduite, les tâches du conducteur sont hiérarchisées en trois niveaux (2): la tâche de conduite du 

véhicule proprement dite qui consiste à ajuster tout au long de la conduite vitesse et trajectoire. Les 

tâches situationnelles où le conducteur doit interagir avec les autres usagers de la route ; il s'agit de 

gérer les intersections et croisements, les dépassements et la conduite en file. Enfin les tâches de 

navigation qui consistent à planifier l'itinéraire avant de partir et en cours de route. En plus de la 

conduite de véhicule dite   "tâche première". Le conducteur accomplit également des tâches secondes 

(non liées directement à la conduite tels que la quantité d'essence, la pression des pneus, l'état de 

certains automatismes) et d'autres dites annexes (systèmes de conforts type chauffage climatisation et 

de communication tels que la radio auto). La qualité de cette tâche de conduite dépend du facteur 

temporel et est assurée par la performance du canal visuel et par l'attention de qui dépend la qualité du 

traitement cognitif.  Il apparait donc bien que la fonction de conduite soit sous la dépendance des 

habilités de l'individu, du respect des règles de la conduite et des connaissances de navigations. En 

plus de ces contraintes, le conducteur professionnel et en l'occurrence l'ambulancier, est soumis à des 

impératifs de temps et de sécurité, utilisant des outils très performants en matière d'automatisation et 

de vitesse. Se partageant la route avec d'autres usagers qui eux ne sont pas forcément exposés aux 

mêmes conditions de navigation : usagers occasionnels, outils peu performant et très anciens, avec 

flexibilité du temps et plus large liberté avec les règles de conduite poussant à la prise de risque.   

Dans un contexte pareil, l'analyse d'un accident de la route d'un professionnel ne peut se limiter à la 

compréhension de l'acteur de première ligne (3). La formation de l'ambulancier, ses conditions de 

travail, le matériel utilisé, les règles en vigueur et leur application doivent être pris en compte. Ainsi, 

nous interrogeons les scénarios des accidents pour en déduire les causes : sont elles liés à l'individu, à 

sa tâche, à son milieu ou aux moyens mis à sa disposition?  

 

But et objectifs 

Le but de cette étude est d'analyser les accidents survenus chez les ambulanciers pour identifier leur  

causes afin de les prévenir. Dans un premier objectif, une description des différents accidents survenus 

durant la période 1996-2012. Puis l'analyse permettra d'identifier les causes de ces accidents et les 

rattacher à l'individu, à la tâche, au matériel ou au moyen 
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Matériel et Méthode 

Un inventaire des accidents survenus durant la période allant de janvier 1996 à décembre 2012 est 

établit. Les ambulanciers concernés sont audités ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. D'autres 

documents sont consultés tels que les PV de gendarmerie et les dossiers du contentieux. La méthode 

utilisée est l'analyse de type post-accident reposant sur l'établissement de l'arbre des causes. Cette 

méthode a été élaborée par l'INRS et a été expérimenté pour la première fois en 1970 dans les mines 

de fer de Loraine (France).  La fréquence est la seule mesure statistique utilisée dans la partie 

descriptive.  

 

Résultats 

Statistiques descriptives 

Sur une durée de 16 ans (1996 à 2012), le nombre des accidents de la route toute gravité confondue est 

de 23 accidents, se répartissant sur les différentes années comme indiqué au tableau n°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conducteurs concernés par ces accidents sont au nombre de 13. Ils sont tous de sexe masculin et 

ont au miimum 26 et au maximum 46 ans au moment de l'accident.  Ces ambulanciers, comme tous 

leurs collègues, n'ont eu aucune formation à part celle de secouriste pour certains d'entre eux. Au 

moins deux étaient des mécaniciens reconvertis en ambulanciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: fréquence des accidents de la route des 

ambulanciers de 1996 à 2012. 

 

Année Accidents 

1996 1 

1997 2 

1998 0 

1999 1 

2000 0 

2001 0 

2002 1 

2003 1 

2004 1 

2005 0 

2006 1 

2007 1 

2008 3 

2009 4 

2010 1 

2011 3 

2012 3 

TOTAL 23 
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Le nombre des accidents par conducteur figue au tableau n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : fréquence des accidents par conducteur. 

 

Conducteurs Accidents 

C1 1 

C2 1 

C3 3 

C4 1 

C5 2 

C6 4 

C7 1 

C8 1 

C9 4 

C10 2 

C11 1 

C12 1 

C13 1 

TOTAL 23 
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L'étude des circonstances de survenue des accidents permet de souligner les points suivants :  

 

Nature de la mission Transport malades 18 

 Transport personnes non malades, 

matériels, documents, médicaments 

4 

 Non déterminé 1 

Lieu de l'accident Agglomération 8 

 campagne 13 

 Non déterminé 2 

Temps de l'accident jour 19 

 Nuit 2 

 Non déterminé 2 

Urgence signalée Oui 17 

 Non 4 

 Non déterminé 2 

Trajet long 11 

 court 10 

 Non déterminé 2 

Nature des dégâts Humains et matériels 4 (dont 1 mortel) 

 Matériels seuls 19 

Nature de l'accident Collision 17 

 Percussion personnes/objets 4 (dont 1 personne blessée) 

 Non identifié 2 

 

 

Analyse par l'arbre des causes 

Les principaux faits recueillis peuvent être résumés en trois scénarios : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 

 

Comportement du 
conducteur du sens inverse  

Urgence  

Circulation bloquée 

Pluie  

Refus priorité 

Charge mentale Inattention  

Collision 
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     L'étude de l'arbre des causes des accidents permet de retrouver plusieurs facteurs à l'origine des 

accidents : 

La cause qui revient le plus souvent est liée à l'individu représenté par le refus de priorité par autrui 

(16 fois), l'inattention (1 fois), l'excès de vitesse (1 fois) et la conduite et les manœuvres dangereuse (1 

fois).  

Le facteur matériel revient à deux reprises par le manque de visibilité provoqué par l'éblouissement 

des phares et la mauvaise qualité de la route (route de montagne étroite et à double sens ou en 

chantier).   

La cause liée à la tâche est quasi présente dans tous les scénarios : que le caractère de la mission soit 

implicitement ou explicitement urgent, que l'objet de la mission soit l'évacuation d'un malade, le 

Scénario 2 

 
Route à sens unique 

Ralentis par 
camion 

Urgence  

Dépassemen
t dangereux 

Pas de visibilité 

vitesse 

Collision 

 

Scénario 3 

 

Urgence  

Embarquer/ 
débarquer patient 

Espace exigu 

Charge 
mentale 

Marche 
arrière 

Inattention 

Personne/objet 
derrière véhicule 

Percussion 
personne/ 

objet 
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transport d'une personne saine ou la transmission d'un document urgent, l'aller aussi bien que le retour 

sont toujours accompagnés du sentiment de l'urgence et de la nécessité de la rapidité.  

Les facteurs associés au matériel sont exceptionnellement mentionnés.  

 

Analyse et discussion  

 

Comme indiqué précédemment, l'accidentologie dans la littérature consacrée à la gestion du risque ne 

s'intéresse pas au seul individu du premier plan mais attribue à l'accident plusieurs facteurs de risque 

qui lorsqu'ils se superposent aboutissent à la survenue de l'accident. Les facteurs jouant un rôle dans la 

survenue de l'accident sont de deux types: causaux et contributifs. Si les facteurs causaux sont les plus 

directs et souvent facilement identifiables, les facteurs contributifs doivent au contraire être recherchés 

d'où l'enquête systématique au décours de tout accident. 

Des résultats de notre étude, il apparait, de prime abord, que le nombre des accidents des ambulanciers 

(soit 23 en 16 ans) n'est pas alarmant si l'on tient compte du nombre des missions effectués par ces 

professionnels de la route. Durant les années 2000 à 2008, les missions enregistrées étaient de 700 à 

1000 par an. Rien que pour le premier trimestre 2013, on est déjà à 438 missions. Les ambulanciers du 

SAMU ont effectués à eux seuls 2800 interventions en agglomérations, 2513 transports médicalisés et 

17 évacuations en long trajet (plus de 100Km) et ceci pour l'année 2011. Cependant, n'ayant pas trouvé 

d'études similaires en Algérie ou ailleurs, nous nous conservons le droit de réserve de déclarer ces 

chiffres en deçà ou au-delà d'une certaine moyenne.  

 

Mais fait essentiel, le nombre des accidents s'accroit depuis 2008 quand il passe de 1 voir aucun 

accident par an à 3 et 4 par an. Ceci pourrait s'expliquer par l'acquisition au cours de cette année de 

nouveaux véhicules très performant notamment en matière de puissance et de vitesse. En effet, le parc 

automobile de cette structure dispose de 10 ambulances série 2008 et deux seulement datant de 2003 et 

de 1995 (ces dernières ne circulent qu'en intra muros). 

 

L'analyse de la gravité des accidents pourrait nous renseigner sur l'habilité des ambulanciers à éviter 

les conséquences graves d'accidents violents. L'habilité s'acquière par l'exercice et non par les 

connaissances et nos ambulanciers même si certains ne présentent pas une longue carrière dans le 

domaine du transport médical, le nombre de mission qu'ils ont à leur compte plaident en faveur d'une 

expérience respectable. Les accidents graves sont rares. Un seul accident en 16 ans a entrainé une 

perte humaine et des blessures importantes (splénectomie). Trois autres ont occasionnés des blessures 

aux passagers de l'ambulance apparemment non séquellaires.  Les dégâts matériels peuvent être 

considérables avec réforme totale du véhicule (cas de trois accidents).  

 

Les accidents survenus le jour sont de loin les plus fréquents. Rien de surprenant quand on sait que le 

trafic routier est moins dense la nuit. Il est également de règle que la nuit, la visibilité étant moindre, la 

prudence s'invite alors au comportement du conducteur. 

. 

L'analyse de l'arbre des causes met en évidence la récurrence de faits relatifs à l'individu et à la tâche. 

Il s'agit presque toujours d'inattention qui fait que l'ambulancier ne fait pas attention aux personnes, 

objets et autres véhicules. Ceci serait secondaire à une charge mentale qui dépasserait sa capacité du 

traitement cognitif et plus précisément le traitement conscient.  

Le traitement conscient (à l'opposé du traitement préconscient) se rencontre dans les situations 

nouvelles. Il se caractérise par un processus contrôlé, volontaire, qui se fait en séquences. L'attention y 

est sélective et focalisée sur le fait le plus important et les ressources y sont limitées (2). Il s'agit donc 
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d'une altération du niveau de performance en rapport avec la tactique (manœuvre) et traduirait un 

défaut de connaissances. 

La décision résulte certes du processus cognitif mais dépend aussi de l'émotion de l'individu (4): un 

homme en colère ne saurait prendre les décisions convenables qu'il aurait pu prendre s'il ne l'était pas.  

Ce qui n'est pas du tout étonnant quand on sait que nos ambulanciers n'ont bénéficié d'aucune 

formation et ne disposent que de quelques notions de secourisme pour une minorité d'entre eux qui ont 

d'ailleurs été affectés au SAMU. Or, l'ambulancier est, dans certains pays, titulaire d'un diplôme d'état 

d'ambulancier ou d'un certificat de capacité d'auxiliaire ambulancier. Dans tout les cas, le candidat est 

soumis à des épreuves écrites et un stage d'un certain volume horaire. Les qualités requises concernent 

les connaissances topographiques, une grande résistance nerveuse, contrôle de soi, présence d'esprit et 

rapidité d'intervention dans la prise de décision, enfin, une bonne résistance physique pour pouvoir 

manutentionner (brancarder).  

 

Les faits relatifs à la tâche sont en rapport avec le caractère urgent de l'intervention. Même si 

l'ambulancier reconnait la relativité de l'urgence, il n'en reste pas moins qu'il ne peut accomplir sa 

mission que sous la contrainte permanente du temps. Même vide, l'ambulance doit rentrer d'urgence et 

être prêt pour une nouvelle intervention. 

 

Conclusion   

La conduite d'ambulance est beaucoup plus complexe pour qu'un simple permis de conduire catégorie 

B et une initiation en soins d'urgence permettent de l'accomplir sans défaillance. Il s'agit d'un métier à 

part entière qui exige des niveaux de performance (habiletés, respect des règles et des connaissances 

approfondies) et une capacité de traitement cognitif devant permettre d'assurer le contrôle du véhicule 

et de la trajectoire, les manœuvres et la navigation.  

Compte tenu des conditions de recrutement et d'exercice des ambulanciers de cet établissement, les 

accidents de mission survenus jusque là semblent en adéquation avec la réalité du terrain. Néanmoins, 

l'absence d'une enquête similaire autorisant une comparaison fiable constitue une réserve à toute 

interprétation.  
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 األساليب المعرفية المؤثرة على سلوك السائق

- نموذجا -التفاؤل غير الواقعي
Les effets des styles cognitifs sur le comportement du conducteur  

 – modèle de l’optimisme irréaliste – 

 زعابطة سيرين هاجر

- سيدي بلعباس -جامعة جياللي ليابس 

  sirine1987@yahoo.fr 

 

 :ملخص

و الظروف المؤدية إلى وقوعها بهدف  نتج عن التزايد المستمر لحوادث السير اهتمام العديد من الباحثين بدراسة أسبابها   

وضع استراتيجيات وقائية للتقليل من حجمها، وقد تميزت هذه الدراسات بتطورها وتوسع مجال اهتماماتها، فبعد أن كانت 

و كثافة التنقل و معايير السالمة في السيارات أصبحت تهتم اآلن بالبحث في        مقتصرة على البحث في صيانة الطرق

 .و االجتماعية والمعرفية لكافة مستعملي الطريق ل الفزيولوجية و النفسيةالعوام

و بالنظر الى السائق كطرف أساسي في حركة المرور، سعى الباحثون في مجال علم النفس إلى دراسة العوامل المعرفية    

لى سلوك السائقين، وفي هذا الصدد المؤثرة ع( الخ...التفاؤل غير الواقعي، مركز الضبط ، العزو السببي ، فعالية الذات)

نحاول من خالل مداخلتنا أن نسلط الضوء على طبيعة العالقة بين سلوك السائق و التفاؤل غير الواقعي باعتباره أحد األساليب 

وقد توصلت . المعرفية المؤثرة على السلوك الصحي و الخطر نظرا لما يسببه من شعور لدى السائق بالحصانة ضد المخاطر 

تائج دراستنا إلى أن سلوك السائق يأخذ منحى خطيرا كلما زاد تفاؤله الالواقعي بينما يصاحب نقصان هذا األخير التزام ن

 .السائق بالسلوكات اآلمنة

 .األساليب المعرفية ، سلوك السائق ، التفاؤل غير الواقعي: الكلمات المفتاحية

Résumé :  

   L’ampleur  des accidents de la circulation routière a conduit les chercheurs à la réflexion sur ce sujet 

en étudiant leurs causes afin de définir des stratégies préventives pour minimiser ce phénomène. Ces 

études ont évolué beaucoup plus dans le domaine de psychologie des usagers de la route ( les facteurs 

psychologiques, physiologiques, sociologiques, cognitifs…etc) alors qu’elle se penchaient  uniquement 

sur la maintenance des routes, les normes de sécurité des véhicules et le flux de la circulation . 

   Le conducteur étant ainsi élément essentiel dans la dynamique de la circulation routière, les 

chercheurs en psychologie se sont penchés sur l’étude des facteurs cognitifs (l’optimisme irréaliste, le 

lieu de contrôle, l’attribution causale, l’auto efficacité…etc) qui influent sur le comportement des 

conducteurs. À cet égard notre communication sera axée essentiellement sur la relation entre le 

comportement du conducteur et l’optimisme irréaliste, vu que celui-ci est l’un des styles cognitifs 

influant sur les comportements sains et ceux à risques étant considéré comme une cause de vulnérabilité. 

Nos résultats on conclu que le comportement sécurisé du conducteur augmente lorsque l’optimisme 

irréaliste diminue, en revanche l’augmentation de ce dernier s’accompagne d’une diminution du 

premier.     

Mots clés : les styles cognitifs, le comportement du conducteur, l’optimisme irréaliste. 

 :تمهيد. 1

تعتبر السياقة مهمة ديناميكية معقدة تتطلب تفاعل السائق مع المثيرات القادمة من السيارة و المحيط، األمر الذي يتطلب    

سالمة الحواس و الدماغ و القدرة على اإلدراك السليم للمعلومات و معالجتها ناهيك عن التركيز أثناء السياقة و الكفاءة في 

تبر هذه األخيرة نقطة محورية في السالمة المرورية ال لكون قيادة المركبة عملية خطيرة بل ألن اهمال تقدير الخطر، و تع

من هنا . خطورتها هو العامل الرئيسي المتسبب في قيام السائق بسلوكيات غير آمنة يمكن أن تتسبب في وقوع حادث سير

mailto:sirine1987@yahoo.fr
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المعرفية التي من الممكن أن تؤثر على سلوك السائق ، حاولت العديد من الدراسات تسليط الضوء على مختلف العوامل 

 .مستندين في ذلك إلى تفسير النماذج النظرية الحديثة لألنماط السلوكية المرضية 

الذي يقضي بتقسيم األفراد إلى فئتين وفقا ( 6691-6611)من بين تلك األساليب المعرفية نذكر مركز الضبط لروتر   

هم وما يرتبط بها من نتائج ، فذوي مركز التحكم الداخلي يعتقدون أن سلوكاتهم ترتبط بعوامل إلدراكهم للعالقة بين سلوك

داخلية تتعلق بشخصيتهم و بالتالي فهم من يتحكمون بها أي أن مسؤولية صحتهم تقع على      عاتقهم، من هنا فإن السائقين 

ة و بالتالي إلى اتباع سلوكات آمنة أكثر من ذوي الضبط ذوي مركز الضبط الداخلي ميالون لتحمل المسؤولية أثناء القياد

 .الخارجي الذين يعتقدون بأن ما يحصل لهم من أحداث يرجع أساسا إلى العوامل الخارجية كالحظ و الصدفة

و الذي (      6691)و أبرامسون ( 6691)و كيلي ( 6611)كما تجدر االشارة إلى أسلوب العزو السببي لكل من هايدر  

، و بعد ( داخلي مثل المهارة في القيادة أو خارجي مثل أخطاء السائقين اآلخرين)األحداث وفقا لبعد مركز السببية  يفسر

عام مثل صعوبة التضاريس وخاص ) و بعد الشمولية ( ثابت مثل احترام قانون المرور و متغير كوجود الجليد) الثبات 

بل للضبط مثل صيانة السيارة و غير قابل للضبط مثل ككثرة الحفر في قا) و بعد القدرة على الضبط ( كالشعور بالدوار

 . بمعنى أن السائق يقوم بالسلوك وفقا ألسلوب عزوه ألحداث الطريق( . الطريق

و التي تقضي بتوقع قدرة السائق الشخصية ( 6611،6699)نذكر أيضا من بين تلك األساليب الكفاءة الذاتية لباندورا    

دون الوقوع في حوادث وذلك انطالقا من اتباعه لسلوكات سياقة  هدفهمهارة وعلى النجاح في  الوصول إلى على القيادة ب

يميلون إلى اعتبار أنفسهم أقل عرضة من اضافة إلى ما سبق نشير أيضا إلى أسلوب معرفي آخر يجعل األفراد . وقائية 

بية ، بمعنى أن السائق هنا يعاني من خلل في تقدير الخطر غيرهم لألخطار، و أكثر حظا منهم في الظفر باألحداث االيجا

مرده تشوه معرفي يسمى بالتفاؤل غير الواقعي، و الذي ال يحول السائق دون تقييم واقعي للخطر فحسب بل و يجعله يعتقد 

 ل أهمها فيتتمث األمر الذي يجعل السائق يتهاون في االلتزام بسلوكيات عديدة تضمن قيادة صحية. بأنه محصن ضده 

الخصائص النفسواجتماعية والفيزيولوجية المحبذ توفرها لدى السائق ، التحلي بصيانة السيارة ، احترام قانون المرور، 

من هذا المنطلق حاولنا في هذه الدراسة أن نسلط الضوء على أهمية تأثير  القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة،

 .لوك السائقالتفاؤل غير الواقعي في س

 :إشكالية الدراسة و فرضياتها .2

 إشكالية الدارسة. 1.1

المرور و عدم االكتراث بقوانين السير إلى تزايد االهتمام بهذا الموضوع و محاولة دراسته من  حوادثأدى تفاقم    

، وفي هذا الصدد جوانب عدة، حيث يسعى معظم الباحثين في ذلك إلى فهم أسباب حوادث المرور و سبل الوقاية منها

عبرت البحوث المقدمة خالل السبعينات إلى أواخر الثمانينات عن نقلة نوعية في دراسة أسباب حوادث المرور نظرا لما 

و البحوث التي اهتمت    تميزت به من تجاوز للتفسير الكالسيكي الوصفي لها، و تعدتها إلى ظهور مجموعة من النماذج 

 ,Bellet)ئق في ارتكاب حوادث المرور، حيث ركزت معظمها على مفهوم تقدير الخطر بدراسة الجانب المعرفي للسا

Tattegrain–Veste, 2000). 

من هنا حاولت األبحاث الجديدة في مجال السياقة و حوادث المرور أن تستبعد رؤية قانون المرور في تفسير الحوادث    

ن السائقين، مثال ذلك أن يقود شخص في السبعين من عمره العتمادها على مبادئ إحصائية تتجاهل نطاقات واسعة م

سيارته القديمة في الحد األقصى للسرعة المسموح بها قانونا و لكن في طقس ماطر وعاصب     فإن قوانين السير ال 

 61ب تخالف هذا السائق لكنها تخالف شابا يقود سيارة جديدة في طقس مشمس، إن هو تجاوز الحد األقصى للسرعة و لو 

سا فقط ، فبطبيعة الحال فإن قوانين المرور ال يمكنها أن تضبط حدود السرعة المسموح بها قياسا للسن  أو للقدرة / كلم 

و هذا ما يجعلنا نحمل حوادث السير إلى السائق بدل أن نلقيها على عاتق الهيئات  . على اإلبصار أو لغيرها من العوامل

األول و األخير على حياته مادام قادرا على االلتزام بسلوك سياقة صحي يضمن له  المختصة ، فالسائق يبقى المسؤول

قيادة آمنة، و يأبى إال أن يسلك سلوكا خطرا منافيا لقواعد السالمة المرورية، معتقدا بذلك أنه ماهر في قيادة مركبته بشكل 

 .يمنع تعرضه لخطر الحوادث

ؤل غير الواقعي و العديد من المشاكل الصحية و الحوادث الخطيرة في محاولة و قد قام عدد من الباحثين بدراسة التفا   

في دراساته األولى حول التفاؤل غير الواقعي ( Weinstein،6611واينشتاين،)منهم لربط العالقة بينهما ، حيث وضح 

مقارنة باآلخرين، وهذا ما يدفع  تشوه معرفي يجعل األفراد يعتقدون بأن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم»  : بأنه

وفي هذا الصدد  أشارت دراسة . Weinstein, 1980, p. 806 )) « بهم إلى التهاون في ممارسة السلوك الصحي 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

18 
 

التي عنيت بدراسة التفاؤل غير الواقعي لدى المدخنين، إلى أن المدخنين ( Reppucci et al،6666زمالئه ، ريبوكي و)

من أمثالهم من المدخنين لإلصابة بأمراض متعلقة  بالتدخين و تحديدا بسرطان الرئة، غير أنهم  يعتقدون بأنهم أقل عرضة

و قد فندت هذه النتائج . (Reppucci et al, 1991)أقروا بأنهم أكثر عرضة من غير المدخنين لإلصابة بتلك األمراض

ن من خاللها أن المدخنين أبدوا تقديرا منخفضا تبي( Weinstein et al، 5111وينشتاين و زمالئه، )أيضا دراسة أجراها 

لألخطار المتعلقة بالتدخين مقارنة بغير المدخنين، كما اعتقدوا أنهم أقل من متوسط المدخنين عرضة لإلصابة بسرطان 

 .(Weinstein, Marcus, Moser, 2005) زيادة عدد السجائر المدخنة يوميا بالرئة، وأن هذه األخيرة ترتفع 

حول خطر اإلصابة بفيروس السيدا لدى المثليين، (  Hooykass، 6661هويكاس، ) لنتائج توصلت إليها دراسة نفس ا   

 Van Der) )حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن أفراد العينة توقعوا أنهم أقل عرضة من غيرهم لإلصابة بفيروس السيدا 

Velde , Hooykaas , 1992  نتائج التي توصلت إليها الأما ( ،6611أوال سفنسون ،Ola Svenson  ) عند دراستها

لسلوك الخطر لدى السائقين، فقد توصلت إلى أن معظمهم اعتبروا سياقتهم تتسم بالحذر و المهارة و أن خطورة تعرضهم 

  .  ((Svenson,1981للحوادث تعد أقل من متوسط أفراد العينة 

ي طبيعة العالقة بين التفاؤل غير الواقعي  و سلوك السياقة اآلمن و بناءا على ما سبق جاءت الدراسة الحالية لتبحث ف   

 :ذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

 أال يمكن أن تكون هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك السياقة اآلمن لدى السائقين ؟ 

 : ، على النحو التالي الرئيسي بعدة تساؤالت فرعية و لإلحاطة بهذا الموضوع ارتأينا تدعيم التساؤل

 هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و صيانة السيارة ؟ .

 هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و احترام قانون المرور ؟ .

توفرها لدى  ذائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية المحبهل هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و الخص .

 السائق ؟

 هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة؟ .

 فرضيات الدراسة  2.2 

 .سلوك السياقة اآلمن لدى السائقين توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و : الفرضية األولى  

 .توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و صيانة السيارة:الفرضية الثانية   .

 .توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و احترام قانون المرور:الفرضية الثالثة  .

دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية  توجد عالقة سلبية: الفرضية الرابعة. 

 .المحبذ توفرها لدى السائق

توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية : الفرضية الخامسة. 

 .السيئة

 التعريف بمتغيرات الدراسة  3 .

  L'optimisme irréalisteالتفاؤل غير الواقعي  1.3

و يعتبر  .سمي أيضا بالتفاؤل المقارن أو التفاؤل الدفاعي أو الساذج وقد سماه البعض بتوهم الحصانة أو التفاؤل التحيزي   

بحيث رأى  أول من أطلق على هذا النوع من التفاؤل مصطلح التفاؤل غير الواقعي ، Neil (Weinsteinنيل وينشتاين، )

لدرجة أنهم يعتقدون أن الحظ السيئ و  Invulnérableبأن الناس يعتقدون بأنهم محصنون ( 6611وينشتان سنة )
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اعتقاد الفرد بأن الحوادث السلبية » األحداث المزعجة ال تلحق إال بغيرهم، هذا االعتقاد يعتبر خطأ معرفيا و يقصد به      

خرين، و أن الحوادث االيجابية يحتمل حدوثها لهم أكثر من حدوثها يقل احتمال حدوثها لهم مقارنة باآل

 .)  »(Weinstein, 1980, p. 806لآلخرين

و يتسبب شعور الفرد بالتحصين ضد المخاطر باعتقادهم بأنه على الرغم من   وجود الخطر إال أنه ال يحصل لهم مثلما    

سرطان، سيدا، أمراض ) عرضة للعديد من المشاكل الصحية   يحصل لآلخرين، هذه النزعة في التفكير   تجعل الفرد

يجعل الفرد يطور   Invulnérableهذا الشعور بالتحصين ( حادث سير، سرقة ) أو إلى أحداث غير مرغوب فيها ( القلب

 التي تجعل الناس يسعون إلى اكتساب سلوكات صحية  Vulnérableسلوكات  خطرة على عكس القابلية  للتعرض للخطر

 Schweitzer, 2002, p. 228).) 

وقد قدمت عدة تفسيرات للتفاؤل غير الواقعي ، ركزت إحداها على التفسيرات  الدافعية و التي تعتبر اللجوء إلى التفاؤل    

غير الواقعي وسيلة للدفاع عن  الذات أو كاستجابة ضد القلق، في حين ركز نوع آخر منها على التفسيرات المعرفية  التي 

تبر التفاؤل غير  الواقعي نتاج خطأ معرفي من قبيل األخطاء المتعلقة بتجميع المعلومات أو الحكم على األحداث،أو تع

 .(Milhabet et al., 2002)نتيجة ألخطاء معرفية أخرى كالتمركز حول  الذات وإيجابية األشخاص والمقارنة التنازلية 

بأنه اعتقاد السائق بأن األحداث السيئة تصيب اآلخرين أكثر مما تصيبه هو و منه نعرف التفاؤل غير الواقعي إجرائيا     

تحدد اجرائيا بارتفاع الدرجات التي يتحصل عليها يو. شخصيا، و أن األحداث الجيدة تحدث له أكثر مما تحدث لآلخرين

 .السائق على مقياس التفاؤل غير الواقعي

 Le Comportement d’ une Conduite Sécurisée سلوك السياقة اآلمن  1.3    

باألفعال التي يقوم بها السائق اتجاه مركبته، مثل مراقبة المكابح  و األضواء والزيت و  اآلمنيتعلق سلوك السياقة    

إلى غيرها من أشكال صيانة السيارة ، وكذا تلك األفعال التي يقوم بها اتجاه محيطه كتعامله مع بقية السائقين و ...البنزين

المشاة  و مع إشارات المرور و الشرطي و كذا تصرفه إزاء األحوال الجوية السيئة، كما يرتبط سلوك السائق أيضا مع 

بتحكمه في حالته النفسية كالغضب و التهور أثناء السياقة أو حالته الجسمية مثل التعب وصعوبة التركيز إلى غيرها من 

 .قةالمظاهر التي تعيق السائق عن إتمام سلوك السيا

من هنا يمكننا القول أن سلوك السياقة الصحي يتمثل في حرص الفرد على القيام بشكل مستمر بالسلوكات  التي من    

شأنها أن تحافظ على سياقة آمنة تحول دون التعرض أو تعريض اآلخرين لحادث  مرور، و تشتمل هاته السلوكات على 

رام إشارات المرور وبالحفاظ على السرعة المناسبة  و استعمال حزام عدة مظاهر، منها ما يتعلق بصيانة السيارة وباحت

األمان و تفادي مشاكل القيادة أثناء األحوال الجوية السيئة، و منها ما يتعلق بالحفاظ على الصحو العقلي وعلى وضع نفسي 

 و جسمي مستقر ، والتحلي بسلوك اجتماعي مقبول مع بقية مستعملي الطريق

 ة و اجراءاتها منهج الدراس. 4

 منهج الدراسة 1.4

كون الدراسة الحالية تسعى إلى معرفة العالقة الكامنة بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك السياقة اآلمن، فإن المنهج الذي    

 تم اعتماده في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي االرتباطي، كونه المنهج المالئم في الكشف عن مثل هذه العالقات، و في

 .دراسة االرتباطات الدالة بين هذه المتغيرات

 أدوات الدراسة 1.4

 مقياس التفاؤل غير الواقعي                                                                        1.1.4

بنود  61بواقع ا بند 56قامت الباحثة بتصميم أداة تقيس التفاؤل غير الواقعي اتسمت بصدق و ثبات جيدين تكونت من   

بندا ذات طابع سلبي ، و يجاب على بنود المقياس حسب التوضيح الوارد في التعليمات، بأن يضع  66ذات طابع إيجابي و 

 .مستحيل، مستبعد، ممكن، أكيد: أمام واحدة من االختيارات األربعة التالية Xالمفحوص عالمة 
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إذا أجاب بممكن  3إذا أجاب بمستبعد، و درجة  5مستحيل و درجة إذا أجاب ب 6وعند التصحيح يمنح المفحوص درجة     

إذا أجاب بأكيد، هذا فيما يخص العبارات ذات المعنى اإليجابي، و يعكس التصحيح بالنسبة للعبارات ذات  4و درجة 

يشير ارتفاع  درجة، حيث       661إلى  56المعنى السلبي، و تتراوح الدرجة التي يحصل عليها الفرد على المقياس من 

 .الدرجة إلى التفاؤل غير الواقعي

 مقياس سلوك السياقة اآلمن 1.1.4

تم تصميم أداة لقياس سلوك السياقة اآلمن و حسبت خصائصها السيكومترية المتمثلة في الصدق والثبات ويتصف هذا    

 : بندا موزعة على أربعة محاور كالتالي 11المقياس باحتوائه على 

محور الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية المحبذ توفرها  /محور احترام قانون المرور /السيارة محور صيانة    

و يجاب على المقياس حسب التوضيح الوارد في التعليمة، . محور القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة /لدى السائق

نادرا، أحيانا، كثيرا، دائما، بحيث يحصل المفحوص : ة التاليةأمام أحد االختيارات األربع Xبأن يضع المفحوص عالمة 

 3فإنه يتحصل على درجة ( كثيرا)، و في حال اإلجابة (أحيانا)إذا أجاب  5و على درجة ( نادرا)إذا أجاب  6على درجة 

، 551إلى  11، و تتراوح الدرجة التي يتحصل عليها المفحوص من (دائما)في حال اإلجابة  4و يحصل على الدرجة 

 .حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى كثرة القيام بسلوكات سياقة آمنة

 حدود الدراسة 3.4

 .أجريت الدراسة الحالية ببعض حظائر السيارات ببلدية سيدي بلعباس :مكانيا* 

 .5166تم إجراء هذه الدراسة خالل شهر مارس سنة  :زمنيا* 

من سائقي السيارات السياحية المتحصلين على رخصة  633امها اعتمدنا في الدراسة على عينة عرضية قو :بشريا* 

 .السياقة صنف ب

 نتائج الدراسة. 5

 عرض  ومناقشة  نتائج الفرضية األولى 1. 5

توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك السياقة اآلمن لدى »: تنص هذه الفرضية على ما يلي   

 «.السائقين

للكشف عن العالقة بين متغيري الفرضية، و قد تم قبل ( بيرسون ) ر صدق الفرضية، تم استخدام معامل ارتباط الختبا 

ذلك حساب متوسطات كل من التفاؤل غير الواقعي  و سلوك السياقة  اآلمن، و يبين كل من الجدول و الشكلين التاليين 

 عيارينتائج حساب المتوسطات و االنحراف الم

 

 

 

 

 يبين معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي  و سلوك السياقة اآلمن(  1)جدول رقم 

  

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط االنحراف المعياري الوسيط متوسط حسابيال مقاسالمتغير ال

 1,11 91,11 96,31 التفاؤل غير الواقعي
 **1,51  -1,16 

 55,53 691,11 691,64 سلوك السياقة اآلمن
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)** أن قيمة معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك السياقة اآلمن يساوي ( 1)يتضح لنا من خالل الجدول     

و توضح لنا . ، مما يعني وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين المتغيرين(1,16)، و هي دالة عند مستوى الداللة (- 1,51

الواقعي لدى السائق انخفضت درجة سلوك السياقة اآلمن، و أن زيادة هذه األخيرة  هذه النتيجة أنه كلما زاد التفاؤل غير

 .يصاحبها نقص في التفاؤل غير الواقعي

تفسر هذه العالقة السلبية انطالقا من تصور السائقين لدرجة تعرضهم لألخطار التي يحتمل حدوثها في الواقع، حيث    

ي خطر ما، مما يعزز اعتقادهم بالحصانة  ضده، و زيادة على ذلك فقد يبالغون يميل أولئك إلى استبعاد احتمال وقوعهم ف

في توقع حصول األحداث االيجابية لهم، مما يعزز شعورهم الزائف بالقدرة على ضبط األحداث من حولهم، من هذا 

ال يتهاون في القيام بإجراءات المنطلق يصبح السائق ذو التفاؤل غير الواقعي ال مباليا باإلجراءات الوقائية، حيث نجده مث

منطلقا في ذلك من مبدأ مفاده أنه إن لم يقع سابقا أي مكروه ( تفقد اإلطارات و المكابح ) صيانة سيارته مهما كانت بسيطة  

له جراء عطل في أحد أجهزة السيارة أو بسبب عرقلة حالة الجو السيئة لحركة الطريق أو جراء تعوده على القيادة 

تتفق هذه النتيجة مع  كما .ا داعي أن يحصل له ذلك المكروه اآلن، األمر الذي يعكس ضعف تقديره للخطربسرعة، فم

التي خلصت إلى أن اعتقاد السائقين بأنهم يتميزون بسياقة آمنة أكثر من ( Ola Svenson، 6611أوال سفينسون، )دراسة 

 . (Svenson, 1981 )متوسط بقية السائقين وأنهم أقل تعرضا للخطر من غيرهم 

التي وضحت بأن التفاؤل غير الواقعي غالبا ما (  Weinstein، 6619واينشتاين، ) و هذا ما ذهبت إليه نتائج دراسة    

يعود إلى تعميم األشخاص لتجاربهم التي حصلت في الماضي و اعتبارها أساس مستقبلهم، بحيث إذا لم تظهر لدى 

مم هذا االعتقاد و يتوقع أنها مثلما لم تحصل سابقا، فإنها لن تقع في المستقبل الشخص مشكلة فيما مضى من حياته فسيع

 )بالقدرة على منع حدوث الخطر يرجع إلى االعتقادإلى أن التفاؤل غير الواقعي ( واينشتاين ) أيضا، كما توصل 

Weinstein, 1987 . 

ن مجهوده الشخصي يحول دون تعرضه    للخطر، كما يزيد التفاؤل غير الواقعي لدى السائق من خالل اعتقاده بأ   

و معرفته بطبيعة الطريق تمكنه من النجاة من أي حادث يمكن أن يتعرض له، حتى و  بمعنى أن مهارته في قيادة السيارة 

ار إليه ، و هذا ما أش...(عدم ربط حزام األمان، تناول  الكحول، زيادة السرعة)إن لم يكن ملتزما بسلوكات القيادة السليمة 

من خالل دراسته التي خلصت نتائجها إلى أن السائقين ال يتوقعون الوقوع في حوادث ( Mckenna، 6663ماكينا، )

مرورية عندما يقومون بقيادة السيارة بأنفسهم ، في حين كانت توقعاتهم أكثر للتعرض لحادث مروري عندما يكونون 

  (. 1001األنصاري،)ث بخداع الضبط مرافقين و ليسوا سائقين، األمر الذي فسره الباح

 Rutter, Quine, et، 6661روتر و كوين، و ألبيري ، ) و قد اتفقت نتائج دراستنا مع تلك التي توصل إليها    

Albery) ،حيث بينت نتائجهم أن السائقين ميالون إلى االعتقاد بأن الحوادث السلبية الناتجة عن قيادة الدراجة الهوائية ،

ل حدوثها لهم مقارنة بغيرهم، كما أظهرت ان هناك فروقا بين قائدي الدراجات الهوائية ممن لديهم خبرة طويلة يقل احتما

 Rutter et)و ممن لديهم خبرة قصيرة في القيادة، حيث يميل ذوو الخبرة القصيرة إلى ان يكونوا أكثر تفاؤال غير واقعي 

al., 1998). 

و التي خلصت إلى أن التفاؤل غير (  5115محمد أحمد النابلسي، ) تائج دراسة كما جاءت نتائجنا في نفس سياق ن   

الغضب ،اضطراب المزاج، و تناول الكحول و )الواقعي يرتبط ايجابيا باندفاع السائق إلى ارتكاب أخطاء في القيادة مثل 

حب الدراسة تحويل التفاؤل من غير و التي من شأنها أن تؤدي إلى حوادث المرور، لهذا اقترح صا( إهمال صيانة السيارة

 . (5115النابلسي، )الواقعي إلى استعدادي، بهدف الوقاية من الحوادث 

 عرض و مناقشة نتائج الفرضيات الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة 1. 5

 :تنص هذه الفرضيات على ما يلي   

 «.ر الواقعي و صيانة السيارةتوجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غي» :1الفرضية 

 «.توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و احترام قانون المرور »:3الفرضية
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توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية » :4الفرضية

 «.المحبذ توفرها لدى السائق

 «.توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة» : 5الفرضية

 .يبين معامالت االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي  و محاور مقياس سلوك السياقة اآلمن( 1)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغير المقاس الفرضيات

 5لفرضية ا
 التفاؤل غير الواقعي

**1,54  -1,16 
 صيانة السيارة

 3الفرضية 
 التفاؤل غير الواقعي

 **1,53  -1,16 
 احترام قانون المرور

 4الفرضية 

 التفاؤل غير الواقعي

الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية  المحبذ  1,11-  1,69* 

 توفرها لدى السائق

 1الفرضية 
 لتفاؤل غير الواقعيا

 *1,66  -1,11 
 القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة

 :ما يلي( 2)يتضح لنا من خالل الجدول 

  و هي دالة عند مستوى داللة (    -1,54)**بلغت قيمة معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي و صيانة السيارة ، (

 .قة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و صيانة السيارة، مما يدل على وجود عال( 1,16

  و هي دالة عند ( -1,53) **جاءت قيمة معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي و احترام قانون المرور تساوي ،

 .احترام قانون المرور، مما يعني وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي و ( 1,16) مستوى داللة 

  توصلنا إلى أن معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي و الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية المحبذ توفرها

، و هذا دال على وجود عالقة سلبية دالة ( 1,11) و هي قيمة دالة عند مستوى داللة (   -1,69) *لدى السائق بلغ 

 .ر الواقعي و الخصائص  النفسواجتماعية  و الفيزيولوجية المحبذ توفرها لدى السائقإحصائيا بين التفاؤل غي

   و هي قيمة ( -1,66) *بلغ معامل االرتباط بين التفاؤل غير الواقعي و القيادة السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة ،

إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي      و القيادة  ، مما يعني أن هناك عالقة سلبية دالة( 1,11) دالة عند مستوى داللة 

 .السليمة أثناء األحوال الجوية السيئة

عمدنا من خالل هاته الفرضيات األربع إلى معرفة أكثر المحاور ارتباطا بالتفاؤل غير الواقعي، و هنا توضح لنا أن     

 .تباطا عكسيا بالتفاؤل غير الواقعيكال من محوري صيانة السيارة   و احترام قانون المرور، أكثرها ار

، و نعني بذلك طبيعة السلوكيات المكونة لكل اتالمتغير( التحكم ) و تفسر هذه النتائج انطالقا من القدرة على ضبط    

و كذا إلى سلوكيات ( تفقد اإلطارات،الكابح، األضواء و نظافة الزجاج ) منها، فبالنظر إلى سلوكيات صيانة السيارة 

، فإننا نجدها يسيرة الضبط أكثر من (احترام السرعة، احترام إشارات المرور و ربط حزام األمان ) م قانون المرور احترا

الحفاظ على ) السلوكيات المكونة لمحور الخصائص النفسواجتماعية و الفيزيولوجية المحبذ توفرها لدى      السائق 

، حيث تتأثر هذه األخيرة بالعديد من العوامل التي قد (على التركيز  الصحو  العقلي ، التحكم في االنفعاالت و الحفاظ
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مما ( المشاكل العائلية، ضيق  الوقت، صعوبة حركة المرور الناجمة عن ازدحام السيارات ) تخرج عن نطاق السائق مثل 

لسيئة، أين يجد السائق نفسه يجعلها صعبة الضبط، و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لسلوك السائق أثناء األحوال الجوية ا

 .أحيانا مضطرا لمواجهة مواقف لم يتوقع أنه قد يتعرض لها

من هنا يتبين لنا أن العالقة بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك ما تتوقف على طبيعة هذا السلوك، فإذا كان سهل الضبط       

كم به، لهذا يهمل عواقب استخفافه بإتباع اإلجراءات التي يجعل الفرد يشعر بالتفاؤل غير الواقعي اتجاهه نظرا لسهولة التح

و بهذا فإن شعور السائق بقدرته على التحكم في . قد تحد من وقوعه إذا كان سلبيا أو تسعى للحفاظ عليه إذا كان إيجابيا

لهابيت إيزابيل وزمالؤها ، مي) مهارة قيادة سيارته، يجعله يقلل من االلتزام بسلوكيات القيادة الصحية، و هذا ما ذهبت إليه 

5115 ،et al Milhabet Isabelle  ) عند تفسيرها للتفاؤل غير الواقعي، حيث بينت أنه راجع إلى الشعور بالقدرة على

الضبط و إدراك القوة المتعلق بحدث معين، و أن القدرة على التحكم في مرض معين كالسيدا مثال ممكنة بإتباع إجراءات 

  . (Milhabet et al ., 2002)ينما ال يمكن لشخص أن يتحكم في حدوث كارثة طبيعية كالزالزل مثال وقائية معروفة، ب

 Spark & Shepherd، 6664سبارك و شيبرد  ، ) و قد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع تلك التي خلصت إليها دراسة      

ء، حيث بينت النتائج أن هذه المخاطر الغذائية وصفها حول عالقة التفاؤل غير الواقعي بالمخاطر المرتبطة بتلوث الغذا( 

 ,Raats)األشخاص بأنها قابلة للضبط، و بالتالي ازداد تفاؤلهم بعدم التعرض لها ألن التحكم فيها سهل حسب رأيهم 

Spark, 1995) . 

 خالصة

ي السلوك الصحي و الخطر، نظرا نستخلص مما سبق، أن التفاؤل غير الواقعي يعد أحد أهم العوامل المعرفية المؤثرة ف   

لما يحدثه من تشوه معرفي يجعل صاحبه يعتقد بأنه محصن ضد المخاطر، مما يحمله على ركوب المخاطر بجرأة غير 

 .عادية تضاعف احتماالت تعرضه لألخطار و تدفع به إلى إهمال اإلجراءات الالزمة للوقاية منها

التطبيقي ، بالبحث في طبيعة العالقة بين التفاؤل غير الواقعي و جملة من  لذا اهتم الباحثون في مجاالت علم النفس   

، و تعتبر دراستنا الحالية أحد تلك الدراسات، و التي ( الخ ...ممارسة الرياضة، التدخين) السلوكات المؤثرة على الصحة  

سياقة اآلمن، حيث خلصت نتائجها إلى هدفنا من خاللها إلى معرفة طبيعة العالقة بين التفاؤل غير الواقعي و سلوك ال

وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا تربط بينهما، بمعنى أن السائق ذو التفاؤل غير الواقعي يصبح ال مباليا إزاء اإلجراءات 

 .الوقائية في السياقة

األحداث، بمعنى (          التحكم) و قد قمنا بتفسير هذه العالقة بناءا على عاملي التجربة الشخصية و القدرة على ضبط    

أن السائق ينطلق في تفكيره من مبدأ مفاده أنه إن لم يقع له سابقا أي مكروه جراء إهماله ألي سلوك من سلوكات السياقة 

الصحية، فإنه لن يحصل له في المستقبل، األمر الذي يجعله يتهاون في االلتزام بمختلف السلوكات التي من شأنها أن تجنبه 

قوع في حادث مرور، و هذا يعكس ضعف تقديره للخطر و تعميمه لألحداث الماضية على أحداث حياته خطر الو

 .المستقبلية

أما فيما يتعلق بعامل القدرة على الضبط، فيتوقف على تصور السائق بأن مجهوده الشخصي يحول دون تعرضه لألذى،    

يق و محيطه كفيلة بأن تمكنه من النجاة من أي حادث يمكن أن أي أن مهاراته في قيادة السيارة  و معرفته بطبيعة الطر

 .  يتعرض له، حتى و إن كان هذا الحادث نتيجة لعدم التزامه بسلوكات السياقة اآلمنة

و بهذا يمكننا القول بأن الدراسة الحالية تمكنت من تحقيق األهداف المسطرة لها ، و جعلتنا ندرك أن التفاؤل غير    

بأن يدفع بالسائق إلى إهمال سلوكات السياقة اآلمنة، و بالتالي إلى التعرض لحوادث سير، األمر الذي يقودنا  الواقعي كفيل

إلى ضرورة تحويل التفاؤل غير الواقعي إلى تفاؤل وظيفي يقوم على أساس الشعور بانخفاض تعرض الشخص لألخطار 

كننا االعتماد على نتائج هذه الدراسة في تسطير برنامج وقائي بسبب اتخاذه كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة، و عليه يم

من شأنه أن يساهم في تعديل التفاؤل غير الواقعي لدى السائقين، بهدف رفع نسبة االلتزام بسلوك السياقة اآلمن ، و بالتالي 

 .التقليل من حوادث السير
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 أبعاد الشخصيةحوادث المرور وعالقتها ببعض 

 -الجزائر -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة: محمد عيسي/  د

- 5-عضو مخبر االرغنوميا جامعة الجزائر

aissi_med2000@yahoo.fr  

 :الملخص

تتمثل هذه الدراسة في معرفة العالقة الرابطة بين بعض أبعاد الشخصية وحوادث المرور في مصلحة جراحة العظام      

حالة، توصلت الدراسة إلى أن الفرضية العامة لهذه الدراسة  41عينة البحث من بمشفى خليل عمران ببجاية، وقد تكونت 

قد تحققت، وهذا يظهر جليا من خالل النتائج التي تحصلنا عليها، حيث تبين أن متوسط درجات العوامل المدروسة كان 

وفيما يخص (. 16.6=4.14)، ولالكتئاب هو (11.91=3.65)، وللقلق هو(14=5،6)درجات الضغط للعينة هو : كالتالي

 .  الفرضيات الجزئية فمنها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق

  )الضغط النفسي، القلق، االكتئاب) أبعاد الشخصية -حوادث المرور: الكلمات المفتاحية

      :مقدمة

ى مخلوق في تعتبر حوادث المرور من اخطر المشكالت التي يعانيها عصرنا، ألنها تستهدف اإلنسان، وهو أغل      

الوجود، إما بالموت أو بالعجز الدائم، أو باإلصابة التي تعيقه عن تقديم الخدمات لفترة من الزمن، ونظرا لمخلفات حوادث 

المرور االجتماعية واالقتصادية والنفسية، تجعل الفرد معرضا لمختلف الضغوطات والتوترات، واالضطرابات النفسية 

تهدفت دراستنا هذه التعرف على بعض أبعاد الشخصية لدى األشخاص المتعرضين وقد اس. بطريقة دائمة ومستمرة

 .لحوادث المرور، وإلجراء هذه الدراسة قمنا باستخدام االستبيان، واستخبار الحاالت الثمانية

 :    الخلفية النظرية

باعتبارها سببا من األسباب  تعتبر ظاهرة حوادث المرور من أهم الظواهر التي تواجهها المجتمعات المعاصرة،       

الرئيسية للوفيات والتي عرفت تزايدا كبيرا خالل السنوات األخيرة، ويرجع ذلك إلى االهتمام الكبير الذي حظيت به 

المركبة كوسيلة نقل، مما أدى إلى تضاعف عددها، فبالرغم من أنها تعتبر وسيلة نقل وترفيه يستفيد منها الجميع، إال أنها 

نقمة نظرا لما تخلفه من آثار سلبية نتيجة سوء استعمالها، والتي تمس مختلف فئات المجتمع باختالف أعمارها تحولت إلى 

وأجناسها ومستوياتها الثقافية واالجتماعية والمهنية، لهذا تسعى جميع الهيئات المعنية باألمر إلى معرفة األسباب المؤدية 

 .ن خطرهالهذه الظاهرة وإعطاء الحلول لتخفيف والحد م

السائق، الراجل، السيارة، الطريق والبيئة، حيث يعتبر : أساسية هي ترتكز على عناصر إن ظاهرة حوادث المرور      

السائق المسؤول األول واألساسي في وقوع حوادث المرور، لكونه يتحكم في السيارة وفي كيفية القيادة حسب حالة الطرق 

مع العلم أن الفترة األخيرة كانت . المتقدمة من حيث نسب وخطورة حوادث المرور وحالة الجو، وتحتل الجزائر المراتب

مليئة بالتظاهرات التحسيسية غير أنها لم تخفض من حوادث المرور، وهناك أعدادا كبيرة يموتون سنويا، بسبب حوادث 

من الناجين يعانون من % 41 المرور، أما الناجون من هذه الحوادث فإنهم يتعرضون آلالم جسمية ونفسية، وأن هناك

اضطرابات ما بعد الصدمة، وتبين الدراسات أن الناجين من حوادث المرور يعانون من األفكار والصورالداخلية، أما 

المتسببون بالحادث فإنهم يشعرون أكثر بلوم النفس والضيق النفسي، ويلجئون إلى كثير من العمليات العقلية الالشعورية 

واإلسقاط، وفي حال فشلهم في التكيف مع هذه المشكالت، فإنهم يبتعدون عن حالة السواء، وفي حالة  كالتبرير والكبت،

عدم قدرة الفرد  التكيف ومجابهة هذه المشاكل، فإن ذلك يؤثر على حياته الشعورية واالنفعالية، فتسبب له الكثير من 

 . )6666غسان يعقوب ، )رجة االكتئاب الضغط النفسي والمخاوف والقلق المؤلم والذي قد يصل به إلى د
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ونظرا الستفحال حوادث المرور في بلدنا  ارتأينا الخوض في هذا الموضوع، حيث حاولنا معالجة الموضوع اعتمادا       

فالضغط النفسي هو ظاهرة سريعة الزوال واستجابة نافعة وضرورية، إذ تخفف . على النظرية السلوكية المعرفية

 Lezarusع وتهيئ له سلوكات مكيفة للرعاية إذا ما لم يزد عن الدرجة العادية، حيث ينظر كال من لزاروس الموضو

إلى أن للضغط عالقة ديناميكية بين الفرد والمحيط يتوسطان اإلدراك أو التقييم المعرفي " Folkman "6614فولكمان 

ند إلى نظرية فيزيولوجية، فإن نموذج الزاروس يركز على والمقاومة، وإن كانت النماذج التي ترى الضغط كاستجابة تست

عندما يوجد تفاوتا " الزاروس"ويحدث الضغط حسب . .    Lazarus et Follawan , 1984)   المثيرات واالدراكات

بين متطلبات وضرورات الوضعية، وقدرات الفرد في االستجابة، مما يتعب موارده فتصبح راحته مهددة، وهذا ما يؤدي 

إلى سقوط الفرد في حالة قلق واكتئاب شديدين، والقلق يعد من الخبرات االنفعالية ذات األهمية بالنسبة للصحة النفسية لدى 

هو استجابة مكتسبة، قد تنتج عن القلق  « Droks »" دروكس"و" Chafer"فالقلق المرضى حسب شافير . اإلنسان

.العادي تحت ظروف معينة ثم تعمم بعد ذلك
 
 .)6661فوزي ،  إيمان)

كما يعتبر االكتئاب من اخطر أمراض العصر انتشارا وهو حالة انفعالية تتسم باالعتمادية وتتميز كذلك بالسلوك السلبي، 

أن األفراد المكتئبين لديهم نظرة ( 6616)عام " Lynn"و" Dracher"وأظهرت العديد من الدراسات من بينها دراسة 

، حول تقدير الذات بين " Velson"و  Move"و" Young"اسة مقارنة أجراها كل من سلبية في تقدير ذواتهم، وعن در

)األفراد المكتئبين وغير المكتئبين، وجد أن األشخاص المكتئبين ليدهم نظرة نقص وتشاؤم حول ذواتهم 
 
 Jean Gotlik, 

واقع حيث يعطي معنى جد مبالغ ، حول األفكار السلبية التي يكونها الفرد عن ال" Cotitraux"وعن دراسة .  ) 1996

 Jean))الخ، والتي تنتج عنها األفكار االكتئابية .... والتجارب المعيشة مثل الفقدان، الحزن، اإلعاقة، حادث مؤلم لألحداث

Cotitraux, 2001. 

وعليه . عاإن التوجه الحالي في جل الدول يرتكز على الجوانب السلوكية لمستعملي الطرق والمبني على الحث والردع م

فإن الوقاية من حوادث المرور يجب أن ترتكز على المسؤولية التي تقع على عاتق السائق، مثل تحديد السرعة ومراقبة 

، وكذا إخضاعه للتنقيط، وذلك من اجل الوصول بالسائق إلى التكيف مع ..تناول الكحول والمخدرات أثناء السياقة 

 .اقة مع مراعاة تغيرات المحيطوضعيته البيولوجية والنفسية أثناء السي

نظرية "والتي تدعى  (Wilde, 1982)لقد جاءت األفكار المتبناة حاليا والمقبولة من طرف الجميع، من نظرية والد      

، وهي مبنية على كون األفراد هم في الغالب من يرفع أو يقلل من المخاطرة، وهم المطالبون بتكييف "استتباب المخاطر

خطورة الوضعية المستهدفة، وكلما كان السائق غير واع بما يحيط به وبخطورة ما ينجم عن الحادث، كلما سلوكاتهم مع 

فاألخطاء يمكن أن تصحح عن طريق التعلم، وعن دراية السائق بالتغيرات الواقعة في محيط . كان الخطر المحدق كبيرا

ة تكنولوجيا والمقاومة للصدمات والمزودة بالكوابح الجيدة، الطرق، وأن الطرق الواسعة، والرؤية الجيدة، والسيارة الراقي

ولكن العامل األساسي الذي من المؤكد أنه سيقلل من هذه الحوادث . من المؤكد أنها ستقلل من الحوادث والخسائر البشرية

أثناء السياقة إلى وتعود أسباب المخاطرة . ولو على المنظور البعيد، هو وعي السائق وسلوكاته نحو مجتمعه ونحو نفسه

، يالحظ أن غالبية األفراد ال يحتاطون بالدرجة  (Douglas, Wildavsky, 1983المستوى الثقافي والجانب االجتماعي 

 ,Le Breton)الكافية ضد المخاطر، بل يسعى البعض للقيام والوقوع في هذه المخاطر ويعتبرونها قيمة ومكانة اجتماعية 

1995;Peretti – Watel, 2000.) 

 :ويمكن تقسيم األفراد الذين يقومون بالمخاطرة أكثر من غيرهم إلى نمطين كبيرين هما

 متغاير النمط اجتماعيا، إلى درجة يمكن تصنيفه مع المؤهلين إلطالق عليهم صفة الضبابية : المشوش الغامض

 (Pérez - Diaz, 2002)والغموض 

 صيحة وال يستجيبون للقوانين المعمول بها وال يعملون بالفرق ال يقبلون التوصية والن: المضاد للتوصية والوقاية

 (.Wildavsky, Dake, 1990)االجتماعي 

وعليه فإن الضغط النفسي والقلق واالكتئاب وعالقتهما بحوادث المرورة والتي هي موضوع دراستنا، تفرض طرح       

 "؟الشخصية هل هناك عالقة بين حوادث المرور وبعض أبعاد:  " التساؤل التالي
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 .تظهر لدى األشخاص المتعرضين لحادث مرور بعض أبعاد الشخصية: الفرضية العامة

 :الفرضيات الجزئية

 هناك عالقة بين حوادث المرور وظهور الضغط. 

 هناك عالقة بين حوادث المرور وظهور القلق. 

 هناك عالقة بين حوادث المرور وظهور االكتئاب. 

  في ظهور هذه األبعاد حسب السنهناك فرق ذو داللة إحصائية. 

 هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور هذه األبعاد حسب درجة اإلصابة. 

 هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور هذه األبعاد حسب وزن المركبة. 

 والمستوى التعليمي -الحالة المدنية : هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور هذه األبعاد حسب. 

نفعال بأنه اضطراب حاد يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه وخبراته الشعورية، ووظائفه الفيزيولوجية يعرف اال     

 )6666المعجم العربي األساسي ،)الداخلية، وهو ينشأ في األصل عن مصدر نفسي 

حيث يعجز الفرد كما أنه انعكاس نفسي، وتتخذ شكل خبرة وجدانية فورية، وتنشأ االنفعاالت الحادة في الظروف الصعبة، 

من مواجهتها
 

 .)6661معجم علم النفس المعاصر،)، 

عالوة عن كون االنفعاالت تتضمن استجابات شعورية وأفعال ظاهرية وأخرى داخلية، ويمكنها أن تعرقل أو تسهل 

استجابات الفرد
 
 .)6616كاظم ولي آغا ، )

االضطراب المصحوب باستجابات شعورية، وسلوكية،  من خالل ما سبق، نخلص إلى أن االنفعال هو تلك الحالة من      

وفيزيولوجية، والتي نجدها عند األشخاص المتعرضين لحوادث المرور، وتتمثل بعض هذه االنفعاالت في الضغط والقلق 

 . واالكتئاب

 : أهمية وسبب اختيار الموضوع 

ر في السنوات األخيرة وما ينجر عنها من مآسي إن اختيارنا لهذا الموضوع راجع إلى مالحظتنا لكثرة حوادث المرو      

تخص الفرد، كإصابته أو حتى إعاقته وتخص العائلة التي تعاني بمعاناة المريض ومن جهة أخرى نظرا للدور الفعال 

والهام الذي يلعبه الفرد في المجتمع خاصة فئة الشباب األكثر عرضة لحوادث المرور، ففي حالة تعرضه لحادث قد يؤدي 

 .إلى تكوين استجابة انفعالية تؤثر على حياته النفسيةبه 

 :أهداف البحث

 محاولة تسليط الضوء على ظاهرة خطيرة جدا تؤدي بحياة مئات من األرواح. 

 إظهار عواقب هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع. 

 إضافة إلى أنه كلما كثرت الدراسات كلما زاد الوعي. 

 : حدود البحث

وتخص نتائج . ه الدراسة على عينة البحث في مجال مكاني وزماني وفي حدود األدوات المستخدمةتتوقف نتائج هذ     

 .هذه الدراسة مصابين من مشفى خليل عمران ببجاية

هو كل اإلصطدامات التي تقع في الطرقات أو في الطريق المفتوح لسير العمومي، وقد تخلف ضحية  أو : حادث المرور

 , ministère des transports))ى، وكانت على األقل سيارة واحدة متورطة فيه       عدة ضحايا من قتلى وجرح

2000 

هو كل واقعة تحدث من جراء اصطدام سيارة بسيارة، أو براجل أو بشيء آخر، ويكون ذلك بسبب : التعريف اإلجرائي

 .يةممارسات وتصرفات خاطئة من طرف السائقين، وينتج عنها خسائر مادية وبشرية ونفس
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

للتحقق من فروض الدراسة الحالية وفحص العالقة اإلرتباطية بين حوادث المرور وبعض أبعاد : أوال منهج الدراسة

 .الشخصية، تم استخدام المنهج العيادي الذي يهدف إليجاد عالقة بين المتغيرين

) ى عينة الدراسة من مصلحة جراحة العظام بمشفى خليل عمرانتم الحصول عل: ثانيا عينة الدراسة وطريقة اختيارها

شخصا، أغلبهم  41تتكون العينة من . ، والمتمثلة في األشخاص الذين تعرضوا لحادث مرور(الجزائر –والية بجاية 

 ) انويمتوسط،ث) كما شملت العينة مستويات ثقافية مختلفة . ، جلهم شباب(سنة 11 -51) ويتراوح سنهم مابين . ذكورا

تستقبل . ، مصلحة جراحة العظام(الجزائر –والية بجاية ) تمت الدراسة بمشفى خليل عمران: ثالثا مكان إجراء الدراسة

هذه المصلحة األشخاص الذين تعرضوا لحادث مرور، لغرض القيام بالفحوصات وإجراء العمليات الجراحية أو وضع 

بعد زيارة المرضى المقيمين، طبقت عليهم األدوات المعدة لهذه . ابةالجبس، وتتم إقامتهم في المشفى حسب درجة اإلص

 .الدراسة، وتكرر العمل كلما توفر مرضى جدد

إن طبيعة الفرضيات تتحكم في اختيار األدوات التي تستخدم في البحث وذلك لحل المشكلة والتحقق  :رابعا أدوات الدراسة

،  (SQ 8 )المالحظة، االستبيان، استخبار الحاالت الثمانية: قنيات التاليةمن الفرضيات، وللتأكد مما سبق تم استعمال الت

 (.6611لدماطي وعبد الخالق،)ترجمة ا

، وعن طريق تحليل التباين، تمت معالجة ((SPSSاستخدم في هذه المعالجة برنامج  :خامسا المعالجة اإلحصائية

 .المعطيات المراد حسابها

)واالنحراف المعياري ( X)الحسابييمثل المتوسط (: 1)رقم الجدول 
2 ) (.ب +أ) للعينة ككل الصيغة 

 االكتئاب القلق الضغط 

 X  X  X  عدد أفراد العينة

41 14 5.6 11.91 3.55 16.6 4.14 

، الذي يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعينة ككل، وحسب توزيع (6)نالحظ من خالل الجدول رقم       

) جة   والقلق بدر) 14) درجات المقياس نالحظ أن أفراد العينة يتمتعون بدرجات عالية، في كل من الضغط بدرجة

 2كما نالحظ أن العينة متجانسة، لكون قيمة. درجة قصوى للمقياس) 95) مقابل) 16.6)، واالكتئاب ب)11.91

أما الدرجات العالية في كل من . متقاربة، وذلك ربما لكون الحادث الذي تعرضوا إليه، كان تأثيره متقاربا بين أفراد العينة

كتئاب، فهي تدل على أن أفراد العينة تأثروا بالحادث الذي أدى إلى ظهور هذه العوامل، وقد يعود الضغط والقلق واال

تأنيب الضمير خاصة  -المعاملة السيئة في المستشفى -بعدهم عن أسرهم  -طول المدة اإلستشفائية -: السبب في ذلك إلى

المستقبل وما يترتب عنه من معاناة نفسية،  الخوف من-إذا كان السبب في الحادث أو تسبب في موت أحد األشخاص

 جسمية، 
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 .حسب السن( ب +أ) واالنحراف المعياري لعينة للصيغة ( X)يمثل المتوسط الحسابي (: 1)الجدول رقم 

 عدد أفراد  

 العينة

 االكتئاب القلق الضغط

X السن  
2  X  

2  X  
2  

سنة 10-12  61 11.91 6.1 13.39 5.56 11.39 6.19 

سنة 30-32  65 11 1.11 16.1 5.46 13.61 4.66 

سنة 40-42  65  16.33 4.55 11.1 3 11 9 

ي يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعينة حسب السن، وتبين النتائج الذ( 5)نالحظ من خالل الجدول رقم 

يتمتعون بدرجات عالية من الضغط  )سنة 56إلى  51) المتحصل عليها حسب توزيع درجات المقياس، أن أفراد العينة من

لعينة متجانسة لكون قيمة،كما نالحظ أن ا)درجة 11.39)، واالكتئاب ب  )13.39)،والقلق ب) 11.91) النفسي بدرجة
2 حيث تبين النتائج المتحصل عليها أن أفراد هذه العينة )سنة  36إلى  31) ونفس الشيء بالنسبة لعينة. متقاربة

أما فيما . )درجة 13.61)، واالكتئاب ب)درجة 16.1)، والقلق ب)درجة 11)يتمتعون بدرجات عالية من الضغط ب

وحسب النتائج المتحصل عليها فإن أفراد هذه العينة يتمتعون بدرجات منخفضة )سنة  46إلى  41) نيخص العينة م

 )درجة 11)واالكتئاب ب ) 11.1)ب والقلق) 16.33)مقارنة من أفراد العينيتين السابقتين حيث أن درجة الضغط تقدر ب

فراد العينيتين السابقتين ينظرون إلى المستقبل بنظرة وهذا ال يعني أن الفئة لم تتأثر بالحادث وربما يعود هذا إلى أن األ

 .)سنة 46الى 41) تشاؤمية، وان الحادث أثر عليهم تأثيرا قويا مقارنة مع أن أفراد العينة من

 .حسب السن( ب +أ) لعينة الصيغة   Tيمثل قيم(: 3)الجدول رقم 

 الضغط عدد أفراد العينة 

 

 القلق

 

 االكتئاب

 الفئة العمرية

 سنة 12-10من 

 سنة 32-30مع 

64 3.3** 2.3* 2.32* 

 سنة  12إلى  10من 

 سنة 42إلى  40مع 

64 7.97*** 7.89*** 8*** 

 سنة 32إلى  30من 

 سنة 42إلى  40مع 

65 6.3*** 5.31*** 5.3*** 

إحصائية كبيرة وهي  ، الذي يمثل معامل االرتباط حسب السن، حيث يبين أن هناك دالالت(3)يتضح من الجدول رقم      

، (1.16)يتضح أن هناك داللة عالية بالنسبة للضغط عند ( سنة36-31)وفئة( سنة 56-51)بالنسبة لفئة العمرين: كالتالي

وهذا يدل على أن كال الفئتين تتمتع بدرجات عالية من الضغط، وهذا يعود ربما إلى هاتين الفئتين ما زالت في مقتبل العمر 

المعاملة السيئة، تأنيب : لها وما يستنتج عن حالتهم الصحية والنفسية باإلضافة إلى عوامل أخرى مثلمنشغلة جدا بمستقب

( 1.116)وبمالحظة الجدول الذي أمامنا نجد فروقا دالة بدرجة عالية عند . الضمير، مستقبلهم االجتماعي واالقتصادي

فئة األولى، وهو ما يعني أن الخوف الشديد والنظرة إلى ، وهذه الداللة لصالح ال(سنة 46-41)وفئة ( سنة56-51)بين فئة

 .المستقبل عند الفئة األولى وهي فئة الشباب لها طموحاتها ونظرتها لمستقبل مما يضفي عليهم ضغطا عاليا
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 وهي أعلى بقليل( 1.116)يالحظ أيضا أن هناك فروقا دالة جدا ( سنة 46-41)وفئة ( سنة 36-31)بمقارنة الفئتين       

عند الفئة األولى وهذا يعني أن هذه الفئة يعتبرون من فئة الشباب أيضا وفي المرحلة المنتجة فيبدو أنهم متخوفون مما 

يالحظ من درجاتهم أنهم في حالة استقرار، ( سنة 46-41)سينتج من آثار الحادث ويبدو أن هذا األمر طبيعي، بينما الفئة 

59.33=)لى الرغم من متوسط معدل ضغطهم العاليةلتبصرهم بالواقع وتصرفاتهم المتزنة ع X ) وقد يعود ذلك إلى

ويالحظ من المراجع النظرية أن . تأنيب الضمير واالنشغال بأسرهم أو البعد عن المنزل والمكوث الطويل في المستشفى

ويمكن مالحظة ذلك من خالل . د يكون العكسهناك عالقة وطيدة بين الضغط والقلق، فقد يكون الضغط ناتج عن القلق وق

( 1.11)القلق يمثل داللة عند ( سنة 36-31)و( سنة 56-51)حيث يالحظ أنها متقاربة جدا في الفئتين ( 3)نتائج الجدول 

وبما أن العاملين متالزمين فتكون األسباب تقريبا متشابهة الفئة األولى شباب . وهي مرتفعة بقليل عند الفئة األولى

فيالحظ أن هناك داللة جدا ( سنة 46-41)و( سنة 56-51)فبالنسبة للفئتين . نظرون إلى المستقبل نظرة خاصة ومميزةي

( 1.116)نجد أن هناك داللة عالية جدا ( سنة 46-41)و( سنة 36-31)أما الفئتين . وهذا لصالح الفئة األولى( 1.116)

يالحظ من األساس النظري، أن اإلنسان ال . لكونهم مازالوا في مرحلة الشباب( X=16.1)وهي أعلى عند الفئة األولى 

يصاب باالكتئاب إال إذا تكرر الضغط والقلق لمدة طويلة وبشدة عالية وهو يالحظ في الفئات الثالث حيث نجد االكتئاب 

وقد يعود هذا االرتفاع إلى أسباب ( 1.116)عالية جدا وفي الفئة الثانية والثالثة بداللة ( 1.11)في الفئة األولى بداللة عند 

 :متعددة منها

 .طول أوقات الفراغ فتسحب لإلنسان كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل-طول مدة االستشفاء -

 .المعاملة السيئة خاصة في الفترة الليلية-اآلالم المستمرة والمتكررة -

 .حسب وزن المركبة( ب+الصيغة أ)يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط للعينة (: 4)الجدول رقم 

 

الذي يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط حسب وزن ( 4)نالحظ من خالل الجدول رقم      

درجة  )14.11)أن أفراد عينة الوزن الخفيف يتمتعون بدرجات عالية من الضغط  المركبة وتبين النتائج المتحصل عليها

درجة، كما أنها عالية عند أفراد العينة للوزن الثقيل حيث نجد الضغط ) 16.93)درجة واالكتئاب ب ) 16.11) والقلق ب

االرتباط فيتضح من خالل أما فيما يخص معامل . درجة) 15.4) درجة واالكتئاب ب)  11)درجة والقلق ب ) 13.1)ب 

( ثقيل6خفيف)هذا الجدول أن الضغط ال يمثل فروقا دالة وذلك لتقارب كبير جدا في الدرجات وهي عالية في كلتا الحالتين 

والتفكير . تعرضهم لحادث مؤلم-التركيز المستمر طوال مسافة السير مما يؤدي إلى التعب والملل-: وقد يعود السبب إلى

تأنيب الضمير خاصة  -. مة التي تحدث تغييرات فيزيولوجية ونفسية تؤثر عليه وبالتالي حدوث الضغطالمستمر في الصد

 .Seleyعدم تجاوز مراحل الضغط حسب نظرية  -. إذا تسبب في موت أحد األشخاص

وبالرغم من  بينما االكتئاب.  وهي عالية جدا عند أصحاب الوزن الخفيف) 1.116أما القلق يمثل داللة عالية جدا      

. ارتفاعه في كال الوزنين لكنه ال يصل إلى حد الفروق الدالة،  وقد يعود ذلك إلى عدم استمرار أعراض الضغط والقلق

 .وأن األفراد لم تمر عليهم مدة طويلة حتى تترسخ فيهم هذه العوامل وتصبح مزمنة، ومن ثم الدخول في مرحلة االكتئاب

 أفراد  

 العينة

 الضغط

 

 االكتئاب القلق

X زن المركبةو  
2  X  

2  X  
2  

 4.65 16.93 3.11 16.11 3.1 14.11 31 خفيف

 4.11 15.4 3.5 11 6.65 13.1 61 ثقيل

 1.31 4.15 1.13  (T)معامل االرتباط 
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 (ب+أ)بي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط للعينة الصيغة المتوسط الحسا(: 5)الجدول رقم 

 .حسب درجة اإلصابة 

 عدد أفراد 

 العينة 

 الضغط

 

 االكتئاب القلق

 Xدرجة            

 درجة 

 اإلصابة 

X  
2  X  

2  X  
2  

 5.61 13.93 5.91 16.11 5.91 14.11 31 خطيرة

 1.95 11.4 3.14 16.1 3.5 13 61 خفيفة

 ***6.49 6.56 5.31 (T)معامل االرتباط 

عينة الصيغة الذي يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط ل( 1)نالحظ من خالل الجدول رقم      

( 14.33) حسب درجة اإلصابة، أن أفراد العينة ذوي اإلصابة الخطيرة أن درجة الضغط مرتفعة عند درجة ( ب+أ)

أما فيما يخص معامل االرتباط .  مقارنة مع األفراد ذوي اإلصابة الخفيفة( 13.93)واالكتئاب ب ( 16.11)والقلق بدرجة 

(T )ن فروقا دالة ودرجاتها تظهر متفاوتة في كلتا الفئتين على الرغم  من كونها عاليةفإن كال من الضغط والقلق ال يمثال . 

وهو مرتفع في اإلصابة الخطيرة منه عند اإلصابة الخفيفة وقد ( 1.116)بينما االكتئاب فهو يمثل داللة عالية جدا عند     

والقلق لتتجاوزهما إلى مرحلة االكتئاب وقد  استمرت وتكررت نسبة الضغط( إصابة خطيرة)يوضح ذلك بأن الفئة األولى 

. يعود ذلك إلى طول مدة االستشفاء،كما ذكر سابقا، إضافة إلى نوع اإلصابة ومكانها، اآلالم المستمرة وربما الحادة

 .والخضوع إلى عملية أو عدة عمليات وما ينجر عنه من ضغط وقلق مستمرين وبالتالي الوقوع في االكتئاب والبؤس

 ( ب+الصيغة أ)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط لعينة(: 6)رقم  الجدول

 حسب الحالة المدنية

 االكتئاب القلق الضغط أفراد العينة 

X  الحالة المدنية  
2  X  

2  X  
2  

 1.54 16.3 5.14 19.1 3.95 16.4 51 المتزوجون

 5.3 14.1 5.6 13.9 6.4 16.1 51 العازبون

 ***7.32*** 8.42*** 5.65  (T)معامل االرتباط 

باط للعينة الذي يمثل المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري، ومعامل االرت( 1)نالحظ من خالل الجدول رقم       

حسب الحالة المدنية، وتبين النتائج المتحصل عليها أن أفراد عينة العازبين يتمتعون بدرجات عالية من ( ب+الصيغة أ)

أما فيما يخص معامل . مقارنة مع فئة األفراد والمتزوجين) 14.1) واالكتئاب) 13.9)والقلق) 11.1) الضغط بدرجة

حيث ( 1.116)ول أن قيمة الضغط والقلق واالكتئاب تمثل داللة عالية جدا عند فيتضح من خالل هذا الجد( T)االرتباط 

( 1.116)ونفس الشيء للقلق فهي تمثل ( 1.116)بالنسبة لضغط فهي تمثل فرق ذو داللة عالية جدا عند ( T)أن قيمة 

فسر هذا على أن الشباب هم وهي أعلى عند الشباب الغير متزوجين وي( 1.116)واالكتئاب كذلك فرق ذو داللة عالية عند 

أنهم تعرضوا لحادث مرور، كذلك لخوفهم -: األكثر استعدادا للوقوع في القلق والضغط واالكتئاب والعتبارات عدة منها
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من المستقبل، خاصة من ناحية الزواج خصوصا إذا تسبب لهم الحادث في إعاقة جسدية، كما يترتب عن الحادث تأنيب 

 .ونظرة المجتمع إليه-.بالضمير عند الشخص المصا

 ( ب+الصيغة أ)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط لعينة (: 7)الجدول رقم 

 .حسب المستوى التعليمي

 عدد أفراد 

 العينة 

 الضغط

 

 االكتئاب القلق

 

 مستوى تعليمي  
X  

2  X  
2  X  

2  

 5.95 13.31 3.64 16.16 3.13 14.53 51 المتوسط

 1.65 16.64 5.19 15.51 5.11 14 64 الثانوي

 ***1.53 3.32*** 3.65  (T)معامل االرتباط 

( ب+الصيغة أ)ابي واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط للعينة المتوسط الحس( 9)نالحظ من خالل الجدول رقم       

حسب المستوى التعليمي وتبين النتائج المتحصل عليها أن درجات الضغط مرتفعة عند ذوي المستوى المتوسط 

مقارنة   )15.51)كما نجد أن القلق مرتفع عند ذوي المستوى الثانوي ب ( 14)وذوي المستوى الثانوي ( 14.53)ب

 13.31)، أما بالنسبة لالكتئاب فهي مرتفعة عند ذوي المستوى المتوسط، ب )  16.16)ذوي المستوى المتوسط ب  ب

، فإننا ال نجد هناك (T)درجة أما فيما يخص معامل االرتباط ) 16.64)درجة مقارنة عند ذوي المستوى الثانوي ب )

وهي عالية عند ذوي المستوى ( 1.116)ئية عالية جدا عند داللة في الضغط، أما  بالنسبة للقلق فهي ذات داللة إحصا

-تعرضهم إلى حادث مرور : وقد يعود السبب إلى( 1.116)أما االكتئاب فهي كذلك  ذات داللة عالية جدا عند. المتوسط

 .التفكير في المستقبل وما ينتظره-سوء تقدير الموقف  -قلة الوعي والمستوي الثقافي-تأنيب الضمير

إن العديد من الدول الغربية تتبع  سياسة متشابهة فيما يتعلق بأمن الطرقات، وكلها تعتبر : ليه نخلص إلى ما يليوع      

أن المشكل األساسي ينصب على هندسة شبكة الطرقات وكذا على المركبات، إال أن الحقيقة في هذا األمر هو الجانب 

وتعتبر الواليات المتحدة أن مكافحة خطر الطرقات ال يقل . األول السلوكي، والذي يجب أخذه بعين االعتبار وفي المقام

 .أهمية عن الرعاية الصحية للمستهلك أو حمايته من اعتداء عسكري أو من انتشار مرض معدي

  :لقد تم استنباط ثالثة نماذج لمفهوم الخطر

 قا بالخطر أو الحادث نفسه، أو يستعمل الفرد اإلدراك الحسي وذلك لجعل الخطر يتجه نحو الصفر أكان ذلك متعل

، فهذا اإلدراك الحسي يعمل على االقتراب من (Nããtãnen, Summala 1976)المتعلق بالخوف من التعرض للعقوبة 

النظرية الصفرية للمخاطر، وفي حال ارتفاعه قليال فإن آليات الضبط تتدخل من أجل إصالح  وإعادة الوضعية إلى 

 .طبيعتها

  نموذج فيلير(Fuller, 1984 ) لتالفي الخطر والذي يقترح فيه تعديل وإثراء النماذج الحالية وذلك بإضافة الجانب

 .القانوني وتوسيعه وتطبيقه الصارم، وكذا أخذ المخاطر البيئية بعين االعتبار

  نموذج فان دير موالن وبوتيشير(Van Der Molen, Bötticher, 1986 ) وهو النموذج التدريجي والذي يثير

 .كلة التخطيط لألنشطة المختلفة، ويركز على الدور الخاص بالسلطات العمومية  في هذا التخطيطمش

فالتوجه الحالي يستند على فعالية البرامج الوقائية وعلى اإلعالم الجيد المبرز لألسباب الرئيسية المفضية إلى  

من الحوادث التي يرجعها المهتمون وكذلك الموت، وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة مازلنا نشاهد الكثير 

  . السلطات العمومية إلى كون هذه البرامج والمجهودات تحتاج إلى وقت حتى تجنى ثماره
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والذي يقترح استراتيجيات ( Nããtãnen, Summala 1976)لـ ( الخطر الصفري)كما طرح نموذج يماثل نموذج      

هذا النموذج رواجا عالميا، ويسعى هذا النموذج إلى تعديل سلوك السائقين، فعالة يمكن للسلطة العمومية تطبيقه، وعرف 

وهو يستوجب التركيز على جانب اإلدراك الحسي حول المخاطرة، كاحتمال الوقوع تحت المراقبة ولهذا يستوجب 

المراقبين  تحسيس السائقين بأنهم فعال تحت المراقبة، ولكي يتحقق هذا فعال، يصبح من الضرورة بمكان رفع عدد

وتزويدهم بأحدث األجهزة والقيام بمعاقبة كل المخاطرين، ويتطلب على السلطات العمومية المختصة القيام بإشهار 

 .وإعالم دائم تضمن وصوله إلى السائقين كافة

وأن اإلحساس . عةلقد تم التحقق تجريبيا، بأن هناك عالقة بين الصعوبات التي يتلقاها السائق أثناء أداء المهمة والسر      

فنظرية اتخاذ القرار سمحت .  بالمخاطرة تشكل بعدا محفزا لالبتعاد وتجنب القيام بسلوكات المخاطرة العالية أثناء السياقة

باستنباط نماذج من المخاطر، والتي تحدد جملة من السلوكات، ويرجع تنوع هذه النماذج والسلوكات إلى اختالف العوامل 

 .ة والبيئيةالفردية واالجتماعي

ولما كان هدف قانون المرور هو السعي لتغيير سلوكات السائق، فإن هذه النماذج سمحت بالهام سياسات عمومية       

وإصالحات قانونية وقضائية، وتعمل هذه السياسات واإلصالحات على تحديد سلوكات بعض الجماعات التي تتصف 

عيم السلطات العمومية ويمكن ترسيخ هذا النهج إذا ما دعم  بالجوانب بسلوكات المخاطرة، وتحتاج هذه النماذج إلى تد

تبقى نقطة أخرى ذات أهمية كبيرة، هي شركات التأمين التي يجب عليها أن تلعب دورا هاما، وذلك . التربوية والوقائية

بون في الحوادث، وذلك بمنحهم بمتابعة المتسببين في الحوادث، وذلك برفع أسعار التأمين، وتشجيع السائقين الذين ال يتسب

 .تخفيضات معتبرة على التأمين

أظهرت   حيث. هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور األبعاد المدروسة، فهي قد تحققت: والمتمثلة في الفرضية األولى

، هذا بالنسبة (1.11)بالنسبة للضغط، أما القلق واالكتئاب فكانت الداللة عند( 1.16)أنها دالة وبداللة عالية عند   Tقيمة

، فإن معامل االرتباط كان ذو داللة )سنة46-41) مع) 56-51)، أما الفئة من )سنة36- 31)مع  )سنة56-51)للفئتين 

، فإن )سنة 46-41) مع) 36-31) أما فيما يخص الفئة من(. 1.116)عالية جدا بالنسبة للضغط والقلق واالكتئاب عند

وربما يعود ذلك . بالنسبة للضغط والقلق واالكتئاب على السواء( 1.116)الية جدا عند معامل االرتباط فكان ذو داللة ع

إلى أن الشباب أكثر عرضة لالضطرابات النفسية وان الحادث أثر عليهم، إضافة إلى النظرة التشاؤمية عندهم  نحو 

 .المستقبل

، حيث أنها ال "هذه األبعاد حسب درجة اإلصابة هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور: "والمتمثلة فيالفرضية الثانية 

 .آلة إحصائيا بالنسبة للضغط والقلق=تبدي فروقا 

، وقد يعود ذلك إلى طول المدة اإلستشفائية إضافة إلى (1.116)أما االكتئاب فإن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عالية عند 

 .نوع اإلصابة والمعاملة

، حيث تبين "هناك فرق ذو داللة إحصائية في ظهور هذه األبعاد حسب وزن المركبة: "والمتمثلة في الفرضية الثالثة

أما القلق فهو ذو داللة عالية عند . بالنسبة للضغط بأنها غير داللة، وذلك ألن الفئتين تعيش ضغطا متقاربا نتيجة الحادث

أما االكتئاب فهو ال يمثل داللة . قا شديدا، لكونهم يفكرون بأستمرار في الحادث وتأثرهم بالصدمة التي ولدت قل(1.116)

 . إحصائية

هناك عالقة دالة إحصائيا في ظهور هذه األبعاد حسب الحالة المدنية والمستوى : "والمتمثلة في الفرضية الرابعة

 :حيث أنه" التعليمي

الية عند العازبين في كل من ، حيث أنها ع(1.116)بالنسبة للحالة المدنية، هناك فرق ذو داللة إحصائية عالية جدا عند 

الضغط والقلق واالكتئاب، وهذا ألن العازبين في حالة توتر شديد ونظرة تشاؤمية للمستقبل وخاصة لعدم وجود زوجة 

لمساندته والتفكير فيه، أما فيما يخص المستوى التعليمي في ال تمثل داللة بالنسبة للضغط بين العازبين والمتزوجين، لكنها 

بالنسبة للقلق واالكتئاب وهذا يعود ربما إلى سوء تقدير الحادث، وتضخيم اإلصابة، ونقص ( 1.116)ة عالة تمثل  دالل

الوعي والمستوى التعليمي ومن كل هذا نستنتج أن هناك عالقة بين حوادث المرور وظهور بعض أبعاد الشخصية حيث 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

34 
 

رض لحادث المرور يؤثر في الفرد ويولد فيه أن التعرض لحادث المرور وظهور بعض أبعاد الشخصية حيث أن التع

 .  ضغطا شديدا الذي يؤدي به إلى القلق ومنه يؤدي به الحادث إلى حالة اكتئاب

 :   الخاتمة

تتمثل هذه الدراسة في معرفة العالقة الرابطة بين بعض أبعاد الشخصية وحوادث المرور في مصلحة جراحة العظام      

:  حالة، وذلك لهدف اإلجابة على اإلشكالية والتي تمثلت  في 41وقد تكونت عينة البحث من بمشفى خليل عمران ببجاية، 

و توصلت الدراسة إلى أن الفرضية العامة لهذه الدراسة ".  هل هناك عالقة بين بعض أبعاد الشخصية وحوادث المرور"

أن متوسط درجات العوامل المدروسة كان  قد تحققت، وهذا يظهر جليا من خالل النتائج التي تحصلنا عليها، حيث تبين

وفيما يخص (. 16.6=4.14)، ولالكتئاب هو (11.91=3.65)، وللقلق هو(14=5،6)درحات الضغط للعينة هو : كالتالي

 .   الفرضيات الجزئية فمنها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق
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 العناصر النفس تربوية المتعلقة ببعض السلوكيات المخلة بقواعد السياقة
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Résumé : 

       L’éducation routière constitue l’un des sujet qui est très sensible en Algérie ; pour faire face au 

phénomène des accidents de la circulation qui coûtent la vie à un grand nombre de citoyens algériens 

dans les routes, malgré les nouvelles mesures juridiques pour dissuader les contrevenants ; pour 

maitriser ce phénomène il faut tenir compte de l’individu dans ces composantes psycho- éducatives 

émotionnelles et professionnelles consciente et  inconscientes.  

       Le but de cette étude est de déterminer les éléments du phénomène éducatif auto-excitation des 

accidents de la circulation et des variables internes qui contribuent à l'absence de prise de conscience 

et la façon de traiter le détournement comportementale contre les règles de conduite, et ce à travers 

l'examen d'un échantillon de conducteurs de taxis 

 :ملخص

تعد التربية المرورية من أهم المواضيع الحساسة في مواجهة ظاهرة حوادث المرور التي تودي بحياة الكثير من 

المواطنين الجزائريين في الطرقات رغم التدابير القانونية الجديدة لردع المخالفين والتي خفضت من الحوادث إال أن هذه 

لم تتبع بتدابير أخرى تأخذ بعين االعتبار الفرد بكينونته الشخصية و تحليل  التدابير غير كافية للتحكم في الظاهرة ما

 . دوافعه الشعورية والالشعورية أثناء ممارسته لفعل السياقة 

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العناصر النفس تربوية المثيرة لظاهرة حوادث المرور والمتغيرات الداخلية المساهمة في 

وكيفية مواجهة السلوكيات المخلة بقواعد السياقة، وذلك من خالل إجراء فحص على عينة من  غياب الوعي المروري

 .سائقي سيارات األجرة والحافالت

 : اإلشكالية

تحصد الطرقات في بالدنا العديد من األرواح، قتيل في كل ساعتين هى نسبة عالية مما يجعل التفكير مشروعا في أهمية    

تكاثفت الجهود من كل األطراف الفاعلة في . السائقين بصفة خاصة والمجتمع المدني بصفة عامة التوعية المرورية بين

مراقبة نظام السير والطرق و شرعت ترسانة من القوانين لردع المخالفين، وتنظيم حركة السير داخل وخارج المدن إال أن 

 .ادثهذه اإلجراءات لم تكن فعالة برغم أنها ساهمت في اإلنقاص من الحو

وتتعدد أسباب الحوادث فمنه ما يتصل بالسائق ومنها ما يتعلق بنوعية الطريق و لقد خلصت اغلب التقارير الوطنية      

لمصالح األمن لتفاوت النسب المئوية لهذه األسباب المسببة للحوادث غير أن السبب  الرئيس فيها يرجع للسائق وقدرته 

 . على قيادة المركبة بعقالنية
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عد نشاط السياقة من بين السلوكيات التي أصبحت عامال هاما في الصحة بحيث كلما التزم السائق بسلوكيات تحكمية وي   

اقتربت صحته من التوازن النفسي وكلما التزم بسلوكيات خطرة اقتربت صحته من التوازن النفسي وأصبح من هذا 

ك الصحي للسائق والذي نهدف من خالله إلى إجراء مقارنة المنطلق وقع اختيارنا على هذا الموضوع والمتمثل في السلو

جانب : بين سائقي السيارات العادية وسائقي سيارات األجرة، وبهدف اإللمام بجوانب الموضوع قسمنا البحث إلى جانبين

لتزام بالسلوكيات نظري يتعلق بالسياقة والذي يضم مفهوم السياقة و كذا حوادث المرور باعتبارها النتيجة المباشرة لعدم اال

الصحية أثناء قيادة المركبة ،وسلوك السائق ذو العالقة بالصحة والذي يضم بدوره مجموعة من السلوكيات الواجب 

أما الجانب الميداني فيضم المنهج  الذي اتبعناه في البحث، إضافة إلى األدوات المستخدمة في . االلتزام بها أثناء السياقة

تختلف طريقة الحصول على رخصة السياقة عند . فقد خصصناه  إلى عرض وتفسير النتائج ذلك ،أما الفصل األخير

سائقي سيارات األجرة عن سائقي السيارات العادية بحيث يقوم سائقوا سيارات األجرة بتكوين متخصص يعمد فيه مركز 

ميكانيكي اال ان التوعية النفسية التكوين إلى تلقينهم بعض السلوكات الصحية وكذا مبادئ في اإلسعافات األولية وال

والتربوية تكاد تكون مفقودة في هذه المراكز، لذلك نحاول من خالل هذه الدراسة كشف العوامل التربوية والنفسية 

 :المساهمة فى تفاقم ظاهرة حوادث المرور فى بالدنا بطرح التساؤالت التالية

 هرة الحوادث المرورية؟ما هي العناصر النفس تربوية المساهمة في إحداث ظا-6

 هل توجد عالقة ارتباطيه بين العناصر التربوية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة؟-1

 هل توجد عالقة ارتباطية بين االعناصر النفسية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة؟-3

 ة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة فى السياقة؟هل توجد عالقة ارتباطية بين العناصر الدخيل-4 

 هل توجد عالقة ارتباطيه بين عناصر التحكم في السياقة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة؟ -1

 :أهداف الدراسة -1

 :تهدف الدراسة إلى تشخيص

 .العوامل التربوية المساهمة في إحداث حوادث المرور - أ

 .فسية المساهمة في إحداث حوادث المرورالعوامل الن - ب

 .العوامل الدخيلة المساهمة في إحداث حوادث المرور -ج

 .العوامل المتعلقة بالتحكم في السياقة المساهمة في حوادث المرور -د

 .الكشف عن طبيعة العالقة الموجودة بين العناصر النفس تربوية والخبرة المكتسبة في السياقة -ه
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 :ف اإلجرائي للمتغيرات األساسية للدراسةالتعري -3

هي الدرجة التي يتحصل عليها سائقوا سيارات األجرة في األبعاد والعوامل األربعة المتعلقة :  العناصر النفس تربوية -

بمقياس التربية المرورية لسائقي سيارات األجرة وتتمثل في العنصر النفسي والعنصرر التربوي والعنصر الدخيل 

 .ر المتعلق بالتحكم االحترافي في السياقةوالعنص

 :الفرضيات-4

 .هناك عناصر نفس تربوية تساهم في إحداث ظاهرة الحوادث المرورية -6

 .توجد عالقة ارتباطيه بين العناصر النفسية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة -5

 .الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقةتوجد عالقة ارتباطية بين العناصر التربوية المساهمة في   -3

 .توجد عالقة ارتباطية بين العناصر الدخيلة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة -4

 .توجد عالقة ارتباطية بين عناصر التحكم في السياقة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة -1

 :إجراءات الدراسة -5

ه الدراسة على استقصاء أراء مستعملي الطريق من سائقي سيارات األجرة في إطار  المنهج الوصفي ترتكز هذ     

اإلرتباطى لتشخيص العوامل المساهمة في إحداث حوادث المرور من خالل مقياس صمم من طرف الباحثين، حيث يتكون 

 :و يتضمن األبعاد التالية ( ( 16)، غيرموافق(15)، موافق نسبيا(13)موافق –حسب سلم ليكرت )عبارة  51من 

 .البعد النفسي يضم خمس عبارات  - أ

 .البعد التربوي يضم خمس عبارات - ب

 .البعد الدخيل يضم خمس عبارات - ت

 .البعد المتعلق بالتحكم يضم خمس عبارات  - ث

 :العينة -6

. والسوسيومهنية فردا من سائقي سيارات األجرة حسب الخصائص  والمتغيرات الديموغرافية 96تضمنت عينة الدراسة 

 :التي يبينها العرض التالي

 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية واالجتماعية المهنية ألفراد العينة  -1

 الخصائص الشخصية  1-1

سنة  96و 51تقع أعمارهن بين  مبحوث 96الرجال بلغ قوامها من   أننا إزاء عينة  6يتضح من خالل معطيات الجدول 

في حين أن , وهي الفئة المنتج في أي مجتمع, سنة 16و  51أفرادها تنحصر أعمارهم بين  من%  11.6وما يزيد, ملةكا

 . سنة 11تزيد أعمارهم عل %(  64.6)ـأقل من سدس المبحوثين 

 .من المتزوجين% 64.4من العزاب و %  1.1 : وتتوزع عينة الدراسة حسب الوضعية الزوجية كاألتي

من مجموع أفراد % 91.6ت ذات الجدول أن المبحوثين ذوى المستوى التعليمي االبتدائي فأكثر بلغت نسبتها تبين معطياو

 %. 56.6فيما بلغت نسبة األمية , ترددن على المدرسة 4مبحوثين من أصل  3أى أن  , العينة

ثم يليهم   33.1ى التعليمي المتوسط المستو : وجاء توزيع المستوى التعليمي ألفراد العينة على الترتيب التصاعدي األتي

حيث , ثم يليهم ذوى المستوى التعليمي الجامعيين, %61.6ثم الثانوي ب, %51.1ذوى المستوى التعليمي االبتدائي بنسبة 

 %.  6.4بلغت نسبتهم 
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% 63.5و, لينأنجبوا طف%  1.1و , من المبحوثين أنجبوا  طفل واحد%  1.6أن  كما أظهرت المعطيات الميدانية أن نسبة

 %. 11.9أطفال فأكثر  4فيما بلغت نسبة من أنجبوا , أطفال 3أنجبوا 

 توزيع أفراد العينة حسب بعض الخصائص االجتماعية و الديموغرافية : 1الجدول 
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 :سوسيومهنيةال الخصائص   1-1

 توزيع أفراد العينة حسب بعض الخصائص سوسيومهنية : 1الجدول 
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حيث , سنة 51أن نسبة مرتفعة من السائقين تفوق خبرتهم أو تعادل  5أظهرت نتائج الدراسة الميدانية من خالل الجدول 

من  % 13.1في حين أن . سنوات 61من أفراد العينة   تقل  خبرتهم عن   % 61.1النتائج كما أبرزت . % 36بلغت 

 .سنة 54و  61السائقين يتمتعون بخبرتة تقع بين 

ثم جاءت النسب على . من السائقين لم تسحب  رخصهم  إطالقا    52.1 %كما أفرزت عينة الدراسة الميدانية عن 

 %. 6.4و % 4.5و %  66.3و%  36 : الترتيب التالي

 33.1بينما أفاد  , لم يتعرضوا ألي حادث مرور%  11.5فكشفت البحث الميداني أن , أما عن عدد حوادث المرور 

 .من أفراد العينة  أنهم  تعرضوا لحادث فأكثر% 

 التوزيع النسبي لحوادث المرور : 1الشكل 
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 التوزيع النسبي لحوادث المرور : 1الشكل 

 

 :وتحليل النتائج اإلستداللية حسب فرضيات الدراسة عرض -1

 .هناك عناصر نفس تربوية تساهم في إحداث ظاهرة الحوادث المرورية :تنص الفرضية األولى على مايلي -2-6

 :يبين الجدول التالي متوسطات درجات العناصر النفس تربوية المساهمة في ظاهرة الحوادث المرورية والمتمثلة في

 صر النفسيةالعنا -6 

 العناصر التربوية -5

 العناصر الدخيلة -3

 العناصر االحترافية المتعلقة بالتحكم في السياقة -4

 االنحراف المعياري المتوسط العليا الدنيا (العينة)  

 2,386 9,07 14 5 71 العناصر النفسية

 1,234 13,14 15 9 71 العناصر التربوية

 2,072 7,86 15 5 71 العناصر الدخيلة

 1,814 9,77 15 6 71 العناصر االحترافية

متوسطات الدرجات المتحصل عليها في العناصر النفس تربوية األربعة ، التي تتراوح بين المتوسط ( 3)يبين الدول رقم

 ( .63.64)والجيدة ( 16.99-6.19)وفوق المتوسط  ( 9.11)
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ن العوامل النفسية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في جد عالقة ارتباطيه بيتو: تنص الفرضية الثانية على  -2-5

 .السياقة

 العناصر النفسية الخبرة المكتسبة العالقة االرتباطية

Pearson  

Correlation 

1 -,120 

 71 71 المجموع

 .لمكتسبة في السياقةعدم وجود عالقة ارتباطية بين العناصر النفسية المساهمة في الحوادث والخبرة ا( 4)يبين الجدول رقم

حسب رأي الباحثين الخبرة متعلقة بالجانب االحترافي والمهني للسياقة، وهي تشمل اآللية واألتوماتيكية في عملية تعلم فعل 

السياقة، بينما تشمل العناصر النفسية كل الجوانب الشعورية  المعرفية المتعلقة بعمليتي االنتباه والتركيز والالشعورية 

 .بعملية التذكر واالسترجاعالمتعلقة 

توجد عالقة ارتباطية بين العناصر التربوية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في : تنص الفرضية الثالثة على -2-3

 .السياقة

 

 

 

 

 

 

حسب رأي الباحثين . عدم وجود عالقة ارتباطية بين العناصر التربوية والخبرة المكتسبة في السياقة( 1)لجدول رقميبين ا

تتعلق العناصر التربوية بمدى احترام السائق لقواعد المرور والسياقة، حيث تشكل القاعدة الحقيقية للوقاية من حوادث 

 هو تنفيذ المرور ، فكل التزام بقواعد السالمة المرورية

لال ستدخاالت التربوية المتعلقة بالسياقة، ألنها المحددة لعملية المخرجات السلوكية والتربوية التي تبين مدى التزام سائق  

فاألمرال يتعلق بسالمة السائق . األجرة بها، ليتحول في نهاية المطاف إلى سلوك أخالقي يكون فيه الضمير حاضرا دوما

بالزبائن، ووجوب المحافظة عليهم تقع على عاتق السائق الذي يتحول إلى مهني محترف ال مجرد فقط وإنما يتعلق أيضا 
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توجد عالقة ارتباطية بين العناصر الدخيلة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في  :تنص الفرضية الرابعة -2-4

 .السياقة

 ر الدخيلةالعناص الخبرة المكتسبة العالقة االرتباطية

Corrélation de Pearson 1 -,406
**

 

  ,000 

 71 71 المجموع

**. La corrélation est significative au niveau 0.01  

بين العناصر الدخيلة المتعلقة بالتدخين وتناول بعض المهدئات  1.16وجود عالقة ارتباطية سالبة عند( 1)يبين الجدول رقم

سبة في السياقة، والعالقة هنا هي عالقة سالبة، أي بمعنى كل مازادت الخبرة كلما أصبح سائق والمنشطات والخبرة المكت

نجد أن الدرجة المتحصل عليها تقع في ( 3)األجرة يتحكم في هذه العوامل الدخيلة، حيث إذا رجعنا إلى الجدول رقم

د الدخيلة التي تؤثر في كثير من األحيان على المتوسط وهذا دليل على عزوف وامتناع السائقين عن تناول مثل هذه الموا

عملية التركيز والتحكم الجيد وبالتالي يصبح عنصر الخبرة مهم في التحكم الذاتي في تناول مثل هذه المواد، حيث مع 

 . مرور الوقت والعمر يدرك السواق ضرر هذه المواد على الصحة العامة

طية بين عناصر التحكم االحترافي في السياقة والخبرة المكتسبة في توجد عالقة ارتبا :تنص الفرضية الخامسة -5-1

 .السياقة

 عناصر التحكم االحترافي الخبرة المكتسبة العالقة االرتباطية

Corrélation de Pearson 1 -,031 

   

N 71 71 

أن عناصر التحكم تسيرها  عدم وجود عالقة ارتباطية بين عناصر التحكم والخبرة المكتسبة، حيث( 9)يبين الجدول رقم

حسب اعتقادنا مجموعة العناصر النفس تربوية التي سبق الحديث عنه وليس الخبرة، إذ ما فائدة هذه األخيرة إذا لم يتحلى 

سائق األجرة بالحس النفسي المعرفي والتربوي التي  في كثير من الحاالت يستحضر الضمير المهني المتعلق بممارسة 

 .جدا التي تتطلب مراعاة حقوق الزبائن الذين يصبحون أمانة لدى السائق يجب المحا فضة عليهم هذه المهنة الخاصة

 :النتائج العامة -7

 :توجد عدة عناصر نفس تربوية تساهم في إحداث ظاهرة الحوادث المرورية وهي كما يلي -1

 .العناصرالنفسية: أوال -6

 .العناصر التربوية: ثانيا -5

 .العناصر الدخيلة: ثالثا -3

 .العناصر االحترافية المتعلقة بالتحكم في السياقة: رابعا -4

 .جد عالقة ارتباطيه بين العناصر النفسية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقةوت ال-5

 .توجد عالقة ارتباطية بين العناصر التربوية المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة -3

 .قة ارتباطية بين العناصر الدخيلة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقةال توجد عال-4

 .ال توجد عالقة ارتباطية بين عناصر التحكم في السياقة المساهمة في الحوادث والخبرة المكتسبة في السياقة-1
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 دراســة نفسيـة ألسبـاب ارتكــاب الحـوادث المــرورية

 -من وجهــة نظر سائقــي سيارات األجـرةدراســة ميدانيــة  -

 /عنابة-جامعة باجي مختار: لمؤسسةا/ لعريط بشير 

Laritb2010@yahoo.fr 

 /جامعة الطارف:المؤسسـة /هناء بوحارة  :األستاذة الباحثة

:hana_bouhara@hotmail.fr 

 

 : ملخـص

لمرور من أخطر الظواهر المعاصرة التي تعيق التطور والتنمية في المجتمعات، لما يترتب عليها من تعتبر حوادث ا     

وضمن هذا اإلطار قمنا . الجزائر، وربما تتضح بشكل حاد وملموس هذه الظاهرة في ..خسائر بشرية واقتصادية وصحية

سية المساهمة في ارتكاب حوادث المرور من بدراسة ميدانية نفسية بغرض التعرف على أهم العوامل واألسباب الرئي

سائق سيارة أجرة بوالية الطارف وعنابة، ( 41)وجهة نظر سائقي سيارات األجرة واآلثار الناجمة عنها، على عينة عددها

 .حيث اعتمدا الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، وإجراء مجموعة من المقابالت واستبيان لرصد أهم األسباب واآلثار

وعليه توصلت الدراسة إلى أن األسباب النفسية السلوكية المرتبطة بالعنصر البشري لها النصيب األكبر في ارتكاب 

حوادث المرور، تليها األسباب البيئية والتقنية، ثم األسباب الثقافية التوعوية، مع رصد ألهم اآلثار النفسية واالجتماعية 

 . الناجمة عنها

التوعوية، /السلوكية، األسباب الثقافية/األسباب النفسية)أسباب حوادث المرور -حوادث المرور :الكلمات المفتاحية -

 .آثار حوادث المرور -(األسباب البيئية والتقنية

Résumé de l’étude  -     

- les accidents de la circulation sont l'un des phénomènes contemporains  les plus dangereux qui  

entravent à l'évolution et le développement dans les communautés, en raison de leurs pertes 

humaines, économiques et de santé, et le phénomène peut être fortement évident et tangible en 

Algérie. Peut être que ce  phénomène parait de manière sévère et concrète en Algérie.   

Dans ce cadre, nous avons établis une étude psychologique sur terrain  à fin d'identifier les facteurs 

les plus importants et les  principales raisons qui contribuent à la commission des accidents de la 

circulation, du point de vue des chauffeurs de taxi et leurs effets. Et ce, sur un échantillon  de (40) 

chauffeur de taxi d'El Tarf et d’Annaba, où les deux  chercheurs ont adopté une méthode descriptive 

analytique, et une série d'entretiens et un questionnaire pour étudier les causes et les effets les plus 

importants. Ainsi, l'étude a constaté que les causes psychologiques comportementales liées à 

l'élément humain occupent la première place dans la commission des accidents de la circulation, 

suivie par des causes environnementales et techniques puis  les causes culturelles et de 

sensibilisation, avec la surveillance des effets sociales et psychologiques les plus importants qui en 

découlent. 

- Mots-clés: Accidents de la circulation - les causes des accidents de la circulation (causes 

psychologiques / comportementales,  causes culturelles / sensibilisation, des raisons 

environnementales et techniques) - les conséquences des accidents de la circulation). 

 

 

mailto:hana_bouhara@hotmail.fr
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 :مقدمــة

أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجسا وقلق لكافة أفراد المجتمع، حيث أضحت واحدة من أهم       

المشكالت التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وكذا تستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة، والذي هو 

ل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاما العمل على العنصر البشري، إضافة إلى ما تكبده من مشاك

إيجاد الحلول واالقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الظاهرة أو على األقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من 

العنصر )ية هي السائق آثارها، علما وأنه من بين أهم العناصر التي تشارك في المسؤولية في وقوع الحوادث المرور

وبناءا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحوادث المرورية . الذي يتدخل بنسبة أكبر إضافة إلى الطريق والمركبة( البشري

 .منهم إصابات خطيرة( خمسة ماليين )تحصد أرواح أكثر من مليون شخص سنويا، وتصيب ثمانية وثالثون شخص 

 :    الجانـب المنهجـي للدراســة

 :إشكاليـة الدراســة -/1

تعتبر الحوادث المرورية أحد أبرز الكوارث التي تهدد حياة المجتمعات وأمنها واقتصادياتها، فقد أضحت تشكل       

لذلك فهي تعد من أهم األسباب الستنزاف الموارد البشرية والمادية . خطرا من نوع جديد على مقدرات هذه المجتمعات

ا من قبل منظمة الصحة العالمية كأحد أهم األوبئة الفتاكة في العقود األخيرة، وقد أكدت الدراسات للدولة، حيث تم تصنيفه

العالقة الوثيقة بين النمو االقتصادي للدولة وكفاءة شبكات الطرق، لذا فقد تنبهت الدول المتقدمة واتخذت إجراءات حاسمة 

لكن الوضع يتدهور في الدول النامية الرتفاع عدد ضحايا لخفض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من قتلى وجرحى، 

الحوادث المرورية لتصبح مشكلة م أهم األسباب المعوقة للتنمية، ولتصبح المواجهة الحازمة لهذه المعضلة أمرا حتميا 

وفداحة  وانطالقا من هذا ولخطورة هذه الظاهرة وفداحتها(. 5:،ص5111عايد علي الحميدان،)يتعلق بأمن وأمان الدول

انعكاساتها وانتشارها خاصة في اآلونة األخيرة بنسب مذهلة وشكل ملحوظ، وبالخصوص في الجزائر التي أصبحت تحتل 

المراتب األولى في الحوادث المرورية على المستوى العالمي، هذه األخيرة التي ترجع لعدة أسباب منها المباشرة وغير 

إلخ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد القت مشكلة حوادث المرور في ...ة والثقافيةالمباشرة، النفسية واالجتماعية، البيئي

الجزائر اهتمام المسؤولين سعيا منهم لمحاولة الكشف عن مسبباتها وأبعادها إضافة إلى محاولة ايجاد السبل والطرائق 

% 11,45و %77اإلنساني بنسبة  علما وأن السبب الرئيسي لحوادث المرور يرجع إلى العامل. الكفيلة للتخفيف منها

في آفاق  %60العامل المتعلق بحالة السيارات والطرقات والمحيط، كما أن نسبة الحوادث مرشحة لالرتفاع إلى ما يفوق 

على المستوى العالمي، أمام هذه اإلحصائيات المخيفة تدق ناقوس الخطر معلنة عن خطورة هذه المشكلة مما تسببه  1015

لجانب المعنوي للناجين من حوادث المرور، فقد يمرون بأزمات نفسية تعتبر بمثابة مأساة اجتماعية سواء من تأثير على ا

 (.1و4:،ص5116عنو عزيزة،.)للضحايا أو لذويهم

وسعيا منا لمحاولة الكشف عن أهم العوامل والمسببات التي تقف وراء ارتكاب الحوادث المرورية، وما تخلفه من آثار 

، حاولنا رصد أهم األسباب المساهمة في ارتكاب حوادث المرور في إطار دراسة نفسية من وجهة نظر على عدة أصعدة

 .سائقي سيارات األجرة

 :أسئلــة الدراســة/ 1

 :التالي  التساؤل الرئيسيتنطلق الدراسة الحالية من اإلجابة على  -

 رور؟ـما هي أهم األسباب الرئيسية المساهمة في ارتكاب حوادث الم

 :نحن بصدد اإلجابة عليها، هي كالتالي األسئلة الفرعيةعلما وأنه تتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من  -

 ؟1011-1007ما هو واقع حوادث المرور في الجزائر مابين سنة  -1

 هل لألسباب النفسية السلوكية دور في ارتكاب حوادث المرور؟ -1

 ر في ارتكاب حوادث المرور؟هل لألسباب الثقافية التوعوية دو -3
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 والتقنية دور في ارتكاب حوادث المرور؟/ هل لألسباب البيئية الفيزيقية -4

 ما هي أبرز اآلثار والنتائج الناجمة عن حوادث المرور؟ -5

 :أهـداف الدراســـة/ 3

 :تهدف الدراسة في مجملها إلى تحقيق األهداف التالية -

 .1011-1007واإلحصائيات الخاصة بحوادث المرور في الجزائر ما بين سنة محاولة الكشف عن أهم المؤشرات * 

 .تسليط الضوء على األسباب الرئيسية التي تقف وراء ازدياد أعداد حوادث المرور* 

 .التعرف على جملة اآلثار والنتائج الناجمة على ارتكاب الحوادث المرورية* 

 .ائية للحد من تزايد هذه الظاهرةكذلك محاولة عرض بعض السبل واإلجراءات الوق* 

 : التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة/ 4

 :تتحدد أهم التعاريف اإلجرائية للدراسة الحالية فيما يلي -

يمكننا أن نعرف الحادث المروري إجرائيا بأنه ذلك الموقف أو الحالة أو الواقعة التي تنتج عنها : الحادث المروري* 

 .ية أو نفسية من جراء استخدام المركبةأضرار مادية أو جسم

هي جملة العوامل التي تتدخل في ارتكاب الحادث المرور، وقد تم حصرها في األسباب النفسية  :أسباب حوادث المرور* 

 .التقنية، والتي تتفاوت نسب تدخلها في ارتكاب الحادث/السلوكية، الثقافية التوعوية، األسباب البيئية الفيزيقية

آثار نفسية، / وهي االنعكاسات والنتائج المنجرة إثر ارتكاب الحادث المروري، فقد تكون نتائج :حوادث المرورآثار * 

 ..جسمية مادية، اقتصادية

هم الفئة التي تمتهن مهنة سائق سيارة أجرة، يعملون بصفة متواصلة ومستمرة اعتبارا من أن  :سائقي سيارات األجرة* 

 .السياقة مهنتهم األساسية

 :اإلطار النظــري للدراســة/ 5

تمثل مشكلة الحوادث المرورية إحدى أبرز المشكالت التي تواجهها الدول في وقتنا الحالي، فهي في تزايد مستمر  -

 .مرفوقة بنتائج سلبية وخسائر مادية وبشرية كبيرة تفوق تلك التي تسببها الحروب والصراعات

كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة في " ض الحادث المروري بأنهيعرف البع: تعريف الحوادث المرورية/ 1

الممتلكات بدون قصد سابق، وبسبب المركبات أو حمولتها أو أثناء حركتها، ويدخل ضمن ذلك حوادث االحتراق أثناء 

 ".حركة المركبة على الطريق العام

التي ينتج عنها إزهاق لألرواح أو إصابات في األجسام أو  جميع الحوادث" يرى البعض أيضا أن الحوادث المرورية هي -

 (.69:،ص5111علي بن ضبيان الرشيدي،.")خسائر في األموال، أو جميع ذلك من جراء استخدام المركبة

كل اإلصابات الناجمة عن استخدام المركبة أثناء سيرها تحت ظروف معينة، وينتج عنها " كذلك يمكن تعريفها على أنها -

 (.611:،ص5165سعد الدين بوطبال،")مدمرة لألرواح والممتلكاتآثار 

ومما سبق يمكننا أن نقول أن جميع التعاريف للحوادث المرورية تتفق على أنها تلك الواقعة التي تخلف خسائر باختالفها  -

 .مادية، بشرية، اقتصادية واجتماعية، تحدث نتيجة لمجموعة من األسباب المختلفة
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توجد عدة تصنيفات لألسباب المساهمة في ارتكاب حوادث المرور،هذه األخيرة ال : ب الحوادث المروريةأسباب ارتكا/ 1

تحدث بالصدفة وال تنتج عادة من جراء سبب واحد بل لكل حادث عدد من العوامل المسببة له، ولذا يجب الفصل بين أثر 

حاولنا تقسيمها إلى  -التي تساهم في ارتكاب حوادث المرورهذه العوامل لتقدير أهميتها في سببية الحادث، إذ من العوامل 

 :فيما يلي -تقنية/أسباب نفسية سلوكية، أسباب ثقافية توعوية، أسباب بيئية فيزيقية

هذه األسباب في مجملها تكون مرتبطة بالعنصر البشري وبمختلف العوامل الشخصية الذاتية : األسباب النفسية السلوكية( أ

حيث : السلوكات العدوانية وقيادة السيارة: * اني الذي يعبر عنه السائق، ويمكننا أن نحصرها فيما يليوبالسلوك اإلنس

  Marsh)أكدت العديد من الدراسات على أهمية هذا العنصر كمسبب للحادث المروري، إذ أشارت دراسة

collett1276 )سلوك دفاعي عدواني، وهو ما يفسر إلى وجود الشعور بضرورة الدفاع عن المجال الحيوي الذي يرتبط ب

وجود مستوى عال من العنف عند السائقين الرجال حيث يعتبرون السيارة امتداد لحدود ممارستهم سلطتهم الجسدية وكأن 

ألن السياقة أكيد تتطلب : الضغط واإلجهاد لدى السائقين.* دوافع اإلثارة والمغامرة.* السيارة عضو من أعضاء الجسم

صالح .)االنتباه والتركيز حتى تسمح له من فهم وتحديد التغيرات التي يمكن أن تواجهه بشكل مفاجئ مستوى عال من

عدم تفوق السائقين في القدرة العقلية من أجل سياقة السيارة مثل ضعف اإلدراك (.* 5،3:،ص5116العبودي،

 (.615:،ص5166ياسين محجر،.)البصري

سباب متعلقة بثقافة السياقة وكذا الثقافة المرورية، ومدى احترام قوانين المرور وهذه األ: التوعوية/األسباب الثقافية( ب

المرجع .)الزيادة المفرطة في سرعة السياقة مما يؤدي إى اختالل التوازن للمركبة:* ويمكننا ذكر أهمها فيما يلي

التجاوزات الخطيرة .* روريفي وقوع الحادث الم %10,71عدم احترام إشارات المرور والتي تمثل نسبة (.* السابق

سلوكات المناورات الخطيرة .* السياقة دون الحيازة على الرخصة.* عدم احترام مبدأ األولوية.* من طرف السائقين

كذلك التحدث .* إضافة إلى اليساقة والتحدث مع الغير مما يفقد االنتباه(.* 44:،ص5166عقاري زكريا،.)للسائقين

 . قةبالهاتف النقال أثناء السيا

وتتعلق هذه األسباب بالعوامل المناخية والبيئية إضافة إلى العوامل التقنية المتعلقة : التقنية/ األسباب البيئية الفيزيقية( ج

 :بالمركبة وتجهيزها ومن أبرزها مايلي

سوء .* خرانعدام اإلشارات الموضحة واإلنارة قد يودي لوقوع الحادث بشكل أو بآ.* عدم صالحية أجزاء من الطريق* 

(.* 41:المرجع السابق،ص...(.)مثل تهاطل األمطار، هبوب الرياح، الزوابع الرملية، الضباب، الثلوج)األحوال الجوية

سوء ربط وترتيب الحمولة التي تؤدي .* الحمولة الزائدة.* عدم صالحية العجالت.* انعدام الفرامل.* عبور الحيوانات

 (.  666:سعد الدين بوطبال،مرجع سابق،ص.)تجهيزات الضوئيةاختالل ال.* إلى فقدان توازن المركبة

تمثل الحوادث المرورية ظاهرة مؤلمة وخطيرة، حيث تقضي على أرواح الكثير : الحوادث المرورية( انعكاسات)آثار / 3

 :من األبرياء وينتج عنها الكثير من المخلفات والتوابع، هذه األخيرة التي سنحاول رصدها فيما يلي

إذ تعتبر المشكالت المرورية إحدى أهم التحديات والصعوبات التي تواجه : ارها على المستوى النفسي واالجتماعيآث( أ

المجتمعات لما تسببه من آثار نفسية بالغة الشدة على الفر، إذ أن النتائج النفسية تعد من بين أشد اآلثار خطورة على السائق 

الحوادث بعض العاهات واإلعاقات لمرتكبي الحوادث المرورية والتي من  الذي يتعرض لحادث مرور، إذ قد تسبب هذه

الممكن أن تعطل جميع الوظائف واألدوار التي يقوم بها كفرد داخل األسرة، ناهيك عن عدم ثقته في نفسه للقيادة السليمة 

ت يحجم تماما عن القيادة بعد الحادث، أو شدة الخوف من الطريق، مما قد يسبب إرباك له ولآلخرين، وفي بعض الحاال

إضافة إلى ذلك قد يكون المفقود أو المصاب جراء الحادث المروري شخصا يعول أسرة تعتمد عليه والحادث . بنفسه

أو االثنين معا يرعون مجموعة من األبناء ( أب، أم)أعجزه عن القيام بمهامه وواجباته األسرية، وإذا كان ضحية الحادث 

تعطل هذه األدوار وربما تؤدي إلى انهيارات لبعض األسر وضياع ( الحوادث المرورية)م، فهيفإنهم يحتاجون رعايته

من جهة أخرى قد يصاب الفرد المعاق بسبب حادث مروري باضطرابات نفسية (. 5116فاطمة الرامزي،..)األبناء

عاقة وما ينجر عنها من عزلة تبدأ بعدم تقبله لإل( إلخ...كاضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة، الصدمات النفسية)عديدة

وانطواء على الذات والدخول في دوامة االكتئاب، زيادة على حاجته الدائمة للمساندة االجتماعية واالعتماد على 

سعد الدين بوطبال،مرجع .)إلخ، كل هذه االضطرابات النفسية تزيد في المعاناة النفسية والصحية للفرد...اآلخرين

 (.665:سابق،ص
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تنتج عن الحوادث المرورية مجموعة من اإلصابات تتراوح ما بين سطحية : على المستوى الصحي الجسدي آثارها( ب

ومتوسطة وبليغة، فقد يصاب الفرد بعاهة دائمة تقعده ويصبح عالة على غيره، وبسببها قد ال يستطيع أن يقوم بأي عمل 

على ذلك أن هذه الحالة تثقل القطاع الصحي بأكمله إضافة . ولو كان بسيطا بمعنى أنه أصبح طاقة معطلة في المجتمع

وذلك بزيادة أعباء التكفل بالجرحى والمصابين في الحوادث المرورية، حيث تشكل عائقا حقيقيا في التكفل باألمراض 

 (. 665:مرجع سابق،ص.)الخطيرة التي تهدد المجتمع

ا وتلفا للممتلكات العامة والخاصة، إذ تخلف حوادث تنتج عن هذه الحوادث أضرار: آثارها على المستوى االقتصادي( ج

المرور في الجزائر فقط خسائر مادية معتبرة تقدر بماليين من الدينارات سنويا، إنه رقم ضخم يعكس بصدق آثار حوادث 

ى المرور على الجانب االقتصادي للبالد، زيادة على التكاليف المالية المعوضة من طرف شركات التأمين، إضافة إل

مصارف االستشفاء وأيام العطل المرضية التي تمنح لألفراد، ومصاريف إصالح المنشآت المتضررة في البيئة المرورية، 

 (.المرجع السابق.)هذا ما يؤثر على ترشيد استعمال الموارد المالية للبالد واستغاللها بشكل فعال

 : سبل واستراتيجيات الوقاية من الحوادث المرورية/ 4

التصدي لظاهرة حوادث المرور جهدا وحزما كبيرين من طرف جميع الهيئات المعنية بالوقاية واألمن عبر  يتطلب -

الطرقات، ولذلك ال بد من تبني برامج خاصة لضمان السالمة المرورية والتي تعتمد على أهداف ووسائل محددة لتقليل 

خطط تنفيذي لبرامج السالمة على الطرق بتكليف من األمم نتائج الحوادث المرورية، فمثال هناك دراسة لعمل إطار عام وم

المتحدة حيث أوضحت هذه الدراسة أن برامج السالمة في أي دولة يجب أن يطبق على شكل عدة مراحل متتابعة، إذ 

 :اقترحت تلك الدراسة أن تكون هذه البرامج مكونة من ثالث مراحل رئيسية

تنفيذ برنامج .* تطوير إستراتيجية عامة وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق.* كلةمرحلة زيادة الوعي وتحديد طبيعة المش* 

 (.1:،ص5111جمال عبد المحسن عبد العال،.)السالمة الوطني المرحلي بحيث يكون مدة كل مرحلة خمس سنوات

تشكيل : * هيكذلك اعتماد برنامج التطبيق الميداني للوقاية من حوادث المرور، والذي يتضمن خمس خطوات أساسية  -

) التمويل.* إعداد وتصميم البرامج الوقائية أو التدابير الوقائية.* جهاز وطني أو مجلس وطني للوقاية من حوادث المرور

أحسن مبارك .)التقييم النهائي للبرامج.* التطبيق الميداني للبرامج الوقائية(.* البحث عن التمويل للبرامج الوقائية

 (. 31،36:،ص5161طالب،

إضافة إلى تكوين  –. عم التربية والثقافة المرورية، وذلك من خالل إدماج مادة التربية المرورية في المناهج الدراسيةد -

وكذلك الحرص على تطوير منظومة التكوين  –. أشخاص مختصين في التوعية والتحسيس على مستوى المدارس

 (.91،95:عقاري زكريا،مرجع سابق، ص.)والتدريب على السياقة

 :منهجية الدراســة وإجراءاتهــا/ 6

 .في الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمالئمته وطبيعة الدراسة: المنهج المستخدم**

 : إجراءاتهــا** 

يتألف مجتمع الدراسة من فئة سائقي سيارات األجرة  بوالية الطارف وعنابة، أما : مجتمع الدراسة وعينته -أ         

، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، أما عن اإلطارالزماني والمكاني للدراسة سائق سيارة أجرة( 40)ينة فقد تكونت منالع

 .فقد طبقت بكل من والية الطارف وعنابة

كالسن، مدة السياقة، هل ارتكبت حادث مرور، وما هي عدد المرات التي )وتتوزع عينة الدراسة حسب المتغيرات  -

 -: كاألتي في الجدول.( ا الحادثارتكبت فيه
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 .يوضح خصائص أفراد العينة( 01)جدول رقم 

 المتوسط الحسابي %النسبة  عدد أفراد العينة المستوى المتغيرات

 5,11 %61 4 سنة 31سنة إلى  51من  - الســـن

 

 

 %51 61 سنة 31سنة إلى  36من  -

 فما فوق 31من  -

 

51 11% 

 مدة السياقة
 سنوات 1هر إلى من ش -

1 1 5,91 

 

 سنة65سنوات إلى  1من  - 
65 31% 

 فما فوق 63من  -
51 91% 

هل ارتكبت حادث مرور من 

 قبل؟

 6,13 %39,1 61 نعم

 %15,1 51 ال

 

 االستطالعية على أفراد العينة، حيث خرجنا من هذه المقابالتوتمثلت في تطبيق مجموعة من : أداة الدراســـة -/ب    

 :المقابالت باالستنتاجات التالية

 .أن من بين أسباب ارتكاب الحوادث المرورية هو الطريق غير اآلمن وغير المهيئ* 

إضافة إلى التهور . كذلك قلة الخبرة والتحكم في السياقة، خاصة بالنسبة للسائقين المتحصلين حديثا على رخص السياقة* 

 .والسرعة الزائدة

إلجراءات المتخذة بخصوص الطريق عشوائية، وخاصة بالنسبة لكيفية وضع الممهالت، هذه أيضا رصدنا أن بعض ا* 

 .األخيرة التي في أغلبها تصميمها غير مكيف لوضعية مرور السيارة

 :التالية المحاور الثالثة، هذه األخيرة التي تكونت من أداة الدراسة الفعلية االستبيانإضافة إلى تطبيق  -

حول المستجيب، وقد اشتملت على مجموعة من المتغيرات  البيانات والمعلومات العامةويتضمن  :المحور األول -

 .، وما هي عدد المرات التي ارتكبت فيها الحادث(ال/نعم)الديمغرافية، كالسن، مدة السياقة، هل ارتكبت حادث مرور

كاب الحوادث المرورية، وتضم العبارات التي تساهم في ارت والسلوكية/األسباب النفسيةحول أهم  :المحور الثاني -

 (.1,1,3,4,5,6) من: التالية

: التي في تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب الحادث المروري، وعباراته التوعوية/األسباب الثقافيةحول  :المحور الثالث -

 (.11,11,10,2,7,7)من 

ها دور في ارتكاب الحوادث، وعباراته التي ل والتقنية/األسباب البيئية الفيزيقيةحول : المحور الرابع -

 (. 13,14,15,16,17:)هي
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التي تخلفها حوادث المرور  اآلثار والنتائجحول : المحور الخامس -

 (انظر الملحق.)(17،12،10،11،11،13،14،15،16:)وعباراته

هذه البدائل الدرجات ، وقد أعطيت لغير موافق/محايد/موافقحيث تكون اإلجابة على عبارات االستبيان متدرجة بين  -

 1,1,3:التالية 

 : صدق األداة وثباتها -

محكمين، بهدف التأكد ( 15)للتأكد من صدق األداة ومالئمتها لهدف الدراسة الحالية تم عرضه على : صدق االستبيان* 

. ي وضعت لقياسهامن مناسبة االستبيان لهدف الدراسة وسالمة الصياغة اللغوية والعبارات ومدي انتمائها للعبارات الت

، علما وأننا تحصلنا على هذه القيمة من خالل تجذير قيمة الثبات (0,20)المعبر عنها بقيمة  الصدق الذاتيإضافة إلى 

 .المتحصل عليها، وعليه يمكننا القول الصدق مقبول بالنسبة لألداة

االتساق الداخلي لكل بعد من األبعاد الرئيسية للتأكد من ثبات األداة قام الباحثان باستخراج معامالت : ثبات االستبيان* 

 : وقد كانت معامالت الثبات كالتالي. معادلة ألفا كرونباخالتي تقيسها األداة، وذلك باستخدام 

 .يوضح معامالت ثبات األبعاد( 01)الجدول رقم  -

 معامالت الثبات البــعد

 1,11 األسباب النفسية السلوكية

 1,11 يةاألسباب الثقافية التوعو

 1,13 والتقنية/األسباب البيئية الفيزيقية

 1,11 اآلثار والنتائج

 1,15 الثبات الكلي

 

من خالل الجدول وبتطبيق معادلة ألفا كرونباخ نرصد معامل ثبات مقبول لألبعاد األربعة،  وبالتالي نستطيع أن نقول أن  -

 .0,71أداة الدراسة تتميز بقيمة ثبات مقبولة تقدر بـ 

طبقت األداة على عينة الدراسة وبإشراف من الباحثين، وتم تصحيح إجابات أفراد العينة طبقا  :تطبيــق األداة -ج    

 .لطرق التصحيح الخاصة باألداة كما تم معالجتها إحصائيا

ة لمعالجة البيانات بعد االنتهاء من تفريغ االستمارات تم استخدام المؤشرات اإلحصائية التالي: المعالجة اإلحصائية -د    

، والمتعلقة بالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية Spssوتحليلها وفق البرنامج اإلحصائي المستخدم في العلوم االجتماعية 

 .لتحديد نسبة اإلجابة عن كل بند من بنود االستبيان

العوامل الرئيسية المساهمة في استهدفت الدراسة التعرف على أهم األسباب و -: عرض نتائـج الدراسة ومناقشتهـا/ 7

ارتكاب الحوادث المرورية، في إطار دراسة ميدانية نفسية من وجهة نظر سائقي سيارات األجرة، وفيما يلي سنحاول 

 :اإلجابة على التساؤالت التي تم طرحها في ضوء الدراســة

، (؟1011-1007الجزائر ما بين سنة  ما هو واقع حوادث المرور في) لإلجابة على التساؤل األول المتمحور حول/* 6

تم رصد أهم المؤشرات واإلحصائيات الخاصة بحوادث المرور، حيث تشهد هذه األخيرة في الجزائر ارتفاع متزايدا رغم 

كل الجهود المبذولة من طرف المسؤولين، فبصورة عامة ترتب الجزائر ضمن قائمة الدول األولى في عدد حوادث المرور 

بيانات )ربي، وربما في القائمة السوداء على المستوى العالمي، فبالرجوع للمعطيات الرسمية في الجزائر في العالم الع
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نتج  1007، فإن عدد قتلى حوادث المرور في سنة (1007المركز الوطني للوقاية من الحوادث المرورية في الجزائر لسنة 

ومن  ،1007خالل الفترة من جانفي إلى أوت من سنة  (15756)جريحا مصابا، ومنهم ( 40771)قتيال و( 1746)عنها 

بالمقارنة . حادثة (14217)منها حصلت في المناطق الريفية بعدد  %(60)مجموع حوادث المرور المذكورة آنفا نجد أن 

شهدت  1011وفي سنة (. 65و66:،ص5165أحسن مبارك طالب،.)حادثة حصلت في المناطق الحضرية (10212)مع 

، وأن عدد القتلى جراء حوادث المرور ارتفع 1010بالمقارنة بسنة  %(13)ارتفاعا ملحوظا بنسبة حوادث المرور 

، حيث سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث بـ 1010مقارنة بسنة %( 7)وعدد المصابين ارتفع بمقدار  ،%(15)بمقدار

الجهات تدق ناقوس الخطر  جريح األمر الذي جعل مختلف 7006قتيل و 577حادث خالل شهر أوت، وخلف ( 4176)

 .1010مقارنة بسنة  %(56)حيث زادت بنسبة 

، والتي عرفت انخفاضا محسوسا 1011ومن جملة اإلحصائيات الخاصة بأعداد ضحايا حوادث المرور خالل سنة  -

ل شهر فخال. عربيا من حيث عدد قتلى حوادث المرور 15عالميا و 12، حيث احتلت الجزائر المرتبة 1011مقارنة بسنة 

قتيل في المناطق الريفية، أما عن  331قتيال في المناطق الحضرية و 71قدرت عدد الحوادث بـ  1011سبتمبر من سنة 

حيث يعود سبب ارتفاع أعداد الحوادث المرورية إلى عدة أسباب . قتيال يوميا 13المعدل اليومي لعدد القتلى فقد قدر بـ 

ب في حين أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، كانعدام اإلنارة، تهرية وعوامل، أهمها العنصر البشري كأهم سب

 .الطرق، النقص الكبير في إشارات المرور على المستوى الوطني، إضافة إلى نقص التكوين والتدريب في مجال السياقة

سنويا بسبب هذه الحوادث، فقد  ففي الجزائر يقتل شخص كل ثالث ساعات، وتسجل الدولة خسائر تفوق مائة مليار دينار -

المركز الوطني .)ألف جريح 15، أكثر من ألفين وسبعمائة قتيل، وما يفوق 1007خلفت حوادث المرور منذ مطلع سنة 

 (.للوقاية واألمن عبر الطرق

، (ور؟السلوكية دور في ارتكاب حوادث المر/هل لألسباب النفسية) ولإلجابة على التساؤل الثاني المتمحور حول/* 5

 .فإنه تم استخراج التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد وفق البدائل الثالثة

 (.تشير للتكرارات: مالحظة ت.)يوضح تكرارت، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد الثاني(: 03)جدول رقم  -

 

 اسم البعد

 

 البنود

 وسط المت غير موافق محايد موافق

 % ت % ت % ت الحسابي

 

بعد األسباب النفسية 

 والسلوكية

 .اإلرهاق والتعب اليومي الذي يعاني منه السائق/ 6
31 61% 6 5,1 3 9,1 5,13 

االنشغال أثناء السياقة، بالتحدث مع الغير أو بالهاتف /5

 .النقال

39 65,1 6 5,1 5 1 5,11 

السائقين اآلخرين اإلثارة والمغامرة ومحاولة تحدي / 3

 .أثناء السير

33 15,1 1 1 9 69,1 5,11 

 .العصبية والتوتر أثناء السياقة/ 4
33 15,1 6 5,1 1 61 5,11 

 .اإلفراط في الثقة بالنفس/ 1
51 11 1 61 64 31 5,61 

 .االستهتار والرعونة/1
35 11 5 1 1 61 5,11 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

54 
 

حول أهم  (03)الموضحة في الجدول رقم (spss)لبرنامج اإلحصائيمن خالل رصدنا الستجابات أفراد العينة وفق ا -

األسباب والعوامل النفسية والسلوكية ومدى مساهمتها في ارتكاب حوادث المرور من وجهة نظر سائقي سيارات األجرة 

عد ومثل ذلك في البند سائق، فإننا نسجل نسبة عالية من الموافقة في أغلبية البنود المعبرة على محتوى الب (40)البالغ عددهم

تؤكد  1,73ومتوسط حسابي قدر بـ  %20بنسبة  (01)والبند رقم 1,75ومتوسط حسابي قدر بـ % 21,5بنسبة  (01)رقم

على أن كل من االنشغال واإلرهاق والتعب أثناء السياقة يساهم بنسبة معتبرة في ارتكاب الحوادث المرورية، وهو نفس 

تقر بأن العصبية والتوتر إضافة إلى اإلثارة والمغامرة أثناء % 71,5بنفس النسبة  (04)و (03)الشئ الذي يؤكد البند رقم

يؤكد  %70المعبر عنه بنسبة  (06)السياقة يؤدي إلى نتائج وخيمة من حوادث المرور، وهو ما نجده كذلك في البند رقم

 .1,65رور وهو ما يمثله بمتوسط حسابي قدر بـ على أن الالمباالة والتهور أثناء السير له مساهمة في ارتكاب حوادث الم

، (التوعوية دور في ارتكاب حوادث المرور؟/هل لألسباب الثقافية) أما لإلجابة عن التساؤل الثالث والمتمحور حول/* 3

 .فإنه كذلك تم استخراج التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد وفق البدائل الثالثة

 :يوضح التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد الثالث( 04)ول رقمالجد -

 

 اسم البعد

 

 البنود

 المتوسط  غير موافق محايد موافق

 % ت % ت % ت الحسابي

بعد األسباب 

 .زيادة السرعة فوق المعدل المسموح به/ 9 التوعوية/الثقافية
56 95,1 1 65,1 1 61 5,11 

 دم ترك مسافة األمان بين السيارة ع/ 1

 .والسيارة األخرى

31 61 5 1 1 1 5,61 

 .قلة الخبرة وضعف مستوى السياقة/ 6
33 15,1 3 9,1 4 61 5,93 

 .عدم احترام إشارات المرور/ 61
36 69,1 6 5,1 1 1 5,61 

 .عدم التقيد بمسار واحد أثناء السياقة/ 66
33 15,1 5 1 1 65,1 5,1 

 .عدم استعمال حزام األمان/ 65
63 35,1 5 1 53 19,1 6,91 

 

فإننا  (04)التوعوية الموضحة في الجدول رقم/فمن خالل دائما استجابات أفراد العينة حول بنود بعد األسباب الثقافية -

ارات تؤكد على أن عدم احترام إش 1,27ومتوسط حسابي  %27,5بنسبة  (10)نسجل أعلى نسبة موافقة في البند رقم

المرور من أبرز األسباب المتعلقة بالثقافة المرورية المهدرة والتي تساهم في ارتكاب الحادث المروري، يليها البند 

يعبر على أن عدم ترك مسافة األمان بين السيارة والسيارة األخرى من بين  1,25ومتوسط حسابي  %25بنسبة  (07)رقم

المتضمن  (02)عبر عنه البند رقم 1,73وبمتوسط حسابي  %71كذلك نسبة  العوامل المساهمة في ارتكاب الحوادث، نجد

لقلة الخبرة وضعف مستوى السياقة، وهو الشئ الذي أكدوا عليه أفراد العينة في المقابالت التي أجريت معهم وتم التركيز 

ممثلة على البند % 71,5من طرفهم خاصة على فئة الشباب وأصحاب رخص السياقة الجديدة، كما نجد أيضا نسبة 

المعبر عن زيادة السرعة عن المعدل المسموح به كعامل مسبب للحوادث المرورية، يبقى أن كل هذه النسب  (07)رقم

المئوية والمتوسطات الحسابية تمثيل كمي ألهم األسباب والعوامل المتعلقة بالثقافة المرورية والتي تساهم بقدر ال بأس به 

 .في ارتكاب الحادث المروري
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، (والتقنية دور في ارتكاب حوادث المرور؟/هل لألسباب البيئية الفيزيقية) :ولإلجابة عن التساؤل الرابع المتعلق بـ /* 4 

 .فإنه كذلك تم استخراج التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد وفق البدائل الثالثة

 :لمئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد الرابعيوضح التكرارات، النسب ا(: 05)الجدول رقم -

 

 اسم البعد

 

 البنود

 المتوسط  غير موافق محايد موافق

 % ت % ت % ت الحسابي

بعد األسباب 

 وجود منعرجات ومنحنيات خطيرة في/ 63 التوعوية/الثقافية

 .الطريق 

56 95,1 1 65,1 1 61 5,11 

 أحوال الطقس المضطربة/ 64

 ...(.طار، رياحثلوج،أم)

31 61 5 1 1 1 5,61 

 .زيادة نسبة الحمولة للسيارة/ 61
33 15,1 3 9,1 4 61 5,93 

 .عدم صيانة السيارة أو فحصها/ 61
36 

 

69,1 6 5,1 1 1 5,61 

 .عبور الحيوانات في الطريق/ 69
33 15,1 5 1 1 65,1 5,1 

 

اتضح وجود نسبة عالية من الموافقة قدرت بـ  (spss)حصائيإذ وبعد رصد إجابات أفراد العينة وفق البرنامج اإل -

تؤكد على أن عدم صيانة السيارة أو فحصها يساهم في ارتكاب الحادث المروري كأحد العوامل الرئيسية التي  27,5%

كد أن الذي يؤ (14)تعبر على البند رقم %75، تليها نسبة 1,70تخص الجانب التقني للمركبة مع متوسط حسابي قدر بـ 

تؤكد % 70تساهم بشكل معتبر في حوادث المرور، نجد كذلك نسبة ...( أمطار، ثلوج، ضباب)أحوال الطقس المضطربة

، 1,67على أن عبور الحيوانات في الطريق يمثل عامل مساهم في ارتكاب الحوادث المرورية يعبر عنها بمتوسط حسابي 

على أساس  1,53ومتوسط حسابي % 75للحوادث المرورية بنسبة  هناك أيضا عامل زيادة الحمولة على السيارة كمسبب

تعبر على أن وجود  %61,5أن زيادة الحمولة يفقد توازن السيارة خاصة في المواقف الحرجة، إضافة إلى نسبة 

 المنعرجات والمنحنيات الخطيرة في الطريق في أحيان كثيرة تستهدف السائق الرتكاب الحادث المروري كعامل فيزيقي

 .رئيسي

، فإنه كذلك تم (ما هي أبرز اآلثار والنتائج الناجمة عن حوادث المرور؟) :ولإلجابة عن التساؤل الخامس المتعلق بـ /* 5

 .استخراج التكرارات، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لبنود البعد وفق البدائل الثالثة
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 :ة والمتوسطات الحسابية لبنود البعد الخامسيوضح التكرارات، النسب المئوي(: 06)الجدول رقم -

 

 اسم البعد

 

 البنود

المتوسط  غير موافق محايد موافق

 الحسابي
 % ت % ت % ت

  بعد

 

 

بعد آثار ونتائج 

 رحواددث المرو

 .اإلصابات الجسمية الخطيرة/ 61
35 11 3 9,1 1 65.1 5,61 

 .الصدمات النفسية جراء الحادث/ 66
31 19.1 6 5,1 4 61 5,91 

 .فقدان الثقة في النفس عند السياقة بعد الحادث/ 51
36 99 4 61 1 65,1 5,11 

اإلحساس بالخوف أثناء السياقة لمرة أخرى بعد / 56

 .الحادث

56 95,1 1 65,1 1 61 5,11 

 .اإلصابة بإعاقات جسمية وحركية أو العجز الدائم/ 55
39 65.1 1 1 3 9.1 5,11 

 .ة على األداء والعملضعف القدر/ 53
51 91 1 65,1 9 69.1 5.13 

 .التوتر والقلق داخل محيط األسرة/ 54
33 15.1 5 1 1 65.1 5,91 

المعاناة من الضغوط واالرتباك من المواقف الحرجة / 51

 .التي قد تصادف السائق

51 91 3 9,1 6 55.1 5,41 

اء في التأثير على الظروف األسرية وعلى تربية األبن/ 51

 .حالة إصابة أحد الوالدين جراء الحادث

36 99,1 6 5,1 1 51 5,11 

 

ولإلجابة على هذا التساؤل دائما من وجهة نظر سائقي سيارات األجرة، من خالل استقصاء اتجاهاتهم وآرائهم عن أهم  -

رتيب وممثلة في اإلصابات بإعاقات التأثيرات واالنعكاسات التي تخلفها الحوادث المروري، فإنه كانت إجاباتهم موزعة بالت

للصدمات النفسية جراء % 77,5، ثم نجد نسبة 1,75ومتوسط حسابي  %21,5جسمية وحركية أو العجز الدائم بنسبة 

، إضافة إلى فقدان الثقة عند السياقة بعد الحادث بنسبة %71,5الحادث، ثم التوتر والقلق داخل محيط األسرة بنسبة 

تعبر على اإلحساس بالخوف أثناء السياقة لمرة أخرى بعد الحادث مع  %71,5، ثم نسبة 1,65ومتوسط حسابي  77,5%

لكل من ضعف القدرة على العمل واألداء، وكذا المعاناة من الضغوط واالرتباك أثناء المواقف  %70ونسبة  1.57متوسط 

لما تخلفه الحوادث المرورية من  ،1,20مع متوسط حسابي  %70الحرجة التي قد تصادف السائق، إضافة إلى نسبة 

هذه كانت مجمل اآلثار النفسية واالجتماعية والجسمية الناتجة عن حوادث المرور من وجهة نظر . إصابات جسمية خطيرة

 .سائقي سيارات األجرة
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اب الرئيسية في من خالل ما تقدم نستخلص من هذه الدراسة الميدانية والنفسية ألهم األسب :النتائج العامـة للدراســة -

 :ارتكاب حوادث المرور، النتائج التالية

من خالل اإلطالع على أهم المؤشرات واإلحصائيات لحوادث المرور في الجزائر، وبالنظر لنتائجها السلبية على الصعيد *

ألولى في عدد المادي والبشري واالقتصادي، يمكننا القول أن الوضع متفاقم، اعتبارا خاصة من أنها ترتب في المراتب ا

  .حوادث المرور، الشئ الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر، باتخاذ تدابير استعجالية، تخفف من هذا الوضع المتأزم

أن األسباب النفسية والسلوكية من أهم العوامل المؤدية الرتكاب حوادث المرور، والمتعلقة خاصة بالعنصر * 

التهور،التعب،التوتر،القلق،االنشغال، االستهتار، المغامرة، : )فيكمسبب للحادث المروري يتمثل ( اإلنسان)البشري

حيث تمثل األسباب النفسية والسلوكية أعلى نسبة تساهم في ارتكاب الحوادث المرورية مقارنة مع . أثناء السياقة...(التحدي

 .ث المروريما يجعلنا نصرح بأن العنصر البشري هو المسبب الرئيسي للحاد ،%77بقية األسباب، بنسبة 

أيضا لألسباب الثقافية التوعوية هي األخرى حظ أوفر في المساهمة في ارتكاب الحادث المروري وهذا ما يتمثل في * 

قلة الخبرة، ضعف مستوى السياقة، عدم احترام إشارات المرور،السرعة، عدم : )االفتقاد للثقافة المرورية، وربما أبرزها

 .لها متعلقة بالثقافة المرورية، وهي ك(إلخ...ترك مسافة األمان

: والتقنية لها نسب معتبرة تتدخل في ارتكاب الحوادث المرورية، أبرزها/من بين النتائج أيضا أن األسباب البيئية الفيزيقية*

 (.إلخ..أحوال الطقس وتقلباته، عدم صيانة السيارة وفحصها، عبور الحيوانات، وجود منحنيات ومنعرجات خطيرة) 

لدراسة كذلك إلى أن الحوادث المرورية لها من اآلثار واالنعكاسات الكثير فمنها النفسية والجسمية وكذا توصلت ا* 

ترك إصابات وإعاقات حركية أو العجز الدائم، الصدمات النفسية، التوتر والقلق داخل : االجتماعية ولعل أبرزها ما يلي

 (.إلخ..ند السياقة بعد الحادث، ضعف القدرة على األداء والعملالمحيط األسري،فقدان الثقة بالخوف واإلحساس بالخوف ع

 .يوضح ترتيب أهم األسباب والعوامل المساهمة في ارتكاب حوادث المرور(: 07)جدول رقم -

 الترتيب )%(النسبة المئوية  أسباب حوادث المرور

 1 %72 السلوكية/األسباب النفسية

 1 %77 والتقنية/األسباب البيئية

 3 %77 التوعوية/اب الثقافيةاألسب

 

 :توصيات واقتراحــات الدراســة -

 .تنظيم دورات تحسيسية لمختلف مستعملي الطريق خاصة السائقين الشباب* 

 .االهتمام أكثر بالتدريب والتكوين أثناء التحضير للحصول على شهادة السياقة* 

 .تكثيف الرقابة المرورية قصد فرض احترام قانون المرور* 

القيام بدراسات معمقة لآلثار النفسية واالجتماعية التي تخلفها حوادث المرور، ووضع برامج وقاية من خالل النتائج  *

 .المحصل عليها
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 :استمــــارة بعنــوان

 دراســــــــة نفسيـــــــة ألسبـــاب ارتكــــاب حـــــــوادث المــــــــرور

 -سيارات األجرة بوالية عنابة والطارف دراسة ميدانية من وجهة نظر سائقي -

أسبـــاب ارتكــــاب حـــــــوادث  أهمبعد التحية والسالم، إن هذا االستبيان يهدف إلى محاولة الكشف عن : أخي السائق -

 ، وهذا من خالل إجابتك على العبارات المعروضة عليك، في إطار انجاز بحث علمي، ولذا فإن نجاح هذا المــــــــرور

البحث يرتكز على مدى مساهمتكم في اإلجابة بكل صدق على عبارات االستبيان مع التأكيد لكم بأن إجابتكم ستظل سرية 

 .وال تستعمل إال ألغراض علمية بحتة

 .وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام

 .راءة العبارة جيداأمام الخان المناسبة الختيارك، بعد ق( X)من فضلك ضع عالمة : التعليمة -

 :البيانات والمعلومات األولية: المحور األول -

 سنـة       31سنة إلى  51من  - :السن/ 1

      سنة          31سنة إلى  36من  -          

 فما فوق                  31من  -          

    :...........مدة السياقـة/ 1

 ال        نعم   :  ارتكبت حادث مرور من قبل/ 3

 ......: عدد المرات التي ارتكبت فيها حادث مرور/ 4
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مركز  دراسة تحليلية على مدينة جدة،:العناصر الرئيسية في الحوادث المروريةجمال عبد المحسن عبد العال، / 4

 .لرياض، ا5111، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،(قسم الندوات واللقاءات العلمية)الدراسات والبحوث

، (قسم الندوات واللقاءات العلمية)، مركز الدراسات والبحوث العوامل النفسية لحوادث المرورصالح العبودي، / 5

 .،جامعة الجزائر5116

، كلية مهارات محقق الحوادث المرورية وأثرها في نجاح القضايا المرورية أثناء التحقيقعلي بن صبيان الرشيدي، / 6

 .، عمان5111، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،(التدريبيةقسم البرامج )التدريب

، مجلة البحوث ، التوافق النفسي واالجتماعي لدى المراهق المعوق حركيا جراء حوادث المرورعنو عزيزة/ 7

 .، جامعة الجزائر5116، (3)والدراسات العلمية، العدد

، (قسم الندوات واللقاءات العلمية)، مركز الدراسات والبحوثوريةاآلثار االجتماعية للحوادث المرعايد علي الحميدان، / 7

 .، الرياض5111جامعة نايف للعلوم العربية للعلوم األمنية، 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة 1010-1270دراسة تحليلية لحوادث المرور في الجزائر في الفترة عقاري زكريا، / 2

 (.الجزائر)اتنة، جامعة ب5166الماستير تخصص النقل واإلمداد،

، دراسات نفسية دور التفاؤل غير الواقعي في ارتكاب الحوادث المرورية لدى السائقين الشبابسعد الدين بوطبال، / 10

 (.الجزائر)، المركز الجامعي غليزان5165، (6)وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، العدد

 .، جامعة الكويت5116، دراسات وبحوث، في دولة الكويتالمشكالت المرورية فاطمة الرامزي، / 11

 .إحصائيات المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق /11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

62 
 

 اإلستهداف لحوادث المرور و دالالته الالشعورية
 -جامعة بسكرة  – مدور مليكة

medd_malika@yahoo.fr 

 جعفر صباح 

 

 ملخص 

, علي مجموعة من الصفات والمميزات الشخصية تهيئ الفرد للوقوع في الحوادث  االستهداف  هو استعداد يقوم       

 ...... فتجعل معدلها عنده أعلى دائماً من معدل ما يقع لغيره من األفراد الذين يعملون في نفس ظروف عمله

د حوادث العامل و المستهدف للحوادث هو ذلك الشخص الذي يقع له عدد من الحوادث بصفة دائمة أكثر من متوسط عد

كما أن المستهدفين للحوادث قد يكونون مولودين . ألسباب ذاتية ال ألسباب موضوعية  Average Employee , العادي

وهناك مستهدفون في أحيان وأحيان أخرى غير مستهدفين وهذا .. وذلك إذا كانوا مستهدفين في كل وقت , بهذه الطريقة 

فاالستهداف تختلف درجته من فرد آلخر . مستهدفين بفعل الظروف بفعل الظروف وهؤالء يكونون, يعتمد علي الظروف 

بل إن االستهداف قد يكون أثره لدي بعض األفراد قوياً عميقاً فإذا به , كما تختلف درجته لنفس الشخص من عمل آلخر 

ل في هذه المداخلة تفسير سنحاو. حتى إذا كانت الظروف الخارجية للعمل مالئمة مواتية, يورط الفرد في الحوادث 

الدالالت الالشعورية للمستهدفين لحوادث المرور من خالل ما أقرت به العديد من األبحاث النفسية في مجال حوادث 

 .المرور 

 

 :اشكالية الدراسة 

والكيف  وإن كان هناك فرق بين حوادث كل منهم من حيث الكم, الحوادث ظاهرة مالزمة للمجتمعات قديمها وحديثها       

كان له أثر كبير على الحوادث كماً وكيفًا لم , فتقدم الحياة التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية في عصرنا الحاضر ... 

 .يتوافر لحياة القديمة 

معاقين جسديا يوميا، ومصرع  10 مواطن، بمعدل  3111في إعاقة   5165 سبّبت حوادث المرور في الجزائر سنة        

والالفت في التقرير الذي عرضه قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة  .ألف حادث مروري 51خص لقوا حتفهم في ش 3939

للدرك الوطني، تصدر والية الجزائر العاصمة قائمة أكبر الواليات في حوادث المرور، بينما المميتة منها سّجلت ألول 

إن   .بالمائة 41,41على رخصة السياقة أقل من سنتين بنسبة  مرة في الواليات الجنوبية، وقف وراءها الحائزون الجدد

هذه الحصيلة السوداء  تشير إلى أن هناك  ارتفاعا خطيرا في حوادث المرور وعدد القتلى والجرحى والمعاقين جسديا 

صى وال يقضى والخسارة التي تكبّدها الحوادث للخزينة العمومية، ما يعطي انطباعا بأّن حوادث المرور في الجزائر تح

 .عليها

و يعود سبب هذه الحوادث  حسب المصادر الرسمية إلى  اإلفراط في السرعة والتجاوزات والمناورات الخطيرة        

وبيّنت األرقام تصنيفا لحوادث المرور حسب سن المتورطين، فانحصرت شريحة السن األكثر . وعدم احترام مسافة األمان

وثاني تصنيف شمل سنة . بالمائة  13,31ألف حالة، أي ما يعادل نسبة  64لهم ما يفوق سنة، بتسجي34و  51تورطا بين 

ألف  51سنوات بأكثر من  1صدور رخصة السياقة، فجاءت في المرتبة األولى شريحة الحائزين على الرخصة األقل من 

ألف حالة، وهي إحصاءات  69ن بـوالالفت، ارتفاع عدد حوادث المرور للحائزين على رخصة السياقة أقل من سنتي. حالة

 .تستوجب حيطة وحذرا وإعادة النظر في معايير منح رخص السياقة
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في  61و يشير الكثر من المالزمون  في الشرطة بالجزائر إلى  أن المتسبب الرئيسي األول هو العامل البشري و بنسبة 

سحب رخص السياقة  و عقوبة السجن و الغرامات المائة ، و الدليل على ذلك  االجراءات الردعية التي المطبقة مثل 

المالية ، إال أن كل هذا لم يكن له تأثير حيث أن الحوادث في الجزائر في تزايد مستمر ،   في هذه المداخلة  سنقوم بعرض 

 .مجموعة من الدراسات التي حاولت تفسير سيكولوجية األشخاص المستهدفون للحوادث 

 هل الحوادث تقع بمحض الصدفة أم أن هناك عوامل مشتركة تؤدي إلى حدوثها ؟:  من خالل طرح التساؤل التالي

 :فلسفة توزيع الحوادث

وهي في وقوعها توزع طبقاً لواحد أو آخر من هذه المبادئ , إن الحوادث في وقوعها تتبع توزيعاً خاصاً بعيداً عن الصدفة 

 :العامة األربعة في أي مكان

 ئياً بمعني أن كل األفراد يكونون عرضة للحوادث بالتساويقد يكون التوزيع عشوا - 6

 . حيث نجد الرجل الذي يرتكب حادثة ال يميل نسبياً إلي ارتكاب أخرى لبعض الوقت. قد يكون هناك توزيع عادل  - 5

حوادث  يكون أميل الرتكاب. أن الرجل الذي ارتكب حادثة حديثاً  –وقد تكون الحال علي عكس النقطة الثانية   - 3

 .أخرى

 . أن بعض األفراد يكونون علي أنهم أكثر قابلية إلحداث الحوادث عن اآلخرين سواء ألسباب سيكولوجية أو بيولوجية - 4

 ,أو لفترتين منفصلتين , ونستطيع الكشف عن هذه االحتماالت بمالحظة سجالت الحوادث لمختلف الناس لفترة من الوقت 

أو ال توزع توزيعاً عشوائياً إنما هي تقع لبعض الناس الذين لديهم استعداد فطري فالحادثة ال تقع بمحض الصدفة 

 Green Wood & Woodsألن يقاسوا من الحوادث تحت أي ظروف وفي أي عمل بل إننا نالحظ أن جرينوود وودز

الحوادث إنما وقعت  من% 11ولقد وجدوا في المجموعة التي درسوها أن , يالحظان أن المبدأ الرابع هو الفرض الصحيح 

 (( القابلية للحوادث))في مقالة  Mackeith فقط من العمال ولقد أيد هذا دراسات الدكتور رونالد ماكيث% 51لـ 

Accident Liability  (مارب)وقد اختبر Marb  العالم النفسي األلماني الذي عالج نفس المشكلة من نفس وجهة النظر

لمان الذين أمنوا علي حياتهم لمدة عشر سنوات فوجد أن الضباط الذين لم تقع لهم السابقة سجالت الحوادث للضباط األ

بلغ متوسط عدد الحوادث التي وقعت لهم في السنوات الخمس التالية , حوادث في خالل السنوات الخمس األولي 

سط عدد الحوادث التي حدثت وأما الذين حدثت لكل منهم في حادثة السنوات الخمس األولي فقط فقد بلغ متو. حادثة 15,1

 34,6وأما الذين حدثت لهم حادثتا أو أكثر في السنوات الخمس التالية . حادثة  1, 66لهم في السنوات الخمس التالية 

 .حادثة

 : العامل السيكولوجي في الحوادث -* 

ة الصدفة إنما هي متعمدة الشعوريا لقد أثبتت كثير من الدراسات وجهة النظر القائلة بأن الحوادث إنما ال يقع نتيج       

إن التقصي العلمي أظهر أن غالبية الحوادث ال ترجع لبعض )) في هذا المجال  Fran Alexander ويقول فرانز الكسندر

وليس هذا , فبعض األفراد يستهدفون ألكبر عدد من الحوادث أكثر مما يستهدف له زمالؤهم , الصفات اإلنسانية البسيطة 

والعامل الهام ليس سمة منفردة مثل , ولكن يرجع ذلك إلي التكوين الكلي لشخصياتهم  , اء أو شاردي الذهنلكونهم خرق

ويقول , (( ولكن شيئاً آخر أساسياً أكثر من هذا ينتسب إلي مجموع الشخص كفرد , بطء االستجابة أو انحطاط الذكاء 

م استعداد فطرى ألن يقاسون من الحوادث تحت أي ظروف إن الحوادث تقع لبعض الناس الذين لديه )) Eysenck ايزنك

إنما العامل اإلنساني هو المحرك لها وإن أخذ صورة الخطأ  , إذاً الحوادث تبعد أن تقع نتيجة الصداقة(( . وفي أي عمل 

ير من الحوادث فقط ترجع إلي أسباب غ% 61إن  Heinrich غير المقصود وهي في هذا تشبيه الهفوات ويقول هنريش

من حوادث المرور مرجعها العامل % 61من أن 6656في عام  (Ach) ، و هذا ما أكده  . اآلالت والمباني, إنسانية مثل 

 ,البشرى 
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من الحوادث ترجع ألي عوامل إنسانية وإن كانت هذه الحوادث تقع للشخص  وهو في حالة % 61إن  Hersy ويقول

 . هبوط أو توجس

من الحوادث  4,5, من الحوادث ترجع إلي السائقين % 1,16ربية إحصائية علي الوجه التالي ونشرت في ألمانيا الغ     

أما األحوال الجوية فكان , يرجع سببها إلي حالة الشوارع  %7,11 ,يرجع سببها إلي عطب في اآللة أو عطب تكنيكي 

 للسائقين –للفرد  –العالية جداً إنما ترجع اإلنسان 

إن النسبة اإلجمالية لحوادث المرور قد انخفضت في باريس بعد األخذ بنظام االختبار  (Mittenecker) (متناكر)ويرى 

 .. %31بالرغم من زيادة عدد المركبات بمقدار % 39السيكولوجية في اختبار سائقي األتوبيس والترام بمقدار 

 االستهداف للحوادث -1

ورأينا كيف , حوادث ذكرنا أهمية العامل اإلنساني في الحوادث باستعراض نظريات علم النفس المختلقة في تفسير ال       

فقط من الحوادث ترجع % 61منها ويقول هنرى في هذا المجال إن % 61أن العامل اإلنساني في الحوادث يسبب حوالي 

, أسباب إنسانية الحوادث ترجع ألي  5/4بل وهناك أيضاً دراسات تقول بأن . إلي أسباب غير إنسانية مثل اآلالت والمباني 

لجرين وود وغيرهما تثبت أن  Green Wood & Woods كما أن هناك دراسات , 61/6وأن هذه النسبة قد ترتفع إلي 

وبعضهم , األمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا يحتل أفراد معينين مكان الصدارة في الحوادث , الحوادث توزع بطريقة معينة 

 ال تكون لهم هذه الصدارة ؟

 : ريف االستهدافتع -5

, الستهداف إنما هو استعداد يقوم علي مجموعة من الصفات والمميزات الشخصية تهيئ الفرد للوقوع في الحوادث      

 . فتجعل معدلها عنده أعلي دائماً من معدل ما يقع لغيره من األفراد الذين يعملون في نفس ظروف عمله

 : أنواع االستهداف -3

ويتسم به من  Neurotic Pronenessالنوع األول وهو االستهداف العصابى , ع من االستهداف هناك ثالثة أنوا     

 ) واستهداف غير عصابى ينجم عن أثر العوامل الشخصية للفرد والتي ال تتسم بطابع عصابى, يعانون أمراضاً نفسية 

 .والتأزم النفسي وعيوب البصر, كنقص الذكاء وقلة الخبرة والمران 

وتتسم , ويتميز به من يعانون أمراضاً نفسية  ( وغير العصابى, بين العصابي ) ع الثالث فيجمع بين االثنين أما النو

 .شخصياتهم بالنقص في بعض قدراتها

 Accident Liability & Accident Proneness :االستهداف والتعرض للحوادث -4

فتعرض السائق لحوادث ... قية التي تقضي إلي الحوادث التعرض هو جملة العوامل الشخصية والخارجية واالتفا      

أو يسوق في السرعة دون , أو يسوق في طرق مزدحمة , أو يسوق بسرعة  ,الطريق قد يكون مرتفعاً ألنه يسوق كثيراً 

كي أو ألنه أو في درجة تآزره الحر ,أو أن لدية عيباً في اإلبصار بإحدى عينيه , أو ألن فرامله وكشافة معيبة  ,استجمام 

هذه وغيرها هي العوامل التي تعرضه . أو عن تدخين السجائر , أو ألنه ال يكف عن الكالم مع الراكبين , قلق أو منهبط 

فتنحصر في العوامل الشخصية التي ترجع إلية بالذات أي أن , أما العوامل التي تجعله مستهدفاً للحوادث .. للحوادث 

وال يخفي أن درجة , خصية والتي ال يتحتم أن تنسحب علي سائق آخر في نفس موقفه االستهداف يرجع إلي السمات الش

غير أن الفرد ذا االستهداف الطفيف يكون أقل تعرضاً , التعرض للحوادث ترتفع في األعمال والمهن التي تحفها المخاطر 

من تعرض عامل آخر يساويه في لكن تعرضه للحوادث البد أن يكون أكثر .. للحوادث حتى في عمل محفوف بالمخاطر 

 .درجة االستهداف ويقوم بعمل مأمون

 تعريف المستهدف - 4

المستهدف للحوادث هو ذلك الشخص الذي يقع له عدد من الحوادث بصفة دائمة أكثر من متوسط عدد حوادث العامل       

عريف يتعرض العتراضات إال أننا ولو أن هذا ال. ألسباب ذاتية ال ألسباب موضوعية  Average Employee , العادي
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أن المستهدفين للحوادث قد يكونون مولودين بهذه  Gray (جراى)وهناك تعريفاً يوردهما . نؤجل الكالم عنها لمكان أخر 

وهناك مستهدفون في أحيان وأحيان أخرى غير مستهدفين وهذا يعتمد .. وذلك إذا كانوا مستهدفين في كل وقت , الطريقة 

 . وهؤالء يكونون مستهدفين بفعل الظروف بفعل الظروف, علي الظروف 

بل إن االستهداف قد يكون , فاالستهداف تختلف درجته من فرد آلخر كما تختلف درجته لنفس الشخص من عمل آلخر 

مة حتى إذا كانت الظروف الخارجية للعمل مالئ, أثره لدي بعض األفراد قوياً عميقاً فإذا به يورط الفرد في الحوادث 

 : الداللة الالشعورية لالستهداف العصابي  -5. مواتية

ومهما قيل , إنما هم مستهدفون لها , إن الحوادث في وقوعها ألفراد معينين بصفة مستمرة إنما تدل علي أن هؤالء الناس 

ان من في هذا المضمار فإن األحداث والظواهر إن تكررت وتواترت كان هذا دليل علي صدورها عن نزعة ملحة وك

أي أن الحوادث ال تقع بمحض . الصعب أن تعزى إلى مجرد المصادفة لكنها تتالءم كل التالؤم مع فكرة القصد والتصميم 

 ,يرى أن الحوادث ليست حوادث , المصادفة إنما هي تقع بطريقة العمد فهناك جدال في ميدان الطب النفسي عن الحوادث 

, فالمالحظ أن الحوادث يكون حدوثها عرضياً  , المزاجية الخاصة بالضحية نفسهاإنما هي تقع في الغالب نتيجة الناحية 

خاصة إذا لم يكن هناك , فسقوط شئ علي رأس شخص سائر علي قدميه إنما هي حادثة عريضة . وخارج تحكم الفرد 

في المرور والمنازل من وغالبية الحوادث التي تقع في الصناعة و. عالمة تحذره أن هناك شيئاً سيسقط في هذا المكان 

إن كان هناك ادعاء بأنه كان , فنحن نجد أن الشخص المصاب فيها يلعب دوراً هاماً وكبيراً في وقوعها , طبيعة مختلفة 

 ولوال ذلك لما وقعت له الحادثة, أخرق أو ملخوماً أو شارد الذهن 

إنما هم متعمدون ال شعورياً علي , جة المصادمة فتكرار وقوع الحادثة ألشخاص معينين ال يدل علي أنهما وقعت لهم نتي

وهذا القصد وهذه النية بدون أية وساطات , ولقد أجمع كثير من العلماء أن أغلبية الحوادث نجد فيها عنصر القصد . األقل 

قصد ,  وكل هفوة من ورائها قصدان, شعورية فالحوادث كالهفوات كالهما منحتم تلعب فيه الدوافع الالشعورية لعبتها 

 .أصلي وآخر يتعارض معه وهذا ما يكون أيضاً في الحوادث

ولقد كشف كثير من علماء التحليل النفسي عن طبيعة الدوافع , هذا الدافع الالشعوري أدى عمله ال شعورياً       

اإلحساس الخفي بالذنب الالشعورية التي تدفع الناس ألن يعملوا بطريقة تؤدى إلي وقوع الحادثة أن الدافع العام الغالب هو 

في الحالة الثانية التي ذكرها , والحادثة تؤدى هذا الهدف  , ذلك الشعور الذي تكفر عنه الضحية بتوقيع العقاب علي نفسها, 

  . يظهر فيها اإلحساس بالذنب والحنق والغيظ واإلحباط والرغبة في االنتقام .F. Alex لنا فرانز الكسندر

وعائلته تريد حرمانه من , وتزوجها فعال  ,فهذا الشاب له رغبة أن يتزوج فتاته , لحالة الثالثة وكذلك الحالة األولي وا

وإلحساسه أن هذه المشاعر ال يصح أن يحملها لعائلته وال , والشاب يكن الغيظ والحنق  , الميراث وهي تقاطعه أيضاً 

يحمله لوالديه ال شعورياً منذ الطفولة امتزجت هذه ذلك اإلحساس الذي , وإلحساسه بالذنب , يستطيع أن يقرها شعرياً 

وهنا حصل الشاب علي إغاثة انفعالية وصل إليها عن طريق , األحاسيس ببعضها اتجه الشاب إلي الوقوع في الحادثة 

أيه الغاضب الذي تهيج بالمشاعر العدائية ضد عائلته ويخبر والده بر, لقد حررته هذه اإلصابة من ضغط ضميره , إصابته 

من المصابين بكسور قد اعترفوا بالذنب والغيظ والخنق في عالقتهم ببعض األفراد المتصلين بهم % 11ونحن نجد أن . 

 .بالحادثة

إلي جانب هذا قد تكون هناك دوافع ال شعورية في العمل في إحداث الحوادث مثل الرغبة الالشعورية في تجنب       

ه ليكون موضع عناية ورعاية أو أن تكون الحادثة وسيلة للحصول علي تعويض أو القلق أو أن يجذب االنتباه ل, المسئولية 

النفسي والخوف من فقدان العمل أو اإلحساس بالذنب والرغبة في االنتقام كما أن الحادثة قد تكون تعبيراً عن عدوان اتجه 

إنما يهدف  , هدف للحادثة ال يهدف إلي قتل نفسهوالمست, به الشخص لنفسه لكونه لم يستطيع االتجاه به إلي مصدر اإلحباط 

 . كما هذا بطريقة عصابية كونها حياتهم المبكرة , أو أن يحل مشكلة وبذلك يظهر بالسالم الداخلي, أن يعاقب نفسه 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

66 
 

 السمات النفسية للمستهدف العصابى -6

يركز علي اللذات  –مندفع  –أنه حاسم صفات المستهدف للحوادث ب F . Dunpar حددت الدكتورة فالندر دونبار      

كما أن غالبية , السريعة هيئ ألن يعمل ارتجاال يميل للمخاطرة واإلثارة وال يميل لإلعداد للمستقبل أو التخطيط له 

 هم إذاً رجال... لذا نجد لديهم كراهية لمن هم في السلطة , المستهدفين للحوادث نجد أن تربيتهم في الطفولة تربية قاسية 

هذا التهور أو االندفاع ربما يكون له أسباب متعددة , عمل وليسوا رجال تخطيط أو ترو يتأرجحون بين الدوافع واإلتقان 

والمستهدفون للحوادث يميلون ألن يكونوا غير . ولكنه يثور أيضاً نفسه , ولكنه ظاهريا ثورة ضد قيود السلطة الخارجية 

وانية وعدم تحمل السلطة واالنفعالية وكلها سمات سيكوباتية وإن عدداً كبيراً منهم متعاونين كما يمتازون باإلهمال والعد

مرضى نفسيون أو عصابيون إلي جانب أن أغلبهم ممن ال يحبون أن يسيطر عليهم أحد سواء أكان ذلك الوالدين أو الزوجة 

  حتكاك بها وقعت الحادثةإذا حتمت الظروف عليهم اال, أو المدرسين فهم يدأبون علي التمرد علي السلطة 
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 نمط السلوك أ والحوادث المرورية

Types A behavior pattern and traffic accidents  

 بوعيشة فتحية ، جامعة سعد دحلب البليدة ،

fathia.bouaicha@yahoo.fr 

 

 :ملخص  

" النمط السلوكي أ " ، و من هذه السلوكات  احثون إلى دراسة السلوك اإلنساني و تأثيره على الحالة الصحيةعمد الب      

الذي يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا ، و التي حضيت باهتمام الباحثين ، فقد توصلوا إلى أنه من العوامل المهيأة لإلصابة 

محددة ، ورغبتهم في النجاح ال تشعرهم  بالتعب ، لذا يتناقص اهتمامهم باألمراض القلبية ، فهم يتميزون بطموحات غير 

بصحتهم ، فتلك التراكمات هي التي تجعلهم عرضة للمخاطر عموما واألمراض القلبية خصوصا ،  ونظرا الستفحال هذه 

جية والنفسية للعالقة األخيرة فقد حاول الباحثون إيجاد وسائل للتشخيص والتنبؤ ، وحدث خلط بين المقاييس الفيزيولو

السببية بين هذه الخصائص الشخصية واإلصابة بأمراض القلب ، إال أن هذا النمط ال يقتصر على المشاكل الصحية فحسب 

، بل يتعدى إلى جوانب أخرى لها تأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع بشريا ماديا اقتصاديا  كارتكاب الحوادث  

المتهورة والعدوانية واالندفاع ، وعليه فنمط السلوك أ من المفاهيم التي تستوعب وتؤثر على  المرورية من خالل السرعة

 .العديد من المتغيرات ، لذا وجب تعديلها عن طريق البرامج العالجية التي أثبتت الدراسات فعاليتها في ذلك 

 نمط السلوك أ  ، حوادث المرور : المفاتيح 

 Summary: 

      Deliberately researchers to study human behavior and its impact on health status, and from 

these behaviors "behavioral pattern A" which is one of the modern concepts relatively, it has 

concluded that factors put to disease attack, they are characterized by the aspirations of non-

specific, and their desire for success does not make them feel tired, so decreasing interest in their 

health, then that accumulations are that make them vulnerable in general and cardiovascular 

diseases, especially, due to the exacerbation of the latter has researchers tried to find ways to 

diagnose and predict, and Event confusion between standards physiological and psychological 

causal relationship between these personal characteristics and the incidence of heart disease, but 

this style is not limited to health problems, but also goes beyond to other aspects of its negative 

effects on the individual and society as a human materially economically كارتكاب   traffic accidents 

through speed reckless aggression and impulsivity, and it pattern of behavior (a) of the concepts 

that accommodate and affect many variables, so it shall be adjusted through treatment programs 

that have proven effective in studies. 

Keys: Types A behavior pattern, traffic accidents 

      :مقدمة

تعد ظاهرة الحوادث المرورية من أكثر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات على اختالف مستوياتها ، لما تسببه من       

عدد الوفيات الناتجة عن أكثر دث المرور ينافس اأضرار بشرية ،اقتصادية  واجتماعية ، فقد أصبح عدد الوفيات جراء حو

 .أمراض العصر انتشارا كأمراض القلب والسرطان 

إلى  61ألف قتيل ومن  111وفي هذا اإلطار تشير اإلحصائيات إلى أن حوادث المرور في العالم تتسبب في أكثر من     

الدوالرات، حيث تقدر التكلفة مليون جريح، هذا  باإلضافة إلى الخسائر المادية التي تتعدى مئات المليارات من  61

 .[6669يوسف محمد عبده ، ]  من إجمالي الدخل القومي لدول العالم%(  3-1)االقتصادية لحوادث المرور ما بين 

mailto:fathia.bouaicha@yahoo.fr
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لم، فإنها تبرز بشكل الفت لألنظار في دول العالم اوإذا كانت ظاهرة حودث المرور مشكلة تعاني منها كل دول الع     

 .رواح صغار السن من الشباب الذين يعتبرون أساس  التنمية في بلدانهم الثالث ، حيث تحصد أ

لقد بذلت الجزائر جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة من خالل تكاتف جهود مصالح الدرك واألمن الوطنيين ،       

 جهود كل من مصالح الدرك باإلضافة  إلى الحمالت التوعوية ، لكن ال القوانين الردعية ، وال مشاريع تهيئة الطرق ، وال

واألمن ساهمت في الحد من تفاقم هذه الظاهرة ، والدليل على ذلك أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من 

سهام بوعميشة ، ].  5116الواليات المتحدة ، إيطاليا ، فرنسا ، والمرتبة الثانية على الصعيد ألمغاربي حسب إحصائيات 

حوالي  [  5166،  الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية] :ا السياق فقد أحصت مصالح الشرطة الجزائريةوفي هذ[ 5116

 .قتيل في نفس السنة 646جريحا و 4911وحوالي  5166حادث خالل الثالثي األول من سنة  454

ثالث عوامل رئيسية، أال  وهي واستنادا إلى تقارير مصالح األمن يتبين أن أسباب حوادث المرور في الجزائر تتعلق ب      

حادثا مروريا عبر الوطن خالل  611الطريق والمحيط  والمركبة والعامل البشري،  فقد سجلت مصالح الشرطة وقوع 

كما تساهم اإلختالالت الميكانيكية للمركبة % .  3.66بسبب حالة الطريق والمحيط أي ما يعادل  5166الثالثي األول من 

دم صالحيتها ، و المكابح المعطلة في زيادة الحوادث، حيث بلغت عدد الحوادث الناتجة عن المركبة من انفجار األطر وع

 [ .5، ص  5116سهام بوعموشة ، ]%.  2,30حادثا أي ما يعادل  63

ولعل هذا ما جعل وزارة النقل تشدد على ضرورة المراقبة التقنية للمركبات و تفرض عقوبات على كل سائق معني        

من أسباب حوادث المرور في الجزائر، فإن النسبة %  6,11وبما أن المركبة والطريق ال يشكالن سوى  ،بالمخالفة 

األكبر من الحوادث ترجع للعنصر البشري نتيجة األخطاء والتجاوزات المتعددة لكل من السائق أو الراكب أو الراجل، 

من أسباب الحوادث ترجع إلى %  93,89والتي تشير إلى أن   5166وهذا ما تؤكده إحصائيات الثالثي األول من عام 

، وتمثل فئة الشباب الفئة األكثر عرضة للموت [ 6، ص  5166الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ،]العامل البشري

ئري ، فإذا كان الشباب الجزا% 36,27، ثم فئة األطفال بـ% 54,35يليها فئة الكهول بــ %  95,37بسبب الحوادث بـ 

جريحا من جراء هذه الحوادث  611قتيال  و  66من السكان، فإن الجزائر تخسر منهم كل يوم % 91يشكل ما يقارب 

 [.6،ص  5116سهام بوعموشة ، ]  5119حسب إحصائيات  

الصبر  ولعل انتشار حوادث المرور لدى الشباب أكثر من الفئات العمرية األخرى قد يرجع لعامل االندفاعية، ونفاذ       

 6661والتوتر واالنفعال، هذه الصفات التي تعتبر من الخصائص المميزة لنمط السلوك أ ، والذي يعرفه روزنمان 

Rosnman   انفعال سلوكي مركب يتضمن استعدادات سلوكية كالمعدل المتسارع لألنشطة، االستجابات االنفعالية " بأنه

 [.5119نشوة كرم عمار أبو بكر، ]  ق في األعمال وإنجازها في أقل وقتكاالستثارة العدائية، الغضب المتزايد ، التفو

يتميزون بالميل إلى العدائية والسرعة في اتخاذ القرار، و تبرز لديهم الحساسية " أ"فاألفراد المنتمون إلى نمط السلوك      

عادل محمد هريدي ، ]التحلي بالصبر للتحدي القادم من البيئة الفيزيقية االجتماعية، وكذا اإلحساس بضيق الوقت وعدم

وكل هذه الصفات قد تؤثر على الفرد في حياته العامة واألسرية، أثناء أدائه لألعمال المختلفة وكذا أثناء قيادته [ 5115

 .للسيارة

لة تزايد وعلى الرغم من أهمية دراسة هذا الموضوع في الجزائر نظرا للمساهمات  التي قد تتيحها إليجاد حلول لمشك      

حوادث المرور وما ينجر عنها من الخسائر التي أصبحت تنهك كاهل األفراد واألسر واالقتصاد الوطني، وعلى الرغم من 

أو من جمعيات المجتمع المدني، فان اإلطالع على ......( الدرك، األمن، الصحة)الصيحات المتكررة سواء من السلطات 

 .جزائر من دراسات وبحوث وخاصة البحوث اإلمبريقية تبقى قليلة جداما كتب حول موضوع حوادث المرور في ال

وانطالقا من أن موضوع حوادث المرور متعدد الجوانب قد يساهم فيه المهندس واالقتصادي واإلعالمي ورجل  

ئيات مساهمته الدين وغيرهم، فإن علم النفس العيادي باعتباره يتعامل مع السلوك البشري، هذا السلوك الذي أثبتت اإلحصا

ينبغي أن يكون له دور من خالل إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة به،   وهذا ما (  %61أكثر من )بأكبر نسبة 

لدى السائقين المرتكبين و غير المرتكبين " أ"دفعنا إلى القيام  بهذه الدراسة بغرض معرفة تأثير كل من سلوك نمط 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات : سبق تم طرح التساؤل التالي للحوادث المرورية ، وبناء على ما

 ؟" أ"السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بنمط السلوك 
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 : الفرضيات صياغة   

المرور فيما يتعلق  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث

  " أ"بنمط السلوك 

 : الفرضيات الجزئية

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحودث المرور فيما

 .يتعلق بالسرعة ونفاذ الصبر

 لحودث المرور فيما  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين

 .يتعلق بالطموح والمثابرة

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما

 .يتعلق بالتوتر واالنفعال

 فيما  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحودث المرور

 .يتعلق بالمنافسة واالستغراق في العمل

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحودث المرور فيما

 يتعلق العدوانية واالندفاع

  : تحديد المفاهيم 

  Types A Behavior Patternنمط السلوك أ  

اط السلوكية للشخصية حيث يتسم أفرادها بارتفاع مستوى الطموح والكفاح من أجل هو أحد األنم:  التعريف االصطالحي

اإلنجاز والتنافس واإلحساس الدائم بالتعجل والتسابق مع الوقت، ويميل هؤالء األفراد إلى العدوانية و السرعة في اتخاذ 

 [.611، ص  5113ناهدة سكر، ] قراراتهم

 Types A Behavior Patternحصل عليها السائق في مقياس نمط السلوك أ هو الدرجة التي ي:  التعريف اإلجرائي

السرعة و نفاذ الصبر ، الطموح و المثابرة ، التوتر و االنفعال ، المنافسة واالستغراق في العمل ، العدوانية : ) الذي يقيس 

نمط سلوك أ ضعيف، وإذا تحصل  فإن لدية )) 52_  1  ((بحيث إذا تحصل السائق على درجة تتراوح بين  واالندفاع ،

_  611 ((فإن لدية نمط سلوك أ متوسط، أما إذا تحصل على درجة تتراوح بين  )) 611_  13((على درجة تتراوح بين 

 .فإن لديه نمط سلوك أ مرتفع )) 611

أو خسارة  هو كل واقعة مرورية تنجم عنها إصابة : accidents de la route  Lesحوادث المرور أو حوادث الطرق 

أكرم عبد القادر ]في الممتلكات بصورة عامة وبدون قصد مسبق تسببها المركبات أثناء حركتها أو في توقفها في مكان ما 

 [.6669أحمد أبو إسماعيل، 

وقد شمل بحثنا هذا كل أنواع حوادث المرور التي وقعت للسائق سواء أثناء السير في الطرقات السريعة، داخل      

 . مدن، سواء وقع له حادث مع سيارة أخرى أو مع راجلوخارج ال

 :اجراءات الدراسة 

نسخة باستخدام مقياس نمط السلوك أ على مجموعة من السائقين موزعين على  11تم فيها توزيع :  الدراسة اإلستطالعية

 .يدان الدراسة األساسيةاستكشاف مالبليدة  المدية الجلفة قسنطينة تلمسان  وذلك بهدف : كل من الواليات التالية 

  التعرف على مدى مالئمة البنود لعينة البحث المتمثلة في شريحة السائقين. 

 الوقوف على الصعوبات التي قد تعترض هذا البحث لتفاديها في الدراسة األساسية. 

 تعديل البنود الغير مالئمة أو استبدالها أو إضافة بنود أخرى تتناسب وأهداف الدراسة. 

 لألدوات المستعملة في الدراسة -الصدق والثبات  -ن الخصائص السيكومترية التأكد م. 
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 صدق المقياس 

يدل هذا النوع من الصدق على مدى تمثيل محتوى االختبار للنطاق السلوكي الشامل :  (صدق المحكمين)صدق المحتوى 

يتم التأكد من هذا النوع من الصدق عن طريق و  ،[ صالح الدين محمود عالم ، بدون سنة ]للسمة المراد االستدالل عليها 

، وعلى هذا األساس فقد قمنا بعرض مقياس نمط [  5115ختام اسماعيل السحار ،] المحكمين ، فهو صدق بشهادة الخبراء

وتم األخذ . السلوك أ على مجموعة من أساتذة جامعة سعد دحلب البليدة قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 .ظاتهم وتوجيهاتهم بمالح

وقد بلغت قيمة اختبار .  T.Testثم تحسب داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين باستعمال اختبار  : المقارنة الطرفية

مما يدل  60,0دال عند " أ"وهذا يعني أن الفرق بين متوسطي المجموعتين العليا والسفلى لمقياس سلوك نمط   65,43ت 

 .أن هذا المقياس صادق

حسن عبد ]وهو مدى ارتباط مفردات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار أو األجزاء ذات العالقة :  دق االتساق الداخليص 

تم حساب معامالت ارتباط درجات كل بند بالدرجة الكلية للمقياس، و تم التوصل إلى  ،[ الفتاح الغامدي ، بدون سنة 

 . 1.11و  1.16معامالت ارتباط دالة عند مستوى 

يقصد به دقة االختبار في القياس وعدم احتوائه على تناقض، أي هو االختبار الذي يعطي نفس النتائج   :ثبات المقياس

 . [ 5116عبد هللا بن أحمد الدوغان وطلعت محمد أبو عوف ، ] تقريبا إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األفراد

سائقا لمقياس  11لقد تم حساب معامل ألفاكرونباخ لبيانات " : أ"وك طريقة ألفاكرونباخ لمقياس نمط السل :معامل التناسق 

، و هذا ما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة (   0,82)عبارة و بلغت قيمة معامل ألفا  41المكون من " أ"نمط السلوك 

 .مقبولة من الثبات و يمكن الوثوق بنتائجه

بعد حساب معامل االرتباط بين درجات البنود الفردية ": أ"نمط السلوك طريقة التجزئة النصفية لمقياس  :معامل التناسق 

على أبعاد مقياس نمط   Spearman et Brown ودرجات البنود الزوجية،  ثم تطبيق معادلة معادلة سبرمان وبراون

 :تحصلنا على النتائج التالية" أ"السلوك 

 ".أ"س نمط السلوك طريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقيا يبين( 01)جدول رقم 

 معامل المحور معامل الثبات المحور

 الثبات 

 معامل المحور معامل الثبات المحور

 الثبات 

 السرعة و نفاذ

 الصبر 
1.91 

 المنافسة و االستغراق

 في العمل 
1.96 

 الطموح و

 المثابرة و  

 العدوانية

1.99 
 التوتر و

 االنفعال 
1.16 

 .س ثابت ومن ثم يمكن االعتماد على نتائجهوالنتائج السابقة تؤكد أن المقيا

 :مجاالت الدراسة 

  المدية البليدة الجزائر: لقد تم إجراء هذه الدراسة في كل من الواليات التالية  :المجال المكاني 

 : حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى مرحلتين  :المجال الزماني 

حيث تم  5166إلى غاية  فيفري  5161لتي امتدت من شهر أكتوبر وا:  مرحلة الدراسة االستطالعية  :المرحلة األولى 

وبعد جمع استمارات المقاييس، قمنا بدراسة . االتصال بأفراد العينة في دراسة استطالعية و شرحت لهم الغاية من البحث

تفادة من آراء لمعرفة مدى مناسبتها ألفراد عينة البحث ،  كما تمت االس( الصدق و الثبات)الخصائص السيكومترية 

 .المحكمين وبعض السائقين في إعادة صياغة بنود هذه المقاييس وتعديلها
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إلى غاية أوت  5166انطلقت الدراسة األساسية ابتداء من شهر مارس : مرحلة الدراسة األساسية  :المرحلة الثانية 

ه الدراسة وما أنتظره منهم، كما تم خالل وقد تم خالل هذه الفترة االتصال بأفراد العينة وشرحت لهم الغاية من هذ 5166

 .هذه الفترة توزيع االستمارات

أجريت هذه الدراسة باستخدام المنهج السببي المقارن وذلك للمقارنة بين السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث 

 % 46ث المرور أي بنسبة مرتكب لحواد 661سائقا  ،  411المرور في نمط السلوك أ وذلك على عينة قصدية تتكون من 

 .  %16غير مرتكب لحوادث المرور بنسبة  514 و 

 : أدوات جمع  وتحليل البيانات

بندا  15صمم هذا االختبار من طرف ناهدة سكر ، يقيس األنماط السلوكية للشخصية ويتكون من    :مقياس نمط السلوك أ

لطموح و المثابرة التوتر و االنفعال المنافسة و االستغراق في ا   السرعة و نفاذ الصبر   : موزعة عبر المحاور التالية 

 SPSS  Statisticalالعمل العدوانية و االندفاع ، كما تمت االستعانة بنظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج 

Package for Social Sciences ب اإلحصائية التاليةفي التحليل اإلحصائي لنتائج البحث، وقد تم استعمال األسالي  :

 .النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  اختبار ت 

 : مناقشة النتائج

وغير المرتكبين لحوادث المرور  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين المرتكبين: اإلجابة على الفرضية العامة 

 " .أ"فيما يتعلق بنمط السلوك 

للمقارنة بين متوسط درجات السائقين المرتكبين   T.Test  ت  لفرضية  قامت الباحثة باستخدام اختبارالختبار هذه ا     

 :  ، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي" أ"وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بنمط السلوك 

 
 قيمة ت السائقين غير المرتكبين للحوادث السائقين المرتكبين للحوادث

 ىمستو

 الداللة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

-2,48 0,05 
 

 "أ"نمط السلوك 

 

54,87 14,77 51,17 14,99 

 .يبين داللة الفروق بين السائقين المرتكبين و غير المرتكبين في نمط السلوك أ ( 02)جدول رقم 

بانحراف  54,87أن متوسط درجات السائقين المرتكبين لحوادث المرور بلغ ( 02) يتبين من خالل الجدول رقم      

.  14,99بانحراف معياري  51,17للحوادث  ، في حين بلغ متوسط درجات السائقين الغير مرتكبين 14,77معياري 

داللة إحصائية  بين ، وهذا ما يعني  أنه توجد فروق ذات  0,05وهي قيمة دالة عند مستوى [ - 2,48] وبلغت قيمة ت 

 ".      أ"المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بنمط السلوك 

أن هناك عالقة بين النمط السلوكي أ ومدى   Friedman et Rosenman 1974كما يؤكد فريدمان وروزنمان       

 Nallat]ب اضة الخطرة مقارنة  بنمط السلوك قابليته للمخاطرة ، فذوي النمط السلوكي أ أكثر استعدادا لممارسة الري

Nathalie.2009   ]. 

فاألشخاص الذين يتصفون بالسرعة و نفاذ الصبر باإلضافة إلى العدوانية و التوتر هم األكثر عرضة الرتكاب       

خالفات حوادث المرور ، وفي هذا السياق توصلت دراسة عبير فؤاد أحمد إلى أن ارتفاع معدالت حوادث الطرق وم



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

72 
 

، وجاءه العدوانية و توكيد الذات و االندفاعية كأبرز %  34المرور ترجع إلى السرعة في الطرق السريعة بنسبة تصل إلى

 [ .5161عبير فؤاد أحمد ، ]المرورية صفات قائدي السيارات من مرتكبي الحوادث 

ن السائقين المرتكبين و غير المرتكبين لحوادث توجد فروق ذات داللة إحصائية بي: االجابة على الفرضية الجزئية األولى 

 .المرور فيما يتعلق بالسرعة ونفاذ الصبر

 .يبين الفروق بين المرتكبين و غير المرتكبين فيما يتعلق  بالسرعة و نفاذ الصبر(( 03))جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة ت السائقين غير المرتكبين للحوادث السائقين المرتكبين للحوادث 

 

 السرعة

 ونفاذ الصبر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

14,62 

 

5,66 12,67 5,23 3,28 0,01 

بانحراف  14,62أن متوسط  درجات السائقين المرتكبين لحوادث المرور بلغ ( 03)يتضح من خالل الجدول رقم       

،  5,23بانحراف معياري  12,67سط درجات السائقين الغير مرتكبين لحوادث المرور ، في حين بلغ متو 6,55معياري 

وهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين . 0,01وهي دالة عند مستوى [ 3,28] وبلغت قيمة ت 

 .المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بالسرعة ونفاذ الصبر

األشخاص الذين يتصفون بالسرعة ونفاذ الصبر هم األكثر عرضة الرتكاب حوادث المرور، فعندما تزيد السرعة ف      

أن  5116تزداد المسافة الالزمة للتوقف وينخفض قدرة استيعاب السائق لذاك الموقف ، وفي هذا اإلطار تشير إحصائيات 

فارتفاع نسب حوادث  ، [ 5116جلة الوقاية والسياقة ، م]سببها السرعة من أسباب الحوادث في الجزائر   % 25,03

المرور في الجزائر يرجع لسلوك السائقين الذين ال يلتزمون بالسرعة المحددة خاصة في الطرق السريعة بل إن البعض ال 

ات في بعض يكتفي بتجاوز السرعة المحددة وإنما يقوم بالمناورات وهذا سواء بالنسبة للسيارات السياحية وكذلك الشاحن

األحيان، وقد توصلت بعض الدراسات الجزائرية أن السائق الذين يقوم بهذه األفعال يعتبر ذلك سلوكا عاديا فهو يقوم به 

 [ .5119سعد الدين بوطبال ، ]وإدراك عن وعي 

 [6611مد بن نعمان ،أح]ولعل هذا ما يؤكد تميز الشخصية الجزائرية بسرعة المبادرة وكره االنتظار والمماطلة             

الخصائص هي التي تجعلها تقدم على الحوادث وهي نفسها التي جعلت الجزائر في المراتب األولى عربيا من  ، وهذه

 .حيث عدد حوادث المرور

السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين: اإلجابة على الفرضية الجزئية الثانية 

 .مرور فيما يتعلق بالطموح والمثابرةال

 .يبين داللة الفروق بين المرتكبين وغير المرتكبين فيما يتعلق الطموح والمثابرة ( 04)جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة ت السائقين غير المرتكبين للحوادث السائقين المرتكبين للحوادث 

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 الطموح غير دالة 0,22

 والمثابرة 
11,07 2,68 11,13 2,68 
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بانحراف  66.19يتضح من خالل الجدول السابق أن متوسط درجات السائقين المرتكبين لحودث المرور بلغ 

، أما قيمة 5.11ري بانحراف معيا 66.63في حين قدر متوسط درجات السائقين الغير مرتكبين للحوادث ب 5.11معياري 

و هذا ما يعني أن الفروق بين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور غير دالة . و هي غير دالة  0,22ت فقد بلغت 

 . إحصائيا، فالطموح والمثابرة ال يساهمان في  دفع السائق الرتكاب الحوادث

ص المهنية واالجتماعية لكنها ال تساهم في فقد يؤثر كل من الطموح والمثابرة على جوانب أخرى من حياة الشخ

رفع نسب حوادث المرور عند السائق الجزائري، وهذا ما يطرح أهمية التفريق بين مفهومي الطموح والسرعة، فالشخص 

 .الطموح هو الذي يبني خططا مستقبلية ويسير نحو تحقيقها بخطى منتظمة

ذات داللة إحصائية بين السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث توجد فروق : اإلجابة على الفرضية الجزئية الثالثة 

 .المرور فيما يتعلق بالتوتر و االنفعال

 .يبين داللة الفروق بين المرتكبين و غير المرتكبين للحوادث فيما يتعلق بالتوتر واالنفعال( 05)جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة ت ادثالسائقين غير المرتكبين للحو السائقين المرتكبين للحوادث 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 التوتر  0,05 2,49-

 واالنفعال
9,43 3,81 8,46 3,97 

 3,81بانحراف معياري  9,43يتضح من خالل الجدول أن متوسط  درجات السائقين المرتكبين لحوادث المرور بلغ       

[ - 2,49]، وبلغت قيمة ت  3,97بانحراف معياري  1.41ين بلغ متوسط درجات السائقين الغير مرتكبين  للحوادث في ح

، وهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث  0,05وهي دالة عند مستوى 

 .المرور فيما يتعلق بالتوتر واالنفعال

بر سمة التوتر واالنفعال من السمات التي تميز الشخصية الجزائرية بشكل واضح، وقد يرجع ذلك إلى االنغالق وتعت        

التام الذي فرض على المجتمع الجزائري أثناء فترة االحتالل و فقدانه ألبسط وسائل الترفية عن النفس وكبت األنفاس 

هالي ، باإلضافة إلى المناخ المتقلب بين شدة الحرارة وشدة البرودة، بوسائل القمع المختلفة التي مارسها االستعمار على األ

 .[331 -334ص ص   ،6611أحمد بن نعمان ، ]السمة هذه العوامل كان لها دور في طبع الشخصية الجزائرية بهذه 

بمزاج انفعالي ولعل هذا ما جعل هذه السمة تخص الشخصية المغاربية بصفة عامة، هذه الشخصية التي تتميز          

 [ .5161بن عبد هللا محمد ، ]المحيط  أحادي الشكل غير قادر على الحفاظ على التوازن المنسجم القائم بينه وبين 

من بين األسباب النفسية %  25, 53، وحسب دراسة عبد الرحمان الوافي تبين أن هذه السمة تحتل المرتبة الرابعة بنسبة  

ولعل تميز الفرد المغاربي عموما والسائق الجزائري  ،[5166،جريدة المواطن]في الجزائر المؤدية إلى ارتكاب الحوادث 

خصوصا بسمة التوتر واالنفعال هو الذي  ساهم في زيادة حوادث المرور وجعل الجزائر تسجل أعلى نسب من الوفيات 

 [ . 5166وزارة النقل ،] مرورقتيل جراء حوادث ال  5449بلغ عدد هم  5166فخالل السبع األشهر األولى فقط من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث : إلجابة على الفرضية الجزئية الرابعة 

 .المرور فيما يتعلق بالمنافسة و االستغراق في العمل
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 .تعلق بالمنافسة و االستغراق في العمليبين داللة الفروق بين المرتكبين و غير المرتكبين فيما ي( 06)جدول 

 مستوى الداللة قيمة ت السائقين غير المرتكبين للحوادث السائقين المرتكبين للحوادث 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 المناقشة و غير دالة 0,37

 االستغراق  

 في العمل

14,57 4,60 14,75 4,54 

بانحراف معياري  64.19يتضح من خالل الجدول أن متوسط درجات السائقين المرتكبين لحوادث المرور قد بلغ           

وبلغت قيمة ت  .  4.14بانحراف معياري  64.91، وقدر متوسط درجات السائقين الغير مرتكبين للحوادث ب 4.11

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين المرتكبين وغير  وهي  قيمة غير دالة إحصائيا، و هذا يعني[ 0,37]

 .المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بالمنافسة واالستغراق في العمل 

فالمنافسة واالستغراق في العمل هي ميزتان للدول التي تعرف فيها المؤسسات االقتصادية منافسة حادة في ظل           

لدول التي تعرف مؤسساتها نوع من االستقرار نتيجة غياب المنافسة واعتماد المؤسسات على خزينة اقتصاد السوق، أما ا

الدولة بسبب امتالك هذه األخيرة ألسهم الشركات ملثما هو الحال بالنسبة للجزائر، فإن السائق لن يهتم بالوصول للعمل 

وهذا ما يطرح مسائل متعلقة بوالء . فرد متجها نحو العملمتأخرا، وال توجد ضرورة للقلق أو الرفع من السرعة إذا كان ال

 ...العامل للمؤسسة وشعوره بالحسرة في حالة عدم اإلنتاج أو الغياب أو غير ذلك

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث : اإلجابة على الفرضية الجزئية الخامسة 

 .بالعدوانية واالندفاعالمرور فيما يتعلق 

 .يبين داللة الفروق بين المرتكبين و غير المرتكبين للحوادث فيما يتعلق بالعدوانية و االندفاع ( 07)جدول 

 مستوى الداللة قيمة ت السائقين غير المرتكبين للحوادث السائقين المرتكبين للحوادث 

  النحراف المعياريا المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 

-3.15 

 

 

1.16 

 العدوانية و

 االندفاع

 

1.41 

 

3.19 

 

4.61 

 

3.11 

بانحراف  5,46أن متوسط درجات السائقين المرتكبين لحوادث المرور بلغ ( 07)يتضح من خالل الجدول رقم          

فقد " ت"أما .  3,50نحراف معياري وبا 4,16في حين بلغ عدد السائقين غير المرتكبين لحوادث المرور  3,87معياري 

، وهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين 0,01وهي دالة عند مستوى [ - 3,52] بلغت قيمتها 

 .المرتكبين وغير المرتكبين لحوادث المرور فيما يتعلق بالعدوانية واالندفاع

، فالشخص المندفع يقوم بالعمل بأقل درجة من الوعي وضبط النفس، فارتفاع نسب الحوادث قد ينسب للعدوانية واالندفاع

، مما يعرضه الرتكاب  [ 331-331، ص ص 6611أحمد بن نعمان، ]عليه ثم يفكر بعد ذلك في نتائج العمل الذي أقدم 

 .أخطاء أثناء قيادة السيارة ومن ثم الوقوع في حوادث مرور
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بين المقياس  1.16بد اللطيف العقاد أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا عند وفي هذا الصدد تؤكد دراسة عصام ع        

وبين السلوك العدواني، مما يدل على مصداقية هذا المعتقد ، فالشخص ( شرعية العدوان ) الفرعي للمعتقدات الالعقالنية 

جاه اآلخرين متعديا بذلك على القوانين العدواني الذي يتمسك بهذا المعتقد يعطيه مشروعية القيام بممارسات عدوانية ات

ومن  ،[5116عصام عبد اللطيف العقاد، ]الخطورة والقيم والمعايير فلديه شعور بأنه فوق القانون، ومن هنا يكون مصدر 

بعدوانية واندفاع غير مبالين بالقوانين ،ففي دراسة عبد الرحمان الوافي احتلت  أمثلة هؤالء الذين يقودون سيارتهم

جريدة ]من حيث األسباب النفسية المؤدية إلى ارتكاب الحوادث في الجزائر%   70,25وانية المرتبة الثالثة بـ العد

 .[6ص ،  5166المواطن، 

 :خالصة 

تتميز الشخصية الجزائرية بمجموعة من الخصائص التي ساهم االستعمار وبعض الظروف المحيطة في صقلها         

لصبر، التوتر واالنفعال والعدوانية واالندفاع التي تعتبر حسب الدراسات من العوامل المؤدية ومن جملتها السرعة ونفاذ ا

، وبالتالي ينبغي البحث عن سبل تعديل هذه الخصائص المساهمة في ارتفاع حوادث المرور في  إلى الحوادث المرورية

  Cannavo 6691، كوننافو   6691Lapidos توصل البيدوس البيئة الجزائرية بالطرق المناسبة، وفي هذا الصدد، فقد

إلى أن هناك فعالية    6614Roush، روش  Lockmanet al 6614لوكمان وآخرون   6615Nordone، نوردن 

وبلور وودز  .للعالج العقالني االنفعالي في خفض درجة العدوانية لدى عينات متنوعة من األطفال والمراهقين والشباب 

6619 Woods   ما أكده الباحثون السابقون من جدوى تأثير العالج العقالني  5116بد اللطيف العقاد  وعصام ع

، ص ص  5161بن عبد هللا محمد، ]والقلق أ المتمثل في عدم الصبر والعدوان والغضب  االنفعالي في تقليل نمط السلوك

45-43  . 

ي هذا المجال ألن الدراسة الميدانية في و في األخير نأمل أن تكون هذه الدراسة دافعا قويا لدراسات أخرى ف

البيئة الجزائرية هي السبيل األصح لتحقيق تراكم علمي يمكننا من الفهم الجيد للشخصية الجزائرية علنا نساهم في التمهيد 

لفهم شخصية السائق الجزائري، ومن ثم التقليل من حوادث المرور وخفض ترتيب الجزائر في سلم الدول األكثر تسجيال 

 . لحوادث الطرقات

 . كما أسفرت هذه الدراسة على تقديم جملة من االقتراحات و التوصيات 

  إجراء مجموعة من البحوث النفسية المتعلقة بحوادث المرور ألن السبب الرئيسي األول  في حوادث المرور هو

ق الجزائري قصد إيجاد السبل الكفيلة في المائة ، مع االهتمام أكثر بشخصية السائ 61العنصر البشري الذي يمثل أكثر من 

 بالوقاية من حوادث المرور، 

  ينبغي تقديم شهادة تثبت الخلو من االضطرابات النفسية  والعقلية والعصبية قبل تقديم رخصة السياقة. 

 االهتمام بالجوانب  عوض التركيز على القوانين الردعية فقط و محاولة تطبيقها بصرامة على الجميع ينبغي

 .فسية االجتماعية للسائق الجزائري، ولما ال التفكير في طرق تحفيز السائقين الذين ال يرتكبون حوادث الن

 

  :قائمة المراجع

،  السير حوادث من الحد في العام األمن مديرية ودور أسبابها األردن في المرور مشكلة حجميوسف محمد عبده ،  -6

 .6669د من حوادث المرور ، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،الندوة العلمية األربعين أساليب و وسائل الح

ألف قتيل خالل الثالث سنوات األخيرة ،  63سهام بوعموشة حصيلة مرعبة لحوادث المرور في الجزائر أكثر من  -2

 . 5116-11-69جريدة الشعب العدد  ، الصادرة في 

 http://www.dgsn.dz/ar/infrations-au-code- de laلمرور الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية قانون ا -3

route.php.07.10.2011 

 . 5، نفس المرجع السابق ، ص  سهام بوعموشة -4

 . 6، ص الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ، نفس المرجع السابق  -5

 . 6، نفس المرجع السابق ، ص  سهام بوعموشة -6

http://www.dgsn.dz/ar/infrations-au-code-%20de%20la%20route.php.07.10.2011
http://www.dgsn.dz/ar/infrations-au-code-%20de%20la%20route.php.07.10.2011
http://www.dgsn.dz/ar/infrations-au-code-%20de%20la%20route.php.07.10.2011
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نشوة كرم عمار أبو بكر ، االحتراف النفسي للمعلمين ذوي النمط أ و ب وعالقته بأساليب مواجهة المشكالت ،  -7

 . 5119مذكرة لنيل درجة الماجستير ،جامعة العلوم، 

عتقادات التوهمية  ، مجلة  دراسات عربية في عادل محمد هريدي ، عالقة اإلقدام على المخاطرة الالموضوعية باال -8

 . 5115، يناير  6العدد  6علم النفس ، المجلد 

 . 5113، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ،  6ناهدة سكر ، االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية ، ط -9

التوعية المرورية ، الندوة العلمية األربعين  أكرم عبد القادر أحمد أبو إسماعيل ، دور المؤسسات التربوية في حمالت -01

 . 6669أساليب و رسائل الحد من حوادث المرور ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

القياس و التقويم التربوي و النفسي أساسياته و تطبيقاته و توجهاته المعاصرة ، دار الفكر : صالح الدين محمود عالم  -00

 .العربي

ام اسماعيل السحار، اإلتجاه نحو المخاطرة وعالقته ببعض المتغيرات النفسية والديموغرافية لدى شباب اإلنتفاضة خت -01

 .5115في محافضات غزة ، مدكرة ما جستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،

ز التنمية األسرية ، عبد هللا بن أحمد الدوغان وطلعت محمد أبو عوف ، القياس والتقويم النفسي واألسري ، مرك -03

  . 5116جامعة الملك فيصل باألحساء ،

 5161، ديسمبر  53،  41319، العدد  631عبير فؤاد أحمد، أبرز صفات مرتكبي حوادث الطرق ، األهرام ، السنة  -04

. 

،  1د ، العد 5116مجلة الوقاية و السياقة دراسة احصائية لحوادث المرور في الجزائر خالل السداسي األول من سنة  -05

 .5116المركز الوطني للوقاية و األمن عبر الطرق ، 

تناول تقني اجتماعي لحوادث المرور في الجزائر ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، جامعة : سعد الدين بوطبال -06

 . 5119الجزائر ، 

للكتاب ، الجزائر أحمد بن نعمان ، سمات الشخصية الجزائرية من منظور األنتربولوجيا النفسية ، المؤسسة الوطنية  -07

 ،6611 . 

 . 331-334أحمد بن نعمان ، نفس المرجع السابق ، ص ص  -08

 .5161بن عبد هللا محمد ، سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -09

تتقصى الحقيقة و تتطرق لشبح الموت الساكن بشوارعنا " المواطن" -11

www.djagzairess.com/elmouwatan/9127(27.11.2011) 

المركز الوطني للوقاية  5166إحصائيات حوادث المرور الجسمانية خالل األشهر السبعة األولى من  وزارة النقل ،  -10

 .و األمن عبر الطرق 

 . 331 -331أحمد بن نعمان ، نفس المرجع السابق ، ص ص  -11

عصام عبد اللطيف العقاد ، سيكولوجية العدوانية وترويضها منحى عالجي معرفي جديد ، دار غريب للطباعة  -13

 .5116والنشر والتوزيع ، القاهرة ،

 . 6جريدة المواطن ، نفس المرجع السابق ، ص  -14

  43 -45بن عبد هللا محمد ، نفس المرجع السابق ، ص ص  -15

26- Nallat Nathalie  ,Profils de Personnalité en lien avec les infractions et/ ou les 

accidents de la route, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université Lyon 2 , paris , 

2009.  
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  -الثقيل من وجهة نظر سائقي مركبات الوزن-األسباب النفسية لحوادث المرور

 (.دراسة ميدانية) 

Les causes psychique des accidents de la route. Selon les conducteurs des 

véhicules de poids lourd-         - 

 - 5جامعة الجزائر  - قاشي محمد: الباحثاسم ولقب 

 .5مخبر الوقاية واألرغنوميا ،جامعة الجزائر:وحدة البحث أو المخبر

gachi79@yahoo.fr   

 :ملخص 

سة الحالية إلى محاولة الكشف عن األسباب النفسية لحوادث المرور من وجهة نظر سائقي مركبات الوزن هدفت الدرا   

 .الثقيل،باعتبار عاملي القلق والضغط النفسي المرتبطة بسائق المركبة أحد العوامل المتسببة في وقوع حوادث المرور

يارهم بطريق عشوائية،باستخدام أداة الدراسة الرئيسية سائق شاحنة تم اخت 661وطبقت الدراسة على عينة متكونة من    

 .محاور 1فقرة موزعة على  55وهي االستبيان المتكون من 

 :ومن أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة 

 .السلوكات الالوقائية المرتبطة بالسائق تتسبب في وقوع حوادث المرور -

 .من أحد مسببات وقوع حوادث المرورزيادة مستوى القلق والضغط النفسي لدى السائق  -

 .حادث المرور،السائق،الضغط النفسي،القلق:الكلمات المفاتيح

Résumé: 

       Le bute de notre étude est de tenter de découvrir les  causes psychologiques des accidents de la 

route, selon des témoignages des conducteurs de véhicules de poids lourd, En considérant l'agitation 

et la pression psychique que trouve le conducteur les effets qui font les accidents de la route.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cette  étude a été faite avec un échantillon qui se compose, de 110 conducteurs de camion qui ont 

été choisis d'une façon arbitraire, en utilisant un moyen fondamentale dans notre étude  (le 

questionnaire) sous la forme de 22 articles faisant 05 parties. 

        Parmi les résultats les plus importantes que nous avons constatés dans notre étude c'était: 

-les comportements non préventifs qui ont une relation avec le conducteur , et qui sont considérés 

comme étant des causes principales des accidents de la route. 

-En plus, l'augmentation de la valeur de stress et la pression psychique chez le conducteur, est parmi 

des circonstances et des causes réels de la route.    
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  :مقدمة

إن معظم الدراسات تعتبر العنصر البشري هو المتسبب األول و المباشر في استفحال ظاهرة حوادث المرور، حيث       

إن المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق السائق، كون السياقة فن يتطلب مجموعة من المهارات ترغم على السائق التحلي 

 .ل هذا العبء الثقيل بأمانة و إخالصبروح االنضباط و االستعداد الجسدي و النفسي لتحم

باتت هذه الظاهرة من أكثر الفواجع في عصرنا الحالي، إذ أن تقديرات المنظمة العالمية للصحة تحصي سنويا      

قتيل بسبب حوادث المرور، و الجزائر وحدها، حسب اإلحصائيات من طرف المركز الوطني للوقاية و األمن  9111111

قتيل فقد تجاوزت الجزائر كل دول إفريقيا و صنفت عالميا ضمن  41111أكثر من   5111سنة عبر الطرقات أحصت 

الدول العالية جدا في حوادث المرور، هذا ما أدى إلى إجراء دراسة علمية معمقة تبحث في األسباب الخفية، فال تتوقف 

ية السائق باعتباره إنسان يتأثر بعوامل عند الدراسة الوصفية بل تذهب إلى دراسة السبب الحقيقي و دراسة سيكولوج

 . داخلية و خارجية

سيتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى سائقي الشاحنات ألن هذه الفئة أكثر عرضة للقلق و الضغط النفسي و عوامل       

 . متعددة أخرى

لدراسة لتشمل أربعة محاور،أما و يأتي هذا البحث المتواضع ليقف عند هذه الظاهرة، و على ضوء المعطيات جاءت ا      

يتناول المقدمة و طرح اإلشكالية، ثم صياغة فروض البحث ،ثم إبراز المفاهيم ( مدخل عام للدراسة)المحور األول

 . اإلجرائية، و بعد ذلك الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

والمحور .  دث المرور،والوقاية من حوادث المرورفتضمن األسباب النفسية لحوا( اإلطار النظري)أما المحور الثاني      

 .فتناول العينة،أدوات الدراسة،وصف الدراسة،األساليب اإلحصائية المطبقة( منهجية البحث)الثالث

 من ثم استنتاج عام يتضمن مجموعة. والمحور الرابع ،فأخذ على عاتقه عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة     

 .  موضوع الدراسة التي تساهم في خدمةاالقتراحات والتوصيات 

:طرح اإلشكالية  -1-1 

إن من منطلق التزايد المستمر لظاهرة حوادث المرور يجعلنا نفكر في إيجاد الحلول المناسبة لتقليل من حجم الظاهرة        

 انطالقا من السائق المتسبب األول في ارتكاب الحادث 

جسم و نفس فانه من الضروري االهتمام بالجانب النفسي و دراسة نفسية السائق و بما أن اإلنسان هو عبارة عن        

داخل شاحنته و العوامل المؤثرة فيه كالمحيط الخارجي و التي تجعله في حالة مزاجية غير مالئمة للسياقة و البحث في 

 العوامل التي تؤدي إلى زيادة القلق و الضغط النفسي و االندفاع و التوتر و غيرها

و لعل من ابرز ما يؤدي بالسائق للقلق و التوتر هو التعب المتواصل الذي ينجر عنه ضغط نتيجة السياقة لفترة طويلة       

. 

هل تساهم : سيحاول الباحث دراسة الجانب المهم و هو الجانب النفسي لذا، ارتأى الباحث أن تكون اإلشكالية كالتالي 

 فسي في ارتكاب حوادث المرور ؟ العوامل النفسية كالقلق و الضغط الن
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 :الفرضيات-1-1

 العوامل النفسية التي تتسبب في وقوع حوادث المرور :الفرضية العامة

 : الفرضيات الجزئية

القلق و االنفعال الذي يتعرض له السائق أثناء عملية السياقة تساهم في ظهورسلوكات غير أمنية قد : الفرضية األولى 

 . حادثتؤدي إلى 

الضغط النفسي الذي يتعرض له سائق الشاحنة يساهم في ظهور سلوكات ال وقائية قد تؤدي إلى حادث : الفرضية الثانية 

 . مرور

 1-3-: التعاريف اإلجرائية 

هو تورط السائق دون معرفة أو توقع في حادث مروري يؤدي إلى أضرار تصيب المركبة أو الشخص أو : حادث المرور

هو حالة طارئة تنتج عن عدم السير الطبيعي و اآلمن للمركبة تتميز بالمفاجأة و السرعة في حدوثها و تؤدي  كالهما، أو

 (. 6666بوظريفة حمو، )إلى خسائر بشرية و مادية    

هو رد فعل طبيعي لرؤية شيء مخيف أو خطير فهو ما يشعر به الفرد عندما يكون في مأزق أو تحت ضغوط  :القلق

 . ند مواجهة أي خطر من أي نوع سواء كان جسمانيا أو وجدانيا أو ذهنيانفسية أو ع

عبارة عن حالة من التوتر الناشئة عن المتطلبات أو التغيرات التي تستلزم نوعا من إعادة التوافق عند :الضغط النفسي 

 . الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية و نفسية

:الدراسات السابقة  -4-1 

مخبر "بعنوان دراسة عن أساليب حوادث المرور في الجزائر أجريت في قسم علم النفس و علوم التربية : لىالدراسة األو

حاول الوقوف على 6666قام بها مجموعة من الباحثين تحت إشراف الدكتور حمو بو ظريفة    " الوقاية و االرغنوميا 

 .درجة االنفعال لدى السائق الجزائري أثناء السياقة 

داكر نور الدين و بزاوشة " بعنوان حوادث المرور في الجزائر هي دراسة ايبدميولوجية قام بها كل من :الثانية  الدراسة

 : أهدافها 6696الى غاية 6691سنوات من 61، المجال الزماني لهذه الدراسة "عبد الجليل

 تحسيس السكان و السلطات العمومية بخطورة حوادث المرور -6

 تي آلت إليها هذه الظاهرة للفت االنتباه تحديد األوضاع ال-5

 السهر على تطبيق سياسة وقائية فعالة للتخفيف من الظاهرة -3

في معهد النقل " عاصمة التشيك"بعنوان التحليل العيادي لمجموعة من حوادث المرور أقيمت في براغ : الدراسة الثالثة

دس مختص في الطريق و آخر في الرضوض و الطب الحضري عبر الطرق، عين فريق عمل متعدد الوظائف مثل مهن

الشرعي، باإلضافة إلى نفساني المرور و السياقة، و كان الهدف من الدراسة جمع أكبر عدد من المعطيات حول كل حادث 

 .متبع و المساهمة في توضيح سبب حدوثه و نتائجه
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 :اإلطار النظري:المحور الثاني

:  األسباب النفسية لحوادث المرور - 1-2 

 :القلق -1-1-1

كل منا يتعرض لمشاعر القلق فهو رد فعل طبيعي لرؤية شيء مخيف أو خطير فهو ما يشعر به الفرد :مفهوم القلق -ا

عندما يكون في مأزق أو تحت ضغوط نفسية أو عند مواجهة أي خطر من أي نوع سواء أكان جسمانيا أو وجدانيا أو ذهنيا 

 (.5111ماجدة بهاء الدين)

 تشتمل األعراض التي يمكن أن يالحظها الفرد عندما يشعر بالقلق في مايلي : عراض القلقأ-ب

 بدنيا ذهنيا و شعوريا سلوكيا

 -الرغبة في جذب االنتباه الفوبيا–قلة االهتمام 

– السلبية  –حدة الطبع –القهر 

 التدخين بشراهة–الوسواس  –الحزن 

– األرق –عدم القدرة على التركيز  

 القيام بأفعال  -الضجر–اء االنطو

 سهولة –االندفاع  –متهورة 

 التأثير سلبا بالحوادث و االبتالءات 

 تفكير في -الشعور باالكتئاب

 تعجل-الشعور بالذعر–االنتحار 

تقلب  –خوف من االختناق –في التفكير  

جنون –عدم الثقة في النفس –المزاج 

– الخوف من الموت –العظمة 

 قدرة علىاالعتقاد في عدم ال

شعور بعدم –التعايش مع اآلخرين  

  –شعور بالجنون –االستقرار 

-الشعور بالنقص –الرغبة في التقيؤ 

الشعور بعدم القدرة على السيطرة على اي 

 شيء

 طنين في األذن–توتر -الم في الصدر

عسر –تقلص ال إرادي في عضالت الوجه  

دوار –عدم انتظام ضربات القلب  –الهضم 

الم في –رؤية مشوشة –رعشة –ع نوبات صدا

تقلصات –فقدان الشهية –إفراز العرق –الفكين 

 العضالت ارتفاع ضغط الدم 

 

 .إن من بين األمور التي تتسبب في حدوث القلق، و ال تسمح للفرد بالعودة إلى حالة االسترخاء:أسباب القلق -ج

ة أو غير متعمدة و قد تنتج هذه الضغوط عن العمل أو التعرض إلى عدد من الضغوط النفسية المتكررة قد تكون متعمد-6

 االصدقاء أو األنشطة االجتماعية أو جميع ما سبق 

عدم السماح للجسم باالسترخاء و اإلفاقة من صدمة ما، قبل أن يتعامل مع مشكلة أخرى فيندفع محاوال التغلب على  -5

 . موقف تلو اآلخر

 أن يحدث أي شيء سيكون لذلك نفس تأثير التعايش مع الكارثة نفسها  تخيل وقوع كارثة معينة أو توقعها قبل-3

 . قلة المعرفة بكيفية االسترخاء بالقدر الكافي لضمان تماثل الجسم للشفاء األمر الذي يعني بقاء الجسم متوترا-4

و األدرنالين أعلى  يعني  من األمور السابقة  أن الجسم يظل في حالة من اليقظة طوال الوقت و تصبح مستويات القلق

 ."باستمرار عن المعدل الطبيعي و تكون النتيجة النهائية اإلجهاد الذي يسبب الشعور بمزيد من القلق
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ومما سبق نرى أن السائقين يتعرضون إلى حاالت من القلق نتيجة عوامل ضاغطة تتمثل في وضعية الطريق فعندما        

ليئة بالممهالت و اإلشارات و كذلك ازدحام المركبات نتيجة انطالقهم في وقت واحد، و تكون هذه األخيرة غير معبدة أو م

كذلك قضية الوقت بالنسبة لفئة معينة من السائقين منهم سائقي الشاحنات حيث في كثير من األحيان ينتابهم قلق الوصول 

سير بالنسبة للشاحنات فهي بطيئة خاصة في إلى المكان المعين في وقت محدد و مرتبط بالعمل و الربح و كذلك طبيعة ال

المنحدرات و عندما تكون بحمولة كبيرة و كذلك القانون الحالي المطبق على سائقي الشاحنات و الذي ينص على عدم 

و هذا يسبب القلق كذلك " السابعة صباحا  حتى الثامنة زواال"السير داخل المدن و المناطق الحضرية خالل النهار من 

السائقين حيث يؤجلون جميع أعمالهم و رحالتهم حتى حلول الليل، و على إثر هذه العوامل فان في حالة القلق يكون لهؤالء 

الجسم في حالة غير طبيعية من اضطراب في الغدد و قلة في التركيز نتيجة التوتر و هذا يؤدي إلى ضعف التناسق الحسي 

 (.6666جمال محسن ،.)حيان إلى وقوع الحادث الحركي و سرعة التعب و هذا ما يدفع في أغلب األ

: الضغط النفسي- 2-1-2 

تعرف الضغوط النفسية على انها حالة من الشعور بالضيق و عدم االرتياح يشترك في تكوينها عوامل :  مفهوم الضغط-ا

ف حرج ال مخرج منه أو عدة نفسية و اجتماعية و بيولوجية متضافرة كتزايد غدة االدرنيالين و الشعور باإلحباط أمام موق

 (. 1007ماجدة بهاء الدين )نقص التفهم من قبل األهل أو االصدقاء أو المعلمين 

كما أن الضغوط النفسية عبارة عن حالة التوتر عن المتطلبات أو التغيرات التي تستلزم نوعا من إعادة التوافق عند الفرد   

  (. 1271فريد، سيغموند) و ما ينتج عن ذلك من أثار جسمية و نفسية

كذلك الضغوط النفسية هي مجموعة من المؤثرات غير السارة و التي يقيمها الفرد على انها تفوق مصادر التكييف لديه و   

 .تؤدي إلى اختالل في الوظائف النفسية و الفيزيولوجية و الجسمية لدى الفرد

:أعراض الضغط النفسي  ب-

 جسديا نفسيا  سلوكيا 

– انعدام الصبر –الشهية  فقدان–فرط األكل 

– زيادة التدخين –مماطلة –ميل إلى الجدل 

– تجنب المسؤولية  وأثارها  –انعزال 

– تدهور –أداء سيء في العمل 

– عناية سيئة بالصحة 

 . تغير في العالقات العائلية و الحميمية

 

 شعور بخطر –اهتياج –قلق 

 اكتئاب –أو موت مداهمين 

 ع في تسار–تباطؤ في التفكير –

– شعور بالعجز –األفكار 

 شعور بفقدان–شعور بفقدان األمل 

– شعور بغياب الهدف –القيمة  

– حزن –شعور بعدم األمان 

 بالدة –فرط الحساسية –غضب –دفاعية 

 تضيق و –كز األسنان -صداع

الم في  –شد الفكين –جفاف في الحلق 

 قصر –خفقان القلب –الصدر 

 لما–ارتفاع ضغط الدم –التنفس 

- إمساك–عسر الهضم –عضلي  

 برودة–زيادة في التعرق –إسهال  

مرض -ارق–و تعرق في اليدين تعب  

 متكرر
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 : أن سبب االضطراب  يعود إلى" ألبرت أليس" يرى العالم النفسي:أسباب الضغط النفسي-ج

و أن يستحسنه اآلخرون ...يكون أدائي ممتازالبد أن )الشعور باالكتئاب أو القلق أو الهلع أو اإلحباط عندما تقول لنفسك -6

 (.فانا شخص غير مرغوب فيه....و إال

يجب أن يعاملني اآلخرون برفق و عدل و إال فهم سيؤون )الشعور بالغضب الشديد أو الخنق أو المرارة عندما تفكر-5

 (.ويستحقون العذاب خاصة من عاملتهم برفق

البد أن تكون الظروف التي أعيشها سهلة )شفاق على الذات كان تقول لنفسك خيبة األمل و االكتئاب أو الشعور باإل -3

 (.وممتعة فان العالم مكان رهيب ال أطيق احتماله و لن اعرف السعادة أبدا 

 :ونجد كذلك من مسببات الضغط تأثير الشخصية و اللباس و الوظيفة و نلخصها في الجدول التالي

 الشخصية  البيئة  الوظيفة 

تغيرات واجبات  –العمل األكبر من المعتاد  أعباء

 نقص–نقص الدعم من الرئيس –الوظيفة 

 حاالت –تغيير المهنة -االحترام مع الزمالء 

 نقص –نقص التدريب –التسريع في العمل 

 المواعيد النهائية –نقص الراتب –المعلومات 

 الصعبة 

 الضباب و –الضوضاء الشديدة 

  –درجة الحرارة –الدخان  

 نقص اإلضاءة أو –الزدحام ا

 اإلفراط في اإلضاءة  

 تربية –العالقات الزوجية 

– االلتزامات المادية  –األطفال  

– حاالت الطالق –حاالت الوفاة  

– العالقة مع األسرة –ضغوط الدراسة 

 نقص الدعم –المشكالت القانونية 

 النوبات المزاجية السيئة -الجماعي  

     

أن أغلبية السائقين لهم ضرورة ملحة لبلوغ أهدافهم بدون عائق و أن هناك ( 6666بوظريفة، ) أىو في هذا الصدد ر 

ضغطا نفسيا كبيرا فالموانع و الحواجز و معرقالت السير كاألضواء و االنحرافات مثال تؤدي إلى تشكل سلوك مضاد 

يذكر عددا ( 6616وينتلن  ) مرور فان  تحكمه الحاجة إلى الوصول أما فيما يخص أسباب الضغط النفسي في حركة ال

كبيرا منها بحيث يظهر بتأثيره من خالل العدد الزائد لإلشارات الظهور المفاجئ لإلشارات و هذا ما بينته دراسة الضغط 

و ،و هذا يؤدي إلى اختالل السلوك الهيجان انهيار القدرة و غيرها من المظاهر السلبية (6619ابلسمايي و نويل )  لكل من 

 .يؤدي الضغط إلى ضعف استعمال الخبرات 

و هي عبارة عن السلوك الحاقد و العدائي لفرد غير متكيف و تظهر من خالل القابلية للهجوم : العدوانية و األنانية-1-1-3

طرف التي تجدها عند األفراد في حالة عداوة أو تصرف عدواني نشيط و تتميز في ميدان السياقة بدنيا    مبالغ فيها من 

السائق الذي يريد تأكيد ذاته أمام صعوبات حركة المرور كما انها قد ترتبط بصفة ضيقة اإلحباط الراجع للحساسية 

 . المعنوية الزائدة و المظاهر القلقة

و تظهر سمة األنانية في السياقة على شكل عدم القدرة للتفتح لدى السائق فيكون هذا األخير غير قادر على أن يضع نفسه 

مكان اآلخرين و يتم ذلك عن طريق النظر إلى المشاكل المطروحة عليه في حركة المرور تبعا لمتغيرات شخصيته  في

 . مما يؤدي إلى أفعال شاذة و تجاوزات خطيرة أثناء السير

يجب  الخ و....التوتر، القلق , و يقصد به شدة الحساسية لدى السائق و من مظاهرها الهيجان: االنفعال الشديد-1-1-4

الخضوع إلى اختبارات سيكولوجية تبين االنفعال الشديد الذي يتعرض له السائق و تحديد السائقين األكثر انفعاال كما يجب 

التمييز بين االنفعالية العادية التي تعتبر كعامل مؤدي للحادث و االنفعالية الشديدة التي تدل على قابلية السائق لالنفعال 

 (.6666صفية تزكر،. )لد اقل استشارة لدية استجابات عاطفية غير مناسبةألبسط المنبهات بحيث تو
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و تتميز هذه الخاصية بانتقال االنتباه إلى شيء مخالف لما و جه إليه في البداية و يمكن أن يكون في  :شرود الذهن-1-1-5

ا و قد يكون الشرود في بعض السياقة راجع إلى للتعب أو االهتمام الناتج عن الملل خاصة عند قطع مسافة طويلة جد

 (.6666بوظريفة حمو ...(   )،. األحيان ناتج عن دفاع ال شعوري ضد وضعية متعبة

 2-2-: الوقاية من حوادث المرور

 2-2-1-:المؤسسات التربوية و برامج الوقاية من حوادث المرور 

و التعليم، حتى نغرس القيم األخالقية النبيلة في من المعروف أن األمن المروري يرتبط ارتباطا وثيقا و جوهريا بالتربية   

،و في ظل تعقد الحياة و ازدياد عدد السكان في المدن و زحمة السير و (5111عبد العزيز الصباني )نفوس أفراد المجتمع 

ضيق الطرقات و كثرة الحوادث المرورية، أصبح ضبط السلوك و التحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى تضافر جهود 

لجميع للوقاية من حوادث المرور و سالمة المشاة و ضبط السلوك المنحرف، حيث أن رجل األمن ال يستطيع لوحده أن ا

يقوم بهذا الدور دون تضافر جهود الجميع، لذا أصبح لزاما على المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية و غير الرسمية 

ج التربوية المقدمة للتالميذ خالل المراحل االبتدائية حول و رغم البرام. التحسيس و التوعية لمخاطر حوادث المرور

حوادث المرور و كيفية تجنبها من خالل تعلمهم لقواعد يكتنفها النقص في إيصال المعلومات الدقيقة حول حوادث المرور 

ساليب التربوية بعقلية و قوانين السير، لذا فمن الممكن جدا إعادة النظر في الكثير من المناهج و البرامج الدراسية و األ

انفتاحية جديدة يكون لديها الرغبة و القدرة و الصالحيات و اإلمكانيات المادية و البشرية لحذف ما أصبح غير مالئم 

لمعطيات العصر، و إضافة لما هو ضروري و مالئم لمعطيات الوقت الحاضر في زمن العولمة و الفضاء 

نظر تلك يجب أن ال تكون انفعاالت وقتية أو ردود أفعال عاجلة و إنما يجب ، و إعادة ال(6669جوزيف ناكوزي)المفتوح

.                                                                                 أن تنطلق من دراسات معمقة للتغيرات التي يمر بها المجتمع في مجال حوادث المرور

    

 2-2-2-:في الوقاية من حوادث المرور   فاعلية التدريب على السياقة

ال شك أن أصحاب السيارات األوائل اصطدموا بعدة مشاكل، و لعل أهمها يكمن فيما إذا ستبدأ السيارة في الحركة أم ال،   

و لكن هذا المشكل لم يعد موجودا في الوقت الحاضر بل وجدت مشاكل أخرى تشغل بال السائقين و كل من يهتم بعالم 

بات، فكثر االزدحام و سرعة السيارات تعني انه مهما كانت السيارة آمنة و معول عليها في تأدية مهامها بثبات فانه المرك

على السائق أن يظهر مهارة في السياقة أكثر من أي وقت مضى حيث ال يستطيع سائق اليوم التهرب من المسؤولية 

، حيث أكد غالبية المختصين في مجال (5115لوكيل غازية،)قات،المباشرة في ارتكاب الحوادث التي تقع يوميا في الطر

األمن المروري أن حوادث المرور ترجع بعض أنواعها إلى التدريب الخاطئ و والى العادات السيئة في السياقة التي 

ة إمكانياتها يكتسبها السائق في بداية تعلمه و إلى ضعف مستوى التدريب المعمول به في المدارس الخاصة بالسياقة و قل

المادية كوجود سيارة واحدة يتدرب عليها عدد كبير من المرشحين مما يضطر المدرب من التنقيص في المدة الزمنية 

المحددة في التدريب قصد تغطية الطلب الهائل على تعلم السياقة إلى جانب نقص التكوين البيداغوجي للمدربين و طريقة 

ى يوكل فيها التدريب على تعلم القوانين و اإلشارات إلى مدربين عديمي الخبرة تعاملهم مع المرشحين و أحيانا أخر

المهنية،و أن التدريب المهني يقصد به إعداد الفرد لمدة معينة قصد رفع مستوى كفاءته اإلنتاجية و اكتسابه كما انه نوع 

 (.6615بد الرحمان العيسوي ع)من التعلم و اكتساب المهارات و الخبرات و المعارف المختلفة لمهنة معينة 

و من خالل هذا المفهوم يمكن تعريف  التدريب في مجال السياقة بأنه عملية هادفة موجهة لتنمية أو تحسين قدرات   

السائق و معارفه و اتجاهاته نحو قوانين المرور، من اجل سد االحتياجات المتعلقة بهذه الصفة  المهنة و خدماتها مع 

 (.  6693احمد رفعت،.)و سالمة اآلخرين و الطرق الحفاظ على سالمته

 :منهجية البحث : المحور الثالث

سائق شاحنة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية  661تكونت عينة البحث التي أجريت عليها الدراسة من  : عينة البحث -3-1

اختيار هذه العينة أثناء توقف  تقع بوالية المدية، و كانت ظروف( محجرة)على مستوى مؤسسة التيطري إلنتاج الحصى 

استمارة  661سائقي الشاحنات في طابور طويل القتناء مختلف مواد البناء كالرمل و الحصى علما انه تم توزيع 
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استرجعت كلها، و بعد فرزها تبين انها كلها صالحة للمعالجة، و كذلك تعتبر هذه الفئة من السائقين كلها من جنس ذكور و 

 :بعض خصائص العينة المدروسة  6 يبين الجدول رقم

السن       المستوى التعليمي      الحالة االجتماعية   
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تم تصميم استبيان خاص بهذه الدراسة، ألجل التعرف على عاملي القلق و الضغط النفسي، و كذا : أدوات الدراسة -3-1

 . األسباب السيكولوجية لحوادث المرور و مساهمة هذه األسباب في ارتكاب حوادث المرور

إلبراز األسباب النفسية لحوادث المرور تم إعداد استبيان يضم فقرة تمهيدية و معلومات عامة حول :وصف الدراسة -3-3

 :سؤال وفق فرضيات الدراسة عبر المحاور الخمسة اآلتية  55الخصائص الفردية ألفراد العينة ليتم بعدها طرح 

 العالقة مع مستعملي الطرق:المحور األول

 القلق: المحور الثاني 

  الضغط النفسي:المحور الثالث 

 السلوكات الغير أمنية :المحور الرابع   

 تصميم الطريق:المحور الخامس 

نسخة من االستبيان صالحة لإلجابة باللغة العربية، كون جميع أفراد العينة  661تم توزيع :أسلوب تطبيق االستبيان -3-4

د بدون مستوى و االبتدائي و المتوسط كما جاءت األسئلة بسيطة ومفهومة، يحسنونها و تمت مساعدتنا على اإلجابة لألفرا

و عند اإلجابة من طرف المفحوصين كانت لنا المساعدة عن طريق شرح و قراءة االستبيان لبعض أفراد العينة، و تم 

لتيطري إلنتاج توزيع االستبيان على السائقين بمكان مخصص لتوقف الشاحنات على شكل طابور طويل بجانب شركة ا

 (.5116عمار بوحوش وآخرون،.)الحصى، و أثناء فترة االنتظار طلبنا من السائقين اإلجابة على االستبيان

االختبار )و ( النسبة المؤوية )تم في هذه الدراسة استخدام مبادئ اإلحصاء الوصفي :الطرق اإلحصائية المطبقة -3-5

اإلحصائي ك
5
حصائية على معرفة الفروق بين إجابات أفراد العينة و للتحقق من فرضيات ، و التي تدلنا هذه الطريقة اإل(

 .البحث
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 :                                                     عرض ،تحليل و مناقشة النتائج : المحور الرابع

 :عرض، وتحليل نتائج البحث-4-1

ائية إلجابات أفراد العينة أثبتت الدراسة الحالية أن سائقي من خالل عرض نتائج البحث، و من خالل القراءات اإلحص* 

الشاحنات يتعرضون لضغط نفسي و قلق كبيرين أثناء القيام بعملية السياقة،و خاصة لمسافات طويلة مما يؤدي بهم إلى 

لمرور، و الوقوع في سلوكات غير أمنية و فقدان التركيز في بعض األحيان، مما يؤدي بهم الى الوقوع في حوادث ا

انطالقا من فرضيات البحث و التي كانت  من بين محاور االستبيان، تبين من خالل تحليل اإلجابات، أن كال من العاملين 

النفسيين يتعرض لهما سائقي الشاحنات، و كذا لهما عالقة فيما بينهما مع مستعملي الطريق و تصميم الطريق و السلوكات 

 الغير أمنية 

نسبة  41-36و فئة من  31-51الحظته كذلك أن معظم أفراد العينة من حيث السن ينتمون إلى فئتي من و ما يمكن م     

،و هذا ما يدل على نقص الوعي و النضج و عدم اإلحساس بالمسؤولية في بعض األحيان، و هذا ما %36,16و 31%

، مما يدل %31,14و %46,16متوسط بنسبة يرتبط بالمستوى التعليمي، أي أن معظم أفراد العينة لهم مستوي ابتدائي و 

على نقص الثقافة المرورية لدى هؤالء، و اإلقدام على المجازفة و المخاطرة، و هذا ما يرتبط كذلك بالحالة االجتماعية أي 

و هذا ما يؤدي بهم إلى عدم االستقرار العاطفي و . من أفراد العينة وضعيتهم االجتماعية أعزب ، أرمل، مطلق%11أن 

 . النفعالي و نقص اإلحساس بالمسؤوليةا

بالنسبة إلى مناقشة النتائج الخاصة بالمحور األول المتمثل في العالقة مع مستعملي الطريق، :مناقشة نتائج البحث-4-1

فنالحظ أن معظمهم يتجاهلون السائقين اآلخرين عندما يضايقونهم في الطريق و يدفعونهم الرتكاب مخالفات أثناء السير و 

ذا ما نلمسه في اإلجابات حول هذا السؤال، و هذا ما يدل على الثقة المفرطة التي يضعها هذا النوع من السائقين في ه

أنفسهم و يفكرون على أساس أن الشاحنة ليست كباقي المركبات األخرى، و كذلك نتيجة إحساسهم بالضغط يتكون لديهم 

 . أجابوا بأنهم يشتمون من يزعجهم الشعور بالالمباالة، أما عينة أخرى من السائقين

منهم يلجئون إلى % 33و هذا ما يدل على درجة الضغط الذي يتعرضون له و عدم التحكم في األعصاب أما نسبة        

استعمال المضايقة، و هذا ما نلمسه من خالل مالحظاتنا اليومية لكيفية سير الشاحنات في الطرقات و مختلف المضايقات 

نها على سائقي المركبات األخرى، و هذا راجع إلى إحساسهم الكبير بالقلق و سهولة اإلثارة و التقلب المزاجي التي يمارسو

السريع، أما  إجابات أفراد العينة عندما تكون لهم حق األولوية، و يعترضونهم في الطريق فكانت متباينة بحيث منهم من 

سائقين يريدون إثبات الذات عن طريق استعمال بعض المثيرات التي يستعمل منبه الصوت كرد فعل و هذا ما يفسر أن ال

تجلب االنتباه، أما البعض اآلخر فيحتقرون من يعترض سبيلهم عندما يكون لديهم حق األولوية و يتعالون على السائقين 

فيحاولون %61ما نسبة أ. اآلخرين و يبين هذا أن معظم سائقي الشاحنات لديهم كبرياء أثناء السياقة على غرار اآلخرين

 .منع اآلخرين من المرور، هذا ما يفسر كذلك درجة العدوانية و المخاطرة عند هؤالء

ومن خالل مناقشة نتائج المحور األول نستخلص، أن عالقة سائقي الشاحنات مع مستعملي الطريق ليست طبيعية و تتميز   

 . الضغط و القلق الذي يشعرون به غالبيتهمباالضطراب و العدوانية وعدم االستقرار، و هذا ناتج عن 

بالنسبة لمناقشة النتائج الخاصة بالمحور الثاني المتمثل في القلق، نالحظ إن أسبابه واضحة لدى سائقي الشاحنات و من * 

خالل إجاباتهم حول سؤال الوصول في الوقت المناسب سواء إلى وجهتهم المقصودة أوالى منازلهم، و هذا عامل من 

مل القلق بحيث يرتبط بزيادة السرعة و بالتالي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى حوادث المرور، و كذلك بالنسبة لعامل عوا

األمن داخل الشاحنة الشعور بالخطر فهنا نشير إلى طبيعة الشاحنة فعندما تكون الشاحنة حديثة السير، فهنا ال يحس السائق 

كاألمن و الحواجز، أما إذا كانت الشاحنة قديمة، فطبعا يكون الشعور  بالخطر على غرار العوامل الخارجية األخرى

أما عامل الخوف فمعظم السائقين ال يشعرون بالخوف و . بالخوف ينتاب بعض السائقين خوفا من تعطل مركباتهم القديمة

ن مظاهر و عالمات القلق هذا نتيجة الثقة الزائدة رغم أن مختلف تنقالتهم تتم خالل الليل و يقطعون مسافات و كذلك م

يعرقون أثناء السياقة، و هذا نتيجة القلق المستمر و المتزايد و % 15,95التعرق، فمعظم أفراد العينة المقدرة بالنسبة 

 . التعرق حالة ال شعورية تسببها إفرازات الغدد في حالة القلق
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لمراقبة المركبة و هذا راجع إلى الدافعية المفرطة  من أفراد العينة، ال يتوقفون في الطريق%61و نالحظ كذلك أن نسبة   

في السير المتقدم والمهم الوصول فقط و ال يفكرون في المراقبة أو الصيانة و اخذ االحتياطات الالزمة و هذا كله نتيجة 

  . القلق كما أن معظم السائقين يعانون من اضطرابات في النوم

ستخلص أن أغلبية سائقي الشاحنات تعاني من أعراض القلق وهذا ما يؤدي إلى من خالل مناقشة نتائج المحور الثاني ن* 

ظهور سلوكات غير أمنية مثل النوم أثناء السياقة  وشرود الذهن وتشتت االنتباه و نقص التركيز وكذلك ظهور أمراض 

 .ية األولى من هذا البحث عضوية نتيجة القلق، و كلها تتسبب في وقوع حوادث المرور و هذا ما جاء في الفرضية الجزئ

من السائقين %15,95بالنسبة لمناقشة النتائج الخاصة بالمحور الثالث المتمثل في الضغط النفسي فنالحظ أن نسبة * 

يتعرضون إلى شرود الذهن أثناء عملية السياقة وهذا نتيجة لتفكيرهم في أمور أخرى خاصة فئة المتزوجين فارتباطهم 

يفكرون في أبنائهم، و زوجاتهم، و مستلزمات الحياة على عكس فئة العزاب فيشغلون بالهم بمثيرات  بالعائلة يتركهم دائما

مختلفة، و شرود الذهن يؤدي إلى الضغط النفسي نتيجة التفكير الكثير و االبتعاد عن الواقع المعاش، و السائق في هذه 

إلى ارتكاب حوادث المرور، ونفس الحال بالنسبة للسائقين الحالة يرتكب األخطاء، و يسلك سلوكات ال وقائية تؤدي غالبا 

أجابوا على أنهم دائما يحاولون االبتعاد عن التفكير في المشاكل أثناء السياقة، و هذا ما يدل على أنهم %91,61فنجد نسبة

الحياة خاصة يفكرون في مشاكل كثيرة و التي تؤدي إلى شرود أذهانهم و تعرضهم للضغوطات النفسية، نتيجة مشاكل 

 . المادية منها

من أفراد العينة فقد أقرباءهم و زمالءهم نتيجة حوادث المرور، و هذا يعتبر كذلك من %31ونالحظ كذلك أن نسبة        

عوامل الضغط النفسي، و يؤدي بهؤالء إلى التفكير المستمر و الذكريات األليمة بالنسبة لماضيهم خاصة في ميدان 

تعرض شخصيا لحادث مرور من قبل سواء كان سائقا أو راكبا أو مرافقا مما يدفعه إلى تذكر حادث  السياقة، ومنهم من

اليم، و يتعرض للضغط النفسي نتيجة الحادث، و من العوامل التي تؤدي إلى الضغط النفسي، التعب فعندما طرحنا سؤال 

، و هذا راجع إلى أن سائقي الشاحنات يقومون أجابوا لعدم التوقف%16,15هل تتوقف عند الشعور بالتعب فكانت نسبة 

بعملية السياقة لفترات طويلة و يقطعون مسافات طويلة،مع العلم أن سياقة الشاحنة عملية شاقة خاصة إذا كانت الشاحنة 

 .قديمة و بالتالي التعب يؤدي إلى الضغط، و عدم التوقف يؤدي إلى اإلجهاد البدني و العقلي للسائق 

من أفراد العينة أجابوا بأنهم %11,41عراض الضغط ،حدوث الهالوس و التخيالت لدى السائقين، فنسبة ومن أ       

يشعرون بتخيالت و هالوس أثناء السياقة خاصة في الليل، و تعتبر هذه األخيرة من مؤشرات الضغط النفسي الذي 

و الشاحنات نفسية و تؤثر على صحتهم يتعرض له سائقي الشاحنات، كما أن معظم األمراض التي يعاني منها سائق

تعاني من هذا المرض و هذا ناتج عن %11نجدها كثيرة عندهم فنسبة (صعوبة الهضم )العضوية فاالضطرابات الحشوية 

السرعة في األكل، و نقص الحركة كالمشي مثال و هذه األمراض تؤدي إلى الضغط النفسي الذي يؤدي إلى االضطراب، 

 زيادة    . اب حوادث مرورو بالتالي إلى ارتك

أما بالنسبة إلى مناقشة النتائج الخاصة بالمحور الرابع و المتمثلة في السلوكات غير األمنية، و التي بدورها تؤدي إلى * 

حوادث المرور و إذا سلك سائق الشاحنة سلوك غير امني كالسرعة المفرطة خاصة إذا كانت الشاحنة في حالة حمولة 

في حادث يكون وارد، و إذا أراد السائق التجاوز الغير قانوني و عدم احترام إشارات المرور فكذلك فاحتمال الوقوع 

و هذا ما لمسناه في إجابات السائقين حول الدافع الذي يجعلهم يزيدون في السرعة، فنسبة . احتمال وقوع الحادث وارد

ه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، فالسائق يزيد لغرض مادي، و كل هذ%53منهم كان دافعهم ربح الوقت، و نسبة 49%

في السرعة لربح الوقت و بالتالي االلتحاق بالعائلة، مع االحتياجات المادية ،فهنا يجد السائق نفسه أمام معادلة يصعب 

في  حلها، و كذلك بعض السائقين يحاولون التجاوز في المنعرجات و هذا السلوك الخطير يؤدي إلى نتيجة حتمية تتمثل

 . الوقوع مباشرة في الحادث نتيجة المخاطرة و عدم اإلحساس بالمسؤولية الشرعية و القانونية

أن السائق نتيجة القلق و الضغط النفسي يسلك سلوكات غير أمنية قد : وما نستخلصه من خالل تحليل نتائج هذا المحور  

 . سرعة و التجاوز الخطيرتؤدي به إلى ارتكاب حوادث مرور و تأتي هذه السلوكات نتيجة ال
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و بالنسبة لمناقشة النتائج الخاصة بالمحور الخامس المتمثل في تصميم الطريق، فسائق الشاحنة يبدي انزعاجا كبيرا من * 

الممهالت الموجودة و كذا اإلشارات و الطريق ا لغير مستوي و الطويل، و هذا راجع إلى طبيعة المركبة، فالشاحنة تسير 

نعرجات و المنحدرات خاصة المملوءة، و السائق يفضل دائما السياقة في الطريق المستوي و الذي ال يحتوي ببطئ في الم

على حواجز، و هذا كذلك ما يسبب له القلق و الضغط النفسي نتيجة إحساسه بالملل و انزعاجه من الطريق و الممهالت، و 

ينزعجون %11,31الطريق الغير مستوي، فنالحظ أن نسبة  هذا ما نلمسه من خالل إجابات السائقين حول االنزعاج من

ينزعجون من الممهالت، رغم انها في صالحهم و %19,15من الطريق الذي يتكون من المنحدرات، مع مالحظة أن نسبة 

منهم يشعرون %13,13تعتبر كوقاية من الحوادث، و أن بعض السائقين ال يحترمون إشارات المرور، و كذلك نسبة 

من الطريق الطويل، و هذه كلها مؤشرات دالة على الشعور بالقلق و الضغط النفسي الذي ينتاب سائقي الشاحنات  بالملل

 . أثناء السياقة،مما يؤدي بهم إلى الوقوع في حوادث المرور قد تكون خطيرة

ية سائق الشاحنة حتى و لو وما يمكن استخالصه بعد مناقشة نتائج هذا المحور هو أن تصميم الطريق يوثر على نفس        

كان التصميم وفق المعايير السليمة، و صحيح هذا التأثير يؤدي إلى القلق و الضغط النفسي الذي يسبب وقوع حوادث 

 . المرور

 :االستنتاج العام 

ألوفر و ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة أن حوادث المرور راجعة إلى عدة عوامل، لكن العامل البشري له القسط ا   

األكبر منها، و أن السلوكات النفسية التي تؤثر على السائقين، و التي تدفعهم إلى الوقوع في عدة أخطاء عواقبها و خيمة، و 

ذلك من خالل ما تبين لنا من الدراسة الحالية ،حيث أن هناك عوامل نفسية لها دخل في ارتكاب حوادث المرور تتمثل في 

ناك عوامل متداخلة تبعث هذه السلوكات النفسية و تزيد في حدتها كوضعية الطريق و العالقة القلق و الضغط النفسي، و ه

الخ، حيث تتسبب هذه العوامل في الزيادة من القلق و الضغط النفسي لدى السائق نتيجة ..مع مستعملي الطريق و السرعة 

أمور أخرى كالوقت، و االعتبارات المالية، و ما العوامل النفسية و االجتماعية خاصة، و أن سائقي الشاحنات مرتبطين ب

يمكن مالحظته من خالل هذه المحاور انها متداخلة فيما بينها و مرتبطة ارتباطا وثيقا في تأثيرها على نفسية السائق و 

 . ارتكابه لحوادث المرور

 :االقتراحات و التوصيات 

يمكن القول بان هناك ضرورة للقيام بدراسات معمقة من  على ضوء النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة،   

شانها التطرق إلى مختلف األسباب النفسية الرتكاب حوادث المرور، و البحث عن األسباب التي تؤدي إلى قلق السائق و 

 :وعليه يمكن اقتراح مايلي. انفعاله الشديد و تعرضه للضغط أثناء السياقة

برة أي هل للسن تأثير على عملية السياقة، و لماذا عنصر الشباب هم أكثر عرضة ضرورة دراسة مشكل السن ، الخ -

 .  لحوادث المرور رغم تمتعهم بالقدرات الجيدة و العالية في السياقة؟

 . البحث في كون عامل السرعة و األحوال الجوية لها دخل في حوادث المرور -

 . ضرورة إعادة النظر في تكوين سائقي الشاحنات -

 .مشكل حوادث المرور في بالدنا بحاجة إلى تجميع الجهود، و ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات -

وقد الحظ الباحث من خالل هذه الدراسة المتواضعة بان البحث في موضوع حوادث المرور يتطلب دراسة ميدانية  - 

قياس القدرات ،مستوى رد الفعل )لعلمية حقيقية بوسائل و تجهيزات كثيرة، إلجراء مختلف االختبارات و القياسات ا

 (. الخ...،البصر 

فئة سائقي الشاحنات فئة تحتاج للبحث، و قد لمس الباحث هذا من خالل الدراسة االستطالعية التي أجراها حيث أبدا  - 

 . بعض األحيانالسائقين انشغاالتهم ومشاكلهم التي يتخبطون فيها، وهي مشاكل تتعلق بمخاطر الطريق و غياب األمن في 

 - .يجب اللجوء إلى البحث العلمي لمعالجة ظاهرة حوادث المرور 
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63  - DAKKAR.N,BEZOUCHA.A,   ﴾ 1979(Les accidents de la circulation en 
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 األسباب السوسيوا ثقافية لحوادث المرور في الجزائر

 دراسة ميدانية لعينة من سائقي العاصمة

–  5جامعة الجزائر -عميرة جويدة /د

amiradjaouida@yahoo.fr  

 

 :الملخص 

إن التطور الصناعي الذي عرفته البشرية منذ ظهور الثورة الصناعية بانجلترا نجم عنه ابتكار السيارة كوسيلة نقل       

و مع تطور النمو الديمغرافي و تزايد . إليها حديثة تتماشى و متطلبات العصر فازدهرت أهميتها بتطور حاجة اإلنسان

فبعدما كان ابتكارها نعمة تسهل حركة . عدد سكان المعمورة تزايد عدد المركبات فتسببت في عدة مآسي بشرية و مادية

 . اإلنسان أضحت نقمة في العديد من الحاالت

ن استثناء سواء في الدول المصنعة أو ومن بين هذه النقم حوادث المرور التي تعرفها المجتمعات المعاصرة دو  

حيث خرجت من إطار الظاهرة و أصبحت آفة اجتماعية قياسا لما تخلفه من خسائر إنسانية و التي تمس العنصر . النامية

 .البشري من مختلف فئات المجتمع باختالف األعمار و األجناس و المستويات التعليمية و االجتماعية و المهنية

و الجزائر . مرور في تزايد مستمر في العالم كله، حيث احتلت الصدارة بين الحوادث بأنواعها المختلفةفحوادث ال     

. شأنها شأن بقية بلدان العالم لم تستثنى من هذه اآلفة ورتبت في مقتبل قائمة البلدان التي تعرف أكبر نسبة لحوادث للمرور

 .تالف المركبات و تعويض الضحايا و المصابين خاصة المعاقين منهمهذه الظاهرة الخطيرة لها نتائج سلبية متمثلة في إ

. لهذا فحوادث المرور و ما ينتج عنها من مخلفات  تتطلب دراسة وافية من كل النواحي االجتماعية ، الديمغرافية والنفسية

السبب الرئيسي لهذه هذا الواقع دفعنا لطرح تساؤل جوهري عن . خاصة مع استمرار نسبة حوادث المرور في الزيادة

 فهل هناك ثقافة مرورية للسائقين ؟ و ماهي أسباب عدم احترام قوانين المرور في الجزائر؟ . الظاهرة في الجزائر

و ميدان بحثنا هو والية الجزائر و الوحدة اإلحصائية للبحث  5161دراستنا ستكون ميدانية كانت في شهر ماي من سنة 

سائق و  611أما عن العينة فكانت العينة العرضية و كان عددها . ئمة بالجزائر العاصمةكانت السائق المقيم كمقيم دا

 .سائقة

 

 :مقدمة

فوظيفة عالم االجتماع . يعتبر علم االجتماع مخبرا لدراسة الظواهر االجتماعية التي تطرأ على المجتمعات البشرية      

رة من وقت آلخر، مستكشفا أسباب هذه المشاكل و عالقتها هو ترقب و متابعة ظروف العصر و أحوال المجتمع المتغي

 .الخ...بالسلوك اإلنساني في نواحيه االجتماعية و الثقافية 

إن التطور الصناعي الذي عرفته البشرية منذ ظهور الثورة الصناعية بانجلترا نجم عنه ابتكار السيارة كوسيلة نقل حديثة 

و مع تطور النمو الديمغرافي و تزايد عدد سكان . ها بتطور حاجة اإلنسان إليهاتتماشى و متطلبات العصر فازدهرت أهميت

فبعدما كان ابتكارها نعمة تسهل حركة اإلنسان . المعمورة تزايد عدد المركبات فتسببت في عدة مآسي بشرية و مادية

 . أضحت نقمة في العديد من الحاالت

فها المجتمعات المعاصرة دون استثناء سواء في الدول المصنعة أو ومن بين هذه النقم حوادث المرور التي تعر      

حيث خرجت من إطار الظاهرة و أصبحت آفة اجتماعية قياسا لما تخلفه من خسائر إنسانية و التي تمس العنصر . النامية

 .و المهنيةالبشري من مختلف فئات المجتمع باختالف األعمار و األجناس و المستويات التعليمية و االجتماعية 

      

mailto:amiradjaouida@yahoo.fr
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و الجزائر . فحوادث المرور في تزايد مستمر في العالم كله، حيث احتلت الصدارة بين الحوادث بأنواعها المختلفة      

 . شأنها شأن بقية بلدان العالم لم تستثنى من هذه اآلفة ورتبت في مقتبل قائمة البلدان التي تعرف أكبر نسبة لحوادث للمرور

 .خطيرة لها نتائج سلبية متمثلة في إتالف المركبات و تعويض الضحايا و المصابين خاصة المعاقين منهمهذه الظاهرة ال

لهذا فحوادث المرور و ما ينتج عنها من مخلفات  تتطلب دراسة وافية من كل النواحي االجتماعية ، الديمغرافية       

هذا الواقع يدفعنا لطرح تساؤل جوهري عن السبب . خاصة مع استمرار نسبة حوادث المرور في الزيادة. والنفسية

فهل هناك ثقافة مرورية للسائقين ؟ و ماهي أسباب عدم احترام قوانين المرور في . الرئيسي لهذه الظاهرة في الجزائر

 الجزائر؟

 :وبهذا قمنا بوضع االفتراضات التالية

 .لطريق قليلةثقل الثقافة المرورية للسائقين كلما كانت مدة استعمالهم ا*  

 .اإلناث أكثرا احتراما لقوانين المرور* 

 . سنوات كلما قل التعرض لحوادث المرور 61كلما كانت المركبة جديدة أقل من * 

 .كلما  ارتفع المستور التعليمي للسائق كلما كانت عنده ثقافة مرورية واحترم أكثر قانون المرور* 

 :المنهجية المتبعة في الدراسة 

 .بحثنا هو والية الجزائر و الوحدة اإلحصائية للبحث كانت السائق المقيم كمقيم دائمة بالجزائر العاصمةإن ميدان 

أما عن عينة بحثنا فكانت العينة العرضية والتي هي ضمن العينات الغير عشوائية، وهذا النوع من العينات فرضه     

ينة وهو عدد و عناوين السائق المقيمين كمقيمين دائمين بالجزائر علينا مجتمع بحثنا األم، وذلك نظرا النعدام أيطار المعا

 .العاصمة

وبعد ما ثم تحديدنا واختيارنا للمجال المكاني و البشري بقي علينا تحديد الفترة الزمنية إلجراء البحث وكانت بالفعل مابين 

 .سائق و سائقة 611عينتنا حوالي أين قمنا بتوزيع االستمارات فبلغ عدد . 5161 -11– 36إلى غاية  16-11-5161

إلعطاء ( أسئلة 61)لتسهيل عملية اإلجابة وعدة أسئلة مفتوحة( سؤاال 31)لقد شملت االستمارة عدة أسئلة مغلقة        

فرصة كافية للتحدث حول الموضوع وإعطاء رأيهن في الظاهرة، وكذلك للوصول إلى نتائج كنا نجهلها في السابق، كما 

 .ترميز مسبق لألسئلة لتسهيل عملية تفريغ البيانات فيما بعدقمنا بإعطاء 

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فكان المنهج اإلحصائي إذ ساعدنا في جمع البيانات وترتيبها وكذا تبويبها في       

الدراسة الميدانية جداول بسيطة ومركبة ثم تحليلها وتفسيرها وفقا للمعطيات اإلحصائية المتحصل عليها من خالل 

 .للموضوع، مما مكننا من الوصول إلى االستنتاجات لحوصلة الثقافة المرورية و احترام قانون المرور بالجزائر 

 .وقبل أن نتطرق إلى دراستنا سنعرج إلى هذه الظاهرة عبر اإلحصائيات في الجزائر

 :حوادث المرور في الجزائر -1

الجزائر أن شبكة طرقاتها تعاني من حوادث المرور بنسبة كبيرة إذ تحصد حوالي تبين اإلحصائيات المتاحة لنا في      

قتيال بمعدل وفاة واحدة كل ساعتين، لهذا صنفت الجزائر ضمن أوائل الدول التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة  65

بشري و عدم صيانة الطرقات و والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى العامل ال. حيث صنفت ضمن المرتبة الرابعة دوليا

 .ماليين مركبة 1كذا ارتفاع حظيرة السيارات التي تتجاوز 

  5113سنة  43553إلى ( قتيل6394جريح و  69431منهم ) 6691سنة  54439فلقد ارتفعت عدد حوادث المرور من 

تلتها %  31.14ة بنسبة و احتلت في هذه السنة منطقة الشمال الشرقي اكبر نسب( قتيل 4346جريح و  13166منهم )

 %. 1.31و ادني نسبة سجلت في الجنوب الشرقي للبالد بنسبة %  31.11منطقة وسط الشمال بنسبة 
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 .أسباب حوادث المرور في الجزائر  -1

 :هناك جملة من األسباب التي أدت إلى ارتفاع حوادث المرور في الجزائر نذكر منها

 شبكة الطرق - أ

ر المهمة التي تتحكم في حوادث المرور، إذ ينعكس وضعها على هذه الحوادث حيث إن شبكة الطرق من العناص      

كلم من  3111تزيد لسوئها و تنخفض لتحسنها، وما زاد الطين بله هو ارتفاع عدد المركبات التي تسير عليها فعلى طول 

تيعابهم األمر الذي يهدد حركة وبهذا فهي غير كافية الس. طرقات العاصمة تسير أكثر من مليون ونصف المليون سيارة 

 .المرور بالشلل خاصة في حالة التجاوزات التي تتسبب كثيرا في الحوادث

إذ تشكل . نقطة سوداء  6611كلم تشكل  611441فانه من بين  5113وحسب إحصائيات وزارة األشغال العمومية لسنة 

 .هي في حالة حسنة%  41.19مقابل %  55.33(والئية، وطنية و بلدية) الطرقات السيئة والمعبدة سواء كانت

 .حظيرة السيارات -ب

تعرف حظيرة السيارات في الجزائر ارتفاعا كبيرا خاصة في العشريتين األخيرتين نتيجة التسهيالت التي كانت مقدمة      

ارة مابين مركبات حيث تبلغ حظيرة السيارات  حاليا ما يقرب الخمس ماليين سي. للمواطنين القتناء السيارات السياحية

 . سياحية ،شحنات، حافالت، جرارات، سيارات خاصة، دراجات نارية، آالت األشغال العمومية وكذا الجرارات الفالحية

 .العنصر البشري -ج

منها، إما بسبب %  11إن العنصر البشري من أهم أسباب حوادث المرور، حيث يعتبر اإلنسان المتسبب األول لـ       

. الخ...ية، أو التجاوز الخطير، أو التوقف الخطير، و اإلفراط  في السرعة ، و عدم احترام الخط المستمر رفضه لألولو

 .هذا ينتج طبعا بسبب إشباع رغباته لبلوغ هدف سفره بأقصى سرعة، أو لتباهيه أمام الغير و إظهار تحكمه في السرعة

حيث . ن جرائم المرور ترجع إلى السرعة و تناول الكحولضف إلى ذلك عامل السكر، فقد بينت العديد من الدراسات أ

 .يصبح السائق بتناوله قليل اإلدراك و في سرعة القرار وفي بعض األحيان  يصل حتى إلى إهمال المحرك

 .نتائج الدراسة 

وقفنا . الطريق قليلة ثقل الثقافة المرورية للسائقين كلما كانت مدة استعمالهمتبعا للفرضية األولى التي تنص على انه       

 :عند الجداول التالية

 ة مدة السياقة برأي السائق فيما إذا كان هناك ثقافة المرورية للسائقين في العاصمةيبين عالق – 1-جدول رقم  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرأي

 مدة 

 السياقة

 بالسنوات

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

1-5 61 41.31 61 16.16 36 611 

6-10 51 14.16 66 31,41 36 611 

 611 31 56,61 1 91.64 31 سنوات 10أكثر من 

 611 611 31 31 11 11 المجموع
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يثور لدينا السؤال التالي، هل هناك عالقة بين مدة السياقة و رأي المبحوث فيما وجود  ثقافة مرورية؟ و إذا كانت هناك   

 ة التي يمتلكها ؟عالقة محسوسة فأي اتجاه تأخذه و مانوع الثقافة المرري

 11هذا ما يجيبنا عليه الجدول أعاله الذي نجد أن اتجاهه العام يتجه نحو إجابة أكثر من نصف أفراد عينتنا بنسبة       

 .يرون بأنه ال توجد ثقافة مرورية بين سائقينا% 31،بأن سائقي العاصمة لديهم ثقافة مرورية مقابل نسبة %

ستقل آال وهو األصل المدة سياقاتهم ، الحظنا أن أغلب الساقين الجدد الذين تقل مدة سياقاتهم وعند إدخالنا للمتغير الم     

فحين الذين تزيد مدة سياقاتهم عن ذلك فيرون العكس . سنوات هم الذين يرون عدم وجود ثقافة مرورية بين سائقينا 1عن 

لمن تزيد مدة %  91.64سنة و 61-1سياقاتهم مابين لمن تتراوح مدة % 14.16مدعمين بذلك االتجاه العام للجدول بنسبة

 . سنوات  61سياقتهم عن 

من هنا نالحظ تأثير مدة السياقة على  نوعية اإلجابة فكلما كانت مدة السياقة طويلة كلما كانت نظرته ايجابية ألنه      

 الحظ الكثير من الحاالت وتجربته هي التي تحدثت عن ذلك 

أن   -5-عالقة مدة سياقته بنوع الثقافة المرورية التي يمتلكها فسنالحظ  من الجدول الموالي رقم  و إذا عرجنا إلى معرفة

أجابوا بأن التجاوز الخطير هو سبب مشاكل الطرقات و الذي دعمته نسبة من تزيد مدة %  51أكثر من ربع العينة  بنسبة 

السرعة الكبيرة هي التي تؤدي إلى حوادث المرور ، و بالمثل ممن أجابوا أن  %36.49سنوات بنسبة  61سياقاتهم 

تليها نسبة من يرون أن تسابق المركبتين هي .  % 31.96سنوات بنسبة 61-1بتدعيم من طرف الذين تتراوح مدة سياقتهم

و الذي دعم . فقط يرون أن عدم احترام األولوية هي التي تتسبب في حوادث الطرقات%  61مقابل  %  51السبب بنسبة 

  .سنوات 1ه النسبة الذين ال تتجاوز مدة سياقاتهم هذ

 ئقيبين عالقة مدة السياقة بنوع الثقافة المرورية للسا – 1-جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثقافة 

 المرورية

 

 مدة السياقة

 بالسنوات

 خطورة تغيير

 االتجاه دون 

 اندار 

 تسابق بين 

 مركبتين

 عدم احترام  سرعة كبيرة تجاوز خطير

 األولوية

 المجموع

                     % ك % ك % ك % ك % ك

 ك

% 

1-5   1 51,1 6 35.51 6 3.55 5 1.41 61 35.51 36 611 

6-10 6 3.55 1 51,1 61 35.51 65 31.96 -  -36 611 

 10أكثر من 

 سنوات 

4 61.13 9 61.45 61 36.49 65 36.11 -  -31 611 

 611 611 61 61 51 51 51 51 51 51 63 63 المجموع
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 يبين عالقة سن السائق بثقافته المرورية – 3-جدول رقم 

 الثقافة المرورية

 السن

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

17-17 1 33.33 61 11.19 61 611 

17-37 65 41 61 11 31 611 

37-47 51 19.64 61 45.11 31 611 

47-57 9 11.33 1 46.11 65 611 

 611 1 65,1 6 19,1 9 57أكثر من 

 611 611 31 31 11 11 المجموع

من الجدول التالي نالحظ نسبة السائقين الصغيرين في السن  هم الذين يرون انعدام الثقافة المرورية عند سائقنا بنسبة        

ن أن سنة ، فحين الكبيرين في السن يرو 31-51لمن سنهم  مابين %  11سنة، و  51-61لمن سنهم مابين %  11.19

فكلما طالت مدة  -6-وهذا يؤكد الجدول رقم . سنة 11لمن يزيد سنهم عن %  19.1سائقينا لديهم ثقافة مرورية بنسبة

السياقة و ارتفاع سن السائق كلما كانت له نظرة ايجابية عن السياقة في الجزائر و كلما انخفضت مدة السياقة و السن كلما 

 .ئركانت له نظرة سلبية لسياقة في الجزا

 .الفرضية الثانية التي مفادها اإلناث أكثرا احتراما لقوانين المرور

 ى احترام قانون المرور في الجزائريبين عالقة جنس السائق برأيه بمد  -4-جدول رقم 

       

 

 

 

 

 

عند إدخالنا لمتغير الجنس على رأي السائق فيما إذا كان يحترم قانون المرور في الجزائر نالحظ أن الذكور هم       

ناث من اإل%  16.43بالمائة يرون أن قانون المرور ال يحترم مقابل %  11.16المواظبين لالتجاه العام للجدول إذ أن 

 .يرين أن قانون المرور يحترم في الجزائر

( أدناه)وبغية محاولة تفكيك هذه العالقة أكثر ومعرفة الكيفية التي يحترم بها هو بالذات هذا القانون، وقفنا عند هذا الجدول 

بعدم استعمال  تليها نسبة من أجابوا بأنهم  يحترمونه%   66الذي يبين لنا أنه يحترمه باستعماله لحزام األمن بنسبة 

 .ممن ذكروا لنا أنهم يحترمونه بعدم السرعة و باحترام إشارات المرور%  6لكن نسبة فقط %  1الهاتف النقال بنسبة 

و مهما اختلف جنس المبحوث إال وصرح لنا أن عدم استعمال حزام األمن هو الطريق المثلى الحترام قانون المرور كما 

 .   هو مبين من الجدول

 قانون المرور

 الجنس

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 611  11 11.16 31 46.14 59 ذكور 

 611 31 41.19 61 16.43 61 إناث

 611 611 11 11 41 41 المجموع
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 يبين عالقة جنس السائق بنوع احترامه لقانون المرور  -5- جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات كلما قل التعرض لحوادث المرور 61الفرضية الثالثة التي تنص أنه كلما كانت المركبة جديدة أقل من 

 يبين عالقة جنس السائق بمدى التعرض للحادث المرور  -6-جدول رقم 

       

 

 

 

 

 

%  34مقابل %  11أكثر من نصف أفراد عينتنا لم يتعرضوا لحادث مرور خالل سياقاتهم قبل التحقيق بنسبة        

نالحظ أن أصحاب المركبات الجديدة التي مرة . أقدمية المركبة بمدى التعرض لحادث مرور وعندما ربطنا. تعرضوا له

فحين الذين تزيد أقدمية %. 91.64سنوات هم الذين لم يتعرضوا إلى حوادث مرور بنسبة  61على مدة سيرها أقل من 

 .سنوات تعرضوا لذلك 61مركبتهم عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون المرور

 الجنس 

 استعمال حزام 

 األمن

عدم استعمال الهاتف 

 النقال

 المجموع احترام إشارات المرور عدم السرعة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 611  11 - - 6.14 6 6.53 1 19.16 19 ذكور 

 611 31 5.11 6 - - -  69.64 34 إناث

 611 611 6 6 6 6 1 1 66 66 المجموع

 التعرض للحادث

 اقدمية المركبة

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 611 91 91.64 11 56,11 61 سنوات  10أقل من 

 611 54 51 1 91 61 سنوات 10أكثر من 

 611 611 11 11 34 34 المجموع
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ا  ارتفع المستور التعليمي للسائق كلما كانت عنده ثقافة مرورية واحترم أكثر قانون الفرضية الرابعة التي تنص أنه كلم

 . ورالمر

 يبين عالقة المستوى التعليمي للسائق بنوع ثقافته المرورية –7-جدول رقم 

 المرورية الثقافة 

 مدة 

 السياقة

 بالسنوات

خطورة تغيير 

 االتجاه دون اندار

 تسابق بين

 مركبتين 

 عدم احترام سرعة كبيرة تجاوز خطير

 األولوية 

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 611 1 - - - - -  -  611 1 أمي

 611 61 - - 31 3 51 5 11 1   ابتدائي

 611 51 41 1 61 3 61 5 -  31 9 متوسط

 611 31 1.11 5 51 6 46.19 61 59.91 61   ثانوي

 611 51   36.51 66 51 9 31.96 61   جامعي

 611 611 61 61 51 51 51 51 51 51 63 63 المجموع

و يبين لنا أن ذوي . هذا الجدول يربط عالقة بين المستوى التعليمي للسائق بنوع الثقافة المرورية التي بحوزته     

، % 611ة خطورة تغيير االتجاه دون اندار هي التي تتسبب  في حوادث المرور بنسب المستوى التعليمي األمي يرون أن 

، و ذوي المستوى % 11فحين دوي المستوى التعليمي االبتدائي يرون أن سبب ذلك هو التسابق بين المركبتين بنسبة 

و دوي المستوى الثانوي يرون أن سبب % .      41التعليمي المتوسط يرون أن عدم احترام األولوية هي السبب بنسبة 

ألخير ذوي المستوى الجامعي يرون أن السبب هو السرعة الكبيرة بنسبة وفي ا%  46.19ذلك هو التجاوز خطير بنسبة 

36.51 .% 

ومن هنا نالحظ اختالف ثقافة السائق المرورية حسب مستواه التعليمي إال أنه ال تختلف كيفية احترامه لقانون المرور      

رامه للقانون تتمثل في استعمال حزام األمن حسب هذا المستوى، فمهما كان المستوى التعليمي للسائق إال وكانت كيفية احت

 : كما هو مبين في الجدول التالي  
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 يبين عالقة المستوى التعليمي للسائق بنوع احترامه لقانون المرور  -7-جدول رقم 

 قانون المرور

 الجنس 

 استعمال حزام

 األمن 

 عدم استعمال

 الهاتف النقال 

 احترام إشارات  عدم السرعة

 رالمرو

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك

 611 1 - - - - - - 611 1 أمي

 611 61 - - - - 31 3 91 9 ابتدائي

 611 51     61 5 61 61 متوسط

 611 31 3.19 6 3.19 6 3.19 6 11.16 35 ثانوي

 611 51 - - - - - - 611 51 جامعي

 611 611 6 6 6 6 1 1 66 66 المجموع
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 النفسي للسائق وعالقته بحوادث المرور لتكوينا

 دراسة استشرافية لدراسة التكوين النفسي للمترشح لنيل رخصة السياقة

– جامعة المسيلة  -بوقرة عواطف / أ

awatif_sg@yahoo.fr 

 

     :الملخص

لصحية للمترشح لنيل شهادة السياقة في الملف دون النظر للحالة النفسية من المتعارف عليه أنه يشترط وضع الحالة ا     

حيث لتوضيح معالم هذه الفكرة سنعمل على إجراء . ودراستها وإعطائها أهمية رغم تأثيرها الكبير أثناء عملية السياقة

 :الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤل

 للمترشح لنيل رخصة السياقة؟  ما هي اإلجراءات الالزمة لدراسة التكوين النفسي

 :الدراسة

 :إشكالية الدراسة وتساؤالتها

 الحوادث وعدد للحياة ونظرته فرد أي لشخصية النفسي التكوين بين ما قوية عالقة وجود فكرة الدراسات جميع تؤكد      

 يرجع السيارات حوادث من عدداً  أن الدراسات هذه أفادت حيث .  لغيره أو لنفسه سواء اإلنسان هذا يسببها أن يمكن التي

 .وعاطفيا نفيساً  مستقرين غير أنهم العملية أو البيئية حياتهم دراسة من ثبت الذي األشخاص إلى فيها السبب

قاعدة الفروق الفردية ، و تظهر هذه الفروق و تتفاقم حسب المعاش اليومي   من فرد إلى أخر وفق  حيث تختلف الشخصية

فعالقة السائق ليست وحيدة مع سيارته ، بل  .اة اليومية للحركة المرورية ، التي يتخبط فيها السائق للفرد عموما و المعان

 .السياقة و قد ينجم عليه أثار سلبية و وخيمة  اجتماعية قد تؤثر على أدائه أي سلوكه أثناء  تحفه ظروف نفسية و

مرور مما استدعى الدول ككل إلى اتخاذ إجراءات ردعية ومن المالحظة للواقع المعاش شوهد تفاقم ظاهرة حوادث ال     

وعقابية للتخفيف من هذه الظاهرة ولعل الجزائر واحدة من هته الدول التي تسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة من خالل 

في إطار ( عمار تو)الحمالت التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها العديد من الجهات المختصة ، حيث كشف، وزير النقل 

التقليل من حوادث المرور، عن تنصيب الوزارة نهاية األسبوع الماضي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باالمن عبر 

الطرقات تضم كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية واألشغال العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث 

والتكوين والتعليم المهنيين، وكذا ممثلين عن الدرك الوطني والمديرية العامة لألمن العلمي والشؤون الدينية واألوقاف 

 .الوطني والمركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقات

وتسعى، هذه اللجنة، حسب ما أكده نفس المسؤول، والتي سيتم توسيعها الى كتابة الدولة لدى الوزير األول المكلفة       

اد برنامج عمل في مجال التحسيس واإلعالم والوقاية واألمن عبر الطرقات، كما أنها تندرج في إطار باالتصال إلى إعد

تطبيق جهاز تشريعي جديد يخص حركة المرور، كما ستقوم هذه اللجنة بإعداد برامج قطاعية موجهة لتحسيس السائقين 

النقل  ةواألمن عبر الطرقات التي وضعتها وزرا حول أخطار الطريق والتي يشكل تنفيذها محركا فعاال لسياسة الوقاية

زيادة عن اإلجراءات التي انتهجتها وزارة األشغال العمومية من خالل إنشائها لطرق سريعة مزدوجة من شأنها التقليل من 

      .حوادث المرور

الشروط الواجب توفرها في وقد استدعى األمر كذلك إلى إنشاء مركز وطني لرخص السياقة يتكفل بإعادة النظر في       

أصحاب مدرسة السياقة من خالل فرض دفتر شروط جديد عليهم يحدد التزامات المكون اإلدارية، التربوية، التعليمية 

واألخالقية، فضال على إدخال مبدأ المرحلة التجريبية بحيث تخضع مدرسة التكوين في السياقة لفترة تجريبية تتراوح من 

لترسيم النهائي مع إمكانية غلق المدرسة في حال عدم التزامها بمواد دفتر الشروط أو عدم التكوين سنوات قبل ا 3إلى  5

وفق البرنامج الوطني الموحد للتكوين وتعليم السياقة، كما سيضطر المترشح للحصول على رخصة السياقة ابتداء من 

نقال عن جريدة . مراض النفسية والعقليةالسنة المقبلة للخضوع إلى فحص نفسي معمق من قبل طبيب مختص في األ

يوم  تنصيب المركز الوطني لرخص السياق نشر بعنوان التكوين الجيد للتقليل من حوادث المرورسيا منيالشعب مقال آل

66 - 61 – 5116. 

mailto:awatif_sg@yahoo.fr
http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D9%86%D9%8A
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حيث أن المترشحين لنيل رخصة السياقة ال يخضعون لتشخيص  5163إال أن هذا االجراء لم يتم العمل به لغاية اليوم في 

للتكوين النفسي وال يخضعون لفحص نفسي معمق على الرغم من أهميته ،حيث أن السائق اليوم ال يعرف حتى طبيعته في 

 .اع من الشخصيات لقيادة السيارة نوردها في بعدالسياقة ،اذ توضح األدبيات النظرية أن هناك أنو

ونظرا ألهمية الفحص النفسي للمترشح لنيل رخصة السياقة توجهنا إلى مجموعة من مدارس تعليم السياقة لسؤال 

 :المترشحين عن

 ما درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائق بحوادث المرور؟_ 6

 على الخضوع للتشخيص النفسي قبل الحصول على رخصة السياقة؟ما درجة موافقة المترشحين _5

 :والذي تفرع عنه

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين بخصوص ضرورة الخضوع لفحص نفسي معمق؟ 6_5

 المرور؟ما هو التصور المقترح لتوعية المترشحين بضرورة الخضوع للفحص النفسي المعمق للتخفيف من حوادث _ 3

 :فرضيات الدراسة

 .درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائق بحوادث المرور متوسطة_ 6

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين بخصوص درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين  6_6

 .النفسي للسائق بحوادث المرور تعزى لمتغير الجنس

 .لمترشحين على الخضوع للتشخيص النفسي قبل الحصول على رخصة السياقة بدرجة متوسطةيوافق ا_ 5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين بخصوص ضرورة الخضوع لفحص نفسي معمق  6_5

 .تعزى لمتغير الجنس

 : أهداف الدراسة

 :يق مجموعة من األهداف نوضحها فيما يليتسعى الدراسة من خالل جانبها النظري والتطبيقي إلى تحق

 .درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائق بحوادث المرورالتعرف على _ 6

 .الكشف عن آراء المترشحين لنيل رخصة السياقة بخصوص الخضوع لفحص نفسي دقيق_ 5

 .الوقوف على االختالفات في وجهات نظر المترشحين وفق متغير الجنس_ 3

 .اقتراح تصور يَُمكن من تطبيق هذا الفحص في الميدان دون مقاومة_4

 :أهمية الدراسة

نظرا لألعداد المهولة لحوادث المرور يوميا والتي تسببت في العديد من اإلعاقات الجسدية وخلفت العديد من       

قة على تطبيق الفحص النفسي الضحايا تبرز أهمية الدراسة من خالل تعرفها على آراء المترشحين بخصوص المواف

الدقيق للتعرف على التكوين النفسي للسائق ،والذي يمكن من خالله إعطاء اقتراح للتخفيف من مقاومة الشارع الجزائري 

لهذا التعديل خصوصا أنه تطلب مجموعة من الفحوص الجسدية في ملف الحصول على رخصة السياقة فما المانع من 

ق مع الملف الصحي بعد أن أكدت العديد من الدراسات على عالقة التكوين النفسي للسائق إدراج الملف النفسي للسائ

 .بحوادث المرور
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 :مصطلحات الدراسة

مجموعة من الخصائص والسمات النفسية التي تميز الفرد في تفاعله مع المواقف المختلفة، والتي يمكن :  التكوين النفسي 

فه مع ذاته ومع البيئة االجتماعية ،وتحدد مدى ثقته بنفسه واعتماده على نفسه وضبط أن تحدد أهدافه وتميز سلوكه في تكي

 .ذاته

واحدة أو أكثر ( مركبة)الحادث المروري هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيارة  :حوادث المرور

وعادة ما ينتج عن الحادث  .أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص( مركبات)مع سيارات 

 ).المروري تلف بالتفاوت من طفيفة بالممتلكات والمركبات إلى جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة المستديمة

www.forum.moe.gov.om) 

في سياقها البيانات والمعلومات عن الفرد  هو تلك العملية التي يقوم بها السيكولوجي يجمع :التشخيص النفسي الدقيق

ليعالجها معالجة خاصة تمكنه من أن يرسم صورة متكاملة لشخصية هذا الفرد تتضمن وصفا دقيقا لقدراته وإمكاناته 

 .ومشكالته وأسبابها وذلك بهدف وضع تصور أو إستراتيجية معينة لخطة عمل مالئمة تنفذ على هذا الفرد

 :الدراسات السابقة

 السائقين لدى الحوادث المرورية ارتكاب في الواقعي غير التفاؤل بعنوان دور(: 5116)بوطبال  الدين اسة سعددر -6

 لدى السائقين الواقعي غير التفاؤل سمة مدى شيوع على للتعرف الدراسة هذه غليزان أجريت الجامعي الشباب المركز

 مقياس التفاؤل طبقنا ذلك لتحقيق و الخاصية، في هذه غيرهم و المرورية الحوادث بين مرتكبي الفروق طبيعة و ، الشباب

 سائق 240 عينة قدرها على الحالية الدراسة في حيث اعتمدنا ، الكويتية البيئة على بدر األنصاري كيفه الذي الواقعي غير

 أن الدراسة خالل برنامج بواسطة ( spss ) من تبين اإلحصائي و التحليل إلى أخضعت على البيانات الحصول بعد و .

 حوادث يرتكبوا لم السائقين الذين من الواقعي غير التفاؤل أعلى في مستويات يملكون الشباب الحوادث المرورية مرتكبي

 السائقين و المتزوجين السائقين الشباب بين إحصائية داللة ذات وجود فروق عدم الدراسة نتائج كما بينت . مرورية

 (5116سعد الدين بوطبال،).الواقعي يرغ التفاؤل فيما يخص العزاب

 غير السيارات كوسيلة منبهات استعمال في المبالغة دراسات على اعتمدت التي و:٩١٩١  (Doobe gross) دراسة

 عندما اإلناث من أآثر مرات ثالث بمعدل منبهاتهم الرجال يستعملون أن الدراسات هذه وتؤكد . العدوانية لقياس مباشرة

 هذه خالل من مالحظته وما يمكن األخضر إلى المرور اإلشارة تحول عند بسرعة أمامهم الموجود ئقيستجيب السا ال

 دائما مستويات تفوق الرجال عند مستوياته أن إال السن تقدم مع يضعف و العدواني يقل السلوك أن هو الدراسات كذلك

 (5116صالح العبودي،)  . اإلناث عند العنف

 نتائج الذكرية ،توصلت إلى الهرمونات مستويات المخاطرة و حب بين بعنوان العالقة: (٨٧٩١)Daitzmanدراسة -3

 بسيطا تفسيرا بذلك مقدما التستوستيرون مستويات هرمون و المغامرة حب إلى الميل بين ايجابية عالقة وجود تؤكد

 (5116صالح العبودي،)  .السلوكات تلك نحو السائقين الذكور اندفاع إلشكالية

 يربط بسلوك الذي الحيوي المجال عن الدفاع بضرورة الشعور وجود إلى تشير: Marsh collet (1986)اسة در-4

 لحدود امتداد السيارة يعتبرون حيث الرجال عند السائقين العنف من عال مستوى وجود يفسر ما وهو عدواني دفاعي

 الطريق في مضايقات الحدود إلى هذه تعرضت وعندما الجسم أعضاء من عضو السيارة وأن سلطتهم الجسدية ممارسة

 عند القبيلة حدود عن الدفاع مثل في بالضبط و ؛ قوة و بعنف المجال الحيوي عن الدفاع آليات تنطلق مثال العمومي

 التقاليد و الثقافات اختالف ورغم مر العصور على البشرية المجتمعات عند مالحظ هو مثلما إغارة أو غزو إلى تعرضها

 (5116ح العبودي،صال) .

 

 

 

 

http://www.forum.moe.gov.om/
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 :تعليق على الدراسات السابقة

يتضح من الدراسات السابقة أنها ركزت على التكوين االنفعالي للسائق وعالقتها بحوادث المرور حيث الحظت       

ن التي تناولت التكوين النفسي وعالقته بحوادث المرور على مستوى التكوي( على حد بحثها)الباحثة ندرة في الدراسات 

 .اإلدراكي واالجتماعي والخلقي

باالضافة إلى مالحظتها لعدم تناول آراء المترشحين لنيل رخصة  السياقة وآراء المكونين حيث أغلب الدراسات ركزت 

 .على السائق أي بعد عملية التكوين وليس أثناء التكوين

صوص عالقة حوادث المرور بالتكوين لتخطي النقص المالحظ تعمل الباحثة على التعريف بوجهات نظر المترشحين بخ

 .النفسي للسائق ،وبآرائهم بخصوص الموافقة على الخضوع للتشخيص النفسي قبل الحصول على رخصة السياقة

 :الجانب النظري

 : التكوين النفسي

حدة ديناميكية واإلنسان  ككائن حي ناٍم هو و. التكوين النفسي  كحقيقة عضوية سيكولوجية هو عملية نمو متداخلة ومتفاعلة

بل كل جانب منها يؤثر ويتأثر بالجوانب . فريدة وال يمكن وال ينبغي أن تنفصل جوانب تكوينه بعضها عن بعض 

  .األخرى

فإذا قال فإنما يقول . وإنما هو وحده إنسانية متكاملة . فاإلنسان ال يعيش وال يتجاوب بجانب واحد من تكوينه اإلنساني 

وإذا كره أو فرح أو غضب أو أحب فإنما يسلك ذلك بجسمه وإدراكه وعاطفته وهو أيضا يعيش . بجسمه وعقله وعاطفته 

 .مع الناس في مجتمعاتهم بجسمه وإدراكه وانفعاله

ولكن لغرض التحليل لمقومات التكوين اعتاد العلماء النفسيون .بهذا اإلطار الشامل تقوم الدراسات النفسية الحديثة لإلنسان 

 .ب التكوين النفسي ومظاهره في أبعاد ينشأ من تفاعلها النامي ذلك الكائن اإلنساني الفريدأن يقدموا جوان

  : أبعاد التكوين النفسي

 : تتجلى أبعاد التكوين النفسي فيما يلي

بحيث يشمل التركيب الجسدي وما يتصل به من وزن وطول وحركة وحواس ووظائفها  :التكوين الجسمي لإلنسان _6

 .ها الحسي والحركي والفكريوأعصاب ونشاط

ألن الجسم هو موطن االنفعال واإلدراك وأداته  .ودراسة التكوين الجسمي ذات أهمية كبرى في التكوين االنفعالي لإلنسان

واألجهزة العصبية والدموية والغددية إنما تمثل الصلة المحكمة بين ما يسمى بالبعد الجسمي المادي والبعد . وميدانه

 .إلدراكي لإلنساناالنفعالي وا

. ومراحل التكوين . ومظاهر السلوك التعبيري لالنفعال . يتضمن االنفعاالت األولية لإلنسان :التكوين االنفعالي _5

 . وطرائق استجاباتهم لمواقف الحياة االنفعالية. وطرائق التوجيه وتصنيف األفراد في المستوى المزاجي 

تويات الحسية واإلدراكية ثم الذكاء وما يتصل به من عمليات التذكر والنسيان وذلك بدراسة المس: التكوين اإلدراكي_3

 .والتفكير والتخيل والقدرات العامة والخاصة للعمليات العقلية اإلنسانية

بدراسة النمو االجتماعي مراحله التكوينية وتعدد الصالت االجتماعية ومشكالت النمو  :التكوين االجتماعي _4

 .االجتماعي

ننا أن نشبه التكوين النفسي بهرم ثالثي قاعدته التكوين الجسمي يمثل كل جانب بعداً تكوينياً انفعالياً ثم إدراكيا ثم ويمك

 .اجتماعياً 

ولقد ألحقت بهذه األبعاد المتقدمة بعداً آخر هو ثمرة التكامل في تفاعل هذه األبعاد التكوينية من جسمية وانفعالية      

وفي اتزان عالقتها في أعلى المستويات وذلك البعد هو التكوين الخلقي الذي يعتبر غاية التكامل في . وإدراكية واجتماعية 

 (www.science.net) .انسجام التكوين النفسي لإلنسان
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 :سلوك السائق والحالة النفسية

 :يمكن النظر للحالة النفسية للسائق على ثالثة مستويات مترابطة ومهمة

 :سية العامة الدائمةالحالة النف- 1

وهي نمط اإلنسان من حيث شخصيته وأسلوبه في التعامل وموقفه من األشياء وهذا وضع دائم ويؤثر على نوعية      

 .السائق

 .فهنالك السائق العصبي والذي يكون في حالة استنفار دائمة للمشادة مع السائقينين والمشاة والشرطة -

 .القوانين واألنظمة ومهتم فقط في جني المالوالسائق الجشع الذي ال يكترث ب -

إن شـرود الدهن ولو للحظات بسيطة يترتب عنه حادث ، ألن شرود الذهن :  اإلنشغال الذهني. السائق الشارد السارح -

 .يؤدي إلى إضعاف اليقظة التي يجب أن يتصف بها السائق والتي يتوقف عليها رد فعل عند رؤيته للخطرأو محاولة تفاديه

 .والسائق الذي يتعامل مع القيادة من حيث المبدأ على أنها أمر سخيف ال يحتاج إلى تركيز - 

يقصد بها الوضع المؤقت النفعال أو توتر أو عدم االستقرار الناتج عن عدم النوم أو ضائقة مالية  :الحالة النفسية اآلنية 5

 .أو خالف عائلي

من االضطرابات التي تؤثر على قدرة السائق على القيادة بالشكل المناسب  وتشمل العديد : الحالة النفسية المرضية -3

 : ومنها

 .تعاطي الكحول، المهدئات، المنبهات، و المخدرات التي تعتبر من العوامل األساسية لوقوع الحوادث المميتة -أ 

 األمراض النفسية -ب 

 :شخصية السائق المسبب في الحوادث المرورية

ات الميدانية المهنية والسيكولوجية المختلفة المصادر والتوجهات على وجود عوامل مشتركة في تؤكد الدراس     

 : أسباب حوادث المرور وتؤكد هذه الدراسات على تشابه , شخصيات من يمتهن قيادة المركبات في جميع أنحاء العالم 

 :شخصية السائق المسبب في الحوادث المرورية لنعود إلى خصائص 

نمط عام لسلوك سائق يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم إتباع قواعد السالمة و األمان و مراعاة النظم وآداب  وجود-6 

 .ما تحت سن الثالثيين  و يسود عموما الشريحة الشبانية. المرور 

ومتعمدة  حاالت االنفعال والعصبية و العدوانية التي تظهر على بعض السائقين كردة فعل لممارسات خاطئة علنية -5

أحيانا ،ال يقتصر على المدن الكبيرة ولكن يظهر كثيرا في حاالت االزدحام المروري،يمكن أن نلخصه في خاصية العنف 

 .و العنف المضاد

 .مشاعر اندفاعية و عدم الصبر أمام االجراءات األمنية للشرطة و الدرك الوطني -3

مواطن الذي يصادفه في الطريق سواء أكان سائق سيارة أو عابر القلق الدائم الذي يراود السائق وعدم صبره على ال-4

 .طريق 

 .تترجم رغبته الجامحة في تملك الطريق و تجاوز الزمن   ممارسة السرعة الفائقة -1

رقدة في “: هذه الممارسة حصيدة مشاعر العظمة ، تخص بعض الشخصيات التي تؤمن بالمقوالت الشعبية ، مثال 

 .“ روتارالسبيطار وال ساعة 

رفض السائق االلتزام بوضع حزام األمن االجباري ، الذي يحد من الحرية الحركية للسائق و الذي يعني له االنصياع و -1

و بالرغم من أن السائق يدرك أن عدم احترام قانون المرور هو . من حريته  -حسب اعتقاده–مما يحد . الرضوخ للقانون 

 .رامة مالية و تسحب منه رخصة السياقة إال أنه يخترق هذه القوانين جريمة في حد ذاتها و تطبق عليه غ
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 :الشخصيات المرضية 

 .أي ذات ميول إجرامية  الشخصية السادية المتلذذة آلالم و حتى موت اآلخر*  

تقصد إيذاء الشخصية االكتئابية التى ال تولي لحياتها معنى و ال لحياة األخريين؛ و الفرق بين الشخصيتين أن األولى *  

وبدون قصد أو استهداف  اآلخر و تسعى لذلك إشباعا لنزواتها العدوانية ضد اجتماعية ، بينما الثانية تسعى إليذاء ذاتها 

 .فهي تؤذى اآلخر 

 .الشخصيات المدمنة على الخمور و المخدرات و التي تعاني من اضطراب على مستوى الوعي *  

  األخصائية النفسانية فريدة بلعربي) .تفكك على مستوى اإلدراك و تشوه الواقع الشخصيات الذهانية التي تعاني من* 

(www.odejsetif.com 

 

 :شخصيات السائقين

 (www.alalwani.netالدكتور عبد الجليل السيف: ). يقسم علماء النفس المروري السائقين إلى أربع مجموعات

 : لسائق العادي الذي يتحاشى الوقوع في الحوادث وتنقصه الخبرات الفنية في القيادةا: أوال 

هذه المجموعة تشكل في معظم المجتمعات نسبة البأس بها من السائقين وتتصف باالعتماد بأن ما لديها من خبرات فنية     

أن هذا الذي لديهم ال يكفي للتكيف والتأقلم في مجتمع بقيادة السيارة واإللمام بأنظمة السير فيه ما يكفيهم للقيادة والحقيقة 

 . مروري متطور كما هو الحاصل في جميع مدننا

 : السائق الذي يعتبر أن القيادة إحدى الهوايات التي يمكن عن طريقها إثبات وجوده: ثانيا 

عمال الذين تضطرهم ظروف هذه المجموعة تشكل نسبة قليلة بين كل الجهات التي من أبرزها بعض من رجال األ      

أعمالهم إلى السفر لمسافات طويلة وفي اعتقادهم أن سر نجاحهم يعود إلى السرعة في أعمالهم وقراراتهم والحفاظ على 

مواعيدهم وهذه المجموعة غالبا ما تتصف بجنون السرعة والتجاوز بسياراتهم في األماكن الممنوعة وبالشرود الذهني 

  سببا من أسباب الحوادثالذي أحيانا ما يكون 

 : السائق الفاقد الثقة المضطرب نفسيا: ثالثا 

من مجموعة السائقين وتتراوح أعمارهم مابين %  51إلى %  61هذه المجموعة تشكل في معظم المجتمعات نسبة      

ة عن حوادث عام وتتصف بعدم االستقرار النفسي والجسمي وهي تسبب قرابة الثلث من الوفيات الناجم 54إلى  61

 . السيارات

 : الغالبية العظمى من السائقين: رابعا 

تشكل هذه المجموعة السائقين المعتدلين الذين يتصفون باالستقامة في سلوكهم وفي تقديرهم للمسئولية عند تعاملهم مع       

ية وقتية غالبا ما تكون الطريق وفي عملهم متمسكين في دينهم إال أن البعض من هذه المجموعات يصاب بأنزعاجات نفس

سببا لوقوعهم في الحوادث المرورية إال أن هذه اإلضطرابات ما تلبث أن تزول بزوال هذه المؤثرات وتعود الحالة إلى 

 وضعها الطبيعي

 : اهداف التشخيص النفسى

ملية التشخيص أن الحصول على كم غزير من المعلومات والبيانات ال يمكن ان يعتبر هدفا لع : هدف علمي معرفي _6

هو المعنى والداللة التي تنطوي عليها البيانات . ولكن الذي يبحث عنه السيكولوجي اإلكلينيكي .النفسي في حد ذاته 

إال أن غزارة البيانات التي يجمعها السيكولوجي تكون مفيدة عندما يخضعها . والمعلومات التي يجمعها عن العميل

 (كثرة البيانات والمعلومات )والعملية التشخيصية تبدأ من الكثرة. ستنبط منها تشخيصهالسيكولوجي الخبير لمعالجته التي ي

وينتهي األمر باستنباط . وإنما كنوع من الضمان لتغطية كافة جوانب الشخصية المطلوب تغطيتها . ال كهدف في حد ذاته 

http://(www.odejsetif.com/
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والهدف الذي يسعى لتحقيقه . شخيصات التفسيرية الداللة والمعنى التي تنطوي عليها كثرة البيانات في أقل كم ممكن من الت

 . السيكولوجي اإلكلينيكي هو رسم الصورة اإلكلينيكية النهائية للشخصية 

وهو ما يعني العمل على وضع إستراتيجية عامة تتضمن خططا جزئية قابلة للتنفيذ الفعلي  : الهدف العملي التطبيقي _5

وكلما استطاع السيكولوجي تحقيق الهدف األول بأكبر قدر من الدقة . اإلكلينيكي مع الحالة التي يتعامل معها السيكولوجي

وتتضمن .والثراء كانت الخطة التي يرسمها أكثر قابلية للتنفيذ مع الحالة المعنية وكانت فرص نجاحها وفاعليتها اكبر

عض النصائح ألفراد أسرته أو التوصية الخطة اقتراح تغيرات تتراوح بين التعديالت البسيطة في بيئة العميل أو توجيه ب

بإلحاق العميل بأحد المؤسسات التي تقدم برامج مفيدة للحالة الخاصة به أو حتى التوصية ببرنامج عالجي مكثف يقتضي 

وإذا الحظنا تغيرات على شخصية العميل ايجابية تعد بمثابة مؤشر دال على .العزل في مصحة أو دار عالج متخصصة 

 . واستفادة العميل من البرامج التي وجه إليهاتقدم الحالة 

 : وتنصب عملية التشخيص على ثالثة عناصر رئيسية مأخوذة من تعريف التشخيص هي

وهي تشمل الذكاء وقدرات الفرد الخاصة من قبيل القدرة المكانية والقدرة الحسابية والقدرة  : القدرات العامة والخاصة ·

يغطي اإلكلينيكي على جوانب تتعلق باهتمامات الفرد وميوله وإمكاناته واستعداداته واتجاهاته كما يجب أن .. الخ ..اللغوية 

 . الخ.. النفسية 

... ومنها .. كل ما يكشف عن جوانب القوة أو الضعف فيها سواء من الناحية الجسمية أو النفسية  : الخصائص الشخصية ·

 وهكذا... وأيضا سماته كاالنطوائية أو االنبساطية أو وجهة الضبط لديه . .قدراته الجسمية وحالته الصحية وتاريخه الطبي 

. 

ففي بعض األحيان يكون الدافع الرئيسي للجوء العميل إلى السيكولوجي اإلكلينيكي  : االضطرابات أو األمراض النفسية ·

ألعراض التي تعوق الفرد عن هو شكوى نفسية معينة تتراوح بين بعض االضطرابات البسيطة واألمراض النفسية ذات ا

ويجب أن نكشف األسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور المشكلة النفسية باإلضافة إلى التعرف على . أن يحيا حياة طبيعية 

 .  طبيعة األعراض والصور الخاصة التي يتبدى بها المرض أو المشكلة لدى العميل

 : تتسلسل في ترتيب منطقيتمر عملية التشخيص بمراحل : مراحل عملية التشخيص

وتعد حجر الزاوية في فاعلية .. وهي تلك المرحلة التي تبنى فيها العالقة بين السيكولوجي وبين العميل  : مرحلة التقويم

والقدرات ( الذكاء ) وفي هذه المرحلة يستكشف السيكولوجي القدرة العامة لدى العميل . التشخيص والعالج النفسي 

اختبارات .. على خبراته السابقة وعلى استخدام مجموعة من االختبارات والمقاييس النفسية المالئمة  الخاصة باالعتماد

الذكاء اختبارات القدرات وقوائم المالحظة السجالت والبطاقات التراكمية وعليه أن يسجل البيانات التي يحصل عليها أوال 

 . ت في الخطوة الالحقةبأول وبطريقة مقننة تيسر علية التعامل مع هذه البيانا

وهنا يتقدم السيكولوجي خطوة تجاه جوانب أكثر عمقا في الشخصية ويغطي بيانات على  : مرحلة دراسة بناء الشخصية

وال يتضمن هذه المرحلة الكشف ... درجة اكبر من الصعوبة من حيث إمكانية الحصول عليها واكتشاف معناها ودالالتها 

وعن نقاط القوة والضعف فيها وحسب وإنما يتعدى ذلك إلى تفسير الكيفية التي يوظف عن خصائص ومميزات الشخصية 

بها اإلنسان هذه الخصائص الموجودة بالقوة ليحولها إلى خصائص موجودة بالفعل وهذا يقتضي من السيكولوجي العمل 

ماعي لدى العميل ويجب أيضا الكشف على إلقاء الضوء على العوامل التي تؤدي إلى تحسين أو إعاقة األداء النفسي واالجت

عن الظروف التي تزدهر في ظلها إمكانات العميل والظروف التي تتعطل فيها امكاناتة أو تتعاظم فيها اعراضة أو 

ويعتمد السيكولوجي على وسائل قياس غير مباشرة من أهمها االستبيانات ووسائل التقدير الذاتي . مشكالته المرضية 

  والوسائل اإلسقاطية ودراسة تاريخ الحالة واختبارات الشخصية

فالمعلومات المتوفرة حتى اآلن تحتاج إلى تنظيم وتنسيق يكشف الداللة  : مرحلة معالجة البيانات وتحليلها واستنباط النتائج

بين ... تائج والمعنى وراء المسالك الجزئية الظاهرة تحتاج إلى ذلك الفعل الختامي الذي يكشف العالقة بين المقدمات والن

 . الصورة اإلكلينيكية الكلية لشخصية العميل.. العوامل والمتغيرات المستقلة والمحصلة النهائية 

 :  ولمعالجة البيانات والمعلومات الخام هناك أسلوبين أساسيين هما

فراد وتحديد الدرجة التي والذي يتضمن المعالجة اإلحصائية وتحديد مكانة العميل بالمقارنة بغيره من األ : األسلوب الكمي

 ( وهكذا... حالة عصابية هينة أو شديدة تأخر عقلي أو عميق )تحمل معنى المدى الذي وصلت إليه تطورات الحالة
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ويعرض للمحتوى الخام للبيانات من قبيل تفسير التعبيرات الجسمية واللفظية للعميل تأويل األحالم  : األسلوب الكيفي

وبين األسلوبين الكمي والكيفي يوجد  .فسير استجابات العميل الخاصة باالختبارات اإلسقاطيةت, وزالت القلم واللسان 

ويعني البحث عن الدالالت الكيفية لألرقام من قبيل  .… أو الكيف في الكم... كيف الكم ... أسلوب ثالث ويعرف باسم 

 . الشخص والختبار وكسلر للذكاءالدالالت اإلكلينيكية للنتائج الكمية الختبار رسم المنزل والشجرة و

يصبح لدى السيكولوجي القدرة على وضع التصور المالئم  وفي النهاية مع اكتشاف العالقة بين السبب والنتيجة     

أي كانت  ) لإلستراتيجية العالجية المناسبة وذلك من خالل استثمار الظروف التي من شأنها أن تحقق للعميل أفضل أداء

وتفادي العوامل المعوقة لهذا األداء وعالج آثار  ( الخ.... زواجي , دراسي , مهني , اجتماعي , نفسي : اء نوعية هذا األد

 :جانب التطبيقيال(www.fatayat.alnaddy.com )الظروف الضارة ذات التأثير المرضي على شخصية العميل

 :حدود الدراسة

 .جامعة المسيلة :الحدود المكانية

 .5163مارس 64_63أجريت الدراسة بتاريخ  :الحدود الزمانية .الطلبة المترشحين لنيل رخصة السياقة :الحدود البشرية

خصوص ادراكهم اقتصرت الدراسة على التعرف على آراء الطلبة المترشحين لنيل رخصة السياقة ب: الحدود الموضوعية

للعالقة بين التكوين النفسي للسائق وحوادث المرور،وكذا الموافقة على الخضوع لفحص نفسي معمق للتعرف على 

 .التكوين النفسي للمترشح

 :عينة الدراسة

 1طالب مرشحين لنيل رخصة السياقة ب 11طالبة و  11تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطلبة قدر عددهم ب 

 .وينيةمدارس تك

احتماالت لإلجابة وتم إعطاء النقاط  1استبيان موجه للطلبة المترشحين لنيل رخصة السياقة احتوى على  :أدوات الدراسة

وتم تحليل النتائج وفق مقياس  6،ضعيفة جدا5،ضعيفة 3،متوسطة 4نقاط ،كبيرة  1درجة كبيرة : التالية لدرجة الموافقة

كما تم اعتماد نفس المقياس .كبيرة 1-3.1متوسطة،3.9-5.4ضعيفة، 5.3-6:يليكرت الخماسي كما هو موضح فيما يل

 .بقياس درجة ادراك المترشحين للعالقة بين التكوين النفسي وحوادث المرور

 :األساليب اإلحصائية المعتمدة

 .لالستقاللية 5ة،واختباركالتحليل البيانات الخام المتوصل إليها تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري      

 :نتائج الدراسة

درجة إدراك المترشحين للعالقة بين التكوين النفسي للسائق وحوادث المرور :التي نصت على  :نتائج الفرضية األولى_ 1

 :وللتحقق منها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم التوصل إلى النتائج التالية

 

 

 

 

 

 

http://www.fatayat.alnaddy.com/t49651.html#ixzz2NituuAqk
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 يوضح درجة إدراك المترشحين للعالقة بين التكوين النفسي للسائق وحوادث المرور( 01)م جدول رق

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 إدراك عالقة التكوين االنفعالي 

 بحوادث المرور

 مرتفعة 1,61 3,91

 إدراك عالقة التكوين اإلدراكي

 بحوادث المرور 

 متوسطة 1,31 3,11

 إدراك عالقة التكوين االجتماعي

 بحوادث المرور 

 متوسطة 1,43 3,41

 إدراك عالقة التكوين الخلقي

 بحوادث المرور 

 متوسطة 1,11 5,66

 متوسطة 1,31 3,411 درجة اإلدراك الكلية

فسي للسائق أن المتوسط االجمالي لدرجة إدراك المترشحين للعالقة بين التكوين الن( 16)يتضح من الجدول رقم      

 .1,31مع انحراف معياري ( 3,411)وحوادث المرور كانت متوسطة قدرت بـ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين  :والتي نصت على :نتائج الفرضية الجزئية األولى1_6

وللتأكد منها تم . ير الجنسبخصوص درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائق بحوادث المرور تعزى لمتغ

 :لالستقاللية وأسفرت الدراسة على النتائج التالية 5حساب اختبار كا

للفروق في وجهات نظر المترشحين بخصوص درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين  1يوضح نتائج اختبار كا( 01)جدول رقم 

 النفسي للسائق بحوادث المرور

 لةالدال N K2c Df K2t Sig المتغير

 الجنس
 إناث ذكور

11.13 4 
6.41 

63.599 

1.11 

1.16 

 غير دال

 غير دال 11 11

في  نقبل الفرض القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةوعليه  k2c‹k2tأن ( 15)يتضح من الجدول رقم      

ق بحوادث المرور ة وبالتالي وجهات نظر المترشحين بخصوص درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائ

 .فالفرق غير دال إحصائيا

يوافق المترشحين على الخضوع لتشخيص نفسي معمق قبل الحصول على  :والتي نصت على :نتائج الفرضية الثانية_2

وللتحقق منها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم التوصل إلى  .رخصة السياقة بدرجة متوسطة

 :نتائج التاليةال
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 المترشحين على الخضوع لتشخيص نفسي معمق قبل الحصول على رخصة السياقة يوضح درجة موافقة( 03)جدول رقم 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 ضعيفة 1.64 6.43 درجة الموافقة

المترشحين على الخضوع لتشخيص نفسي معمق  ةموافق أن المتوسط االجمالي لدرجة( 15)يتضح من الجدول رقم      

 .1.64مع انحراف معياري ( 6.43)قدرت بـقبل الحصول على رخصة السياقة ضعيفة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين  :والتي نصت على :نتائج الفرضية الجزئية األولى1_2

وللتأكد منها تم .تعزى لمتغير الجنس. ل على رخصة السياقةبخصوص ضرورة الخضوع للتشخيص النفسي قبل الحصو

 :لالستقاللية وأسفرت الدراسة على النتائج التالية 5حساب اختبار كا

للفروق في وجهات نظر المترشحين بخصوص درجة الموافقة على ضرورة الخضوع  1يوضح نتائج اختبار كا( 04)جدول رقم 

 .السياقةلفحص نفسي معمق قبل الحصول على رخصة 

 الداللة N K2c Df K2t Sig المتغير

 الجنس
 إناث ذكور

14.61 4 
6.41 

63.599 

1.11 

1.16 

 غير دال

 غير دال 11 11

في  نقبل الفرض القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةوعليه  k2c‹k2tأن ( 15)يتضح من الجدول رقم      

افقة على ضرورة الخضوع لفحص نفسي معمق قبل الحصول على وجهات نظر المترشحين بخصوص درجة المو

 .رخصة السياقة

 :أهم النتائج المتوصل إليها

درجة إدراك المترشحين للعالقة بين التكوين النفسي للسائق : نصت على التي: بالنسبة لنتائج الفرضية األولى_ 6

الدراسة بأن للتكوين النفسي للسائق عالقة بحوادث  وحوادث المرور متوسطة فقد تم التحقق منها حيث يؤكد الطلبة عينة

المرور على مستوى التكوين االنفعالي واإلدراكي واالجتماعي والخلقي حيث بلغ المتوسط الحسابي للتكوين االنفعالي 

أكدت  ، فبالنبسبة للجانب االنفعالي فقد 5,66والتكوين الخلقي 3,41والتكوين االجتماعي 3,11والتكوين االدراكي 3.91

،ودراسة ٩١٩١  (Doobe gross) ،و دراسة(5116)بوطبال  الدين دراسة سعدأغلب الدراسات مثل 

Daitzman(٩١٩٩ ) ودراسةMarsh collet (6611 )على تأثيره على حوادث المرور. 

رشحين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المت :والتي نصت على :نتائج الفرضية الجزئية األولى1_6

بخصوص درجة إدراك المترشحين لعالقة التكوين النفسي للسائق بحوادث المرور تعزى لمتغير الجنس فقد تم التحقق 

منها إذ لم تالحظ فروق في اآلراء بين المترشحين والمترشحات  وذلك راجع لكون حادث المرور يتعرض له كال الجنسين 

 .فسية بحوادث المروروبالتالي يؤكد الجميع على عالقة  الحالة الن

يوافق المترشحين على الخضوع لتشخيص نفسي معمق قبل الحصول على : والتي نصت على :نتائج الفرضية الثانية_ 5

رخصة السياقة بدرجة متوسطة فلم تتحقق الفرضية  حيث كانت درجة موافقة المترشحين ضعيفة وذلك بحجة أن الذين 

كونوا أجدر منهم بالسياقة على حد قولهم ،باإلضافة إلى تساؤلهم عمن سيجري لهم سبقوهم لم يجروا مثل هذا الفحص ولم ي

الفحص الشخصي ان كان أخصائي نفسي أم ماذا وعما إذا كان مختص في التربية المرورية ،وأكد أغلبية المترشحين أنهم 

ص الحصول على رخصة يعملون جاهدين للحصول على الرخصة في ظرف قصير قبل أن تتخذ إجراءات تعديلية بخصو

وأكد البعض منهم أنهم ليسوا على علم بطلب عمار تو إلجراء الفحص النفسي الدقيق قبل الحصول على رخصة . السياقة

 .السياقة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المترشحين  :والتي نصت على :نتائج الفرضية الجزئية األولى1_5

خيص النفسي قبل الحصول على رخصة السياقة تعزى لمتغير الجنس حيث تم التحقق بخصوص ضرورة الخضوع للتش

منها إذ لم تالحظ أي فروق في وجهات نظر الطرفين وذلك راجع حسب رأي الباحثة إلى رفض العقلية الجزائرية لكل من 

ائي النفسي ونعتبر من الرجل والمرأة للخضوع للتشخيص النفسي حيث ال تزال لدينا بعض التحفظات على عمل األخص

 ..يتوجه إليه مرض عقليا

 :التصور المقترح

هو وضع إطار عام يوضح إمكانية دراسة التكوين الشخصي للمترشح لنيل رخصة السياقة في ضوء : مفهوم التصور

 .التشخيص النفسي له من أجل التكوين الجيد وتخفيف حوادث المرور

 :أهداف التصور

 .ين التكوين النفسي وحوادث المرور على المستوى االنفعالي واإلدراكي واالجتماعيتوعية المترشحين للعالقة ب -

 .توعية المترشحين لضرورة الخضوع للتشخيص النفسي بهدف التعرف على أسلوب التعليم الالئق بكل متعلم -

 .حث المسؤولين على ضرورة فتح تخصصات في علم النفس المروري  -

 .وريةالتنويه إلى ضرورة خلق ثقافة مر -

توعية المكونين بمدارس السياقة لضرورة إخضاع المترشح لالمتحانات الالزمة كل حسب شخصية حيث يوضع  -

 .المترشح العصبي في مواقف تثير غضبه ونعلمه كيفية التصرف في مثل هذه المواقف إلى غير ذلك

 :مبررات التصور

 .ضحايا من القتلى والمصابين األعداد المهولة لحوادث المرور والتي أدت إلى ارتفاع عدد ال -

 .نتائج الدراسات التي أكدت عالقة الحالة النفسية للسائق بحوادث المرور -

نتائج الدراسة الحالية التي أكدت رفض المترشحين للخضوع للتشخيص النفسي مع العلم بعدم معرفة مغزاه  -

 .ومحتواه

 :الموارد المادية والبشرية الالزمة لتجسيد التصور

 .في الجرائد اليومية  اإلعالنات -

 .اإلعالنات في التلفزيون واإلذاعة -

 .اإلعالنات في برامج التواصل االجتماعي المختلفة -

 .األخصائيين النفسيين -

 .رجال األمنو  .رجال الدرك الوطني -

 .رجال الحماية المدنية -

 .المكونين في مدارس السياقة -
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 :مجاالت التصور المقترح

ئيين نفسيين في علم النفس المروري يعنون بدراسة التكوين الشخصي للمترشح ويعطون تكوين أخصا: المجال الجامعي* 

 .مقترحات للتكوين

 :المجال التكويني بمدارس تعليم السياقة*

 إلزامية الخضوع للفحص النفسي الدقيق قبل وضع ملف الترشح -

 .ي النفسي طبعاوضع خطط متعددة لتعليم المترشحين كل حسب نمط شخصيته بالتنسيق مع األخصائ  -

  :المجال األمني*

 .إعادة النظر في إشارات المرور الموضوعة بالطرقات -

التوعية المرورية للراجلين والسائقين من خالل خلق ثقافة مرورية من السن المبكر لألطفال حيث أننا نجد البعض ال  -

 . يعرف أدنى األبجديات بخصوص التعامل مع الطريق

  c et dقين خصوصا من صنف س ود الفحص الدقيق للسائ -

 :قائمة المراجع

الشباب ،مجلة  السائقين لدى الحوادث المرورية ارتكاب في الواقعي غير التفاؤل دور: بوطبال الدين دراسة سعد -6

 .5165ديسمبر 9 عدد التربوية و النفسية الممارسات تطوير مخبر تربوية، و نفسية دراسات

المرور، مركز  في تنظيم والدولية العربية العلمية التجارب لحوادث المرور،الندوة العوامل النفسية: صالح العبودي -5

 .،الجزائر 5116جوان  3-6الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات العلمية،

3- http ://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=140155 

4- (www.science.net/viewtopic.php?f=50&t=593) 

5- http://www.odejsetif.com/archives/8578 

6- http ://www.alalwani.net/vb/showthread.php ?t=97817) 

7- www.fatayat.alnaddy.com/t49651.html #ixzz2NituuAqk 
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 دور العوامل النفسية في عدم احترام السائقين لقانون المرور

Facteurs psychologiques poussant  les conducteurs au Non-respect 

du code de la route 

 بلخيري وفاء، جامعة بشار -6

.belkhiri@ymail.com 

 سعودي عبد الكريم، جامعة بشار -5
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تناولت الدراسة أهم العوامل النفسية التي تدفع السائق لعدم احترام قانون المرور وذلك وفق متغيرات : الملخص    

ي ، حيث األسلوب المسحي معتمدين على المنهج الوصف.الجنس ،العمر ، المستوى الدراسي و أقدمية رخصة السيـاقة 

األنسب لجمع المعلومات عن الوقائع ، واستعملت أداة واحدة لهذا الغرض وهي استبيان قياس العوامل النفسية لعدم احترام 

من السائقين ، وعولجت نتائج هذا االستبيان  307قانون المرور مكون من أربع أبعاد ، وزع على عينة عشوائية قوامها 

جاءت   .نسب المئوية لتحديد مدى تأثير كل عامل نفسي على السائق لمنعه من احترام قانون المرورعن طريق حساب ال

النتائج العامة للبحث تشير إلى أن العامل النفسي األول المسبب لعدم احترام قانون المرور حسب أفراد العينة هو الضغط 

،  % 50.89ية عامل حب المغامرة واإلثارة وبغالبية نسبتها ، يأتي في المرتبة الثان % 51.46واإلجهاد وبغالبية نسبتها 

 % 43.31أما العامل الثالث األكثر تسببا في عدم احترام السائقين لقانون المرور فهو االنفعاالت النفسية بغالبية نسبتها 

 % .           42.07وفي الرتبة الرابعة تأتي اتجاهات السائقين نحو قانون المرور بغالبية نسبتها تقدر بـ 

 :الكلمات المفاتيح  

 .  قانون المرور ـ العوامل النفسية لعدم احترام السائقين لقانون المرور 

Résumé : 

      L’objet de cette étude est de faire un état des lieux sur les facteurs psychologiques qui poussent le 

conducteur à ne pas respecter le statut du code de la route, selon le sexe, l’âge, le niveau d’étude, et 

l’ancienneté du permis de conduire .en adoptant la méthode descriptive qui convient le plus à la 

nature de la problématique de la recherche. Après la répartition d’ un questionnaire sur un échantillon 

de 307 conducteurs choisis d’une manière aléatoire ,vient l’analyse et le traitement des données 

montrant que le surmenage et le stress est le premier facteur psychologique qui pousse le conducteur 

à ne pas respecter le code de la route avec une majorité de 51,46%,et en deuxième position vient 

l’excitation et l’aventure avec une majorité de 50 ,89% ; puis l’éxés d’émotions en troixiéme position 

avec une majorité de 43,31% ,et en  fin les tendances des conducteurs vers le code de la route avec 

une majorité de 42,07%. 

 :المقدمة

إن حوادث المرور ال تحدث بالصدفة وال تنتج عادة من جراء سبب واحد بل لكل حادث عدد من العوامل المسببة له،      

ويجب الفصل بين اثر هذه العوامل لتقدير أهميتها في سببية الحادث ، ومن العوامل التي تسبب الحوادث حالة الطقس 

شترك دائما في خلق الحادث ثالثة عناصر هي الطريق والسيارة ومستعملي وضغط العمل والرؤية وغيرها كثير ، وت

تعتبر حوادث المرور من بين اكبر المعضالت التي تؤرق العالم العربي ، ويكفي أن نذكر أن   .الطريق سائقين ومشاة

الة انعكاس لسلوك المجتمع أن هذه الح" الهيجان"حوادث المرور تشكل السبب الثالث للوفيات في العــــالم العربي ويؤكد 

حيث يمثل االلتزام من عدمه بقواعد المرور ، وعدم االلتزام بالنظام العــام والقانون هو جوهر مشكلة المرور في 

إلى أن مشكلة الحوادث المرورية ترجع إلى " عبد الرحمن الجويسر"المجتمعــات العربية ، ويضيف الباحث السعودي 
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 ( .هـ6454الغامدي، المقدي، ) انين المرورية ،و عدم وجود وعي بأهمية األنظمة المرورية عدم الجزم في تطبيق القو

والجزائر كغيرها من بلدان العالم تعاني وبشدة من حوادث المرور حيث تشير الدراسات إلى أن العامل البشري هو 

 .المسبب الرئيسي لهذه الحوادث

 :االشكالية وتساؤالتها  -1

يات المختلفة أن السائق يتحمل نسبة كبيرة من مسؤولية الوقوع في الحوادث المرورية وذلك بتصرفاته تشير اإلحصائ    

والمالحظ للواقع . المنافية في غالب األحيان لقواعد السالمة المرورية سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد 

عمد السائقين، وخصوصا الشباب منهم لمخالفة االجتماعي مؤخرا، انتشار العديد من المظاهر والسلوكات التي تثبت ت

قانون المرور ويرتكبون بذلك مناورات خطيرة تؤدي في النهاية الى وقوع حوادث مرورية ، ومع مرور األيام أصبحت 

" وفي دراسة قام بها . هذه السلوكات جزءا من السلوك اليومي لبعض السائقين ، دون إدراك المخاطر المترتبة عنها 

من السائقين المستجوبين   % 56عن أسباب الحوادث المرور في الجزائر توصل فيها إلى أن " وآخرون  بوظريفة

ورغم ( . 5119بوظريفة وآخرون،)يعتقدون أن عدم احترام قانون المرور أصبح عادة طبيعية مقبولة عند غالبية الناس

العقوبات الردعية المرافقة لها، ال تزال حوادث المرور القوانين المرورية المتعاقبة التي أصدرتها الدولة الجزائرية، و 

تحصد الكثير من األرواح وتدل المتابعة اليومية للحياة االجتماعية في ميدان حركة المرور على أن السائق غالبا ما يقوم 

لتربوية المساعدة وهذا ما يتطلب البحث عن العوامل النفسية واالجتماعية وا. بتصرفات تتنافى ومتطلبات األمن المروري

على تفعيل الوقاية المرورية المستدامة ، وتناول هذه العوامل بالدراسة العلمية المعمقة قصد اإلحاطة باألسباب التي تدفع 

 :من هنا جاءت اإلشكالية العامة للبحث . السائقين لمخالفة قانون المرور وخاصة العوامل النفسية منها

 تدفع السائقين لعدم احترام قانون المرور ؟  ـ ما هي العوامل النفسية التي  

 :وتندرج تحت هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعية التالية      

 ـ ما درجة تأثير العوامل النفسية في عدم احترام السائقين لقانون المرور ؟

وى الدراسي و أقدمية رخصة ـ هل يتغير تأثير العوامل النفسية على السائقين بتغير متغيرات الجنس ، العمر، المست

 .السياقة

 :فرضيات الدراسة -1

  تعد العوامل النفسية من أهم العوامل التي تدفع بالسائقين الى عدم احترام قانون المرور. 

  

  يتغير تأثير العوامل النفسية على السائقين بتغير متغيرات الجنس ، العمر، المستوى الدراسي، و أقدميه رخصة

 .   السياقة

 :هداف الدراسة  أ-3

العوامل النفسية التي تدفع بالسائق الى عدم االمتثال بقوانين  ماهية عن الكشف إلى عام بوجه الدراسة هذه تهدف -

 .المرور

 ارتكبه لخطأ نتيجة اجتماعية من آثار إليه آلت وما الحوادث هذه ارتكاب إلى أدت التي العوامل على الضوء تسليط  •

 نتيجة األسر لبعض ضياع وسببت منتجين أفراد خسارة إلى أدت نتائج مؤلمة عنه نجم الذي ألمرا ، المجتمع أفراد بعض

 . المركبات قائدي بعض من والالمسؤولة الطائشة لهذه التصرفات

 المجتمع شرائح كافة وبين ، جهة المرور من مجال في العاملين جهود بين االيجابية العالقة بناء يعزز حل إلى التوصل  •

 أجل من القانون وتطبيق المتبادل االحترام على يؤكد جو لخلق من التكاتف عالٍ  مستوى خلق أجل من أخرى جهة من

  .المرورية الحوادث تسببه الخطر الذي هذا إيقاف
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 :مصطلحات الدراسة -4

ي مجتمع من القانون هو مجموعة المبادئ و القواعد الملزمة و األحكام والتقاليد المرعية ف :قانون المرور -1 

و المعايير المنظمة للسلوك حيث تسمح بقيام عالقات معينة بين األفراد أو المنظمات (5161أمال عبد الحميد،)المجتمعات

و حتى الدول و توفر طرفا لضمان المصالحة الحيادية لهؤالء األفراد و توفر عقوبات ألولئك الذين يتبعون القواعد 

مرور احد هذه القوانين والذي يهدف إلى تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم حركة المرور المؤسسة للسلوك و يعتبر قانون ال

، و ضبط سلوك مستعملي الطريق وتوفير األمن و السالمة بها و باإلضافة ( 5161نبيل،)عبر الطرق وسالمتها و أمنها 

ايد التكاليف البشرية و المادية و ما إلى تنظيم  سيرورة حركة المرور أمام االرتفاع المذهل لنسبة حوادث المرور وتز

 من تخلفه لما العامة،نظرا للصحة كبيرا تحديا الجزائر في المرور حوادث عن الناجمة اإلصابات تمثلّ .تخلفه من ضحايا 

 .المجتمع و الفرد على مأساوية آثار

 : العوامل النفسية لعدم احترام السائقين لقانون المرور-1

 االنفعاالت النفسية   : 

تلعب االنفعاالت المختلفة دورا كبيرا في ارتكاب السائقين للمخالفات المرورية ،  ومن السلوكات االنفعالية التي لها         

تأثير على حالة السائق العدوانية ، فقد توصلت اغلب الدراسات إلى تأكيد ارتفاع مستويات العدوانية بأشكالها المختلفة عند 

إلى أن " DOOB E GROSS" في الظروف المشابهة ، وفي هذا المجــال توصلت دراسة الذكور أكثر من اإلناث 

الذكور يستعملون منبهاتهم بمعدل ثالث مرات أكثر من اإلناث عندما ال يستجيب السائق الموجود أمــامهم بسرعة عند 

ياتــه عند الرجال تفوق دائما تحول اإلشـارة إلى خضراء ، وهذا السلوك العدواني يقل مع تقدم السن ، إال أن مستو

وفي دراسة أمريكية أجريت بواسطة عالم النفس األمريكي ( .  2009العبيدي ، )مستويــات العنف عند اإلناث ، 

LESSE   تبين أن بعض الناس لديهم استعداد للتعرض لحوادث المرور ، حيث لهم رغبة الشعورية في تدمير أنفسهم يتم

باإلضافة إلى العدوانية تحضر كل ( . الشربيني ) دثة تبدو للناس كما لو كانت قضاء وقدر التعبير عنها في صورة حا

االنفعاالت األخرى ليكون تأثيرها على السائق أثناء السياقة بدرجات مختلقة ، ما يدفعه لعدم احترام بعض القوانين 

 .... المرورية ، فهناك اإلحباط ، الفرح الزائد والغضب وغيرها 

  اإلثارة والمغامرةدوافع: 

لقد تجددت مؤخرا حظيرة الجزائر للسيارات بشكل كامل تقريبا ، وحمل هذا التجديد التقدم التكنولوجي للتجهيزات      

المستعملة ما يجعلها حافزا ومساعدا على تجريب المغامرة والغوص فيها معتمدا على الثقة الزائدة في المركبة وتجهيزاتها 

العبيدي، )دفع السائق وخصوصا الشاب إلى التعدي على القوانين المرورية ، و في هذا اإلطار يشير ، هذه المغامرات ت

إلى انه قد تمت دراسة دوافع سلوكات اإلثارة والمغامرة من عدة جوانب مختلفة ، اجتماعية نفسية واقتصادية ، ( 2009

راستين ركزت بصفة خاصة على سلوكات وكال الد"  Oelthny 19983"ودراسة "  Fromme 1999" فنجد دراسة 

السائقين وميولهم نحو المغامرة واإلثارة ، حيث توصلت نتائجها إلى الميل نحو تأثير التغيرات البيولوجية في  تعزيز حب 

اإلثارة وروح المغامرة ، حيث العالقة بين حب المخاطرة ومستويات الهرمونات الذكرية وهو ما يميز اندفاع السائقين 

 .ور نحو هذه السلوكات الذك

 الضغط واإلجهاد : 

تتطلب السياقة مستوى عال من االنتباه والتركيز ، حيث تسمح للسائق من فهم وتحديد التغيرات التي يمكن آن تواجهه     

بشكل مفاجئ خاصة على مستوى األفراد الذين يمتهنون السياقة كمهنة لكسب العيش ، وقد يتعرضون لمستويات مختلفة 

لضغط واإلجهاد بسبب نوعية السيارة وطبيعة العمل ودقة المواعيد وطول ساعات العمل وتدبدب ساعات النوم من ا

واإلعياء، وانعكاس ذلك على الحالة الصحية للسائق مما يولد لديه شعور بحالة نفسية سلبية تشجع على بروز ردود أفعال 

يؤدي إلى ضعف التعرف بدقة على إشارات المرور  سلبية وتهيج مفرط وقلق مستمر ، والعمل تحت هذه الظروف

من مجموع سائقي % 25أن ( Mc cartt 2000) ويؤكد.وقراءتها بشكل سليم يمهد ألخطاء قد تكون عواقبها وخيمة 

العبيدي ، ) نقال عن . الشاحنات الخاصة على المسافات الطويلة قد تعرضوا لفترات التثاؤب وحتى النوم أثناء عملهم 

 ( . 5 ،ص 2009
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  اتجاه السائقين نحو قانون المرور : 

قد يكون التجاهات وميول السائقين نحو قانون المرور نفسه تأثيرا نفسيا على احترامه من عدمه ، وقد تكون العقوبات      

راد ، فقد تجد الردعية التي تتبع عدم احترام هذا القانون سببا في عدم التقيد بما جاء فيه  وذلك تبعا للتكوين النفسي لألف

الشاب يتمرد على القانون نظرا لطبيعة شخصيته فهو بحاجة في هده الحالة إلى لغة إقناع أكثر منه إلى أساليب عقابية 

 .ردعية ، ومحصلة كل هذا مخالفة هذه القوانين مما يؤدي في بعض األحيان إلى مخاطر تخلف ضحايا 

 :منهج الدراسة وعينته   -5

في هذا البحث على المنهج الوصفي ، حيث األسلوب المسحي األنسب لجمع المعلومات عن الوقائع ، اعتمد الباحثان     

واستعملت أداة واحدة لهذا الغرض وهي استبيان لقياس العوامل النفسية لعدم احترام قانون المرور مكون من أربعة أبعاد ، 

باتنــة  ، وعولجت نتائج هذا االستبيان عن طريق حساب سائقا من واليتي بشــار و  307طبق على عينة عشوائية قوامها 

 النسب المئوية لتحديد مدى تأثير كل عامل نفسي على السائق لمنعه من احترام قانون المرور 

 :أداة الدراسة  -6

مرور، يتكون استُعملت في البحث أداة واحدة تتمثل في استبيان لقياس العوامل النفسية التي تؤدي لعدم احترام قانون ال    

 :      عبارة موزعة على أربعة أبعاد وفق الترتيب التالي   30االستبيان من 

  6إلى العبارة  1من العبارة : بعد اتجاهات السائقين نحو قانون المرور . 

  14إلى العبارة  7من العبارة : بعد دور االنفعاالت النفسية في عدم التقيد بقانون المرور . 

 22إلى العبارة  15من العبارة : واإلثارة في عدم التقيد بقانون المرور  بعد دور المغامرة . 

  30إلى العبارة  23من العبارة : بعد دور الضغط و اإلجهاد في عدم احترام قانون المرور . 
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 :عرض نتائج البحث -7

 : دور العوامل النفسية في عدم احترام قانون المرور  -أ 

  نحو قانون المرور اتجاهات السائقين     : 

 اتجاهات السائقين نحو قانون المرور: ) (1جدول رقم 

 النسبة نادرا النسبة أحيانا  النسبة غالبا العبارة                  الرقم 

 56.67 174 32.57 100 10.14 33 .يصعب تطبيق قانون المرور 01

 21.82 67 44.95 138 33.22 102 .عقوبات قانون المرور صارمة  02

 31.27 96 34.20 105 34.52 106 .يحتاج قانون المرور إلى تعديل  03

 17.59 54 30.61 94 51.79 159 .تطبيق قانون المرور غير كاف للتقليل من حوادث المرور 04

 يحتاج قانون المرور إلى الجدية في التطبيق حتى يغير من 05

 .سلوك السائقين 

185 60.26 84 27.36 38 12.37 

 غياب العدل في تطبيق عقوبات قانون المرور يؤدي إلى  06

 عدم احترام السائقين له

192 62.54 88 28.66 27 8.79 

 24.75% 33.05% 42.07% النسبة المئويــــــــــــة للمحور

ن المرور ، كما أن لها اتجاه سلبي  نحو قانو%  07. 42يالحظ من الجدول أعاله أن نسبة كبيرة من عينة البحث تبلغ      

في حين يرى ما % 51.79ليس لها صعوبة في تطبيق مواد القانون ويرى % 56.67الغالبية من عينة البحث بمقدار 

من أفراد العينة أن غياب العدل في تطبيق العقوبات المترتبة على عدم احترام قانون المرور هو ما %  62.54مقداره 

 .يؤدي إلى عدم احترام السائقين له 
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 االنفعاالت النفسية ودورها  في عدم التقيد بقانون المرور: 

 .االنفعاالت النفسية و دورها في عدم التقيد بقانون المرور ( 2)جدول رقم 

 النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة غالبا العبارة   الرقم

 20.52 63 33.22 102 46.25 142 .    الغضب الشديد والعصبية يدفع إلى تجاوز األوامر المرورية 07

 26.71 82 36.80 113 36.48 112 . الخالفات العائلية الشديدة ال تسمح باالنتباه  لإلشارات المرورية  08

 الميل لمعاداة المجتمع يوصل السائق إلى التمرد 09

 .على القوانين المرورية  

99 32.24 130 42.34 78 25.40 

 بعض الرغبات يجعل السائق اإلحباط جراء عدم تحقيق 10

 .يسوق بتهور 

139 45.27 115 37.45 53 17.26 

 10.09 31 30.94 95 58.95 181 .  اإلدراك السيئ للمخاطر من أسباب االستهزاء بقانون المرور 11

 25.40 78 37.45 115 37.13 114 .الفرح والحزن المبالغ يؤثر على تركيز السائق 12

 صحاب السوابق العدلية والسوابق اضطرابات المزاج أل 13

 المرضية يسبب المباالتهم بقانون المرور   

147 47.88 98 31.92 52 16.93 

 عدم التحلي بالصبر يفقد السائق القدرة على تطبيق اللوائح 14

 .المرورية  

130 42.34 135 43.97 42 13.68 

 19.49% 36.76% 43.31% النسبة المئوية للمحور

من أفراد العينة يرون انه غالبا ما تكون االنفعاالت هي السبب %  43.31النتائج المدونة في الجدول أن نسبة  يظهر من    

منهم يرون بأن اإلدراك السيئ للمخاطر من أسباب %  58.95المباشر في عدم احترام السائقين لقانون المرور على أن 

تتمثل دور الميل لمعاداة للمجتمع % 32.24 نفعاالت النفسية وهياالستهزاء بقانون المرور بينما ادني نسبة من نسب اال

 .   ودوره في التمرد على القوانين المرورية 
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 دور المغامرة واإلثارة في عدم التقيد بقانون المرور: 

 دور المغامرة واإلثارة في عدم التقيد بقانون المرور(  3)جدول رقم 

 النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة غالبا .ـــــــــارة العبـــــــــــــ الرقم

 21.17 65 44.3 136 34.52 106 . التنافس أثناء القيادة يؤدي إلى تجاوز قانون المرور 15

 القيام باستعراضات خطيرة أثناء السياقة و خصوصا أثناء  16

 .األفراح يجعل قانون المرور في نظر السائق حبر على ورق

134 43.64 136 44.3 37 12.05 

 حب الذات واالستهزاء بحياة اآلخرين يؤدي إلى  17

 .االستهانة بقانون المرور

189 61.56 93 30.29 25 8.14 

 التباهي والتفاخر أمام اآلخرين يكرس لغة التعالي على قانون 18

 . المرور 

174 56.67 85 27.68 48 15.63 

 ة كالموسيقى و الهاتفاالنشغال بأمور أخرى أثناء القياد 19

 .النقال يفقد السائق تركيزه على اإلشارة المرورية 

201 65.47 69 22.47 37 12.05 

 السيارة الحديثة تزيد من ثقة السائق بنفسه بحيث يسعى إلى 20

 .المجازفة أثناء القيادة  

216 70.35 69 22.47 22 7.16 

 50.16 154 33.55 103 16.28 50 .ياتاالمتثال لتطبيق قانون المرور هو تقييد للحر 21

 التعامل مع القيادة على أنها أمر بسيط يقلل من تركيز السائق 22

 . إلشارات المرور 

180 58.63 74 24.10 53 17.26 

 17.95% 31.14% 50.89% النسبة المئوية للمحور

من أفراد العينة يرون %  50.89المرور أن نسبة  تظهر نتائج دور المغامرة واإلثارة في عدم احترام السائقين لقانون       

بأنه غالبا ما يكون حب المغامرة واإلثارة وراء عدم احترام السائقين لقانون المرور ،وتأتي الثقة التي تبعثها السيارة 

أخرى  أثناء  يليها االنشغال بأمور% 70.35الحديثة في نفس السائق ودفعه إلى المجازفة أثناء القيادة في المقدمة بنسبة 

، بينما يأتي في مؤخرة عوامل اإلثارة % 65.47القيادة كالموسيقى أو الهاتف النقال التي تفقد السائق تركيزه وذلك بنسبة 

 % .     50.16والمغامرة بحيث يرى أفراد العينة انه نادرا ما يكون قانون المرور مقيدا للحريات وذلك بنسبة 
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 لضغط  في عدم التقيد بقانون المروردور اإلجهاد وا  : 

 .دور اإلجهاد والضغط  في عدم التقيد بقانون المرور( 4)جدول رقم 

 النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة غالبا العبارة   الرقم

 15.96 49 38.11 117 45.92 141 .انشغاالت الحياة اليومية المتزايدة تشتت انتباه السائق  23

 ي العمل من بين اكبر األسباب التي تؤدي إلىاإلجهاد ف 24

 .  الوقوع في األخطاء المرورية 

129 42.01 133 43.32 45 14.65 

 الوحدة والملل نتيجة السياقة لمسافات طويلــــــة تصعب 25

 . على السائق التقيد بقوانين المرور 

179 58 83 27 45 14.65 

 السائق لبعض اللوائحالتعب والنعاس يعمالن على عدم تطبيق  26

 .المرورية  

175 57 94 30.61 38 12.37 

 2.28 07 30.94 95 66.77 205 .اإلرهاق يؤدي الى عدم االنتباه إلشارات المرور 27

 15.96 49 35.17 108 48.85 150 .الضغوطات النفسية اليومية تنقص من التقيد بقانون المرور 28

 الطويلة تزيد من انفعال السائق فيقومالسياقة لمسافات  29

 . بتجاوزات خطيرة  

114 37.13 129 42.01 65 21.17 

 اإلرهاق يؤدي إلى سوء إدراك المسافات وبالتالي  30

 .عدم االنتباه لإلشارات

171 55.70 83 27.03 53 17.26 

 12.45% 34.28% 51.46% متوسط النسبة للمحور 

من أفراد العينة ترى انه غالبا ما يكون اإلجهاد والضغط المسبب %  46. 51أن نسبة  توضح نتائج هذا البعد       

الرئيسي في عدم احترام قانون المرور، وان اإلرهاق يؤدي إلى عدم االنتباه إلشارات المرور وبالتالي عدم تطبيق السائق 

ويأتي في المؤخرة عوامل اإلجهاد والتعب  .من أفراد العينة بذلك% 66.77لبعض اللوائح المرورية وقد اقر ما نسبته 

المؤثرة في السائق وجعله ال يحترم قانون المرور انفعاله أثناء السياقة لمسافات طويلة وقيامه بتجاوزات خطيرة  وذلك 

 % . 37.13بنسبة غالبية تقدر ب 
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اسي على دور العوامل النفسية في عدم نسبة تاثير متغيرات الجنس ،العمر ، أقدمية رخصة السياقة ،المستوى الدر -ب 

 :احترام قانون المرور

 :متغير الجنس و تأثيره على العوامل النفسية المساهمة في عدم احترام السائقين لقانون المرور ( 5)جدول رقم 

 إناث ذكور البعـــــــــــــد

 نادرا أحيانا  غالبا  نادرا أحيانا غالبا  

 70,49 18,03 11,47 68,29 20,73 10,97 .المرور المؤدي لعدم احترامه  االتجاه السلبي نحو قانون 

 13,11 24,59 62,29 16,66 29,67 53,65 دور االنفعاالت النفسية في عدم التقيد بقانون المرور

 29,50 34,42 36,06 16,26 24,79 58,94 دور المغامرة واإلثارة في عدم التقيد بقانون المرور

 27,86 31,14 40,98 10,56 27,64 61,78 جهاد في عدم التقيد بقانون المروردور الضغط واإل

تبين نتائج البحث انه نادرا ما يكون االتجاه سلبي نحو قانون المرور وذلك تساويا بالتقريب بين جنسي أفراد العينة       

الضغط واإلجهاد و االنفعاالت النفسية  وحب بينما نرى أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة ذكور يرون انه غالبا ما يكون 

تواليا %  58.94و%  61.78  %  53.65المغامرة و اإلثارة دافع وراء عدم احترام السائقين لقانون المرور وذلك بنسبة 

  .    ، بينما تقل هذه النسبة وبشكل كبير عند اإلناث 

 :مساهمة في عدم احترام السائقين لقانون المرور متغير العمر وتأثيره على العوامل النفسية ال( 6)جدول رقم 

 سنة 40أكثر من سنة40إلى 11من  سنة10اقل من  البعــــــــد

 نادرا أحيانا غالبا  نادرا أحيانا  غالبا  نادرا أحيانا غالبا  

االتجاه السلبي نحو قانون المرور 

 ودوره في عدم احترامه 

24.28 24.28 51.42 7.00 17.19 75.79 7 .5 25 67.5 

 دور االنفعاالت النفسية في

 عدم التقيد بقانون المرور 

52.85 30 17.14 51.59 38.21 10.19 48.75 37.5 13.75 

 دور المغامرة واإلثارة في 

 عدم التقيد بقانون المرور

40 35.71 24.28 55.41 25.47 19.10 52.5 21 .25 16.25 

 دور الضغط واإلجهاد في

 نون المرورعدم التقيد بقا 

47.14 30 22.85 54.14 24.84 21.01 71.25 16.25 12.5 

تشير النتائج المتوصل إليها فيما يخص نظرة كل فئة عمرية إلى العوامل النفسية المساعدة على عدم احترام السائقين        

قل من عشرين سنة  من عينة الدراسة لقانون المرور أن االتجاه السلبي نحو قانون المرور يقل مع تقدم العمر فنجد أن فئة ا

بيمنا فئة من واحد وعشرين سنة إلى %   51.42ترى انه نادرا ما تكون االتجاهات السلبية نحو قانون المرور بنسبة 

، بينما في األبعاد %  67.5سنة تصل النسبة إلى   40وفي فئة أكثر من %  75.79األربعين سنة ترتفع هذه النسبة إلى 

ا النسب متقاربة فيما عدا دور الضغط واإلجهاد نجد الفئة العمرية أكثر من أربعين سنة ترى بغالبية قدرها األخرى تبدو

 .      انه المسبب الرئيسي لعدم احترام قانون المرور من قيل السائقين %  71.25
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 ترام قانون المرورمتغير أقدمية رخصة السياقة  و تأثيرها على العوامل المساهمة في عدم اح( 7)جدول رقم 

 سنوات فما فوق 6من  سنوات 5إلى  3من  اقل من سنتين البعــــــــد

 نادرا أحيانا غالبا  نادرا أحيانا  غالبا  نادرا أحيانا غالبا  

االتجاه السلبي نحو قانون المرور 

 ودوره في عدم احترامه 

29.87 27.27 42.85 14.28 25 57.14 13.33 20 66.67 

 فعاالت النفسية في دور االن

 عدم التقيد بقانون المرور

54.54 27.27 18.18 55 30 15 62.22 26.6 11.11 

 دور المغامرة واإلثارة في

 عدم التقيد بقانون المرور 

45.45 27.27 14.28 62.14 25.71 12.14 66.67 18.8 13.33 

 دور الضغط واإلجهاد في 

 عدم التقيد بقانون المرور

55.84 27.27 16.88 65.71 23.57 10.71 47.78 20 32.22 

يتبين من خالل عرض النتائج أعاله أن نسبة االتجاه السلبي  تجاه قانون المرور تزيد كلما كانت رخصة السياقة         

جديدة ، حيث نجد نسبة من يرون من أفراد العينة الدين تاريخ حصولهم على رخصة السياقة يقل على السنتين أن قانون 

بينما ترتفع هذه النسبة كلما كان تاريخ الحصول على رخصة السياقة %  42.85مرور نادرا ما يكون سلبي  مقدارها ال

 66.67مع من تتراوح مدة حصولهم على رخصة السياقة من ثالثة سنوات إلى خمسة و %  57.14أقدم ، لنسجل نسبة 

، أما بالنسبة لبعدي االنفعاالت النفسية وحب المغامرة مع من تزيد مدة حصولهم على رخصة السياقة عن ستة سنوات % 

 .         واإلثارة وتأثير عاملي الضغط و اإلجهاد  فال نجد تأثير لمتغير العمر على رأي أفراد العينة 

 متغير المستوى الدراسي للعينة ونسبة تأثيره على العوامل النفسية لعدم احترام قانون المرور( 7)جدول رقم 

 متوسط  ثانوي جامعي  ــــــــــدالبعــ

 نادرا أحيانا غالبا  نادرا أحيانا  غالبا  نادرا أحيانا غالبا  

االتجاه السلبي نحو قانون المرور ودوره 

 في عدم احترامه 

7.92 27.43 64.63 16.12 32.25 51.61 26 32 42 

دور االنفعاالت النفسية في عدم التقيد 

 بقانون المرور

50.60 31.09 18.29 50.53 29.03 18.27 58 22 20 

دور المغامرة واإلثارة في عدم التقيد 

 بقانون المرور

62.19 24.34 13.41 56.98 25.80 13.97 56 26 18 

دور الضغط واإلجهاد في عدم التقيد 

 بقانون المرور

66.40 21.34 12.19 46.23 31.18 19.35 60 24 16 
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ليها أن في المتغير األخير والمتعلق بالمستوى الدراسي نجد أن االتجاه السلبي نحو قانون تظهر النتائج المتوصل إ     

المرور يقل كلما تقدم المستوى الدراسي ألفراد العينة ، فنجد أن نسبة من يقولون انه من النادر أن يكون قانون المرور 

و %  51.61عند المستوى المتوسط و%  42ل  سلبي ويدفعهم لعدم احترامه ترتفع كلما زاد المستوى الدراسي فنسج

وفيما يخص األبعاد األخرى فليس هناك فروقات كبيرة بين أفراد العينة رغم %.  64.63بالنسبة للمستوى الجامعي 

 .اختالف المستوى الدراسي 

 : مناقشة نتائج البحث -7

 :مناقشة نتائج دور العوامل النفسية في عدم احترام قانون المرور  -1

تثبت نتائج الدراسة أن قانون المرور ليس مرفوض لدى السائقين ،بل بالعكس هناك قابلية لتطبيق  تعليماته ، وهو ما       

يؤكد بأن السائقين مهيأين نفسيا للتعامل مع مواد هذا القانون ، لكن من جهة أخرى نجد أن السائقين غير راضين على عدم 

غياب العدل في تطبيق العقوبات المترتبة عل عدم احترام السائقين لقانون المرور  الجدية في تطبيق هذا القانون ، كما أن

. يقلل من احترامهم له ، هذا األمر يؤكد على بعض الخلل في المنظومة التي تسهر على الرقابة على تطبيق هذا القانون 

فسية المعتمدة في الدراسة والتي تدفع السائق لعدم وتأتي االنفعاالت النفسية في المرتبة الثالثة من بين األبعاد والعوامل الن

تطبيق قانون المرور، حيث من أكثر هذه االنفعاالت نجد اإلدراك السيئ للمخاطر والمجازفات الخطيرة ويعزز هذه النتائج 

ادث المرور ما توصلت إليه دراسات سابقة فنجد التجاوز الخطير يأتي في المرتبة الثانية للعوامل البشرية المسببة لحو

كما أن اضطراب المزاج والغضب الشديد والعصبية انفعاالت ( .  13طالب ، ص % )  11.23بالجزائر وذلك بنسبة 

تصب في خانة العدوانية التي تميز بعض السائقين وتسبب عدم احترام قانون المرور مثل ما تثبته الدراسة ،ومن أهم 

تشير إلى ضرورة الدفاع على "  Marsh collette  1986"ية نجد دراسة التفسيرات التي تشرح هذا السلوكيات العدوان

 (. 2009العبيدي، ) نقال عن.المجال الحيوي الذي يجسد سلوك دفاعي عدواني

أما عن عامل حب المغامرة واإلثارة فيأتي في المرتبة الثانية من حيث العوامل النفسية المساعدة على عدم تطبيق قانون     

بل السائقين ،و أكثر ما يميز العوامل التي تعزز هذه الرتبة لهذا البعد نجد السيارة الحديثة التي تكسب السائق المرور من ق

اإلحساس المفرط بالثقة بالنفس ،  واالنشغال بأمور أخرى أثناء القيادة ، فعن العامل األول تؤكد كل اإلحصائيات بأن من 

ئر المركبات الحديثة التي ساهمت بشكل أو بأخرى في ارتفاع سرعة السياقة أسباب ارتفاع نسبة حوادث المرور في الجزا

في األسباب المتعلقة بالعامل البشري  2009سنة " عقاري زكريا"وبالتالي الوقوع في المحظور ، فقد أوضحت دراسة 

عدم احترام إشـــــارات  يليها%  24لحوادث المرور بأن عدم احترام السرعة القانونية يأتي في المرتبة األولى بنسبة 

كذلك تطور التجهيزات داخل (  44،  2009زكريا ، % )  10.82ثم التجاوزات الخطيرة بنسبة %  13.91المرور بنسبة

ويأتي في مقدمة العوامل النفسية المؤثرة على السائقين ودفعهم لعدم احترام قانون . السيارة واالنشغال بالهاتف المحمول 

اد والضغط والمسبب لإلرهاق والنعاس وخصوصا بعد السياقة لمسافات طويلة ، ما يجعل السائق المرور عامل اإلجه

إلى زيادة التثاؤب والنعاس  "MC CARTT" يتجاوز بعض اإلشارات المرورية المحددة للسرعة ، وقد أشارت دراسة

 .عند السياقة لمسافات طويلة  

 :السائقين وتعاملهم مع دوافع عدم احترام قانون المرورمناقشة نتائج متغيرات الدراسة في التأثير على  -1

فيما يخص متغيرات الدراسة فنجد بالنسبة للجنس عدم وجود فروق بين الجنسين للميل االيجابي نحو قانون المرور ،       

في هذا الصدد  فيما يميل الذكور إلى ترجيح عامل الضغط واإلجهاد وكدا حب المغامرة واإلثارة وذلك لطبيعة الذكور ،و

إلى ارتفاع سلوك العنف عند السائقين الذكور حيث يعتبرون السيارة امتداد لحدود ممارسة " Marsh collet" أشار

سلطاتهم الجسدية وكأن السيارة عضوا من أعضاء الجسم وعندما تتعرض هذه الحدود إلى مضايقات في الطريق العمومي 

وعن تأثير الفئات العمرية فيتضح تضائل نسبة الرضاء عن . حيوي بعنف وقوة مثال تنطلق آليات الدفاع على المجال ال

قانون المرور بالنسبة لمن هم اقل من عشرين سنة قد يكون هذا ناتج عن الحصول رخصة السياقة حديثا مع وجود 

العينة في قانون ترسبات وصدمات حول هذا القانون ناتجة عن امتحانات الحصول عل رخصة السياقة، وتزاد ثقة أفراد 

المرور كلما تقدم عمر السائق نظرا للثقة والخبرة التي يكتسبها السائق ، كذلك األمر بالنسبة لعاملي حب المغامرة واإلثارة 

أما المستوى التعليمي فهو األخر . في عدم احترام قانون المرور ، وتؤكد هده الفرضية نتائج متغير أقدمية رخصة السياقة 
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يرا بالنسبة لفهم قانون المرور ومحتوياته ويظهر جليا الفروق بين المستويات التعليمية في اإلطالع على هذا يلعب دورا كب

        .                        القانون والتعامل معه

  توصيات واقتراحات: 

السائقين ودفعهم إلى عدم في خضم هذه النتائج المتوصل إليها يظهر جليا أهمية تأثير العوامل النفسية على شخصية   

احترام قانون المرور، وبذلك يكون لزاما على المختصين  في هذا اإلطار والسلطات الساهرة على تشريع قانون المرور 

 :وتنفيذه ورقابة السائقين لتطبيقه و مراعاة الجانب النفسي للسائقين ونقترح في هذا اإلطار ما يلي 

 .الجزائري  تشجيع البحث في مجال نفسية السائق -

 .أخد العوامل النفسية للسائقين بعين االعتبار عند وضع قانون المرور   -

الفحص النفسي لطالب رخصة السياقة قبل حصوله على هذه الرخصة ، والفحوصات المتكررة للسائقين المرتكبين   -

 .لمخالفات مرورية خطيرة 

مرورية و التخلي على بعض السلوكات التي ترتكب التعامل بعدل وجزم مع جميع السائقين عند ارتكاب مخالفات   -

 .من طرف بعض الساهرين على رقابة تطبيق قانون المرور 

 :المراجع

، معايير االمن والسالمة للطرق الطويلة ، ورقة علمية مقدمة لندوة مركز الدراسات (دون سنة ) أحسن مبارك طالب  -6

 .والبحوث ، جامعة نايف المملكة العربية السعودية 

، علم االجتماع القانوني و الضبط االجتماعي،دار المسيرة،عمان بوظريفة حمو (5161)أمال عبد الحميد و آخرون    -5

، فعالية قانون المرور الجديد في الجزائر، مجلة مخبر الوقاية واالرغنوميا ، ( 2007) ، خير رضا وبكابوس احمد 

 . 1جامعة الجزائر، العدد 

، جامعة ابي  11كاليف االقتصادية واالجتماعية لحوادث المرور ، مجلة الباحث، عدد ، الت(2012) رحيمة حوالف  -3

 .بكر بلقايد تلمسان 

، العوامل النفسية لحوادث المرور ،  الندوة العلمية للتجارب العربية والدولية في تنظيم ( 2009) صالح العبيدي -4

 .المرور قسم الندوات واللقاءات العلمية 

، دراسة تحليلية لحوادث المرور في الجزائر ، مذكرة ماستر ، جامعة الحاج لخضر ،باتنة، ( 2011) عقاري زكريا -1

 .الجزائر

 .، مشروع السرعة في قيادة المركبة،رسالة ماجيستر ،الرياض(هـ6454)علي بن سعيد الغامدي  -1

  com    .http /www alnfsanyلطفي الشربيني  -9

 .ور عبر الطرق وسالمتها و أمنها ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر، قانون تنظيم حركة المر(5161)نبيل صقر -1
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Etude quantitative des accidents  de la route, cas des enfants piéton de  

l’Agglomération de Batna. 

Par M. Mahieddine GHODBANE
** 

et Dr.  Tarik  CHELLA*** 

Laboratoire Ingénierie du Trafic et Nuisances par les Transports- ENATT- Batna 

LGAT-USTHB 

Résumé 

La recherche en sécurité routière s’intéresse essentiellement à contribuer à la prévention des 

accidents corporels de la circulation. Il s’agit, d’une part de réduire le nombre de décès et d’autre 

part, d’amoindrir la gravité des accidents. Pour y parvenir, cela nécessite d’avoir une connaissance 

assez approfondie, dans toute sa globalité et toute sa diversité, de ce phénomène. 

    Des études qualitatives ont montré que les accidents de la route, en Algérie, ont atteignent 

des seuils intolérables. Dans cette optique, et en complément aux études entreprises sur la ville de 

Batna  entre 1997 à 2002, nous allons essayer d’apporter, dans cet article, un éclairage 

supplémentaire et l’évolution des accidents qu’a connue ce secteur. L’objectif étant de voir dans 

quelle mesure a varié l’insécurité routière pour l’ensemble des usagers de la route, quels sont les 

points d’inflexion, notamment suite de l’amélioration de la situation sécuritaire en Algérie.  

D’un point de vue méthodologique, nous avons choisis comme point d’entré, une 

présentation du cadre de référence acquise à partir des données du CNPSR, afin de développer une 

approche comparative des accidents de la route au niveau national avec celle enregistrée au niveau de 

la Wilaya de Batna. Par la suite, des informations,  récoltées par nos soins,  des registres d’admission 

aux urgences du CHU de Batna,  nous avons pu procéder à une analyse détaillée des accidents de la 

route relative aux piétons de l’Agglomération de Batna.  

Afin d’étudier cette catégorie d’utilisateur de la voirie publique, nous avons décomposé notre 

travail en deux parties : 

 La première portera sur les notions fondamentales des accidents de la route et tout en  

s’efforçant de présenter un croquis sur ces accidents, c'est-à-dire les informations concernant les 

victimes, les conducteurs et les véhicules impliqués, ce qui constituera pour nous un cadre de 

référence pour l’étude des accidents à Batna ; 

 L

a deuxième partie a été consacrée à l’étude détaillée de la ville de Batna avec notamment une analyse 

détaillée pour la catégorie la plus exposée des usagers de la route à savoir les piétons et les enfants ; 

 A

 la fin, nous proposons d’effectuer une réflexion, relativement sommaire, sur les voies et moyens de 

réduire ces accidents au niveau de ce secteur géographique qui ne peut-être évidemment  pas 

dissociée d’une démarche globale au  niveau local et national. 

Mots clés : accident, piéton,  routes, urbain, véhicule, tué, blessé.   
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Introduction : 

      Les accidents de la circulation routière constituent l’une des préoccupations majeures des Etats et  

sociétés modernes, selon les études réalisées par la Prévention Routière Internationale (P.R.I) en 

2009, les victimes de la circulation routière à travers le monde ont étaient estimées en une année à 1,3 

millions de décès tragiques (dont  plus de 380.000 décès routiers victimes sont âgées de moins de 25 

ans), plus de 50 Millions personnes gravement blessées et depuis le premier accident de la route 

survenue en 1896, il y eu jusqu’en 2009 plus de 30 à millions de personnes tuées. 

      Les accidents de la circulation routière constituent l’une des principales causes de mortalité dans 

le monde au côté des guerres et des maladies chroniques ce qui a amené l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) à considérer les accidents de la route comme étant le cancer du siècle qu’il faudrait 

œuvrer pour l’éliminer ou à défaut réduire ses effets et sa gravité. 

      Les principaux faits relevés par l’OMS sur ce phénomène sont Plus de 90% des décès sur les 

routes surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui possèdent pourtant moins de la 

moitié du parc mondial de véhicules ; 

 Près de la moitié (46%) des tués sur les routes sont des «usagers vulnérables» (Près de 3500 

personnes meurent chaque jour sur les routes. Des dizaines de millions de personnes sont blessées et 

victimes d'incapacités. Les enfants, piétons, cyclistes et personnes âgées sont parmi les usagers de la 

route les plus vulnérables) ; 

 Il est prévu que, si rien n’est fait, les accidents de la route entraîneront 1,9 million de décès par 

an environ d’ici 2020 ; 

 Seuls 15% des pays disposent d’une législation globale concernant les cinq facteurs de risque 

principaux d’accident de la route: la vitesse excessive, la conduite en état d’ébriété, le non-port du 

casque pour motocyclistes ou de la ceinture de sécurité et la non-utilisation de dispositifs de sécurité 

pour enfants. 

Par ailleurs, à l’instar des autres pays, l’Algérie est touchée par ce fléau, et les nombres d’accidents, 

de blessés et de tuer est en nette progression. Donc, il est urgent d’agir vite, car la situation est en 

matière de sécurité routière est préoccupante et que la fluidité de la circulation dans le pays se 

complique davantage de jour en jour du fait de l’augmentation du nombre dé véhicules et de 

l’extension du réseau routier qui suit les mutations socio-économiques du pays. 

Le choix de ce thème se justifie par le fait que la situation s’aggravera d’années en année et que la 

moyenne journalière en Algérie, durant la dernière décennie, est estimée à 10 morts et de 100 blessés. 

Les pertes annuelles sont évaluées à 430 millions de dollars US (32 milliards de DA) soit 1,5% du 

PNB.  

Aussi, nous allons essayer de faire une analyse des accidents de la route sur la base de données issue 

du CNPSR et d’une enquête de terrain et nous tenterons d’établir dans la mesure du possible ce qui 

suit : 

 Evolution des accidents de la route de 1970  à 2012 en Algérie ; 

 Caractéristiques des accidents de la route de l’année 2012 en Algérie ; 

 Accidents d’enfants piétons au niveau de l’agglomération de  Batna suivant deux aspects :  

 Un aspect descriptif de l’évolution chronologique du phénomène pendant la période étudiée ; 

 Un aspect estimatif de certains paramètres relatifs aux phénomènes, qui donne notamment un 

ajustement des observations à une loi de probabilité avec estimation des paramètres de la loi et test 

d’adéquation. 
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Le terrain choisi devra permettre une étude partielle des accidents des usagers vulnérables. A cet 

effet, Batna s'impose comme terrain privilégié afin de montrer les difficultés auxquelles il faudrait 

s’attendre pour l’étude de cette frange de victime par les autorités.   

Aussi, nous espérons offrir l'occasion d'envisager, sous un nouvel angle, une nouvelle vision sur la 

question de la récolte des informations statistique et de l’intérêt pour les pouvoirs publics de protéger 

cette catégorie d’usagers de la route pour réduire autant que soient peu les dépenses publiques des 

accidentés de la route. 

1-ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ALGERIE DE 1970  A 2012  

Les accidents de la route sont une menace qui persiste en dépit des mesures et  actions engagées par 

l’Etat pour éradiquer ce fléau, comme en témoignent les statistiques enregistrées depuis 1970 à 2012 

qui montrent une croissance du nombre d’accidents et de victimes.    

 

1 .1-Etat comparatif des d’accidents de la route 

Selon les statistiques des accidents de la circulation survenus entre 1970 et 2012, le nombre 

d’accidents n’a cessé de progresser passant de plus de 24 400 en 1970 à plus de 42400 en 2012, avec 

un rythme annuel 1,3% depuis plus de 40 (Figure 1).  

 

Mais comparativement au parc, le nombre d’accidents par rapport au parc a enregistré une régression 

durant la même période, en 1970 il a été enregistré sept (07) accidents pour 100 véhicules contre 

moins d’un (01) accident pour  100 véhicules en  2011, soit un recul  annuel de  -5% .  

 

Figure 1 : Evolution du nombre d’accidents de la route, en Algérie, de 1970 à 2012 

 

Source : CNPSR, 2013 
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1.2-Etat comparatif du nombre de blessés causés par la route en Algérie 

La lecture de la figure ci-après révèle que durant la période allant de 1970 à 2102, le nombre de 

blessés n’a cessé de progresser, passant de près de 20000 blessés en 1970 à près de 70000 blessés en 

2012, ce qui donne une progression annuelle de 3% en 42 années.  

 

Par contre, il est constaté un repli du nombre de blessés durant la même période s’il est rapporté au 

parc. En effet, il est noté près de six (6) blessés pour cent (100) véhicules en 1970 contre  près de 1,5 

blessé pour cent (100) véhicules en 2011, soit une régression annuelle de  –3,3%. 

Figure 2 : Evolution du nombre de blessés  d’accident de la route, en Algérie, de 1970 à 2012 

 

Source : CNPSR, 2013 

 

1.3-Etat comparatif du nombre de décès causés par la route en Algérie 

Des statistiques relevées de la figure ci-après, il ressort une fluctuation du nombre de morts causés 

par les accidents de la route en Algérie entre 1970  à 2012 et  ce changement ne cesse d’évoluer dans 

le sens d’une augmentation. En effet, il a été relevé 1374 morts en 1970 et 4447 décès en 2012, soit 

une évolution annuelle de près de 3%. 

Un constat contradictoire est traduit lors du calcul du report du nombre de pertes des accidents de la 

route par rapport au parc automobile. En effet, il admit 4 décès pour mille (1000) véhicules en 1970 

contre un (1) décès pour mille (1000) en 2011, soit une régression annuelle de du nombre de tués par 

rapport au parc de  -3,3%. 
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Figure 3 : Evolution du nombre de tuées d’accident de la route, en Algérie, de 1970 à 2012 

 

Source : CNPSR, 2013 

 

2. caractéristiques des accidents de la route en Algérie en 2012  

En Algérie, les usagers de la route continuent de subir les conséquences des accidents de la 

circulation routière, tant en vies humaines qu’en dégâts matériels. Selon les statistiques établies par le 

CNPSR, les accidents de la route ont fait 4 447 morts durant l’année 2012 au niveau national 

(Tableau 1), avec une moyenne des décès de douze (12) morts par jour en 2012, alors qu’en 2011, 

elle était de treize morts par jour. 

  

En 2012, les accidents de la route ont fait 710 morts dans les zones urbaines et 3 737 morts dans les 

zones rurales, alors qu’en 2011, le bilan fessait état de 767 en zones urbaines et de 3 831 dans les 

zones rurales. 

  

Concernant le classement du nombre de décès par wilaya, la wilaya de Batna vient en tête du 

classement avec 175 morts, suivie de la wilaya de Sétif avec 168 morts, Tébessa (163), M’sila (154), 

Bouira et Alger (145), Djelfa (137), Tlemcen et Oran (132), Mascara (129), Médéa (128), Ain-Defla 

(124), Ouargla (122), Boumerdès (120), Biskra (117). 

  

Concernant le nombre de blessés, l’année 2012 a enregistré 69 141 victimes, dont 20 266 en zones 

urbaines et 48 875 en zones rurales, alors qu’en 2011, les chiffres étaient de 66 361 accidentés, dont 

21 425 en zones urbaines et 44 936 en zones rurales. 2 780 blessés de plus ont été enregistrés pour 

cette période, soit une hausse de 4,19 %, relève le CNSPR. 

  

S’agissant du nombre d’accidents, le bilan de 2012 fait état de 42 477 sinistres, dont 17 170 en zones 

urbaines et 25 307 en zones rurales, alors que 2011, il a été enregistré 41 467 accidents, dont 18 467 

en zones urbaines et 23 000 en zones rurales. 
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Tableau 1 : Accidents de la circulation et des victimes en 2012 

Nombre d’accidents Nombre de blessés Nombre de tués 

42 477 69 141 4 447 

Zone urbaine Zone rurale Zone urbaine Zone rurale Zone urbaine Zone rurale 

17 170 25 307 20 266 48 875 710 3 737 

Source : CNPSR, 2013 

2.1- Répartition des victimes des accidents de la circulation par tranches d’âge en zone 

urbaine (Algérie) 

La lecture du tableau ci-après montre que les usagers de la classe  de plus de 19 ans détiennent le plus 

grand nombre de blessés et du tués et l’étude de la répartition des victimes de la route par sexe 

montre que le triste record est détenu par le sexe masculin. 

Tableaux 2 : Accidents de la route  par tranche d’âge et par sexe en  2012. 

Âge N. Blessés Taux % N. Tués Taux % 

De 00 a 19 ans (M) 10 885 16 688 15 

+ de 19 ans (M) 44 212 64 3082 69 

De 00 a 19 ans  (F) 4 466 6 220 5 

+ de 19 ans (F) 9 578 14 477 11 

Total 69 141  4 447  

Source : CNPSR, 2013,  (M) : masculin ; (F) : Féminin 

2.2- Causes des accidents de la circulation  

Les statistiques élaborées, relatives aux accidents de la circulation, en zones urbaines, au cours 

de l’année 2012, révèlent que le facteur humain demeure parmi les principales causes des accidents 

de la circulation (Tableau 3). 

Le facteur humain comprend : Excès de vitesse ; non-respect du Code de la route ; non-respect 

de signalisations ; stationnement dangereux, etc. 

Suite aux erreurs attribuées au facteur humain, 38 500 accidents ont eu lieu, avec un taux de 

plus de 90% de la totalité des accidents enregistré. 
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Tableaux 3 : Cause des accidents de la route  en  Algérie en  2012. 

Causes Nombres d’accidents Taux % 

Facteur humain 38 500 90,64 

Défaillances mécaniques 2 162 05,09 

Route et milieu 1 529 03,60 

Conditions climatiques 286 0,67 

Total 42 477 100 

Source : CNPSR, 2013 

2.3- Véhicules impliqués dans les accidents de la circulation 

Les accidents survenus en zones urbaines sont du principalement par des véhicules légers qui  

occupent ainsi la première place avec 13 034 accidents, ce qui équivaut à 76% , en deuxième position 

arrivent les motocycles avec 1 983 accidents soit 12% de l’ensemble des accidents survenus en 

milieu urbain. Par ailleurs, les accidents en milieu urbain ne représentent que 40% de l’ensemble des 

accidents survenus au niveau national (Tableau 4).   

 

 Tableaux 4 : Accidents de la route  en milieu urbain par type de véhicules 2012.  

Type de véhicules Urbain Taux % National Urbain/National 

Bicycle 86 1% 332 26% 

Motocycles 1983 12% 3397 58% 

Poids légers 13034 76% 32016 41% 

Transports collectifs 1104 6% 1785 62% 

Poids lourds 963 6% 4947 19% 

Total 17170 100% 42477 40% 

Source : CNPSR, 2013 

3- Les accidents d’enfants piétons à Batna : Présentation de la série brute 

        L’étude a été menée sur la base des statistiques des accidents d’enfants piétonnes enregistrés au 

niveau de la ville de Batna, en prenant en considération les différents quartiers de la ville de Batna ou 

les taux d’accidents sont élevés.  
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3.1- Présentation de la série brute (de 1990 à 1996) :  

La connaissance des accidents d’enfants piétons en milieu urbain est un sujet qui n’est pas exploré, 

malgré l’importance des enjeux ; 

Tableaux 5 : Accidents des Enfants piétons dans la ville  de Batna (1990 – 1996) 

   

        M 

Nombres d’accidents / mois 

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nou Dec Tot Moy 

1990 12 6 10 9 11 14 15 13 6 9 10 7 122 10.17 

1991 9 11 12 10 10 19 16 14 9 6 7 18 131 10.92 

1992 10 12 7 8 13 16 18 12 11 9 12 10 138 11.50 

1993 11 10 13 12 11 18 20 23 7 8 13 9 155 12.92 

1994 8 9 11 6 10 12 14 13 7 12 12 11 125 10.42 

1995 10 7 9 7 12 10 13 12 6 8 10 7 111  09.25 

1996 07 10 06 10 11 09 10 14 08 07 12 10 114 10.14 

TOT 67 65 68 62 78 98 106 101 54 59 76 72 896 10.66 

Source : Service des urgences du (centre hospitalo-universitaire de Batna) 

De la figure suivant nous constatons clairement  qu’une faible décroissance du nombre d’accidents de 

la première période  (de 1990 à 1992). Une augmentation ensuite en 1993, puis  la courbe a enregistré 

une chute  dans le nombre d’accidents de 1994 à 1996. La décroissance est liée à la situation 

sécuritaire et économique  (baisse du trafic routier).  

Figure 5 : Répartition des accidents d’enfants piétons (1990 – 1996) « Présentation de la série brute » 
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3.2- Présentation de la série brute (de 1997 à 2002)   

Le tableau suivant, établi pour les six années (1997 – 2002), donne une idée de l’évolution de 

l’ensemble des accidents des enfants piétons moins de 14 ans impliqués: 

Tableaux 6 : Accidents des Enfants piétons dans la ville de Batna (1997 – 2002) 

 

A   

       M 

Nombres d’accidents / mois 

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nou Dec Tot Moy 

1997 13 16 12 16 06 20 22 19 10 15 08 13 170 10.17 

1998 11 11 17 09 20 16 20 17 14 16 15 12 178 14.00 

1999 17 14 18 13 13 25 27 22 17 09 16 09 200 16.67 

2000 15 16 19 14 12 27 25 24 12 11 13 11 199 16,58 

2001 14 18 17 16 17 26 30 29 22 18 14 12 233 19,41 

2002 17 14 18 13 13 26 28 24 17 10 16 09 205 17,08 

TOT 87 89 101 81 81 140 147 130 72 79 82 86 1175 16,91 

Source : Service des urgences du (centre hospitalo-universitaire de Batna) 

 

Les données nous montrent que les accidents d’enfant piéton en zone urbaine sont en nette 

croissance de 1997 à 2002 (figure 5) , ce qui peu s’expliquer par le faite que l’amélioration de la 

situation sécuritaire et économique a joué un rôle primordial dans  l’augmentation du nombre  

d’accidents.  

 

 

Figure 5 : Répartition des accidents d’enfants piétons (1997 – 2002) « Présentation de la série brute » 
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3.3- Analyse statistique de la série brute  

Nous avons analysé les données statistiques recueillies des accidents de la circulation  pour expliquer 

leur évolution. D’après les statistiques, les accidents d’enfants piétons survenus en 12 années de 1990 

à 2002, d’après les tableaux 5 et 6 ci-dessus de la série présente globalement l’ensemble des 

caractéristiques d’une série chronologique classique. 

           Figure 6: Répartition des accidents d’enfants piétons (période : 1990 – 2002)

 

              Tout d’abord, il est à signaler la difficulté à saisir les variations cycliques compte tenu de la 

durée relativement courte de l’étude.  Il faudrait un nombre d’observations supérieur à 50 pour 

détecter ces phénomènes cycliques. 

            La courbe épouse remarquablement le mouvement de fond du phénomène. Elle permet 

également d’estimer le niveau mensuel du nombre d’accidents à l’horizon 2010 si la tendance se 

maintient. L’ajustement linéaire dégage une tendance à l’augmentation du nombre d’accidents. De 

même qu’un mouvement saisonnier presque périodique  est détectable. En effet, des pics sur les 

périodes (juillet à septembre) de chaque année sont remarquables. Ce qui est normal compte tenu de 

la durée d’exposition en cette période : les journées sont plus longues.  
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Le mouvement de fond de la variable affiche très nettement (03) trois périodes d’évolution : 

 1
er

 période  (avant 1990 – 1994) : 

C’est une période de stabilité relative du phénomène ou nous observons nettement le mouvement 

saisonnier de période 12 mois, et la stabilité remarquable sur cette période du mouvement 

conjoncturel. 

 2
e
 période (1994 – 1997) : 

L’évolution accuse sur cette période un mouvement à la dépression sur une période de 3 années, tout 

en gardant ses caractéristiques saisonnières. Cet infléchissement que l’on peut considérer comme 

accidentel et très probablement expliqué par la conjoncture politique qu’a traversée le pays. A 

remarquer que durant cette période, la circulation de nuit était nulle.   

 3
e
 période (1997 – 2002) : 

Une nette reprise du phénomène s’amorce. Elle est selon toute vraisemblance due à l’amélioration 

sensible des conditions de sécurité, libérant ainsi tous les facteurs de risque qui sont à l’origine de la 

croissance du nombre d’accidents : intensité de la circulation, augmentation du parc de véhicules, 

reprise économique, etc. 

Les trois périodes d’évolution sont correctement décrites par le lissage réalisé au moyen de la courbe 

polynomiale d’équation :     

 

 

 

3.4- Comparaison entre la source de la police et hospitalière : 

Sur la période d’étude, les fiches de la police ont recensé 980 victimes, les registres 1190, soit 

une différence de 210 cas, qui n’a pas été pris en considération par le service de police, pour cela 

nous avons envisagées une hypothèse pour expliquer de tels écarts, à savoir que certains accidents 

sans gravité ne sont pas recensés chez les forces de l’ordre. 

Tableaux 7: Comparatif des données suivant les sources policières et hospitalières 

 

Années Service de Police Service Hospitalier Différence 

1997 170 249 79 

1998 178 249 71 

1999 200 202   2 

2000 199 250 51 

2001 233 240   7 

Total 980 1190 210 

 

y = 10 X3 – 0,0022 X2 + 0,0885 X + 10,099 
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4. Les accidents d’enfants piétons à Batna : analyse de certains aspects épidémiologiques : 

 

Le graphique suivant nous montre clairement une baisse nette depuis 1994. Ce qui est  important de 

souligner ces  qu’il y a une amélioration dans le nombre d’accidents. Par la suite, l’amélioration des 

conditions sécuritaires en générale a joué un rôle non négligeable dans l’augmentation du nombre 

d’accidents.  

Figure 7 : Répartition des accidents d’enfants piétons en zone urbaine (de 1996  à 2002) 

 

Source : Service des urgences du (centre hospitalo-universitaire de Batna) 

4.1-Les accidents en fonction d’âge et sexe   

     Nous pouvons aussi présenter les accidents d’enfants piétons par tranche d’âge sur la base des 

données des registres du service des urgences du CHU de Batna : 

Tableaux 8 : Répartition  les accidents des enfants piétons moins  de 14 ans selon leurs âges et sexe dans 

la  ville de Batna  (de 1997 à  2001) 

 

Années 

N. d’accident par Tranches d’âges  

Total 0 – 5 5 - 10 10 - 15 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Total 

1997 75 36 67 19 37 15 235 

1998 87 35 71 23 21 12 249 

1999 44 31 55 32 31 19 202 

2000 83 36 62 30 28 11 250 

2001 51 30 14 49 74 22 240 

Total 320 143 234 123 156 54 1260 

 

Les jeunes de 0 – 5 ans sont de manière importante des usagers les plus touchés : et représente 

souvent entre : (40-50)% des victimes dans cette classe d’âge, les filles ont 2,5 fois moins de risque 

d’être touchée que les garçons qui passent la majorité de leurs temps dehors. 
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Figure 8 : Répartition des accidents d’enfants piétons en zone urbaine en 2001 par tranche d’âge. 

 

Le tableau ci-dessus  permet de constater qu’une catégorie d’usagers est extrêmement touchée, 

il s’agit des usagers dans l’âge est entre 0-10 ans. Et le risque d’être victime d’un accident de la route 

est très élevé pour les garçons dans la classe de 0-14 ans et pour les hommes de 25 à 45 ans,  mais 

aussi, dans une moindre mesure, pour les femmes de cette même classe d’âge.   

 

4.2- Victimes selon l’Heure d’accidents 

La répartition horaire des accidents d’enfants piétons de moins de 14 ans montre que les heures ou les 

accidents se situent  entre : 7h15 et 11h30 du matin, ou le trafic horaire des véhicules est très 

concentré. et entre 13h30 et 19h15. Le nombre d’accidents augmente à partir de 13h30 jusqu’à 

19h30,  on enregistre un pic à 18h, on remarque que le nombre d’accidents à partir de 19h 30 

s’annule. Les deux pics marquent les heures de pointe pour les conducteurs des véhicules. 

Figure 9 : Répartition des accidents d’enfants piétons selon l’heure d’accidents 

 

 Les études sur les accidents des enfants piétons montrent le caractère routinier de cet événement. Il 

devient alors évident que l’enfant est sur un trajet familier qu’il pratique quotidiennement, et que les 

activités qui motivent ce trajet sont elles aussi pratiquées quotidiennement, et un seul moment 

d’inattention, d’impulsivité ou d’erreur d’évaluation va conduire à l’accident.  
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4.4- victimes selon le Mois  d’accidents  

La répartition des accidents montre que le taux d’enfants piétons accidentés le plus élevé est observé 

pendant les mois d’été (Figure 10). La durée du jour plus longue durant ces mois, et la chaleur 

dépasse  les 40°, alors les enfants durant ces périodes, passent plus de temps hors la maison ce qui 

augmente l’exposition au risques.  

La figure montre aussi que la saison d’hiver détient le nombre le plus faible d’accidents d’enfants. 

Cette faible observation peut s’expliquer par les journées courtes durant cette saison, et par la 

diminution des déplacements des enfants.   

Figure10 : Répartition des accidents d’enfants  piétons  selon le mois 

 

La variation mensuelle  des accidents piétons en France quel que soit l’âge des enfants, fait apparaître 

le même profil avec deux pics (en juillet, août et en novembre, décembre) d’après les études faites 

par l’INRETS 1993.   

4.5. Victimes selon les principaux quartiers  de Batna 

Il est a signalé que dans ce qui va suivre nous avions fait une tentative pour mesurer le risque par 

quartier en tenant compte du nombre d’habitant et la surface de chaque quartier ; néanmoins étant 

donné le manque d’informations nous n’avons pas pu arriver à cet objectif. Il a été difficile de tenir 

compte de la densité de population par quartier pour déterminer les quartiers ou il y a plus de risque. 
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Tableaux 9 : Accidents des enfants piétons moins  de 14 ans dans la  ville de Batna  selon les principaux 

quartiers (1997 – 2001) 

 

L’agglomération 

 

Taille 

Années  

Total 1997 1998 1999 2000 2001 

Centre Ville 5281 h 17 32 56 43 63 211 

Cité An Nasser 22298 h 11 20 32 47 37 147 

Kéchida 3 3590 h 11 28 51 51 06 147 

Bouakal 75393 h 53 169 115 181 178 696 

Parc Fourrage 26950 h 30 39 49 57 45 220 

Chouhada 7929 h 11 14 29 42 05 101 

Zemala 19735 13 22 19 32 22 108 

1200 6548 h 06 25 30 37 24 100 

R. Tazoult 4735 h  23 33 9 22 87 

Source : Service des urgences du centre hospitalo-universitaire de Batna) 

Cette figure permet de constater que, le grand nombre d’accidents est enregistré dans le quartier de 

Bouakal. Ce dernier est caractérisé par une forte concentration d’habitants 75 393 h  

Figure 11: Répartition des accidents des enfants piétons selon les principaux quartiers  

 

C’est-à-dire 25 % de la population totale de Batna. Il est caractérisé aussi par la prédominance de 

l’habitat individuel qui ne répondant que peu aux critères d’urbanisme, les quartiers recouvrant une 

activité commerciale et artisanale d’une intensité particulière sur  ses artères principales. Exemple la 

Rue H, ou il existe une activité très importante de vente d’habillements, de cosmétiques et d’articles 

ménagers divers. 
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      Nous avons constaté lors de la collecte des données pour notre étude que la circulation est 

devenue très difficile à Bouakal, surtout avec la présence des transports collectifs urbains (Bouakal – 

centre ville), et que la majorité des problèmes qui sont survenus dans ce quartier de Bouakal, 

l’absence totale de signalisation ( verticale et horizontale), un manque d’aménagement exemple la 

création d’une voie pour Bus, des arrêts de bus, des zones pour le stationnement, l’interdiction de 

stationnement sur la chaussée qui constitue la majorité des masques latéraux à la visibilité surtout 

devant les écoles ( Exemple l’école fondamentale Lakhder Gouaref ),  les risques augmentent devant 

cette école, les causes sont liées au stationnement  des véhicules sur les trottoirs, ce stationnement 

bloque le champ de vision des enfants à la sortie,  l’absence totale des passages pour piétons, la 

situation dans cette zone est critique .    

Les statistiques de la Mutuelle des Accidents scolaires de l’Est algérien (MASEA), montrent que les 

alentours des écoles ne sont pas les lieux les plus accidentés, mais c’est prés de leurs domiciles ou 

dans les aires de jeux que les enfants sont plus touchés. 

4.6. L’analyse statistique des accidents mortels 

Nous avons tenté d’analyser la variable (victimes) des accidents de la circulation malgré 

l’insuffisance des données que nous avons pu récupérer auprès de services compétents. 

 Nous sommes particulièrement intéressés au nombre de décès parmi les victimes et 

nous avons tenté d’expliquer leur évolution par les variables (victimes et accidents) nous avons ainsi 

réalisé à l’aide des données disponibles.  

Tableaux 10 : Répartition des accidents (tués et blessés) des enfants piétons moins  de 14 ans dans la  ville  

de Batna (1997– 2002) 

 Mois 

Année 

Tués Blessés 
Total 

M F Total M F  

1997 02 01 03 219 30 252 

1998 03 05 08 279 70 357 

1999 12 02 14 479 106 599 

2000 10 05 15 554 250 819 

2001 05 02 7 539 171 717 

2002 13 06 19 492 194 690 

Total 35 21 56 2562 821 3445 

Source : le service de la police de la wilaya de Batna. 
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4.7- Les causes des accidents d’enfants piétons dans la ville de Batna 

L’Algérie enregistre chaque année un grand nombre d’accidents de la route dont les principales 

causes sont : 

o Environnement routier inadapté au volume du trafic ; 

o Les comportements des usagers en contradiction avec les règles de la circulation ; 

o Insuffisance de la législation et surtout son application. 

 

Selon les statistiques de forces de l’ordre, les causes des accidents de la route dans la  ville de Batna 

peuvent être résumées par le tableau suivant :  

Tableaux 11: Cause des accidents des piétons dans la  wilaya de Batna (1997– 2002) 

Causes Années 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Infractions à l’origine de l’accident : 

 Ivresse au volant  

 Infraction au Code de la route  

 Faute personnelle de conduite  

 Faute personnelle de piéton 

 

 

2 

32 

108 

34 

 

 

15 

57 

145 

32 

 

 

30 

212 

208 

42 

 

 

50 

259 

173 

108 

 

 

40 

90 

180 

89 

 

 

37 

284 

113 

87 

 Causes principales ayant provoqué 

l’accident : 

 Défaillance mécanique  

 Causes dues aux conditions atmosphériques et 

Réseau routier 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

1 

1 

 

 

17 

11 

 

 

7 

2 

 

 

3 

2 

Source : (le service de la police de la ville de Batna 2003) 

Selon les responsables des services de la police de la wilaya, la cause principale des accidents de la 

route dans la ville de Batna est liée aux  fautes  personnelles de  conduite avec 50 % des accidents. En 

2
e
 position, les piétons avec 24% de responsabilité d’accidents, puis enfin les infractions au Code de 

la route de 22 % des accidents. 

      A noter également que certains carrefours et intersections constituent des points noirs comme le 

montre le tableau suivant :  
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Tableaux 12: Cause des accidents des piétons dans la  ville de Batna (certains carrefour et intersection) 

Désignation des Carrefours Type de 

Carrefour 

Observations 

 

Centre-ville 

Giratoire  Très complexe 

 Présence d’arrêt de bus 

 Présence d’arrêt de Taxi de places 

 Nombres de voies sur les branches 

 

Bouakal 

Carrefour 

Giratoire  

 Absence de panneaux de signalisation de part et d’autre 

du passage à niveau 

 Lisibilité difficile 

 

Zemala 

Carrefour à feux  Absence de panneaux de signalisations et du passage à 

niveau. 

 Lisibilité difficile 

 

 

a l’entré 

 cité An-nsser 

Carrefour 

Giratoire 

 Comporte actuellement 3 Branches 

 Stationnement autorisé à l’entrée de la branche 2 

 Lisibilité difficile 

 Absence de panneaux de signalisations et du passage à 

niveau. 

 

Carrefour entrée  

Chouhada 

Carrefour 

Giratoire  

 Très complexe 

 Lisibilité difficile 

 Voie de stationnement à l’entrée carrefour 

 Absence de panneaux de signalisations et du passage à 

niveau. 

Kechida  Carrefour 

Giratoire  

 Comporte 5 Branches 

 Stationnement autorisé à l’entrée de la branche 1 

 Absence de panneaux de signalisations et du passage à 

niveau 

 

5-Caractéristiques des chauffeurs impliqués dans les accidents d’enfants piétons  

Selon les statistiques du CHU de Batna, durant la période de l’étude de : 1990 à 2002 - 2008, les 

conducteurs les plus impliqués dans les accidents des enfants piétons sont ceux dont l’âge est entre  

20 et  40 ans et ce. 

Le permis de conduire des chauffeurs ne dépassait pas les cinq années selon notre investigation. 43

de ces permis de conduire avaient moins de trois ans. Donc, c’est une catégorie caractérisée par le 

manque d’expérience et par une tendance à prendre des risques sur la route. 

Par ailleurs, les chauffeurs impliqués dans les accidents des enfants piétons au niveau de la ville 

Batna  sont constitués de 95% d’hommes et de 05% de femmes. Ceci est dû bien entendu à la 

structure patriarcale de la société algérienne où le nombre de femmes qui conduisent et qui détiennent 

le permis de conduire reste fort limité.     
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6- Véhicules impliqués dans les accidents d’enfants piétons dans la ville de Batna  

Les données ou les informations sur ce point sont absentes au niveau du CHU de Batna. Nous avons 

donc puisé l’information auprès de la police de la wilaya. D’après les statistiques de la police, nous 

constatons que les véhicules de moins de 3 000 kg (véhicules particuliers) sont les plus impliqués 

avec un taux de 45 %. C’est-à-dire que la voiture ( véhicule de tourisme) reste la principale impliquée 

dans les accidents. Toute fois, compte tenu de la structure du parc qui est constitué de 60%  de 

véhicules légers, on est ramené à annoncer cela. 

CONCLUSION:      

L’accident de la route est la combinaison de trois facteurs, à savoir l’usager, le véhicule  et 

l’environnement. Les statistiques ont montré que le phénomène d’accident de la route  est plus ou 

moins maîtrisé dans les pays industrialisés. En ce qui concerne l’Algérie, le problème de la prise en 

charge de l’insécurité routière et caractérisée par :  

o L’absence de coordination entre les différents intervenants  (ministère des transports, ministère 

de l’Équipement et de l’Aménagement du territoire, ministère de l’Éducation nationale, la police, la 

gendarmerie, la santé publique, etc. ; 

o La mauvaise qualité de l’enregistrement des accidents de la circulation ;  

o L’insuffisance de la recherche dans le domaine de l’accident. 

o Les insuffisances systémiques et plutôt structurelles : formation des conducteurs, état du parc de 

véhicules, manque de moyens financiers pour l’aménagement d’un environnement routier adéquat, 

campagnes de prévention inefficaces, etc.    

Pour ce qui est des accidents de piétons, il est devenu clair qu’à partir des résultats obtenus, que la 

prévention doit faire partie des priorités des collectivités locales et des responsables du transport dans 

les villes. 

Nous pouvons également dire que l’ampleur et la gravité des accidents de la route à Batna et à travers 

toute l’Algérie ne sont est pas endiguées par l’organisation actuelle de la prévention des accidents. 

Nous prendrons pour unique preuve, l’insuffisance de l’organisation actuelle de la lutte contre les 

accidents de la route à Batna. En plus des contraintes structurelles auxquelles sont confrontés tous les 

usagers, l’observation et l’analyse du système de transport, dans sa globalité, montrent clairement 

qu’il y a là une insuffisance en matière de gestion des déplacements. Et, il appartient aux pouvoirs 

publics, de mieux réfléchir les politiques de prévention routière. Nous pensons qu’au-delà d’une 

approche plu globale agissant sur tous les facteurs à la fois, il serait judicieux, en ce qui concerne le 

cas des enfants piétons de : 

o Eduquer l’enfant : Les programmes d’éducation de l’enfant sont en effet nombreux, leur 

efficacité est cependant remise en cause quelques fois par quelques études qui démontrent que 

l’acquisition des connaissances des enfants sur la sécurité et quelques règles essentielles ne modifie 

pas pour autant leur comportement dans la circulation. Ceci dit, il est clair que l’on pourrait obtenir 

de meilleurs résultats en réfléchissant à des programmes novateurs ;  

o  informer, éduquer les parents et conducteurs :Il est important de former les parents sur 

l’exposition de l’enfant aux  risques réels d’accident et de les faire bénéficier d’un apprentissage sur 

les règles élémentaires à la traversée d’une rue. Ils seront ainsi davantage en mesure de retarder le 

moment à partir duquel ils autorisent l’enfant à circuler seul dans la rue. 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

140 
 

Les conducteurs devraient bénéficier d’une information identique afin qu’ils puissent prendre 

conscience des comportements que peut avoir les jeunes enfants au cours d’une traversée et afin 

qu’ils portent une meilleure attention à leur présence aux abords d’une chaussée. Dans une 

perspective de réduction du risque, il apparaît nettement plus approprié de développer le niveau de 

vigilance des conducteurs que d’espérer de l’enfant une attitude plus responsable. 

o Privilégier les nouvelles technologies : aménager l’espace urbain et les sites de traversées  par 

l’adoption de dispositifs techniques appropriés est un mode de prévention tout aussi important que 

l’éducation.  Des signaux sonores pourraient par exemple être mis en place. Il faut aussi améliorer la 

visibilité pour la détection de piéton la nuit ou lorsqu’ils sont masqués par un autre véhicule. 

Les parents devraient mieux apprendre à leurs enfants les comportements et règles de base 

concernant la traversée d’une chaussée à savoir : 

 Une recherche auditive et visuelle complète par l’enfant avant et pendant la traversée ; 

 S’assurer en permanence qu’aucun véhicule ne peut surgir de derrière soi ; 

 N’accorder  aucune confiance aux feux de signalisation qui ne dispensent en aucun cas 

d’effectuer les vérifications d’usage. 

Bibliographie : 
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THE EFFECTIVENESS OF ROAD-SAFETY CAMPAIGN IN CHANGING  

THE BEHAVIOR OF ROAD USERS 

(Study in the middle school of Ahmed Belhwajab in djelfa) 

1. Bencherik Amar , University Ziane Achour Djelfa, 

bencherikamar@gmail.com 

2. Gahgouh Ameur, University Ziane Achour Djelfa. 

Introduction:  

    The road is known to be essential part of the modern city, but its face of beauty and facilitation 

brought with it danger, since the road problems are the most dangerous and complex problems 

that faces societies today, for the reason that human and material costs resulting from road 

accidents are enormous and estimated in billions of euro around the world.  

Indeed, the World Health Organization (WHO, 2004) provided an important global perspective on 

the safety of vulnerable road users, reporting that:  

  The risk of death in road crash is far higher for pedestrians, cyclists and motorcyclists, than for 

car occupants; 

 Common driving errors and common pedestrian behavior should not lead to death and serious 

injury- the traffic system should help users to cope with increasingly damaging conditions; and, 

The global focus on road investment for economic development and personal mobility has meant 

that the most vulnerable groups –pedestrians and bicyclists- have been largely overlooked, with a 

resultant heavy cost to the public health sector (congiu, et al., 2008). 

       Thus, widespread road accidents are related strongly to violations and bad behaviors of the road 

users, such violations increased with the presence of young children. Each year many pedestrian 

accidents involving high levels of injuries are reported. International  research  shows  that  older  

people  and  children  have  higher  rates  of accidents  and  injury  while    

crossing roads than other age groups.The injury rate is highest at pedestrian crossing;   

leading to the conclusion that pedestrians may have a false sense  of  security  at  formal  crossings  

(Turner, Roozenburg  and  Francis  2006; cited  in Turner, et al., 2011) 

      Children’s experiences of traffic are often limited, because of a lack of exposure as a pedestrian. 

They have not developed sufficient skills to cross the road safely, before they begin to walk alone. 

These elements could explain a new peak in pedestrian’s accidentology is observable in  developed  

countries  since  the  last  20  years,  when  the  children  become  autonomous  in  their walking: that 

is at the beginning of the secondary school, on a longer travel, the children do not  know at all 

(Demetre, 1997; cited  in Turner, et al., 2011 ). Also It has been suggested that, due to immature and 

less well-developed cognitive, attentional, perceptual and visual skills, young children are less 

competent in traffic than older children and adults and this consequently increase their risk as 

pedestrians (Zeedyk, Wallace & Spry, 2002; Whitebread & Neilson, 2000; Sarkar, Kaschade, and de 

Faria, 2003; Tabibi & Pfeffer, 2002; DUNbar, Hill & Lewis, 2001, cited in congiu, et al., 2008). 

supplementary , research shows that young children experience particular difficulty in choosing a 

safe location to cross, judging safe gaps in traffic, being distracted by irrelevant information, 

mailto:bencherikamar@gmail.com
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attending strategically to traffic in complex traffic situations, judging the distance across the road and 

the speed with which one can propel oneself across that span, and controlling impulsive reactions 

(Barton & Shwebel,2007). 

      Algeria, as ranking in the 4 place among the countries with high rate of road accidents is in the 

red zone, and this push for rapid and adequate action to establish a road culture in order to spread the 

awareness about the good use of the road, such efforts need the participations of all the members of 

the society and all the sectors, similar to what exists in other countries where road-safety campaigns 

for students and national programs are developed regularly with a big variety of material in the reach 

of the hand. Facing this evidence, it seems essential to develop the road education in Algeria, not 

only via formal canals like the ministers of education and transportation, but also through the active 

participation of citizens and associations. Because studies show that such efforts are really fruitful. It 

has been argued that, as behavioral factors play a large role in traffic safety, more effort should be 

placed on intervention programs aimed at teaching human behaviors and attitudes (Evans,1999, cited 

in congiu, et al., 2008). 

     Some scholars (e g, Evans, 1991; Morrongiello & Kiriakou, 2006; congiu, et al., 2008) argue that 

children can be efficiently taught road safety skills and behaviors, even after a single meeting or 

session, safety related behaviors and knowledge enhance among children, other studies, Hotz et al. 

(2004) conducted an evaluation of the WalkSafe program in Florida, USA. Children’s knowledge of 

safety behaviours were tested pre, post and three months after the programs’ implementation. In all 

grades, higher test scores were seen in post-testing conditions (congiu, et al., 2008). Many other 

results of campaigns in USA, Europe, and Australia showed  that  the  safety  actions  had  a  positive  

effect  on  pedestrian behavior. Conversely, some argue that results of the conducted campaigns were 

not constant at long term; therefore they suggest that campaigns need to be more practical to be more 

effective and permanent.         

      Regardless, the importance of road safety education and campaigns in changing the faulty 

behaviors of the children that leads to dangerous accidents, Algeria stay far away from reality, for 

this reason, the present study-campaign comes as a contribution to enhance the road safety culture in 

the country and as a part of the continuous research for the means that could help in reducing 

pedestrian violations and prevent accidents.       

      The objective of this study was to evaluate pedestrian behavioral changes that resulted from the 

road-safety campaign conducted by the group of the research; hence, the following questions were 

investigated:  

- Is the suggested program effective in changing the behaviors of road-users? 

- Is there a significant difference between males and females on the observed behaviors after the 

application of the suggested campaign in favor of the female sample?                 

Hypothesis: 

1. There is a significant difference between the means of the experimental group and the 

control group after the application of the suggested campaign in favor of the experimental 

group. 

2. There is a significant difference between males and females on the observed behaviors after 

the application of the suggested campaign in favor of the female sample. 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

143 
 

The goals of the study: 

   - This study aims to make contribution in the efforts of reducing road accidents. 

   - Building an effective campaign program. 

   - Contributing in the education of the youth. 

   - Participating in the establishment of safe-road culture. 

   - To  find  out  whether  there  is  any  significant  difference  regarding  the  effectiveness  of the 

campaign between males and females. 

Limitations of the study:    

 The study limited to 86 as sample size due to the huge number of students in the Middle 

School.  

 We cannot observe all the unsafe behaviors of the students in relation to road safety, hence; 

the campaign concentrate only on behaviors related to the act of crossing the road.  

 The homes directions of the students differ, therefore not all the students use the cross road 

after school, but all them cross the road to go home.   

 The range of observations for the site was taken within 60 meters in each direction from the 

middle school.      

Variables: 

This section presents a description of the variables of the study:    

Road-safety campaign: 

     The researchers identify the road-safety campaign as any activity using any approach and any 

type of content in relation to road safety in order to sensible a target group about the good and safe 

use of the road. 

Road users: 

      The researchers define the road users as all the persons who use the road as drivers or 

pedestrians, but in our study the concept refers uniquely to the pedestrians and specifically the 

students of Ahmed Belhwajab middle school.         

Methods: 

      The experimental method is the adequate method for such studies, because it is the best way to 

study the real effect of a phenomenon or a variable, it enables the comparison between two samples 

one of them is experimental group, which is exposed to the independent variable and the other one is 

the control group.     
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Sample: 

     The sample consisted of 46 students from the middle school of Ahmed Belhwajab in djelfa, and 

they were divided into two equal groups. The gender distribution of the sample was 58,55 percent 

females and 41,45 percent males. These figures closely represent the gender distribution of the 

Algerian school average. 

The site of the study: 

     The study site selected for the “before” and “after” analysis was selected for three reasons below: 

1. All the roads of the nearest intersection to the school are signalized. 

2. All the roads next to the school are with marked crosswalk. 

3. All the accesses to the school are by crossing the roads, which are not far from the school as 

it appears in figure 01  

Figure 01: Plan of the site 

 

 

 

 

 

 

Procedure: 

     The researchers contacted the middle school headmaster; the plan was made to visit the randomly 

chosen class and to execute the prepared program after the approval of the headmaster and with his 

symbolic participation (as he showed a huge interest in learning and participating in such activities). 

After several visits a climate of confidence was established and subjects were told that they would 

participate in road safety campaign. 

The 86 subjects were divided in two groups after the first and second sequences of observations: 

 The experimental group: 43 subjects. 

 The control group: 43 subjects. 

In order to guarantee the homogeneity the repartition of the subjects was done according to the 

following factors:  results of the observation, sex, economic status, educational level. 

      As a first step of the experiment, the subjects were observed a twice using the observation 

network used in the study (the purpose was to ensure homogeneity), in the second step only the 

members of the experimental group were exposed to the suggested program during four days for 

each student (The tables 1 and 2 summarize the program). Finely all the students were observed a 

twice for the second time. 
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The campaign program: 

     The used program is prepared by the researchers according to the following steps: 

1. The study of the scientific heritage that have relation with road safety.  

2. Taking in count the advice and orientations of professors and practitioners in the field of 

road safety. 

3. The repartition of the program into two dimensions: cognitive and behavioral. 

4. Giving the program to psychologists and police officers in order to judge its adequacy, and 

according to their propositions the program was modified to be as it is in the annex.   

The general design of the campaign program: 

      The campaign program is divided into two sub-programs one of them is based on cognitive 

dimension and applied in the first and third day (table 01), while the second one is based on 

behavioral dimension and applied in the second and fourth day (table 02).   

Table (01): illustrates the schedule of the first and third day of program 

The Sessions The elements Timing Period 

Session one Order and duty 15 m 45 m           The morning 

The Benefits of Good 

behaviors  

15 m 

Road accidents (the 

causes)   

15 m 

Session tow Road  signalization 15 m 45 m The afternoon 

Road accidents (the 

consequences)   

15 m 

Road accidents (how we 

avoid them)  

15 m 

      As it is illustrated in the table (01) each student receives 90 minutes of sessions based on 

knowledge and beliefs (cognition) during the first and third day. 
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Table (02): illustrates the schedule of the second and fourth day of program 

        The Sessions               The elements Timing Period 

          Session three How  I cross the road? (Peer 

discussion) 

            15 m 30  

         minutes 

           The morning  

            Save end (Problem 

            solving) 

             15 m 

          session four            How cross the road?                                    

(Peer discussion) 

            15 m 30 minutes            The afternoon  

           Save a friend (Problem 

                 solving) 

             15 m 

As it is illustrated in the table (02) each student receives 60 minutes of sessions based on practices 

(behavior) during the second and fourth day.   

Measures:  

      The study was based on direct observation, therefore the two researchers were unable to observe 

all the students at once, consequently there was a require for support, thus a group of 10 students of 

master of psychology at the University of Ziane Achour participated in the observation and were 

equipped with directions and the network of observation which was prepared by the researchers 

according to the nature of the variables.  

The network of observation was elaborated taking in count the following factors which reflect 

various behaviors while crossing roads:  

 The use of pedestrians’ path.  

 Crossing without waiting for the traffic light change.  

 Start crossing without seeing the road.  

 Not seeing the road while crossing.  

 Start crossing the second road without verification.  

 Paying attention while crossing.  

Each item of the network (the observed behavior) is evaluated in tow-point scale. Higher   scores 

indicated good behaviors while the lower scores indicated violations.              

Statistical procedure: 

Statistical analysis was conducted with SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences). 

We used t- test to test the hypothesizes of the study (differences were considered statistically 

significant when p < 0.05)  
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Results: 

Results of the observation:   

In this section we expose the general results of the fourth sequences of the observation during the 

study as it is illustrated in the table (03) 

Table (03): illustrates the results of the observation 

 

The mean 

The experimental group The control group 

Frequencies Frequencies 

Observation one Observation two Observation one Observation two 

02 17 00 16 12 

03 14 00 16 19 

04 10 18 10 11 

05 02 19 01 01 

06 00 06 00 00 

The total 43 43 43 43 

      As can be seen in the results, in both observations of the control group there is no big difference, 

however, there is a considerable difference in the observations of the experimental group before and 

after the application of the campaign, therefore more statistical dealing is necessary in the next 

section.   

Results related to the first hypothesis: 

     T test (Independent-Samples T-test) analysis was undertaken to find out whether there is any 

significant difference between the experimental group and the control group after the application of 

the campaign, The results of t-test analysis between the two groups have shown a significant 

difference on the observed behaviors (t= -11.33, df= 41, P=0.00), the total mean scores for the 

experiment group (M= 4.72) is higher than the mean of the control group (M=2.93). Therefore the 

analysis rejects the null hypothesis and accepts the alternative hypothesis that there is a significant 

difference between the means of the experimental group and the control group after the application 

of the suggested campaign in favor of the experimental group. 

Results related to the second hypothesis: 

     T test (Independent-Samples T-test) analysis was carried out to find out whether there is any 

significant difference between the male and female samples after the application of the campaign, the 

results of t-test analysis between the two groups have shown a significant difference on the observed 

behaviors (t= -5.26, df= 41, P=0.00), the total mean scores for the female group (M= 5.07) is higher 

than the mean of the male group (M=4.17). As a result the analysis rejects the null hypothesis and 

accepts the alternative hypothesis that there is a significant difference between males and females on 

the observed behaviors after the application of the suggested campaign in favor of the female sample 
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The discussion:  

       The main goal of this study was to explore the effectiveness of road-safety campaign in 

changing the behavior of road users, for this reason we conducted an experimental study using a 

road-safety program and we tested its effectiveness using a well elaborated network observation.  

      The significant difference found between the control and experiment groups support our first 

hypothesis that predicted a significant difference between the means of the experimental group and 

the control group after the application of the road-safety program in favor of the experimental group. 

     The significant difference found between the female and male groups is in line with our second 

hypothesis that predicted a significant difference between the means of the two groups after the 

application of the program in female sample.    

      These findings proved the effectiveness of the road-safety campaign program in changing the 

behavior of road users. At the beginning almost all the students have showed no caution, even when 

they were crossing in a legal unmarked crosswalk.  Many don’t waited for a  gap in  traffic  to  cross  

the  street  and without  paying attention to the traffic.  A large portion of crossing pedestrians 

observed at the beginning cross the road without paying attention to the puffin. After the campaign 

had been executed, more behaviors of the students had changed and as noted in the Introduction the 

findings go with the results of previous studies. 
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 الواقعية إدراك الشباب لسلوك السياقة الخطير و عالقته بالتفاؤلية غير

 دراسة ميدانية بوالية باتنة

The Relationship between Risky Driving Behavior Perception and Unrealistic 

Optimism among young Drivers  

 أبركان الصالح                                          برغوتي توفيق

 جامعة باتنة                                                          جامعة بسكرة

aberkanearris@yahoo.fr                     toufikberg@gmail.com  

 : ملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين سلوك السياقة الخطير و التفاؤلية غير الواقعية، فضال عن التعرف على      

الفروق بين أفراد العينة في كل من التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية 

سائقا من  16، حيث اعتمدنا في الدراسة الحالية على عينة قدرها (س، السن، المستوى التعليمي، و الخبرة في السياقةالجن)

و مقياس ( 5116، لبدر محمد األنصاري) مقياس التفاؤلية غير الواقعية : فئة الشباب، و استخدمت في الدراسة أداتان هما

و قد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق في (. Pal Ulleberg & Torbjørn.R, 2003)سلوك السياقة الخطير لـ

في ضوء متغير الجنس و ( السرعة في القيادة، خرق قواعد المرور، إدراك الخطورة)التفاؤلية و سلوك السياقة الخطير 

عن وجود عالقة بين سنوات، كما أسفرت الدراسة  1وجود فروق في التفاؤلية تبعا للخبرة في السياقة لصالح فئة أكثر من 

 .التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة في بعدي الثقة الذاتية المفرطة و السرعة في القيادة

التفاؤلية غير الواقعية، الثقة الذاتية المفرطة، السرعة في القيادة، خرق قواعد المرور، إدراك : الكلمات المفتاحة

 .الخطورة

Abstract: 

     The study aimed to show the relationship between driving behavior and unrealistic optimism. In 

addition to demographic factors which are important in the influence exerted on both, the risky 

driving behavior and drivers’ optimism. A sample of (59 young drivers), aged between 18 and 35. 

Have been surveyed in this study. Two scales have been used in the study, the scale of unrealistic 

optimism (Bader M. Alansari, 2001) and the scale of risk driving behavior (Pal Ulleberg and 

Torbjørn Random’s questionnaire, 2003). The findings of the research revealed that differences in 

the prevalence of risky driving behavior with unrealistic optimism due to sex. Also, the results 

showed differences in the prevalence of unrealistic optimism due to driving experience more than 

five years, and significant correlations existed between risky driving behavior (Self-assertiveness 

and speeding) and unrealistic optimism. 

Key words: risk driving behavior, unrealistic optimism, self- assertiveness, speeding, risk 

perception. 
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 مقدمة

من % 61علوم أن العوامل البشرية يمكن أن تساهم في حوادث المرور، حيث تساعد هذه العوامل في من الم      

خصوصا سلوك السياقة الذي يعتبر العامل األساسي في حوادث المرور األمر الذي جعل الكثير من الباحثين . الحوادث

ات المخاطرة لبعض األشخاص دون مهتمين ألجل تعريف مختلف العوامل والمتغيرات المؤثرة في ارتكاب سلوك

 (.تبني سلوكات صحية سلبية)غيرهم

فمختلف المتغيرات المعرفية، الشخصية والنفس اجتماعية تحاول تفسير عوامل الخطورة في سلوك السياقة من حيث      

اه والقدرة على و كذلك فإن البحوث المعرفية تساعد على دراسة بعض المتغيرات كإدارة االنتب. ارتكاب حوادث المرور

يتنبأ بقيمة تأثير العوامل الشخصية في ارتكاب ( الراجلين أو السائقين)معالجة المعلومات، حيث أن سلوك األشخاص 

وفي الوقت نفسه نجد مساهمة البحوث النفس اجتماعية تحاول تفسير سلوكات المخاطرة في ارتكاب . حوادث المرور

ونظرية ( Ajzen, Fishben, 1980)عية المعرفية كنظرية السلوك المخططحوادث المرور في إطار النماذج االجتما

، حيث تساعد هذه النظريات في محاولة تطبيق أبعاد سلوك الخطر في (Rosenstock, 1974)المعتقدات الصحية 

ماد سلوك السياقة، والدليل على قيم التنبؤ لهذه المتغيرات اختالف األبحاث المعرفية من حيث الوضوح العام في اعت

الوقاية الذاتية، فيما إذا اختار األشخاص خطوات لوقاية أنفسهم أو غيرهم من المخاطر المستقلة عن مدى تقييمهم بارتكاب 

 )سلوكات الخطر، كما يتم االعتماد على أهمية تقييم التقدير الذاتي لألشخاص إزاء الخطر وعالقته بالمحيط

Rosenstock, 1974 .)عالوة على ذلك فهم أهمية . وات لتجنب أنفسهم خطورة حوادث المرورويعتمد السائقون خط

وكمثال على ذلك . التقدير الذاتي للسائقين نحو المخاطرة وعلى عكس ذلك فان الوقائع الموضوعية مرتبطة بالمخاطرة

ذا البحث يشير إلى ه. وجوب األهمية في فهم إدراك الخطورة والتعريف بالمصادر غير الواقية في تلك العملية المعرفية

أن التفاؤلية غير الواقعية يمكن أن تكون مصدرا قويا لالنحراف المعرفي لدى السائق، فالتفاؤلية تعزى إلى النزعة 

المفرطة غير الواقعية لألشخاص عند تقييم درجة الخطر الشخصي المرتبط بالوضعيات واألحداث المتنوعة، وأن 

فمعظم السائقين يعتبرون أنفسهم أكثر بعدا عن خطر المرور، أنهم أكثر مهارة  تقديرات الخطر ال تنطبق عليهم شخصيا

إن تقييم التفاؤلية غير الواقعية للخطر الشخصي غير . في السياقة وأقل تسببا في حوادث المرور من السائقين العاديين

 .ددات األخرى لسعادة األشخاصمحدد بسلوك السياقة، فالتشابه الغير واقعي قد بين مختلف المشكالت الصحية والمه

 :تحديد إشكالية الدراسة -1

 :تتحدد إشكالية الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية

 هل توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة؟ -6

 يادة؟هل توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في الق -5

 هل توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و خرق قواعد المرور؟ -3

 هل توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و إدراك الخطورة؟ -4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير  -1

 الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير  -1

 السن؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير  -9

 المستوى التعليمي؟

فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير هل توجد  -1

 الخبرة في السياقة؟

 :فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة حسب ترتيبها الزمني: الدراسات السابقة -1

 (O.Svenson، 1270)دراسة 

ى السائقين، و هدفت في ذلك إلى معرفة فيما إذا كان السائقون يعتبرون سلوك الخطر لد بدراسة" سفينسون" اهتمت     

سائقا  16سائقا، منهم  616سياقتهم أقل خطرا أم أكثر مهارة من بقية السائقين، و قد أجريت الدراسة على عينتين بلغتا 

باقون على سياقتهم ال 41منهم سياقتهم بالخطرة في حين حكم  46سنة، حيث وصف  55أمريكيا بمتوسط عمر قدره 
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منهم  41سنة، حيث وصف 33سائقا بمتوسط عمر قدره  11بالماهرة، أما العينة الثانية فكانت من السويد، و قد بلغت 

 .  الباقون وصفوا سياقتهم باآلمنة 31سياقتهم بالمخاطرة و 

خلصت نتائج الدراسة إلى أن معظم  تم سؤال أفراد العينة على قدراتهم في السياقة مقارنة بغيرهم من السائقين، و قد   

من السائقين %  99من السائقين األمريكيين و%  11األفراد اعتبروا أنفسهم أكثر مهارة في السياقة، حيث اعتقد 

 (.    5166زعابطة، )السويديين أنهم يتميزون بسياقة آمنة أكثر من متوسط السائقين، و أنهم أقل تعرضا للخطر من البقية

 (1277ف خالد و آل شارع عبد هللا، السي)دراسة 

وقد هدفت الدراسة إلى تحديد وتحليل الخصائص النفسية واالجتماعية لسلوك السائقين والتعرف على التصرفات      

. والعادات الشائعة والمسببة للحوادث ألخذ ذلك في االعتبار في برامج سياسات القيادة اآلمنة و تعليم سالمة المرور

 :وشملت هذه المقاييس ما يلي. ة لذلك مقاييس لتحليل سلوك القيادةوطورت الدراس

 .استبيان سلوك قيادة السيارات -

 .مقياس سمات الشخصية -

 .اختبار المعلومات المرورية -

كشفت الدراسة عن وجود نمط عام لسلوك قيادة السيارات في المملكة يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد   

وأن هناك ارتباطا قويا بين هذا النمط السلوكي وارتفاع معدالت الحوادث . واألمان ومراعاة النظم وآداب المرور السالمة

والمخالفات المرورية التي تقع على شوارع وطرقات المملكة، كما كشفت الدراسة عن معدل للمخاطرة أعلى وتعرض 

. ار نسبة أعلى من المخالفات والتصرفات المسببة للحوادثللحوادث أكبر بين الشباب من السائقين وصغار السن وانتش

السيف، آل شارع، ) باإلضافة إلى االرتباط بين سمات الشخصية ونقص المعلومات المرورية ونسبة ارتفاع الحوادث

6611.) 

 (David, M. Dejoy, 1989)دراسة 

طالب جامعي  611و قد أجريت الدراسة على  دراسة حول التفاؤلية غير الواقعية و إدراك خطورة حوادث المرور،     

حيث قارنت بين مجموعة من المتغيرات التي . من األشخاص الذين يحكمون على مهارات سياقتهم، و خطورة الحوادث

األشخاص الذين لديهم تقدير كبير إزاء السالمة في السياقة، المهارة في السياقة، و "لها عالقة بالتفاؤلية غير الواقعية 

و قد أشارت نتائج الدراسة إلى الزيادة في التفاؤلية غير الواقعية عند ذوي الخبرة في ". ال قوي لحوادث مروراحتم

حيث أن العامل البشري له أثر مهم، فالقابلية للضبط المدرك كان لها دور في التنبؤ بالتفاؤلية . السياقة، و هامشي العمر

 (.David, 1989)غير الواقعية

 ( Rutter, Quine & albery, 1998)دراسة 

دراسة هدفت إلى قياس التفاؤل غير الواقعي لدى قائدي الدراجات الهوائية و " روتر، كوين، و ألبري"أجرى كل من     

فردا، طبق عليهم استبيان عن مدى تعرضهم لإلصابة ببعض الحوادث السلبية نتيجة قيادة  953ذلك على عينة قوامها 

كشفت نتائج الدراسة عن ميل األفراد إلى االعتقاد بأن الحوادث السلبية الناتجة عن قيادة الدراجة  و قد. الدراجة الهوائية

الهوائية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى القائدين اآلخرين للدراجة الهوائية، كما كشفت نتائج الدراسة أيضا عن 

طويلة و ممن لديهم خبرة قصيرة في قيادة الدراجات الهوائية،  وجود فروق بين قائدي الدراجات الهوائية ممن لديهم خبرة

حيث يميل األفراد ذوي الخبرة القصيرة في القيادة إلى أن يكونوا أكثر تفاؤال غير واقعيا بمعنى أنهم يعتقدون أن الحوادث 

 (. 5116األنصاري،)السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالنسبة إلى القائدين اآلخرين

 (1001حمد أحمد النابلسي، م)دراسة 

هدفت إلى تشخيص العومل النفسية المؤدية إلى تنامي أخطار و حوادث الطرق، و قد صنفت درجات التفاؤل غير    

  :درجات هي 3الواقعي بالنسبة لحوادث المرور إلى 

 .أجهل أثر السرعة و دورها في التسبب في حوادث المرور° 

 .حوادث المرور السرعة نادرا ما تكون السبب في° 

 .   ال أعتقد أنني عرضة لحوادث المرور° 
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 :و قد خلصت نتائج الدراسة إلى أن

 .كال من الغضب و اضطراب المزاج و اإلدمان و إهمال صيانة السيارة، من شأنها أن تؤدي إلى حوادث المرور° 

من غير واقعي إلى استعدادي، بهدف الوقاية التفاؤل غير الواقعي يؤدي إلى حوادث المرور، لهذا يجب تحويل التفاؤل ° 

 (. 5115النابلسي، )من الحوادث

 ( Pal Ulleberg & Torbjørn, 2003) دراسة

حاولت هذه الدراسة التوحيد بين مختلف األبحاث التقليدية المتعلقة بالمقاربة المهتمة بسمات الشخصية، و المقاربة    

و هذا لفهم استراتيجيات الشباب إزاء السلوكات الخطيرة في السياقة و المسببة . المهتمة بالمتغيرات االجتماعية المعرفية

شابا من النرويج من خالل اإلجابة على استبيان يحتوي على  6635لحوادث المرور، شارك في هذه الدراسة ما يقارب 

ذا استبيان يقيس العدوانية، الحصر و إدراك الخطورة، المواقف المتعلقة بالسالمة المرورية، و ك: أبعاد مختلفة متعلقة بـ

و قد أشارت النتائج إلى أن الشخصية تؤثر على سلوك الخطر في السياقة بطريقة . القلق، و عدم احترام القواعد المرورية

 ,ulleberg)غير مباشرة من خالل المواقف السلوكية، و كذا وجوب التحدث عن حمالت توعية متعلقة بالسالمة المرورية

Torbjørn, 2003  .) 

 (1011سعد الدين بوطبال، )دراسة 

أجريت الدراسة للتعرف على مدى شيوع سمة التفاؤل غير الواقعي لدى السائقين الشباب، و طبيعة الفروق بين     

مرتكبي الحوادث و غيرهم في هذه الخاصية باستخدام مقياس التفاؤل غير الواقعي الذي كيفه بدر األنصاري على البيئة 

سائقا، و بعد الحصول على البيانات أخضعت للتحليل اإلحصائي بواسطة  541ويتية، باالعتماد على عينة قدرها الك

و تبين من خالل الدراسة أن مرتكبي الحوادث المرورية الشباب يملكون مستويات أعلى في التفاؤل ( SPSS)برنامج 

كما بينت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة . غير الواقعي من السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث مرورية

 (.5165بوطبال، )إحصائية بين السائقين الشباب المتزوجين و السائقين العزاب فيما يخص التفاؤل غير الواقعي

 :بناء على إشكالية البحث يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي: فرضيات الدراسة -3

 .التفاؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة توجد عالقة إرتباطية بين -6

 .توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في القيادة -5

 .توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و خرق قواعد المرور -3

 .توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و إدراك الخطورة -4

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير الجنس -1

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير السن -1

السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -9

 .المستوى التعليمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير تعزى لمتغير الخبرة  -1

 .في السياقة

 :أهداف الدراسة -4

 :ى الجوانب التاليةتهدف هذه الدراسة للتعرف عل 

 .الكشف عن طبيعة العالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير -6

الجنس، السن، المستوى : التعرف على الفروق بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية في ضوء بعض المتغيرات -5

 . التعليمي، و الخبرة في السياقة

الجنس، السن، المستوى : لسائقين في سلوك السياقة الخطير في ضوء بعض المتغيراتالتعرف على الفروق بين ا -3

    . التعليمي، و الخبرة في السياقة

 : أهمية الدراسة -5

في ندرة الدراسات و األبحاث التي تطرقت لدور العوامل السيكولوجية        وعالقتها بالسالمة  تكمن أهمية الدراسة -

   .-في حدود اطالع الباحثين –الجزائرية المرورية في البيئة 

سنة، حيث أشارت الدراسات إلى أن هده الفئة  31و  61كما تكمن أهمية الدراسة في كونها تدرس فئة الشباب بين  -

 .مسؤولة بالدرجة األولى على حوادث المرور
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                                                                 .  توفير أداة لقياس سلوك السياقة الخطير باللغة العربية -

 :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة -6

 :التفاؤلية غير الواقعية -6-1

يعتقد الناس أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى اآلخرين، و (: Weinstein , 1980)تعريف  -   

 (.5116األنصاري، )على العكس يزداد احتمال حدوثها لهم بالنسبة إلى اآلخرين يعتقدون أيضا أن الحوادث االيجابية

شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء األحداث دون مبررات منطقية أو (: Taylor & Brown, 1988) تعريف -    

 (.5165بوطبال، )وقائع أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعور، مما قد يتسبب أحيانا في حدوث النتائج غير المتوقعة

التفاؤل غير الواقعي نزعة داخلية عند الفرد تجعله يتوقع احتمالية (: Harris & Meddletton, 1980) تعريف -    

 (.5166مشاشو، )حدوث األشياء االيجابية أكثر مما في الواقع

ون مبررات منطقية أو وقائع اعتقاد الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء األحداث د: (1001بدر األنصاري، )تعريف  -    

تؤدي إلى هذا المعتقد حيث يتوقع الفرد غالبا حدوث األشياء االيجابية أكثر مما يحدث في الواقع و يتوقع حدوث األشياء 

مما قد يتسبب أحيانا في حدوث النتائج غير المتوقعة، و التي قد تعرضه بدورها لمخاطر . السلبية أقل مما يحدث في الواقع

 (.5116األنصاري، )ها المخاطر الصحيةعدة أهم

اتجاه تهيؤي دائم لدى الفرد يتضمن توقعاته المحتملة للمستقبل على نحو (: Hinze & Suir, 1997) تعريف -     

 (.5165بوطبال، )يخالف نتائج الماضي، و معطيات الحاضر، و ذلك في اتجاه المبالغة في العوائد االيجابية

 :أن هناك أربعة عوامل معرفية تساهم في تشكيل التفاؤلية غير الواقعية" Weinstein " و يرى     

 .عدم وجود تجربة شخصية مع المشكلة -6

 .االعتقاد بأن المشكلة يمكن تجنبها اعتمادا على القدرات و االمكانيات الفردية -5

 .االعتقاد بأن المشكلة إذا لم تظهر اآلن فلن تظهر في المستقبل -3

 (.5166مشاشو، ) بأن المشكلة نادرة االعتقاد -4

تعرف التفاؤلية غير الواقعية بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها السائق الشاب على مقياس التفاؤل  :إجرائيا     

 (.5116بدر محمد األنصاري، )غير الواقعي الذي أعده 

 :سلوك السياقة الخطير -6-1

السرعة، عدم احترام المسافة األمنية، القيادة : إذا صوحب بالسلوكات التالية يكون سلوك السياقة معرضا لالختطار -    

 (.5116بهلول، )الخ...تحت تأثير الكحول، استخدام الهواتف المحمولة، عدم استعمال أحزمة األمان أثناء القيادة،

خطورة السياقة لدى السائقين تدل الدرجة الكلية المتحصل عليها من مقياس سلوك السياقة الخطير على درجة  :إجرائيا

 .الشباب

 :إجراءات الدراسة الميدانية -7

نظرا لكون الدراسة تسعى لمعرفة العالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير، و : منهج الدراسة -7-1

المنهج الوصفي بشقيه اإلرتباطي و معرفة فيما إذا كانا هذين المتغيرين يتأثران ببعض المتغيرات الديمغرافية، تم استخدام 

  .المقارن

 :  حدود الدراسة -7-1

بما أن موضوع الدراسة الحالية هو إدراك الشباب لسلوك السياقة الخطير و عالقته بالتفاؤلية غير الواقعية، لذلك فإن     

الخطير، و كما تتحدد بعينة البحث الدراسة تتحدد بالموضوع الذي تبحث فيه و هو التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة 

التي تتكون من السائقين الشباب، و كذلك تتحدد باألدوات المستخدمة في الدراسة و المتمثلة في مقياس التفاؤلية غير 

و  5163-5165الواقعية، و مقياس سلوك السياقة الخطير، و كما تتحدد بالزمان الذي طبقت فيه و هو السنة الجامعية 

 .كانية تعميم نتائج هذه الدراسة و االستفادة منها يرتبط بحدودها المذكورة سابقالذلك فإن إم

 :عينة الدراسة -7-3

سنة، و الذين تم  31و  61أجريت الدراسة على عينة من السائقين الشباب بمدينة أريس الذين تتراوح أعمارهم بين    

و فيما . منها، هي التي خضعت للتحليل اإلحصائي 16عادة مقياس، تم است 16اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث تم توزيع 

  :يلي توضيح لخصائص أفراد العينة
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 توزيع أفراد العينة تبعا لمتغيرات الدراسة: 1جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد المستويات المتغيرات

 16.46 46 ذكر الجنس

 31.11 61 أنثى

 51.45 61 51-61 السن

51-31 66 35.51 

36-31 51 45.39 

 المستوى التعليمي

 

 

 66.11 19 متوسط

 35.51 66 ثانوي

 11.63 33 جامعي

 1.99 14 أقل من سنة الخبرة في السياقة

 45.39 51 سنوات 6-1

 11.14 31 سنوات 1أكثر من 

  :األدوات المستخدمة في الدراسة -7-4

بندا يجاب على كل منها على  54صاري، حيث يحتوي المقياس على لبدر محمد األن :مقياس التفاؤلية غير الواقعية* 

أما بقية البنود و ( 56، 61، 69، 61، 64، 65، 61، 1، 1، 4، 5، 6)بندا سارا  65،(%11و % 61بين )مقياس ثماني 

ثم  فإنها تصحح بشكل معكوس( 54، 53، 55، 51، 66، 61، 63، 66، 6، 9، 1، 3)التي تدور حول األحداث المفجعة 

 .تجمع مع بنود األحداث السارة حتى تستخرج الدرجة الكلية للمقياس

 69ترجمة الباحثين، و هو يحتوي على : " Pal Ulleberg & Torbjørn.R "لـ  مقياس سلوك السياقة الخطير* 

 :بندا مقسمين إلى أربع أبعاد أساسية كما يلي

 .الثقة الذاتية المفرطة :البعد األول -

 .السرعة في القيادة :يالبعد الثان -

 .خرق قواعد المرور :البعد الثالث -

 .إدراك الخطورة :البعد الرابع -

  :الخصائص السيكومترية ألدوات القياس -7-5

 :مقياس التفاؤلية غير الواقعية* 

 : صدق المقياس -

من % 59توزيع تمثل إحداهما بعد أن تم ترتيب التوزيع من أعلى درجة إلى أقل درجة، تم اختيار مجموعتين من طرفي ال

من الذين حصلوا على أدنى الدرجات، ثم استخرجت % 59األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات، و ثانيهما 

 .للفرق بين المتوسطات" ت"و حسبت داللة قيمة . المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية

 (.5)و يمكن تلخيص النتائج في الجدول رقم  

 

 لداللة الفرق بين المجموعة العليا و المجموعة الدنيا" ت" قيمة: 1قم جدول ر

 مستوى الداللة "ت"قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 1.16 1.11 66.13 611.64 العليا

 65.14 664.45 الدنيا

مما يدل على أن  1.16ستوى أقل من و هي دالة عند م 1.11بلغت " ت"أن قيمة ( 5)يتبين من الجدول رقم          

 .المقياس له القدرة التمييزية بين المجموعتين العليا و الدنيا، مما يدل على صدقه

  :ثبات المقياس -

و هي درجة مقبولة  1.15تم حساب ثبات المقياس باستخدام  طريقة معامل ألفا كرونباخ و الذي أسفر عن معامل مقداره 

 .تعكس ثبات المقياس
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 :مقياس سلوك السياقة الخطير* 

 .تم حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي، فكانت معامالت االرتباط جميعا دالة :صدق المقياس -

 :تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، و النتائج موضحة في الجدول التالي :ثبات المقياس -

 

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ(: 3)جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 1.91 الثقة الذاتية المفرطة

 1.91 السرعة في القيادة

 1.11 خرق قواعد المرور

 1.41 إدراك الخطورة

 1.96 الدرجة الكلية

 .من خالل الجدول نالحظ أن جميع معامالت ألفا كرونباخ مقبولة تعكس ثبات المقياس

 

  :األساليب اإلحصائية -7-6

ائج البحث وفقا ألهدافه و فروضه، استعمل الباحثان باالعتماد على نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم من أجل تحليل نت   

للعينات " ت"المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية، اختبار: األساليب االحصائية التالية( SPSS)االجتماعية 

 .المستقلة، تحليل التباين األحادي، معامل اإلرتباط بيرسون

 

 :عرض النتائج -7

 :يمكن تلخيص نتائج الدراسة وفقا لترتيب فرضيات الدراسة من خالل الجداول التالية

 يوضح العالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير: 4جدول رقم 

 المتغيرات العينة معامل االرتباط مستوى الداللة

 التفاؤلية غير الواقعية 16 1.35 1.16

قة الذاتية المفرطةالث  

 التفاؤلية غير الواقعية 16 1.56 1.16

 السرعة في القيادة

 التفاؤلية غير الواقعية 16 1.61 غير دال

 خرق قواعد المرور

-1.64 غير دال  التفاؤلية غير الواقعية 16 

 إدراك الخطورة

    

، و هي (1.35)اؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة بلغت من خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل اإلرتباط بين التف 

كما نالحظ من . ، مما يدل على وجود عالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة1.16دالة عند مستوى 

، و هي قيمة دالة عند (1.56) خالل الجدول أن قيمة معامل اإلرتباط بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في القيادة بلغت

كما يبين الجدول أن قيمة . ، و هذا ما يعني وجود عالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في القيادة1.16مستوى 

معامل االرتباط بين التفاؤلية غير الواقعية و خرق قواعد المرور و بين التفاؤلية غير الواقعية و إدراك الخطورة بلغت 

، و هي قيم غير دالة مما يدل على عدم وجود عالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و سلوك (-1.64)و ( 1.61)الي على التو

 .     السياقة الخطير في بعدي خرق قواعد المرور و إدراك الخطورة
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 يوضح الفروق بين الجنسين في متغيري التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير: 5جدول رقم 

توى الداللةمس "ت"قيمة    المتغير المجموعات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 التفاؤلية غير ذكور 649.16 54.36 5.41 1.16

 إناث 635 61.93 الواقعية 

 الثقة الذاتية ذكور 1.4 4.61 6.36 غير دالة

 إناث 1.1 5.36 المفرطة 

 السرعة في ذكور 64.11 1.61 5.96 1.16

 إناث 6.11 3.15 يادةالق 

 خرق قواعد ذكور 1.45 3.63 5.35 1.16

 إناث 4.11 1.61 المرور 

 إدراك الخطورة ذكور 9.11 3.31 5.16 1.16

 إناث 6.95 5.61

و  وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في التفاؤلية غير الواقعية، السرعة في القيادة،( 1)يتضح من الجدول رقم       

( ت)خرق قواعد المرور، و ذلك لصالح الذكور، و وجود فروق في إدراك الخطورة لصالح اإلناث، حيث كانت كل قيم 

كما يتضح من خالل الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الثقة (. 1.16)دالة عند مستوى الداللة 

 .غير دالة( ت)الذاتية المفرطة، إذ أن قيمة 
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 يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير حسب متغير السن: 6جدول رقم 

 مستوى 

 الداللة

 قيمة 

 "ف"

 متوسط 

 المربعات

 درجة

 الحرية

 مجموع

المربعات   

 المتغير مصدر التباين

                   

 غير

 دال  

 

1.111 

 

 التفاؤلية بين المجموعات 91.161 5 31.149

 غير 

 الواقعية

 
 داخل المجموعات 35115.146 11 116.411

 المجموع 35135.631 11 -

 

 غير

 دال 

 

5.994 

الثقة الذاتية  بين المجموعات 91.191 5 39.919

 المفرطة

 داخل المجموعات 911.313 15 63.155

 عالمجمو 913.659 14 -

 

 غير

 دال 

 

3.391 

 السرعة  بين المجموعات 665.691 5 61.119

 في القيادة

 داخل المجموعات 6114.441 11 51.444

 المجموع 6911.156 19 -

 

 غير

 دال

 

1.316 

 خرق بين المجموعات 4.146 5 5.451

 قواعد 

 المرور 
 داخل المجموعات 436.311 11 9.145

 وعالمجم 431.611 19 -

 

 غير

 دال 

 

1.131 

 إدراك بين المجموعات 65.611 5 1.496

 الخطورة 

 داخل المجموعات 196.691 11 61.511

 المجموع 114.631 11 -

غير دالة عند أي مستوى داللة، و هذا ما يشير إلى أنه ال ( ف)أن قيم ( 1)تظهر لنا النتائج المبينة في الجدول رقم       

داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية، و سلوكات السياقة الخطيرة تعزى إلى متغير  توجد فروق ذات

 .السن
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يوضح نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير حسب متغير : 7جدول رقم 

 المستوى التعليمي

 مستوى 

 الداللة

 درجة  متوسط المربعات "ف"قيمة 

 الحرية

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

 

 غير دال 

 

1.113 

 

 التفاؤلية غير بين المجموعات 143.415 5 356.916

 الواقعية 

 

 داخل المجموعات 36611.933 11 196.559

 المجموع 35135.631 11 -

 

 غير دال

 

1.115 

 الثقة الذاتية  جموعاتبين الم 69.616 5 1.111

 داخل المجموعات 911.911 15 64.941 المفرطة

 المجموع 913.659 14 -

 

 غير دال

 

1.639 

 السرعة في بين المجموعات 1.933 5 4.311

 داخل المجموعات 6949.111 11 36.911 القيادة 

 المجموع 6911.156 19 -

 

 غير دال

 

 

1.595 

 خرق قواعد  المجموعاتبين  4.591 5 5.639

 9.115 المرور

 

 داخل المجموعات 436.111 11

 -  المجموع 431.611 19

 

 غير دال

 

1.463 

 بين المجموعات  61.614 5 1.115

 داخل المجموعات 194.136 11 61.516 إدراك الخطورة

 المجموع 114.631 11 -

غير دالة عند أي مستوى داللة، و هذا ما يعني أنه ال توجد ( ف)أن قيم ( 9)قم تظهر لنا النتائج المبينة في الجدول ر      

فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية، و سلوكات السياقة الخطيرة تعزى إلى متغير المستوى 

 .                                  التعليمي
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نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة الخطير حسب متغير يوضح : 7جدول رقم 

 الخبرة في السياقة

 مستوى

 الداللة 

 قيمة

 "ف" 

 درجة متوسط المربعات

 الحرية 

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

1.16 

 لصالح أكثر 

 سنوات 1من  

 

4.196 

 

 التفاؤلية غير  بين المجموعات 4145.616 5 5456.196

 الواقعية

 

 داخل المجموعات 59916.699 11 461.511

 المجموع 35135.631 11 -

 

 غير دال

 

1.511 

 الثقة الذاتية بين المجموعات 9.996 5 3.111

 داخل المجموعات 991.619 15 64.651 المفرطة 

 المجموع 913.659 14 -

 

 غير دال

 

1.191 

 السرعة في بين المجموعات 4.413 5 5.545

 داخل المجموعات 6915.631 11 36.119 القيادة 

 المجموع 6911.156 19 -

 

 غير دال

 

1.531 

 خرق قواعد  بين المجموعات 3.911 5 6.113

 داخل المجموعات 435.411 11 9.113 المرور

 المجموع 431.611 19 -

 

 غير دال

 

1.513 

 إدراك الخطورة بين المجموعات 1.551 5 5.163

 داخل المجموعات 191.661 11 61.331

 المجموع 114.631 11 -

أن هناك فروقا دالة إحصائيا في التفاؤل غير الواقعي بين السائقين الشباب تعزى ( 1)يتبين من خالل الجدول رقم      

. سنوات 1، وهي فروق لصالح فئة أكثر من (1.16)دالة عند مستوى ( ف)لمتغير الخبرة في السياقة، حيث كانت قيمة 

كما يتبين من خالل الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين السائقين في سلوكات السياقة الخطيرة ترجع إلى عدد 

 .غير دالة( ف)سنوات الحصول على رخصة السياقة، حيث كانت قيم 

 

  :تفسير و مناقشة النتائج – 2

 :يما يلي تفسير و مناقشة النتائج حسب فرضيات الدراسةف

 :مناقشة الفرضية األولى* 

 ".توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة" : تنص الفرضية على أنه    

كما هو موضح في الجدول  و للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين هذين المتغيرين،   

 .1.16، و هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 1.35و كان يساوي ( 4)رقم 

و تشير هذه النتيجة إلى تحقق الفرضية األولى، بمعنى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤلية غير الواقعية و الثقة  

 .الذاتية المفرطة

التي أسفرت نتائجها على أن ( Svenson,1980: )الدراسات السابقة مثل دراسة تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه   

أنهم يتميزون بسياقة آمنة أكثر من متوسط السائقين، و أنهم أقل  معظم األفراد اعتبروا أنفسهم أكثر مهارة في السياقة و

ائجها عن ميل األفراد إلى التي كشفت نت( Rutter, Quine & Albery, 1998)تعرضا للخطر من البقية، و دراسة 

االعتقاد بأن الحوادث السلبية الناتجة عن قيادة الدراجة الهوائية يقل احتمال حدوثها لهم بالمقارنة إلى القائدين اآلخرين 

 و يمكن تفسير هذه العالقة االرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و الثقة الذاتية المفرطة باعتبار أن .للدراجة الهوائية

التفاؤلية غير الواقعية تعمل على تشويه إدراك الفرد مما يجعل تفكيره منصبا على األحداث االيجابية التي يزداد حدوثها 

يتوهم الحصانة من اإلصابة باألذى، فتكون الثقة الذاتية المفرطة نتيجة للتفاؤلية غير الواقعية ، فبالنسبة له مقارنة باآلخرين

 . المرتفعة
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 :فرضية الثانيةمناقشة ال* 

 ".توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في القيادة" : تنص الفرضية على أنه    

و للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين هذين المتغيرين، كما هو موضح في الجدول    

و تشير هذه النتيجة إلى تحقق الفرضية . 1.16حصائيا عند مستوى ، و هي قيمة دالة إ1.56و كان يساوي ( 4)رقم 

 .الثانية، بمعنى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التفاؤلية غير الواقعية و السرعة في القيادة

ئجها عن التي أسفرت نتا( 5115النابلسي،)دراسة : لقد جاءت هذه النتيجة مؤيدة لنتائج العديد من الدراسات السابقة مثل   

التي بينت أن مرتكبي الحوادث ( 5165بوطبال،)وجود عالقة بين التفاؤلية غير الواقعية و حوادث المرور، و دراسة 

و يمكن تفسير . المرورية يمتلكون مستويات أعلى في التفاؤلية غير الواقعية من السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث مرورية

غير الواقعية هي توهم الحصانة ضد األحداث السلبية فيقدم السائق الشاب على اختراق  هذه النتيجة باعتبار أن التفاؤلية

 .السرعة دون مباالة باألخطار التي قد تنجر عنها معتقدا أنه في منأى عنها

 :مناقشة الفرضية الثالثة

 ".عد المرورتوجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و خرق قوا" : تنص الفرضية على أنه    

و للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين هذين المتغيرين، كما هو موضح في الجدول    

 .مما يشير إلى عدم تحقق الفرضية الثالثة. ، و هو ارتباط غير دال إحصائيا1.61و كان يساوي ( 4)رقم 

التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين ( 5166زعابطة، )تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة    

التفاؤلية غير الواقعية و احترام قانون المرور، أي كلما زادت التفاؤلية غير الواقعية قل احترام قانون المرور، في حين 

ء البنود التي تضمنها هذا أسفرت الدراسة الحالية عن عدم وجود أي عالقة بين المتغيرين و يمكن تفسير ذلك ربما في ضو

، و في رأي الباحثين قلما نجد هذا (أقود في االتجاه المعاكس، أقود حين اقتراب ظهور الضوء األحمر)المحور كعبارة 

من أفراد العينة % 46.61النوع من السلوكات الخطيرة، و إن وجدت فهي ال ترقى إلى مستوى العالقة، و كذلك فإن 

 .سنوات مما يقلل من المخاطرة 1و خبرتهم تتراوح بين سنة 

 :مناقشة الفرضية الرابعة

 ".توجد عالقة إرتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و إدراك الخطورة" : تنص الفرضية على أنه    

و للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين هذين المتغيرين، كما هو موضح في الجدول    

 .مما يشير إلى عدم تحقق الفرضية الرابعة. ، و هو ارتباط غير دال إحصائيا-1.64و كان يساوي ( 4)رقم 

أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين التفاؤلية غير الواقعية و إدراك الخطورة، و قد يعود ذلك إلى    

فمن الطبيعي " احتمال تسببك في حادث مرور"لذي ينص على قلة و طبيعة البنود التي تضمنها هذا المحور خاصة البند ا

أن يستبعد الشاب مثل هذا الحادث، حيث الحظنا أثناء تطبيق المقياس تردد المبحوثين و نفورهم عن مثل هذا النوع من 

بيعي أن يستبعد البنود، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مستوى مرتفع من التفاؤلية غير الواقعية و بالتالي فمن الط

المبحوث هذا الحدث السلبي ألنه يعتقد أن األحداث االيجابية تحدث عنده أكثر من األحداث السلبية، حيث وجد 

 .أن الناس تعتقد بأن احتمال وقوعها في األخطار أقل من المتوسط، فتكون التفاؤلية كآلية دفاعية ضد القلق" واينشتاين"

 :مناقشة الفرضية الخامسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة " : ص الفرضية على أنهتن    

 ".الخطير تعزى لمتغير الجنس

 :أسفر التحليل االحصائي للفرضية الخامسة عن مجموعة من النتائج كما يلي  

و تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . اب لصالح الذكوروجود فروق في التفاؤلية غير الواقعية بين السائقين الشب -6

 Gee)التي أسفرت عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التفاؤلية غير الواقعية، و تتفق مع دراسة ( 5116األنصاري، )

& Cairns,1994 )ق إلى و يمكن إرجاع هذه الفرو. التي كشفت عن وجود فروق بين الجنسين في التفاؤلية غير الواقعية

ما تتميز به هذه المرحلة العمرية من خصائص نفس اجتماعية كتكوين الهيكل االجتماعي و الرغبة في االستقالل 

واالعتماد على الذات، و ما تفرضه عليه من مسؤوليات كالرغبة في الزواج و توفير متطلباته كالسكن، كلها مسؤوليات 

إدراكية تكون التفاؤلية على رأسها فيستعملها كميكانيزم دفاعي ضد  تؤرق الشاب و تثقل كاهله مما يولد لديه تشوهات

حيث أن التفاؤلية مرتبطة بالقدرة على التصوير الذهني لنوعية الفرد الذي يمكن . القلق الناتج عن احباطات هذه المرحلة

ؤل قابل للتخيل وال يمكن التنبؤ أن يتورط في حادث مرور، بالرغم من هذا االرتباط بالصورة الحيوية النمطية إال أن التفا

 .  به
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و تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة . وجود فروق في السرعة في القيادة و خرق قواعد المرور لصالح الذكور -5

(Doobe,1989 ) التي أكدت أن الرجال يستعملون منبهاتهم ثالث مرات أكثر من االناث عندما ال يستجيب السائق

و يمكن تفسير هذه النتيجة بأن السائقين (. 5116العبودي،)ة عند تحول إشارة الضوء األخضرالموجود أمامهم بسرع

الرجال يعتبرون السيارة امتدادا لحدود ممارسة سلطتهم الجسدية و كأنها عضو من أعضاء الجسم، و من ثم اعتبارها 

 .طاركما أن الذكور أكثر ميال إلى حب االثارة و ركوب األخ. جزءا من ذات الفرد

و يمكن تفسير هذه النتيجة بأن الخصائص البيولوجية و النفسية للمرأة . وجود فروق في إدراك الخطورة لصالح اإلناث -3

 .تجعلها أقل مغامرة من الرجل و من ثم أكثر حيطة

 :مناقشة الفرضية السادسة

لتفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين في ا" : تنص الفرضية على أنه    

 ".الخطير تعزى لمتغير السن

 :أسفر التحليل االحصائي للفرضية السادسة عن النتائج التالية   

و تختلف هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه . عدم وجود فروق في متغير التفاؤلية غير الواقعية في ضوء متغير السن -6

التي كشفت عن وجود فروق بين المراهقين و الراشدين في ( Cohn, Macfarlane, yanez, & Imai,1995)دراسة 

من أن التفاؤلية غير الواقعية تزيد " واينشتاين"التفاؤلية غير الواقعية، و يمكن تفسير هذه النتيجة حسب ما أشار إليه 

 .بنقص أو عدم وجود تجربة شخصية

السيف خالد و ) في ضوء متغير السن، تتفق هذه النتيجة مع دراسة عدم وجود فروق في متغير سلوك السياقة الخطير  -5

إلى معدل للمخاطرة أعلى وتعرض للحوادث أكبر بين الشباب من السائقين التي أشارت ( 6611آل شارع عبد هللا، 

عن  فالشباب في هذه المرحلة يبحث. وصغار السن وانتشار نسبة أعلى من المخالفات والتصرفات المسببة للحوادث

انجازات خارقة لتأكيد ذاته و إبرازها بدفع سيارته بأقصى طاقتها متحديا قانون المرور بشكل واضح، و هو ما يفسر 

 (.من الحوادث سببها الشباب%  49حوالي )احتالل الشباب أعلى نسب حوادث المرور في العالم 

 :مناقشة الفرضية السابعة

ت داللة إحصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة توجد فروق ذا" : تنص الفرضية على أنه    

 ".الخطير تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 :أسفر التحليل االحصائي للفرضية السابعة عن النتائج التالية  

 )يجة تختلف مع دراسة عدم وجود فروق في متغير التفاؤلية غير الواقعية حسب متغير المستوى التعليمي، إن هذه النت -6

Shepperd, Quellette, & fernandez, 196 ) التي توصلت إلى زيادة التفاؤلية غير الواقعية لدى طالب السنة الثانية

عن الثالثة و الرابعة، حيث تنخفض التفاؤلية غير الواقعية لدى طالب السنة الرابعة مقارنة بطالب السنة الثانية و الثالثة 

و يمكن تفسير هذه النتيجة بأن التفاؤلية غير الواقعية تشوه إدراكي يرتبط بالعوامل (. 5116نصاري، األ)على التوالي

المعرفية و الشخصية، فكلما اتسعت خبرة الشخص كلما قل مستوى التفاؤلية لديه فقد نجد شخصا ذو مستوى تعليمي عالي 

 . دم ارتباط التفاؤلية بالمستوى الدراسي للفردلكنه أقل تجربة من شخص ذو مستوى تعليمي منخفض، و بالتالي ع

فالسياقة ليست علما و إنما هي فن . عدم وجود فروق في متغير سلوك السياقة الخطير حسب متغير المستوى التعليمي -5

 . يحتاج إلى مهارات و تدريب جيدين

 :مناقشة الفرضية الثامنة

حصائية بين السائقين في التفاؤلية غير الواقعية و سلوك السياقة توجد فروق ذات داللة إ" : تنص الفرضية على أنه    

 ".الخطير تعزى لمتغير الخبرة في السياقة 

 :أسفر التحليل االحصائي للفرضية الثامنة عن النتائج التالية  

تتفق هذه  .وجود فروق في التفاؤلية غير الواقعية حسب متغير الخبرة في السياقة لصالح فئة أكثر من خمس سنوات -6

التي أشارت إلى زيادة التفاؤلية غير الواقعية عند ذوي ( David, M.Dejoy, 1989)النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

التي كشفت عن وجود فروق بين ( Rutter, Quine & Albery, 1998)الخبرة في السياقة، و تختلف مع دراسة 

ممن لديهم خبرة قصيرة في قيادة الدراجات الهوائية لصالح ذوي  قائدي الدراجات الهوائية ممن لديهم خبرة طويلة و

فهذا معناه أن السائقين ذوي الخبرة الطويلة في القيادة أكثر تفاؤال غير واقعيا فهم يعتقدون أن الحوادث . الخبرة القصيرة

 .السلبية يقل احتمال حدوثها لهم بالنسبة إلى السائقين اآلخرين

 :وك السياقة الخطير تعزى لمتغير الخبرة في السياقة، و يمكن تفسير هذه النتيجة بما يليعدم وجود فروق في سل -5
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فالسائق الجديد قد يقوم ببعض السلوكات الخاطئة نتيجة لعدم التعود، حيث قد يغفل عن بعض اإلشارات أو يمشي بسرعة 

التعود يكون بمرور الوقت، و )بمرور الوقت  ال تتناسب مع الوضعية التي يوجد فيها نتيجة لخبرته القصيرة التي ستعزز

أما السائق ذو الخبرة في السياقة فيقوم بهذه السلوكات نتيجة للثقة الذاتية المفرطة في (. من ثم تقل السلوكات الخطيرة

 .سياقته و الحكم عليها بأنها ماهرة

البحث و الدقة، و ذلك باجراء الدراسة على عينة و في األخير نود أن نشير إلى أن هذه النتائج تبقى بحاجة إلى مزيد من    

 .أكبر حجما، لالستفادة من نتائجها بشكل أفضل

 :التوصيات

 :من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن إدراج التوصيات التالية   

 .تماعيةتكثيف الحمالت التوعوية المرورية عن طريق تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات التنشئة االج -6

 .تصميم مواقع الكترونية للتوعية المرورية -5

 .تصميم برامج عالجية و إرشادية للتقليل من التفاؤلية غير الواقعية -3

 .تكثيف برامج التثقيف الصحي للتقليل من سلوكات الخطر خاصة المتعلقة بسلوك قيادة السيارات -4
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 دراسة فارقية بين المسرعين إدارة السرعة وحوادث المرور

 وغير المسرعين من المراهقين

GESTION DE LA VITESSE ET LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

ETUDE CONCERNANT LA DIFFERANCE ENTRE LES CONDUCTEURS 

ADOLESCENT AVEC AXCE DE VITESSE ET VITESSE NORMALE 

 مقاوسي كريمة. 1 -

- KARIMAMEKA@YAHOO.FR . 

 -مشاشو قرمية. 5 -

- G.MACHACHOU@YAHOO.FR . 

 :الملخص

ة مهمة في حياة المجتمعات وخاصة حياة إن أهمية كل بحث علمي تتجلى بشكل خاص في كونه يعالج موضوعا أو قضي

لهذا جاءت هذه الدراسة بهدف محاولة الكشف عن العالقة بين إدارة السرعة وحوادث   األفراد منها  حوادث المرور،

مراهقا " 15"مراهقا  مسرعا و" 15"مراهقا  موزعا إلى " 30"حيث تكونت العينة من   المرور لدى عينة من المراهقين،

 :وذلك بتطبيق استبيان إدارة السرعة  للتحقق من الفرضيات لتالية ،غير مسرعا

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين  في تحديد السرعات القصوى:الفرضية األولى

 .آلمنةنتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين في احترام األنظمة ا:الفرضية الثانية

نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين  في ضرورة وجود الرقابة :الفرضية الثالثة

 .المرورية

وخلصت الدراسة إلى انه توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين  في تحديد السرعات القصوى وذلك 

توجد فروق  بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين في احترام  كما انه  لصالح المراهقين  غير المسرعين،

 األنظمة اآلمنة لصالح المراهقين غير المسرعين

 .، وأظهرت كذلك انه توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين  في ضرورة وجود الرقابة المرورية

حديد السرعات القصوى، األنظمة اآلمنة، الرقابة المرورية، إدارة السرعة، حوادث المرور، ت:  الكلمات المفتاحية

  .المراهق

Résume : 

L'importance de chaque recherche scientifique est particulièrement évidente dans le fait qu'elle traite 

un sujet ou un problème important dans la des sociétés et notamment dans la vie des individus. Parmi  

accident de la circulation. le but de cette étude est d'essayer de révéler la relation entre gestion de la 

vitesse et les accidents  de la circulation auprès d'un échantillon d'adolescents. L'échantillon est 

constitué de 31 adolescents  sont distribués a61 conducteurs adolescents avec excé de vitesse  et 61 

conducteurs adolescents  de vitesse  normale  ,en appliquant le questionnaire de gestion de la vitesse  

pour vérifier les hypothèses suivantes: 

La première hypothèse : nous attendons qu'il existe des différences . entre les conducteurs 

adolescents avec excé de vitesse et vitesse   normale dans la détermination des vitesses maximales 

La seconde hypothèse : nous attendons qu'il existe des différences entre . les conducteurs adolescents 

avec excé de vitesse et vitesse   normale    En ce qui concerne les systèmes  protecteurs  . 

La troisième hypothèse : nous attendons qu'il existe des différences entre  les conducteurs adolescents 

avec excé de vitesse et vitesse   normale de  La nécessité d'un contrôle de la circulation . 
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L'étude a conclu qu'il existe des différences entre les conducteurs adolescents avec excé de vitesse et 

vitesse   normale dans la détermination des vitesses maximales , au profit  des adolescents  de  vitesse   

normale , et qu'il existe des différences entre les conducteurs adolescents avec excé de vitesse et 

vitesse   normale    En ce qui concerne les systèmes  protecteurs  au profit   des adolescents de  

vitesse   normale , a montré qu'il y a des différences entre les conducteurs adolescents avec excé de 

vitesse et vitesse   normale    En ce qui concerne les systèmes  protecteurs. 

mots clés :gestion de la vitesse ,accident de la circulation , détermination des vitesses maximales, 

système protecteur, contrôle de la circulation,l’adolescent. 

 :مشكلة البحث-1

إن السرعة الزائدة وغير مالئمة هي المساهم األكبر في مشكلة اإلصابات على الطرق  التي تواجهها العديد من       

البلدان، فكلما ازدادت السرعة كلما ازدادت المسافة الالزمة للتوقف، وبالتالي ازدادت مخاطر حدوث االصطدام، ونظرا 

امتصاص  القدرة الحركية  خالل وقوع االصطدام بسرعة عالية ، تزداد بالضرورة مخاطر اإلصابة عند  لزيادة

تعتبر إدارة السرعة  أداة مهمة للغاية في تحسين السالمة  على الطرق ، ولكن زيادة مستوى االلتزام  بحدود .حدوثه

فكثير من السائقين  ال يقدرون . مهام السهلة  أبداالسرعة القصوى  والتخفيف من القيادة  بسرعات  خطرة ليست من ال

 .حجم المخاطر التي يقدمون  عليها،   وغالبا ما تتفوق في مخيلتهم فوائد السرعة الزائدة  على المشكالت  التي تنجم عنها

نحاء العالم ، وتبقى إدارة السرعة  إحدى اكبر التحديات التي تواجه العاملين في شؤون السالمة على الطرق  في كافة أ

وتستدعي  حلوال شاملة  ومتعددة األنماط  وطويلة المدى  وذلك لتبني  خطة حازمة وإستراتيجية تؤسس لمنظومة طرق  

أمنة ، تمثل إدارة السرعة  محورا لها ، ويكتسب  تخفيض  سرعة المركبات  أهمية  خاصة في المناطق ذات الطرق  التي 

وتتضمن إدارة السرعة  عدد كبيرا من .مين ، كالمشاة وراكبي الدرجات النارية ترتادها كتلة كبيرة  من المستخد

اإلجراءات  منها تحديد السرعات القصوى  وفرض االلتزام  بها ، وكذلك التركيز  على أهمية سالمة المركبات ، إدارة 

دد حوادث المرور وتخفيض الخ حيث تهدف  إلى تخفيض ع......الطرق  وجوانبها إلى جانب ذلك  الرقابة المرورية

اإلصابات الخطرة والوفيات  الناجمة عنها ، حيث انه كلما ازدادت  مساحة  اإلجراءات المتبعة  وكلما  زاد عدد 

اإلجراءات الرادعة للسرعة وشدتها  ومستوى تطبيقها  على المراهقين ، أو األشخاص  الذين تحصلوا على رخص سياقة 

ومن هنا حاولنا في بحثنا هذا أن نسلط  الضوء على شريحة المراهقين وذلك . تزام أعلىحديثا، كلما كان مستوى االل

وذلك من خالل تحديد  السرعات القصوى ، واألنظمة اآلمنة، " إدارة السرعة وحوادث المرور"بدراسة هذين المتغيرين 

 :والرقابة المرورية ولتوضيح مشكلة البحث نصيغها في التساؤالت التالية

 وجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين في  تحديد السرعات القصوى؟هل ت-

 مرعين وغير المسرعين من المراهقين في احترام األنظمة اآلمنة؟sهل توجد فروق بين ا-

 هل توجد فروق بين المسرعين  وغير المسرعين من المراهقين في ضرورة  وجود الرقابة المرورية؟-

 :دف هذه الدراسة   إلىته:هدف البحث-5

إيجاد واعتماد مجموعة من اإلجراءات  التي  تؤدي إلى تخفيض عدد حوادث المرور وتخفيض  اإلصابات  الخطرة  -

 .والوفيات  الناجمة عنها 

 .التعرف على العوامل المؤثرة على اختيار السائقين  للسرعة-

 .ادث المرورالتعرف على كيفية  تأثير إدارة السرعة في تخفيف من حو-
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 :أهمية البحث-3

 .انه يتناول ظاهرة حوادث المرور التي زاد انتشارها في السنوات األخيرة وأصبحت تهدد المجتمع-

 .انه يتناول هذه الظاهرة لدى فئة المراهقين ، هذه الفئة  االكثر تهورا في مجال السياقة-

القة بين إدارة السرعة وحوادث المرور  وذلك من خالل  تحديد كما يكتسي هذا البحث  اهميىة من خالل  انه يتناول الع-

 .السرعة القصوى، األنظمة اآلمنة،  الرقابة المرورية

كما تبرز أهمية هذه الدراسة فيما تسفر عنه من نتائج ومعلومات تساهم في معرفة مدى مساهمة إدارة السرعة في -

 .تخفيض حوادث المرور

 :فروض البحث-4

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين  في تحديد السرعات القصوى:ىالفرضية األول

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين في احترام األنظمة اآلمنة:الفرضية الثانية

راهقين  في ضرورة وجود الرقابة نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من الم:الفرضية الثالثة

 .المرورية

 :متغيرات البحث-5

هي طريقة فعالة  تدعو السائقين  إلى القيادة  بسرعات  توفر لهم  إمكانية الحركة  دون التخلي  عن  :إدارة السرعة-5-1

 .قواعد السالمة

ة  وكفاءة سرعة المركبات على شبكة تشمل إدارة السرعة عددا من اإلجراءات الهادفة  إلى تحقيق التوازن بين السالم

 .وهي تهدف  إلى تقليص القيادة السريعة في الشروط السائدة ، ورفع مستوى االلتزام  بحدود السرعة. الطرق

 .يستخدم على نطاق واسع لتعريف السرعات المقبولة: تحديد السرعات القصوى-5-1

لمسموح بها قانونا ، وبهذا المعنى يمكن اعتبار السرعة وهو يقدم لمستخدمي الطريق مؤشرا أساسيا للسرعة القصوى ا

القصوى بمثابت قرار المجتمع، يجري من خالل صيرورة قانونية بتحقيق التوازن بين مختلف المسائل المتعلقة باختيار 

 .لمرورالسرعة، وقد تطورت حدود السرعة القصوى عبر الزمن وفق األولويات المختلفة لكل مجتمع فيما يتعلق بنظام ا

" الضبط"هي ضبط المخالفة ، سواء بالطرق التقليدية ، أو عبر تقنيات كاميرا السرعة، حيث أن :الرقابة المرورية-5-3

السائق بمخالفته في أسرع وقت بعد الضبط " إعالم"هو خطوة في أسلوب التصدي  برمته  يضاف إليه خطوتين وهي 

حجم مخالفة السرعة ،  بتعبير اخرفإن الضبط وإعالم السائق وتأكيد العقوبة  العقوبة  بتطبيقها فعليا بحسب" تأكيد"ومن ثم 

 .كلها مجتمعة  خطوة مهمة في مواجهة المشكلة

ذلك من خالل هندسة اواعادة (إدارة الطرق وجوانبها والتركيز على أهمية سالمة المركبات) وتشمل :األنظمة اآلمنة-5-4

، أو تحويل الطريق  وبيئته إلى مكان أكثر تساهال ، كما تتوفر حلول تهدف إلى  هندسة الطريق لتشجيع السرعة المنخفضة

فصل مستخدمي الطريق منهم المشاة والمركبات ذات العجلتين عن  المسببات المحتملة لالصطدامات  التي تتسبب  بوقوع 

السيارات الحديثة الراكب الذي والتركيز على أهمية سالمة المركبات التي لها فوائد كثيرة حيث تحمي معظم .إصابات

 (.14-13-11،ص ص1007دليل إدارة السرعة،.)يضع الحزام ، وكذلك المراقبة الدائمة لها  من خطورة حوادث المرور
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هناك عدة تعاريف لحادث المرور فقد عرف على أنه نتيجة غير مرغوب فيها، و لم تكن لتحدث لو   :حوادث المرور-5-6

 .بالطريقة المستهدفة من طرف مصممه، يمكن اعتبار الحادث نتيجة لعدم عمل النظام أن النظام المعين سار

 : تتفاعل فيما بينها بالعالقات التالية. اإلنسان،  المركبة، المحيط: و يتكون النظام من ثالث عناصر

 أخذ المعلومات و معالجتها : العالقة بين المحيط و اإلنسان -   

 اإلجراءات المتخذة على المركبة : و المركبة العالقة بين اإلنسان -   

 .)4.، ص2004كباسي عبد هللا ، بوعافية لزهر،(السلوك الحركي على قارعة الطريق: العالقة بين مركبة و المحيط -   

 :لتحقيق هدف البحث تم إتباع اإلجراءات التالية : منهجية وأدوات البحث-6

منهج  الوصفي بأسلوب المقارنة، أما كونه منهجا وصفيا فقد تطلب اتصالنا  اتبعنا في بحثنا  هذا ال:منهج البحث-1-6

 .بالعينة ميدانيا وجمع البيانات منها ، أما كونه مقارنا فقد تمت المقارنة بين العينات في متغيرات البحث

وذلك من والية   سائقا غير مسرعا 61سائقا مسرعا ، و 61مراهقا منهم  31تكونت عينة البحث من  :عينة البحث-6-1

 سنة 53سنة إلى  51تراوحت أعمارهم مابين .باتنة وبلدياتها

 :من اجل تحقيق أهداف البحث استخدمنا األدوات التالية:أدوات البحث-6-3

حيث اتبعنا في بحثنا هذا المقابلة نصف موجهة ألفراد العينة من اجل تحديد المسرعين وغير المسرعين  :المقابلة-1-3-6

 .قين من اجل استغاللها في البحثمن المراه

 :أسئلة المقابلة نصف موجهة

 هل تتجاور السرعة المسموح بها على الطرق السريعة؟ -        

 هل تلتزم بالسرعة المحددة داخل المدينة؟ -

 هل تقود سيارتك بسرعة حتى وإن كانت الظروف الجوية سيئة؟ -

 لسفر؟ما هي السرعة التي تحبذ القيادة بها أثناء ا -

 هل تشعر بالنشوة عند زيادتك للسرعة؟لماذا؟  -

 هل تتعمد التقليل من السرعة المعتادة إذا كنت برفقة ركاب؟ -

، األنظمة (بنود4)محاور، تحديد السرعات القصوى 3بندا موزعين على  65مكون من :استبيان إدارة السرعة-1-3-5

 (.بنود4)، الرقابة المرورية(بنود 4)اآلمنة

، ويحصل على (ال)درجة واحدة إذا وضع عالمة تحت(6)يصحح االستبيان بأن يحصل المجيب على :التصحيحمفتاح -

 ( .نعم)درجتين إذا وضع عالمة تحت (5)

 :تفسر نتائج االستبيان وفق الجدول التالي: تفسير النتائج*

 

 1-5الدرجة من  تميل إلى السياقة دوما بسرعة اقل 

 61-6الدرجة من عند السرعة المحددةمعتدلة وتميل إلى السياقة 

 54-69الدرجة من عدوانية وتميل  إلى تجاوز السرعة المحددة

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

167 
 

   :إجراءات تطبيق أدوات البحث-9

 .أجريت الدراسة الميدانية في أماكن مختلفة للسائقين: اإلطار المكاني

 51/13/5163 إلى 11/13/5163يوما من  61استغرقت الدراسة الميدانية :اإلطار الزماني

المتوسط :لمعالجة البيانات التي أسفر عنها البحث الميداني، استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية :األساليب اإلحصائية-1

 .لدال لة  الفروق بين متوسطات العينات" ت"اختبار -االنحراف المعياري-الحسابي

 عرض النتائج:-2

 :وفق الفرضيات-6-6

 والتي نصها كالتالي:ولىنتائج الفرضية األ– 2-6-6

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير  المسرعين  من المراهقين في تحديد السرعات القصوى        

لداللة الفروق بين متوسطات  المسرعين وغير " ت"يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم :1الجدول رقم

 .المسرعين من المراهقين في تحديد السرعات القصوى

 

-     

الجدولية عند درجة حرية  "ت"تعتبر اكبر بكثير من قيمة "1.76"تساوي " ت"أن قيم ( 6)يتبين من الجدول رقم       

المحسوبة دالة إحصائيا، " ت"وبالتالي نقول أن قيمة "0.06"حيث تساوي عند هذا األخير " 0.05"ودرجة معنوية " 17"

بمعنى خر توجد فروق ذات داللة إحصائية عالية بين المجموعات محل الدراسة أي بين المسرعين وغير المسرعين من 

 .ت القصوى  وذلك لصالح المراهقين غير المسرعينالمراهقين في تحديد السرعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد السرعات القصوى

 المتغير               

 العينة

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 2.86 0.37 6.066 مسرعين مراهقين غير

 0.4 5.2 ينمراهقين  مسرع
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 والتي نصها كالتالي:نتائج الفرضية الثانية– 6-6-5

 . نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير  المسرعين  من المراهقين في احترام األنظمة اآلمنة       

لداللة الفروق بين متوسطات المسرعين وغير " ت"يم يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وق:1الجدول رقم

 .المسرعين من المراهقين في احترام األنظمة اآلمنة

 

 51"الجدولية عند درجة حرية " ت"تعتبر اكبر بكثير من قيمة "6.51"تساوي " ت"أن قيم ( 5)رقم  يتبين من الجدول-

المحسوبة دالة إحصائيا، " ت"وبالتالي نقول أن قيمة "1.11"حيث تساوي عند هذا األخير " 1.11"ودرجة معنوية "

سة أي بين المسرعين وغير المسرعين من بمعنى أخر توجد فروق ذات داللة إحصائية عالية بين المجموعات محل الدرا

 .المراهقين  في احترام األنظمة اآلمنة وذلك لصالح المراهقين غير المسرعين 

 والتي نصها كالتالي:نتائج الفرضية الثالثة– 6-6-3

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير  المسرعين  من المراهقين في ضرورة وجود الرقابة المرورية 

لداللة الفروق بين متوسطات  المسرعين وغير " ت"يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم :3رقم الجدول

 .المسرعين  من المراهقين في ضرورة وجود الرقابة المرورية

 

 الرقابة المرورية

 المتغير               

 العينة

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 0.07 1.31 6.33 سرعينمراهقين غير م

 3.10 6.26 مراهقين مسرعين

 17"الجدولية عند درجة حرية " ت"تعتبر اكبر بكثير من قيمة "0.07"تساوي " ت"أن قيم ( 3)يتبين من الجدول رقم -

المحسوبة دالة إحصائيا، " ت"وبالتالي نقول أن قيمة "0.06"حيث تساوي عند هذا األخير " 0.05"ودرجة معنوية "

عنى أخر توجد فروق ذات داللة إحصائية عالية بين المجموعات محل الدراسة أي بين المسرعين وغير المسرعين من بم

 .المراهقين في ضرورة وجود الرقابة المرورية وذلك لصالح المراهقين غير المسرعين

 األنظمة اآلمنة

 المتغير               

 العينة

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 1.26 1.12 6.46 مراهقين غير مسرعين

  1.14 5.93 مراهقين مسرعي
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 : وفق المقابلة-2-2

 مراهقين مسرعين المراهقين غير المسرعين محور السرعة

 ال عمن ال نعم

 %51 %91 %11 %41 تجاوز السرعة المسموحة

 %61 %61 %1 %61 التزام السرعة داخل المدينة

القيادة بسرعة في الظروف 

 الجوية العادية

1% 61% 11% 51% 

الشعور بالنشوة عند زيادة 

 السرعة

31% 91% 61% 11% 

 %11 %41 %31 %11 تقليل السرعة عمدا مع الركاب

 

يتجاوزون  المراهقين المسرعين ل أن هناك تفاوتا بين العينتين حول محاور السرعة بحيث يتبين أن يوضح الجدو       

غير أنهم حريصون أكثر . وهذا راجع إلى شعورهم بالنشوة أثناء زيادة السرعة غيرهمالسرعة المسموحة أكثر من 

 .بااللتزام بالسرعة داخل المدينة للحفاظ على أرواح الناس

 :لنتائجمناقشة ا-10

 :نتائج الفرضيات--10-1

 :التي نصها كما يلي:مناقشة نتائج الفرضية األولى :أوال

 نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير  المسرعين  من المراهقين في تحديد السرعات القصوى -

السرعات القصوى  على تبين تفوق المراهقين غير المسرعين  في تحديد ( 6)إن النتائج المسجلة في الجدول رقم       

المراهقين المسرعين، يعني أن المراهقين  غير المسرعين  هم أكثر حذرا  في استعمال  السرعة  سواء في الطرق 

السريعة أو في األحياء السكنية  وهذا راجع إلى الثقافة المرورية التي تم اكتسابها  أثناء تعليم السياقة  أو نتيجة  خبرة 

وري ، أو أن لديهم إدراكا مسبقا  بأن التجاوز الخطير  قد يوقعهم  في فخ سجل المخالفة أو في هؤالء مع الضبط المر

حادث مرور مميت ، في المقابل نجد مجموعة من المراهقين  يتجاوزون السرعة  المسموحة  وهذا  قد يراجع إلى 

أكثر من مكان ، ويتفق الجميع على الشعور   شعورهم بالنشوة ، أو بعد  مكان اإلقامة عن العمل  أو بسبب االنتقال  بين

بالحاجة إلى سرعة  أكثر  بحيث أن هناك  دائما أشخاص  يسارعون إلى مواعيد مستعجلة  وانجاز مهمات  متواصلة ، 

باإلضافة إلى إصرار المراهقين على البحث عن انجازات خارقة  في الطرقات  بدفع سياراتهم القوية  إلى أقصى طاقاتها 

مايفسر  كثرة حوادث المرور ، فنتائج التحليل  أكدت  أن هناك ميال  عاما سائدا بين المراهقين  اتجاه السياقة  وهذا

بسرعات تتخطى السرعة المحددة  نظرا لعدم  االقتناع  بالسرعة المعلنة أو أن التجاوز في حدود ذلك القدر ال يوقعهم  في 

 .مشاكل  خطيرة

 :التي نصها كما يلي:ة الثانية مناقشة نتائج الفرضي:ثانيا

 .نتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير المسرعين من المراهقين في احترام األنظمة اآلمنة -

تبين تفوق المراهقين غير المسرعين  في احترام األنظمة اآلمنة  على المراهقين (  5)إن النتائج المسجلة في الجدول رقم 

ين  غير المسرعين  هم  أكثر  تأكدا من سالمة  المركبة  من حيث المعدات، اإلطارات، المسرعين ، بمعنى أن المراهق

الخ  من خالل الفحص الدوري ، إلى جانب احترام  السرعات القصوى  في الطرقات  ذات ...المكابح ، العجالت، االضواء

المراهقين المسرعين   هم اقل احتراما   المسالك الصعبة   أثناء سقوط األمطار والثلوج  أو أثناء األشغال ،  في حين

لألنظمة اآلمنة  خاصة فيما يتعلق بهندسة الطرقات  فهم يغامرون ويحبون المجازفة  ويقومون بمناورات  خطيرة ، فليس 

هناك معنى لحياتهم  إذا لم يقوموا بذلك  خاصة في الطرقات الصعبة  والمسالك الوعرة  حسب تعبير المراهقين ، لكن في 
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لمقابل يحملون مسؤولية حوادث المرور للجهات المعنية التي تتكفل بإنجاز الطرقات  وتركيب اللوحات  ، وليس بسبب ا

 .تهورهم 

 :التي نصها كما يلي:مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :ثالثا

 .وريةنتوقع أن توجد فروق بين المسرعين وغير  المسرعين  من المراهقين في ضرورة وجود الرقابة المر

تبين تفوق طفيف بين المراهقين المسرعين وغير المسرعين  في ضرورة وجود (  3)إن النتائج المسجلة في الجدول رقم 

الرقابة المرورية ، حيث أن ضبط المخالفة  سواء بالطرق التقليدية  أو عبر تقنيات كاميرا السرعة  لن يكون ذا جدوى  في 

ع ، حيث أن الضبط هو خطوة في أسلوب التصدي  برمته كون الخطوتين األخريين معالجة السرعة  المتفشية في المجتم

العقوبة بتطبيقها فعليا خطوتين مكملتين لخطوة " تأكيد"السائق بمخالفته في أسرع وقت بعد الضبط، ومن ثم " إعالم"وهما 

ى  ألن ذلك  قد يعرضه لسحب الضبط ، بمعنى حين يخالف وتصله المخالفة سيجعله منتبها لعدم ارتكاب مخالفة أخر

الرخصة، إذا فلمخالفة  المرورية ليست هي الهدف ، كما أن الغرض ليس جباية  بقدر ما هي وسيلة نحو تحسين  سلوكيات 

 . السياقة

من خالل المقابالت التي أجريت  مع العينات  ونتائج االستبيان  تبين لنا  أن الحقيقة  المهمة  في :مناقشة عامة--11

هة السرعة  هي الضبط المروري  أو ضرورة وجود الرقابة المرورية  الذي هو حجر الزاوية ، وان انتشار المشكلة مواج

على مااكدته هذه الدراسة  كان نتاج  خلل  في تطبيق  النظام المروري ، مما أحال المشكلة  إلى أن تشكل  ظاهرة نتيجة  

كمن الخطورة ، ويتطلب  ضبط السرعة تبني برنامج  إدارة السرعة  الذي تحولها إلى طباع في ممارسة  السياقة ، وهنا م

الخ ، وتأتي مثل هذه ...يأخذ بعين االعتبار  السرعة المحددة، نوع الطريق، عدد المسارات،  خصائص الطريق الهندسية

السرعة ، فمن غير  المقبول   البرامج  في الوقت الراهن  من كون التوجه  لتطبيق تقنية  كاميرا السرعة  لمواجهة  مشكلة

تركيب  كاميرات السرعة  في طرق تفتقر  لوجود  لوحات السرعة المحددة من جهة ، أو توجد بها  لوحات سرعة  محددة  

من جانب أخر ، .ولكنها تبدو غير منطقية ، فضال  عن غياب  لوحات  السرعة المحددة  خصوصا داخل اإلحياء السكنية 

السرعة  ذو شأن  في اتخاذ  القرار حيال  حمالت  الضبط المروري  اليومي  التي تأخذ صفة الروتينية  فإن برنامج  إدارة

، فمن الواضح  من نتائج الدراسة  ان األحياء السكنية  ينبغي  أن تحظى  بأولوية  قصوى ، تليها الحضرية  من ناحية 

 .اختيار  السرعة  المحددة  المالئمة للطريق-:اط التالية مستويات الضبط ، ويمكن تلخيص  دور إدارة السرعة  في النق

 وضع ألية عمل  لنشر لوحات  السرعة  وصيانتها -

 .ضرورة الرقابة الدورية للمركبات-

 .تنفيذ الرقابة المرورية  للسرعات  سواء بواسطة  التقنية  أو الطرق التقليدية-

 

 (:استراتيجيات المواجهة)التوصيات واالقتراحات-11

 زمني جدول إعداد أهمية على التأكيد من والبد للتنفيذ،  قابلة استراتيجيات مواجهة  شكل في  التوصيات صياغة يمكن

المسئولة  الجهات بين مشترك عمل إعداده يتطلب ذلك أن إال ثمارها وتوتي الصورة حتى تتضح االستراتيجيات هذه لتنفيذ

 .إستراتيجية كل تنفيذ عن

 تنظيمية تاستراتيجيا -11-1

 .إليها الوصول وتسهيل ودراساتها السرعة ومعلومات بيانات جمع •

 جزء مدينة، جغرافيا مثل محدود مستوى مكان على المشكلة انتشار على للوقوف دوري بشكل السرعة معلومات تحليل •

 .مدينة من

 .جدواها تثبت التي األخرى والتقنيات الرادار كاميرات تقنية تطبيق •

 .السرعة لمراقبة التقليدية األساليب تطبيق في راراالستم •
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 وتربوية توعوية استراتيجيات -11-1

 أو السرعة، تجاه النزعة ذوي السائقين لفئة موجها يكون أي الموجهة بشريًا، التوعية حمالت تصميم ،  إما يكون والتوجيه

 .مشكلة توجد التي الطرق أي تجاه مكانيا،

 الهندسية األساليب تنفيذ عند الرقابة،وكذلك تقنيات تطبيق وعند الرقابة، حمالت مع تترافقل التوعية حمالت تنفيذ •

 .السرعة لمعالجة

 تربيون، متخصصون فيها علمية  يشارك بأساليب السائقين قناعات لتغيير المختلفة السائقين لشرائح حمالت تنفيذ •

 .ونفسانيون واجتماعيون،

 .التقييم تشمل لذلك خطة وضع دون من عويةتو حملة أو برنامج ينفذ أال •

 هندسية استراتيجيات -11-3

 . الطرق على المحددة السرعات اختيار • .

 .السرعة حوادث أو مخالفات به تكثر الذي الطريق على المحددة السرعة مراجعة •

 . الكاميرا موقع الختيار الهندسية المعايير وضع •

  قائمة المراجع

، بوعافية لزهر، دراسة إحصائيات حول حوادث المرور الطرق الوقائية المتبعة، مذكرة نهاية الدراسة كباسي عبد هللا -1

 .   ، باتنة5114لنيل شهادة مفتش في النقل البري، دفعة

 .5111دليل إدارة السرعة،منشورات منظمة الشراكة العالمية،جنيف،-1

 

 استبيان ادارة السرعة

 :..................الجنس .....................        :العمر...................             .... (اختياري:)االسم        

 ............................:سن الحصول على رخصة السياقة:...........................                  نوع العمل       

                          الـتـعـلـيـمــــات                                                    

إذا " ال"تحت )+( فيما يلي مجموعة من العبارات تدور حول ادارة السرعة، اقرأ كل عبارة منها وضع عالمة         

حدد موقفك اقرأها جيدا وحاول أن ت.  إذا كانت العبارة تنطبق عليك كثيرا" نعم" أو تحت.  كانت العبارة ال تنطبق عليك

 .إجابتك تستخدم لغرض البحث العلمي وسوف تحاط بالسرية التامة. أجب عن كل العبارات.منها 
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 نعم ال الـــــــبــــنــــــــــــــود

   .اتجاوز السرعة المسموح بها على الطرق السريعة-1

 .اقود سيارتي  بسرعة حتى وان كانت الظروف  الجوية سيئة-1

 

  

 .رك مسبقا  بان التجاوز القليل في السرعة المحددة ال يعرضني للخطراد-3

 

  

 .التزم بالسرعة المحددة  داخل االحياء السكنية-4

 

  

 .اقوم بالفحص الدوري لسيارتي-5

 

  

 .احترم لوحات السرعة على مختلف انواع الطرق-6

 

  

 .عدم وضوح  لوحات السرعة  سبب في حوادث المرور-7

 

  

 .ء هندسة الطرقات سبب في حوادث المرورسو-7

 

  

 .اعتقد في تركيب كاميرا السرعة صواب-2

 

  

 .المراقبة التقليدية مفيدة  في تخفيض السرعة-10

 

  

 .سحب رخصة السياقة  رادع لتخفيض السرعة-11

 

  

 .نظام التنقيط  في سحب رخص السياقة  مفيد لتخفيض السرعة-11
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 وعالقتها بسلوك السياقة الخطرة لدى السائقين أساليب المواجهة

Les stratégies d'ajustement et leur relation avec le comportement de la conduite 

dangereuse chez les conducteurs 

 أستاذ رئيسي بالمدرسة االبتدائية قريشي فيصلـ  1

faycalko@yahoo.fr. 

 ة العمومية،أخصائي نفساني للصح: رزقي رشيدـ  1

 :ملخص

عن طبيعة العالقة بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة الخطرة لدى السائقين، فضال هدفت هذه الدراسة إلى الكشف      

عن التعرف على الفروق بين أفراد العينة في كل من المتغيرين السابقين تبعا للجنس والسن والمستوى التعليمي وعدد 

التعرض لحادث مرور، ضمن المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، واعتمدت على عينة  سنوات السياقة وعدد مرات

وتم استخدام سنة، ( 16-66)تراوحت أعمارهم بين أنثى، ( 53)ذكرا، و ( 41)سائقا من مدينة سطيف، منهم ( 13)قوامها 

، وسلوك القيادة الخطرة (ة وتعديلترجم)، (Peter, V. & all, 1985)لبيتر وآخرون ( التدبر)أساليب المواجهة : مقياسي

في استخراج المتوسطات الحسابية، ( SPSS18)وتم االعتماد على الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  (.إعداد)

وتوصلت الدراسة إلى عدم  .(ف)، وتحليل التباين األحادي (ت)واالنحرافات المعيارية، ومعامالت االرتباط، واختبار 

ية سلبية ذات داللة احصائية ألساليب المواجهة بأبعادها، والدرجة الكلية لسلوك السياقة الخطرة، إال وجود عالقة ارتباط

الجنس، السن، )في بعد التجنب، وتم التوصل أيضا إلى انعدام الفروق بين السائقين في أساليب المواجهة تعزى إلى متغير 

وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير عدد سنوات السياقة، ، و(المستوى التعليمي، عدد مرات التعرض لحوادث المرور

كما توصلت أيضا إلى وجود فروق في سلوك السياقة الخطرة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وانعدمت الفروق في 

وقائية بقية المتغيرات األخرى، ومن خالل نتائج هذه الدراسة نقترح على الهيئات الوصية اعتماد الخطة النرويجية لل

  .المرورية للخروج من هذه المعضلة

Résumé  

      Cette étude visait à révéler la nature de la relation entre les stratégies d'ajustement (coping) et le 

comportement de la conduite dangereuse chez les conducteurs, Ainsi que l'identification des 

différences entre les individus d'un échantillon par apport aux deux variables précédentes, on fonction 

du sexe, âge, niveau d'éducation, la période de la conduite, et le nombre de fois d'exposition à un 

accident routier. Dans la méthodologie  descriptive corrélative comparative, en s'appuyant sur un 

échantillon de (63) utilisateurs de voiture de la ville de Sétif, dont (40) de sexe masculin, et (23) de 

sexe féminin, âgés (19 - 59) ans. Et on a utilisé deux mesures: les stratégies d'ajustement (coping) 

(Peter, V. & Al., 1985) (traduction, ajustement), et le comportement de la conduite dangereuse 

(réalisation). On adoptant le (SPSS18) dans l'extraction des moyennes arithmétiques, les déviations 

standards, les coefficients de corrélation, T-Test, et One-way Anova. L'étude a abouti qu'il n'y a pas 

de relation de corrélation négative statistiquement significative pour les stratégies d'ajustement avec 

ses dimensions, et le degré total du comportement de la conduite dangereuse, sauf dans la dimension 

d'évitement. A également été constaté que l'inexistence des différences entre les conducteurs dans les 

stratégies d'ajustement attribuées à la variance (sexe, âge, niveau d'éducation, et le nombre de fois 

d'exposition à un accident routier), et la présence des différences statistiquement significatives 

attribuées à la variable période de la conduite, comme on a constaté aussi qu'il y a des différences 

dans le comportement de conduite dangereuse attribué au sexe en faveur des sexes masculins, et les 

différences s'absentent dans le reste des autres variables, et au cours des résultats de cette étude nous 

suggérons aux autorités tutelles d'adopter le plan norvégien de la prévention routière pour aboutir à la 

résolution de ce dilemme.         

 .السياقة الخطرة أساليب المواجهة، سلوك :الكلمات المفتاحية
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 الجانب النظري للدراسة

 :اإلطار المفاهيمي: أوال

عن طبيعة العالقة بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة الخطرة لدى هدفت هذه الدراسة إلى الكشف  :ـ أهداف الدراسة 1

 .السائقين، فضال عن التعرف على الفروق بين أفراد العينة

الدراسة في انفرادها بدراسة عالقة أساليب المواجهة بسلوك السياقة الخطرة ، واسهامها تكمن أهمية  :ـ أهمية الدراسة 1 

 . في دراسة الفروق بين السائقين

تمثل الحوادث المرورية مشكلة اجتماعية واقتصادية في العديد من بلدان العالم، لما لها من آثار  :ـ مشكلة الدراسة 3

ا في منحى تصاعدي، حيث فاقت نسبة خسائرها البشرية والمادية ما تسببه اجتماعية واقتصادية وخيمة، خاصة وأنه

 .      األمراض المزمنة

وأوضحت اإلحصاءات والبيانات التي عرضها رئيس مصلحة أمن الطرقات على مستوى قيادة الدرك الوطني      

( 5165)الدرك، خالل العام الماضيبالجزائر، بأن إرهاب الطرقات ما يزال يحصد المزيد من األرواح، فسجلت وحدات 

بودية، خالد، )معاقا جسديا يوميا، ( 61)شخص بمعدل ( 3111)قتلى يوميا، وإعاقة ( 61)قتيل، بمعدل ( 3939)وفاة 

1013.) 

، ثم (6616)، وباتنة (6516)، متبوعة بوالية سطيف (6411)وقد سجلت والية الجزائر أكبر عدد من الحوادث      

شخٍص، ( 514)حادث مرور خلف هالك ( 6414)غرب تم تسجيل -وفيما يتعلق بالطريق السريع شرق، (6196)وهران 

غرامة، و ( 914161)مخالفة، و ( 639116)جنحة، و ( 461163)جريح، كما سجلت نفس الوحدات ( 5913)وإصابة 

ـ  5113)لممتدة بين مركبة مشبوهة، وتم تسجيل خالل الفترة ا( 6611)سحب رخصة السياقة، وتم حجز ( 565114)

 .(1013، .ج.أ.و). جريح( 4555115)قتيل، و( 34153)حادث خلف ( 545411( )5165

( 34ـ  51)وبيّنت األرقام تصنيفا لحوادث المرور حسب سن المتورطين، فانحصرت شريحة السن األكثر تورطا بين      

ثاني تصنيف شمل سنة صدور رخصة السياقة، و. %3.31حالة، أي ما يعادل نسبة ( 64111)سنة، بتسجيلهم ما يفوق 

والالفت لالنتباه . حالة( 51111)سنوات بأكثر من  1فجاءت في المرتبة األولى شريحة الحائزين على الرخصة األقل من 

حالة، وهي إحصاءات تستوجب ( 69111)ارتفاع عدد حوادث المرور للحائزين على رخصة السياقة أقل من سنتين بـ 

 (.1013بودية، خالد، ). إعادة النظر في معايير منح رخص السياقةحيطة وحذرا و

،  %65.61، والتجاوزات الخطيرة % 31.66وتمثلت األسباب الرئيسية لحوادث المرور في اإلفراط في السرعة      

 .(1013، .ج.ا.و).  %9.11وعدم احترام مسافة األمان بين سيارتين 

ناقوس الخطر من أجل احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتخفيف من أثارها االجتماعية وهذا ما جعل دولة الجزائر تدق      

والنفسية واالقتصادية من جهة أخرى، ودراسة جوانبها المتعددة والمتشابكة من جهة ثالثة، حتى يُتمكن من فهم أسبابها، 

 .ووضع سبل للوقاية منها

سية بدراسة مختلف العوامل السلوكية المؤثرة على سلوك السياقة وفي هذا الصدد اهتم الباحثون في مجال العلوم النف

الخطرة، ناهيك عن دراسة النماذج النظرية المفسرة لها، وتعد أساليب المواجهة من بين العوامل المؤثرة في السلوك، حيث 

اعلي لتعطي في دراستهما بأن أساليب المواجهة تعد في شكل تف (Lazarus & Folkman)وضح الزاريس وفولكمان 

 (.Lazarus, R. & Folkman, S., 1984. )تقييما مستمرا للحالة، وهذا إلعطاء استجابة متناسبة مع الموقف المهدد

ردود أفعال يضطلع بها األفراد عند التعامل مع وتلك األساليب تلعب دورا هاما في تقدير سلوك السياقة الخطرة، ك     

التصدي مباشرة للمشكل، أو : إدراكي عاطفي، وقد تتخذ أشكاال أكثر مباشرة مثالالمواقف العصيبة، وقد تكون من نوع 

 (.Steptoe,  A. , 1991. )وضع  طريقة للتجنب
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وسلوك السياقة الخطرة،  بناء على ما سبق جاءت الدراسة الحالية لتبحث في طبيعة العالقة بين أساليب المواجهة      

 :ت التاليةوذلك من خالل اإلجابة على التساؤال

 .بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة الخطرة لدى السائقينسلبية ذات الداللة االحصائية عالقة االرتباطية الأ ـ هل تنعدم ال

الجنس ـ ) هل تنعدم الفروق ذات الداللة االحصائية لدى السائقين في أساليب المواجهة بأبعادها تعزى إلى متغيرات ب ـ 

 (.عليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحادث مرورالسن ـ المستوى الت

الجنس ـ ) هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين السائقين في سلوك السياقة الخطرة بأبعادها تعزى إلى متغيرات ج ـ  

 (.السن ـ المستوى التعليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحادث مرور

 :رائي لمفاهيم الدراسةـ التعريف اإلج 4

ويعتبر السائق أكثر إيجابية كلما . الدرجة التي يحصل عليها السائق في االستبيان المستخدم لقياسه:أ ـ أساليب المواجهة

 . ارتفعت درجته عن المتوسط الحسابي

تبر السلوك خطرا أكثر ويع. الدرجة التي يحصل عليها السائق في االستبيان المستخدم لقياسه :ب ـ سلوك السياقة الخطرة

 . كلما ارتفعت درجته عن المتوسط الحسابي

 :ـ الدراسات السابقة 5

 :أ ـ دراسات أساليب المواجهة

إلى تدقيق استراتيجيات المواجهة المستعملة للتعامل مع ( 6616)( Billings & Moos)هدفت دراسة بيلينغ وموس      

رحا استفتاء يصف االستراتيجيات المركزة على المشكل، واالستراتيجيات حيث اقت، األحداث الضاغطة التي تواجه الناس

وأظهرت النتائج أن االستراتيجية المركزة على . عائلة بسان فرانسيسكو( 511)المركزة على االنفعال، وطبقاه على 

 فعال أكثر من الرجال،المشكل كانت أكثر استعماال لدى الجنسين، وأن النساء استعملن االستراتيجية المركزة على االن

وأظهرت هذه الدراسة أن بعض المتغيرات االجتماعية البيوغرافية وبعض جوانب الحدث الضاغط أثرت على اختيار 

وهكذا فإن األشخاص الذين لديهم مستوى ثقافي أو اجتماعي عالي، استعملوا االستراتيجية المركزة  إحدى االستراتيجيتين،

وتوصال كذلك إلى أن االستراتيجيات المركزة  لمستوى الثقافي أو االجتماعي المتدني،على المشكل أكثر من أصحاب ا

على المشكل استعملت بقلة عندما تعلق األمر بوفاة قريب، على العكس إذا تعلق األمر بمواجهة صعوبات اقتصادية أو 

 .(Billings, A. G., & Moos R. H., 1981).  مرض

إلى اكتشاف مختلف أساليب المواجهة التي ( 5119) (.Hartman & All)ون هدفت دراسة هارتمان وآخر     

مصابةً ( 11)تستعملها مريضات سرطان الثدي، وأساليب المواجهة التي يستعملها أقاربهن، وشملت عينة الدراسة 

مليات الجراحية، قريبا، وتوصال إلى أن المصابات كن يبحثن عن المساندة االجتماعية أثناء الع( 11)بسرطان الثدي، و

 .(Hartman, A., & All., 2007). عن األساليب المركزة على المشكل أكثر بعد أخذ العالجو

إلى البحث عن مدى عالقة إدراك المريضة لمرضها وأساليب المواجهة ( 5119) (Adeline)هدفت دراسة أدلين      

مصابةً ( 65)واجهة المناسبة، حيث شملت عينة الباحثة التي اختارتها، ومدى تأثير إدراك المرض في اختيار أساليب الم

بتناذر آالم العضالت، وتوصلت إلى وجود عالقة تأثير جزئية ألبعاد ادراك المرض في اختيار بعض أساليب المواجهة 

. وآليات الدفاعالسن، ومدة المرض، والتفاؤلية، : المناسبة، ووجود تأثير في اختيار أساليب المواجهة تبعا للمتغيرات التالية

(Adeline, P., 2007). 
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إلى الكشف عن أثر ادراك المرض في اختيار أساليب التدبر لدى عينة من ( 5166)هدفت دراسة أبركان الصالح      

ذكرا مصابا بالتكلس الرئوي، يقطنون بدائرة تكوت والية باتنة، ( 35)مرضى التكلس الرئوي، شملت عينة الباحث 

. سنة، استعمل مقياس ادراك المرض لموس موريس، ومقياس أساليب المواجهة لبولهان( 11-66)رهم بين تراوحت أعما

وتوصل إلى وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد إدراك المرض وأساليب المواجهة، ووجود تأثيرا إلدراك الصور االنفعالية 

، كما (إعادة التقييم االيجابي/ ن المساندة االجتماعية البحث ع/ حل المشكل ) في اختيار كل من أبعاد أساليب المواجهة 

الصالح، ). توصل أيضا إلى وجود تأثير لالعتقاد بفاعلية العالج واالنسجام مع المرض في اختيار بعد التأنيب الذاتي

1011). 

 :ب ـ دراسات سلوك السياقة

نة بين الفروقات العمرية لدى السائقين إلى المقار( 6611) (Michael & Moran)هدفت دراسة مايكل وموران      

واعتمدت على . الذكور، في تصورهم لمخاطر حوادث االمرور، فضال عن كشف دور المتصور في القدرة على السياقة

حيث تم عرض شريط فيديو عليهم يصور مختلف . سنة( 11 -31)سنة، والكبار من ( 51 -61)عينة الشباب الذكور من 

فكلتا المجموعتين قدمت استجابات  على أسئلة مخاطر حوادث المرور، والقدرة على السياقة عناصر سلوك السياقة، 

وتقييمات ذاتية، خلصت الدراسة إلى أن تقديرات مدى تورط السائقين الشباب في العام القادم كان أعلى من مجموعة كبار 

القيادة، على الرغم من أن عينة الشباب كانت  السن، وتم التوصل إلى تماثل المجموعتين في وقوع الحوادث وقدرتهم على

أكثر ثقة في قدرتها على السياقة السريعة، ومهارات تحمل المركبات الكبيرة من الفئة األخرى، عالوة على ذلك أظهرت 

ضد  بيانات السائقين الشبان خاصيتين مقلقتين، التفريق بين القدرة المحتملة والقدرة الفعلية، واعتبار أنفسهم محصنين

 .(Michael, & Moran, 1986). اآلثار الناتجة عن المستويات العالية من األخطار

إلى تحليل إحصاءات وأسباب حوادث السيارات في المملكة، وإلى ( 6611)هدفت دراسة النافع عبد هللا، وخالد السيف      

ت والعادات الشائعة والمسببة للحوادث، تحديد الخصائص النفسية واالجتماعية لسلوك السائقين، والتعرف على التصرفا

سلوك قيادة )الستخدام ذلك في برامج سياسات القيادة اآلمنة وتعليم سالمة المرور، واستخداما مقاييسا لتحليل سلوك القيادة 

، وكشفت الدراسة عن وجود نمط عام لسلوك قيادة (اختبار المعلومات المرورية/ مقياس سمات الشخصية / السيارات 

سيارات في المملكة يتسم بالميل إلى المخاطرة،  وعدم اتباع قواعد السالمة واألمان ومراعاة النظم وآداب المرور، وأن ال

هناك ارتباط قوي بين هذا النمط السلوكي، وارتفاع معدالت الحوادث والمخالفات المرورية التي تقع على شوارع 

% 61لسائقين يتعرضون لحادث أو أكثر خالل فترة قيادتهم، وأن من ا% 41وطرقات المملكة، وقد كشفت أيضا على أن 

يتجاوزون السرعة المسموح بها، كما % 11يقومون بارتكاب مخالفات مرورية، وأن % 43معرضون للحوادث، كما أن 

ختلف كشفت الدراسة على أن الشباب وصغار السن أكثر الفئات تعرضا للمخاطرة والحوادث، وأن سلوك قيادة السيارات ي

النافع، ). حسب السن والخبرة والمستوى التعليمي، ويبرز سلوك السياقة الخطرة كلما انخفض السن والمستوى التعليمي

 .(1277والسيف، 

إلى معرفة أثر كل من االختالفات العمرية في القيادة الخطرة والعدوانية، ( 6661) (Brian)هدفت دراسة براين      

( 16-61)سائق تراوحت أعمارهم بين ( 61111)ث المرور، حيث شملت عينة تقارب وتعاطي المخدرات على حواد

ليسوا أكثر ميال لالنخراط في ( 54-61)وخلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية من . سنة، تم استفتاؤهم عن طريق الهاتف

لتقرير االنخراط في السلوكيات  القيادة الخطرة، أو في ارتفاع معدالت الحوادث واالنتهاكات فقط بل كانوا أكثر عرضة

أكثر عرضة في تقرير السلوك المحفوف ( بصفة عامة)سنة ( 54-51)كما وجد أن الفئة العمرية من . الخطرة األخرى

( 66-61)سنة، في حين أن الفئة العمرية من ( 66-61)من الفئة العمرية من ( سواء تعلق األمر بالقيادة أم ال)بالمخاطر، 

ن تكون ضمن أعلى معدالت الحوادث واالنتهاكات، كما لوحظ تساوى الجنسين في نفس الفروقات العمرية سنة مالت إلى أ

على الرغم من أن تأثير العمر كان أكثر وضوحا لدى الذكور، كما توصلت أيضا إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية مقبولة 

 (.Brian, 1990).بين متغيرات الدراسة
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إلى معرفة مختلف العوامل النفسية واالجتماعية المؤثرة على سلوك السائق، ( 6666)ريفة وآخرون هدفت دراسة بوظ     

سائق من مدينة الجزائر وضواحيها، وخلصت نتائج دراستهم إلى نقص تدريب السائقين من ( 6111)ضمن عينة قوامها 

المنبه )معظم السائقين يميلون إلى االنفعال والعناد ، كما توصلوا أيضا إلى أن ...(الثقة في النفس، الصبر)الناحية النفسية 

كما أن بعضهم . ، ويواصلون قيادة السيارات على الرغم من شعورهم بالتعب، وقلة التركيز واالنتباه(الصوتي أو الضوئي

 .    (1221ن، بوظريفة، وآخرو) . ال يحترم قوانين المرور، وال يبالي بها، بدافع أنه يستطيع الفرملة في الوقت المناسب

إلى تقييم معارف وسلوك آباء عينة من الطالبات، وهي عينة عشوائية ( 5115)هدفت دراسة ندى علي، وأحمد قاسم      

ل ذاتي االستكمال، ( 5416)قوامها  ام والخبر والقطيف والجبيل، وأُخذت البيانات بواسطة استبيان مفصَّ سائقاً من الدمَّ

لسائق وسلوكه إزاء القواعد المنظِّمة لحركة المرور على الطرق، وخلصت الدراسة إلى أن اشتمل على أسئلة عن معارف ا

ض لحوادث مرورية، وأن % 15 % 11منهم يلتزمون بربط حزام األمان، وأن % 91من أفراد العينة سبق لهم التعرُّ

. للمرور وبمخاطر المرور ال تطابق سلوكهميستخدمون الهاتف الجوال أثناء القيادة، وأن معرفة السائقين بالقواعد المنظِّمة 

 .(1007ندى، وأحمد، )

إلى الكشف عن طبيعة العالقة التي تربط بين متغيري جودة الحياة المتعلقة ( 5116)هدفت دراسة سارة بهلول      

ادة السيارات التدخين، الكحول، سلوك قي) بالصحة والمعتقدات الصحية التعويضية وبين سلوكات الخطر المتعلقة بالصحة

سائق ذكر، وتم استخدام سلم جودة الحياة المتعلقة بالصحة، وسلم ( 613)لدى عينة قصدية مكونة من (. وقلة النشاط البدني

المعتقدات الصحية التعويضية، واستبيان سلوك قيادة السيارات، واستبيان سلوكات الخطر المتعلقة بالصحة، وتوصلت إلى 

إحصائيا بين المعتقدات الصحية وبين سلوك قيادة السيارات، وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة  وجود عالقة ارتباطية دالة

 . (1002سارة، ) . إحصائيا بين جودة الحياة وبين سلوك قيادة السيارات

قة إلى الكشف عن طبيعة العالقة التي تربط التفاؤل غير الواقعي بسلوك السيا( 5166)هدفت دراسة سيرين زعابطة      

فضالً عن التعرف على الفروق بين أفراد العينة في كل من التفاؤل غير الواقعي وسلوك السياقة , الصحي لدى السائقين

الصحي حسب متغيرات السن والمستوى التعليمي وعدد مرات التعرض لحادث مرور ومدة السياقة الفعلية، وقد خلصت 

غير الواقعي وسلوك السياقة الصحي، وانعدام الفروق الدالة احصائيا بين إلى وجود عالقة سلبية دالة احصائيا بين التفاؤل 

السائقين في سلوك السياقة الصحي تعزى إلى السن، والمستوى التعليمي، ومدة السياقة الفعلية، أما متغير عدد مرات 

سيرين، ). حادث التعرض لحادث مرور فتوصلت إلى وجود فروق تعزى لصالح الفئة التي لم يسبق لها التعرض ألي

1011). 

إلى التعرف على مدى شيوع سمة التفاؤل غير الواقعي لدى السائقين ( 5165)هدفت دراسة بوطبال سعد الدين      

سائق، ( 541)الشباب، وطبيعة الفروق بين مرتكبي الحوادث المرورية وغيرهم في هذه الخاصية، اعتمد على عينة قدرها 

الواقعي الذي كيفه بدر األنصاري على البيئة الكويتية، وتوصل إلى أن الشباب المرتكب  طبق عليهم مقياس التفاؤل غير

للحوادث المرورية يملكون مستويات أعلى في التفاؤل غير الواقعي، من السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث، وتوصل أيضا 

السائقين العزاب فيما يخص التفاؤل غير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السائقين الشباب المتزوجين و

 .(1011 بوطبال،). الواقعي

 : ـ التعليق على الدراسات السابقة 6

، وأن (االنفعال/ المشكل ) أ ـ اجمعت دراسات أساليب المواجهة على أن كال الجنسين طبق االستراتيجيتين المركزة على 

 .فعالاإلناث أكثر استعماال لالستراتيجية المركزة على االن

 .      ب ـ انعدمت الدراسات التي بحثت عن العالقة بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة الخطرة

ج ـ انعدمت الدراسات التي اهتمت بدراسة الفروق في سلوك السياقة الخطرة تبعا للجنس، وعدد مرات التعرض لحوادث 

 .المرور

 . المواجهة في مجال الصحةحصرت غالبية الدراسات السابقة البحث في أساليب د ـ 
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 :في ضوء مشكلة البحث وأهدافه يمكن صياغة الفرضيات التالية :ـ فرضيات الدراسة 7

بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة الخطرة لدى سلبية ذات داللة احصائية ـ نتوقع عدم وجود عالقة ارتباطية  6

 .السائقين

الجنس ـ ) بين السائقين في أساليب المواجهة بأبعادها تعزى إلى متغيرات ـ نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  5

 (. السن ـ المستوى التعليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحادث مرور

الجنس ـ ) ـ نتوقع وجود فروق ذات داللة احصائية بين السائقين في سلوك السياقة الخطرة بأبعادها تعزى إلى متغيرات  3

 (.سن ـ المستوى التعليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحادث مرورال

 :أساليب المواجهة: ثانيا

 :أساليب المواجهة هي: ـ تعريف أساليب المواجهة 1

ـ جميع التطورات التي يضعها الشخص بينه وبين الحدث الذي يتصوره كحدث مهدد له للتحكم فيه أو قبوله، أو      

 (.Lazarus, R., & Launier, R., 1978. )ن تأثيره على راحته الجسدية أو السيكولوجيةالتخفيف م

ـ جميع الجهود المعرفية والسلوكية المقصودة التي يستعملها الفرد للتحكم أو التقليل، أو مالئمة المطالب الداخلية أو      

 .(Lazarus, R. & Folkman, S., 1984) .والتي تتغلب على قدراته ،الخارجية المهددة للفرد

ردود الفعل التي يضطلع بها الفرد عند التعامل مع المواقف العصيبة، وقد تكون من نوع إدراكي عاطفي، وقد تتخذ  ـ     

 (.Steptoe,  A. , 1991. )التصدي مباشرة للمشكل، أو وضع  طريقة للتجنب: أشكاال أكثر مباشرة مثال

يات، يستعملها الشخص مع بيئته المدركة، على أساس أنها تشكل تهديدا له، ومن ثم ـ عبارة عن  مجموعة من العمل     

البحث عن كيفية التحكم والمالئمة والتقليل من التهديد المدرك لذاته الفيزيقية أو النفسية، في شكل تفاعلي لتعطي تقييما 

 .مستمرا للحالة، وهذا إلعطاء استجابة متناسبة مع الموقف المهدد

 :اذج أساليب المواجهة التقليديةـ نم 1

التعامل عن طريق القوة، واستجابات سلوكية فطرية ومكتسبة عند مواجهة في هذا النموذج يقتصر  :أ ـ النموذج الحيواني

 .(Dantzer, R., 1989) .ويتمثل في الهروب أو التجنب أو الهجوم, مواقف مهددة

مواجهة في هذا النموذج مع آليات الدفاع الالشعورية لتتصدى للصراعات تجتمع أساليب ال :ب ـ النموذج السيكولوجي لألنا

واالنفعاالت المهددة للفرد وتخفض القلق المتولد لديه، كما تقوم هذه المواجهة الالشعورية بالتحكم في األحداث المهددة 

 .دون حلها نهائيا، ولكن بتكييفها لتتماشى مع حالة الفرد

هذا النموذج تعتبر أساليب المواجهة عملية دينامية شعورية ونوعية تقيم الحالة على أنها مهددة في  :ج ـ النموذج التفاعلي

الصالح، أبركان، ). ومكلفة، فيقوم الفرد باستعمال مختلف الطرق والجهود المعرفية والسلوكية بواسطة التغذية الراجعة

1011). 

 : ـ النظرية المعرفية ألساليب المواجهة والضغوط 3

أنصار هذه النظرية يعتبرون الضغط ال يتعلق فقط  :نفسانية شدة/ أساليب المواجهة كمهدئ للعالقة موقف ضاغط أ ـ

بالموقف أو الفرد و لكن بالعالقة بين الفرد والمحيط، واستجابة الضغط تكون عند حدوث موقف ما يفوق قدرة الفرد،  

لتوازن بين متطلبات الموقف االستفزازي وقدرات الفرد في ويمكن أن يهدد توافقه، وهذا الرد هو نتيجة الختالل ا

 (.Matheny, K., & all., 1986)، (Folkman, & all., 1986)،  (Lazarus, & Folkman, 1984) .مواجهته
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 التقييم هو عبارة عن عملية معرفية يستطيع الفرد من خاللها التعرف على كيفية تقييم موقف معين قد: ب ـ عملية التقييم

يشكل خطرا على توافقه، وتتدخل فيه عوامل فطرية، وأخرى مكتسبة، ويمكن التمييز بين نوعين من التقييم أولي يقيم به 

الفرد ما هو قائم في الوضعية، وثانوي يدفع إلى تفعيل استراتيجيات المواجهة، والتعامل مع المواقف الضاغطة، والتقليل 

 . من الضغط االنفعالي

يمكن مواجهة المواقف الحرجة عن طريق : اجهة كاستراتيجية للتكيف مع المواقف النفسية المشكلةج ـ أساليب المو

التجنب ، واليقظة، واألنشطة المعرفية المتصلة بالحرمان، والمجهودات السلوكية النشيطة، وال يمكن التأثير على النفسية 

 .لفرديالمتولدة عن الوضعية إال باالستراتيجيات الفعالة والتقييم ا

معايير فعالية أساليب المواجهة في الواقع كل األعمال الجارية في هذا المجال تشير إلى أن  :ـ فعالية أساليب المواجهة 4

ينبغي أن تقيم بطرق متعددة األبعاد، وتكون هذه األساليب جيدة إذا مكنت الشخص من التحكم في الموقف أو الحد من شدة 

 . (Lazarus, & Folkman, 1984).البدنية والنفسية تأثير العدوانية على السالمة

 :سلوك السياقة الخطرة: رابعا

 :سلوك السياقة الخطرة هو :ـ تعريف سلوك السياقة الخطرة 1

. ـ مجموعة من السلوكات غير المقبولة يقوم بها السائق أثناء قيادة السيارة، وتزيد خطورتها كلما قلت خبرة السائقين     

(Jonah, B. A., 1986) . 

 .السلوكات التي يقوم بها السائق أثناء قيادته السيارة وينجر عنها خطرا سواء على حياة السائق أو حياة الراجلين ـ     

 .(1002بهلول، سارة، )

 :من بين أهم األسباب ما يلي :ـ أسباب حوادث المرور 1

العامل البشري يعتبر المتسبب األول في حوادث السير، لقد أكدت الدراسات وعملية المتابعة على أن : أ ـ العنصر البشري

المركز الوطني ). للراجلين %63.61ترجع ألخطاء السائق، و %91.13، بواقع 5161لسنة  %11.93حيث بلغت نسبته 

 .(1010للوقاية واألمن عبر الطرق، 

وادث المرور، حيث بلغت نسبتها قد تكون المركبة نفسها أحد العوامل المتسببة في ح: ب ـ هندسة وصيانة السيارات

 .  (المرجع السابق). ، وذلك بسبب خلل يعتريها5161لسنة  4.16%

من  %11على الرغم مما تبذله الدولة الجزائرية في تغطية شبكة الطرق، فإن أكثر من : ج ـ البيئة وهندسة الطرق

تقرير البنك ). %91في وضع أسوأ بنسبة الطرقات مصنفة بأنها في وضع سيء، بينما توجد الطرق البلدية والريفية 

، بسبب حالة الطرقات المتردية، 5161لسنة  %3.35وهذا العامل تسبب في حوادث المرور بنسبة . (1010العالمي، 

 .(1010المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق، )... وانعدام اإلشارات المرورية، وانعدام اإلضاءة، وإبهار الشمس

تبرز ثالثة سلوكيات للسواق تساهم في  عند تحليل أقوال المخالفين: المؤدية إلى وقوع السائق في المخالفة ـ العوامل 3 

 وقوع الحوادث قد تكون من غير قصد أثناء الشرود الذهني، أو قد

تذكر، بينما فالسلوك األول ال يشكل خطورة . تكون نتيجة سوء التقدير وكذلك قد تكون نتيجة تعمد مخالفة قوانين المرور

 . (1. عبد هللا المدني، هاشم، ص). اآلخرين يشكالن خطورة عظيمة

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

180 
 

حددت المنظمة الدولية للوقاية من حوادث المرور التدابير كتأهيل المختصين في  :ـ تدابير الوقاية من حوادث الطرقات 4

فع مستوى الوعي دوليا بمخلفات حوادث الوقاية المرورية، وتبادل الخبرات في مجال السالمة المرورية، والعمل على ر

المرور، ودعم األبحاث المتعلقة بالسالمة المرورية، مع الحث على تطوير المعارف الطبية، والبيداغوجية، واالقتصادية، 

والتقنية، واستراتيجيات الوقاية، وتنظيم ندوات، وأيام دراسية، وورش عمل، ومعارض، ومسابقات، وتظاهرات دولية، 

عيسى، محسن ). البحث العلمي المتعلق بالوقاية المرورية، وتطويره عن طريق جمع ونشر الوثائق المرجعيةوتشجيع 

   .(1002العجمي، 

تعد النرويج من الدول التي تقل فيها حوادث المرور واإلصابات في  :ـ النرويج مثال لتدابير الوقاية المرورية الناجحة 5

 ,Ivar, Haldorsen). قتيال( 545)، وعدد ضحايا الطرقات(5111)حادثا لسنة( 551)العالم حيث بلغ عدد الحوادث

ويرجع السبب في ذلك إلى االهتمام البالغ بحوادث المرور من طرف الحكومة، وبسبب الشعب النرويجي الذي . (2008

المدن الحضرية كان في يعتبر أكثر شعوب العالم تقيدا وتطبيقا لقواعد المرور، حيث لُوحظ أن استعمال حزام األمن في 

، %66.4، أما في المناطق الريفية كان يمثل %16.4إلى ما نسبته ( 5119)، فارتفع سنة%14يشكل نسبة ( 5114)سنة

 . (Cecilie, Waterloo, 2008).%63.9فارتفع إلى نسبة

علومات بطريقة احترافية وذلك نتيجة الجهود االحترافية والواقعية في مجال السالمة المرورية التي تنطلق من نشر الم

مستمرة، مستقاة من حوادث السير، ومن المعارف العلمية بواسطة جهاز مختص أنشيء لذلك الغرض، تكفل بوضع خطة 

 ,Sigurd).، تهدف للوصول إلى النقطة الصفرية في عدد الوفيات(5166)وتنتهي سنة( 5161)وقائية متطورة تبدأ سنة

Løtveit, 2008) .ة نجملها في العناصر التاليةضمن محاور أساسي: 

 .ـ استمدت خطتها الوقائية من الدراسات واألبحاث الميدانية المعدة خصيصا لهذا الغرض

 .ـ ضبطت عوامل ومسببات حوادث السير انطالقا من تحليل معطيات األبحاث السابقة

 .سنة (54ـ  61)ـ عززت السلوك االيجابي، وأطفأت السلوك السلبي، عند الفئة العمرية 

 .ـ رصدت العوامل المسفرة عن األضرار البشرية للحفاظ على حياة اإلنسان بالدرجة األولى

 .ـ اعتمدت في إعداد خطتها على المحترفين، وأوكلت مهمة التوعية للمؤسسات التربوية

 ـ حثت السائقين على تطبيق اإلرشادات المكتوبة الخاصة بإجراءات وتدابير الوقاية المرورية

 ...(.تحسين الطرق، ممرات الراجلين، نقاط العبور) لت أهمية قصوى لهندسة الطرق ـ أو  

 .ـ شملت خطتها الوقائية العنصر البشري، والمركبات، والبيئة، وقوانين المرور

 .ـ استعانت في مجال الحمالت الوقائية بوسائل خاصة احترافية، لنشر المعلومات المرورية

 .  (1011أحسن، مبارك، ). اعه كجزء من الخطة الوقائيةـ كرست التقييم الشامل بأنو

 اإلجراءات الميدانية للدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المقارن حيث يتكفل هذا المنهج بوصف الظاهرة وصفا دقيقا  :أوال ـ منهج الدراسة

لظواهر األخرى، والتعبير عنها بشكل من خالل التعبير النوعي، ودراسة العالقات التي توجد بين هذه الظاهرة وا

  :ثانيا ـ العينة.كمي

 . 56/13/5163إلى  16/13/5163 :تم إجراؤها بمدينة سطيف، من: ـ حدود الدراسة 1

( 16-54)تراوحت أعمارهم بين ذكرا، ( 41)سائقا من مدينة سطيف، منهم ( 13) تكونت العينة من: ـ التعريف بالعينة 1

( 15-66)تراوحت أعمارهن بين أنثى، ( 53)و (. 1.96)، وانحراف معياري قدره (44.91)ه سنة، بمتوسط حسابي قدر

 (.6.64)، وانحراف معياري قدره (33.16)سنة، بمتوسط حسابي قدره 
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 :نبينها في الجدول التالي :ـ خصائص العينة 3

 (عدد مرات التعرض لحادث /مدة السياقة/ المستوى التعليمي/ السن ) يبين خصائص العينة حسب ( 1)جدول رقم 

 الجنس المتغير

 المدى 

 %النسبة  المجموع %النسبة  إناث %النسبة  ذكور

 61.6 61 34.1 1 1 5 سنة 51إلى  66من  العمر

 51.1 63 31.4 9 61 1 سنة 31إلى  56من 

 33.3 56 31.4 9 31 64 سنة 41إلى  36من 

 51.4 61 4.4 6 39.1 61 سنة 11إلى  46من 

 14.1 13 1 1 9.1 3 سنة فما فوق 16ن م

 المستوى 

 التعليمي

 1 1 1 1 1 1 أمي

 1.3 4 4.3 6 9.1 3 ابتدائي

 64.3 6 4.3 6 51 1 متوسط

 51.1 61 56.9 1 35.1 63 ثانوي

 11.1 35 16.9 61 41 61 جامعي

 31.1 53 16.1 61 69.1 9 سنوات 61إلى  6من  عدد سنوات القيادة

 31.5 66 69.4 4 39.1 61 سنة 51 إلى 66من 

 31.5 66 1.9 5 45.1 69 سنة 31إلى  56من 

 3.6 15 4.3 6 5.1 6 سنة فما فوق 36من 

عدد مرات التعرض 

 لحادث

 36.9 51 11.1 63 31 65 مرة 11

 41 56 31.1 9 11 55 مرة 5إلى  6من 

 6.1 1 63 3 9.1 3 مرات 4إلى  3من 

 3.5 5 1 1 1 5 مرات 1إلى  1من 

 6.1 6 1 1 5.1 6 مرات 1إلى  9من 
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 : تم استخدام األداتين التاليتين لقياس المتغيرين وهما :ثالثاـ أدوات الدراسة

بعد  ،(Peter, V. & all, 1985)المواجهة لبيتر وآخرون أساليب  مقياس استخدام تم :ـ مقياس أساليب المواجهة 1

بندا، البحث عن ( 61)حل المشكل  :وهي أبعاد خمسة يقيس بندا( 45)ديله، والمتكون من ترجمته من اللغة االنجليزية وتع

بنود، وتتم اإلجابة عنها ضمن أربعة ( 61)بنود، التجنب ( 1)بنود، األمنيات ( 3)بنود، تأنيب الذات ( 1)الدعم االجتماعي 

البنود ( 19)، ما عدا 4إلى  6نود بتدرج قيمي من وتصحح جل الب. أبدا، أحيانا، غالبا، دائما: اختيارات تتدرج كما يلي

 :فيعكس التدرج، وتم حساب الشروط السيكو مترية للمقياس كما يلي. 46، 36، 51، 61، 64، 61، 1: التالية

 :تم حساب الصدق بطريقتين: أ ـ الصدق

بين متوسطات درجات  من طرفي التوزيع، ثم حسبت الفروق %44تم سحب  (:المقارنة الطرفية)ـ الصدق التمييزي 

لداللة الفروق بين المتوسطات، ( ت)مجموعة األرباعي األعلى، ومتوسطات مجموعة األرباعي األدنى، باستخدام اختبار 

 .يبين المقصود( 5)والجدول رقم

 لمقياس أساليب المواجهة( المقارنة الطرفية)يوضح الصدق التمييزي ( 1)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي.ب حل المشكل أبعاد المقياس

 **1.41 *5.56 **3.66 **3.11 **3.31 **1.15 (ت)قيمة 

كلها دالة إحصائيا، وهذا يشير إلى أن المقياس بأبعاده له القدرة على التمييز " ت"أن قيم ( 5)يتضح من الجدول رقم      

 .صدقهبين المجموعتين المتطرفتين مما يدل على 

تم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد استراتيجيات المواجهة بالدرجة الكلية للمقياس، والجدول رقم : صدق المحتوىـ 

 .يبين النتائج التي أسفرت عنها المعالجة اإلحصائية للصدق( 3)

 لية للمقياسيوضح معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس أساليب المواجهة بالدرجة الك( 3)الجدول رقم 

 التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي.ب حل المشكل أبعاد المقياس

 **1.14 **1.91 **1.19 **1.96 **1.65 معامل االرتباط

، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق (1.16)أن جميع األبعاد دالة عند مستوى ( 3)يتضح من الجدول      

 . ر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحاليةالداخلي كما يشي

( 4)أما معامل ثبات المقياس فتم حسابه بطريقة ألفا كرو نباخ، وطريقة التجزئة النصفية، والجدول رقم : ب ـ الثبات

 :يوضح النتائج

 .ليب المواجهة بأبعادهيوضح معامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان لمقياس أسا( 4)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي.ب حل المشكل أبعاد المقياس

 1.19 1.19 1.51 1.14 1.91 1.11 ألفاكرونباخ.ث. م

 1.96 1.16 1.14 1.36 1.94 1.65 جتمان.التجزئة ن

، (1.11ـ  1.19)درجات أبعاد المقياس تراوحت بين أن قيمة معامل ثبات ألفاكرونباخ ل( 4)يتضح من الجدول رقم      

، وأما (1.65ـ  1.16)وأما بالنسبة لمعامل ثبات جتمان فتراوحت أبعاد المقياس بين (. 1.19)وأما درجته الكلية فكانت 

 .هومما سبق يتبين أن القيمة المرتفعة لدرجات المقياس الكلية تدل على درجة ثبات(. 1.96)الدرجة الكلية فكانت 
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بعد االطالع على مجموعة من الوثائق والمعلومات، والرصد ألهم أسباب حوادث  :ـ مقياس سلوك السياقة الخطرة 1

 :وهي أبعاد ثالثة يقيس بندا( 31)سلوك السياقة الخطرة المتكون من  مقياس إعداد المرور على المستوى الوطني، تم

بنود، تتم اإلجابة عنها ( 11)بنود، األحاسيس السلبية أثناء السياقة ( 19)بندا، السياقة االنفعالية ( 61)السياقة الخطرة 

درجات، وتم حساب  4إلى  6أبدا، أحيانا، كثيرا، دائما، وتصحح بتدرج من : ضمن أربعة اختيارات تتدرج كما يلي

 :الشروط السيكومترية للمقياس كما يلي

 :تم حساب الصدق بطريقتين :أ ـ الصدق

من طرفي التوزيع ثم حسبت الفروق بين متوسطات درجات  %44تم سحب  (:المقارنة الطرفية) الصدق التمييزيـ 

لداللة الفروق بين المتوسطات، ( ت)مجموعة األرباعي األعلى، ومتوسطات مجموعة األرباعي األدنى، باستخدام اختبار 

 .يبين المقصود( 1)والجدول 

 لمقياس سلوك السياقة الخطرة( ة الطرفيةالمقارن)يوضح الصدق التمييزي ( 5)الجدول رقم 

 الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 **4.61 **4.66 **3.16 **3.66 (ت)قيمة 

القدرة على التمييز  كلها دالة إحصائيا، وهذا يشير إلى أن المقياس بأبعاده له" ت"أن قيم ( 1)يتضح من الجدول رقم      

 .بين المجموعتين المتطرفتين، مما يدل على صدقه

تم حساب معامل ارتباط كل بعد من أبعاد سلوك السياقة الخطرة بالدرجة الكلية للمقياس، والجدول رقم : ـ صدق المحتوى

 .يبين نتائج المعالجة اإلحصائية للصدق( 1)

 أبعاد مقياس سلوك السياقة الخطرة بالدرجة الكلية للمقياس يوضح معامل ارتباط كل بعد من( 6)الجدول رقم 

 األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 **1.61 **1.16 **1.66 معامل االرتباط

ة على ارتفاع معامالت ، وهذا يعطي داللة واضح(1.16)أن جميع األبعاد دالة عند مستوى ( 1)يتضح من الجدول      

 . االتساق الداخلي كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية

( 9)أما معامل ثبات المقياس فتم حسابه بطريقة ألفا كرو نباخ، وطريقة التجزئة النصفية، والجدول رقم : ب ـ الثبات

 :يوضح ذلك

 .عامل ألفاكرونباخ ومعامل جتمان لمقياس سلوك السياقة الخطرة بأبعادهيوضح م( 7)الجدول رقم 

 الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 1.11 1.11 1.96 1.91 ألفاكرونباخ.ث.م

 1.11 1.46 1.14 1.96 جتمان .التجزئة ن

، (1.96ـ  1.11)أن قيمة معامل ثبات ألفاكرونباخ لدرجات أبعاد المقياس تراوحت بين ( 9)يتضح من الجدول رقم      

، وأما (1.96ـ  1.46)وأما بالنسبة لمعامل ثبات جتمان فتراوحت أبعاد المقياس بين (. 1.11)وأما درجته الكلية فكانت 

 .لمقياس تدل على درجة ثباتهومما سبق يتبين أن القيمة المرتفعة لدرجات ا(. 1.11)درجته الكلية فكانت 
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 :رابعا ـ عرض ومناقشة نتائج الدراسة

بين أساليب المواجهة وسلوك السياقة سلبية ذات داللة احصائية نتوقع عدم وجود عالقة ارتباطية : ـ الفرضية األولى 1

 .الخطرة لدى السائقين

 ة الكلية لسلوك السياقة الخطرةيوضح معامل بيرسون لمقياس أساليب المواجهة، والدرج( 7)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي.ب حل المشكل أبعاد المقياس

 1.19 - *1.51 - 1.51 - 1.99 - 1.11 1.31 - بيرسون. ث.م

، (1.11)وجود عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة إحصائية في بعد التجنب عند مستوى ( 1)يتضح من الجدول رقم   

 .وعليه فقد تحققت الفرضية إال في بعد التجنب. وانعدامها في بقية األبعاد والدرجة الكلية

ويرجع السبب في ذلك إلى أن جل السائقين ال يحسنون التعامل مع المواقف المهددة أثناء قيادة مركباتهم، مما يؤدي      

، %11.36لحوادث المرور في الدراسة الحالية إلى بهم إلى الوقوع في حوادث المرور حيث وصلت نسبة التعرض 

، مما يعزز شعورهم (1011سيرين، )ويفسر ذلك بأن السائقين يميلون إلى التفاؤل غير الواقعي، كما بينت ذلك دراسة 

د الزائف بالقدرة على ضبط األحداث من حولهم، وبالتالي تتولد لديهم قناعة تمنعهم من استخدام أساليب المواجهة، وعن

 & ,Michael)وقوعهم في خطر ما يلجؤون إلى الهروب والتجنب وإلقاء المسؤولية على غيرهم كما أكدت دراسة 

Moran, 1986) أو إلى العدوان كما خلص دراسة ،(Brian, 1990)(1221بوظريفة، وآخرون، ) ، و . 

في أساليب المواجهة بأبعادها تعزى إلى  نتوقع عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين السائقين: ـ الفرضية الثانية 1

 (.الجنس ـ السن ـ المستوى التعليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحادث مرور) متغيرات 

 لمقياس أساليب المواجهة تبعا لمتغير الجنس( ت)يبين نتائج اختبار ( 2)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات ب الذاتتأني الدعم االجتماعي. ب حل المشكل أبعاد المقياس

 1.15 1.65 - 1.61 - 6.56 1.33 1.66 (ت)قيمة 

غير دالة ( األبعاد والدرجة الكلية)أن الفروق بين الذكور واإلناث في أساليب المواجهة ( 6)يتضح من الجدول رقم      

 .إحصائيا، وبالتالي تحقق هذا الجزء من الفرضية

في عدم وجود فروق جوهرية بين  (Billings, & Moos, 1981)زء من الفرضية مع دراسة اتفقت نتيجة هذا الج     

الذكور واإلناث في درجاتهم على مقياس أساليب المواجهة بأبعاده، ويبدو أن النتيجة شيء طبيعي كون أن معظم أفراد 

وتتماثل فرصهم في التعامل مع  ، وبالتالي تتكافأ%66.4، واإلناث %95.11العينة مستواهم التعليمي عال، الذكور 

 . المواقف المهددة، ألنها عملية دينامية شعورية ونوعية يتساوى فيها الجنسين

 .لمقياس أساليب المواجهة تبعا لمتغير العمر( ف)يبين نتائج اختبار ( 10)الجدول رقم 

 كليةال التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي. ب حل المشكل أبعاد المقياس

 6.13 6.13 *3.61 1.51 6.45 6.13 (ف)قيمة 

تبعا لمتغير العمر غير دالة ( األبعاد والدرجة الكلية)أن الفروق في أساليب المواجهة ( 61)يتضح من الجدول رقم      

فرضية إال وبالتالي تحقق هذا الجزء من ال(. 1.11)بمستوى داللة ( 3.61)إحصائيا، إال في بعد األمنيات فبلغت قيمة ف 

 .في بعد األمنيات
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انعدمت الفروق في أساليب المواجهة تبعا لمتغير السن، والنتيجة في ذلك طبيعية كون أن أساليب المواجهة عملية      

 . معرفية سلوكية تتولد من أي شخص عندما يتعرض لموقف مهدد

 .للمستوى التعليمي لمقياس أساليب المواجهة تبعا( ف)يبين نتائج اختبار ( 11)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي. ب حل المشكل أبعاد المقياس

 1.35 1.11 1.31 1.99 1.91 1.41 (ف)قيمة 

تبعا للمستوى التعليمي غير دالة ( األبعاد والدرجة الكلية)أن الفروق في أساليب المواجهة ( 66)يتضح من الجدول رقم      

 .ائيا، وبالتالي تحقق هذا الجزء من الفرضيةإحص

في ذلك منطقية كون أن معظم أفراد العينة انعدمت الفروق في أساليب المواجهة تبعا للمستوى التعليمي، والنتيجة      

يها ، وبالتالي تتفق نظرتهم وتتحد فرصهم في التعامل مع المواقف المهددة التي يتساوى ف%96.41مستواهم التعليمي عال 

األفراد رغم اختالف مستواهم التعليمي وألن هذه األساليب عبارة عن مجموعة من االستراتيجيات اآللية تصدر عن كل 

 .  فرد

 .لمقياس أساليب المواجهة تبعا لعدد سنوات السياقة( ف)يبين نتائج اختبار ( 11)الجدول رقم 

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي. ب حل المشكل أبعاد المقياس

 *3.65 6.61 1.51 6.11 *3.91 5.46 (ف)قيمة 

أن الفروق في أبعاد أساليب المواجهة تبعا لعدد سنوات القيادة غير دالة إحصائيا إال في ( 65)يتضح من الجدول رقم      

أما في الدرجة الكلية فقد بلغت ، و(1.11)بمستوى داللة ( 3.91( )ف)بعد البحث عن الدعم االجتماعي حيث بلغت قيمة 

، مما يدل على وجود فروق، وبالتالي لم يتحقق هذا جزء من الفرضية إال في (1.11)بمستوى داللة ( 3.65( )ف)قيمة 

 .أبعاد حل المشكل، وتأنيب الذات، واألمنيات، والتجنب

في أساليب المواجهة تعزى لعدد سنوات دلت نتائج هذا الجزء من الفرضية على وجود فروق جوهرية دالة احصائيا،      

السياقة، ويمكن تفسير ذلك أنه كلما زادت عدد سنوات السياقة، كلما زادت خبرة السائق في التعامل مع المواقف المهددة 

 .       والضاغطة، وبالتالي تكون هناك فروق في التعامل والتحكم والتقييم لمشكالت السياقة بين المبتدئين والقدامى

 .لمقياس أساليب المواجهة تبعا لعدد مرات التعرض لحادث مرور( ف)يبين نتائج اختبار ( 13)جدول رقم ال

 الكلية التجنب  األمنيات تأنيب الذات الدعم االجتماعي. ب حل المشكل أبعاد المقياس

 1.64 1.63 6.16 1.69 1.46 1.61 (ف)قيمة 

تبعا لمتغير عدد مرات ( األبعاد والدرجة الكلية)ساليب المواجهة أن الفروق في أ( 63)يتضح من الجدول رقم      

 .التعرض لحادث مرور غير دالة إحصائيا، وبالتالي تحقق هذا الجزء من الفرضية

انعدمت في هذا الجزء من الفرضية الفروق في أساليب المواجهة تبعا لمتغير عدد مرات التعرض لحادث مرور،      

، وبالتالي تشابهت ردود أفعالهم اتجاه %11.31ظم أفراد العينة قد تعرضوا لحادث مرور ويمكن تعليل ذلك أن مع

المواقف الضاغطة، ولو اختلفت مواقفهم لما تعرضوا للحوادث، وكذلك تولدت لديهم قناعة بأن التعرض لحوادث المرور 

 .     الفرد بينه وبين الحدث المهددأمر البد منه، وبالتالي تشابهت أساليبهم نتيجة تهميش التطورات التي يضعها 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين السائقين في سلوك السياقة الخطرة بأبعادها تعزى إلى نتوقع : ـ الفرضية الثالثة 3

 .(الجنس ـ السن ـ المستوى التعليمي ـ عدد سنوات السياقة ـ عدد مرات التعرض لحوادث المرور) متغيرات 
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 .لمقياس سلوك السياقة الخطرة تبعا تعزى للجنس( ت)يبين نتائج اختبار  (14)الجدول رقم 

 الدرجة الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 *5.16 6.15 6.15 *5.19 (ت)قيمة 

تبعا لمتغير الجنس غير ( األبعاد والدرجة الكلية)أن الفروق في سلوك السياقة الخطرة ( 64)يتضح من الجدول رقم      

، في (1.11)دالة إحصائيا في بعدي السياقة االنفعالية، واألحاسيس السلبية أثناء القيادة، ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .وبالتالي تحقق هذا الجزء من الفرضية. بعد السياقة الخطرة، والدرجة الكلية 

حيث الحظ تساوى  (Brian, 1990)من الفرضية جد طبيعية على الرغم من اختالفها مع نتائج  نتائج هذا الجزء     

نتيجة اختالف البنية النفسية والتركيبة الفيزيولوجية لكليهما، وأما  الجنسين، ويعلل ذلك أن الذكور أشد مغامرة من اإلناث

أثناء القيادة فيرجع إلى جبلية المشاعر واألحاسيس انعدام الفروق في بعدي السياقة االنفعالية واألحاسيس السلبية 

 .     واالنفعاالت لدى الجنسين، وتأثير المدنية والحداثة على تشابه سلوك الجنسين أثناء ردود الفعل

 .لمقياس سلوك القيادة الخطرة تعزى للمتغير العمر( ف)يبين نتائج اختبار ( 15)الجدول رقم 

 الدرجة الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 1.41 1.19 1.44 1.14 (ف)قيمة 

أن الفروق في سلوك القيادة الخطرة بأبعادها تبعا لمتغير العمر غير دالة إحصائيا، ( 61)يتضح من الجدول رقم      

 .وبالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية

، واختلفت مع نتائج بقية الدراسات التي (1011سيرين، )ائج هذا الجزء من الفرضية مع نتائج ما ذهبت إليه اتفقت نت     

 ,Brian)و (1277النافع، والسيف، )و (Michael, & Moran, 1986)اهتمت بهذا المجال حيث كشفت دراسات 

يل ذلك بأن فئة الشباب في هذه الدراسة ال ، ويمكن تعلإلى أن الشباب أكثر الفئات تعرضا للمخاطرة والحوادث (1990

 .   %31.11تتجاوز 

 .لمقياس سلوك السياقة الخطرة تبعا للمستوى التعليمي( ف)يبين نتائج اختبار ( 16)الجدول رقم 

 الدرجة الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 1.14 6.16 1.56 6.55 (ف)قيمة 

أن الفروق في سلوك القيادة الخطرة بأبعادها تبعا لمتغير المستوى التعليمي غير دالة ( 61)يتضح من الجدول رقم      

 .إحصائيا، وبالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية

النافع، ) مع نتائج دراسة، واختلفت (1011سيرين، )اتفقت نتائج هذا الجزء من الفرضية مع نتائج ما توصلت إليه      

ويبرز سلوك السياقة حيث خلصا إلى أن سلوك قيادة السيارات يختلف حسب المستوى التعليمي،  (1277والسيف، 

الخطرة كلما انخفض السن والمستوى التعليمي، وقد يعلل ذلك بأن سلوك السياقة يخضع إلى نفس التدريب، وال يخضع إلى 

 . أصحاب مستوى تعليمي عال %96.41يضا أن جل عينة الدراسة الشهادات العلمية، وكما سبق أ
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 .لمقياس سلوك السياقة الخطرة تبعا لعدد سنوات السياقة( ف)يبين نتائج اختبار ( 17)الجدول رقم 

 الدرجة الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 1.11 1.11 1.35 6.36 (ف)قيمة 

أن الفروق في سلوك القيادة الخطرة بأبعادها تبعا لعدد سنوات السياقة غير دالة إحصائيا، ( 69)يتضح من الجدول رقم      

 .وبالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية

يث خلصا إلى ح (Michael, & Moran, 1986)اتفقت نتائج هذه الجزء من الفرضية مع نتائج ما توصل إليه      

النافع، والسيف، )واختلفت مع نتائج دراسة  تماثل فئة الشباب وفئة كبار السن في وقوع الحوادث وقدرتهم على القيادة،

حيث خلصوا إلى أن سلوك قيادة السيارات يختلف حسب الخبرة، ويمكن تعليل  (1221بوظريفة، وآخرون، ) و (1277

وكاتهم عن طريق النمذجة من طرف القدامى، وكذلك نجد أن قلة الخبرة، وطول ذلك بأن حديثي العهد بالسياقة عززت سل

 .  الممارسة تدفعان إلى تشابه السلوك، نتيجة قلة التحكم وروتينية

 .لمقياس سلوك السياقة الخطرة تبعا لعدد مرات التعرض لحادث مرور( ف)يبين نتائج اختبار(17)الجدول رقم

 الدرجة الكلية األحاسيس السلبية أثناء القيادة السياقة االنفعالية السياقة الخطرة أبعاد المقياس

 1.61 1.16 1.59 1.56 (ف)قيمة 

أن الفروق في سلوك القيادة الخطرة تبعا لمتغير عدد مرات التعرض لحادث مرور غير ( 61)يتضح من الجدول رقم      

 .دالة إحصائيا، وبالتالي لم يتحقق هذا الجزء من الفرضية

 (1221بوظريفة، وآخرون، )، و(1011سيرين، )اختلفت نتائج هذا الجزء من الفرضية مع نتائج ما توصلت إليه      

يواصلون قيادة السيارات على الرغم من شعورهم بالتعب، وقلة التركيز واالنتباه، كما أن حين أشاروا أن معظم السائقين 

 . ع الفرملة في الوقت المناسببعضهم ال يحترم قوانين المرور، بدافع أنه يستطي

بعد استعراض موضوع الدراسة أتضج جليا أن سلوك السياقة الخطرة لدى السائقين وخاصة الشباب منهم ينذر  :خاتمة

بخطر عظيم يتفاقم كل سنة، لذلك يجب المسارعة إلى احتواء هذه الظاهرة والتحكم فيها عن طريق الدراسات المعمقة، 

البرامج التعليمية، والوسائل المرئية والمسموعة، ولما ال االعتماد على خطة بديلة تشبه الخطة  والتوعية الشاملة عبر

  .     النرويجية التي تسعى إلى الوصول في مدة عقد من الزمن إلى النقطة الصفرية في عدد وفيات حوادث المرور

 :المراجع

جامعة نايف . مركز الدراسات والبحوث. طرق الطويلةمعايير األمن والسالمة لل(. 5165. )ـ أحسن، مبارك طالب 6

 .العربية للعلوم األمنية، الرياض

رسالة ماجستير غير . إدراك المرض وأساليب التدبر لدى مرضى التكلس الرئوي(. 5166. )ـ الصالح، أبركان 5

 .جامعة باتنة، الجزائر. منشورة

من سنة  66دراسة إحصائية لحوادث المرور خالل األشهر . (5161. )ـ المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق 3

 .الجزائر. 5161

تحليل الخصائص النفسية واالجتماعية المتعلقة بسلوك قيادة السيارات (. 6611. )ـ النافع، عبد هللا، السيف، خالد 4

 .عود بالرياض، السعوديةجامعة الملك س. إدارة البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. بالمملكة

 64الشباب وأصحاب رخص السياقة الجديدة وراء ارتفاع حوادث المرور، جريدة الخبر، (. 5163)ـ بودية، خالد  1

 (.   1611)العدد . 5163فيفري 
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  ملخص

وتبين الحقائق أن تلك ( سائقين كانوا أم راجلين)يشهد الطريق في الجزائر تفاعالت متنوعة اآلثار مع مستخدميه 

ر المطلوب، ولعل  ذلك هو العالقة ليست في مستوى كاف إن نوعا أم كما من شأنه أن يحفظ السالمة المرورية االعتبا

الذي يفسر ارتفاع حصيلة حوادث الطريق وعدد القتلى الذي يمثل رقما خطيرا ويؤشر إلى كثير من العوامل التي تدفع 

 .باتجاه تعاظمه بدل تناقصه كما يقتضي منطق السالمة المرورية

نهم مشترك ضامن للسالمة وعليه فإن الموضوع ال يرتبط بفاعل واحد بل بفاعلين كثر يفترض أن يجمع بي

المرورية، فالسائق والعربة والطريق والراجل كلهم سياق واحد، إن لم يجد الثقافة الجامعة المكرسة لخصائص حاضنة 

لقيم السالمة المرورية وبانية لبيئة مرورية متماهية معها فإن النتيجة هي التي تسجلها األرقام وتظهرها التقارير األمنية 

جميعا تعبر عن حالة مقلقة ال تستوجب الفهم ألجل الفهم بل تقتضي التغيير، وتحاول المداخلة الوقوف والصحفية وهي 

على متغير التصورات االجتماعية للسائق نحو المخاطر المرورية بما فيها من اشتمال على أبعاد من شأنها تعميق فهم 

ية ويعتبر ضبطها تشخيصا لموجهات السلوك القيادي الظاهرة في المناحي كافة التربوية، السيكولوجية والسوسيولوج

يساعد في رسم استراتيجيات التحسين وتفعيل ثقافة مرورية واعية متفتحة وفعالة سيما إذا تعلق األمر بحافالت نقل 

 .الركاب لما في ذلك من مسؤولية مدنية وقانونية وأخالقية

ن خالل مقاربة أمبريقية تستجلي بأداة قياس مناسبة وتنطلق المداخلة من بحث على عينة من سائقي الحافالت م

أبعاد التصورات االجتماعية لهذه الفئة حيال هذا الموضوع المدروس من المركز إلى المحيط بما يمكن من كشف 

 الترابطات القائمة بين تغيرات كل مستوى ويجعل ممكنا بالتالي رسم معالم تغيير نافع في نماذج التصرف السياقي القائم

 . على تقدير سوي للمخاطر المرورية كلها

 االشكالية: أوال

السياقة علم وفن وشأن فرد ومجتمع وواجب مؤسساتي بامتياز بما لها كمهنة أو متعة من أثر على الطريق في 

في  المدينة وخارجها ولما ينعكس عن السلوك القيادي بوجه عام من آثار على المجتمع واألسرة والجماعات واألفراد وهي

الجزائر أثار مؤلمة بالنظر إلى االجرام الذي يحصل في حق الطريق ومستخدميها والذي يعود في أغلبه كما ثبت في غير 

ما تحقيق إلى السلوك البشري لذلك فإن ثقافة السائق للسياقة كعلم وفن ومن ثم كحرفة نمتهنها وهو من أوكد ما يجب ان 

الذين يعملون على الخطوط الطويلة او السياقة المستمرة وينقلون مساقرين بين يتأسس عليه عمل السائقين خصوصا اولئك 

المدن والواليات لما يمثل خطأهم من خطورة على الركاب إذا هم ال يحفظون لقوانين المرور بسلطتها في حضور اجهزة 

ن عامل تشكيل لثقافة مرورية الرقابة المرورية أو في غيابها ومن ثم فتصوراتهم للمخاطر المرورية من شأنها أن تكو

منسجمة مع مهالك الطريق فإن هي حضرت تالزمت في الحصول مع حوادث السير تناقصا وتعاظما، وهكذا على قدر 

تلك التصورات جاء الفعل القيادي باالستتباع عاكسا لها ممظهرا لبنيتها المعرفية واالجتماعية والثقافية وترمي الدراسة 

تجالء تلك التصورات من خالل عمل استكشافي هذفه الوقوف على مكوناتها وابراز خصائصها لدى الحالية العمل على اس

عينة من سائقي حافالت نقل العمومي في مدينة بسكرة ويتم االنطالق من تساؤل مؤداه ما هي تصورات سائقي الحافالت 

متآزرة معا ومشكلة في المحصلة ( ي، ثقافياجتماعي، معرف)للمخاطر المرورية، اعتبارا من ان التصور ثالثي األبعاد 

النهائية لموقف يمكن أن نجد معالمه في السلوك القيادي او في الحوارات الدائرة بين السائقين والوجهة الثانية هي التي 

ثمة اعتمدتها الدراسة من خالل مقابلة حرة فردية وجماعية غايتها اسثارة حوار حول أبعاد التصورات المذكورة قبل ومن 

العمل فهم معانيها ودالالتها من خالل المؤشرات االحصائية والكيفية ، تلك هي مشكلة الدراسة وحيثيتها في تصوير كلي 

 .   يتضح الحقا بتفصيل عند كل جزئية في حينها
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 التصور : ثانيا

كل " موس الفلسفي هو بمعنى استحضار وفي القا"  "Représentareيرجع مصطلح التصور الى الكلمة الالتينية        

استدراك صورة عقلية ضمن المحتوى الذي يأتي بهدف " وهو في المعجم النفسي " ما يمكن أن يتصور من طرف الفكر

ترتبط ,أي انه القدرة على استحضار صورة موجودة في الذهن سلفا" في العالم الذي يحيا فيه الفرد...لوضعية وسلسلة 

على الرغم من تداول المفهوم منذ وقت بعيد إال أن االستخدام العلمي على النحو الحديث و, بالمحيط الذي يعيش فيه الفرد

فعرف ( 6161)للمفهوم ارتبط بأعمال اميل دوركايم وذلك ضمن مقال مشهور له نشر في مجلة الميتافيزيقيا واألخالق 

إن انتاج التصورات ال يكون بسبب ...التصورات على ظواهر تتميز عن باقي الظواهر في الطبيعة بسبب ميزاته الخاصة 

بعض األفكار التي تشغل انتباه االفراد لكنها بقايا لحياتنا الماضية إنها عادات مكتسبة ، أحكام مسبقة ميول تحركنا دون 

ويرى دوركايم أن التصور (. 16ص5115,فدوى بوكرديم)وعي وبكلمة واحدة غنها كل ما يشكل سماتنا االخالقية 

يمكن حصره فقط في الفرد الذي هو أساس الجماعة إنما هو أكبر من هذا بكثير إنه يمثل أحد أهم العناصر  االجتماعي ال

إن الجماعي  تشكل عددا كثيرا من الظواهر النفسية "التي بواسطتها نثبت أهمية الجماعة على الفرد ويؤكد ذلك بالقول 

اطير وهي ال تنفصل من حيث التمييز بين ما هو فردي عن وهي تشمل حتى ما نطلق عليه بااليديولوجية والعلم واألس

 .وهو ما يظهر قوة التصور االجتماعي على التصور الفردي فهو أشمل" ماهو ذو مظهر اجتماعي

سنة  11حينما طغت فكرة الجتمعة التي صاحبت التحليل الذي قدمه إميل دوركايم برز باالتجاه المقابل وبعد نحو 

اعادة " ويرى أن التصور هو 6616التحليل النفسي صوره وجمهوره  سنة : كو فيسي  في كتابه وذلك على يد سارج موس

عملية تجريدية محضة الى جانب ( التصور)اظهار الشيء للوعي مرة اخرى رغم غيابه في المجال المادي وهذا ماجعله 

ة تعتمد على محاولة استحضار شيء من أي ان التصور عملية ذهني(. 61المرجع السابق، ص )كونه عملية ادراكية فكرية

وعليه يكون التصور عملية فكرية محضة كما , الى الواقع بالرغم من غيابها المادي فيه .. اشارة,رمز,خالل صورته 

والفرد عندما (. 61المرجع السابق، ص )صلة بين المفاهيم والمدركات أي بين المجرد والمحسوس " عرفه على أنه 

فكرة حادثة معلومة يقوم بمعالجته ذهنيا وهذه المعالجة تختلف من فرد الى اخر بحسب عوامل ذاتية يلتقى مثير خارجي 

تتعلق بشخصية الفرد تختلف عن تلك الجماعية مثل عائلة المؤسسة وغيرها، وهو ما يخلق ويشكل في االخير التصور 

فإذا كان للتصور وجهان أحدهما اجتماعي  على هذا النحو يمكن تمثل التعريف التالي من خالل موضوع هذه الدراسة

يدخل ضمن فعل الجتمعة الذي تلعبه التصورات فان ثمة نقاط التقاء بين تصورات سائقي الحافالت نحو المخاطر 

وعن الوجه الثاني للتصورات وهو الذاتية و الفردانية فإن ثمة نقاط اختالف في تصور المخاطر المرورية , المرورية

 ( .السائقين) لتصورات حولها بسبب اختالف االفراد يعكسه اختالف ا

التصور ليس مجرد استرجاع صورة بسيطة لواقع فقط بل تكوين او بناء :"التصور حسب قاموس نوبير سالمي 

 (.16ص5115,فدوى بوكرديم)اذن هو بناء عقلي لنشاطنا , للنشطات العقلية 

ا في غيابه ونحن نعلم أنه غائب إذن فنحن نجد في هو جعل الشيء حاضر" j.p.sarterالتصور من وجهة نظر  -

الدرجة األولى نية موجهة لشيء غائب ذو محتوى وهذا المحتوى يجب أن يكون له عالقة مع الموضوع أو 

 (.19ص5115,فدوى بوكرديم")الشيء

ة وهذا يخص الميكانيزم الذهني الذي يسمح ببناء الصورة الذهني" يرى أن التصور هو  jean piajetأما بياجيه  -

والتصور يعد الممثل الرئيسي للموضوع الذي , ارجاع الى الحاضر ماهو من الماضي كفكرة أو موضوع أو حادثة معينة

 ( 61ص  5115وداد بوحوش )عاد بناءه رمزيا

التصورات فضاء عقلي وهي مرسخ عن طريق اتجاهات كما ان التصورات توافق او تطابق تقديم " châteauشاتو  -

 "مقصود  معتمد او

إذن من خالل ما سبق سرده وذكره من تعريفات نخلص الى أن التصور هو حاصل أنشطة التحليل والتصنيف 

لمختلف أبعاد األشياء حيث يبنى بشكل داخلي من طرف األفراد في احتوائه للواقع وبالتالي يتدخل في كل من عملية 

 :ثالث نقاط أساسية تخص التصور هي  ومنه يمكن إبراز, التعريف على الشيء وكذا في استحضاره 

 .التصور ينطلق من معلومات يوفرها المحيط الخارجي أي يتم استحضار عن طريق رمز موجود في الواقع* 

 . أن هذه المعلومات تعالج وتبني وتنظم في العقل أي أنه عملية ذهنية ادراكية* 
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ي حوصلة استحضار المواضيع الغائبة الى أرض الواقع عن أ, أن نتائج البناء الذهني هو ما يطلق عليه مفهوم التصور*

طريق عمليات ذهنية استدراكية انطالقا من مؤشرات أو رموز واقعية تشكل عملية التصور وهي تختلف عن االتجاه 

 ,واالعتقاد

 يوضح تشكل التصور( 01)مخطط رقم                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أبعاد التصور: ثالثا

تأسيسا على ما سبق مناقشته من خالل التعريفات السابقة يتضح أن هناك تفاعال بين ما هو نفسي وما هو   

اجتماعي، إذ أن الفرد ال يبني تصوره عن موضوع ما دون الرجوع إلى مكتسباته االجتماعية انطالقا من المعلومات التي 

كل هذه المعلومات تشكل مدخالت لنظام معرفي شامل , الخارجي المحيط عن طريق منفذ الحواسيتلقاها من العالم 

االجتماعي , ويحدد كايس ثالثة أبعاد للتصور في سياقها النفسي, ومنسجم بدرجات مختلفة تسمح للفرد بالتكيف مع المحيط

 :والثقافي الذي تظهر وتتطور فيه

ء للواقع من طرف الشخص اذ يشكل جهدا للنشاط باعتباره عمل او اجراء التصور هو عملية بنا :البعد األول *

 .يرتكز على عدد من االدراكات المتكررة في بناء جملة من المعلومات موضوعها الواقع فهو شبكة لقراءة الواقع 

سد تاريخيا التصور هو نتاج ثقافي وتعبير تاريخي ظاهر ومعبر عنه اجتماعيا لنموذج ثقافي مج :البعد الثاني *

بحيث يسجل التصورات دائما في سياق تاريخي معين وهي تابعة للوضعية الواقعة والمتمييزة اساسا بطبيعة المشروع 

كما ,االجتماعي السياسي وتطور شبكة العالقات االجتماعية ومختلف طبقات المجتمع وكل ذلك في اطار زمني محدد

كار والقيم ذات المرجعية االخالقية الجمالية الخاصة بمختلف الفيئات ترتبط التصورات بجملة المعتقدات الطقوس االف

ان كل طبقة اجتماعية تحمي تصوراتها خاصة تلك المرتبطة بانظمة القيم "يقولها  Molloاالجتماعية وهو ما يؤكده مولو 

 (.61ص 5111,عامر نورة )المرجعية 

من محيطه الثقافي بما ان كل تصور يسجل داخل نسيج  التصور كعالقة اجتماعية للفرد مع عنصر :البعد الثالث*

معقد من العالقات التي تربط الفرد بالمجتمع فان تصور هذا الفرد لمحيطه الثقافي ال يكون دون توسط هذه العالقات 

 االجتماعية التي تمنحه مميزات خاصة وتوجب عليه انتقاء بعض العناصر للموضوع الذي يتصوره 

 رات أنواع التصو:رابعا

أي موضوع "قد سبق الحديث عنها في المحة التاريخية كيف ان دوركايم قام بوصفها وهي  :التصورات الفردية*

وابعد من هذا فهي قائمة على خيرات فردية محايدة أي تخص " يمكن استنباطه الى وضعية معاشة مما يعطيها معنى 

 الفرد 

م االجتماع وتدل على تصورات موزعة من طرف مجموعة هو المصطلح الذي اهتم به عل :التصورات الجماعية*

اجتماعية لمصطلح ضمني مهم وهو مفهوم مستعمل بشكل كبير في االنتروبولوجيا ويعطي االسبقية للتصورات 

 االجتماعية عن بقية العلوم االنسانية 

(ترجمة)تأويل   

 تصورات موضوع هدف

(تشكيل)بناء   

 ترميز تعبير
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 :األوجه المنهجية لعملية جمع وتحليل المعلومات في التصورات االجتماعية: خامسا

عملية جمع وتحليل التصورات االجتماعية ترتكز على تشكيلة متنوعة لجملة من التقنيات وهي تمثل اشكاال إن 

ما هي الطريقة واالداة الالزم استخدامها في : كبير لدى الباحثين في هذا الميدان بحيث يطرح أمامنا سؤال مركزي وهو

ومما يزيد من شدة هذه الحيرة هو البحث في موضوع عملية جمع وتحليل المعلومات حول التصورات االجتماعية ؟ 

إن البحث في تصورات سائقي الحافالت للمخاطر , أصبح من أوكد القضايا في مجتمعنا اليوم وهو السالمة المرورية

المرورية أمر تتعاظم أهميته إذا ما تبين أو تأكد للعارف بأثر التصورات االجتماعية كمحدد رئيس لسلوك الفرد في 

جتمع وهو ما تجسده عالقة سائق الحافلة بعنصرين أساسين هما مقود الحافلة والمسافرين ومستخدمي الطريق كل ذلك الم

يشكل منبها لضرورة العناية في اختيار أداة جمع وتحليل المعلومات من أجل تقديم قراءة سيكوسوسيولوجية في تصورات 

تيار أداة معينة لجمع وتحليل المعلومات يحدد وبشكل أساسي ومن المهم بما كان استحضار أن اخ, سائقي الحافالت

فالترجمة والتفسير والتأويل وتنظيم المعطيات من أجل تشكيل هوية النواة المركزية , النظرية التي يستخدمها الباحث لذلك

مخاطر السياقة والمحيطية أمر غير يسير اذا لم يجد الباحث في موضوع التصورات المعول للحفر في تصورات تتعلق ب

بين طريقين أساسيين هما الطريق االستفهامية والمتداعية فاما  ABRICلدى سائقي حافالت نقل المسافرين وقد ميز 

االولى فتقوم على جمع التعبيرات لالفراد المعنيين بهدف دراسة التصورات وقد تكون هذه التعبيرات لفظية أو صورية 

بلة واالستبيان يعتمد الباحث اذا ما اعتمد المقابلة وغالبا ما تكون نصف موجهة بحيث ففي اللفظية والتي تضم كل من المقا

يدعو الباحث الفرد للشرح بعفوية ما بداخله في اطار محتوى البحث وهي عبارة عن أسئلة استفهامية أو حديث أما 

الى الطريقة الثانية يحدد أبريك طريقة  االستبيان فيفضل الباحثون استخدامه لقوة معطياته من الناحية الكمية باالنتقال

البحث في موضوع التصورات بطريقة تسمى الطرق المتداعية وهي تلك التي تعتمد على التداعي الحر وهي تقنية اقترن 

 . استخدامها كثيرا بمدرسة التحليل النفسي

 :منهج الدراسة

وتقنياته فضال عن خصائصه عامال ميسرا تمت الدراسة وفق مقتضيات المنهج االستكشافي الذي توفر أدواته  

لبلوغ مقاصد هذه الدراسة التي تعد مبادءة لمزيد من الدراسات التي تبحث في األساس االجتماعي لمشكلة حوادث 

 .المرور

 : أداة الدراسة

ثل لتأويل لما كان البحث في موضوع التصورات أمرا غير يسير من حيث طبيعة الموضوع وتعقيده واختيار المقاربة األم

وتفسير ما يتم جمعه من بيانات كان الموجه ضمن هذه الدراسة محاولة ابراز الجانب السيكولوجي والتربوي وحتى 

السوسيولوجي للتصورات التي يحملها سائقو حافالت نقل المسافرين نحو المخاطر المرورية، فالمتابع للدراسات التي 

األبرز اغفال الجوانب النفسية واالجتماعية للسائقين فسلوك القيادة من وجهة تمت في هذا الشأن يصل الى استنتاج عنوانه 

نظر علم النفس االجتماعي تدخل ضمن ما يسمى بالضبط االجتماعي وهو ما يبرر فشل محاوالت الضبط النظامي من 

ين يمر عبر ضوابط خالل فرض عقوبات جزائية على المخالفين لقواعد المرور، إن بلوغ السلوك المطلوب لدى السائق

ثالث هي الضبط الذاتي والضبط النظامي والضبط االجتماعي، والبحث في تصورات سائقي الحافالت يستهدف ابراز 

مع عدد كبير من سائقي ( نصف موجهة)عناصر الخلل في هذه االخيرة من انواع الضبط وذلك باستخدام تقنية المقابلة 

المسافرين ببسكرة، فالجلوس إلى عدد من أفراد هذه الفئة يمكن من كشف حافالت نقل المسافرين على مستوى محطة 

مكامن الخلل في السلوكات التي يرتكبونها عند الجلوس على مقعد القيادة ومما سهل إجراء الدراسة هو تزامن البحث مع 

سهيل عملية إجراء عدد من الحوادث التي وقعت خالل فترة اجراء الدراسة ، وقد رافقنا خالل الدراسة من اجل ت

المقابالت مع السائقين سائق حافلة تعمل على خط سير يربط بين مدينتي طولقة وباتنة وقد سهلت معرفته بعدد كبير من 

 :السائقين إجراء المقابالت التي حددت اهدافها من طرف عناصر فرقة البحث في عناصر أساسية 
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 الوعي المروري بقواعد السياقة الوقائية. 

 ر بالمسؤولية حيال المخاطر ذات الصلة بمهنة سياقة الحافلةالشعو. 

 ادراك اهمية العالقة بين سالمة المسافرين ونمط السياقة. 

 صور التفاعل بين جماعة سائقي الحافالت كمحدد لسلوك أفرادها. 

 شروط الحصول على رخصة السياقة لنقل المسافرين. 

 االلمام بقواعد سالمة المركبة وصيانتها. 

 طر الطريق والتفاعل مع مستخدمي الطريقمخا. 

 أساليب التعامل مع الهيئات المسؤولة عن النقل. 

 مناقشة نتائج الدراسة   : سادسا

سعيا نحو توصيف دقيق للتصورات التي يحملها سائقوا حافالت نقل المسافرين للمخاطر المرورية عمل اعضاء فرقة 

عاد لتحليل حوارات السائقين حول محاور المقابلة المشار إليها آنفا وذلك من البحث على تشكيل شبكة متعددة المداخل واألب

وجهين أساسين الكمي والكيفي وقد أمكن رصد أهم تلك التصورات ضمن االبعاد المشكلة لها في عناصر مفصلة قد تكون 

 .سير سلوك السائقينكل واحدة منها بحاجة إلى دراسة مفردة من أجل تقديم قراءة ضمن المنحى السيكولوجي لتف

إن التفصيل في طبيعة تلك التصورات يمر حتما عبر تمثل مراحل تشكل التصورات المحددة للسلوك القيادي لسائقي 

الحافالت، فليست التصورات وليدة الصدفة وعامل المفاجأة بل إن تشكلها ورسوخها ومن ثم وضوحها في سلوك السائق 

يرورة زمنية يشكل السياق االجتماعي بكل قيمه ومعاييره وعاء حامال لتمظهراتها يرتبط بالعديد من المتغيرات وضمن س

 :فكانت النتائج ضمن جملة من النقاط هذه اهمها

 التمكن واإللمام بقواعد نظام المرور أمر ينتهي مفعوله بالحصول على رحصة السياقة. 

  كعزو سببي للوقوع في الحوادث" المكتوب"ليست السرعة السبب المباشر للحوادث بقدر ما تعزى الحوادث إلى. 

  يلحق بالمركبة أو المسافرين ال تحكمه قواعد السير بقدر ما تحكمه ( عدم التعرض لحادث)سلوك السياقة اآلمنة

األلفة المرورية التي تختلف باختالف أالفها لذلك نجد أنها تأخذ بطابع التمايز باختالف قواد المركبات بالنظر إلى متغير 

مر فاالكثر سنا غالبا ما يكون اكثر محافظة على سير آمن وأكثر صبرا وتسامحا، وفي فئة الشباب تزداد السياقة الع

الراعنة والتنافس بينهم في السرعة على الطرقات امال في كسب رهان إثبات الذات التي تأخذ منحى إني منتفخ وتزداد هذه 

لدى الجدد حديثي الحصول على الرخصة قياسا بمن سبقهم ألن االمل السمة في السلوك القيادي للعربات حدة وتعاظما 

يحدوهم في التموقع بجدارة ضمن فئة السواق المهرة الذين يزداد الطلب على خدماتهم وفي هذا الهدف زوج متكامل من 

منافسة رعنة ال تحتكم األبعاد االول يتعلق باثبات الذات والثاني تجاري بحت تقتضيه المنافسة في سوق النقل ويتحول إلى 

 . إلى الضوابط رغم وجدها

  حالة الالتنظيم التي تطبع النقل العام قللت من ميزاته بل أضافت لمجال النقل مشكلة حوادث السير. 

  اهتراء الطرق ضيقها وقلة اإلشارات المرورية أضافت عبئا آخر للمشاق المرتبطة بمهنة السياقة. 

 لنقل واألمن ساهم في تكريس السلوكات المرورية الخاطئة واإلصرار على الخطأ الفساد لدى األفراد في مصالح ا

 .بسبب غياب العقاب الرادع

  من محددات سلوك القيادة التفاعل مع الزمالء على الطريق فاإلشارة الضوئية تشير إلى وجود حاجز امني بينما

 .تشير مساحات الزجاج إلى ان الطريق آمن

  السير الطويلة يتحدد بوقت الوصول وربح قسط من الراحة قبل رحلة العودة وكلما كان سلوك السياقة على خطوط

 .زمن الوصول أسرع زاد وقت الراحة بين الرحلتين

  ليست هناك دورات تدريبية للسائقين من اجل تحديث المعارف أو ترسيخها بل حتى نزويد السائقين بكيفية التعامل

 .مع االعطاب الميكانيكية الخفيفة

  انتشار المركبات اآلسيوية التي تقل فيها عوامل السالمة مقارنة بنظيرتها االوربية ساهم في في اختالف نمط السياقة

 .والوقوع في حوادث سير

  كثرة المركبات على الطرق السريعة تؤثر سلبا على سلوك ونمط القيادة لدى سائقي الحافالت 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

195 
 

 لفساد فأصبح الحصول رخصة سياقة نقل المسافرين بمبلغ معلوم مدارس تعليم السياقة هي األخرى أصابها مرض ا

 .الثمن بين جمهور الراغبين في ذلك

 نقص الوعي المروري لدى الركاب خاصة فيما يتعلق باالماكن المخصصة للتوقف. 

 العادة أكثر  نمط السياقة يتحدد إلى حد كبير باأللفة فكلما زادت المعرفة بالطريق أصبح العامل الموجه لسلوك القيادة

 .من أي شيء آخر

 يزداد عامل االنتباه على الطرق المعروفة بكثرة الحوادث عليها. 

  ازدحام الطرق بالمركبات على خطوط السير السريعة الطويلة يرفع درجة القل ويؤخر زمن الوصول لذا ينخفض

 .التركيز مما يؤدي إلى الوقوع في الحوادث
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 تطبيق نموذج نظرية السلوك المخطط: حدود السرعة في الجزائر أسباب تجاوز

 -(5163)جيجل /دراسة ميدانية لعينة من السائقين بواليتي باتنة

 عزا لدين بشقه: األستاذ

 علم اجتماع التربية جامعة جيجل الجزائر:قسم

bechkaazzedine@yahoo.fr  

 :صملخ  

خالل العشرية الحالية ارتفع معدل حوادث المرور بشكل رهيب، وصاحب هذا االرتفاع تعدد التفسيرات ألسباب         

تناميها بداية من وضعية الطرقات و حالة المركبات و تزايد عددها، إلى أثر اإلنسان و مساهمته المباشرة في تنامي هذه 

اسة تجاوز حدود السرعة في الجزائر وذلك بتطبيق نظرية السلوك المخطط و وفي هذا اإلطارتناولت هذه الدر. الظاهرة

التحكم  -المعايير االجتماعية -االتجاه)ومن خالل بناءاتها الثالث . سلوك -التي تعتبر أهم النظريات المفسرة لالتجاه

أستاذا جامعيا ( 11) ستكشف وتفسر نية السائق الجزائري في تجاوز حدود السرعة عبر عينة مكونة من( السلوكي

 .موزعين بين جامعتي باتنة و جيجل

و اعتمادا على المنهج الوصفي االستكشافي و قياس نية السائق بواسطة استبيان أعد خصيصا للدراسة و الذي يتكون من 

من االتجاه  بندا اشتقت من الخلفية النظرية للدراسة وبإتباع الطرق اإلحصائية المناسبة أفضت الدراسة إلى أن كل( 51)

السائق في تجاوز نية نحو احترام حدود السرعة، المعايير االجتماعية و التحكم السلوكي المدرك أسبابا مباشرة في تكوين 

 .حدود السرعة

 :الكلمات المفتاحية

  تجاوز حدود السرعة، نظرية السلوك المخطط، االتجاه، المعايير االجتماعية، التحكم في السلوك المدرك، النية،

Résumé : 

       Durant la dernière décennie, le phénomène d’accident de la route a pris de recrudescence, ainsi 

que plusieurs interprétations ont voulus trouver les causes de cette ascension ; en commençant par 

l’état des routes et les véhicules qui sont en hausse jusqu’au l’effet humain et son  contribution directe 

dans le phénomène. 

       Dans ce cadre là, cette étude a traité l’excès de vitesse en Algérie en appliquant la théorie du 

comportement planifié qui représente la majeure théorie explicative du concept : attitude- 

comportement. 

     A partir de ces trois construits (attitude, normes sociales et contrôle comportemental perçu) qui 

forment le questionnement de la recherche ; la théorie du comportement planifié propose un modèle 

d’exploration et d’explication de l’intention du conducteur Algérien vis-à-vis  de l’excès de vitesse, à 

travers un échantillon composé de (60) enseignants à l’université de Batna et Jijel. 

     En basant sur la méthode descriptive et exploratrice ; un questionnaire de (26) items a été élaboré à 

partir du cadre théorique et après l’analyse statistique adéquate, l’étude a abouté à la  validation des 

trois hypothèses et ainsi, l’admission de l’hypothèse générale. 

Mots clés : excès de vitesse, théorie du comportement planifié, attitude, normes sociales, contrôle 

comportemental perçu, intention 
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 :مقدمة

منذ القدم و اإلنسان يفكر في ابتكار الوسائل التي يجد بها راحته ويقضي بها راحته، فمن استغالل ما هو مسخر له      

كل وسيلة سلبيات إال أنه لم يفكر يوما أن على وجه األرض إلى إبداع وسائل قابلة للتعديل و التطوير،  و مع علمه بأن ل

 (.بكل أنواعها)تتحول الوسيلة إلى آلة موت مثلما يالحظه على وسيلة النقل

خالل العشرية الحالية تضاعف عدد حوادث المرور في الجزائر ونتج عن ذلك تزايد رهيب في عدد القتلى و         

را معنوية واجتماعية رفعت من معاناة و آالم األسر سواء تعلق األمر الجرحى و الخسائر المادية تقدر بالماليير وأضرا

بفقدان أحد األقارب أو استمرار معايشة الصدمة من خالل اإلعاقات المختلفة، كما مست هذه الظاهرة كافة شرائح المجتمع 

 .كبارا و صغارا، إناثا و ذكورا، سائقين وغير سائقين

السيارات و تحسين وضعية الطرقات وكذا التدابير المتخذة قصد الحد من هذه  ورغم اإلجراءات المتخذة في مراقبة

الظاهرة أو تخفيفها عبر التشريعات المتواترة إال أن الظاهرة آخذة في التصاعد مما يستدعي التفكير جديا في آليات لوقاية 

 .المواطن سواء كان راجال أو سائقا من الوقوع في هذا الخطر  الداهم

 :ليةاإلشكا-1

تعد حوادث المرور السبب العلني في األضرار المادية والبشرية في العالم خاصة بين األطفال و الشباب فحسب      

من الهلكى و الكثير من الجرحى و المعوقين يسجلون سنويا في العالم  6.696.111إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن

(1OMS, 200)ظاهرة الرتبة الثالثة ضمن األعباء المرضية في العالم بحلول عام ، ونتيجة لذلك سيحتل عبء هذه ال

5151. 

رغم أن الظاهرة عالمية إال أن تناميها في الجزائر و تصدرها للمراتب األولى عربيا قد أرجعها البعض إلى االنفتاح     

ة يجد عدة عوامل ساهمت في تزايد االقتصادي مع زيادة المتعاملين وبذلك اتساع الحظيرة الوطنية إال أن الدارس للظاهر

حوادث المرور بما في ذلك خصائص شخصية السائق، وضعية الطرقات و المناخ إال أن الكثير من الحوادث ترجع إلى 

 (5165بلقاسم،ح، ( ) 5165حادث يوميا خالل  511)العامل البشري، و هذا ما تؤكده اإلحصائيات

األولى : ل أثر العامل البشري قد صنفت إخفاقات سلوك السائق في خانتينفإذا كانت عدة دراسات التي أجريت حو     

عدم وضوح الرؤية و ) وثانيا األخطاء( تجاوز السرعة، تناول المسكرات، عم استعمال حزام األمن) تتمثل في الخروق 

 .((Evans, D., & Norman, P. 1998 ، فما تؤكده الدراسات هو وقوع الخروق كعامل رئيسي(الحكم الخاطئ

ومن بين هذه الخروق نجد عدم احترام حدود السرعة بما يتناسب و نوعية الطرقات و لوحات المرور التي توضح      

السرعة المحددة حيث تقلص السرعة الفائقة القدرة على التحكم في المركبة كما ترفع خطر الموت، و رغم التدابير 

إال أن احترام حدود السرعة ...(الغرامات المالية، رادارات، سحب الرخصممهالت، نقاط الدوار، ) التشريعية و البيئية

 . أضحى هاجس الُمشِرع و مستعملي الطريق على حد سواء

و من أجل الوقف على أسباب تزايد حوادث المرور في الجزائر و تركيزا على العامل البشري عبر الخروق المرتكبة       

لسرعة، حيث تشير إحصائيات المركز الوطني عبر الطرق أن السياقة تحت السكر و المتمثلة أساسا في تجاوز حدود ا

ألف سائق حائز على رخصة سياقة ألقل من  69قرابة ، وأن  5165آخرين خالل  111روحا و أعاق  343أزهق لوحده 

ث المرور وبنسب ، و أن كافة شرائح المجتمع تساهم في حواد(5165نوارة باشوش،) سنتين يتسبّبون في حوادث مميتة

ويليها المسئولون % 61مختلفة  حيث يأتي في المرتبة األولى سائقي الشاحنات لنقل البضائع و الوزن الثقيل بنسبة 

 (5161ليلى شرفاوي،% )61وفي المرتبة الثالثة التجار بنسبة% 63واإلطارات في المرتبة الثانية بسنبة

ود السرعة لدى إطارات الجامعة و ذلك باالعتماد على نظرية السلوك جاءت هذه الدراسة لمعرفة أسباب تجاوز حد     

االتجاه نحو احترام حدود ) المخطط وذلك لقدرتها على التفسير و التنبؤ بالسلوك وذلك من خالل بناءاتها النظرية الثالث

الموجهة لسلوك احترام  ود ورها في تكوين النية( السرعة، المعايير االجتماعية المدركة و التحكم السلوكي المدرك

 :السرعة وذلك من خالل التساؤل التالي



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route  

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

198 
 

هل يمكن اعتبارا التجاه نحو احترام حدود السرعة و المعايير االجتماعية المدركة و التحكم السلوكي المدرك أسبابا في   

 تكون النية في تجاوز حدود السرعة لدى سائقين فئة اإلطارات الجامعية؟ 

 :الفرضية العامة -1

 سببا في تجاوز حدود السرعة( اإلطار الجامعي)تعد العوامل المساهمة في تشكيل النية تجاوز السرعة لدى السائق

 :الفرضيات -3

 .يعد االتجاه نحو احترام حدود السرعة سببا في تكون النية لدى السائقين في تجاوز حدود السرعة -6

 .لنية لدى السائقين في تجاوز حدود السرعةتعد المعايير االجتماعية المدركة سببا في تكون ا -5

 .يعد التحكم السلوكي المدرك سببا في تكون النية لدى السائقين في تجاوز حدود السرعة -3

 :الخلفية النظرية -4

، كان أساسها قائم على عالقة بين االتجاه و 6691نظرية السلوك المعقول سنة ( Ajzen et Fishbein)عندما أدخل       

هذه النظرية آخذين بعين االعتبار شعور الفرد  ( Ajzen et Madden)وسع كل من 6611االجتماعي، ومنذ سنة  السند

 .بقدرته على إنجاز السلوك و التحكم فيه

تشير إلى ما يفكر فيه الناس القيام به تجاه شيء ما، أي تشير إلى ( Fishbein et Ajzen,1975)فالنية كما وصفها     

شخص الشروع فيه، و بالخصوص نية تبني السلوك حيث يعبر عن االحتمال التقديري شخصيا للشروع أي حد يعزم ال

 .فيه، وبذلك تمثل العوامل المحفزة التي تحدد السلوك البشري

النية على حسب :" و بحسب هذه النظرية، فإن لنية األفراد وقعا مباشرا على سلوكهم، وبالتالي على تصرفاتهم حيث   

تجاه استعمال السرعة، وكذلك تجاه إدراكهم للمعايير المفروضة ( بالسلب أو باإليجاب)متوقفة على اتجاه السائق  تقديرهما

، وحيال ثقتهم في قدراتهم على القيام بها، وبالتالي القدرة على التحكم ( المتطلبات االجتماعية و المهنية)من طرف المحيط 

 (.Albe et simmoneaux.2002 )في السرعة

 -اتجاه: و باعتبار نظرية السلوك المخطط قائمة على أنقاض نظرية السلوك المعقول فهي ترتكز أساسا على العالقة   

، وهو ( ,Ajzen 6611)سلوك، فاالتجاه هو استعداد لإلجابة بالقبول أو الرفض لشيء، أو شخص، أو مؤسسة أو حدث

وبذلك فهي تحاول التعرف على العوامل الفردية و .(Fishbein et Ajzen, 1975)كذلك استعداد وجداني و تقييمي

االجتماعية و التكوينية المحددة للموقف تجاه سلوك معين، و بالتالي فإن ذلك االتجاه يؤثر في نيته، و في التصرف بطريقة 

 .معينة، مما يدفعه إلى تبني السلوك إذا كان مناسبا أو التخلي عنه

 :ساسا بنية الفرد لتبنيه، وهذه النية محددة هي األخرى بمتغيرين شخصيين همافالسلوك حسب هذه النظرية يتحدد أ

 (.معتقدات معيارية و إرادة التوافق مع الجماعة المرجعية) المعايير الذاتية: أوال

اد هذا المعيار االجتماعي المدرك يعني مدى إدراك الفرد للضغط االجتماعي فيما يخص ما يفكر فيه األقارب و أفر      

، كما يخص إدراك المعايير االجتماعية  ما يسمى ( Ajzen,1991)العائلة و األصدقاء حول السلوك الذي سيقدم عليه

يخصون (  (Ajzen et Fishbein التأثيرات أو الضغوطات التي يدركها الشخص حيال القيام بالفعل، فآيزن و فيشبين

جيب أو يعتقدون ما سيقوم به تجاه المبادرة للقيام بسلوك معين هذه التأثيرات بما ينتظر األشخاص المهمين من المست

األب و األم، اإلخوة و األخوات، األصدقاء، زمالء الدراسة و العمل، الزوج ) وهؤالء األشخاص المهمين لديه قد يكونون

 (.(Fishbein et Ajzen,1975 (و األوالد
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، فالنية تتكون بتأثير المعتقدات (تية و تقييم لتبعات السلوكمعتقدات ذا) االتجاه نحو السلوك الذي سيتبناه : ثانيا

 ,Emin et all ) الشخصية المتعلقة بتبني السلوك و مقرون بتقييم نتائج هذا القرار، أي مدى جاذبية السلوك

 .كاعتبار ركوب الخطر ايجابي أو سلبي أو كالنجاح أو اإلخفاق في انجاز مشروع معين(2005

ل في بنية نظرية السلوك المعقول، حيث تدعي قدرة الفرد على التحكم الكلي في السلوك، أي عدم وبعد ظهور خل     

إطالقية هذا االفتراض، تم إضافة متغير جديد الذي بواسطته نأخذ بعين االعتبار الظروف التي تنفلت من تحكم الفرد، و 

تعلقة بتبني سلوك معين، هذه اإلدراكات تتعلق بما التي تترجم تأثير اإلدراكات الشخصية تجاه المصادر و الظروف الم

 :يلي

 (إدراك إمكانية وجود الموارد، القدرات و الفرص) معتقدات التحكم * 

 (تقييم ذاتي ألهمية الموارد إلنجاز السلوك) التسهيالت المدركة * 

، وقد تكون خارجية أو (ذاتية قدرات، إرادة أو فعالية) أما فيما يخص معتقدات التحكم فيمكن أن تكون داخلية     

وسمي هذا المتغير بالتحكم السلوكي المدرك نظرا (. وقت، مال أو تعاون اآلخرين) متعلقة بالوضعية ( سياقية)ضمنية

إلدراك الفرد لسهولة أو صعوبة القيام بذلك السلوك، وهذا المفهوم قريب من مفهوم الفعالية الذاتية 

 Shapero et Sokol (6615( )(Emin))و إلى مفهوم إمكانية التحقق ( Bandura,1977(  )Ajzen,1991)بندورا

et all, 2005  و أخيرا، فإن هذه النظرية تشير إلى أن متغيرات التحكم تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على السلوك

 (.6المخطط رقم)عن طريق النية 

ئية التي تدمج عوامل اجتماعية و معرفية من أجل تعديل وباعتبار نموذج نظرية السلوك المخطط من بين النماذج الوقا

السلوك أو تغييره، فلقد تم تطبيق هذه النظرية على مجال واسع من السلوك الوقائي مثل التدخين، ممارسة الرياضة، 

 .التسوق، الصحة، تناول الكحول واستخدام الواقيات وحتى في المجال التربوي

مرور فقد استخدمت النظرية من أجل تفسير نية الراجلين و السائقين في خرق القواعد ففي ميدان البحث في حركة ال    

( Aberg, L. 1993) وكذا نية السائق في الشرب و السياقة ( (Evans, D., & Norman, P. 1998المنظمة للمرور 

 ,Parker, D)اسة باركر، أما في ما يخص السرعة فقد أكدت در(  Budd, R. J & all 1984)، استعمال أحزمة األمن

& all 1992.  ) من تباين نية الفرد في الوقوف عند حدود السرعة المطلوبة محددة من قبل االتجاه و المعايير % 11أن

  .االجتماعية المدركة و التحكم السلوكي المدرك

 المعتقد السلوكي المدرك                                  : االتجاه             

       

 النية              السلوك                      المعيار أو المعتقد االجتماعي                

                                                                                                

  معتقد التحكم                 

 وكيلتحكم السل               

 (AJZEN, 1991)تصور نظرية السلوك المخطط : 1المخطط رقم
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 الدراسة األساسية -5

 :العينة -5-1

أستاذا جامعيا موزعا مناصفة بين جامعتي باتنة و جيجل في الفترة ( 11)تم إنجاز هذه الدراسة على عينة مكونة من 

 .61/15/5163إلى  61/16/5163الممتدة من 

 عدد المخالفات (السنة)خبرة في السياقةال العدد (السنة)العمر

51-31 16 3-1 1-6 

31-41 55 6-61 1-3 

41-11 56 9-31 1-1 

 يوضع خصائص عينة الدراسة(  1)الجدول 

 :المنهج -5-1

طبيعة الدراسة و اإلشكال المطروح الذي يهدف إلى الكشف عن أسباب تجاوز السائق لحدود السرعة تستلزم        

هج الوصفي االستكشافي فهو استقصاء ينصب على دراسة الظاهرة قصد تشخيصها و كشف جوانبها و تحديد استخدام المن

 .العالقات بين عناصرها

 :األداة -5-3

على ضوء متغيرات نظرية السلوك المخطط وعلى الخلفية النظرية اعتمد الباحث على أسلوب التقرير الذاتي تم إعداد       

بنود لتغطية ( 61)االتجاه نحو احترام حدود السرعة و : بنود تغطي البناء األول( 61)بندا، حيث  (51)استبيان يتكون من 

 .دائما، غالبا، أحيانا، أبدا: بنود، مع إدراج أربع بدائل( 11)المعايير االجتماعية، أما البناء الثالث فيغطيه : البناء الثاني

من المحور األول و  61،6،9،1:على التوالي، ما عدا العبارات( 6،5،3،4)موجبة منحت الدرجات التاليةوهي عبارات 

 .من المحور الثالث فهي سالبة 4:العبارة

ولقد تجنبنا عمدا بديل الحياد من أجل توجيه األساتذة إلى اختيار موضوعي و دقيق ألحد البدائل و عدم الالمباالة باختيار 

 ( ,Godin et Gagné 1999)بديل الحياد حين الرغبة من التملص من اإلجابة 

معامل االرتباط لبيرسون،  معادلة : تم استخدام عدة أساليب إحصائية في هذه الدراسة وهي: األساليب اإلحصائية -1-4

 .كرونباخ، معادلة سبيرمان براون، النسب المئوية

 :الخصائص السيكومترية لألداة -5-4

 : صدق المقياس  -5-4-1

 الصدق الظاهري -6

المقياس على مجموعة من المتخصصين في علم النفس من جامعة باتنة وبعد تحليل استمارة صدق  حيث تم عرض      

 .المحكمين تم حذف بعض البنود و تعديل بنود أخرى ليصبح االستبيان صالحا لتطبيقه على عينة الدراسة
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 :صدق التمييز -1

 :تم حساب صدق المقياس عن طريق حساب صدق االتساق الداخلي كاآلتي

حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ويتضح ذلك من خالل : أوالً 

 :الجدول التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يانقيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالستب( 1)جدول 

 1.511( = 1.16)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 

وهذا يعنى أن المقياس يتمتع بدرجة ( 1.16)أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى ( 5)يتضح من الجدول السابق     

تساقاً داخلياً للمقياس عالية من الصدق وأن جميع مفردات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس مما يدل على أن هناك ا

 .ككل

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه المفردة كما هو موضح : ثانياً  

 :بالجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 رقم المفردة  معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة  معامل االرتباط

1.911 

1.111 

1.911 

1.414 

1.161 

1.414 

56 

55 

53 

54 

51 

51 

1.141 

1.151 

1.436 

1.156 

1.146 

1.153 

1.913 

1.461 

1.131 

1.415 

66 

65 

63 

64 

61 

61 

69 

61 

66 

51 

1.154 

1.461 

1.419 

1.431 

1.413 

1.161 

1.416 

1.496 

1.313 

1.411 

6 

5 

3 

4 

1 

1 

9 

1 

6 

61 
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 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه(3)جدول 

 1.511(=1.11)وعند مستوى  1.511( = 1.16)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 

أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ومجموع درجات المحور ( 3)جدول نتائج ح من خالل استعراض يتض     

مما يدل على أن هناك اتساقاً داخلياً بين درجات مفردات المحور والمجموع الكلى لدرجات ( 1.16)دالة عند مستوى 

  .المحور

 :ثبات المقياس  -3

طريقة الفا وطريقة التجزئة النصفية وقد بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة  تم حساب ثبات المقياس ككل باستخدام

 .وهو معامل ثبات مرتفع( 1.164) سبيرمان براونوبطريقة التجزئة النصفية ل( 1.615)الفاكرونباك 

 لىتم حساب معامل ثبات كل مفردة من مفردات المقياس باستخدام طريقة الفاكرونباك كما هو موضح بالجدول التا  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 االتجاه نحو احترام حدود السرعة المعايير االجتماعية التحكم في السلوك المدرك

 ع معامل االرتباط ع معامل االرتباط ع معامل االرتباط ع االرتباط معامل معامل االرتباط م

6 1.941
**

 1.911
**
 1 1.191

**
 6 1.166

**
 1 1.946

**
 6 

5 1.963
**

 1.911
**
 9 1.166

**
 5 1.966

**
 9 1.111

**
 5 

3 1.116
**

 1.965
**
 1 1.111

**
 3 1.191

**
 1 1.149

**
 3 

4 1.913
**

 1.116
**
 6 1.161

**
 4 1.144

**
 6 1.961

**
 4 

1 1.931
**

 1.141
**
 61 1.935

**
 1 1.165

**
 61 1.131

**
 1 

1 1.119
**

          

 رقم المفردة  الثباتمعامل  رقم المفردة معامل الثبات رقم المفردة  معامل الثبات

1.911 

1.111 

1.911 

1.414 

1.161 

1.414 

56 

55 

53 

54 

51 

51 

1.141 

1.151 
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1.156 

1.146 
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1.913 

1.461 

1.131 

1.415 
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63 
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61 

61 

69 

61 

66 
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1.154 
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1.413 
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وهو معامل ( 1.615:  1.166)أن مفردات المقياس تتمتع بمعامل تراوح بين ( 4)يتضح من الجدول السابق رقم       

مفردات المقياس يؤثر وهذا يعنى أن حذف أي مفردة من ( 1.615)ثبات عاَل وأقل من أو يساوى معامل ثبات المقياس 

 .سلباً على المقياس

 :كما تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية والتي يوضحها الجدول التالي

 بطريقة التجزئية النصفية حساب معامل ثبات المقياس( 5)جدول 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمتع المقياس بمعامل ثبات عال لألجزاء األول والثاني و الثالث، وأن معامل الثبات ( 1)يتضح من الجدول السابق         

معامل ثبات مقبول، هذا وقد وجد أن معامل االرتباط بين الجزء األول  وهي تعني( 1.164)بطريقة التجزئة النصفية بلغ 

مما يدل على صدق االتساق الداخلي بين ( 1.16)وهي دالة عند مستوى ( 1.161،1.156،1.965)والثاني والثالث بلغ 

 .الجزء األول والثاني و الثالث لما يقيسه المقياس

 :عرض النتائج و مناقشتها -6

 :الفرضية األولى

االتجاه نحو احترام حدود السرعة سببا في تكون النية لدى السائقين في تجاوز حدود  تنص الفرضية األولى على أن      

 .السرعة، و تحليل الجدول التالي يوضح اتجاه أفراد العينة نحو احترام حدود السرعة

 أبدا أحيانا غالبا دائما العبارة أبدا أحيانا غالبا دائما  العبارة

1 24.2% 13.6% 11%% 1.7% 1 10.2% 11.6% 7.7% 2.0% 

1 11.4% 20.5% 9.4% 1.7% 9 6.0% %9.0 16.1% 24.4% 

3 12.8% 91.3% 7.8% 1.1% 1 11.2% 26.3% 16.4% 1.1% 

4 11% 15.1% 4.9% 00% 6 8.1% 11.3% 33.4 % 8.2% 

5 8.6% 23.3% 11.6% 2.2% 61 3.6% 6.4% 13.5% 26.8%  

 ح حساب النسب المئوية إلجابات أفراد العينة حول بنود المحور األوليوض( 6)جدول

 معامل الثبات طريقة حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 1.961 األول معامل الفاكرونباك للجزء

 1.141 معامل الفاكرونباك للجزء الثاني

 1.166 معامل الفاكرونباك للجزء الثالث

1.161 معامل االرتباط بين الجزء األول والثاني للمقياس
**

 

1.156 معامل االرتباط بين الجزء الثاني والثالث للمقياس
**

 

1.965 معامل االرتباط بين الجزء األول والثالث للمقياس 
**

 

 1.161 معامل سبيرمان براون

  1.164 معامل الثبات بطريقة التجزئية النصفية لبيرسون
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 :فعلى المستوى النظري نجد أن

احترام حدود السرعة تقلص إمكانية التعرض  :تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 91.3)أغلبية المستجوبين -

يدركون أهمية احترام حدود السرعة حيث  النظري فإن معظم السائقين فهذا يدل على أنه ولو على المستوى. للحوادث

 .تتقلص إمكانية التعرض للحوادث

. احترام حدود السرعة تجعلني أسوق براحة واسترخاء :تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 11)أغلبية المستجوبين -

 . ويعود ذلك إلى أهمية اإلحساس لدى السائق و شعوره بالراحة عندما يحترم حدود السرعة

احترام  :تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 13.6)أغلبية المستجوبين :على المستوى العملي نصطدم بما يليأما 

هذه النسبة تدل على شعور السائق تجاه السرعة من جهة و من جهة أخرى . السرعة القانونية  يحرمني من بلوغ مقصدي

 (. دقتعبير صا)كيفية تصوره للزمن بين لحظة االنطالق و الوصول 

. بعض السائقين ال يعجبهم احترام حدود السرعة :تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 11.4)أغلبية المستجوبين

وينعكس ذلك من خالل ما يالحظه و يعيشه السائق خالل السياقة سواء بعدم وجود الرضا عند مالحظة لوحات محددة 

 .للسرعة أو وجود ممهالت

احترام حدود السرعة تجعلني أحس بالملل أثناء السياقة،  :جاوب مع مضمون العبارة القائلةت%( 11.6)أغلبية المستجوبين

هذا اإلحساس هو الذي يدفع بالسائق إلى عدم احترام حدود السرعة ومحاولة الخروج من هذا الشعور بالمغامرة في مواقع 

الذين تجاوبوا مع مضمون %( 16.1)تجوبينأغلبية المسغير مناسبة و القيام بمناورات غير مؤكدة، و هو ما يؤكده 

عندما أحترم حدود السرعة أشعر بأنني أضيع الوقت، هذا الشعور يتوافق مع البند األول في الحرمان من  :العبارة القائلة

ى يدفع بالسائق إلى ربح الوقت وذلك عل" المتذبذب" بلوغ المقصد أو البند الخامس في الشعور بالملل حيث أن هذا الشعور

يَُحد : الذين تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 11.3)نصف المستجوبينحساب احترام حدود السرعة، ويلتقي مع 

احترام حدود السرعة من حريتي، ويعد هذا تعبير صادق عن سلوك السائق حيث يتحول احترام حدود السرعة إلى كوابح 

 .لحدود السرعة في الطرقات النطالقه بحرية، كما يعبر بصدق عن مدى احترام السائق

احترام السرعة يُصِعب من متابعة حركة السير، هذا  :تجاوب مع مضمون العبارة القائلة%( 13.5)فأغلبية المستجوبين

االختيار مع انخفاض نسبة التصويت يدل على المشاعر التي تالزم السائق عندما تكون حركة السير صعبة، فيتحول حدود 

 .م بلوغ السائق لمقصده و ربحا للوقت مما يدفع له إلى القيام بتجاوزات خطيرةالسرعة إلى عائق أما

 :الفرضية الثانية 

تعد المعايير االجتماعية المدركة سببا في تكون النية لدى السائقين في تجاوز حدود : تنص الفرضية الثانية على أن

 عة، أما الجدول التالي فيوضح إجابات أفراد العينة حول بنود المحور الثانيالسر

 يوضح حساب النسب المئوية إلجابات أفراد العينة حول بنود المحور الثاني( 7)جدول

      

 

 

 

 

 

 أبدا أحيانا غالبا دائما العبارة أبدا أحيانا غالبا دائما  العبارة

1 69.1% 11% 61.6% 6.3% 1 6.1% 61.9% 11.3% 1.1% 

1 19.4% 66.1% 61.4% 5.4% 9 1.9% 61.5% 13.5% 6.6% 

3 1.1% 36.1% 11.9% 3.6% 1 1.4% 16.6% 5.4% 1.6% 

4 61.4% 11.5% 63.3% 1.6% 6 61.1% 93.1% 1.6% 5.1% 

5 6.1% 91.4% 66.1% 6.6% 61 64.1% 3.6% 5.3% 11 % 
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تقدون ذلك يعتقد معظم الناس أن أغلب السائقين ال يحترمون حدود السرعة وهذا ما يقابله أن معظم المستجوبين يع     

حيث أضحت فكرة عدم احترام حدود السرعة فكرة شائعة ونظرة سائدة حتى ولو كان البعض منهم يحترمون ذلك ولو 

 .حتى على المستوى النظري حيث األقارب و األصدقاء يعتقدون أنه من الواجب احترام حدود السرعة

ين ال يحترمون حدود السرعة أن الناس يمقتون سلوكهم، كما جاءت إجابة المفحوصين متذبذبة حول اعتقاد السائقين الذ   

وفي مقابل هذا الحكم فأغلب المستجوبين يعتقدون أن الناس الذين يعتبرون السياقة أكبر من السرعة المحددة شطارة وهو 

ا ، وهو م"حابس" ما يصدق فعال على معظم سلوك السائقين حيث يتحول الشخص الذي يحترم حدود السرعة إلى أبله

 .يجسده فعليا أغلب المفحوصين حول ما يمثله معظم السائقين الذين يحترمون حدود السرعة بأنهم حاالت استثنائية

وهو ما جسدته إجابات ) إن السائق الذي يعيش في وسط يميل فيه أقاربه و أصدقاءه إلى عدم احترام حدود السرعة 

ن بان السائقين الذين يحترمون حدود السرعة يمثلون نماذج مثالية يلتقي مع نفي المستجوبي( المفحوصين بالبديل أحيانا 

 . لآلخرين وانشطار رأيهم حول تقدير الجزائريين للسائقين الذين يحترمون حدود السرعة

 :الفرضية الثالثة

د السرعة، يعد التحكم السلوكي المدرك سببا في تكون النية لدى السائقين في تجاوز حدو: تنص الفرضية الثالثة على أن

 والجدول التالي يلخص تصور أفراد العينة للتحكم في السلوك المدرك

 أبدا أحيانا غالبا دائما  العبارة

6 4.1% 11.1% 9.3% 5.3% 

5 11.1% 56.4% 3.1% 11% 

3 4.3% 31.5% 41.3% 65.5% 

4 6.1% 3.6% 1.1% 16.6% 

1 1.1% 99.1% 65.1% 5.1% 

1 6.6% 46.1% 41.6 % 1.4 % 

 يوضح حساب النسب المئوية إلجابات أفراد العينة حول بنود المحور الثالث( 7)جدول

إما احترام حدود السرعة أو تجاوزها وكل ذلك يقع ضمن إرادته : السائق و هو في موقف السياقة يقف أما خيارين     

تي تشعبت فيها المسالك وتقاطعت فيها ورغبته، فأغلب السائقون يستطيعون ذلك إذا رغبوا حتى في حركة السير الحديثة ال

الطرقات، كما يعد التحكم في السرعة إذا تجاوزها اآلخرون نفيا للمحاكاة التي يلجا إليها الكثير من السائقين فارتفاع نسبة 

بوا و مع انخفاض نسبة البديل غالبا، حيث أن أغلبهم قادرون على ذلك إذا رغ%( 41.3)البديل أحيانا يدفعنا إلى التشكيك 

 ( 41.6)%هو ما يتطابق مع تذبذب إجابات أفراد العينة حول احترام حدود السرعة كما تحددها اللوحات

فإذا كان أفراد هذه العينة جامعيون لديهم قدرة على التحكم في السرعة وعدم تجاوزها خاصة أمام اللوحات و بعد     

أحكاما تخص نوعية الفئة المفحوصة، فبقاء سهولة تبني سلوك تجاوز الرادارات وال يخضعون الستفزازات اآلخرين تبقى 

 (اإلطار الجامعي) التجاوز مرهون باالتجاه نحو احترام حدود السرعة ومدى تأثير المعايير االجتماعية على نية هذه الفئة
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 :مناقشة عامة و توصيات -7

م حدود السرعة ضمن التصور االيجابي وهذا ما رغم أنه على المستوى النظري يقع تصور اإلطار الجامعي الحترا    

نلمسه  من خالل إجابات المفحوصين سواء تعلق األمر باالتجاه نحو احترام حدود السرعة أو مدى إدراكه لتصور 

الجماعة المرجعية الحترام حدود السرعة أو قدرته على التحكم في هذا السلوك إال أنه على المستوى العملي نجد مفارقات 

( سلبي)تعلق األمر باالتجاه نحو احترام حدود السرعة حيث جاءت معظم اإلجابات مؤكدة لنية تجاوز حدود السرعة سواء

وأن تصوره لمعتقد الجماعة المرجعية لم يمارس ضغطا من أجل التقييم االيجابي لنيته في احترام حدود السرعة رغم أن 

يعود ذلك إلى امتالكهم ألنواع جديدة وحديثة من السيارات التي ترفع سهولة التحكم فيها قد تبناه معظم السائقين وربما 

لديهم الشعور باألمان خالل السياقة و ما نخلص إليه هو أن السائقين الذين يرون عدم األهمية التطبيقية و الوجدانية 

ايير االجتماعية مقارنة بأنواع الحترام حدود السرعة يميلون أكثر إلى عدم احترامها، كما أن السياقة بسرعة متأثرة بالمع

أخرى من سلوك الخطر مثل السياقة تحت السكر، فإن السياقة المتجاوزة لحدود السرعة توصف عادة بأنها أقل وصما 

 (Parker, D, & all 1992)حيث تصنفها المعايير االجتماعية ضمن السلوكات المقبولة وهذا ما يتوافق مع دراسة باركر

وضع التوصيات التالية كوسائل ردعية قصد الحد من تجاوز حدود السرعة التي هي السبب الرئيسي  وبناء على ذلك يمكن

 .في ارتفاع نسبة حوادث المرور

التأكيد على الدافعية الداخلية و ذلك بالتركيز على أهمية احترام حدود السرعة وذلك بذم السلوك المخالف لها كما تذم   -

 (.خاصة خالل برنامج تعليم السياقة للمتربصين)المخدرات السياقة تحت الشرب أو تناول 

 .عدم التسامح مع حديثي السياقة الذين ال يحترمون حدود السرعة حتى ال يتحول لديهم سلوك تجاوز السرعة إلى عادة -

سبب في و السجن لمن ت( آالف دينار61)رفع العقوبات في ما يخص مخالفة احترام حدود السرعة إلى غرامات جزافية -

 .خسائر مادية و بشرية بسبب اإلفراط في السرعة

 .إعادة االمتحان لمن فقد نصف النقاط بسبب عدم احترام حدود السرعة -

خاصة في ما يتعلق بسائقي ) تشريع قوانين صارمة تصنف فيها حوادث المرور في خانة الجريمة و المخدرات -

 (اول مسكرات أو مخدراتالشاحنات و الحافالت خاصة إذا كان تحت طائل تن

 تطبيق نموذج نظرية السلوك المخطط: أسباب تجاوز حدود السرعة في الجزائر: عنوان الدراسة

 -(1013)جيجل /دراسة ميدانية لعينة من السائقين بواليتي باتنة

 

 :السكن        :              المستوى الدراسي:              العمر     

 :عدد المخالفات المرتكبة               :         الخبرة في السياقة             :الجنس      

 ...أخي السائق    

أسباب تجاوز حدود السرعة في الجزائر وفقا لنظرية السلوك على بين يديك مجموعة عبارات تهدف إلى التعرف 

لمناسبة، مع العلم أن إجابتك ستحظى أمام العبارة ا( )  المخطط، نرجو منك قراءة كل عبارة بتمعن ثم وضع عالمة

 .بالسرية التامة و ال تستغل إال لغرض البحث العلمي

 .و شكرا سلفا على تعاونكم معنا

 بشقه عزالدين أستاذ مساعد بجامعة جيجل/ أ
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 أبدا أحيانا غالبا دائما العبارة                        الرقم المحور

 االتجاه -1

 نحو 

 احترام 

 حدود 

 سرعةال 

     احترام السرعة القانونية  يحرمني من بلوغ مقصدي 16

     بعض السائقين ال يعجبهم احترام حدود السرعة 15

     احترام حدود السرعة تقلص إمكانية التعرض للحوادث 13

     احترام حدود السرعة تجعلني أسوق براحة واسترخاء 14

     الملل أثناء السياقةاحترام حدود السرعة تجعلني أحس ب 11

     احترام حدود السرعة يعطيني شعورا بالتحكم في السرعة 11

     عندما أحترم حدود السرعة أشعر بأنني أضيع الوقت 19

احترام حدود السرعة تسمح بأخذ الحاالت غير متوقعة بعين  11

 االعتبار

    

     يَُحد احترام حدود السرعة من حريتي 16

     احترام السرعة يُصِعب من متابعة حركة السير 61

المعايير  -1

 االجتماعية

     أغلب الناس يعتقدون أن معظم السائقين ال يحترمون حدود السرعة 16

     معظم أصدقائي يعتبرون أنه من الواجب أن أحترم حدود السرعة 15

أن الناس السائقون الذين ال يحترمون حدود السرعة يعتقد معظم  13

 يمقتون سلوكهم

    

يعتقد  الكثير من السائقين أن الناس يعتبرون السياقة أكبر من  14

 "شطارة" السرعة المحددة 

    

يعتقد معظم السائقون أن الذين يحترمون حدود السرعة يمثلون  11

 حاالت استثنائية

    

     معظم أصدقائي و معارفي ال يحترمون حدود السرعة 11

     يعتبر السائقون الذين يحترمون حدود السرعة نماذج مثالية لآلخرين 19

     يعتقد مرافقي في السفر أنه من الواجب احترام حدود السرعة 11

     يُقِدر معظم الجزائريون السائقين الذين يحترمون حدود السرعة 16

     تعتقد أسرتي أنه من الواجب أن أحترم حدود السرعة 61

 التحكم -3

في السلوك  

 المدرك

     أستطيع احترام السرعة المحددة إذا رغبت في ذلك 16

     أستطيع احترام حدود السرعة في حركة السير الحديثة 15

     أستطيع احترام حدود السرعة حتى إذا تجاوزها اآلخرون 13
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ة ال أحترم حدود السرعة عندما أتجاوز الحاجز األمني أو لوح 14

 الرادار

    

     أستطيع التحكم في السرعة مهما استفزني اآلخر 11

     أحترم حدود السرعة كما تحددها اللوحات 11

 

 :المراجع

 :بالعربية -1

،المسؤلون و االطارات في المرتبة الثانية في حواث المرور، جرية الشروق، العدد    5161ليلى الشرقاوي،) -6

،5161) 

 (5161الجزائر األولى عربيا في حوادث المرور، جريدة الشروق، العدد     ،،  5165،  ح،بلقاسم) -1

ألف سائق حائز على رخصة سياقة ألقل من سنتين يتسبّبون في حوادث مميتة،  69، 5165نوارة باشوش،) -3

 (5161جريدة الشروق، العدد     ،

4- Aberg, L. (1993). Drinking and driving: Intentions, attitudes, and social norms of Swedish 

male drivers. Accident Analysis and Prevention, 25, 289–296. 
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 السلوك الخطر لدى الطفل مستعمل الطريق

Risk behavior in the child road user 

 جامعة الحاج لخضر، المؤسسة،)لكحل رفيقة . 1

lakehal.rafika@yahoo 

 

 ملخص 

فقد ورد في . مع تطور وسائل النقل، ازدادت حوادث المرور لدى فئة األطفال في المقام األول و خصوصا المشاة منهم

ات المرور هي السبب الرئيسي للوفاة بين األطفال الذين أن إصاب(  5111)تقرير منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف 

طفل و مراهق بسبب  5111,111ويموت أكثر من . سنة على الصعيد العالمي 66و  61تتراوح أعمارهم بين 

كما يفيد التقرير أيضا أن نسبة اإلصابة لدى األطفال . طفل يوميا 961اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور ، ما يعني 

 ( ASCE ,2010,P 606 .)عاما 64-1ة هي األعلى في إفريقيا و أسيا و السيما بين المشا

انطالقا من هذه اإلحصاءات  وعلما أن سلوكات و معارف و ادراكات و عادات الطفل في الطريق تشكل إحدى األسباب 

تعرف عن السلوكات الخطرة نحاول في هذه الدراسة التركيز على ال. الرئيسية لتعرضه لخطر اإلصابة بحوادث المرور 

بغية تحقيق هدف الدراسة، تم إعداد شبكة . لدي أطفال المدارس االبتدائية بصفتهم الفئة األكثر تعرضا لحوادث المرور

المدارس االبتدائية المتواجدة  من( الطفل كراجل، راكب أو سائق)طفل 115مالحظة لرصد سلوك الخطر لدى عينة من

من األطفال يقومون بسلوك خطر في محيط الطريق   %88,4و قد أسفرت النتائج أن . قاوس على مستوى والية بلدية ن

من األطفال يمشون في الطريق  %80,53  كما أن. مقلرنة بالسلوك االمن %92,95و أن نسبة السلوك الخطر تبلغ 

 .من األطفال يقومون بقطع الطريق بطريقة غير آمنة %88الخاص بالسيارات و أن 

 (12حجم "  Arabic transparent"خط ) 

 .الطفل مستعمل الطريق، سلوك الخطر، المدارس االبتدائية : الكلمات المفتاحية

Abstract  

With the development of traffic, children are primarily injured or killed as pedestrians who are 

active road-users. The WHO and UNICEF (2008) report on child injury preventions shows that 

road traffic crashes are the leading cause of death among 10-19 year olds globally. More than 

260,000 children and teenagers die from a road traffic injury each year. That is about 718 children 

per day. It is reported that child pedestrian injury rate is highest in Africa and Asia where it is 

common for people to walk along roads, particularly among 5-14 year-old. ( ASCE ,2010,P 606). 

Based on these statistics and note child traffic knowledge, cognition, behavior, and attitude in the 

way is one of the main reasons of traffic accidents. In this study, we try to focus on identifying risk 

behaviors of primary school children as the most vulnerable group of road traffic accidents. Based 

on the data observation from 122 primary school-aged of NGAOUS city, child road user traffic 

behavior were analyzed by statistics including percentage, the results showed that 88.4% of children 

who risk behavior in the vicinity of the road and that the proportion of risky behavior of 92.95% 

compared to the behavior of security.  80.53% of the children walking in road car and that 88% of 

children cut the road in an unsafe way.  

Key words: child road user, risk behavior, primary schools. 
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 مقدمة 

مليون شخص باإلعاقة بسبب حوادث  11سنويا كما يصاب  شخص 6 511 111ينجم عن حوادث المرور وفاة       

سنة، كما وتعد السبب الثالث  56وحتى  1المرور، وتعد حوادث المرور السبب الرئيس الثاني للوفيات للفئة العمرية من 

في الدول % 11سنة، وتقدر منظمة الصحة العالمية بأن أعداد الوفيات ستزداد بنسبة  44و  31للوفاة للفئة العمرية ما بين 

منظمة . )م إذا لم تتخذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الحوادث وأسبابها5151النامية وذات الدخول المتدنية بحلول عام 

 (. م5111الصحة العالمية، 

و إلى حد اآلن فان القليل من .آخذ في االزدياد  الصحة العامة التي من أهم مشكالت هي حوادث المرور على الطرقإن 

و بدال من ذلك ركزت األبحاث على دراسة . حاث السيكولوجية أجريت لمساعدة الناس على تجنب حوادث المروراألب

أما األبحاث السيكولوجية يمكن أن تتناول صيانة الطرق، كثافة التنقل، و معايير السالمة  في السيارات : أمور عدة مثل

ي القيادة، و السرعة التي يقودون فيها، و إتباع المعايير الوقائية عوامل ترتبط بالحوادث مثل الطرق التي يتبعها الناس ف

و تبقي األبحاث التي تركز على مستعملي الطريق من األطفال قليلة،  ( 655، ص (5111) شيلي تايلور، .)لزيادة األمن

ية كان من الواجب علما أن سلوك الطفل و معارفه و عاداته في محيط الطريق تؤثر بصورة مباشرة في سالمته المرور

كيز في هذه الدراسة على معرفة ما إذا كان األطفال يقومون بسلوكات خطرة في محيط الطريق و ما هي هته التر

 السلوكات و ما هي نسبتها؟

 منهجية البحث

ث يقوم ألنه يالئم الدراسة و ألن الظاهرة المدروسة ال يمكن أن تحدث في مختبر ،  حي المنهج الوصفي تم استعمال     

هذا المنهج على جمع كل ما يتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة باستخدام المالحظة و المقابلة و االستبيانات، ثم تصنيف 

 (.594، ص  5111عبد الفتاح محمد دويدار،.) المعلومات في جداول و إعدادها لالستقراء و استخالص النتائج

 :تصميم األداة

بكة مالحظة لرصد سلوك الطفل مستعمل الطريق و تكونت هذه الشبكة من جزئين، لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم ش

اهتم الجزء األول منها بأخذ معلومات حول مكان المالحظة و وصفه ، أما الجزء الثاني تكفل بادراج السلوك المحتمل 

أن يكون فيها الطفل في محيط مالحظته، و قد تم تقسيم السلوكات المراد مالحظتها حسب الحتماالت الثالثة التي يمكن 

راجل، راكب أو كسائق باإلضافة إلى محورين لمعالجة تفاعل الطفل مع األخر في محيط الطريق و كذا تعامله : الطريق

 .و الجدول الموالي يتضمن بنود شبكة المالحظة. مع الطريق
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 السلوك المالحظ الرقم

    سلوك الطفل كراجل

 ظر يمينا و يسارا قبل قطع الطريقالطفل يتوقف لين 6

  الطفل يمر باستعمال ممر الراجلين 5

 الطفل يطلب المساعدة من راشد لقطع الطريق 3

 الوقوف في مكان يضمن الرؤية الجيدة قبل العبور 4

 الطفل يمر باستعمال الجسر  1

 البحث عن مكان مناسب و آمن للعبور  1

 كة السيرالوقوف و النظر واالستماع لحر 9

 عند الضوء االخضر_العبور عند إشارة المرور 1

 المشي على الرصيف 6

 المشي في الجانب الداخلي من الرصيف 61

 المشي على حافة الرصيف 66

 المشي في الطريق الخاص بالسيارات 65

 بين السيارات أو الجري  المشي 63

 المشي في جماعات  64

 التجمع في أماكن خطرة 61

 الطفل ينظر خلفه، وراءه أو إلى قدميه و هو يمشي  61

     سلوك الطفل كراكب

 وضع حزام األمان  69

 الركوب  في المقعد الخلفي 61

 الطفل يشاغب داخل الحافلة أو السيارة 66

 الطفل يخرج رأسه من نافذة السيارة أو الحافلة 51

 الركوب في دراجة نارية من االمام أو الخلف 56

 ك الطفل كسائق دراجةسلو

 وضع الخوذة أثناء قيادة الدراجة 55
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 قيادة الدراجة بسالمة في الطريق 53

 االلتزام بقيادة الدراجة على الجهة اليمنى من الطريق 54

 عدم اإلمساك بمركبات أخرى في الطريق  51

 القيادة في المسلك المخصص للدراجات 51

 الترادف على دراجة واحدة 59

 الطفل  في تفاعله مع اآلخر في الطريق سلوك

 الطفل ال يمتثل ألوامر الراشد الذي يرافقه 51

 الطفل ال يمسك بيد الراشد الذي يرافقه  56

 الطفل يلعب مع األقران 31

 الطفل يتجمع مع األقران في أماكن خطرة 36

 سلوك الطفل  في تعامله مع الطريق

 الطفل يأكل في الطريق 34

 عب و الشغب في الطريقالل 31

 رمي االوساخ في الطريق 31

 الشتم في الطريق 39

 الشجار في الطريق 31

 .محاور و بنود شبكة المالحظة لرصد سلوك الطفل مستعمل الطريق: 1جدول رقم 

 :عينة الدراسة

و قد تم . والية  باتنة – طفل من المدارس االبتدائية المتواجدة على مستوي بلدية نقاوس 115تكونت عينة الدراسة من 

 .سنة 65الى  1تتراوح أعمار االطفال من . اختيار العينة بطريقة عرضية

 :حدود الدراسة

 المدارس االبتدائية المتواجدة ببلدية نقاوس و التي تقع مباشرة أمام طريق كثيرة  تم انتقاء  العينة من:  الحدود المكانية

 :ارس التي تم اجراء المالحة على مستواها هيالمد. الحركة أو بالقرب من تقاطع خطير

o مدرسة الشهيد حذفاني محمد 

o مدرسة الشهيد بن دريهم عبد الرحمان 

o مدرسة الشهيد بوقشال أحمد 

o  مدرسة الشهيد بن دريهم لخضر 

 5163افريل من سنة  66مارس إلى  16استغرقت مدة الدراسة  أكثر من شهر ، بداية من : الحدود الزمانية . 
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 : ات الدراسةإجراء

بن " قامت الباحثة في البداية باجراء مالحظة استطالعية على عينة من االطفال الذين يتجهون الى المدرسة االبتدائية 

نقاوس ، و ذلك للتعرف على السلوكات التي يقوم بها األطفال في محيط  –عبر حي لجنانة   "دريهم عبد الرحمان 

أما .ألدبي لبحوث تتعلق بنفس الدراسة تم تحديد البنود التي تكون شبكة المالحظة الطريق و بعد االطالع على الرصيد ا

 :في المرحلة الثانية فتم  اختيار المدارس االبتدائية التي تتوفر بها على األقل إحدى المواصفات التالية

o أن تكون المدرسة بالقرب من تقاطع خطير 

o  أن تكون المدرسة بشارع به حركة مرور كبيرة 

o يكون مدخل المدرسة مقابل للطريق  أن 

بعد اختيار المدارس التي ستتم بها المالحظة تم تحديد مواقع لمالحظة األطفال و رصد سلوكهم في محيط الطريق و ذلك 

 . باألوقات الدخول أو الخروج من المدرسة

 : عرض و مناقشة النتائج

رس ، تم تسجيل العديد من النقاط التي توثر في سلوك الطفل ، ذلك بعد القيام بعملية مالحظة األماكن التي تتواجد بها المدا

 :و نذكر منها / أن معظم المدارس قيد الدراسة ال تشتمل على المرافق التي من شأنها تأمين السالمة المرورية للطفل 

o عدم وجود األرصفة للمشاة و إن وجدت كانت ضيقة و ال تتسع لشخصين 

o عدم وجود إشارات ضوئية 

o  وجود إشارات مرور لتخفيظ السرعة بالقرب من المدارسعدم 

o عدم وجود ساحات عند باب المدارس الستيعاب تجمعات األطفال 

o  عدم وجود ممرات للراجلين 

أما بالنسبة  لسلوك الخطر لدي األطفال في محيط الطريق،  و بعد قيام الباحثة بتفريغ النتائج المتحصل عليها بالجدول       

د تبين أن الطفل في هذه السن إما أن يكون راجل أو راكب و أن احتمال استعمال الدراجة للذهاب إلى المدرسة الموالي، فق

كما لوحظ أن نسبة مرافقة . يكون معدوم ، إذ لم يتم تسجيل أي مالحظة تتعلق بقيادة طفل للدراجة خالل هذه الدراسة

من األطفال يقومون بسلوك خطر في   %88,4و قد أسفرت النتائج أن  .بالمائة 1األولياء ألبنائهم ضعيفة جدا  و ال تتعدى 

من األطفال يمشون في  %80,53  كما أن. مقارنة بالسلوك اآلمن %92,95محيط الطريق و أن نسبة السلوك الخطر تبلغ 

ك التجمع في و قد كان سلو. من األطفال يقومون بقطع الطريق بطريقة غير آمنة %88الطريق الخاص بالسيارات و أن 

الطريق الخاص بالسيارات و المشي أو الجري في الطريق الخاص بالسيارات هو األكثر شيوعا كما لوحظ وجود 

 صعوبات لدي معظم األطفال تتعلق بعملية قطع الطري
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 وجود السلوك عدم وجود السلوك 551:العينة الكلية للدراسة

    سلوك الطفل كراجل

ظر يمينا و يسارا قبل قطع الطفل يتوقف لين

 الطريق

649 61 

 2 90  الطفل يمر باستعمال ممر الراجلين

 5  الطفل يطلب المساعدة من راشد لقطع الطريق

الوقوف في مكان يضمن الرؤية الجيدة قبل 

 العبور

13 61 

   الطفل يمر باستعمال الجسر 

 66 644 البحث عن مكان مناسب و آمن للعبور 

 1 644 لنظر واالستماع لحركة السيرالوقوف و ا

   عند الضوء االخضر_العبور عند إشارة المرور

 61 13 المشي على الرصيف

 36  المشي في الجانب الداخلي من الرصيف

 61  المشي على حافة الرصيف

 515  المشي في الطريق الخاص بالسيارات

 644  بين السيارات أو الجري  المشي

 551   المشي في جماعات

 19  التجمع في أماكن خطرة

الطفل ينظر خلفه، وراءه أو إلى قدميه و هو 

 يمشي 

 9 

       سلوك الطفل كراكب

  65 وضع حزام األمان 

 61 65 الركوب  في المقعد الخلفي

 4  الطفل يشاغب داخل الحافلة أو السيارة

   الطفل يخرج رأسه من نافذة السيارة أو الحافلة

 66  في دراجة نارية من االمام أو الخلف الركوب

   سلوك الطفل كسائق دراجة

   وضع الخوذة أثناء قيادة الدراجة
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   قيادة الدراجة بسالمة في الطريق

االلتزام بقيادة الدراجة على الجهة اليمنى من 

 الطريق

  

   عدم اإلمساك بمركبات أخرى في الطريق 

   اجاتالقيادة في المسلك المخصص للدر

   الترادف على دراجة واحدة

   سلوك الطفل  في تفاعله مع اآلخر في الطريق

 1 64 الطفل ال يمتثل ألوامر الراشد الذي يرافقه

 6 2 الطفل ال يمسك بيد الراشد الذي يرافقه 

 56  الطفل يلعب مع األقران

 33  الطفل يتجمع مع األقران في أماكن خطرة

   مله مع الطريقسلوك الطفل  في تعا

 3  الطفل يأكل في الطريق

 41  اللعب و الشغب في الطريق

   رمي االوساخ في الطريق

   الشتم في الطريق

 56  الشجار في الطريق

 .نتائج مالحظة سلوك الطفل مستعمل الطريق :1جدول رقم 

 :خالصة

د كبير من السلوكات الخطرة في محيط الطريق، و كذا استنادا إلى النتائج المتحصل عليها يبدوا ان األطفال يقومون بعد

عدم وجود وعي للحماية الذاتية و االهتمام بقواعد السالمة المرورية و التي قد تعود أساسا إلى الخصائص النفسية و 

ل إلى نقص كما قد يعود سبب ارتفاع نسبة السلوك الخطر الذي يقوم به الطف. الفسيولوجية للطفل في هذه المرحلة من العمر

الوعي بالسالمة  المرورية مما يدعوا إلي تكثيف الجهود لتعليم األطفال السلوك األمن في الطريق و كذا نشر الوعي 

 .المروري بينهم إلنقاص سلوك الخطر لدي هذه  الفئة

 صعوبات البحث

ة الدراسة و يمكن أن نلخصها خالل هذه الدراسة تعرضت الباحثة للعديد من الصعوبات التي أعاقت المسار الرئيسي لخط

 :في النقاط التالية

o وقت الدراسة الذي تصادف مع عطلة الثالثي الثاني 

o معارضة األولياء لمالحظة األطفال بسبب األحداث التي ارتبطت بخطف األطفال 

o ا للحصول عدم سماح األمن و األولياء باستعمال الصور و أشرطة الفيديو و التي كانت الباحثة قد خططت الستعماله

 .علة مالحظات وافرة و دقيقة
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 مدينة باتنة نموذجا قاربة سوسيولوجية للثقافة المرورية في الجزائرم

 (استطالع رأي عينة من طلبة جامعة باتنة)

- جامعة باتنة  –سليماني الكاملة . د

kamlaslimani@yahoo.fr 

- جامعة باتنة  –بايشي آمال . أ

amelsocioeco@yahoo.fr 

 

 :مقدمة

، لكنها مع ذلك ال تزال تسجل "تحسين مستوى تدابير السالمة المرورية"تعد الجزائر من الدول التي تسعى إلى 

الناحية االجتماعية واالقتصادية، فقد نجم عنها خسائر معتبرة من . أرقاما متزايدة فيما يتعلق بحوادث المرور لغاية اليوم

مقارنة بسنة % 15وبنسبة زيادة تفـوق   1122ألف حادث مرور خالل سنة  53حيث تشير اإلحصائيات إلى أكثر من 

ألف جريح، أما التقديرات االقتصادية لحجم الخسائر المادية  35قتيل وأكثر من  0311وأدت إلى تسجيل أكثر من  1121

مليار دينار سنويا على شكل تعويضات من شركات التأمين والتأمين  211مرور فتقدر بحوالي الناجمة عن حوادث ال

  .الصحي للمتضررين من حوادث المرور

وإذا كانت الجهات الرسمية، تُرجع األسباب الفعلية لتزايد نسبة حوادث المرور في الجزائر للعامل البشري، حيث 

اشرة نتيجة انعدام الثقافة المرورية لدى الفرد، فإن منظور الدراسة الحالية من إجمالي األسباب المب%  88تشكل نسبة 

  .يحاول الكشف عن أهم التدابير االجتماعية التي من شأنها تحسين مستوى الثقافة المرورية

  :أوال، تطور القوانين والتشريعات والمراسيم التنفيذية لتحسين مستوى السالمة المرورية

الجزائري العديد من القوانين والتشريعات والمراسيم التنفيذية لتحسين مستوى السالمة المرورية، فقد أقر المشرع 

المتعلق بتنظيم حركة المرور  11-85والذي ألغى القانون رقم  1112أوت  21المؤرخ في  20-12تم إصدار قانون رقم 

ورغم هذه التدابير فإن عدد الوفيات . المالية والجزافية عبر الطرق وسالمتها وأمنها، الذي ركز على زيادة قيمة الغرامات

- 10قتيل ما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قانون  0505: بـ 1115عرفت منحى تصاعدي حيث بلغت ذروتها سنة 

 والذي ركز على العقوبات اإلداريـة برفع حاالت سحب 20-12المعدل والمتمم للقانون  1110نوفمبر 21المؤرخ في  21

األسوأ من سابقاتها، حيث انتهت سنة  1111-1113حـالة، فكـانت الفترة الممتدة بين  50إلى  23رخص السياقة من 

فما كان على السلطة (. كخسائر مادية. ج.مليار د 51معاق و 5111جريح،  10518قتيل،  0011)بأرقام مرعبة  1118

المعدل  1111جويلية  11المـؤرخ فـي  15-11ألمر رقم التشريعية إال أن تصـدر مرة أخرى قانون جديد تمثل في ا

منتهجة أسلوبا أكثر ردعا، فرفعت من قيمة الغرامات الجزافية والمالية وشددت في الجزاءات  20-12والمتمم للقانون 

ذي رقم اإلدارية والقضائية لمواجهة عنف الطرقات؛ ومؤخرا تم اعتماد نظام رخصة السياقة بالنقاط من خالل مرسوم تنفي

 . 1122نوفمبر  21المؤرخ في  22-551

ومن خالل مالحظة وتتبع إحصائيات حوادث المرور ومقارنتها مع القوانين الجزائية والردعية يُستنتج أن كل 

اإلجراءات التي تم تبنيها لم تستطع أن تحسن في مستوى السالمة المرورية في الجزائر، نتيجة عدم القدرة على مزج ودمج 

لثقافة المرورية ضمن اإلطار القانوني الردعي والجزائي كتدبير قبلي لتحسين مستوى الثقافة المرورية، باعتبار مفهوم ا

ومن هذا المنطلق كان من الضروري البحث عن حل بديل لتشجيع الفرد . الفرد هو المسبب الرئيسي في حوادث المرور

ضمن منظومة أشمل في نظام السالمة ( internalisation)لتها على تحمل المسؤولية االجتماعية عن قيادة المركبة وأدخ

 .المرورية
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 :ثانيا، تحديد مشكلة ومفاهيم الدراسة

لقد أصبحت حوادث الطرقات في الجزائر، تعرف بأنها إرهاب الطرقات لما تخلفه من خسائر : المشكلة المحورية للبحث

ث المرور ومقارنتها مع القوانين الجزائية والردعية، من سنة والمالحظ من خالل تتبع إحصائيات حواد. بشرية ومادية

إلى اليوم، أن كل اإلجراءات التي تم تبنيها لم تستطع أن تحسن في مستوى السالمة المرورية في الجزائر نتيجة  1111

 ".مفهوم الثقافة المرورية"عدم القدرة على امتالك 

اربة ميدانية من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، حيث يمكن حصر مما سبق، يسعى موضوع هذه الدراسة إلى تحقيق مق

التدابير االجتماعية التي يمكن استخدامها كأدوات لتحسين مستوى الثقافة المرورية ما هي : اإلشكال العام لهذه الدراسة في

 في الجزائر من وجهة نظر المبحوثين؟

. صاء أهمية الثقافة المرورية ودورها في السالمة المروريةيمكن تحديد هدف البحث الحالي باستق: هدف البحث وأسئلته

 :وتنبثق عن هذا الهدف األسئلة الفرعية التالية

استجابات أفراد العينة على كل معيار من معايير التنشئة االجتماعية التي تعكس مستوى الثقافة  ما هي درجة .2

 المرورية؟

ن معايير المسؤولية االجتماعية التي تعكس مستوى الثقافة استجابات أفراد العينة على كل معيار م ما هي درجة .1

 المرورية؟

من التنشئة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية التي تعكس مستوى الثقافة المرورية  ترتيب كل معيار من معاييرما  .5

 وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 :يمكن تعريف مصطلحات البحث األساسية فيما يلي: مصطلحات الدراسة

هي مجموع اآلليات التي ينتهجها المجتمع لتسليم المعايير      والقيم والمعتقدات  (:socialisation)التنشئة االجتماعية . أ

 . لألفراد

هي المعيار الذي يبين مدى التواصل بين األسرة واألنظمة  (:responsabilité sociale)المسؤولية االجتماعية . ب

 .مسؤوليتها في سلوك الفرد االجتماعية االخرى في ترسيخ

هي مفهوم يحمل األبعاد األساسية إلشكالية حوادث  (:culture de la conduite routière)المرورية  الثقافة. جـ

التحسيس بخطر حوادث "والثاني، يتضمن  " التربية المرورية"األول، يتضمن : المرور ويتضمن بعدين أساسيين

 ".المرور

 :المنهجية للدراسة والبحث الميدانيثالثا، اإلجراءات 

 :التزمت الدراسة بالمحددات التالية :حدود الدراسة

 .اقتصرت هذه الدراسة على جامعة الحاج لخضر باتنة: الحدود المكانية -

 .1125/ 11/10إلى غاية       15/10/1125:  أجريت الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين: الحدود الزمانية -

تقتصر هذه الدراسة على طلبة الحاج لخضر باتنة، لذلك فهي محدودة في نتائجها وتحليلها على وجهة : يةالحدود البشر -

 . 1121/1125نظر هذه الفئة والمتمدرسين في العام 

 – 1121يتشكل مجتمع الدراسة من عينة عشوائية للطلبة الجامعيين المتمدرسين  خالل العام  :مجتمع الدراسة والعينة

طالبا، حيث تمثل هذه الدراسة تحقيق أولي من خالل عملية استطالع أراء هذه الفئة ( 80)معي، البالغ عددهم الجا 1125

 .حول الموضوع الحالي

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

220 
 

ينطلق من  الذي تفرض طبيعة هذه الدراسة االعتماد على المنهج االستقرائي: المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة

  .صول على إجابات أولية تسمح بالكشف عن الجوانب الغامضة للموضوعواقع مشكلة الدراسة الحالية للح

التي قوامها االعتماد على مجموعة من األسئلة " آداة االستبيان"وفي إطار جمع وتحليل بيانات الدراسة تم استخدام     

 :المصنفة إلى قسمين

 .القسم األول، المعلومات العامة من حيث السن، والجنس، ونوع الكلية يشمل -أ

االجتماعية  بينما يشمل القسم الثاني على بيانات متعلقة بأبعاد الدراسة، حيث تم تحديد عشرة فقرات تمثل المعايير -ب

. جتماعية ولها خمس فقراتالتنشئة اال: وقد وزعت هذه المعايير على بعدين هما. األساسية لبناء الثقافة المرورية

 :وتنتهي الفقرات بخمسة استجابات كما هو ممثل في الجدول التالي. والمسؤولية االجتماعية ولها خمس فقرات

 يوضح توزيع مقياس ليكارت الخماسي(: 1)الجدول رقم 

 المستوى المتوسط المرجح

 غير موافق جدا 2.51إلى  2من 

 غير موافق 1.31إلى  2.81من 

 محايد 5.51إلى  1.11من 

 موافق 0.21إلى  5.01من 

 موافق جدا 3إلى  0.11من 

 .62، ص وليد عبد الرحمن خالد الفرا، مرجع سابق: المصدر

 

من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ عند تحليل بيانات البحث، وقد بلغت ( Reliability)وقد تم إيجاد الثبات  :ثبات األداة

 . وهي قيمة مرتفعة ومقبولة في الدراسات الوصفية( 1.811)قيمته 

، حيث (SPSS)لقد تم تحليل استجابات أفراد العينة باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم اإلنسانية : المعالجات اإلحصائية

 . رات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية ، ومعامل الثبات ألفا كرونوباختم استخدام التكرا

 :يمكن تحديد خصائص وصفات أفراد العينة من خالل الجدول التالي: رابعا، خصائص أفراد العينة

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن، الجنس، نوع الكلية(: 6)الجدول 

 نوع الكليـــــــــــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــــــــــــس الســــــــــــــــــن

 % ت الفئة % ت الفئة % ت الفئة

 35.0 28 علميــة  43.8 35 ذكــــر 47.5 38 سنة 66إلى  11من 

 65.0 52 إنسانيـة  56.3 45 أنثى 35.0 28 سنة 62إلى  62

 100 81 المجموع 100 81 المجموع 17.5 14 سنة 62أكثر من 

 100 81 المجموع
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وأن الغالبية العظمى من . سنة 11إلى  28أرقام الجدول أعاله تفوق عدد المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم من  تظهر

المبحوثين إناث وينتمون إلى الكليات اإلنسانية وهذا يؤكد غلبة صغار السن من اإلناث التي تتردد أكثر على الكليات 

 . االنسانية

 :خامسا، نتائج الدراسة ومناقشتها

استجابات أفراد العينة على كل معيار من معايير التنشئة االجتماعية التي تعكس مستوى  ما هي درجة: نتائج السؤال األول

 الثقافة المرورية؟

 .ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد الدراسة

 .ستجابة على بعد التنشئة االجتماعيةعالمات اال(: 2)الجدول 

 االنحراف النتيجة

 المعياري

 غير موافق المتوسط

 جدا

 غير 

 موافق

 موافق  موافق محايد

 جدا

يزداد مستوى التنشئة االجتماعية  المقياس

 :عندما

 تسعى األسرة إلى ترسيخ. 1 ت 27 42 3 7 1 4.09 917. موافق

 التربية المرورية لدى 

 الصغار 
1.3 8.8 3.8 52.5 33.8 % 

  تمنح المدرسة المفاهيم.  6 ت 32 26 8 12 2 3.93 1.156 موافق

 األولية للوقاية من حوادث 

 المرور 
2.5 15.0 10.0 32.5 40.0 % 

 تقوم الهيئات المكلف بحمالت. 2 ت 24 34 7 10 5 3.78 1.190 موافق

 توعية دورية للتالميذ عن 

 األمن في الطرقات 
6.3 12.5 8.8 42.5 30.0 % 

 يقوم نظام التكوين. 4 ت 23 26 10 16 5 3.58 1.271 موافق

 بمدارس تعليم السياقة  

بتقييم البرنامج البيداغوجي الموجه 

للراغبين في الحصول على 

 .رخصهم

6.3 20.0 12.5 32.5 28.8 % 

يتم التشديد في العقوبات في . 5 ت 31 25 10 9 5 3.85 1.233 موافق

 المخالفات المرورية من 

 طرف الهيئات المكلفة
6.3 11.3 12.5 31.3 38.8 % 

 نتيجة البعد األول ت 122 152 21 54 11 3.85 1.153 موافق

4.54 13.52 9.52 32 24.61 % 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

تظهر أرقام الجدول أعاله أن كل الفقرات المتعلقة بعالقة الثقافة المرورية بالتنشئة االجتماعية كانت االستجابات عليها ذات 

 .  مستوى جيد، مما يؤكد أهمية التنشئة االجتماعية في تنظيم المرور

ر المسؤولية االجتماعية التي تعكس استجابات أفراد العينة على كل معيار من معايي ما هي درجة: نتائج السؤال الثاني

 مستوى الثقافة المرورية؟

 .ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد الدراسة
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 .عالمات االستجابة على بعد المسؤولية االجتماعية (:4)الجدول 

االنحراف  النتيجة

 المعياري

 غير موافق المتوسط

جدا   

 موافق موافق محايد غير موافق

جدا   

تزداد المسؤولية االجتماعية   المقياس

 :عندما

 يقوم الفرد بتطبيق . 1 ت 44 20 2 12 2 4.15 1.181 موافق 

المكتسبات المتعلقة باحترام 

 اآلخرين في الطرقات
2.5 15.0 2.5 25.0 55.0 % 

 يساهم الفرد في احترام. 6 ت 32 33 6 6 3 4.06 1.060 موافق 

 قوانين المرور 
3.8 7.5 7.5 41.3 40.0 % 

 يحضر الفرد حمالت . 2 ت 17 28 16 12 7 3.45 1.231 موافق 

 التوعية من حوادث المرور
8.8 15.0 20.0 35.0 21.3 % 

 يتكفل الفرد باحترام. 4 ت 26 33 8 8 5 3.84 1.174 موافق 

 التكوين النظري و ساعات 

 التطبيقي للحصول عل 

 .رخصة السياقة

6.3 10.0 10.0 41.3 32.5 % 

يتم التشديد في العقوبات في . 5 ت 31 25 10 9 5 3.85 1.233 موافق 

 المخالفات المرورية من

 .طرف الهيئات المكلفة 
6.3 11.3 12.5 31.3 38.8 % 

 نتيجة البعد الثاني ت 231 251 251 01 11 5.85 2.251 موافق 

3.30 22.51 21.3 50.58 55.31 % 

من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر SPSS 

تظهر أرقام الجدول أعاله بأن كل أفراد العينة قد أعطى استجابة جيدة المستوى على الفقرات التي تشير إلى أن  

المسؤولية االجتماعية تقترن بالثقافة المرورية، مما يعني أنهم يقرون بضرورة وجود مسؤولية اجتماعية في سلوك 

 . مستعملي الطريق

د مؤشرات كل معيار من معايير التنشئة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية التي تعكس ما ترتيب أبعا :نتائج السؤال الثالث

 مستوى الثقافة المرورية؟
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 :لإلجابة عن هذا السؤال، نمر بالمراحل التالية

 :التاليكما هو موضح في الجدول . إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات االستبيان ثم ترتيبها . أ

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على فقرات االستبيان(: 5)جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة في االستبيان رقم الفقرة

 تسعى األسرة إلى ترسيخ التربية المرورية لدى 1

 الصغار 

4.09 .917 

 المفاهيم األولية للوقاية من حوادثتمنح المدرسة  6

 المرور 

3.92 1.156 

 تقوم الهيئات المكلفة بحمالت توعية دورية للتالميذ 2

 عن األمن في الطرقات 

3.78 1.190 

 يقوم نظام التكوين بمدارس تعليم السياقة بتقييم 4

 البرنامج البيداغوجي الموجه للراغبين في الحصول على  

 رخصهم

3.58 1.271 

يتم التشديد في العقوبات في المخالفات المرورية من طرف  5

 الهيئات المكلفة

3.85 1.233 

 يقوم الفرد بتطبيق المكتسبات المتعلقة باحترام  2

 اآلخرين في الطرقات

4.15 1.181 

 1.060 4.06 يساهم الفرد في احترام قوانين المرور 2

 1.231 3.45 يحضر الفرد حمالت التوعية من حوادث المرور 1

 يتكفل الفرد باحترام ساعات التكوين النظري وا 9

 لتطبيقي للحصول عل رخصة السياقة

3.84 1.174 

 يساعد الفرد الهيئات المكلفة بمراجعة التطبيق الجيد 11

 لقانون المرور 

3.39 1.288 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

وإذا ما قارنا هذه ( 0.23 –5.51)المتوسطات الحسابية لمعايير الثقافة المرورية ترواحت بين تظهر أرقام الجدول أن 

نستنتج أن كل الفقرات تجاوزت هذه القيمة بما يشير إلى أهمية ( 5)المتوسطات بدرجة المحايدة التي خصصت لها 

 .ارتباطها بالثقافة المرورية
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الوسط  المؤشرات األكثر أهمية من أجل تفسير تأكيد اختيارها من قبل أفراد العينة، تم تحديد عتبة القطع أو ولتحديد . ب

 (. 1)وبذلك يمكن اعتبار سبعة فقرات من أهم المعايير المشمولة بالتفسير كما يظهرها الجدول ( 5.55)الفرضي بالقيمة 

 .لفرضي ومتوسطاتها الحسابيةالفقرات المهمة التي تجاوزت المتوسط ا(: 2)جدول 

 البعد المتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 يقوم الفرد بتطبيق المكتسبات المتعلقة باحترام اآلخرين في  2

 الطرقات

 المسؤولية االجتماعية 4.15

 التنشئة االجتماعية 4.09 تسعى األسرة إلى ترسيخ التربية المرورية لدى الصغار 1

 المسؤولية االجتماعية 4.06 احترام قوانين المروريساهم الفرد في  2

 التنشئة االجتماعية 3.92 تمنح المدرسة المفاهيم األولية للوقاية من حوادث المرور 6

 يتم التشديد في العقوبات في المخالفات المرورية من طرف 5

 الهيئات المكلفة 

 التنشئة االجتماعية 3.85

 التكوين النظري والتطبيقييتكفل الفرد باحترام ساعات  9

 للحصول عل رخصة السياقة 

 المسؤولية االجتماعية 3.84

 تقوم الهيئات المكلفة بحمالت توعية دورية للتالميذ عن 2

 األمن في الطرقات 

 التنشئة االجتماعية 3.78

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

يتضح من الجدول السابق أن المعايير المتعلقة بالتنشئة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية حازت على تأكيد 

غير أن غالبية الفقرات التي حازت على تأكيدات أفراد العينة هي فقرات التنشئة . متقارب من وجهة نظر عينة البحث

قيق المسؤولية االجتماعية المؤدية إلى الثقافة المرورية المطلوبة مما يؤكد أهمية التنشئة االجتماعية في تح. االجتماعية

 . لتنظيم سلوك مستعملي الطريق

تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل . بعد ترتيب كل فقرات االستبيان، ثم الكشف عن أهم فقراته. ج

 :بعد من أبعاد االستبيان كما هو موضح في الجدول التالي

 .ترتيب أبعاد مؤشرات مستوى الثقافة التنظيمية وفقا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 2)جدول 

 عدد الفقرات االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد 

 3 82535. 3.8425 التنشئة االجتماعية . 1

 3 86858. 3.7775 المسؤولية االجتماعية. 6

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

تشير أرقام الجدول أعاله إلى أن درجات استجابة أفراد العينة، على بعد التنشئة االجتماعية حصلت على االهتمام األول في 

في أداة البحث يعود وال شك أن اختيار أفراد العينة للتنشئة االجتماعية كأهم بعد . الترتيب، يليه بعد المسؤولية االجتماعية

 .إلى الدور الفاعل الذي تلعبه التنشئة االجتماعية في تحسين مستوى الثقافة المرورية
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 :االستنتاجات والتوصيات

 : أظهرت نتائج الدراسة الميدانية ما يلي

حيث تذهب غالبيتهن إلى تأكيد أهمية التنشئة . غالبية أفراد العينة من شابات جامعيات، يدرسن بكليات إنسانية أن .1

 . االجتماعية والمسؤولية االجتماعية التي تعكس مستوى الثقافة المرورية الالزمة لسلوك مستعملي الطريق ولتنظيم المرور

 :ن معايير التنشئة االجتماعية هيدرجة استجابات أفراد العينة على كل معيار م .2

وهذا يؤكد أهمية التنشئة االجتماعية لدى مستعملي الطريق، لكن هذه الحقيقة تفترض منذ البداية أن . ذات مستوى جيد

 .األسرة معيار أساسي للمساهمة في ترسيخ التربية المرورية

 :جتماعية االجتماعية هيدرجة استجابات أفراد العينة على كل معيار من معايير المسؤولية اال .3

وهذا يؤكد على أهمية المسؤولية االجتماعية لتنظيم المرور، لكن هذه الحقيقة تفترض منذ البداية أن  . ذات مستوى جيد

الفرد من خالل تطبيقه للمكتسبات المتعلقة باحترام اآلخرين في الطرقات هو معيار مهم لتحقيق المسؤولية االجتماعية 

  .لتنظيم المرور

ترتيب أفراد العينة لمعايير التنشئة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية التي تعكس مستوى الثقافة المرورية، تبين أن  .4

وبصورة عامة يمكن القول بأن تركيز وجهة نظر المبحوثين على . بعد التنشئة االجتماعية حصل على االهتمام األول

 .التي تعكس، في المرحلة الحالية، مستوى الثقافة المرورية التنشئة االجتماعية من خالل الفرد وأسرته هي

 :وفي ضوء نتائج البحث الحالي، يمكن تقديم التوصيات اآلتية

االستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التخطيط لمجال السالمة المرورية والتطوير المستمر للتدابير  .2

 :طريقتنظيمية للثقافة المرورية، وذلك عن /السوسيو

  .عقد ورش عمل تطبيقية من قبل الهيئات المكلفة باألمن في الطرقات لتطوير أداء هذه الهيئات وفعالية مهامها . أ

التعاون مع الجامعات من خالل البحوث التي تجريها في هذا المجال، وأن يأخذ هذا التعاون صفة االستمرارية  . ب

 . والمتابعة الجادة

المرورية االيجابية التي تساعد على الوقاية من حوادث المرور من خالل حمالت التوعية العمل على إبراز الثقافات  . ت

 .واإلجراءات التحسيسية عبر المدارس، المتوسطات والثانويات والجامعات بشكل جدي ومتميز لجذب االنتباه

 :إن بناء الثقافة المرورية، تتطلب إجراءات تركز أساسا على .1

يداغوجي عبر كل المراحل التعليمية لغرض التحسيس المستمر بمفاهيم المشاركة في بناء إعادة تصميم البرنامج الب . أ

 .الثقافة المرورية للوصول إلى مستوى من السالمة المرورية

إعادة النظر في منظومة التكوين والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في المترشح وحتى المؤطر والمشرف على االمتحان  . ب

 .  ى تقييم ومراقبة عملية سير التكوين من طرف جهة مختصةمن خالل االشراف عل

 .أهمية تقييم قانون المرور من جوانب عدة منها الوسائل المتوفرة والتطبيق والنقائص المالحظة . ت

 

نرجو أن تكون هناك رؤية واضحة لالحتياجات المستقبلية في الجزائر تمكنها من  على ضوء هذه النتائج والتوصيات،

 .إعادة هيكلة الخطط والبرامج وفقا للمنظور الجديد للتدابير االجتماعية للثقافة المرورية في الجزائر
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 استبانة المقاربة السوسيولوجية للثقافة المرورية

 .اتنةموجهة لطلبة جامعة الحاج لخضر ب

 : تحية طيبة وبعد

مقاربة :             "بايشي أمال باستطالع رأي من خالل تحقيق أولي بعنوان: الكاملة سليماني والباحثة: تقوم الباحثة

، ولهذا الغرض أعدت استبانة تتضمن المعايير ("مدينة باتنة نموذجا)سوسيولوجية للثقافة المرورية في الجزائر 

 :لمرورية، وتغطي جانبين أساسيين همااالجتماعية للثقافة ا

 .التنشئة االجتماعية .2

 . المسؤولية االجتماعية .1

ويرجى التفضل بقراءة كل فقرة بدقة وتحديد رأيك في أهميتها لقياس الثقافة المرورية وفقا لقائمة المعايير المتضمنة في 

تحت االستجابة التي تفضلها من المقياس الخماسي الذي يتراوح بين الموافقة الشديدة ( ×)هذه االستبانة، بوضع عالمة 

 . التعامل مع المعلومات الواردة في هذه االستبانة بسرية وموضوعية علما بأنه سوف يتم. والمعارضة الشديدة

 .الكاملة سليماني. د

 .بايشي آمال. أ

 :في المكان المناسب( ×)يرجى تعبئة البيانات التالية بوضع عالمة 

 .القسم األول، بيانات عامة

 

 السن

 

 سنة 62أكثر من  سنة 62إلى  62 سنة 66إلى  11من 

   

 

 الجنس

 

 أنثى ذكر

  

 

 الكلية

 

 إنسانية علمية

  

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

227 
 

 .القسم الثاني، بيانات متعلقة بأبعاد الدراسة

 :أوال، الثقافة المرورية والتنشئة االجتماعية

 االستجابات                                                           

 المعايير

 موافق

 جدا 

 غير  محايد موافق

 موافق

 غير 

 موافق جدا

 :يزداد مستوى الثقافة المرورية عندما

      .تسعى األسرة إلى ترسيخ التربية المرورية لدى الصغار. 2

      . تمنح المدرسة المفاهيم األولية للوقاية من حوادث المرور -1

      .  تقوم الهيئات المكلفة بحمالت توعية دورية للتالميذ عن األمن في الطرقات -5

يقوم نظام التكوين بمدارس تعليم السياقة بتقييم البرنامج البيداغوجي الموجه  -0

 .للراغبين في الحصول على رخصهم

     

      .يتم التشديد في العقوبات في المخالفات المرورية من طرف الهيئات المكلفة -3

 

 :ثانيا، الثقافة المرورية والمسؤولية االجتماعية

 االستجابات                                                           

 المعايير

 موافق

 جدا 

 غير  محايد موافق

 موافق

 غير موافق

 جدا 

 :يزداد مستوى الثقافة المرورية عندما

      .يقوم الفرد بتطبيق المكتسبات المتعلقة باحترام اآلخرين في الطرقات. 1

      . يساهم الفرد في احترام قوانين المرور -5

      . يحضر الفرد حمالت التوعية من حوادث المرور -8

يتكفل الفرد باحترام ساعات التكوين النظري والتطبيقي للحصول عل  -1

 .رخصة السياقة

     

      . يساعد الفرد الهيئات المكلفة بمراجعة التطبيق الجيد لقانون المرور -21

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

228 
 

 .رؤية تربوية لدور المسرح المدرسي في تعزيز الوعي المروري لدى الطفل

Educational vision of the role of the theater school to enhance the traffic 

awareness among children.  

،  والمدرسية والمهنيةالنفسية  مخبر بنك اإلختبارات ،رئيسة وحدة اإلختبارات المدرسية  (حدة يوسفي .1

 ) yousfihad@yahoo.fجامعة باتنة، 

المدرسة العليا لالساتذة القبة ، الجزائر العاصمة،  قسم علوم التربية ، (محمد روبي .6

roubimoh@yahoo.com  ( 

 

تهدف هذه الورقة العلمية إلى التعريف بإحدى األنشطة المدرسية المغيبة والغائبة في مدارسنا اال وهو المسرح  : ملخص 

يعتبر وسيلة تربوية المدرسي وتوضيح أدواره المختلفة وما يمكن أن يقدمه للطفل من معارف ومهارات وقيم إنسانية، إذ 

كفايات وقدرات على مختلف المستويات أثبتتها مختلف األبحاث  وتعليمية مهمة نظرا لما يكسبه هذا الفن للطفل من

 .حركي، إذا ما قارناه بالطرق التقليدية للتعليم  -والدراسات سواًء في علوم التربية أو المجال النفسي أو الحّس 

ض المناسبات رغم هذه القيمة إال أن المسرح المدرسي بقي مهمشا في المدارس الجزائرية وأصبح مناسباتيا تفرضه بع

الظرفية فقط ،من هنا أصبح إدراج هذا الفن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يعرفه الطفل من إختالالت 

الوعي الوعي البيئي و سلوكية ومعرفية كإنتشار العنف ومختلف صور االنحراف، وتراجع المستوى التعليمي وانخفاض

 خدمة في يزال ال العربية والتعليم التربية بيئات أغلب في المسرح أن إذ ، تمعيةالخ من القيم اإلنسانية والمج...المروري 

 كما أخرى دراسية مواد ضمن تدرس مادة أو الصفياً  نشاطاً  كان سواءً  ، بذاته قائماً  فناً  وليس ،)الدرس تمثيل( الدرس

الجانب ل ب النظري للمعرفة ويغفـتم بالجانـيهوعلى عكس التعليم التقليدي الذي . مثالً  وأمريكا وفرنسا إنجلترا في يحدث

، معرضة للنسيانا و عليهل ي للمعارف دون أن يكون له أي دور في الحصوـرد متلقـمج، و يجعل من الطفل التطبيقي لها

 يكون فيه الطفل -نجد أن التمثيل المسرحي  ،المروريالوعي ل تكوين في مجاخاصة و، وليس لها أهمية في حياته العملية

مما يتيح له تمثل واستدخال الكثير من المعارف والمهارات وترجمتها في سلوك واقعي في  –طرفا فاعال في عملية التعلم 

 .  حياته اليومية

لذلك ستحاول هذه الورقة مناقشة مفهوم المسرح المدرسي وأنواعه ودوره في خلق وتنمية الوعي المروري للطفل في 

من أجل تفعيل هذا النشاط  في مدارسنا مرورا بتعريف معنى  االقتراحات العمليةمن  المدرسة ، ثم الخروج بمجموعة

 . الوعي المروري وأبعاد هذا الوعي وأهمية تكوينه في مرحلة الطفولة

 . ، مقترحات عمليةالمسرح المدرسي، الوعي المروري ، الطفل .  :الكلمات المفاتيح

 summary: 

This paper aims to introduce one of the school activities absent in our schools, is the school 

theater, and also illustrate his different roles and also what he gives to the Child of different 

knowledges, skills and human values. 

The school theater is an important educational tool, because it gives the Child different capacities, 

proven by studies and researchs, both in sciences of education or in psychology or in the domain 

Sensory - motor, if we comparing it with the Traditional approaches or methods of education. 

So we are trying in this paper to examine the concept of theater school, his types and his role in 

the creation and development of traffic awareness of the Child in school, then we are trying to give 

some practical suggestions in way to activating this activity in our schools; and also the definition of 

traffic awareness, and his dimensions and its importance in the childhood. 
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 :مقدمـة

 لقد إرتفعت األصوات في كل مكان من العالم تطالب بوضع حد لحوادث السير، وتحرك المختصون في جميع الدول      

ومراقبة السير على الخطوط  الشوارع وتخطيط الميادين ووضع اإلشاراتوضع األنظمة والحلول العملية وتوسيع ل

الطويلة وحددت السرعة وتضاعفت الجزاءات والغرامات، وفي المقابل تعمل شركات إنتاج السيارات ووسائل النقل 

د في التجاوب إحصاءات ودراسات لزيادة وسائل األمن والسالمة ودرء األخطار على مستوى المركبات، ويبقي دور األفرا

بدالً من أن تتحّول إلى حوادث  مع تلك النداءات وااللتزام بقواعد المرور لتصبح المركبة مصدر سعادة وراحة واطمئنان

 .وأهوال ومأساة، وينبغي أن نعمل جميعاً على تنمية الوعي المروري في البيت والمدرسة وشتى وسائل اإلعالم 

على المستوى المحلي فإن األمر يتطلب إجراء الدراسات ووضع الخطط وللحد من أخطار حوادث المرور       

االستراتيجية والبرامج التي تتكامل فيما بينها ، كالبرامج الهندسية التي تعنى بتخطيط الطرق ، والبرامج القانونية التي 

باإلضافة إلى البرامج اإلعالمية  ترمي إلى االلتزام بأحكام وقواعد وقوانين المرور بما يكفل احترامها والعمل بموجبها ،

 .والتعليمية واإلرشادية التي تهدف إلى رفع الوعي المروري وتعميق مفهوم السالمة المرورية

، اإلعالم والمدرسةل كوسائ، ة واالجتماعيةـسات التربويـن المؤسـلة مـوتحتاج عملية تكوين الوعي إلى جهود متواص      

بء األكبر في ـالع، إال أن لدى أفراد المجتمع المروري خلق الوعي ل ز في مجاوال أحد ينكر ما لإلعالم من دور بار

سلوك ـرس الـلغكافي  ولديها الوقت الالمكان الذي يقضي فيه الطفل أكثر وقته ، لكونها ؛ نظرا على المدرسةته يقع تنمي

المركبات والطريق وأخطارهما و ـة نحـييجابإلات اـتجاهإلعن طريق تنمية المفاهيم واس المتعلمين في نفوالمروري السليم 

التربية ل اـا إدخـيتحتم عليهل، ولكي تتمكن المدرسة من تحقيق أهدافها في هذا المجا.  برامج مخططة ومدروسةل من خال

لتدريب األطفال على آداب السلوك المروري وتزويدهم بمعلومات مرورية عن نشاط  مدرسي كمادة مستقلة أو مرورية ال

نزول والركوب من السيارة أو الحافلة، وقواعد عبور الطريق، والطريقة الصحيحة للجلوس في السيارة أو قواعد ال

في أثناء عبور الشارع، أو )تدريبهم أيضا على مهارات العناية بالذات لتالفي الحوادث المرورية والحافالت المدرسية ، 

اإلشارات الضوئية والمرورية المتعلقة  هم وتعريفهم على، ويكون ذلك من خالل تعليم...(اللعب في الطرقات العامة

 . بالسائقين والمشاة، وكيفية التعامل معها

ت ـستوياتها إذ ثبـفي تحقيق األهداف التعليمية والتربوية بكافة مما جدا اـها دور، ة عامـبصفة مدرسية نشطة اللألو      

على تنمية العديد من ـل ارات وتكوين االتجاهات كما أنها تعمسهم مساهمة فعالة في اكتساب المعلومات والمهـا تـأنه

دور كبير في تحقيق تلك هذه االنشطة ار ولممارسة ـاالبتك، المشكالتل ح، والتحليل ، القدرة على التفكير: ل القدرات مث

بالثقافة ه ا أنها تمدـكم ،الذي يتناسب مع ميوله وقدراتهل أن يشترك في المجافل دد مجاالتها يتيح للطـفتع؛ اـالفوائد وغيره

خبرات له باإلضافة إلى أنها توفر، ات وأساليب التفكيرالمرغوب فيهاـيم واالتجاهـة القـعلى تنميل وتعم، العامة واألساسية

ل في كافة المراحفل له في كافة الجوانب وهذا ما يجعلها هامة وضرورية للطل متنوعة مما يسهم في تحقيق النمو الشام

تتبلور في هذه المرحلة وبذلك يمكن ل اد الحقيقية لشخصية الطفـفاألبعاحل األساسية ؛ األخص في المر الدراسية وعلى

ستعمال إلالثقافة المرورية واة المفاهيم واالتجاهات االيجابية لديه نحو ـوتنمي، هـه قدراتـاالستفادة من األنشطة في توجي

 .  سليم التفكير والسلوك ًصالحا ًفينشأ مواطنا، ىسلوكه تجاههاـعل ًمما ينعكس ايجابيااآلمن للطريق وللمركبات ، 

ويعتبر المسرح من بين النشاطات المدرسية المهمة جدا في تكوين المعارف واإلتجاهات والقيم اإلنسانية اإليجابية نحو       

ل التمثيل واستدخال المفاهيم والمعارف العديد من القضايا االنسانية والمجتمعية والوطنية وحتى االقليمية والدولية من خال

في عملية تنمية المسرح  أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به ل إغفاولذلك فإن .وتبنيها في اشكال من السلوك القويم 

ل ب النظري للمعرفة ويغفـتم بالجانـالذي يه، يعني التمسك باألسلوب التقليدي في التعليمفل لدى الطلمروري  وعياـال

ي للمعارف دون أن يكون له ـرد متلقـمجها تجعل المتعلم كما أنوهذا ما يغلب على مناهجنا التربوية ، نب التطبيقي لها الجا

وهذا يعني عدم ، وليس لها أهمية في حياته العملية، ارف معرضة للنسيانـك المعـتلل مما يجع، عليهال أي دور في الحصو

المروري بعكس استخدام األنشطة المدرسية تنمية الوعي ل ة وباألخص في مجاتمكن المدرسة من تحقيق أهدافها المنشود

  .                                                          .  وعلى رأسهاالمسرح المدرسي
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 : مشكلة البحث

المسرح والذي يمكن أن يُستغل فى بالرغم من أن كثيرا من الباحثين قد أكدوا على أن التأثير اإليجابي الكبير للدراما و      

تطوير األطفال معرفياُ ووجدانياً وفى توفير مصادر غزيرة للمعلمين إال أنه الزالت توجد فجوة بين فهم قيمتها وبين 

فكرة هذه الدراسة من خالل المالحظات الشخصية لواقع المسرح فى مدارسنا ، حيث يالحظ  أتتوقد . التطبيق الفعلي لها

. غياب إن لم نقل انعدام األنشطة المدرسية عموما والنشاط المسرحي خاصة ،حيث اضحت غائبة او مغيبة بفعل فاعل 

ادة دراسية رغم وجود بعض الموضوعات فلعلى المتتبع كذلك لبرامج المدرسة في الجزائر يجد غياب التربية المرورية كم

وبعد مراجعة للعديد من الدراسات التى تناولت المسرح .. المتعلقة بها موزعة على مجموعة من المواد كالتربية المدنية مثال

هنا  المدرسي وعالقته بمختلف جوانب النمو عند الطفل ، تبين أن للمسرح الدور الفاعل والبناءفي النمو النفسي للطفل ، من

فإن واقع المسرح المدرسي في مدارسنا اليوم يحتاج إلى وقفة حقيقية للنهوض به باعتباره موردا أو رافدا غنيا من روافد 

من هنا تنبع مشكلة البحث الحالي في التعريف بالمسرح المدرسي و بوظائفه وخصائصه وأهدافه وبيان . ثقافة الطفل 

وللوصول الى ذلك قمنا بتقسيم البحث . ي في زيادة الوعي المروري لدى الطفلودور المسرح المدرس الدورالتربوي له ،

 :الى المحاور التالية 

 .، وأهميته، وظائفه، دوره في تنمية شخصية الطفل  ، أنواعهنشأته ، تعريفه: المسرح المدرسي  /أوال 

 .مفهومه،  أبعاده ، وأهميته ومؤسساته : الوعي المروري  /ثانيا 

  ""مقترح وثيقة السالمة المرورية ."رحات عملية لزيادة الوعي المروري لدى الطفل مقت/ثالثا

 . المسرح المدرسي، نشأته، تعريفه، أهميته ودوره في تنمية شخصية الطفل: أوال 

 :نشأة المسرح المدرسي  .2

العشرين  القرن اكتشافات أعظم من يعد األطفال المسرح المدرسي والذي يعتبر جزء من مسرح أن فيه شك ال مما       

 قدراته وتنمية الطفل شخصية بناء في الفاعلة الوسائط أهم من فاعتبره ،) توين مارك( األميركي الكاتب إليه ما أشار وفق

 من اقترابا الفنون أكثر ألنه األخرى الثقافة وسائل الطفولة في تأثيره في ويفوق منتجة، خالقة طاقة ليكون وإعداده العقلية،

 أكثر في الطفل مسرح عن تجارب العربي الوطن في الطفل مسرح كتابه في (2002)  قدم الجابريحيث .الطفل وجدان

 باألفكار مؤمنة جديدة أجيال إعداد ويستهدف كبيرا به االهتمام كان الذي السوفييتي االتحاد وفي ؛ الغرب في دولة من

 بعد وانتشارها العجائب بالد في أليس مسرحية إنتاج ،وتم 1922 عام الطفل لمسرح يؤرخ وفي أميركا االشتراكية،

 والنشء الطفولة لمسرح الدولية الجمعية وأنشئت 1965 عام األطفال مسارح انتشرت فرنسا وفي الثانية، العالمية الحرب

 لمسرح قومي مجلس سس أت إنجلترا وفي الشعوب، بين السالم أجل خدمة ومن فني مستوى أرقى إلى الوصول أجل من

 األطفال مسرح من شيء هذا ،األطفال لعروض متخصصة فرقة بفرقته يلحق وكان لألطفال مسرحيات بتقديم الصغار،

 بدأ مصر ، ففيةمشرق ليست الجابري يقدمها التي فالصورة العربي؛ الوطن في األطفال مسرح عن أما ..الغرب في

 بشكل عروضها قدمت الطفل مسرح باسم رسمية فرقة ظهرت 1968 عام ،وفي 2110عام األطفال مسرحيات عرض

 عرضاً  يقدم كان القومي المسرح إن حيث ، 1970 عام إال المحترف الطفل مسرح يظهر لم العراق وفي منتظم، غير

 ال األردن وفي الطفل، شخصية تنمية في أهميته وأكدت المدرسي بالمسرح اهتمت الدولة لكن عام، كل لألطفال خاصاً 

 حركة وجود على يدلّ  أن يمكن ال المدرسي المسرح ألنشطة مهرجانات من يقام وما الطفل لمسرح نظمةم فرقة أية توجد

 فقد العربي الخليج في ما بجوائز، وأ وفوزه العربية المهرجانات بعض في الطفل لمسرح مشاركة هناك ولكن مسرحية

 األولى المدرسي كوادرالمسرح وأدت مدرسيا  الخليج مسرح ولد حيث المحترف الكبار مسرح المسرح المدرسي سبق

عرفت وهران المسرح المدرسي عن طريق مدرسة  2155و في سنة وفي الجزائر .المسرحية الحركة في األكبر الدور

، وهي تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 2151الفالح الحرة التي تأسست على اثر المؤتمر اإلسالمي في جوان 

بتقديم مسرحيات تاريخية و دينية تتناول وحي االمة عن طريق عرض النماذج التاريخية التي لعبت  واهتمت هذه الفرقة

مسرحية عمر بن الخطاب أو مسرحية بالل؛ الذي يشكل رمزا للتمسك  :دورا ايجابيا في مسيرة االمة اإلسالمية مثل

 )1111الجابري ، (.بالعقيدة والقدوة في الصبر في سبيل الحفاظ عليها
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  :المسرح المدرسي  تعريف.  6

هو مجموعة النشاطات المسرحية بالمدارس التي تقدم فيها فرقة المدرسة أعماال مسرحية لجمهور، يتكون من       

الزمالء، واألساتذة، واألولياء األمور، وهي تعتمد أساسا على إشباع الهوايات المختلفة للتالميذ كالتمثيل، والرسم، 

الخ، وكل ذلك تحت إشراف مدرب التربية المسرحية، والمسرح ال يعني فن التمثيل فقط إنما يتعدى ....والموسيقى، 

أخرى من الفنون ، كالموسيقى،  األمرإلى أكثر من ذلك بكثير إذ أنه يشمل إضافة التمثيل تعاون عدة مهارات في مجاالت

بمسرحة المناهج التعليمية وباألخص األدبية منها، حيث يجب النظر إلى والرسم، و الديكور، والرقص واإللقاء المقرون ، 

كل ما لدى التالميذ من مواهب وقدرات ابداعية يتكامل التمثيل فتصبح عمل فنيا ال يتجزأ، ومن هنا فإن المسرح يعتبر 

لمقومات التي يتطلبها، وذلك عمال اجتماعيا يحتاج إلى مجهودات عديدة تتظافر كلها إلتمام العمل الفني المسرحي وبكل ا

 ) 1111عقيدي امحمد ،(. عن طريق إشراك كل التالميذ الذين يملكون طاقات إبداعية يمكن اشتغالها في هذا النشاط

المسرح المدرسي لون من ألوان النشاط الذي يؤديه الطالب في مدارسهم تحت إشراف معلميهم داخل الصف أو خارجه 

كما ويعرف المسرح المدرسي . وعلى خشبته أو خارج الصالة في حديقة المدرسة أو ساحتهافي صالة المسرح المدرسي 

نشاط يندرج ضمن المقررات الدراسية و الذي يحتاج إلى جهد إضافي حتى يتسنى له أن يلعب دوره كامال ،  :على أنه

لمتعلم ، وجعله يكتسب الشجاعة األدبية السيما وأن المسرح المدرسي من الدعامات األساسية التي بإمكانها تكوين شخصية ا

 ) 2111,عبد اللطيف  . (الالزمة الكتساح ميادين الحياة المتعددة

كما يعرف المسرح المدرسي كذلك بأنه نموذج أدبي فني يحدث تأثيرا تربويا في المتلقي معتمدا على عدة عناصرأدبية  

 (.الخ..المالبس،اإلضاءة ، المؤثرات، الديكور: قنيات مساعدة منهاالحبكة الدرامية، والشخصيات، والحوار، وت: أساسية منها

 )1111خلف، 

المسرح المدرسي مسرح تربوي تعليمي يتم في الوسط المدرسي سواء " ويعرف سالم أكويندي المسرح المدرسي بقوله 

نشيطية حيث تحرر الممارسة أكان مادة دراسية حيث يخضع لعملية التدريس، وهذا يتم داخل الحجرات الدراسية أم مادة ت

المسرحية من طابع الدرس النظامي، وتشمل عملية التنشيط المسرحي التي تقوم بأدائها مجموعة من التالميذ أو الفرق 

ويشمل مفهوم المسرح المدرسي كل األنشطة المدرسية التي تحددها المدرسة، وبذلك نميز في مفهوم . الزائرة للمدرسة

مارستين مسرحيتين، ممارسة مسرحية تخضع للدرس األكاديمي وممارسة تخضع للتنشيط المسرح المدرسي بين م

 ) 2181اكويندي ،.( "والترفيه

وبالتالي فهو موجه للتالميذ  ،وعلى أي حال، فالمسرح المدرسي مسرح تربوي تعليمي يهدف إلى تهذيب المتعلم وترفيهه

أما فضاء . الحركية -شاعرهم الوجدانية ويقوي فيهم جوانبهم الحسيةو األطفال الصغار، ويخاطب فيهم مداركهم الذهنية وم

ومن البديهيات  ، هذا المسرح فهو المدرسة أو المؤسسة التربوية كيفما كانت طبيعتها القانونية مؤسسة خاصة أم عامة

التربوية واألبعاد االجتماعية األبعاد اللغوية واألبعاد : المعروفة أن لهذا المسرح أبعادا وغايات ووظائف أساسية تتمثل في

  .واألبعاد النفسية

المسرح الصفي، والمسرح : في نفس السياق يمكن الحديث عن ثالثة مصطلحات متداخلة مع المسرح المدرسي وهي 

                                                 .التربوي أو التعليمي، ومسرح األطفال

مقترنا بذلك التمثيل الذي يقدم داخل القسم أو الفصل من قبل التالميذ أمام زمالئهم وأمام مدرسهم  المسرح الصفيإذا كان 

باعتباره المنشط التربوي والمؤطر الفني، حيث يمسرحون بعض المشاهد الدرامية الموجودة داخل الكتاب المقرر أو ما 

درس على مقومات التمثيل السمعي والبصري في يسمى أيضا بالمنهاج الدراسي ، فيتدربون ركحيا تحت إشراف الم

حصة المسرح المدرسي، أو يتلقون من موجههم الفني تقنيات التمثيل وطرائق اللعب المسرحي وكيفية خلق اإليهام 

مفهوم عام وفضفاض قد يندرج فيه كل مسرح يحمل رسالة تربوية  التعليمي أو المسرح المسرح التربويالدرامي، فإن 

 . يةوغاية تعليم
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ونظرا لهذه الخاصية، يمكن أن ندرج ضمن هذا المسرح كل األنواع المسرحية األخرى التي تتعارض مع فضاء المؤسسة  

المدرسية كالمسرح الجامعي ومسرح الشباب ومسرح األطفال، وهذه األشكال كلها تستند في جوهرها إلى المنطلق 

                .                   التربوي والتعليمي واألخالقي

فهو أعم من المسرح المدرسي؛ ألنه يتجاوز فضاء المؤسسة التربوية التعليمية إلى فضاءات  مسرح الطفلأما      

خارجية أكثر اتساعا لتقديم العروض الدرامية، وليس من الضروري أن يكون الساهرون على تدريب األطفال من قطاع 

العروض المسرحية، إذ يمكن أن يكون  التربية الوطنية، وهذا ينطبق كذلك على الممثلين الذين يشخصون األدوار داخل

هؤالء من المتمدرسين ومن غير المتمدرسين، من داخل مؤسسة مدرسية أو من خارجها، على عكس المسرح المدرسي 

الذي يستوجب أن ينتمي جل أعضائه وأطرافه النشيطين إلى المؤسسة التربوية التعليمية ، فيشرف رجال التعليم أو رجال 

ن على التنشيط الفني على تدريب التالميذ وتوجيههم وفق مقاييس بيداغوجية وديداكتيكية، ووفق شروط اإلدارة والقائمو

 .سيكولوجية ومبادئ سوسيولوجية وقواعد فنية 

ومن هنا، فالمسرح المدرسي مرتبط بفضاء المؤسسة التربوية التي تتمثل في األرواض والمدارس االبتدائية 

ويعني هذا أن المسرح المدرسي يمارس داخل الفصل الدراسي أو في . ارس الحرة والخاصةواإلعدادية والثانوية والمد

قاعات العروض التي توجد داخل المؤسسة التعليمية، ويشرف عليه أساتذة ومدرسون ومربون، ويراعون في ذلك 

                           اعيخصوصيات التلميذ ومبادئ التربية الحديثة ومستجدات علم النفس ونظريات علم النفس االجتم

ويميز                                                                              .                                                          

إما ” :لمدرسي يقتصرعبد الفتاح أبو معال بين المسرح المدرسي والمسرح الصفي أو مسرح القسم موضحا أن المسرح ا

على الجمهور من أطفال المدرسة فقط، أو األطفال ومعلميهم، أو قد يدعى اآلباء واألمهات لحضور عرض المدرسة 

المسرحي الذي يقام بمناسبة معينة،أما المسرح الصفي فيعني عرض تمثيلي بسيط، بإشراف معلم المادة التعليمية، وذلك 

التعليمية التي يتعرض لها أثناء التدريس، وقد يكون ذلك موقفا تاريخيا أوعلميا أو  بهدف مساعدته على توضيح المواقف

  ) 2180أبو معال،  . (أدبيا منوعا

  :ع المسرح المدرسيأنوا .2

  :ينقسم المسرح المدرسي إلى عدة أنواع، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

 التربوية على حوار غنائي عن طريق األناشيد واالداء  وهو الذي يعتمد في إيصال الرسالة: المسرح الغنائي

 .الشعري 

 يتم فيها نقد سلوك غير تربوي بأسلوب هزلي مرح ، وفيها شخصيات وأحداث فكاهية مع  :المسرح الكوميدي

أهمية أن يكون طرحا قيما بعيدا عن األساليب اإلعالمية العامة التي تركز على المردود االقتصادي على حساب 

  .الطرح الهادئ المتزن 

 والذي يطلق عليه مسرح المأساة ويتميز بالجدة ، وليس فيها أي نوع من الهزل ، وال ترمي  :المسرح التراجيدي

 .إليه ويحمل رسالة تربوية هادفة

 وتعني الملهاة الباكية وتتميز بمزج من الحوادث المأساوية والمشاهد الجادة وال بد ان: لمسرح التراجيكوميديا 

 ) 2110,الخطيب. (تنتهي كسائر اشكال المسرحية نهاية سعيدة

من المعلوم أن للمسرح المدرسي أهدافا وغايات كبرى شأن أية مادة دراسية تلقن في : :أهداف المسرح المدرسي .4

الصف الدراسي أو تعرض في المؤسسة التربوية في ساحة المدرسة أو في قاعة كبرى تتوفر عليها المؤسسة 

ومن الغايات الكبرى التي يرمي إليها المسرح المدرسي هو تكوين المواطن الصالح الذي يخدم مدينته .التعليمية

وتتفرع عن هذه الغاية الكبرى أهداف نوعية أخرى يستوجبها المسرح المدرسي، وهي على النحو . ووطنه وأمته

 :التالي
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  .المتعلمينغرس الكثير من القيم األخالقية واالنسانية في نفوس  .2

 غرس قيم العمل الجماعي في نفوس المتعلمين  .1

 .تنمية االحساس بالجمال وتهذيب المشاعر والعواطف  .5

 .إكساب القدرة على التعبير من خالل إثراء حصيلتهم اللغوية وتعديل مخارج األلفاظ  .0

 .تدريب أطفال على التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم   .3

 . عند المتعلمينتنمية روح الفكاهة والطرفة    .1

 .خلق وعي بمختلف قضايا المجتمع .5

 . التعرف على حضارات وثقافات شعوب أخرى .8

 .تعريف المتعلمين في المسرح كفن ثقافي متميز  .1

 .تنمية مواهب المتعلمين وقدراتهم في مجاالت المسرح المختلفة  .21

 .إكساب المتعلمين قيم المشاهدة لالعمال المسرحية وآدابها   .22

 . المتعلمين القدرة على الربط بين مجموعة من الفنون التي تتعلق بفن المسرحإكساب   .21

 )2111, أحمد ( .تدريب المتعلمين على االشتراك في فريق عمل الستثمار أوقات الفراغ .25

 

 :أهمية المسرح المدرسي. 5

يلعب المسرح دورا بالغ األهمية في تنمية مدارك الطفل وصقل قدراته ومواهبه ويعتبر من الفرص الثمينة المتاحة       

للطفل إلكسابه مهارات اإللقاء والتعبير بكل حرية وجرأة ، والتعود على مواجهة الجمهور، وهو بالتالي وسيلة إلعادة 

ا يحتاجه الطفل في هذه المرحلة العمريّة األولى، هو تفريغ الطاقة الزائدة النشاط للتلميذ وإدخال البهجة على نفسه، وأن م

لديه عن طريق اللعب، حتى اليجنح إلى العنف، فال طريق أفضل وأسلم من اللعب التربوي المنظم المحبوك دراميا والذي 

بالشكل الصحيح، ومن بين فوائد يصل بالطفل إلى هدفين أساسين األول التعليم عن طريق المسرح والثاني تفريغ الطاقة 

 :المسرح  مايلي 

  يلعب المسرح المدرسي دوراً هاماً في تنمية الذوق الرفيع الحسي والعاطفي والعقلي للمتعلم سواًء كان مشاركاً به أو

 .متلقياً له

 والعقلية واألخالقية  تسهم األعمال الفنية المسرحية المدرسية في التأثير الفّعال على تكوين شخصيات التالميذ النفسية

 . وتؤثر في اتجاهاتهم ومواقفهم من القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها

  من خالل تَمثيل األدوار المتنوعة التي يقوم , يسهم المسرح المدرسي في زيادة اإلبداع واالكتشاف واإللهام لدى المتعلم

 .بتمثيلها أو أثناء مشاهدته لها

  ح المدرسي في تغيير العديد من األنماط اإلجتماعية والعادات والسلوكيات السلبية التي تمارس في يسهم المسر

 المجتمع 

  للمتعلمينيسهم المسرح المدرسي في تنمية القيم األخالقية والمثل العليا والوطنية . 

  اتهم والتنفيس عما في داخلهم، يسهم المسرح المدرسي في تربية الناشئة على قدرتهم على التعبير المتنوع عن مكنون

االنطواء والخوف والخجل، وبالتالي : بحيث يؤدي بهم إلى االتزان النفسي والقضاء على كثير من األمراض النفسية مثل

 . يسهم في انخراطهم في المجتمع بشكل ايجابي وفعال

 . مين بقضايا المجتمع المتنوعة بعيدين يسهم المسرح المدرسي في تزويد العمل الفني في المجتمع بممثلين جادين ملتز

 .عن األعمال الساقطة والمنحرفة

   يلعب المسرح المدرسي دوراً ريادياً هاما في تقديم المادة العلمية إلى المتعلمين وغيرهم فقد تصل المعلومات واألفكار

ولهذا جعل التربويون , المعلمين يعجز عن إيصالها كبار , من خالل لعب األدوار / حتى الضعاف منهم / إلى العديد منهم 

 .طريقة لعب األدوار من أهم طرق التدريس

يفتح المسرح المدرسي آفاقاً جديدة للعديد من المواهب كالمخرجين والمصورين ومصممي الديكور وغيرها من 

 .)2180،ابو معال  ( .الفنيات واألعمال المرتبطة في المسرح
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  :الطفل شخصية بناء في المسرح المدرسي ودور وظائف. 2

يلعب المسرح المدرسي دورأ هاما وفعاال في بناء المجتمع وتطوير فكره ودعم الرؤى الوطنية التي تعالج القضايا المختلفة 

بشتى أنواعها من خالل عرض نماذج حية من الحياة اليومية الواقعية التي يعيشها الفرد وتُجسد من خالل خشبة المسرح 

دا من روافد االنشطة التي تدعم القيم الوطنية والسلوكية والتربوية التي يسعى المجتمع الى ترسيخها الذي يعتبر راف

والمحافظة عليها والنهوض بها ويعتبر المسرح المدرسي من أهم االنشطة التي تغرس القيم واالتجاهات السليمة وتكافح 

لتي تقضي على جميع االفات واالمراض االجتماعية الخطيرة السليبات التي تظهر في المجتمع وتقدم الحلول والمعالجات ا

التي تصيب الفرد بالضعف وتبعده عن تميزه وابداعه وتسهم بشكل كبير في تدمير المجتمع وتقطيع روابطه وتفكيك 

  ,                                                                                           نسيجه

مسرح المدرسي دور كبير في غرس الثقة في نفس الطالب ودفعه الى الطموح والسعي الدؤوب للنجاح في الحياة فينتج فلل

لنا طالبا صحيا سليما معافا من جميع االمراض االجتماعية ليصبح نموذجا يحتذى به كما أن للمسرح دور في تدعيم اللغة 

تعويد الطالب فن االلقاء المسرحي والحوار الراقي من خالل نص محكم وترسيخها في عقول المتعلمين والمحافظة عليها و

البناء الذي يعالج قضية من القضايا التي تمس الفرد فالمسرح يغرس في نفس الطالب القيم الوطنية وحب االنتماء والدعوة 

لمتعلم وتفجر الطاقات الكامنة للمحافظة على هويته وبذلك يعتبر السمرح أحد االنشطة التربوية التي تنمي االبداع لدى ا

لديه كما أنه يلعب دور هام في رفع الروح المعنوية لدى الطالب فالمسرح يقدم خدمة تربوية تعليمية مميزة يجب االستفادة 

 ) 1111,قشوة  .(منها في بناء جيل متميز متسلح بسالح العصر

 : ومن بين الوظائف األساسية للمسرح والتي لخصها المقدادي مايلي 

استلهام التاريخ والتراث وتجسيد ما نستلهمه في مواقف وأحداث ومواضيع ودالالت بهدف تقريبها من ذهن  .2

 . التلميذ حتى يستطيع أن يستدخلها

يزود التالميذ بالكثير من المعارف والخبرات وتفاصيل الحياة اليومية وتقاليد المجتمع وعاداته كما يزوده بالكثير  .1

  الخ...كالتعاون والنظام واالنضباط: من القيم االخالقية 

 . يكشف المسرح عن المواهب الفنية ويعمل على تنميتها وتطويرها .5

 . ينمي الذوق الجمالي والحس النقدي تجاه االعمال التي يسهم في تنفيذها التالميذ أو تلك التي يشاهدونها  .0

 . عند مواجهة الجمهور مما يزيد من ثقته بنفسهيمنح التلميذ جرأة أدبية وقدرة في اإللقاء والتعبير وتماسكا   .3

تسهم أعمال المسرح المدرسي في إلمام التالميذ بالمسرح وتقنياته مثل األزياء المختلفة بحسب اختالف الزمان  .1

 .والمكان

يسهم المسرح المدرسي في التحرر من الكثير مكن االنفعاالت الضارة مثل الخجل وعيوب النطق واالنطواء    .5

 .ئابواالكت

 .تقوي أنشطة المسرح المدرسي روابط الصداقة بين التالميذ وتنميتها   .8

 . يعودالتالميذ على االنتباه واالصغاء وينمي قدرته على التصوير والتخيل التي تستثيرها المواقف المسرحية   .1

 .تبسيط المواد الدراسية عن طريق مسرحتها بأسلوب ممتع مشوق .21

 ) 2180, المقدادي (. لمدرسة والمجتمع المحلييعمل على تقوية العالقة بين ا .22

   

 ، حركية والنفسو والنفسية التربوية االبحاث من الكثير ذلك الى تشير كما ومؤثرة وفاعلة خالقة تأثيرات للمسرح إن

 :  التالية والسمات بالخصائص سيتميز فإنه مسرح له تهيأ الذي فالطفل

 نفسة في كبيرة بثقتة متمتع ، مرتبك غير السلوك تلقائي. 

 والدراسية النفسية والضغوط الكبت من ومتحرر صبور أو جريء. 

 المسرحية في إليه المناط الدور في وذاته وجوده تحقيق على قادر. 

 قهرية ضوابط أو حدود دون واالبتكار التخيل على قادر. 

 الفكرية إتجاهاته وفي انفعاالته في متوازن. 

  يرغب ال أمور حساب على تأتي مجاملة أو موقف اتخاذ في تردد أو جإلحرا يعرضه قد خجل أي من متحرر 

 .نفسية النتكاسة أو فيها
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  وتحسسها عواطفه أو ومشاعره إحساسه عن اإلفصاح على قادر. 

 المسرحية تجربته فريق إلى أو إليه توكل التي المهمة إنجاز إلى سباق. 

 والعرقية والطائفية المذهبية للنزاعات متجاوزا و تزمت أو تعصب دون وحضارته هويته عن مدافع. 

 المستقبلية و الراهنة وتحدياته العصر مواكبة على قادر. 

 

 المناخ توفير على المتقدمة المنظومات تحرص لذلك المتعلم شخصية وصقل بناء في المسرح أهمية يتضح سبق مما

 في للتعليم التقليدية االساليب تعجز ربما قيم من يقدمه لما العمرية مراحلهم اختالف على علمينللمت المناسب المسرحي

 ؟ مدارسنا في واقعه ما :نتساءل ان علينا وجب لذلك توفيرها،

 يكون يكاد مفهوم العربية األقطار أغلب وفي طويلة لفترة ساد لقد :واقع المسرح المدرسي في منظومتنا التربوية .2

 التي وللفكرة للدرس أدائياً  ترجماناً  يكون أن ينبغي المسرح أن وهو المدرسة مسرح في وقاطعاً  عليه ومتفقاً  ومشتركاً  واحداً 

 األنشطة في المسرح عبر روسالد من الكثير ترجمة على بالمدرسة المسرح حقل في العاملون عكف ولذلك منه، ينشدها

 وليس ، الدرس خدمة في يزال ال العربية والتعليم التربية بيئات أغلب في المسرح فإن لذلك ، والترفيهية والالصفية الصفية

 كما أخرى دراسية مواد ضمن تدرس مادة أو الصفياً  نشاطاً  كان سواءً  )تماما غائبا بعضها وفي( بذاته، قائماً  فناً  بوصفه

 .مثالً  وأمريكا وفرنسا إنجلترا في يحدث

 حتى وأحياناً  المناسبات، في إال ويذكر يعد ال فهو المدرسية للمادة تابع فن العربية الدول أغلب في المدرسي المسرح وألن

 المسرح بةغر وتزداد  بالمدرسة، اإلدارية الهيئة لمزاج خاضعاً  أو عابراً  نشاطاً  يعتبر أنه كما فيها، يتحقق ال المناسبات في

 الرغبة وحسب عابر نشاط ذكرنا كما أنه إذ المدرسة، في حتى عزلته وتزداد المجتمع، عن عزلته بازدياد مدارسنا في

 بعد الطالب يتقدم عندما هوانه هنا المقصود  – المتقدمة - الدول في متبع هو كما الدراسي المنهج في مقررة مادة وليس

 المواد في تميزه منطلق من يتقدم فإنه المسرحية الفنون أكاديميات إحدى في المسرحية سةللدرا العامة الثانوية في التخرج

 عليه وبناء مجتمعه في الناشطة المسرحية الفرق إحدى إلى انتمائه أو اهتمامه جانب إلى المنهج في درسها التي المسرحية

 الوحيد فالمؤهل – مجتمعنا في المسرح هواة – نحن أما ال، أم األكاديمية بهذه لاللتحاق مؤهالً  كان إذا ما الفني مستواه يحدد

 للمسرح عالقة وال المدرسة خارج مسرحياً  مادرسوه ما أو الصفية مسرحية أنشطة من تحصلوه ما بعض هو لديهم

 اطنش ايجاد أو المنهج، في مسرحية مادة إيجاد عن نبحث ما بقدر المناهج مسرحة إلى الدعاة مع هنا ولسنا بالمنهج،

 االنسانية والقيم والمهارات المعارف من الكثير وتكسبه األولى بالدرجة مسرحية تربية للطفل فيه يقدم مستقل مسرحي

 المسرج او الطفل مسرح باسم تقام التي المهرجانات ان نجد بالدنا في المدرسي المسرح واقع وعن. الثانية بالدرجة

 ايضا مناهجها في التربوية منظوماتنا تعرف اليوم،ولم الى المدرسة الى هاطريق تعرف لم الخشبة ان اال  كثيرة المدرسي

 الدراسي العام نهاية حفالت او الدينية او الوطنية المناسبات ببعض مقترنا مناسباتيا فيها فالمسرح ، المسرحية التربية

 معرفة سنحاول ودوره اهميته نم وانطالقا. المسرحي االهتمام ذوي المدرسين وبعض التالميذ طرف من تطوعيا ويكون

 . الطفل لدى المروري الوعي تنمية في دوره

 .تكوينه عن المسؤولة والمؤسسات ومقوماته أهميته وكذا المروري والوعي الوعي مفهوم سنوضح التالية الفقرة وفي   

 . مفهومه، أهدافه،أهميته، مقوماته، محاوره ، ومؤسساته:الوعي المروري: ثانيا 

 الوعي أن النفس علماء ويرى واإلدراك، الفهم وسالمة والتقدير، الحفظ بأنه اللغة في الوعي يعرف   :الوعي مفهوم .2

 القواميس في  Awareness منها واالسم Awareكلمة معنى وكذلك جاء. به يحيط وما نفسه بما الحي الكائن شعور هو

 . "واإلدراك المعرفة"بمعنى  الصغير أكسفورد كقاموس األجنبية

 .أو معرفة تصور أو إدراك – إظهار أو امتالك :أنه  على الوعي Good كود  ويعرف
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 ويؤكد وقيم  اتجاهات من تتضمنه بما الوجدانية الجوانب تكوين في كخطوة الوعي إلى) (Karthwohl كراثول يشير كما

 الفرد بأن اإلهتمام بقدر المعلومات استرجاع على القدرة أو الذاكرة إلى موجها اإلهتمام يكون ال الوعي مستوى في أنه على

 مالزما الوجداني الجانب يجعل مما معرفيا مكونا يتضمن الوعي أن ذلك ومعنى الظاهرة، أو الموقف في معينة أشياء يدرك

 . المعرفي للجانب

 المعرفي، والمكون الوجداني المكون هما بينهما الفصل يمكن ال للوعي مكونان هناك أن فإننا نستنتج سبق ما خالل ومن

 في وبروزها واالتجاهات القيم بناء نحو الفرد توجيه في الوجداني المكون يسهم فكما للفرد، الوعي بناء في يسهم منهما فكل

 ورغم ،المواقف بتلك المرتبطة المختلفة لألشياء الفرد إدراك في المعرفي المكون يسهم فكذلك حياته، من المختلفة المواقف

 الوعي مكونات سلسلة ليكمل ثالث مكون وجود إلى أشاروا أن إال البعض عند المكونين هذين في الوعي مفهوم انحسار

 أن ينبغي بل النظرية والمعرفة واالتجاهات القيم مرحلة عند يقف ال الوعي فإن وبهذا المهاري او السلوكي، المكون وهو

 الوعي يصبح المكون هذا وبإضافة حياته، من المختلفة المواقف في الفرد يظهره محسوس مهاري أداء شكل على يظهر

فمفهوم الوعي  .لديه الوعي مستوى تعكس المختلفة المواقف في الفرد ومهارة يظهرها ومعرفة وقيم اتجاهات عن عبارة

يدرك الفرد ويعرف عادة ما يرتبط بتحرك نحو سلوك ايجابي ، بعكس المعرفة التي ربما ال يصاحبها سلوك ايجابي ، فقد 

 .المشكالت في مجتمعه جيدا بينما قد ال ينم سلوكه عن هذه المعرفة

 مختلف في له تعرضوا الذي الباحثين لدن من المروري الوعي مفهوم اتجاه الرؤى تباينت :المروري الوعي م مفهو .6

 داخل أخرى إلى فترة ومن آخر، إلى مجتمع من مضمونه اختالف إلى ذلك سبب يرجع وقد التربوية، وبحوثهم دراساتهم

 )1115 خضور،(   .المروري الواقع لمعطيات وفقا الواحد، المجتمع

 في أو أثناء السير والسائقين المشاة ، لها  يتعرض بمواقف مرتبطة أساسية بمعلومات اإللمام " أنه على الجابري يراه و

  ) 1111الجابري، (   "والحوادث الطارئة اقف المو

 ذلك ويربط المرورية الثقافة عليه يطلق وقد األطفال يدركها كما المرورية المعلومات " أنه على )2180 (سامي   ويعرفه

 (المركبات أو السائقين أو للمشاة سواء الطريق على السالمة ، تضمن التي المرورية التعليمات عن وعملية نظرية بأهداف

 )2180آخر، و الحميد عبد سامي .

 ورجال والمشاة السائقون( بشرية ذات فهناك الوعي، أشكال من خاصا شكال يمثل " المروري الوعي أن خضور ويرى

 معطيات معرفة إن .وقوانينه ونظمه وقواعده معطياته له موضوعي واقع مع أي خارجي، محيط مع تتفاعل  .. )الخالمرور

 هذه ضوء في السليم السلوك المروري ثم ومن وقوانينه، نظمه ومعرفة ،(المروري المجال)الموضوعي  الواقع هذا

 من مجموعة هو بل واحدة، دفعة يحدث ال الوعي من النوع وهذا .. ويجسده المروري الوعي يعكس ما هو المعرفة،

 يأتي بعضها أن كما واالحتكاك، والممارسة والخبرة التجربة خالل من بعضها يأتي التي المتراكمة، والخبرات المعارف

 )1115خضور، ." ( والتعليم التعلم بفعل

 أو ومحاوره وأجهزته، ومقوماته، وأهدافه، له أهميته، أهدافها، من وهدف رية المرو للتوعية نتاج أنه على ويعرفه البعض

 المروري الوعي لنقص منطقية نتيجة ما مكان في مروري حادث وقوع يعتبر عليها وقد ينصب أن ينبغي التي القطاعات

  .الحادث مرتكب لدى

 :اآلتي يتضمن يجب أن المروري الوعي يتحقق و لكي

 المركبات، وصانعو ورجال، والمشاة، السائقون،: المرورية بالمسألة المعنية المختلفة األطراف واقع وعي 

 الخ... الطرق ومهندسو

 .واالقتصادية واألخالقية واالجتماعية والنفسية البشرية :المرور لمشكلة المتعددة اآلثار وعي. 

 هذه لمواجهة تؤديها أن يجب التي األدوار وطبيعة المرورية، المشكلة بمواجهة المعنية الجهات مسؤولية وعي 

 .آثارها من التخفيف أو وحلها المشكلة

 بل فقط، به المتعلقة المرورية بالقواعد لتزامواإل الطريق على يقتصر ال المروري الوعي الشروط أن هذه خالل من ويلحظ

 المرورية الحوادث من التقليل في تسهم أن يمكن أهمية من األمر لهذا لما عليها، المترتبة باآلثار ليشمل الوعي ذلك يتعدى

 .مسبباتها عن واإلبتعاد تجنبها على حرصا أكثر يجعله القضية هذه بخطورة الفرد إحساس أن إذ ؛
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 المعرفي،( الثالثة المكونات نطاق عن تخرج لم المروري الوعي تناولت التي التعريفات أن سبق نجد ما خالل ومن

 والمركبات، المركبات، سائقو( المروري للوعي الثالثة الجوانب وكذلك العام، بمفهومه للوعي ) والمهاري  والوجداني،

 المروري هو الوعي أن القول يمكن عرضه، سبق ما خالل ومن .تنظمها مرورية قواعد من بها يتعلق ما كل ) والمشاة

 الخاصة وقواعده المروري، بالمجال المتصلة والسلوكية والوجدانية المعرفية الجوانب وإدراك وفهم على معرفة الفرد قدرة

 .والمشاة والمركبات، المركبات، بسائقي

بعض مواضيع ل حوالتالميذ ات ـإثراء معارف ومهارات واتجاه: على أنهان الباحثيعرفه  مروريتنمية الوعي الأما 

أنفسهم اظ على ـللحفم وتوعيتهم بهدف توجيهه –والمتمثل في المسرح المدرسياألنشطة الالصفية ل مة من خالالهاالمرور 

 .   نحوهام وسلوكياتهم اتهـايجابي على اتجاهل مما يوثر بشكمن جميع اشكال التهديد ، وصيانتها وحمايتها 

 إذ وسالمته؛ الفرد بحياة واضح بشكل ترتبط التي الموضوعات من المروري الوعي يعد  :المروري الوعي أهمية .2

 مراقبة المروية بالسالمة على المهتمين كان لذا الطويل، المدى على المرورية الحوادث من للوقاية الوسائل أفضل تعد

 من تتضح أن يمكن أهمية و. بالسالمة المرورية المتعلقة المفاهيم تضمينها ومحاولة الدراسية للمناهج الحالي الوضع

 :اآلتي عنه صدر ؛ 2151  عام في بإيطاليا تورنتو بمدينة عقد الذي الرابع الدولي المؤتمر عنه أعلن ما خالل

 اإلمكانيات كانت مهما شيء كل ويفسد المرور، حركة يربك الجاهل السائق إن. 

 بمقتضى التزم إذا المرورية، والمشاكل الحوادث يقلل الذي األول العامل هي ،ٍ واع كإنسان السائق مسؤولية إن 

 .المروري الوعي

 بأنظمة للتقيد نظرتهم تكون بحيث المجتمع، في األفراد اعتاد التي المفاهيم تهذيب في تكمن المروري الوعي أهمية أن

 بين التكاملية العملية تتحقق وبالتالي لها، الذاتي االنصياع نما وا   العقاب، من الخوف أساس على ال وآدابه المرور،

 مستخدمي لكل تحقيق السالمةالمرورية وهو المنشود الهدف تحقيق بهدف وذلك المروريين المشرعين وبين الجمهور

 أفراد في المروري الوعي غرس أن إذ المرورية، الحوادث من الوقاية في مساهمته خالل من تتضح أهميته و .الطريق

 في واضحة لتظهر ) والراكبين، والمشاة لسائقين،ا ) ومستخدميه للطريق المنظمة للقوانين تقبال أكثر ذواتهم تجعل المجتمع

 وهو وغيرها، وعقوبات إجراءات من الخارجية الرقابة وليس لها األساسي المحرك هي الذاتية الرقابة تعد التي سلوكاتهم

 )1121الكندي ، (  .منها والتقليل المرورية انحسارالحوادث وبالتالي المرورية المخالفات معدالت خفض إلى يؤدي ما

 :في تتمثل أنها المروري؛ الوعي يحققها التي األهداف تتعدد :المروري الوعي أهداف .4

 الحياة جوانب مختلف عن المرورية بالمسألة المعنية األطراف مختلف لدى مروري معرفي نسق تكوين 

 .المرورية

 المرورية الحياة جوانب بمختلف يتعلق فيما والمجتمع الفرد لدى مروري فكري نسق تكوين. 

 المرورية المسألة من المختلفة الجوانب إزاء والمجتمع الفرد لدى ومتكامل متساو مروري اتجاهات نسق تكوين. 

 والمجتمع الفرد لدى مروري سلوكي قيمي نسق تكوين. 

 وقيمه واتجاهاته وفكره الفرد معرفة فيه تتمثل مروري سلوكي نسق تكوين. 

 األمة حياة على الحفاظ في دور من األهمية لتلك وما المرورية، التعليمات واتباع األنظمة استخدام أهمية توضيح 

 .السيارات أخطار من

 الشباب من العديد بسببها ويذهب المرورية الحوادث لوقوع تجنبا المرور بإشارات التقيد على الناس تعويد 

 .والكبار

 يكون أن قبل مرور رجل بأنه المواطن يشعر أن ومحاولة المرور ورجال المواطنين بين القائمة العالقة تقوية 

 . مواطنا

 سالمته على وأثره المرور بمشاكل المواطن تبصير. 

 طوعي بشكل ور المر وآداب لقواعد الصحيح السلوك ممارسة على المواطن تعويد. 

 ومنتظم مستمر بشكل المرور وآداب وقواعده السير بأنظمة التعريف. 

 الطرق مستخدمي بين والمساعدة األلفة وبت التعاون روح تنمية. 

 والنقل كالبلديات بالمرور العالقة ذات الجهات عن تصدر التي والتعليمات القرارات شرح. 

 1111الكندي ،(. المرور وشرطي المواطن بين المتبادلة والثقة الطيبة، العالقة خلق ( 
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 :اآلتي في إجمالها يمكن المروري الوعي مقومات إن :المروري الوعي مقومات .5

 بفاعلية واجباتهم ممارسة أجل من تدريبية، برامج خالل من المرور رجل وتدريب المجتمع أفراد تعليم. 

 المرور، أجهزة :ومنها المجتمع ألفراد والحقائق المعلومات إيصال بواسطتها يمكن مناسبة اتصال وسائل إيجاد 

 .اإلعالم ووسائل والمدرسة، واألسرة،

ثالثة  وهي المروري الحادث عناصر تمثل محاور، عدة على المروري الوعي ينصب :المروري الوعي محاور .2

  :رئيسة عناصر

 .والراكب، والمشاة السائق، :ويشمل المروري للحادث المكون والرئيس األول العنصر وهو :البشري العنصر -2

 اليومية لنقل الحركة عليه الذي تجري المسرح هو والطريق المروري، للحادث المكون ثاني العنصر وهو  :الطريق -1

 .والبضائع األشخاص

 والشاحنات، والحافالت، الصغيرة، السيارات وتشمل المروري، للحادث المكون الثالث العنصر وهي :المركبة  ـ5

 .الخ....العادية والدراجات والمقطورة، القاطرة، والسيارات النارية، والدراجات العامة، األشغال ومعدات والجرارات،

 :المروري الوعي مؤسسات .5

 السياقة تعليم مدارس الخاصة، المرورية المراكز ، المرور شرطة إدارة(المرور أجهزة تسهم:المرور  أجهزة(  

 اإلعالمية األجهزة مع بالتعاون وذلك التوعوية البرامج خالل من المجتمع أفراد لدى المروري الوعي تنمية في

 العبادة ودور األسرة أو كالمدرسة المختلفة المجتمعية المؤسسات مع االتصال خالل من وكذلك المختلفة،

صحة  تهم قضايا من به يتعلق وما المروري الشأن تبحث التي ةيالعلم والندوات عقدالمؤتمرات كذلك وغيرها،

 .المواطن وسالمة

  والقيم األخالق فيها ويتعلم الطفل، فيا ينشأ التي األولى البيئة فهي المجتمع، في األولى النواة األسرة تعد :األسرة 

 في األسرة وا سهامات .لعلميةوا والعملية واألسرية االجتماعية تفاصيلها بكافة المجتمع داخل للحياة تهيؤه التي

 لها، المنظمة المرور والقوانين االلتزام بأنظمة األبناء تعليم خالل من مالحظته يمكن المروري الوعي مجال

 األبناء، في غرسها أكبر بشكل يسهم وقوانينها المرورية باألنظمة أنفسهم اآلباء قبل من الذاتي االلتزام وكذلك

 تجاوز وعدم بها، المخلفات رمي بعدم وذلك بنظافتها واالهتمام الطريق، بأخالقيات والتقيد الحزام، كربط

 الطريق مع تعامله اثناء الطفل في الصحيحة السلوكات تذويب في يسهم وغيرها ذلك المحددة،كل السرعة

 .ومستخدميه

 دارة ومقوماتإ(البشرية  المقومات تضم متكاملة منظومة من تشمله بما المدرسة تسهم :المدرسة  

 اللبنة باعتبارهم تالميذال لدى المروري الوعي تنمية في ) تعليمية احتياجات من يشمله ما وكل المبنى(مادية

 خالل من المروري الوعي غرس في المدرسة إسهام هذا يظهر أن ويمكن .وتطورها المجتمعات لبناء األولى

 إقامة خالل من أو المسرحي، والنشاط المدرسي، والمسرح المدرسية، كاإلذاعة المدرسية األنشطة مختلف

 التعامل وكيفية المرورية والقوانين األنظمة مجال في المختصين بدعوة وذلك الندوات و التوعوية المحاضرات

 .ومستخدميه الطريق مع

 تنمية في تساعد واسع تأثير ذات مادة ) والمرئية والمسموعة، المقروءة،( الثالثة بمكوناته اإلعالم يعد: اإلعالم 

 جميع يخاطب بأنه المروري الوعي مؤسسات باقي عن اإلعالم ويختلف المجتمع، أفراد لدى المروري الوعي

 من بماتتضمنه تسهم أنها كما وتوجهاتهم، مشاربهم واختالف االجتماعية وتركيباتهم فئاتهم بمختلف المجتمع أفراد

 أثناء بهم المحدقة األخطار تفهم في ومساعدتهم الخاصة االحتياجات ذوي عالم إلى الدخول في مختلفة برامج

 )1121الكندي ،( .منها الوقاية وكيفية للطريق استخدامهم
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 .مقترحات عملية لزيادة الوعي المروري للطفل:  ثالثا 

 " وثيقة السالمة المرورية في المناهج الدراسية في المراحل االولى من التعليم  اقتراح مشروع "

ال شك أن سنوات الطفل األولى هي من أخصب أوقات التلقي والتأثير لديه، وهي المرحلة المثالية لغرس الخصال الجميلة 

ل اـدارك األطفـشاملة لمـلاة تأتي من كونها البداية الحقيقية لعملية التنمية ـالمرحلهذه ة ـأهمي" ى أن ـإلالباحثون ويشير  فيه،

 ".   ًو جسمياًووجدانياًوعقلياًما من شأنه تحقيق النمو المتزن لشخصياتهم روحيال وتزويدهم بك

وبذلك يمكن االستفادة من ، وبطاقته الحركية العاليةفي هذه المرحلة يمتاز بحبه للبحث واالستكشاف ل كما أن الطف

مما ينعكس ته ومشكالالمرور ة المفاهيم واالتجاهات االيجابية لديه نحو ـوتنمي، هـه قدراتـفي توجيمدرسية األنشطة ال

 .سليم التفكير والسلوك ًصالحا ًفينشأ مواطناهه، ى سلوكه تجاـعل ًايجابيا

على ،الوقوف على الخبرات واكتسابها دون إلزام مباشرتالميذ على تساعد الرح مدرسية ومن بينها المسإن األنشطة ال

 أن كما يمكن. قـة والتطبيـوالنظري، اتهم وحاجاتهم وبالتالي تمكنهم من الجمع بين المعرفة والمهارةـولهم ورغبـضوء مي

 فيها يتعرض مستقلة دراسية مناهج لخال من وذلك مروريا،ً توعيتهم في التالميذ يتعلمها التي الدراسية المناهج تسهم

 تضمين أو المرورية، والقوانين باألنظمة وااللتزام الطريق مع كيفية التعامل خاللها من يتعلمون وأنشطة لمواقف التالميذ

 الدراسية المناهج في المرورية السالمة وثيقة إعداد إذ يمكن المختلفة؛ الدراسية المناهج داخل المرورية السالمة مفاهيم

 :والتي يمكن تطبيقها من خالل منظورين وهما 

  المرورية مادة دراسية مستقلة وهي مادة التربية إدراج: أوال.  

 ادراج االنشطة المدرسية في المراحل الدراسية األساسية وعلى رأسها المسرح المدرسي تكون وظيفتها : ثانيا

 .الثقافة والقيم المرورية: لمحتلفة ومنها تدريب التالميذ على القيم االنسانية والمجتمعية ا

 

  " وثيقة السالمة المرورية" ونقترح في هذه الورقة العلمية ما يمكن ان نطلق عليه   

 المناهج في الطريق على السالمة مفاهيم بتضمين تعنى منهجية وثيقة هي : المرورية ؟  السالمة وثيقة ماهي 

 والمهارات المفاهيم مجموعة دمج خالل من ذلك ويتم االساسية من التعليم ،الدراسية المختلفة في المراحل 

 .للتالميذ تدريسها للمعلم ينبغي التي الدراسية للمواد المنهجية المفاهيم ضمن بها المرتبطة

   الوثيقة؟  ماهي محتويات: 

مثل المركبات ، الطريق ، المشاة،اشارات   الفرعية ومفرداتها المرورية ، السالمة مفاهيم .2

 .الخ...المرور

 . الدراسية في المراحل الدراسية االساسية  المناهج في المرورية السالمة وثيقة تطبيق آليات .1

 .المرورية  السالمة مشروع لخدمة المدرسية األنشطة جماعات توظيف .5

  .مسؤولي تطبيق ومتابعة وتقييم وثيقة السالمة المرورية  .0

 المرورية؟ السالمة وثيقة مشروع من المرجوة اهي الفائدةم 

 ومعرفة وعي إلى وسائقي مركبات ومتعلمين معلمين جميعا نصل أن هي السالمة مشروع وثيقة تطبيق من المرجوة الفائدة

 بنا الى الهالك تودي التي المرورية الحوادث وتجنبنا السالمة لنا تكفل ، اليومية حياتنا في بتطبيقها نقوم المرور، بقواعد

 . المرورية الحوادث عن الناجمة المعاناة عن بعيدة سعيدة حياة ولنعيش ، وأطفالنا أحبائنا وفقد واإلعاقة

  المرورية ؟  السالمة وثيقة مشروع خدمة في المسرحية ـ  األنشطة ـ األنشطة جماعات توظيفكيفية 

 :اآلتي النحو على المرورية السالمة وثيقة مشروع لخدمة األخرى المدرسية األنشطة جماعات تفعيل يمكن 

الرسم والفن، المسرح  ،المدرسية الصحة والمحاضرات، الندوات المدرسية، الصحافة المدرسية، اإلذاعة (جماعات

بتوضيح كيف يتم تفعيل األتشطة المسرحية في خدمة  وسنكتفي .من الجماعات التي تتوافر عليها المدرسة )الخ... المدرسي

 . الوثيقة المقترحة
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 الحوار في جمالية من به تزخر لما الناشئة على تأثيرا وأسرعها األنشطة أبرز من بالمدرسة المسرحية األنشطة تعتبر    

 النشاط ولكون وغيرها والديكور والمؤثرات والموسيقى كاإلضاءة هامة تشويقية نواح من به يمتاز وما الحركي واألداء

 في خدمة المسرحية األنشطة توظيف يمكن واحد، آن في ومسموعة ومرئية وملموسة مجسدة الوقائع يقدم المسرحي

 : خالل من الدراسية المناهج في المرورية  السالمة مشروع

 الموضوع حول وخارجها داخل المدارس توعوية حمالت عمل . 

 وأوليائهم صغيرة حول مواضيع المرور يكون جمهورها من التالميذ  مسرحيات عمل. 

 والصحية االجتماعية األثار على لالطالع الشرطة ومراكز المستشفيات زيارة مثل للتالميذ ميدانية زيارات عمل 

 .المرور ومحاولة تمثيلها على المسرح لتمثل االفكار المتعلقة بها  لحوادث

 من يسهر على تطبيق وثيقة السالمة المرورية؟ 

 المعلمين. 

  المدينة مسؤول األمن في. 

 رجال شرطة المرور بالمدينة. 

  مسؤولي النشاط المسرحي. 

 اولياء التالميذ. 

 التالميذ أنفسهم. 

 

 :ومقترحات توصيات

 :من بد ال الطفل وفكر نفسية وفي المدرسة بيئة في ويتعمق المسرح يؤديه الذي يتعززالدور حتى 

 وتوجيهه المدرسي بالمسرح واإلرتقاء التطوير في واستثمارها والوطنية المحلية المسرحية المهرجانات إقامة 

  واالجتماعية المدرسية حياتهم في التالميذ يواجهها ان يمكن التي المشكالت مختلف لخدمة

 فيها للتدرب تالميذلل مطلقة الحرية وترك مسرحياً  واستغاللها بالمدارس مسرحية وفضاءات قاعات بناء. 

 المسرح ارتياد على األطفال تشجيع. 

 فنونه مع والتواصل المسرح حب على األطفال لتحفيز المدارس في المسرحية المسابقات تنظيم. 

 التدريبية الدورات عبر أو المهرجانات عبر سواءً  ,الخارجية المسرحية المشاركات تكثيف. 

 بالمدارس والنظرية العلمية المسرحية الورش إقامة. 

 أوسع بشكل للمشاركة التلميذ وتهيئة المسرحي نشاطها في المختلفة المسرحية المؤسسات مع المدرسة تعاون 

 .المستقبل في

 المسرحية تجربتها من واالستفادة المسرحي عطائها في ومبدعة متميزة مدرسية مسرحية فرق استضافة. 

 : قائمة المراجع

 .القاهرة ، دار الشروق  االطفال، مسرح في ، ( 2180( ،عبدالفتاح المعال أبو .1

 .الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية, المسرح المدرسي ,) 2111(سليمان , أحمد .6

 . ، آسفي، فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي،المغربالمسرح المدرسي   ، (2181(أكويندي، سالم  .2

 .القاهرة األسرة،،  العربي الوطن في الطفل مسرح ، (2002) الجابري ،حمدي .4

 .دمشق, وزارة الثقافة , نظرية المسرح , )2110(محمد كامل, الخطيب  .5

 األمنية، للعلوم نايف جامعة ، 021 العدد ، العربية المرورية التوعية حمالت ، )1115 ( محمد أديب خضور، .2

 .الرياض

 شبه دراسة( المروري الوعي مستوى رفع في المرورية التوعية أفالم دور ،) 1113 (عبدهللا حامد عبدهللا خلف، .2

 للعلوم العربية نايف جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة)  الريض مدينة في الثانوية الرحلة طالب على تجريبية

 .الرياض األمنية،
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 الطريق على السالمة وثيقة( المرورية األنظمة وتطبيق تفهم في التربية دور ،) 1111 (محمد بن عادل الكندي، .1

 ) -21/25/ 22الرياض مدينة ( المرورية التعليم والسالمة مؤتمر ،) أنموذجا العمانية الدراسية المناهج في

 المديريةمؤسساته،  محاوره، أهدافه، أهميته، مفهومه، :المروري الوعي، )1121  (محمد بن عادل، الكندي .9

 .الحياتية سلطنة عمان رات المها قسم  اإلنسانية العلوم مناهج تطوير دائرة المناهج لتطوير العامة

 .دمشق, دار الجبل , المسرح المدرسي, )2180(فيصل , المقدادي  .11

 .عمان, وزارة الثقافة , المسرح المدرسي, ) 2111 (شما , عبد اللطيف   .11

ألحوار المتمدن العدد  ، المسرح المدرسي فضاء الكتشاف المواهب وترسيخ االسس التربويةامحمد، عقيدي ،  .16

 11:66 - 62/  2/  6115 - 1621: العدد-الحوار المتمدنمتوافرة على موقع / 62/12/6115 1621

 .دمشق, دار الفرقد, دراسات في مسرح الطفل الحديث, )1111(سمير, قشوة .12

 الموصل، جامعة مطابع ،المدارس في المسرحي العمل مشاكل ،(1984)الرازق عبد ،وأسعد الحميد سامي،عبد .14

  .بغداد
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 دور األسرة في غرس الثقافة المرورية للطفل

Le rôle de la famille en leur inculquant la culture du trafic de l'enfant 

 ،1واإلجرام ،جامعة الجزائر مديرة مخبر األسرة،التنمية،الوقاية من االنحراف )عياشي صباح .1

sabahayachi@yahoo.fr )
 

6 .
 ،1عضو بمخبر األسرة،التنمية،الوقاية من االنحراف واإلجرام ،جامعة الجزائر )بوحنيكة نذير

nadir_bouhnika@hotmail.com )
 

 :الملخص

، إذ حاولنا من "دور األسرة في غرس الثقافة المرورية للطفل" تعالج هذه المداخلة موضوعا جديدا و مهما حول     

خالله الكشف عن بعض اآلليات التي  تساعد على غرس التربية المرورية للطفل بغية حمايته من الحوادث المرورية، 

باعتبار األسرة هي المؤسسة القاعدية لبناء أي سلوك فردي أو جماعي في المجتمع، كما أنها تمثل البيئة األولى التي ينشأ 

ق و القيم والمعايير التي تهيئه للمشاركة في مختلف مناحي الحياة االجتماعية التي من بينها تتجلى فيها الطفل، ليتعلم االخال

إسهامات األسرة في مجال الثقافة المرورية، حيث يمكن مالحظة ذلك من خالل طبيعة التكافؤ في مقاييس قاعدية بين 

ذلك أّن السلوك المروري المنضبط . ية المروريةالزوجين التي تمكن من غرس و اكساب األطفال منذ وقت مبكر التوع

مسالة تربوية و سلوكية في غاية األهمية، فبغض النظر عن كونها مظهرا سلوكيا متحضرا فإنها تمثل بعدا تنمويا راقيا 

هذا  يستطيع من خالله الطفل ان يكتسب و يتعلم قواعد السير و المرور و كيفية التعاون و االلتزام و االنضباط و يصبح

السلوك الذاتي امرا طبيعيا في الكبر ال يكلفه أي عناء أو مشقة ألنه قد اكتسب في حياته منذ وقت مبكر األساس من ثقافة 

 . االلتزام و االنضباط المروري داخل اسرته

المجال  الميداني  قسمنا مداخلتنا من الناحية المنهجية إلى ثالثة محاور أساسية، ثم قدمنا تحليال سوسيولوجيا معمقا في    

عن اآلليات األساسية لغرس الثقافة المرورية للطفل هذا باإلضافة الى االشكالية و الفرضيات و تحديد المفاهيم، وتوضيح 

المناهج و األدوات المستعملة في جمع البيانات، ثم خصائص العينة و النتائج المتوقعة و أخيرا ختمنا موضوعنا باقتراحات 

 .و توصيات

 .األسرة، الثقافة المرورية، الطفل: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

     Adresse de cette intervention un sujet nouveau et important sur «le rôle de la famille en leur 

inculquant la culture du trafic de l'enfant», comme nous l'avons éprouvé ceux qui se révèlent certains 

des mécanismes qui contribuent à inculquer l'éducation routière des enfants, afin de le protéger contre 

les accidents de la circulation, que la famille est l'institution de base pour construire un comportement 

individuel ou collectif dans la communauté, car il représente le premier milieu dans lequel il se pose 

l'enfant, pour apprendre la morale et des valeurs et des normes que la configuration de participer à 

divers aspects de la vie sociale, y compris les contributions réfléchies de la famille dans la culture du 

trafic, où il peut être vu à travers la nature de la parité dans la base des échelles entre époux qui a 

réussi à inculquer et Acquisition enfants depuis sensibilisation circulation tôt. Le problème de 

comportement désordonné congestion éducatives et comportementales extrêmement important, en plus 

d'être un aspect d'une comportemental civilisée, il représente une dimension de développement 

sublime par lequel l'enfant peut acquérir et apprendre les règles de la circulation et du trafic et 

comment la coopération, l'engagement et la discipline, ce comportement devient auto-commande 

naturellement à un âge avancé ne lui a coûté aucun problème ou de difficultés parce qu'il avait acquis 

dans sa vie depuis la fondation au début de la culture du respect et de la discipline du trafic dans sa 

famille. 

mailto:sabahayachi@yahoo.fr
mailto:nadir_bouhnika@hotmail.com
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    Nous avons divisé notre intervention en termes de méthodologie à trois axes, puis nous avons 

analysé la sociologie de la profondeur dans le champ du champ des mécanismes de base aux fins de la 

culture du trafic de l'enfant, en plus de la problématique et des hypothèses et d'identifier les concepts, 

et de préciser le programme et les outils utilisés pour la collecte de données, puis Caractéristiques de 

l'échantillon et les résultats attendus et finalement nous avons fini nos suggestions de sujets et de 

recommandations. 

 البناء المنهجي للدراسة: أوال

 إشكالية و فرضيات الدراسة -1

 :إشكالية الدراسة -أ

أصبحت حوادث المرور في الجزائر تشكل مشكلة وطنية واجتماعية جوهرية مثلها كمثل أي مشكلة أخرى تواجه      

ئري، ولكن هذه المشكلة بالذات تفاقمت وازدادت انتشارا خصوصا في السنوات األخيرة حتى أنها أصبحت المجتمع الجزا

 .هي المشكلة األولى التي تهدد كافة أفراد المجتمع وبمختلف فئاته العمرية

رية وذلك من وتعتبر األسرة من أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تساعد في الحد من انتشار الحوادث المرو    

خالل االسهام في عملية التربية والتعليم والتثقيف وتكوين الشخصية لدى الطفل وتنميتها،فدور األسرة إذا ال يقتصر على 

الوظيفة البيولوجية فحسب بل يجب أن يمتد ليشمل الجانب االجتماعي أيضا فتبدأ بتعليم الطفل أمور بسيطة خاصة بالسلوك 

وم بغرس مجموعة من المعايير والقيم االخالقية والتربوية كالتربية المرورية، فأصبح من الالزم اليومي وفي نفس الوقت تق

أن يتعلم الفرد كيفية استغالله للطريق استغالال عقالنيا وأن يتم تكوين القيم والمهارات واالتجاهات والمدركات الالزمة 

ية االنضباط وااللتزام بقواعد السير والمرور واحترام القوانين وهذا ما يسمى باكتساب ثقافة مرورية منها يتعلم الطفل كيف

 .ليصبح هذا السلوك جزءا من الثقافة المرورية الشاملة لدى قائدي السيارات في عالم الغد

ها وذلك فاألسرة باعتبارها الخلية األساسية داخل المجتمع فانه يقع عليها إذا المسئولية في نشر الثقافة المرورية بين أبنائ    

 .لقدرتها على التأثير والتغيير في سلوك االبناء الداخلي والخارجي

 :ومن هنا نصل إلى طرح التساؤل المركزي التالي    

 ما هو الدور الذي تقوم به األسرة من أجل غرس ثقافة مرورية للطفل؟

 :والذي تفرعت عنه االسئلة التالية     

 ية للطفل من أجل سالمته المرورية وحمايته من حوادث المرور؟هل تقوم األسرة بغرس التوعية المرور -

 هل تقوم األسرة بغرس تربية مرورية للطفل من خالل مراقبتها لسلوكه في الطريق العام؟ -

 هل التكافؤ بين الزوجين في المستوى التعليمي يساعد على غرس التربية المرورية للطفل؟ -

 :صياغة الفرضيات -ب

 .غرس التوعية المرورية للطفل من أجل سالمته المرورية وحمايته من حوادث المرورتقوم األسرة ب -

 .تقوم األسرة بغرس تربية مرورية للطفل من خالل مراقبتها لسلوكه في الطريق العام -

 .التكافؤ بين الزوجين في المستوى التعليمي يساعد على غرس التربية المرورية للطفل -
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 تحديد المفاهيم -6

 :مفهوم الثقافة المرورية -

من أفكار واتجاهات يعيها وعيا تاما ويطبقها باهتمام وتتمثل في ما يجب أن يعرفه بالكامل عن نظام الطفل كل ما يحمله    

المرور، وما لديه من إحساس بالمسؤولية وما يتصف به من ذوق عام وأخالق حميدة تمنعه من الحصول على حقه في 

 .خرينالطريق على حساب اآل

 :مفهوم التوعية المرورية -

يقصد بالتوعية المرورية هو جعل األطفال على علم و اقتناع بقواعد و تعاليم و أصول و آداب السير و المرور التي     

تكفل لهم السالمة إذا تصرفوا و استعملوا الطريق استعماال سليما وفق هذه القواعد و األصول و اآلداب، فال يكفي أن يكون 

 .طفال على علم بقواعد و آداب السير و المرور و لكن المهم أن يقتنعوا بها و أن يستعملوا الطريق على اساسهااال

 :السالمة المرورية -

تعني السالمة المرورية تبني كافة الخطط و البرامج و اللوائح المرورية و االجراءات الوقائية للحد أو منع وقوع     

 .سالمة االنسان و ممتلكاته و حفاظا على أمن البالد و مقوماته البشرية و االقتصاديةالحوادث المرورية ضمانا ل

 :حادث المرور -

هو كل فعل مزهق للنفس أو متلف ألطراف االنسان أو األموال تنشا عن سير االنسان أو وقوفه أو مركبته على     

 (1111المطير،)الطريق

 :التربية المرورية -

لمرورية في هذه الدراسة أنها عملية تربوية تهدف إلى تكوين القيم و االتجاهات و المهارات التي توجه يقصد بالتربية ا    

سلوك الطفل حول كيفية استغالل الطريق أفضل استغالل من أجل سالمته المرورية و حمايته من حوادث المرور و تجعله 

 .قادرا على حل مشكالت الطريق المختلفة

 تبعة في الدراسة الميدانيةالمنهجية الم: ثانيا

 : بالنسبة لموضوع دراستنا هذه فقد اعتمدنا على المناهج التالية و هي    

 :المنهج الوصفي التحليلي  - 1

ساعدنا توظيف هذا المنهج على توضيح مدى تأثير "دور األسرة في غرس الثقافة المرورية للطفل"في هذه الدراسة     

وطبيعة التكافؤ في المقاييس القاعدية بين الزوجين للمحافظة على سلوك الطفل أثناء استعماله الوعي المروري والرقابة 

،وعليه فان هذا المنهج يهدف في األساس إلى وصف الظاهرة أي وصف دور األسرة الذي تلعبه مع الطفل لتغرس للطريق

يب سلوك األفراد،وقد حاولنا من خالل هذا فيه ثقافة مرورية سليمة باعتبارها أهم مؤسسة اجتماعية مسئولة على تهذ

المنهج الوصول إلى تشخيص أبعاد دور األسرة من خالل التحليل الدقيق للمعطيات حتى نتمكن من التوصل إلى معرفة 

 .الدور الحقيقي الذي تلعبه من أجل غرس تربية مرورية للطفل

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

245 
 

 :المنهج الكمي - 6

ن المعطيات الكيفية و معالجتها إحصائيا حيث يتم جدولتها و التعليق عليها حسب المنهج الكمي هو تعبير باألرقام ع    

 ( 2181مغربي،.)النسب المستخدمة

ولقد تم استخدام هذا المنهج كأداة علمية بواسطتها يتم السيطرة على مختلف جوانب موضوع البحث وذلك بتوظيفه من     

يانات كمية بناءا على جداول يتم من خاللها ربط المتغيرات ربطا تفسيريا خالل تحويل المعطيات و البيانات الكيفية إلى ب

 .واضحا من أجل قياس وبناء المقارنات السوسيولوجية للوصول إلى تحليل علمي و موضوعي

    : فقد تم االعتماد علىللتقنيات و األدوات المستعملة في جمع البيانات  أما بالنسبة

 : المالحظة -1

الحظة مفتاحا للبحث العلمي، فهي التي تمهد دخول الباحث إلى الميدان و تجعله يتعرف أكثر على مجتمع تعتبر الم    

البحث كونها تقنية من تقنيات جمع المعطيات و توجيه الحواس و االنتباه اتجاه ظاهرة معينة محل الدراسة و ذلك للكشف 

 ( 2182الحسن،عبد المنعم الحسن،. )عن حقائقها

بة إلى موضوع دراستنا فقد كانت الطريق الممهد للتعرف على مجتمع البحث فعال ، ولهذا الغرض تمت مالحظة وبالنس    

سلوكات األطفال المختلفة ،فمن الصور التي نشاهدها يوميا أطفال في سن الثالثة والرابعة من العمر يلعبون في الطرقات 

 .في ظل غياب الرقابة الوالدية

 :االستمارة -6 

تعتبر من األدوات األساسية األكثر استعماال وانتشارا في الدراسات االمبريقية ،وذلك لما توفره من جهد ووقت في جمع     

 :البيانات و المعطيات ،وقد تضمنت ثالثة محاور أساسية موزعة كاآلتي

 .خاص بالبيانات العامة حول المبحوث:المحور األول

 .بالفرضية األولىبيانات خاصة :المحور الثاني

 .بيانات خاصة بالفرضية الثانية:المحور الثالث

 .بيانات خاصة بالفرضية الثالثة:المحور الرابع

 10أنثى، ووزعنا االستمارات يوم  21ذكر و  21رب أسرة موزعين بالتساوي  21حيث قمنا بتوزيع االستمارات على     

 . 1125أفريل  51 مارس إلى غاية 11وبدأنا جمعها من يوم  1125مارس 

  :العينة خصائصها و كيفية اختيار مفرداتها 

 .تتمثل في مجموع األولياء الذين وزعت عليهم االستمارات :وحدة العينة -

حيث قمنا باختيار  العمدية المقصودةلم نجد أمامنا من وسيلة تخدم بحثنا سوى اللجوء إلى الطريقة : طريقة االختيار  -

 .األسر الموجودين بوالية البليدة و يمتلكون سيارات  أفراد عينتنا من بعض

 .امرأة 21رجال و  21: فردا، و توزعوا تبعا للجنس على النحو التالي 21بلغ عدد أفراد العينة  :حجم أفراد العينة -
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 تحليل الخصائص العامة للعينة -

 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية: 11جدول 

 الجنس              

 الفئة العمرية

 المجموع الكلي أمهات آباء

ك         % ك % ك   % 

65-21  13 21.15% 21 55.55% 23 13% 

21-25  18 11.15% 11 11% 20 15.55% 

25-41  22 51.15% 13 21.15% 21 11.15% 

41-45  10 25.55% 18 11.15% 21  11% 

45-51  11 1.11% 12 5.55 % 15 3% 

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية ان اكبر نسبة تقدر  11يتضح من خالل الجدول رقم    

سنة  25-21،ويليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية المحصورة بين 41-25 محصورة بين الفئة العمرية%11,15ب

،أما %13سنة ،ونسبتها تقدر ب  21-65نجد الفئة العمرية المحصورة بين،وفي المرتبة الثالثة %15.55ونسبتها تقدر ب

-45،وأخيرا نجد الفئة العمرية المحصورة بين %13سنة بنسبة  45-41في المرتبة الرابعة الفئة العمرية المحصورة بين

 %3سنة ونسبتها 51

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي: 16جدول 

 الجنس

 التعليمي المستوى

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك 

% 1.15 1 ابتدائي  ---- ---- 1 5.55 

%51 11 متوسط  3 21.15%  20 15.55%  

%51.15 22 ثانوي  23 31%  11  05.55%  

%11.11 18 جامعي  21 55.55%  28 51%  

%111 21 المجموع  21 111%  21 111%  

نالحظ أن اكبر نسبة من أفراد العينة التي تخص اآلباء مستواها التعليمي ثانوي حيث قدرت  16من معطيات الجدول رقم  

ثم تليها نسبة الذين مستواهم التعليمي جامعي  ،%51ثم تليها نسبة المرحلة اإلعدادية حيث بلغت ،% 51.15ب

 %.1.15وأخيرا تأتي نسبة االبتدائي ب ،%11.11ب
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ثم تليها  ،%55.55الحظ أن أكبر نسبة ألفراد العينة هن من المرحلة الجامعية وقدرت بأما بالنسبة إلى األمهات فن    

وأخيرا تنعدم  ،%21.15ثم تليها التي لها مستوى تعليمي متوسط بنسبة ،%31العينة التي مستواها التعليمي ثانوي بنسبة

 .نسبة األمهات في المرحلة االبتدائية

مي يجعل الوالدين أكثر إدراكا ووعيا بالتغيرات االجتماعية و الثقافية التي من شانها أن ومنه نستنتج أن المستوى التعلي    

تؤثر في سلوك الطفل وعلى هذا األساس فان األولياء يعملون على تربية الطفل على القيم األخالقية و الدينية و العادات و 

،وحسن استغالله للطريق وغرس قيم ثقافة مرورية رشيدة التقاليد ومن هنا تتكون للطفل نزعة الحفاظ على الطريق تلقائيا

 .وهذا إن دل إنما يدل على الوسط الذي نشا فيه وانتمائه السلوكي الذي يعيش فيه العام اثناء سيره بعقالنية،

 توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن: 12جدول 

 الجنس      

 نوع السكن            

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 12.15% 25 11% 11 15.55% 15 بيت تقليدي

 15.55% 58 11.15% 11 11% 28 شقة في عمارة

 23% 11 25.55% 10 21.15% 13 فيال

 100% 21 111 21 111 21 المجموع

مقابل  %11أن معظم أفراد العينة تقطن بشقة في عمارة حيث قدرت نسبة اآلباء ب  12نالحظ من خالل الجدول رقم    

لدى  %11مقابل  %15.55لدى األمهات، ثم تليها الحاالت التي تسكن بيت تقليدي إذ بلغت نسبة اآلباء  11.15%

 .  لألمهات %25.55مقابل  %21.15األمهات، وفي األخير نجد نسبة األولياء الذين يسكنون فيال حيث بلغت نسبة اآلباء 

وهذا ما يفسر بأن نوع السكن يلعب دورا فعاال في اكتساب الفرد قيم و عادات اجتماعية مختلفة إذ الطفل الذي يسكن في     

مسكن مريح يقوم على جميع المرافق الضرورية ال شك و انه يساعده على االستقرار ضمن األسرة لكن إذا قامت بطرده 

ارتكاب سلوكات مضادة للسالمة المرورية ،خاصة بالنسبة لألطفال الذين يقيمون إلى الخارج فهذا يؤثر عليه ويدفع به إلى 

في عمارات بسبب انعدام الخصوصية واختالطهم بأقرانهم الذين ينحدرون من بيئات وثقافات مختلفة مما يؤثر على 

 .سلوكهم وافتقارهم للمعايير التي تخص السالمة المرورية

 :ضية األولىتحليل وتفسير النتائج حسب الفر 

 يوضح مدى إدراج األولياء موضوع الثقافة المرورية مع األبناء: 14جدول 

  الجنس             

 تتحدث مع 

 ابنك على أمور تخص

 .الثقافة والسالمة المرورية

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

%51.15 22 نعم  11 51%  11 55.55%  

%15.55 21 ال  12 51%  01 11.15%  

%111 21 المجموع  21 111%  21 111%  
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أن معظم أفراد العينة من اآلباء ال يتحدثون مع أبنائهم على األمور  14يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم     

ممن يتحدثون مع أبنائهم ونفس الشيء لألمهات ال % 51.15مقابل% 15.55التي تخص السالمة امرورية وذلك بنسبة 

ممن يتحدثن مع أبنائهن على % 51مقابل % 51أبنائهن على األمور التي تخص السالمة المرورية وهذا بنسبة يتحدثن مع 

 .األمور التي تخص السالمة المرورية

وما يمكن استخالصه هنا أن معظم المبحوثين سواء اآلباء أو األمهات ال يدرجون موضوع السالمة المرورية ضمن     

حوارها األسري بفعل انشغالهم الدائم باألمور الحياتية المتعددة وافتقارهم لثقافة مرورية تترجم في سلوكاتهم و بالتالي 

 .   واعية تمكنهم في المحافظة على الطريق العام وحسن استعمالهيقلدهم األبناء الذين يفتقرون لتربية مرورية 

 يبين مدى توضيح األولياء لألبناء تأثير سلوكهم على السالمة المرورية: 15جدول 

 الجنس  

 تبين البنك

 مدى تأثير سلوكه

 .على السالمة المرورية

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 %58.55 15 %55.55 21 %05.55 25 نعم

 %12.15 55 %11.15 11 %31.15 25 ال

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

نالحظ أن معظم أفراد العينة ال يوضحون ألبنائهم مدى تأثير سلوكهم على السالمة  15من خالل معطيات الجدول رقم     

في حين نجد من أجابوا  لألمهات اجبن بال،% 11.15مقابل% 31.15المرورية حيث بلغت نسبة اآلباء الذين أجابوا بال 

 .لدى األمهات% 55.55لدى اآلباء مقابل% 05.55بنعم أي أنهم يوضحون ألبنائهم مدى تأثير سلوكهم على سالمة البيئة

ويرجع هذا إلى عدم اهتمام وحرص الوالدين على تنمية القيم األخالقية المرورية بشكل يساعد في تفعيل العالقة     

بية بين الطفل واستغالله للطريق العام من خالل غرس تربية مرورية واعية وإتباع أسلوب تربوي مروري صحيح االيجا

 .في المحافظة على السالمة المرورية و تفادي حوادث المرور

 يوضح مدى استعمال األولياء لوسائل معينة في تنمية الوعي المروري لألبناء: 12جدول 

 الجنس                  

 تستعمل وسائل 

 معينة في تنمي الوعي ا 

 لبيئي

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

%11.15 18 نعم  22 51.15%  21 52.15%  

%55.55 11 ال  21 15.55%  02 18.55%  

%111 21 المجموع  21 111%  21 111%  
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أن معظم األولياء ال يستعملون وسائل معينة في تنمية الوعي المروري لالبن حيث  12يتضح من خالل الجدول رقم      

،أما بالنسبة لألولياء الذين أجابوا بأنهم يستعملون وسائل لدى األمهات% 15.55لدى اآلباء مقابل% 55.55بلغت النسبة 

وتتمثل هذه الوسائل في األشرطة  ،لدى األمهات% 51.15لآلباء مقابل%11.15 معينة في تنمية الوعي المروري لالبن

 .الوثائقية، الرسوم المتحركة، القصص واأللعاب الخاصة بالسالمة المرورية

ويرجع تقصير الوالدين في استعمال وسائل معينة لتنمية الوعي المروري للطفل كحثه على مشاهدة األشرطة الوثائقية و     

كيفية حسن استغالل الطريق العام إلى جهلهم بأساليب التربية الرسوم المتحركة وشراء القصص واأللعاب الخاصة ب

والتوعية من خالل التوجيه األبوي السليم الذي يلعب دورا في غرس قيم مرورية لبناء اتجاهات ايجابية عند الطفل نحو 

 .الطريق العام  من أجل تفعيل العالقة بينهما

وبالتالي على  دور األسرة يؤثر سلبا على توازن النظام المروريمن خالل معطيات الجداول السابقة اتضح أن غياب     

،واألسرة باعتبارها النواة األولى التي ينمو فيها الطفل ،فهي تعتبر الركيزة األساسية التي تكسب الطفل قيم حياة اإلنسان

االنظمة والقوانين ، فافتقدت واتجاهات وأفكار تمكنه من إدراك مكونات السالمة المرورية و كيفية حسن استغالل واحترام 

األسرة لهذا البعد و تالشت قيم اتجاهاتها نظرا لتعقد نمط الحياة و السعي نحو تلبية رغبات الذات،و تحقيق الرفاهية ،ولهذا 

 إذ أنها تفتقد للمعنى الحقيقي لمفهومين أساسيين وهما الوعي المروري و الثقافة المروريةأهملت دورها في تربية األبناء 

خاصة للحفاظ على حياة األفراد داخل وكيف يمكن أن نجسدها في حياتنا اليومية وأن ندخلها ضمن عاداتنا وتقاليدنا 

المجتمع، ومع تفشي حالة الالمباالة من قبل الوالدين أصبح الشعور السائد هو ترك المشاكل المرورية لألجهزة الحكومية 

 .جانب البيولوجي فقطللتصرف فيها وكأن دور األسرة يقتصر على ال

يقومان بغرس الوعي المروري للطفل من أجل المحافظة على السالمة المرورية،  ال أن الوالدان ومنه يمكن االستنتاج    

تقوم بغرس التوعية المرورية للطفل من أجل سالمته المرورية و حمايته من حوادث األسرة أن وبهذا فالفرضية القائلة 

 . المرور لم تتحقق

 :الثانية تحليل وتفسير النتائج حسب الفرضية -

 يوضح لنا مدى مراقبة األولياء لسلوك أبنائهم اثناء استغاللهم للطريق :12جدول 

 الجنس                          

 تراقب سلوك

 ابنك الذي يقوم به  

 .اثناء استغالله للطريق

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

%85.55 13 نعم  51 211 33 12.15 

%21.15 3 ال  --- --- 3 8.55 

%111 21 المجموع  21 111%  21 111%  

أن أفراد العينة من اآلباء يراقبون سلوك أبنائهم الذي يقومون به أثناء استغاللهم  12نالحظ من خالل الجدول رقم     

لدى األمهات، أما نسبة اآلباء الذين ال يراقبون سلوك أبنائهم أثناء % 211مقابل % 85.55 حيث بلغت النسبة للطريق

 . لدى األمهات% 11مقابل% 21.15استغاللهم للطريق بلغت 
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،فمن ومنه نستنتج أن معظم أفراد العينة من آباء وأمهات يراقبون سلوك أبنائهم الذي يقومون به أثناء استغاللهم للطريق    

ل االجوبة تبين انهم يراقبون سلوكهم ليس محافظة على السالمة المرورية بصفة عامة وإنما خوفهم بالدرجة األولى خال

على حياة أطفالهم ،وهو دليل على عدم اكتراث األولياء لتربيتهم تربية مرورية سليمة من خالل غرس ميكانيزمات الضبط 

ماعية طالما تساهم بصفة نوعية في االستقرار االجتماعي وتعديل سلوكات االجتماعي باعتبارها آلية حيوية للتنشئة االجت

ومنه اكتساب ،وعليه تعد الرقابة الوالدية من أهم العوامل التي تساهم في صيانة الشكل البنائي و الهيكلي للمجتمع  ،األفراد

 . ية وحسن استغالل الطريقالطفل لقيم وسلوكات حضارية وثقافة مرورية واعية كالمحافظة على السالمة المرور

 يوضح موقف األولياء اتجاه األبناء إذا قاموا بسلوك غير سوي أثناء استغاللهم للطريق: 11جدول 

 الجنس

 موقفك اتجاه 

 ابنك إذا قام بسلوك

 .غير سوي اثناء استغاللهم للطريق 

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 %51 28 %55.55 21 % 11.15 18 الالمباالة

 %02.15 13 %51.15 22 %01.15 20 السكوت

 %15.55 20 %11.15 18 %11 11 النصح و التوجيه

 %3 15 %5.55 12 %1.11 11 المعاقبة

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

نالحظ أن موقف األولياء اتجاه أبنائهم إذا قاموا بسلوك غير سوي أثناء  18خالل استقراء معطيات الجدول رقم  من    

لألمهات، وفي % 51.15عند اآلباء مقابل% 01.15استغاللهم للطريق بالدرجة األولى هو السكوت إذ بلغت النسبة 

عند األمهات، وفي المرتبة الثالثة النصح والتوجيه % 55.55مقابل لدى اآلباء % 11.15المرتبة الثانية نجد الالمباالة بنسبة

عند اآلباء بينما األمهات بلغت نسبتهن % 1.11، وأخيرا نجد المعاقبة %11.15مقابل % 11إذ بلغت النسبة عند اآلباء 

5.55 .% 

، ويتجلى هذا من خالل انعدام المسئولية وبالتالي ما يمكن استنتاجه هنا أن األولياء ال يعطون أي أهمية للثقافة المرورية    

والالمباالة لسلوك أبنائهم اتجاه استغاللهم للطريق كالمحافظة على نظافتها مما ينعكس عليهم سلبا ويتمادون أكثر في 

 .االعتداء على الطريق و القوانين المرورية مدام ال يجدون أي ضبط يمارس عليهم من قبل أوليائهم
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 يوضح مدى تقصير األولياء في مراقبة سلوك األبناء أثناء استغاللهم للطريق العام: 19جدول 

 الجنس

 أنت مقصر في 

 مراقبة سلوك ابنك

 .  أثناء استغالله للطريق

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 %1.15 10 %5.55 12 %21 15 نعم

 %15.55 31 %11.15 11 %11 15 ال

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

أن معظم أفراد العينة من اآلباء ال يرون بأنهم مقصرون في مراقبة سلوك أبنائهم الذي  19يتضح من خالل الجدول رقم    

لدى األمهات بينما بلغت نسبة اآلباء الذين يرون % 11.15مقابل % 11يقومون أثناء استغاللهم للطريق حيث بلغت النسبة 

 .لدى األمهات% 5.55مقابل % 21مراقبة سلوك أبنائهم  بأنهم مقصرون في

ومنه نستنتج أن معظم األولياء ليسوا مقصرين في مراقبة سلوك االبن الذي يقوم به أثناء استغالله للطريق، وهذا ليس     

 .للمنفعة العامة و انما خوفا على خسارة حياة أبنائهم

وصلنا إليها في جداول الفرضية الثانية تبين لنا أن العينة المبحوثة ،وما من خالل الوقوف على مختلف النتائج التي ت    

أجابت به أعطت لنا نظرة أوضح في معاينة المتغيرات و المؤشرات التي جربناها في الجداول فقد تبين لنا ان األسرة لم 

ى السالمة المرورية وتجنب تتخلى عن وظيفة الرقابة والتوجيه األبوي في ضبط سلوك أبنائهم من أجل المحافظة عل

حوادث المرور،لكن ما في األمر أن هذه المراقبة ليست من أجل المنفعة العامة وإنما حرصا على حياة األبناء مما يدل على 

 . تفكك العالقات االجتماعية وطغيان الفردانية وحب الذات على المصلحة الجماعية

ورية للطفل من خالل مراقبتها لسلوكه في الطريق العام لكن كان هدفها ومنه نستنتج أن األسرة تقوم بغرس تربية مر    

حماية أطفالهم خوفا على حياتهم وليس بغرض غرس ثقافة مرورية يستطيع الطفل تطبيقها وتصبح جزء من سلوكه 

 .اليومي
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 تحليل وتفسير النتائج حسب الفرضية الثالثة -

 التعليمي للزوجين على بناء منظومة ثقافية مرورية لألبناءيوضح مدى تأثير المستوى  :11جدول 

 الجنس               

 المستوى التعليمي

 للزوجين يؤثر على بناء 

 منظومة ثقافية لألبناء

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 %11 30 %15.55 18 %81.15 11 نعم

 %21 11 %1.15 11 %25.55 10 ال

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

أن معظم أفراد العينة من اآلباء يرون أن المستوى التعليمي للزوجين يؤثر على بناء  11يتضح من الجدول رقم        

لدى األمهات،بينما بلغت نسبة اآلباء الذين % 15.55مقابل % 81.15منظومة ثقافية مرورية لألبناء حيث بلغت النسبة 

 .لألمهات %1.15مقابل % 25.55للزوجين ال يؤثر على بناء منظومة ثقافية مرورية لألبناء  يرون بأن المستوى التعليمي

ومن هنا يتجلى أن هناك عالقة بين بناء منظومة ثقافية مرورية لألبناء والمستوى التعليمي للزوجين، إذ أنه كلما ارتفع     

حيح ، فطبيعة التكافؤ أيضا بين الزوجين في المستوى مستواهما التعليمي ارتفع معه الوعي المروري لألبناء والعكس ص

التعليمي يلعب دورا فعاال في بناء منظومة ثقافية مرورية لألبناء تتجسد في احترامه للقوانين واستغالله للطريق على أكمل 

 . وجه، وكل هذا في ظل البيئة االسرية ذات المستوى التعليمي المرتفع الذي نشأ فيه

 لنا مدى مساعدة المستوى التعليمي على توجيه سلوك االبناء باألخص في الثقافة المروريةيوضح  :11جدول 

 الجنس                                        

 يساعد المستوى

 التعليمي للوالدين على 

 سلوك االبناء باألخص في الثقافة 

 المرورية من خالل

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 تلقين االبناء الكيفية المرورية

 في الطريق  

21 35.55% 23 31% 52 32.15 

 قطع الطريق مع االلتزام بأنظمة

 المرور و القوانين المنظمة لها 

20 01.15% 23 31% 11 08.55 

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع
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يتضح أن معظم أفراد العينة من اآلباء يرون أن المستوى التعليمي للوالدين  11من خالل استقراء معطيات الجدول رقم      

يساعد على توجيه سلوك األبناء باألخص في الثقافة المرورية فمن خالل تلقين األبناء الكيفية المرورية في الطريق بلغت 

ور و القوانين المنظمة لها بلغت لألمهات، أما عن قطع الطريق مع االلتزام بأنظمة المر% 31مقابل % 35.55النسبة 

 .عند األمهات% 31مقابل % 01.15النسبة عند اآلباء 

وعليه فالمستوى التعليمي للوالدين يلعب دورا هاما في تقييم األولويات وطريقة التعامل مع األبناء في تلقينهم الكيفية     

ة لها، ألن سلوك األبناء يمتد ليؤثر في صورة الوالدين المرورية في الطريق مع االلتزام بأنظمة المرور والقوانين المنظم

 .ومكانتهما االجتماعية التي ترتبط في غالب األحيان بالمستوى التعليمي لهما 

 يوضح لنا مدى مساعدة المستوى التعليمي على تواصل الثقافة المرورية بين جيل االبناء و الوالدين :16جدول 

                الجنس                 

 يساعد المستوى

 التعليمي للوالدين على

 تواصل الثقافة المرورية 

 بين جيلهم و جيل ابنائهم 

 المجموع الكلي أمهات آباء

 % ك % ك % ك

 82.15 01 %55.55 11 %11 15 نعم

 28.55 22 %11.15 18 %21 15 ال

 %111 21 %111 21 %111 21 المجموع

ان معظم المبحوثين من اآلباء يرون أن المستوى التعليمي للوالدين يساعد على تواصل  16يوضح لنا الجدول رقم     

عند األمهات،بينما بلغت نسبة اآلباء % 55.55مقابل % 11الثقافة المرورية بين جيلهم وجيل أبنائهم حيث بلغت النسبة 

مقابل % 21الذين يرون بأن المستوى التعليمي للوالدين ال يساعد على تواصل الثقافة المرورية بين جيلهم و جيل أبنائهم 

ة االجتماعية بل أجابوا بأن هناك عوامل أخرى غير المستوى التعليمي وحددوها في المستوى االقتصادي والطبق% 11.15

 .والعامل الديني بالدرجة األولى

وعليه يعتبر التكافؤ العلمي من الدعائم الهامة للتواصل بين جيل اآلباء واألبناء،فوجود األطفال مسئولية الزوجين عن     

ي بيت يقدم رسائل رعايتهم وتنشئتهم النفسية والعقلية والجسمية تحتاج إلى قدر كبير من التوافق العلمي حتى ينشأ األطفال ف

وتوجيهات حول الثقافة المرورية، مما يساعد على توافقهم واحترامهم لألنظمة المرورية وتطبيقها في سلوكاتهم اليومية 

 .  وبالتالي تنشئة جيل من األبناء يقدر قيمة حياته وحياة اآلخرين من خالل رصيد ثقافي مروري

 :االستنتاج العام

ولياء ال يتحدثون مع أبنائهم على أمور تخص الثقافة والسالمة المرورية حيث بلغت النسبة كشفت الدراسة أن معظم األ -

11.15.% 

خلصت الدراسة أن معظم األولياء ال يوضحون ألبنائهم مدى تأثير سلوكهم على السالمة المرورية وقدرت النسبة بــ  -

12.15% 

، أما %18.55في تنمية الوعي المروري لألبناء إذ بلغت النسبة  كما اتضح أن معظم األولياء ال يستعملون وسائل معينة -

، وتتمثل هذه الوسائل في األشرطة %52.15الذين يستعملون الوسائل في تنمية الوعي المروري لألبناء بلغت نسبتهم 

 .الوثائقية، الرسوم المتحركة، القصص واأللعاب الخاصة بالسالمة المرورية



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

254 
 

 .ال تقوم بغرس التوعية المرورية للطفل من أجل سالمته المرورية وحمايته من حوادث المرور وعليه نستنتج أن األسرة -

، % 12.15كشفت الدراسة أن معظم اآلباء واألمهات يراقبون سلوك أبنائهم أثناء استغاللهم للطريق حيث بلغت النسبة  -

 .بالدرجة األولى على حياة أطفالهم غير أن هذه المراقبة ليس محافظة على السالمة المرورية وإنما خوفهم

توضح الدراسة أن معظم األولياء يرون بأنهم غير مقصرين في مراقبة سلوك أبنائهم أثناء استغاللهم للطريق العام هو  -

 %.02.15السكوت وقدرت النسبة بـ 

تغاللهم للطريق، وبلغت خلصت أيضا أن معظم األولياء يرون بأنهم غير مقصرين في مراقبة سلوك أبنائهم أثناء اس -

 %.15.55النسبة 

توضح الدراسة أن األسرة تقوم بغرس تربية مرورية للطفل من خالل مراقبتها لسلوكه في الطريق خوفا على حياته  -

 .وليس من أجل السالمة المرورية والمنفعة العامة

على بناء منظومة ثقافية مرورية لألبناء  بينت الدراسة أن معظم األولياء يرون أن المستوى التعليمي للزوجين يساعد -

 %.11حيث بلغت النسبة 

تبين أيضا أن المستوى التعليمي للزوجين يساعد على تلقين األبناء الكيفية المرورية في الطريق إذ بلغت النسبة  -

32.15.% 

يساعد المستوى التعليمي للوالدين على توجيه سلوك األبناء باألخص في الثقافة المرورية من خالل قطع الطريق مع  -

االلتزام بأنظمة المرور والقوانين المنظمة لها كاإلشارات الضوئية، السير فوق ممر الراجلين، مراقبة الطريق يمينا وشماال 

 .عند القطع

التعليمي للوالدين يساعد على تواصل الثقافة المرورية بين جيلهم وجيل أبنائهم وبلغت  خلصت الدراسة أن المستوى -

 %. 12.15النسبة

 . ومنه نستنتج أن التكافؤ بين الزوجين في المستوى التعليمي يساعد على غرس التربية المرورية للطفل -

 :توصيات الدراسة

 .للوصول إلى تحقيق المواطنة المرورية السليمة لدى األطفال  إحياء األخالق و المسئولية المرورية -

 .البدء بتعليم الطفل الثقافة والسالمة المرورية في أولى خطواته حتى قبل دخوله المدرسة -

 .أن يكون الوالدين قدوة حسنة في تصرفاتهم في استعمال الطريق ألن األطفال يقلدون في العادة من هم أكبر سنا -

طفل قواعد السير والمرور وكيفية االلتزام واالنضباط بقوانين السير وإشارات المرور ، وتوضيح له اآلثار تعليم ال -

 .السلبية المترتبة عن ذلك عند مخالفتها وعدم العمل بها

نشر الوعي المروري عن طريق وسائل االعالم من خالل برامج مخصصة للسالمة المرورية موجهة لألطفال عن  -

 .رطة الوثائقية، الرسوم المتحركة، اإلعالنات و الومضات االشهاريةطريق األش

يجب ربط المدرسة وبرامجها التربوية بالسالمة المرورية ،وهذا بإدراج برامج نظامية في التربية المرورية للوصول الى  -

 .ثقافة مرورية رشيدة وبالتالى سالمة األرواح

جاد في نشر الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع من خالل الحلقات و الخطب يجب أن تلعب المساجد دورها الفعال و ال -

 .التي تحث على احترام النفس البشرية والتأني في السياقة واحترام األنظمة والقواعد المرورية
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كبر وأوسع في الحرص على ترقية دور جمعيات المجتمع المدني وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية التي تتيح لها دور أ -

 .جعل االهتمام بالسالمة المرورية من سلوكاتنا اليومية

 .أيها السائقين سوقوا بحذر، أيها المسئولون طبقوا القانون بصرامة -

 :المراجع

جامعة نايف العربية للعلوم :السعودية.حوادث المرور في الوطن العربي.بن ناصر المطير، عامر -1

 .25،ص1111األمنية،

المؤسسة الوطنية :ترجمة محمد الشريف، بن دالي حسن، الجزائر. الفكر العربي عند ابن خلدون. بد الغنيمغربي، ع -6

 .211،ص2181للكتاب، 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، :بغداد.البحث االجتماعي.الحسن،إحسان محمد وعبد المنعم الحسن،فيصل -2

 .231،ص2182
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 المدرسة في التوعية المروريةدور 
 - 11جامعة الجزائر  – محمد الطاهر طعبلي. د

mohamedtahar81@yahoo.fr 

 - 11جامعة الجزائر – بالقاسمي شعبان. أ

chaabane2010@gmail.com 

 

 ملخص 

 المجتمع في األفراد مباشًرا بسلوك عضويًا ارتباطًا ، العالم دول أغلب تعانيها التي المشكلة تلك المرور، مشكلة ترتبط   

 .المشكلة أبعاد في كبيًرا تأثيًرا يؤثر الذي وآدابه، األمر المرور بنظام التزامهم ومدى الطرق، أو المركبات مستعملي من

 أيًضا وارتبط قيم وفضائل، من عليه نشأ وما بالفرد األمر ارتبط ، األصل سلوكية مشكلة المرورية المشكلة كانت ولما   

 الوعي تنمية في متكاملة منظومة من تشمله بما وروًحا نًصا تنفيذه على وحرصها النظام بهذا المدرسة اهتمام بمقدار

 .وتطورها المجتمعات لبناء األولى اللبنة باعتبارهم الطلبة المروري لدى

 بها يقتدي التي تحديد النماذج في كبيًرا إسهاًما وتسهم ، وتطلعاتهم األفراد طموح في إيجابيًا تأثيًرا المدرسة وتؤثر   

 من بدًءا وذلك المتعلم لدى المروري لالرتقاء بالسلوك للمدرسة ممارستها يمكن التي األدوار من العديد وهناك ، المتعلمون

 لالرتقاء العلمية بالدراسات بالقيام وانتهاء ، المجتمع في وعلى اآلخر النفس على للحفاظ وجدواه المروري بالسلوك تعريفه

 . المروري بالسلوك

 مختلف خالل من المروري لدى تالميذها الوعي غرس في المدرسة إسهام ومن خالل هذه المداخلة سنحاول معرفة مدى 

 التوعوية إقامة المحاضرات خالل من أو المسرحي، والنشاط المدرسي، المسرحو المدرسية، كاإلذاعة األنشطة المدرسية

 .ومستخدميه الطريق مع التعامل وكيفية والقوانين المرورية األنظمة مجال في المختصين بدعوة وذلك الندوات و

 :االشكالية

 المجتمع في األفراد مباشًرا بسلوك عضويًا ارتباطًا ، العالم دول أغلب تعانيها التي المشكلة تلك المرور، مشكلة ترتبط   

 .المشكلة أبعاد في كبيًرا تأثيًرا يؤثر الذي وآدابه، األمر المرور بنظام التزامهم ومدى الطرق، أو المركبات مستعملي من

 الخطورة على بالغة واقتصادية بشرية خسائر عليه يترتب ما وهو العالم في مكان كل في المرور حوادث وأصبحت   

 الصحة العالمية منظمة تؤكد حيث النامية البلدان في جداً  كبير بشكل الظاهرة هذه وتزداد واالجتماعي، الفردي المستويين

 من المرحلة العمرية بين وخاصة العالم، سكان بين للوفاة الرئيسة األسباب ثاني هي الطرق حوادث أن على الدولي والبنك

 مليون 20 ما بين وإعاقة إصابة إلى وتؤذي سنوياً  نسمة مليون 2.1 حوالي الطرق حوادث وتقتل سنة، 29 إلى سنوات 5

 المرور بسبب حوادث الوفيات تزيد سوف م 2020 عام بحلول أنه يتوقع آما العالم، مستوى على نسمة مليون 50 إلى

 .(215، ص1121رحيمة حوالف، )والمتوسط  المنخفض الدخل ذات البلدان في % 80 حوالي

، ''إرهاب الطرقات''والجزائر كغيرها من البلدان تتكبد الكثر من الضحايا في طرقها حتى أضحى البعض يطلق عليها     

جريحا في  200قتيال و 21حادثا، 11جريحا أي بمعدل  52435حادثا خلفت قتيال و 32.873تم تسجيل  1121فخالل سنة 

 (. 50، ص1121عقاري زكرياء، )كل يوم 

 مأساوية آثار من تخلفه لما العامة، نظرا للصحة كبيرا تحديا الجزائر في المرور حوادث عن الناجمة اإلصابات وتمثلّ      

 المتابعة ّدلت وقد . فيها الرئيس المتسبب فهو الحوادث، األولى لهذه الضحية اإلنسان كان وإن  المجتمع، و الفرد على

األمن  متطلبات و تتنافى بتصرفات يقوم ما غالبا السائق أن على المرور حركة في ميدان االجتماعية للحياة اليومية

 واالجتماعية اآلليات النفسية عن نبحث أن إلى بنا يؤدي ما هذا و الطريق، في المخاطرة على بل يصر المروري،

 ( 211، ص1121بوطبال،  الدين سعد) . المستدامة المرورية الوقاية تفعيل على المساعدة والتربوية

فالمشكلة المرورية مشكلة سلوك ووعي اجتماعي، حيث ترتبط إلى حد كبير بقيم وتربية األفراد ارتباطا وثيقا، ومن     

البديهي أن كل االجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسين في هذا المجال ال يمكن أن تكون فعالة إال إذا وضعت في إطار 
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mailto:chaabane2010@gmail.com


LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

257 
 

ومن هنا فإن تنظيم الحمالت التوعوية يلعب دورا . مكملة في مجاالت أخرى استراتيجية مدروسة، وكانت مرفقة بإجراءات

 (.51، ص1121عقاري زكرياء، )هاما، كونها تمثل حجر الزاوية في عملية الوقاية المرورية 

 أيًضا وارتبط قيم وفضائل، من عليه نشأ وما بالفرد األمر ارتبط األصل، سلوكية مشكلة المرورية المشكلة كانت ولما    

 الوعي تنمية في متكاملة منظومة من تشمله بما وروًحا نًصا تنفيذه على وحرصها النظام بهذا المدرسة اهتمام بمقدار

 .وتطورها المجتمعات لبناء األولى اللبنة باعتبارهم الطلبة المروري لدى

 تنقلهم خالل أو منها، دخولهم وخروجهم أو داخلها تحركاتهم أثناء حمايتهم سواء الطلبة سالمة في كبير تأثير وللمدارس   

 )السيارات قيادة( السواقة وقواعد الطرق على المشاة بقواعد سير توعيتهم أو منازلهم، إلى منها أو إليها منازلهم من

ببعض  بعضهم اصطدام من لطلبتها حماية بها واألخذ مراعاتها يجب عناصر عدة تأثيراً مباشراً  ذلك في وتؤثر .النظرية

 (.51، ص1118العابدي،  محمد نزار) أخرى  جهة من السيارات لحوادث تعرضهم ومن جهة من

 مختلف خالل من المروري لدى تالميذها الوعي غرس في المدرسة إسهام ومن خالل هذه الدراسة سنحاول معرفة مدى   

 التوعوية إقامة المحاضرات خالل من أو المسرحي، والنشاط المدرسي، والمسرح المدرسية، كاإلذاعة األنشطة المدرسية

 .ومستخدميه الطريق مع التعامل وكيفية والقوانين المرورية األنظمة مجال في المختصين بدعوة وذلك الندوات و

 :مفهوم الوعي المروري -1

 Karthwohlكراثول  يشير كما  .أو معرفة تصور أو إدراك – إظهار أو امتالك : أنه على الوعي Goodويعرف كود 

 يكون ال الوعي مستوى في أنه على ويؤكد .وقيم اتجاهات من بما تتضمنه الوجدانية الجوانب تكوين في كخطوة الوعي إلى

 أو في الموقف معينة أشياء يدرك الفرد بأن االهتمام بقدر المعلومات استرجاع على القدرة أو إلى الذاكرة موجها االهتمام

الريامي، )المعرفي  للجانب مالزما الجانب الوجداني يجعل مما معرفيا مكونا يتضمن الوعي أن ذلك ومعنى الظاهرة،

 (.25، ص1113

 والسائقين لها المشاة يتعرض بمواقف مرتبطة أساسية بمعلومات اإللمام'' فيعرفه السليماني على أنهأما الوعي المروري  -

 ( 31، ص1113الخلف، ) ''والحوادث الطارئة المواقف في أو السير أثناء

 ذلك ويربط المرورية عليه الثقافة يطلق وقد األطفال يدركها كما المرورية المعلومات''كما يعرفه أيضا ياسين على أنه     

'' المركبات أو السائقين أو للمشاة سواء الطريق على تضمن السالمة التي المرورية التعليمات عن وعملية نظرية بأهداف

 (.لسابقنفس المرجع ا)

 من بالمرور يتعلق ما بكل الواسع واإللمام والمعرفة والمعنوية الحسية اليقظة هو هنا الشامل بمفهومه المروري والوعي   

 لألنظمة ومراعاته قيادته وحسن الشخص على إيجاباً  ينعكس مما وغيرها وقوانين وأنظمة وإشارات مركبة وطريق

 .المختلفة المرورية

 :المروريأهداف الوعي  -6

 (21، ص1115حسنية، ): وهي ، تحقيقها جاهدين إلى نعمل أهدافًا المرورية للتوعية

 : االعالمي الهدف -6-1

 خالل من الجماهيري وغير الجماهيري وسائل االتصال باستخدام الطرق حوادث مشكلة وجود حول اإلعالم     

 . والمطبوعات واللقاءات المحاضرات والندوات

 : االقناعي الهدف -6-6

 والقواعد القوانين ويتجاوز يخطئ وانه مخالفة حادث ان كل ، والراكب والماشي السائق المواطن اقناع جاهدين نحاول    

 على تركز التي واالقناعية االعالمية االساليب والمهارات كافة لذلك وتستخدم واالخرين نفسه ايذاء في يتسبب وهو بذلك ،

 . الخ ... والدين والتقاليد والعادات واالجتماعيةالنفسية  العلوم
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 لوقاية السليم السلوك من على المزيد انساننا لنحفز المتقدمة بالدول االحصائيات خالل من حوادثنا حجم نقارن -6-2

 . الحوادث من ومجتمعه نفسه،

 : االنساني الهدف -6-4

 حياته وحفظ االنسان على الحفاظ الى والتثقيف والتدريبالتعليم  اشكال تحمل والتي المرورية التوعية خالل من نهدف    

 . المختلفة موارده على والحفاظ المجتمع وتأمين سالمة

 :أهمية الوعي المروري -2

 تكون بحيث المجتمع، في األفراد اعتاد التي المفاهيم تهذيب في تكمن المروري الوعي أهمية أن( 1113الخلف، )يرى    

 العملية تتحقق وبالتالي لها، الذاتي االنصياع نماوإ العقاب، من الخوف على أساس ال وآدابه المرور، بأنظمة للتقيد نظرتهم

 لكل السالمة ال مرورية تحقيق وهو المنشود الهدف تحقيق بهدف وذلك المروريين المشرعين وبين بين الجمهور التكاملية

 (.11، ص1113الخلف، )الطريق  مستخدمي

 الذي الرابع الدولي المؤتمر عنه ما أعلن خالل من تتضح أن يمكن لمروري الوعي أهمية أن( 1110 هزاع،) ويرى   

 :اآلتي إذ صدر عنه( 2151)عام  في بإيطاليا تورنتو بمدينة عقد

 .اإلمكانيات كانت مهما شيء كل ويفسد المرور، حركة يربك الجاهل السائق إن - 

 الوعي بمقتضى التزم إذا والمشاكل المرورية، الحوادث يقلل الذي األول العامل هي ، واعي كإنسان السائق مسؤولية إن -

 (.05، ص1110 هزاع،)المروري 

 :دور المدرسة في التوعية المرورية -4

 تربوية حاجات لتلبية المجتمعات الحديثة، إليها لجأت التي االجتماعية المؤسسات أهم من التعليمية المؤسسات تعدَ       

 الطالب فيها يلقن متخصصة اجتماعية مؤسسة فأصبحت المدرسة الحياة، تعقد بعد األسرة تأديتها عن عجزت وتعليمية

 واجتماعيًا، وانفعاليًا وعقليًا جسميًا والشباب الناشئة نمو تحقيق إلى تسعى كما .جيل جيل إلى من الثقافة ونقل والمعرفة العلم

 (.1، ص1111محمد واجد، ) للحياة معًدا صالًحا مواطنًا ليكون االجتماعية التنشئة وتنشئته الفرد إعداد بما يحقق

 وتنمية مهاراتهم للمتعلمين المروري الوعي إكساب في أساسي بدور المختلفة بمراحلها التعليمية المؤسسات كما تسهم    

 في إيجابيًا تأثيًرا المدرسة والجامعة وتؤثر ... والتعليم التعلم عمليتي في وتقنيات وسائل من تملكه بما الصحيح السلوك نحو

 األدوار من العديد وهناك ، المتعلمون بها يقتدي التي تحديد النماذج في كبيًرا إسهاًما وتسهم ، وتطلعاتهم األفراد طموح

 وجدواه المروري بالسلوك تعريفه من بدًءا وذلك المتعلم لدى المروري لالرتقاء بالسلوك للمدرسة ممارستها يمكن التي

محمد سعد  ( المروري بالسلوك لالرتقاء العلمية بالدراسات بالقيام وانتهاء ، المجتمع في وعلى اآلخر النفس على للحفاظ

 (18، ص1111الدين، 

 :ومن بين األدوار التي ينبغي أن تؤديها المدرسة لغرس الوعي المروري لدى تالميذها   

 : دور الوسائل المدرسية في حمالت التوعية المرورية -4-1

  .التربية المرورية ومصطلحات مفاهيم بمنظومة الدراسية والمقررات التربوية المناهج تضمين -4-1-1

 التربية وزارات مناهج مستقل في كمقرر المرورية السالمة مفهوم إدخال الدراسات من العديد توصيات من كان     

 توظف أن المرورية المناهج إعداد عند ويفضل''المفردات الدراسية، في المرورية التربية مفاهيم إدخال أو والتعليم،

 توصيل في المعلم عمل وتسهيل ، استيعابها وسهولة المادة عرض لتبسيط( االنترنيت ، المتعددة الوسائط)الحديثة التقنيات

 (18، ص1111سعد الدين، محمد  (''أسلوب شيق وفق للمتعلم المعارف
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 :يلي ما الدراسية المقررات يضمنوها في أن التربويين بالمنظرين يحسن التي للمواضيع العامة الخطوط أبرز ومن    

 .(واألنظمة التشريعات) المعني البلد في به المعمول المرور نظام -2

 .المرور آداب -1

 .المرورية اإلرشادية واللوحات المرور، إشارات -5

 .المرورية الحوادث أسباب -0

 .وأنواعها المرورية اإلصابات -3

 .الستخدامه اإليجابية واآلثار األمان، حزام استخدام أهمية -1

 .األولية اإلسعافات -5

 والنفسية االجتماعية اآلثار -8

 :يلي ما والمناهج المفردات هذه يدرسون الذين الطلبة إكساب ضرورة إلى هنا اإلشارة وتجدر    

 .السيارات استخدام بسالمة المتعلقة والمعلومات الحقائق -2

 .والمشاة والطريق السيارة نحو اإليجابي السلوك -1

 .المرورية التربية ومبادئ أسس وفق السلوك تعديل -5

 .المرورية السالمة نواحي في سلوكهم وتعديل لتعليمهم اآلخرين بيد األخذ -0

 .الطريق عناصر مع وتعاملنا السيارة، قيادة أثناء الذاتية المراقبة مبدأ تعميق -3

 واالبتعاد الطيبة، بالكلمة الغضب، والتلفظ كضبط القيادة، أثناء اآلخرين مع تعامله في الرفيعة اإلسالمية بالقيم التخلق -1

 .(15، ص1115القادر، أكرم عبد )المرورية  والحوادث المشاكل تفاقم وازدياد إلى تؤدي قد التي الالئقة غير الكلمات عن

  :الالزمة المرورية بالثقافة تأهيل وإعداد المعلمين وتزويدهم -4-1-6

 إكسابهم خالل مروريًا من وعيًا لديهم يُكون أن على ويعمل ، المرورية بالمشكالت اإللمام على المتعلمين المعلم يساعد     

 المرورية التربية مجال معلمين في إعداد ضرورة يبرر هذا ولعل ، لذلك الالزمة المرورية والمعارف والقيم المهارات

 على القائمين بإعداد مرتبط الدراسية في المناهج المرورية التربية مفهومات إدخال عملية نجاح ألن وذلك ، خاًصا إعداًدا

 .(11، ص1111محمد سعد الدين،  (تدريسها

 :بد التالية ال المرورية التوعية حمالت في به المناط بالدور القيام المعلم يستطيع وحتى

 على المعينة واألساليب والمجتمع، والوسائل الفرد على وأثرها المرورية، المشكلة ألبعاد التام اإلدراك لديه يكون أن -2

 .للمعلم الجيد اإلعداد خالل من معالجتها

 المتعلقة والمهارات المعارف إيصاله من يريد ما إيصال خاللها من يستطيع التي المتنوعة والطرائق بالوسائل معرفة -1

 .للطلبة المرورية بالسالمة

 بذلك ويقصد للتالميذ، العقلي المرورية والمستوى التوعية حول إعطاؤها الواجب األفكار نقل بين المواءمة على القدرة -5

 .العقلي التالميذ ومتوسط عمر المطروحة المواضيع مواءمة
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 بحمالت مشاركته عند بالقيم األخالقية المرتبطة غير النفعية النزعة على وتغليبها اإلسالمية، األخالقية القيم تمثل -0

 .المرورية التوعية

 المرور إشارات معرفة في التعلم العائلي توظيف يستطيع بحيث التوعوية، الحملة في التكنولوجيا توظيف على القدرة -3

والتربية  الطريق، عناصر تراعي بصورة السيارة قيادة وممارسة ية،بالسالمة المرور الخاصة والتشريعات واألنظمة

 .المرورية

 يتعلق ما وخاصة معالجتها الحوادث، وسبل وقوع أسباب تفسر التي النفس بعلم الخاصة بالنظريات ملًما يكون أن -1

 .الدفاعية بالتفاؤلية

 وأنظمة قواعد ومراعاة التربية المرورية، في المطلوبة المرورية للسلوكيات تمثله خالل من لطالبه، القدوة تحقيق -5

  .(18، ص1115أكرم عبد القادر، )بها المعمول السير

 حمالت في األخرى والمجتمعية االجتماعية التنشئة ومؤسسات التربوية، المؤسسات بين الجهود تنسيق -4-1-2

 .المرورية التوعية

 على تقوم منها الرسمية وغير األخرى الرسمية المجتمعية المؤسسات وبقية التربوية المؤسسات بين تقوم التي العالقة إن   

 حمالت في المرسومة األهداف لتحقيق بينها فيما والتناغم االنسجام تظهر مدى بصورة األدوار وتقاسم والتكامل، التنسيق

بالقوانين  االلتزام حول االجتماعية والتنشئة األسرية والتنشئة التربية على التأكيد''التوعية المرورية وذلك من خالل 

 المخالفات هذه أن حول واإلرشاد الديني والمواعظ الدينية الخطب خالل من المجتمعي التأكيد وكذلك .المرورية واألنظمة

 (.22، ص1111محمد واجد، )''األمر ولي لطاعة ومخالفة للدين مخالفة تعد

 : دور األنشطة المدرسية في حمالت التوعية المرورية -4-6

 للتلميذ، الشامل النمو لتحقيق الفرص في تهيئة هام تضطلع بدور اجتماعية، مؤسسة اليوم المدرسة أصبحت لقد حقًا     

 تمرين إلى يرمي جسمي حركي نشاط تعد مجرد لم المدرسية، النشاطات أن ندرك أن علينا و الصالحة، وإعداده للمواطنة

 وقواعد أصول التربية في الطرق الحديثة له جعلت متقنًا تربويًا فنًا أصبحت بل وتقويتها، أعضاء الجسم وباقي العضالت،

، 1122فهمي توفيق، ) المتكاملة التربوية العلمية للعملية األخرى النواحي ومرامي مع غايات ينسجم هذا خالقة، وأهداف

 .(11ص

 (11، ص1115أكرم عبد القادر، ) :يلي ما المرورية التوعية حمالت تخدم التي األنشطة هذه أبرز حصر ويمكن    

 .المدرسية المرور أصدقاء لجنة -4-6-1

 خالل من المدرسة طلبة لدى الثقافة المرورية تعميق إلى تهدف بالمرور، خاصة وجماعات أندية المدارس في تتشكل    

وإعداد  الحائطية، والمجالت والنشرات، المطويات، إعداد عبر أو المعاهد المرورية أو المرور، لحدائق العلمية الرحالت

 .المرورية التربية مناهج تخدم التي والمعارض المؤتمرات

 :المرورية بالسالمة الخاصة المدرسية المعارض -4-6-6

 وتعديل لديهم المرغوبة وتنمية االتجاهات الطلبة، نفوس في المرورية التربية تعميق إلى المرورية المعارض تهدف   

 الثقافة من تزيد كاريكاتورية ورسومات فنية، ولوحات صور ووسائل، إلى األفكار ترجمة عبر السلبية االتجاهات

 عن بعيدة بصورة رائعة، المرورية التوعية ومصطلحات مفاهيم حول المطلوبة بالمعلومات وتزود الطلبة المرورية،

 .السائدة الوعظية النمطية
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 :المسرحي النشاط -4-6-2

 وخاصة األعمار، لجميع المروري وسائل التثقيف من جذابة وسيلة المرورية التربية بتعليم الخاصة المسرحيات عرض   

والبهجة  بالمرح المشحونة الكوميديا من جو في مهمة اجتماعية وظيفة يؤدي والثانوية حيث األساسية المدارس في الطلبة

 .المرورية تخلفها الحوادث التي والمآسي اآلالم تعالج التي التراجيدية المسرحيات عبر أو والسرور

 :الميدانية والزيارات الرحالت -4-6-4

 خاللها من الطلبة يكتسب إذ التربية المرورية، وسائل من ناجحة وسيلة الذكر آنفة والمعارض المراكز إلى فالرحالت    

 الحجرة داخل توفيرها يتعذر المرورية المشكلة لمواجهة عديدة فيهم حوافز تخلق أنها إلى باإلضافة النافعة، الخبرات

 االطالع إلى فيهم الميل فتثير المرورية، الطلبة سلوكات في مرغوبًا تغيًرا والزيارات الرحالت كما تحقق الصفية،

 والبرامج واالقتراحات الحلول وطرح المرورية، صر الحوادثعنا لجميع والربط والنقد والمالحظة والبحث واالكتشاف

   ) اليومية المرورية الحوادث )أعداد  من تقلل التي

 :والمحاضرات الندوات إقامة -4-6-5

 المرور، دائرة في والمختصين في الجامعات، التدريس هيئة من أعضاء فيها يشارك التي والمحاضرات الندوات إقامة   

معالجتها،  وسبل المرور حوادث خلف تقف التي األسباب إلبراز الطرق، من حوادث الوقاية جمعيات من والمحاضرين

 ما مع تتواءم أن والمحاضرات ينبغي الندوات لهذه المستهدفة الفئة أعمار أن إلى هنا اإلشارة تجدر كما .منها والوقاية

 .المرورية للسالمة ومصطلحات ومهارات مفاهيم من يطرح

 :مسابقات إجراء -4-6-2

 حول قصص تأليف الحصر ال سبيل المثال فعلى المميزة، لألعمال جوائز ومنح المرورية، التوعية حول مسابقات تنفيذ   

 .المرورية السالمة

 :المدرسية المكتبة خالل من المرورية بالسالمة وتوعيتهم الطلبة، تثقيف -4-6-2

 المرورية بالسالمة خاصة تعليمية أفالم، ومواد من أنتج وما الممغنطة واألقراص والمجالت بالكتب المكتبة تزويد إن   

 .منها الحد وطرق المرورية، الحوادث الطلبة بأسباب لدى التربوي الوعي زيادة على يعمل

 :إلكترونية مواقع تصميم -4-6-1

 حوادث من والوقاية المرورية باسم السالمة منتديات تتضمن االنترنت على المرورية للتوعية إلكترونية مواقع تصميم   

 .عنها باإلجابة المختصون ويقوم األسئلة، يطرحون وآرائهم، أو بتعليقاتهم الطلبة فيها يشارك الطرق،

 :السيارة لقيادة المحاكاة جهاز على الطلبة تدريب -4-6-9

 تعرض من بد ال السليمة وتوجيهها الوجهة أفعالهم ردود واختبار المرور، وأنظمة لقواعد الطلبة ممارسة مدى لقياس    

 وتذويت سلوك، إلى المعارف لترجمة مدرسة، كل في يجب توفيره الذي المحاكاة جهاز على القيادة لممارسة الطلبة

  .مألوفًا وطبًعا لتصبح سجية المرورية المعرفة

 :معوقات المدرسة في أداء حمالت التوعية المرورية -5

 أدائها في تؤثر خارجية وأخرى التوعية المرورية، حمالت في فاعليتها من تحد المدارس لدى ذاتية عوامل هناك

  :المعوقات هذه أبرز ومن ومسارها،

 الحوادث من بالحد الدراسات الخاصة ونتائج والدولية، واإلقليمية المحلية المؤتمرات لنتائج العملي التوظيف ضعف -2

 .توعويًا المرورية
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 في غائب ولكنه كفكرة، موجود فهو المجتمع ومؤسسات المرورية، الشرطية واألجهزة التربوية المؤسسات بين ملالتكا -2

 على بدوره ينعكس والدولية، وال المحلية المرور وأسابيع أيام باستثناء للغاية ضعيف التنسيق أن حيث الممارسة العملية،

 .وتقويمها التوعوية البرامج إثراء

 إلى تحتاج البرامج هذه مع أن ، المرورية التوعية ومهارات معارف مخصصة في للمعلمين تدريبية فترة عدم وجود -5

 .مشوهة وغير مشوقة بصورة لآلخرين أن يعلمها يستطيع حتى مهاراتها، ويتقن المتدرب يفهمها لكي أشهر

 في المدرسة لدورها أداء دون التي تحول العوائق أكبر من المدارس، في والتقنية المادية واإلمكانات الموارد ضعف -0 

 أساليب وطرق بابتكار التفكير يعيقها من مما األدنى، الحد على المدارس يقتصر تزويد حيث المرورية، التوعية حمالت

 .الظاهرة هذه لمحاربة والتنوع بالجدة تمتاز حديثة

 الذاتي، التعلم مهارات االختيار واكتساب على المتعلم تساعد ال بحيث المطروحة المرورية التوعوية البرامج سطحية -3

 .التقويم على والقدرة

 .المدارس في المرورية التوعية برامج جزئيات تضيف التي الميدانية الدراسات محدودية -1

 :مقترحات -

والمتوسط،  إدماج مادة التربية المرورية في المدارس، وذلك بتسطير برنامج شامل عبر أطوار التعليم االبتدائي -

 .مع توفير الوسائل البيداغوجية المحققة للهدف

 .تكوين أشخاص مختصين في التوعية المرورية على مستوى المدارس -

 .توفير منح مالية ومادية للهيئات، والجمعيات التي تقدم تكوينا خاصا بالسالمة المرورية في المدارس -

 . المرور تخصيص أيام توعوية في المدارس حول الوقاية من حوادث -

 .المتاحة الوسائل بمختلف اللجان هذه دور تفعيل و المدرسة توعوية في لجان تشكيل -

 .ومشاركة الحماية المدنية في ذلك ةاألولي اإلسعافات عمليات على التالميذ تدريب -

من  لوقاية التالميذ بإشراف مختصين خاصة بالوعي المروري داخل المدارس ولقاءات ودورات ندوات عقد -

 .ارهاب الطرقات

 .لهم والسالمة األمن يّحقق بشكل الطريق واستعمال السير قواعد على التالميذ تدريب -

 

 :قائمة المراجع

 .1118: األردن –، عمان 521المدارس، مجلة األمن والحياة، العدد  في المرورية العابدي، التوعية محمد نزار -2

تنمية مهارات رجال المرور في : ورية، الدورة التدريبيةحسنية أحمد شاهين، األسرة ودورها في التوعية المر -1

 .1115: م، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عمان15/13/1115-21مجال التوعية المرورية 

محمد سعد الدين خيرو بيان، التربية المرورية في التعليم، مؤتمر التعليم والسالمة المرورية، جامعة نايف   -5

 .1111: نية، الرياضالعربية للعلوم األم

، مذكرة الماستر اقتصاد 1121 -2151عقاري زكرياء، دراسة تحليلية لحوادث المرور في الجزائر في الفترة  -0

 .1121/1122باتنة  -وتسيير الخدمات، جامعة الحاج لخضر

 .1121، 22بالجزائر، مجلة الباحث، العدد  المرور لحوادث واالجتماعية االقتصادية رحيمة حوالف، التكاليف -3

محمد واجد النعمة، أهمية السالمة المرورية في المرحلة الثانوية، مؤتمر التعليم والسالمة المرورية، جامعة نايف  -1

 .1111: العربية للعلوم األمنية، الرياض

أكرم عبد القادر أحمد أبو اسماعيل، دور المؤسسات التربوية في حمالت التوعية المرورية، مؤتمر التعليم  -5

 . 1115: مة المرورية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضوالسال

، عالم 2والبيئية، ط السياسية العولمة والتربية عمان تحديات سلطنة في المعلمين إعداد جمعة، أحمد الريامي -8

 . 1111: الكتب الحديث، األردن
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 تطبيقية دراسة المروري زيادة الوعي في ودورهارات السيا تعليم مدارس برامج ناصر، بن الهزاع عبدالعزيز  -1

 للعلوم العربية نايف جامعة منشورة، غير ماجستير الرياض، دراسة بمدينة السيارات قيادة تعليم مدارس على

 .1110:االمنية، الرياض

 تجريبية شبه دراسة، الوعي المروري مستوى رفع في المرورية التوعية أفالم دور عبدهللا، حامد عبدهللا الخلف -21

 األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة منشورة، غير ماجستير الرياض، رسالة مدينة في الثانوية الرحلة طالب على

 .1113:الرياض

 ، جامعة1ط والعلوم، اآلداب مفهومه وتنظيمه وعالقته بالمنهج، كلية: فهمي توفيق محمد مقبل، النشاط المدرسي -22

 .1122: عمان البترا،

 الشباب، دراسات السائقين لدى الحوادث المرورية ارتكاب في الواقعي غير التفاؤل بوطبال، دور الدين سعد -21

 .2012 ديسمبر 9 عدد ،التربوية و النفسية الممارسات تطوير مخبر تربوية، و نفسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

264 
 

 المروريةتبني تكاليف التأمين كتكلفة اجتماعية في الثقافة 

– جامعة الحاج لخضر باتنة  -طحطوح مسعود . أ

phd.messaoud@yahoo.fr 

 

 

 :ملخص

إن شركات التأمين من مبدأ عملها في التأمين عن المخاطر والكوارث، يمكن أن تساهم في تحسين مستوى السالمة     

المرورية من خالل أدخلة تلك التكاليف االجتماعية الناجمة عن عدم الوعي بأهمية الثقافة المرورية، من خالل تبني تكاليف 

ر التأمين الناجم عن السائق للمركبة، خاصة مع إقرار قانون رخصة السياقة إضافية في أقساط التأمين تبرر زيادة مخاط

وحجم األضرار التي يمكن إن يسببها، وبالتالي محاولة التركيز ( سائق المركبة)بالتنقيط الذي سيسمح بتقييم نوعية المؤمن 

 .ي في حوادث المرورعلى الجانب البشري في تحسين مستوى السالمة المرورية الذي يعتبر المسبب الرئيس

فمن منطلق اعتبار الفرد عقالني فإنه عند البحث عن خفض تكاليف التأمين، عند اعتماد هذا األسلوب، سيحاول زيادة      

بالحفاظ على سجلـه خالي من المخالفات المرورية أو ( التي تعتبر شهادة لحسن السياقة)رصيد نقاط رخصة السياقة 

 .ية إضافية يتم من خاللها زيادة الوعي الطوعي بالسالمة المروريةاالنضمام إلى دورات تدريب

Résumé :  

Les compagnies d'assurance pourrait contribuer à l'amélioration du niveau de sécurité routière à 

travers l’internalisation des coûts de la responsabilité social résultant du manque de la prise de 

conscience de l'importance de la culture de la sécurité routière, grâce à l'adoption des coûts 

supplémentaires aux primes d'assurance justifiant le risque causé par le conducteur du véhicule , en 

particulier avec l'adoption de la loi du permis à point, qui permettra d'évaluer la qualité de l'assuré (le 

conducteur du véhicule) et les pertes potentielle qui peuvent être causés, et ainsi essayer de se 

concentrer sur l'aspect humain pour améliorer la sécurité routière, qui est la cause principale des 

accidents de la circulation. 

L’hypothèse de cet article s’articule à la rationalité économique de l’individu, et qu’il cherche des 

coûts d'assurance plus bas, et en adoptant cette paradigme, le conducteur du véhicule tenterait 

d'augmenter le solde des points de son permis de conduire (qui est un certificat de bonne conduite) ou 

l'adhésion à des cours de perfectionnement à partir de laquelle de sensibiliser le secteur bénévole la 

sécurité routière.  

 :الكلمات المفتاحية

 ف االجتماعية لحوادث المرور، األخرجة السلبية، الثقافة المرورية، أدخلة التكاليفالتأمين، المسؤولية االجتماعية، التكالي

 

 مقدمة

ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطن لذلك ترجع مسؤولياتها أساسا للهياكل  لهاتعتبر حوادث المرور إشكالية وطنية  

الرسمية اإلدارية واألمنية ذات العالقة بالموضوع وترجع أسبابها لإلقبال المتزايد للمواطن على استعمال السيارة لما توفره 

جتماعية من ناحية والتطور النسبي الحاصل من  حرية ورفاه وربح للوقت وتيسير للخدمات ودفع للدورة االقتصادية واال

 . في العقليات والسلوكيات المرتبطة بهذا الواقع المروري

ذلك أن االقتصار في المعالجة على وضع سلسلة من اإلجراءات المحددة القطاعية لم تفض إلى نتائج إيجابية بما يطرح 

يد في استعمال السيارة وفي التفاعل مع نظام المرور إمكانية اعتماد مشروع اقتصادي متكامل يؤسس لسلوك حضارّي جد

 .والبرامج الوقائية

ومن منطلق النظرية االقتصادية وإمكانية التحكم في سلوك الفرد من خالل التحكم في التكاليف االجتماعية وتكاليف 

 :تظهر إشكالية الموضوع" التأمين على الحوادث"االخرجة السلبية بتوظيف 

لتأمين على تكاليف االخرجة السلبية للمسؤولية االجتماعية لحوادث المرور؟ وما مدى مساهمة ذلك في ما هو اثر تبني ا

 تحسين مستوى الثقافة المرورية؟

mailto:phd.messaoud@yahoo.fr
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 :السالمة المرورية والمسببات الرئيسية لحوادث المرور -1

 :مفهوم السالمة المرورية -1-1

 أكثر أو أو واحدة أو مركبة سيارة قبل من مسبق تخطيط بدون يحدث اعتراضي حدث انه على المروري الحادث عرفيُ    

 والمركبات بالممتلكات الحادث خسائر عن ينتج ما وعادة خاص،  أو عام طريق على أجسام أو حيوانات أو مع مشاة

 .المستديمة اإلعاقة أو الوفاة إلى وصدمات جسمانية قد تؤدي

الخطأ، المركبة وطبيعة الطريق أو الظروف المحيطة؛ : صر رئيسيةهذا أن حادث المرور يرتبط بثالث عنا من ويتضح 

 أو واللوائح واألنظمة القوانين مراعاة وعدم اإلهمال بسبب والذي يتحقق قصد بدون الشخص من الصادر الفعل هو فالخطأ

 الطريق العام على للسير أعد ما كل هي فالمركبة المركبة، بسبب واقعا ضررا الخاطئ الفعل هذا عن االحتياط، وينجم عدم

 عنه نجم الذي الخاطئ الفعل هذا يكون العام فيقصد بـه أن ، أما الطريق..الخ... والمقطورات والجرارات كالسيارات

.للطريق العام المركبة استخدام بسبب وقع قد الضرر
 

 

ومن خالل التعريف السابق لحادث المرور فإنه يمكن تعريف السالمة المرورية بمفهومها الواسع بأنها تبني كافة      

الخطط والبرامج واللوائح المرورية واإلجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية لضمان سالمة اإلنسان 

 .البشرية واالقتصادية وممتلكاته والحفاظ على أمن البالد ومقوماته

 :ويتكون نظام السالمة المرورية من تكامل ثالث عناصر رئيسية، وكل عنصر يتشكل من عدة وحدات جزئية أخرى  

 :وتتمثل وسائل السالمة في المركبة في: المركبة -أ

 .من حيث المقاس والنوعية والتحمل ومعدل السرعة وسنة اإلنتاج وأماكن التخزين: اإلطارات - 

 .ويقصد بذلك الوضوح واللون ومستوى اإلضاءة: المصابيح - 

 .اإلشارات الضوئية في المركبة الدالة على االنعطاف أو التنبيه - 

 .المرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائقين - 

  .مساحات المطر، حزام األمان، مقاعد األطفال، الوسادة الهوائية، أقفال األبواب - 

 المكابح وفرامل الوقوف والتي تتحكم في حركة المركبة - 

 .إشارات اإلنذار الصوتية والضوئية كمؤشر الوقود والزيت والحرارة وعداد السرعة والبطارية - 

ويقصد بذلك حجم شبكة الطرقات وكثافة السيارات في الطريق ونوعية الطريق من حيث التصميم : المحيط والطريق -ب

  ..الخ... ي للطريق، إضاءة الطريق، األحوال الجوية والتخطيط الهندس

ال والُمحرك للعملية المرورية فالبد من توفير عدة صفات  (:العنصر البشري)السائق  -جـ بما أن السائق هو العنصر الفعَّ

، اإلحساس سالمة الحواس، معرفة أنظمة وتعليمات المرور والتقيد بها، التركيز أثناء القيادة، العقل : في السائق

 .بالمسؤولية، اإللمام بميكانيكية المركبة وصيانتها بشكل مستمر

 النظريات المفسرة لحوادث المرور -1-6

 عصبيا، أو جسديا خلال يعاني بالتالي فهو اإلصابة دائم الشخص أن تعتمد هذه النظرية على تصور : العلمية النظرية -أ   

 . وتكرارها الحوادث فهذه هو السبب الخلل هذا وأن

 هذه أصحاب ويعتقد شعورية، ال مقصودة أفعال هي إنما الحوادث النظرية هذه وتعتبر  :النفسي التحليل نظرية -ب   

الدافعية  هو الحوادث سبب معظم للذات، فيعتبر موجه شعوري ال عدوان هي إنما الجسدية اإلصابة أن المدرسة التحليلية

 .الالشعورية

كثيرة  تأثيرات تحت يقع والعامل ومتعددة كثيرة أسبابا للحوادث أن تقول النظرية هذه : التجريبي النفس علم جـ نظرية   

 الحصول على في الرغبة لها الدافع يكون فقد متعددة أهداف أيضا لها فان للحوادث متعددة أسباب هناك كان ومتغيرة، وإذا

 .نفسه عن المسؤولية تخفيف في أو مادي تعويض

الرتكاب  ميال أو نزوعا أكثر تجعلهم خاصة وراثية صفات هناك : الحوادث استهداف إلى النزوع أو الميل نظرية -د   

 .الصفات هذه لديهم ليس ممن  غيرهم من الحوادث

 .مناسبة غير سيكولوجية ظروف تحت رديء عملي سلوك مجرد هو الحادث : واليقظة واألهداف الحرية نظرية -هـ  
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 وقوع من التقليل في عمله محيط في للفرد بالنسبة السوي السيكولوجي المناخ أهمية : والتكيف الضغط نظرية  -و  

 . للحوادث الفرد تعرض إمكانية من يزيد والتوتر الحوادث، فالضغط

 :تحليل المسببات الرئيسية لحوادث المرور في الجزائر والتدابير التشريعية للسالمة المرورية -6    

 تحليل المسببات الرئيسية لحوادث المرور في الجزائر 6-1    

شكلت حوادث المرور بالجزائر أرقام متزايدة خالل السنوات الماضية، نجم عنها خسائر معتبرة من الناحية  لقد    

وبنسبة زيادة تفـوق . م 1122ألف حادث مرور خالل سنة  53االجتماعية واالقتصادية، فتشير اإلحصائيات إلى قرابة 

ألف جريح، أما التقديرات االقتصادية  35وأكثر من  قتيل 0311، أدت إلى تسجيل أكثر من .م 1121مقارنة سنة % 15

على شكل تعويضات من شركات  مليار دينار سنويا 211لحجم الخسائر المادية الناجمة عن حوادث المرور فتقدر بحوالي 

 .التأمين والتأمين الصحي للمتضررين من حوادث المرور

. م 1121إحصائيات سنة ( 2تي تعتبر تفصيل للجدول رقم ال) 0، و5، 1، ثم الجداول رقم 2ويوضح الجدول رقم       

 :  للمسببات الرئيسية لحوادث المرور حسب التقارير الوالئية لألمن الوطني

 .م 6111األسباب المباشرة لوقوع الحوادث على المستوى الوطني خالل السنة : 1جدول رقم 

 المجموع أسباب أخرى المحيط المركبة العامل البشري 

 32873 1082 1129 1511 29151 الحوادثعدد 

 100.00 03.29 03.43 04.60 88.68 )%(النسبة 

 

 على المستوى الوطني( العامل البشري)أسباب وقوع الحوادث : 2جدول رقم 

 

 (2010)  %النسبة %التغير  الفارق 6111السنة  6119السنة  األسبـاب

 13,31 -18,14 -1857 8581 21151 عدم احترام السرعة القانونية

 23,53 -9,70 -556 3255 3555 فقدان السيطرة

 21,21 -6,74 -289 5111 0183 ال مباالة المارة

 8,30 -37,08 -1654 1815 0012 عدم احترام إشارات المرور

 5,11 -40,67 -1732 1315 0131 التجاوزات الخطيرة

 3,88 -16,25 -375 2155 1518 عدم احترام مسافة األمان

 0,83 -19,85 -395 2313 2111 عدم احترام مبدأ االولوية

 5,12 -26,40 -378 2130 2051 المناورات الخطيرة

 2,01 -34,62 -260 012 532 السياقة دون الحيازة على الرخصة

 2,55 -31,46 -207 032 138 السياقة في حالة سكر

 1,11 -23,91 -71 111 115 المكوث أو التوقف الخطيرين

 1,35 -70,91 78 288 221 احترام شروط تأمين الحمولة عدم

 1,30 -35,27 -97 258 153 جنحة الفرار

استعمال الهاتف المنقول أو التصنت 

 اإلذاعي

82 51 2- 2,47- 1,10 

 1,11 --- 67 15 1 االنبهار باألضواء

 11,21 -20,96 -7728 69151 22129 المجموع
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 على المستوى الوطني( المحيط)الحوادث أسباب وقوع : 3جدول رقم 

 (2010) %النسبة %التغير  الفارق 6111السنة  6119السنة  األسبـاب

 2,81 -26,77 -219 311 818 حالة الطرقات

 1,31 19,58 28 252 143 عبور الحيوانات

 1,08 -37,80 -96 238 254 سوء األحوال الجوية

 1,10 ---- 79 51 1 إبهار الشمس

 1,15 -38,33 -46 50 120 انعدام اإلشارات المرورية

 1,23 60,00 18 08 30 انعدام اإلضاءة

 2,42 -17,29 -236 1169 1225 المجموع

 

 على المستوى الوطني( المركبة)أسباب وقوع الحوادث : 4جدول رقم 

 (2010)  %النسبة %التغير  الفارق 6111السنة  6119السنة  األسباب

 2,81 -14,93 -109 112 730 انفجار األطر أو عدم صالحيتها

 2,15 -6,71 -30 025 447 كوابح معطلة

 2,18 -21,85 -99 530 453 اختالالت ميكانيكية

 1,15 97,37 37 53 38 خلل في جهاز التوجيه

 1,25 -43,59 -34 00 78 إضاءة غير قانونية

 4,21 -13,46 -235 1511 1242 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير المصلحة الوالئية لألمن الوطني لوالية باتنة: المصدر

، يالحظ أن .م 1121فمن خالل دراسة األسباب المباشرة لوقوع حوادث المرور على المستوى الوطني خالل سنة        

من األسباب المباشرة في حوادث % 5.05شكل نسبة تُ ...( حالة الطرق، سوء األحوال الجوية )األسباب المتعلقة بالمحيط 

من النسبة اإلجمالية، وهذا نتيجة %  0.11المرور، بينما األسباب المرتبطة بحالة المركبة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 

لوطنية تحسن مستوى تدابير السالمة المرورية في المركبات، فيشير معدل حوادث المرور بالمقارنة مع حجم الحظيرة ا

بعدما كانت هذه النسبة عند حوالي . م 1110مركبة سنة  211حادث لكل  2.01للمركبات إلى انخفاض واضح، فال يتجاوز 

 .خالل السبعينات والثمانينات% 5

من جانب آخر، يالحظ أن العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي، حيث يتحمل القسط األعظم من المسؤولية في         

نتيجة انعدام الثقافة المرورية لدى من إجمالي أسباب حوادث المرور، ويرجع ذلك ل% 88.18دث بنسبة تقدر بـ وقوع الحوا

 .الفرد، األمر الذي يتطلب التركيز أكثر على هذا الجانب باعتباره المسبب الرئيسي

 :للسالمة المرورية في الجزائر التشريعيةالتدابير  6-6  

والذي ألغى  1112أوت  21المؤرخ في  20-12كإجراء لتحسين السالمة المرورية أصدر المشرع الجزائري القانون    

المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، ومن بين أهم مميزاته رفع قيمة الغرامات  11-85القانون رقم 

 0505بـ . م1115الوفيات عرف منحى تصاعدي حيث بلغت ذروتها سنة  ورغم هذه التدابير فإن عدد. المالية والجزافية

 20-12المعدل والمتمم للقانون . م1110نوفمبر 21المؤرخ في  21- 10قتيل ما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قانون 

ترة الممتدة بين حـالة، فكـانت الف 50إلى  23والذي ركز على العقوبات اإلداريـة برفع حاالت سحب رخص السياقة من 

 5111جريح،  10518قتيل،  0011)بأرقام مرعبـة   . م 1118األسوأ من سابقاتها، حيث انتهت سنة . م1113-1111

فما كان على السلطة التشريعية إال أن تصـدر مرة أخرى قانون جديد تمثل في (. كخسائر مادية. ج.مليار د 51معاق و

منتهجة أسلوبا أكثر ردعا، فرفعت من  20-12المعدل والمتمم للقانون . م1111ة جويلي 11المـؤرخ فـي  15-11األمر رقم 

قيمة الغرامات الجزافية والمالية وشددت في الجزاءات اإلدارية والقضائية لمواجهة عنف الطرقات؛ ومؤخرا تم اعتماد 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

268 
 

والذي كان من المقرر  1122 نوفمبر 21المؤرخ في  551-22نظام رخصة السياقة بالنقاط من خالل مرسوم تنفيذي رقم 

 .م 1121أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 

من خالل القراءة في كرونولوجية التشريعات وعالقتها بحوادث المرور، يالحظ أن المشرع الجزائري ينطلق في    

معالجته للسلوك اإلجرامي لدى السائقين بالتركيز أكثر على تشديد العقوبات بعد ارتكاب الفعل اإلجرامي، فالبحث في دون 

لسلوك السلبي هو الذي جعل نسبة حوادث المرور مازلت مرتفعة، ومن هنا األسباب الحقيقة التي تجعل السائق يتبنى هذا ا

 . يجب التفكير أكثر في الحلول السبقية لمنع أو ضبط هذا السلوك السلبي

  :شركات التأمين ودورها في أدخلة المسؤولية االجتماعية لحوادث المرور في السالمة المرورية -2

وادث المرور ومقارنتها مع القوانين الجزائية والردعية يُستنتج أن كل اإلجراءات من خالل مالحظة وتتبع إحصائيات ح   

التي تم تبنيها لم تستطع أن تحسن في مستوى السالمة المرورية في الجزائر، نتيجة عدم القدرة على مزج ودمج مفهوم 

توى الثقافة المرورية، باعتبار الفرد هو الثقافة المرورية ضمن اإلطار القانوني الردعي والجزائي كتدبير قبلي لتحسين مس

المسبب الرئيسي في حوادث المرور، ومن هذا المنطلق كان لـبد من البحث عن حل بديل لتشجيع الفرد على تحمل 

 .ضمن منظومة أشمل في نظام السالمة المرورية( internalisation)المسؤولية االجتماعية عن قيادة المركبة وأدخلتها 

 :التكاليف االقتصادية لحوادث المرور في الجزائرتقدير  2-1 

 وحصره حسابه يمكن ما ومنها المروري، سببها الحادث التي والتلفيات اإلضرار قيمة في تقدير  المحاسبي يتمثل القياس   

 غير التكاليف المباشرة، أما التكاليف هذه المركبة، وتسمى على التأمين وتكلفة المصاب عالج تكلفة السيارة تكلفة مثل

 .  واالجتماعية النفسية الناحية من يتعلق بما وخاصة يتميز بالموضوعية عليه يعتمد مقياس اآلن حتى يوجد فال المباشرة

 : وتظهر من الجداول الالحقة حجم الخسائر المادية لحوادث المرور حسب دراسة لوزارة النقل   

 .م 6111في حوادث المرور في الجزائر سنة  الخسائر الناجمة عن كل حالة وفاة: 5الجدول رقم 

 التكلفة بالدينار العنصر

 0.511.181 خسارة في القدرة اإلنتاجية

 350.511 خسائر التكوين

 21.311 التكاليف الطبية

 130.111  رأس مال المتوفى

 01.111 تكاليف الدفن

 3.131.382 مجموع التكاليف

 .Abdeladim BENALLEGUE. OP. CIT: المصدر
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 .م 6111الخسائر الناجمة عن كل حالة إصابة في حوادث المرور في الجزائر لسنة : 2الجدول رقم 

 التكاليف بالدينار العنصر 

 15.055 خسائر في القدرة اإلنتاجية

 51.538 التكاليف الطبية 

 23.111 تكاليف الزيارات الطبية

 55.511 عدم القدرة على العمل

 21.531 أخرى   تكاليف

 211.515 المجموع

 .Abdeladim BENALLEGUE. OP. CIT: المصدر

 .م 6111الخسائر في كل مركبة نتيجة حوادث المرور في الجزائر لسنة : 2الجدول رقم 

 التكاليف بالدينار العناصر

 31.101 الخسائر في المركبات

 11.111 الخسائر في شبكات الطرقات

 0.181 تدخل الحماية المدنية تكاليف

 0.111 تكاليف تدخل قوات األمن

 83.111 المجموع

 .Abdeladim BENALLEGUE. OP. CIT: المصدر

 .م 6111الخسائر اإلجمالية الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر لسنة : 1الجدول رقم 

 المجموع تكلفة الوحدة الحجم نوع التكلفة

 5.011.581.111 83.111 01.511 الحوادث

 8.351.115.311 211.515 31.311 اإلصابات

 15.215.581.211 3.131.382 0.211 الوفيات

 25.122.926.611   المجموع

 .Abdeladim BENALLEGUE. OP. CIT: المصدر

المقدار  ا، ثم  ارتفع هذ.مليار دج 53بحوالي . م 1111فيالحظ أن حجم خسائر حوادث المرور في الجزائر قدرت سنة 

 211أي تقريبا الضعف خالل أربعة سنوات، وإلى أزيد من . م 1110سنة . مليار دج 13حسب وزارة النقل إلى أكثر من 

من الناتج المحلي الخام، وبالتالي فإن هذه األرقام تعكس %  1إلـى % 2.3فهي تمثل تقريبا من . م 1122سنة . مليار دج

 . صاد وحجم اإلهتالك في مقومات النمو االقتصاديحجم الفرص البديلة المعطلة في االقت
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 :للسالمة المرورية االقتصادية األدواتالنظرية االقتصادية لحوادث المرور و -2-6

إن التدخل في تنظيم نظام السالمة المرورية وتبرير عدم االعتماد على المقاربات الطوعية لوحدها يُبرر حسب النظرية 

 -كاالعتماد فقط الثقافة المرورية-المقاربات الطوعية على تقدير القيمة الحقيقية للسالمة المرورية االقتصادية بعدم قدرة 

فظهور حوادث المرور من الجانب االقتصادي يفسر كنتيجة الخلل في التوازن اإلجمالي الناجم عن عدم تقدير هذه القيمة 

.للسالمة المرورية
 
 

اعتبرت السالمة المرورية سلعة أو خدمة يستفيد منها كل فرد أو سائق مركبة أو  وعلى أساس هذه القاعدة وإذا ما      

مستعمل طريق، فإن ظهور حوادث المرور هو نتيجة عدم القدرة على تخصيص الموارد وعدم توجيه االهتمام المناسب 

الحقيقية للسالمة المرورية؛ وهذا بسبب ضعف المقاربات الطوعية في توجيه األفراد إلدراك القيمة . لهذه الخدمة أو السلعة

 : العجز هو نتيجة األسباب التالية

  :المنفعة العامة للخدمة -أ   

بعض الخدمات كالدفاع الوطني أو األمن أو استعمال الطريق تعتبر ذات منفعة عامة وال يمكن تقسيمها أو توجيهها فقط    

ا دون الفئات األخرى، وبالتالي ونتيجة هذه الخاصية ال يمكن لفئة من المجتمع تكون قادرة على دفع الثمن المقابل له

تخصيص أو تجزئة السالمة المرورية أو اعتبارها مسؤولية مجموعة من األفراد أو المؤسسات دون األخرى، ومن هنا 

 . يصعب تقدير القيمة الحقيقية للسالمة المرورية

 : عدم تماثل المعلومات -ب

ود تكلفة للحصول على المعلومة قد يؤدي إلى عجز عن تحقيق التوازن، فالطبيب على إن عدم تماثل المعلومات ووج

سبيل المثال يعتبر أكثر معرفة بحالة المريض من المريض نفسه، وقد يستغل ذلك لوصف مجموعة من العالجات غير 

 المناخ كان إذا ما يعرف ال فهو ما بزراعة محصول قراره مزارع يتخذ و عندماالضرورية لتحقيق المزيد من األرباح، أ

 الخاصة والمنافع التكاليف حول المعلومات لنقص سعر إنتاجه؛ فنتيجة عليه سيكون ما يعرف ال وهو سيئًا أو مالئًما

مثالية؛ ومن هذا المنطلق فإن الفرد الذي قد يتبنى خيارات  غير القرار صنع عملية باإلجراء االقتصادي فسوف تكون

 . ال يكون على دراية حقيقية بقيمتها ما قد يجعل قراراته ال تصبو إلى المستوى المطلوب السالمة المرورية قد

  األخرجة -جـ

على التوازن  تنعكس ال والتي بالمعاملة مباشرة المرتبطة غير تلك عناصر على النشاطات بعض أثر هي األخرجة

 توزيع غير إلى يؤدي مما الخارجية المنافع أو الخارجية التكلفة عكس في يفشل سعر التوازن فإن الحالة هذه العام، وفي

 األمثلة أحد التلوث المثلى االجتماعية، ويشكل المنفعة عن تختلف الخاصة المثلى المنفعة أن أي للموارد، اجتماعيًا كفء

 السمك لى نشاط صياديالمبيدات أو الفضالت في األنهار والبحار ع تؤثر سلبيا بقايا حيث السلبية المخرجات على التقليدية

 التكاليف هذه وتدخلحتاج إلصالح هذا الضرر إلى استثمارات كبيرة، الشرب، ت مياه صالحة توفير تكلفة من أو تزيد

الغير؛ نفس الشيء بالنسبة لنظام السالمة  وإنما من المزارعين طرف من تدفع ال ولكنها الزراعي اإلنتاج تكاليف ضمن

المرورية، فقد يكون السائق على دراية كبيرة بأهمية السالمة المرورية وكل الترتيبات لألمن على الطرقات، ولكن الحادث 

اإلهمال قد يكون نتيجة ارتكاب الغير للمخالفات أو إهمال الغير لتدابير السالمة المرورية، فتكون الخسائر أو تكاليف هذا 

 . على الطرفين

   التأمينات واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط  - 2-6-1   

التأمين هو نظام مصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المستأمن وذلك عن ( Knight" )نايت"حسب تعريف 

طريق نقل عبء أخطار معينة إلى المؤمن، والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي 

قسط  -خسارة مالية صغيرة مؤكدة  يتكبدها؛ فالفرد الذي يشتري تأمين على السيارة في حوادث المرور فهو يفضل تحمل

وبالتالي تحويل حالة عدم التأكد إلى التأكد؛ فالتأمين هو -قيمة السيارة -بدال من أن من احتمال خسارة مالية كبيرة  -التأمين

 إذا تنظيم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك على حساب االحتماالت وقانون األعداد الكبيرة

 . وعلى إجراء المقاصة بين األخطار

لكن إشكالية تقدير المخاطر في نظام التأمينات الحالي أنها ترتكز فقط على تقدير قيمة المركبة باعتبارها األصل في عقد    

التأمين، وهذا يتناقض مع التحليل السابق للمسببات الرئيسية في حوادث المرور، فإهمال كفاءة السائق في التحكم في 
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المركبة ال يسمح بتقدير القيمة الحقيقية لقيمة المخاطر المؤمن عليها، وبالتالي فإن أقساط التأمين لن تعكس أبدا قيمة 

 .الخسائر المتوقعة لشركات التأمين

نقطة تخصم من السائق  10ويتضمن مشروع استحداث رخصة السياقة بالتنقيط، الذي انتهت وزارة النقل من إعداده،    

وحددت الوزارة ثالثة أصناف من المخالفات التي بموجبها تخصم . حسب درجة المخالفة المرورية التي يرتكبهانقاطا 

النقاط في رخصة السياقة، فمرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة تخصم منه أربع نقاط، وصاحب المخالفة من الدرجة الرابعة 

نقاط، ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع  8ركبة تخصم منه تسحب منه ست نقاط، ومرتكب الجنحة أثناء قيادة الم

نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حال ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته؛ وبالتالي فرخصة السياقة بالتنقيط تعتبر 

 .المة المروريةبطاقة تعكس رصيد السائق من المخالفات وبالتالي فهي مرآة لكفاءة سائق المركبة ودرجة الوعي بالس

 : التأمين وتقدير مخاطر حوادث المرور 2-6-6

إن الغاية األساسية وراء استخدام أقساط التأمين هي أدخلة تكاليف الضرر نتيجة ما يُعرف باألخرجة السلبية للمسؤولية    

كتكلفة )راف أخرى االجتماعية عن حوادث المرور، فاألخرجة السلبية هي التكلفة التي يفرضها أحد األفراد على أط

، فعندمـا ال تنعكس تكاليف حوادث المرور في تقدير القيمة الحقيقية للسالمة المرورية (اإلصالح البيئي الناجمة عن التلوث

في مبلغ التأمينات تظهر عدم الفّعالية وبالتالي زيادة عدم االكتراث وعدم االهتمام بتدابير السالمة المرورية، والتي 

 . جتمع كتكاليف أو خسائر مادية وبشرية تسمى بالتكاليف االجتماعيةستنعكس على الم

تعبِّر عن التضحيات االقتصادية التي يتحملها األفراد نتيجة " ويليامسون"و" رونالد كوس"والتكاليف االجتماعية حسب    

تعود على الفرد بعوائد وفوائد  القيام إجباريا أو اختياريا بتنفيذ برامج أو أعمال وأنشطة تخدم المجتمع، فهي أعباء ال

مباشرة، بل هي  تعويض عن اإلضرار بمصلحة المجتمع ككل؛ وأدخلة هذه التكاليف في قرارات السائقي المركبات 

سيساهم في إيجاد الحلول للتوازن بين العقالنية االقتصادية والمصلحة العامة للمجتمع؛ وباعتبار أن حوادث المرور تعتبر 

تقييم ومن ثم تبني هذه األضرار على شكل تكاليف اجتماعية في القرارات االقتصادية سيدفع بالتحسين  ضرر اجتماعي فإن

 .بمستوى الثقافة المرورية

يعتمد النموذج االقتصادي على شرح أثر أخرجة التكاليف والدور التصحيحي لفرض أعباء إضافية في أقساط التأمينات    

السالمة المرورية، فحسب النظرية االقتصادية فإن كل قرارات األفراد تكون عند المقارنة  الناجمة عن عدم االهتمام بتدابير

بين المنفعة المكتسبة مع التكلفة والتضحية الضرورية، لكن هناك تكاليف إضافية نتيجة المخرجات السلبية كالتكاليف تبني 

سالمة المرورية عندما يتم األخذ بعين االعتبار بهذه تدابير السالمة المرورية والتي تسمى بتكاليف األخرجة، وتتحقق ال

التكاليف اإلضافية أو  التكاليف المسؤولية االجتماعية في قرارات سائق المركبة؛ لكن قرارات الفرد في أغلب األحيان 

جهد أكبر أو تكون في حالة عدم توافق مع نظام السالمة المرورية، باعتبار هذه التدابير تُحمل الفرد تكاليف أكبر أو 

 . مسؤولية أكبر فيفضل تجاهل السالمة المرورية لخفض هذه التكاليف أو الجهد

لتصحيح هذه الوضعية يجب أدخلة تكاليف المخرجات السلبية في قرار الفرد، من خالل فرض أقساط تأمينية إضافية    

حيث الكفاءة في قيادة المركبة، وباعتماد على غير مباشرة في األقساط العادية، وتحتسب عن طريق التمييز بين األفراد من 

رصيد السائق في رخصة السياقة بالتنقيط، وبالتالي يمكن أدخلة المسؤولية االجتماعية في نظام السالمة المرورية نتيجة 

 .ارتكاب مخالفات المرور كتكلفة إضافية يدفعها سائق المركبة

االقتصادية فسيرغب في خفض هذه التكاليف فسيعمل طوعيا على وباعتبار الفرد أو السائق عقالني من الناحية    

االنضمام إلى دورات تكوينية في السالمة المرورية بغرض استرجاع رصيده من النقاط، ثم أخذ الحيطة أكثر من أجل عدم 

 . ارتكاب مخالفات جديدة، وهذا ما سيقود زيادة الوعي بالسالمة المرورية وإلى تحقيق األمن عبر الطرق
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 :الخاتمة

تختلف النظرية االقتصادية في معالجة إشكالية حوادث المرور من حيث المنطلق، فالنظرية االقتصادية تعتقد بمبدأ أن    

كل سلوك هو نتيجة مسبب خارجي، وبالتالي فإن التحكم في التكاليف كفيل بترشيد وتحسين سلوك الفرد تجاه السالمة 

ل االقتصادي لحوادث المرور، وعلى هذا األساس، فإن هذه الدراسة قد المرورية، وقد أثبتت الدراسات النظرية المدخ

اثبتت صحة الفرضية الرئيسية للموضوع كون أن توظيف قطاع التأمينات في معالجة حوادث المرور يمكن أن يساهم إلى 

ام السالمة حد كبير في حسين مؤشرات السالمة المرورية، ومن هذا المبدأ فإن الدراسة توصي بالقائمين على نظ

 :المرورية

 اإلسراع بتطبيق قانون رخصة السياقة بالنقاط -

 .تشجيع شركات التأمين على إعادة تقييم المخاطر باإلخذ بالحسبان نوعية سائق المركبة وليس فقط قيمة المركبة -

 .     خلق نظام لتبادل المعلومات بين كل عناصر نظام السالمة المرورية بما في ذلك شركات التأمين -

 :  المراجع
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 الثقافة المرورية أم العقوبات القانونية أيهما أفضل كحل للتقليل من حوادث المرور ؟

 الجزائر –البليدة : الطريق السريع –بني مراد  –دراسة ميدانية بمحطة البنزين  

 ،1لعجال فوضيل ، مخبر الوقاية و األرغنوميا ، جامعة الجزائر – 2

ladjalfodil@hotmail.fr 

 ،1سويسي عمار، جامعة الجزائر – 1

 ammso@yahoo.com 

  

 :الملخص 

 المذهل لحوادث المرور بشكل خطير، واالزدياد المستمر في عدد ضحاياها أصبح من الصعب على التناميفي ظل  

استغالل و جمع كل المعطيات، واتخاذ كل اإلجراءات التي من شأنها أن ترشدهم طيلة فترات  الباحثين و رجال القانون

الطرق أو حوادث  البحث للوصول إلى الحقيقة والظروف التــي وقع فيها الحادث، والكشف عن مالبساته، فحوادث 

ركبة بإنسان أو بحيوانات أو السيارات هي الحوادث التي تحدث في الطريق العام عند اصطدام مركبة بأخرى أو م

اصطدامها بمنشأة أو بأشياء أخرى، وينتج عن هذه الحوادث خسائر مادية وإصابات بشرية و جرحى و أحيانا قتلى، و 

حتى أنها تخلف أضرارا معنوية ومرضى نفسيا يعانون من عقد و صدمات نفسية، كما أن هذه الحوادث  قد تساهم في 

حياة و أمن و سالمة  العديد من أفراد المجتمع، وهذه المشكلة تعتبر من بين أخطر المشاكل  دهدتدهور البيئة المرورية و ت

 .التي يعاني منها مجتمعنا اليوم، حيث يجب أن نساهم بشتى الوسائل و الطرق للقضاء عليها و الحد منها

السرعة المفرطة :لمرورية و التي نذكر منهاوكما نعلم أن هناك العديد من األسباب و العوامل المؤدية لهذه الحوادث ا     

عند قيادة السيارة أو االنشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة و التجاوز الخطير وعدم ربط حزام األمن  و غيرها ، وعدم 

هل هي االلتزام بالقواعد المرورية، و لمواجهة االرتفاع المذهل لهذه الحوادث فما هي الوسيلة الناجحة للحد من ذلك ، 

العقوبات القانونية الردعية خاصة سحب رخصة السياقة ، أم البد من الثقافة المرورية و التوعية المستمرة للمواطنين 

خاصة السائقين منهم ،هذا ما أدى بنا إلى إجراء دراستنا الميدانية في مدينة البليدة لإلجابة على هذه اإلشكالية ،حيث انطلقنا 

أيهما أفضل كحل للتقليل من حوادث المرور ؟ هل هي العقوبات القانونية ؟أم هل هي الثقافة  :من طرح التساؤل التالي 

سائق تم  211المرورية ؟   و اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي و العينة القصدية، حيث بلغ حجم عينتنا 

أو عند دخولهم إلى المقهى التابع للمحطة، وتم  اختيارهم عن قصد و هذا بعد دخولهم إلى محطة البنزين لملء الوقود

اختيار المبحوثين بعد مالحظتهم بسبب تذمرهم و قلقهم المستمر و حديثهم عن كثرة حوادث المرور و عن عدد الضحايا 

المرتفع، و عن خطورة الوضع الذي آلت إليه السياقة في عصرنا الحالي خاصة في المجتمع الجزائري ، و عن تساؤالتهم 

و بعد جمع البيانات و تحليلها و تبويبها توصلنا إلى بعض النتائج و . المختلفة عن الحلول الالزمة للحد من ذلك  

االقتراحات القيمة و التوجيهات التي تحث على ضرورة احترام قوانين المرور و االلتزام بها من أجل الحفاظ على أمن و 

 .سالمة جميع أفراد المجتمع 

الخسائر المادية و  –حوادث المرور  –العقوبات القانونية  –الثقافة المرورية  -المركبة  -السائق:  حيةالكلمات المفتا

  –المعنوية 

Résumé:   

     A l'augmentation  de plus en plus des accidents de la circulation   qui continue et le  nombre élevé 

des victimes est devenu  un grand danger et devenir difficile pour les chercheurs ,collecter toutes les 

données, et à prendre toutes les mesures qui les guideront tout au long des périodes de recherche pour 

arriver à la vérité, et les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, et la divulgation de 

routes, ou les accidents de voiture sont des accidents qui se produisent sur la voie publique par 

exemple  lorsque un véhicule collision avec un autre véhicule, ou  avec des installations, ou  avec des 
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animaux errants qui traversent la route, ou avec d'autres choses, et la suite de ces incidents pertes 

matérielles et des pertes humaines et des blessés, et parfois mort, et ils  ya des autres qui patients 

atteints de la souffrance psychologique de contrat et les traumatismes psychologiques, et que ces 

incidents peuvent contribuer à la détérioration de l’environnement, la circulation et menacer la sécurité 

de nombreux membres de la société, et ce problème est considéré parmi les plus graves problèmes 

auxquels notre société actuelle, où il devrait contribuer par tous les moyens pour  les éliminer et de les 

réduire. 

     Comme nous savons qu'il ya de nombreuses raisons et des facteurs aboutissant à ces accidents, y 

compris: l'excès de vitesse lors de la conduite, ou l’utilisation du téléphone mobile pendant la conduite, 

et les dépassements graves, et non liée à la ceinture de sécurité,  et non-respect des règles de la 

circulation et d'autres, et pour contrer la montée étonnante ces incidents Alors, quel est le moyen 

efficace de réduire, vous êtes la sanction juridique dissuasif privé retirer le permis de conduire, ou pour 

être la culture de la circulation et de la sensibilisation  permanente des citoyens en particulier les 

chauffeurs d'entre eux, c'est ce qui nous a amenés à réaliser notre champ étude dans la ville de Blida , 

pour  répondre à ce problème, si nous partons de posé la question suivante: Quelle est la meilleure 

solution pour réduire les accidents de la circulation? Est-il des sanctions pénales? Ou est la culture de 

la circulation? 

     Et nous avons adopté dans notre étude sur la méthode d'analyse descriptive et l'échantillon 

intentionnalité, comme le volume de l'échantillon 120 driver choisi intentionnellement, après leur 

entrée dans la station d'essence pour remplir le carburant ou en entrant dans le poste de café, a été 

choisi  après une  observation en raison plaint et concernent la poursuite et parlent du grand nombre 

d'accidents de la circulation et le nombre élevé de victimes et la gravité de l'issue de la situation dans la 

présente conduite d'âge, en particulier dans la société algérienne. 

    Après la collecte de données, d'analyse et de tabulation nous sommes arrivés à quelques conclusions 

et suggestions et des conseils précieux qui insistent sur la nécessité de respecter les lois de la 

circulation et à respecter afin de maintenir la sécurité et la sûreté de tous les membres de la société. 

 

 :  مقدمة

حوادث المرور كظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات ، ولقد الزمت المجتمعات البشرية منذ القديم إال أنها إن       

تطورت بشكل خطير في اآلونة األخيرة حيث عرف اإلنسان  أنماطا مختلفة من حوادث المرور و هذا في ظل األوضاع 

لمتسارعة باستمرار ، وأصبحت العديد من الدول  عاجزة عن القيام االجتماعية و السياسية والثقافية والتغيرات العالمية ا

بوظائفها وأدوارها السابقة على أكمل وجه، خاصة في فرض ضبطها و قدرتها على التحكم في هذه الظاهرة الخطيرة 

المرور في اآلونة ومن بين  المخالفات األكثر انتشارا والتي تتسبب في حوادث . والتقليل منها ومعاقبة المتسببين في ذلك

، السياقة في حالة سكر ، استعمال الهاتف التجاوز الخطير، دوران ممنوع، السير في االتجاه المعاكس:  األخيرة نذكر

النقال ، السرعة المفرطة مع عدم ترك مسافة األمان وعدم احترام الالفتات المرورية وغيرها من المخالفات  والتي تعد 

لمرتكبة  التي تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة ولقد أصبحت تعاني من هذه الظاهرة دول من بين أصعب المخالفات ا

بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ، لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية تؤثر في تقدم المجتمع الواحد وتطوره العالم 

تفشي الخسائر المادية والوفيات واإلعاقات ، وتقف كسد منيع أمامه وال سيما أنها تساهم بشكل كبير وأساسي في 

فالسائق  في هذه المرحلة الجسدية وانتشار العقد النفسية وصعوبة اندماج المتضررين في الحياة االجتماعية من جديد ، 

يسعى إلى تكوين خبرته في مجال السياقة باكتساب ثقافة مرورية وفقا للتطور العالمي ، فقد يصطدم ببعض الظروف 

ة التي تعيق مساره في مجال السياقة كالمشاكل العائلية أو تنامي ظاهرة العنف لدى أغلب السائقين و غياب األخالق السيئ

كالتسامح و كظم الغيض مع تراجع دور مؤسسات التنشئة االجتماعية واإلهمال وغياب الرقابة والتوجيه، فتضطرب حياته 

يعتبر من دوافع انحراف السائقين وابتعادهم عن المسار هذا كله  ويفقد انضباطه وقد يختلط أيضا برفقاء السوء ، 

 . الصحيح



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

275 
 

 :منهجية الدراسة :المبحث األول 

 :                                               أسباب اختيار الموضوع: أوال 

م اليومية جراء تعرضهم لحوادث إن معايشتنا عن قرب لبعض الحاالت التي كان ضحيتها العديد من األفراد  ومعاناته -أ 

مرور خطيرة  سواء  باصطدام مركبتهم  بمركبة أخرى أو بحاجز مادي أو بالخروج عن المسار والتجاوز الخطير أو 

 .                               االنقالب المتكرر أو بالسقوط في منزلق خطير وغيرها من الحوادث المرورية

 .ال يحترمون قوانين المرور يشكلون المصدر األول و المنبع الرئيس لحوادث المرور إن السائقين الذين –ب

 . استفحال ظاهرة حوادث المرور بشكل خطير في الطرقات، حيث أصبحت هذه الظاهرة تهدد أمن و سالمة المجتمع –ج

 : أهداف الدراسة : ثانيا 

 .رورمعرفة العوامل واألسباب التي لها عالقة بحوادث الم – 2 

محاولة الكشف عن النقائص التي يعاني منها السائق و مؤسسات التنشئة االجتماعية في التعامل مع الظاهرة، والتي  –1 

 .انعكست سلبا عليها

                .                             معرفة أي الحلين أفضل للحد والتقليل من حوادث المرور، الثقافة المرورية أم العقوبات القانونية  –5

 :               إشكالية البحث : ثانيا

تعتبر ظاهرة حوادث المرور من أكبر المشاكل االجتماعية التي تواجهها  المجتمعات المعاصرة  وأخطرها، حيث      

لضبط كما أنها من أبرز مظاهر الخروج عن قواعد ا تعتبر موضع اهتمام العديد من العلماء والمفكرين  والباحثين،

االجتماعي نتيجة عدم احترام القوانين والتمرد عليها، وهي من بين الظواهر االجتماعية التي جاءت نتيجة  تدخل عوامل  

باإلضافة إلى غياب دور مؤسسات  متعددة  ومتشابكة منها االجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية واالقتصادية  وغيرها،

ولقد ازدادت هذه . المدرسة ووسائل اإلعالم والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفردالتنشئة االجتماعية  كاألسرة و

المشكلة خطورة في هذا العصر نتيجة االنفتاح االقتصادي والتطور التكنولوجي و ظهور العديد من السيارات الحديثة ، 

ي ، فضال عن التغيرات العالمية المتتالية وما نتج عن ذلك من تغير على المجتمعات النامية  ومن ضمنها  المجتمع الجزائر

.                    .                                                  في شتى الميادين  وما تحمله من أثار سلبية تعود بالضرر على نظام السياقة في مجتمعنا

مشاكل عدة متعلقة بالنظام العام، واألزمات المتتالية  إن الجزائر على غرار باقي دول العالم عانت وال تزال تعاني من      

التي مرت بها  البالد والتي أدت إلى  تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ، حيث نتج عنها حالة 

، حيث كان السائق فيما من الال أمن أدت بدورها إلى انقالب العديد من الموازين والمفاهيم التي كان يعتمد عليها المجتمع

سبق عندما يقوم بمخالفة مرورية يكون في الخفاء وبعيدا عن أعين الناس، أما اآلن فأصبح السائق يقوم بمخالفات مرورية 

 .                                 خطيرة وقت ما شاء وعلى مرأى الجميع دون إعطاء أدنى اعتبار لآلخرين ودون خوف من القانون

شهد العالم في اآلونة األخيرة موجة ضخمة من حوادث المرور ساهمت فيها التغيرات االجتماعية واالقتصادية و وي    

ولقد تغيرت مظاهر المجتمع . الثقافية والتكنولوجية، وظهرت أشكال جديدة ومستحدثة من حوادث المرور في الجزائر

اهرة في أوساط المجتمع الجزائري يثير الكثير من الجزائري وتغيرت سلوكات أفراده، إذ أصبح انتشار هذه الظ

التساؤالت، إذ أينما حللت في الشوارع واألحياء، في األماكن العمومية، في الطرق السريعة، في المنعرجات، في كل مكان 

ولقد  تفاقمت حوادث المرور في المجتمع الجزائري خالل السنوات . تفاجئك أخبار و تسمع عن حوادث جد خطيرة

خيرة بشكل خطير ، وخير دليل على ذلك ما تعرضه وسائل اإلعالم الوطنية وما تصرح به الجهات األمنية حول األ

حوادث مرور جد خطيرة ، ومنه يتبين لنا خطورة هذا الوضع ، وللبحث عن حل لهذه المشكلة  قمنا بطرح اإلشكالية 

 ضل كحل للتقليل من حوادث المرور ؟                                 الثقافة المرورية أم العقوبات القانونية أيهما أف: التالية
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 :                                    و من هذا التساؤل نطرح بعض التساؤالت الفرعية

 هل الثقافة المرورية تؤدي إلى التقليل من حوادث المرور ؟                          -2'

 هل العقوبات القانونية تؤدي إلى التقليل من حوادث المرور؟                          -1

 : الفرضيات: رابعا 

 .الثقافة المرورية تؤدي إلى التقليل من حوادث المرور : الفرضية األولى 

 .العقوبات القانونية تؤدي إلى التقليل من حوادث المرور: الفرضية الثانية 

 :الجانب النظري :  المبحث الثاني

 :تحديد المفاهيم 

جميع الحوادث : "ومن بين التعاريف نذكر تعريف السيف عبد الجليل الذي عرف الحادث على أنه :  الحوادث المرورية 

" ) التي ينتج عنها إزهاق لألرواح أو إصابات في األجسام أو خسائر في األموال أو جميع ذلك من جراء استعمال المركبة 

 (.18، ص  2118سن محمد الصبحي عبد العزيز ، بن مح

حوادث المرور هي كل اإلصابات الناجمة عن سوء استخدام المركبة أثناء سيرها   : التعريف اإلجرائي لحوادث المرور 

أو انحرافها عن مسارها نتيجة تهاون السائق أو عطب في السيارة  و تحت ظروف معينة ينتج عنها اصطدام هذه المركبة 

 .ركبة أخرى أو بعدة مركبات أو حاجز مادي أو باالنقالب لعدة مرات مما قد يخلف أضرارا مادية وجسدية و معنوية بم

الثقافة المرورية هي اليقظة و المعرفة و اإللمام الواسع بكل ما يتعلق بالمرور من مركبة و طريق و : الثقافة المرورية

. إيجابا على الشخص و حسن قيادته و مراعاته لألنظمة المرورية المختلفة إشارات و أنظمة و قوانين وغيرها مما ينعكس 

 ( ويكيبيديا،الموسوعة الحرة)

هي درجة معينة من التعلم و الوعي التي يصل إليها الفرد حول معرفة الحقوق و : التعريف اإلجرائي الثقافة المرورية

 . الواجبات  وقوانين الطريق و كيفية التعامل مع اآلخرين

هي قانون العقوبات و الذي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحمي المجتمع بتحديد حرية الفرد   : العقوبات القانونية

ووضع حدود لها إن تخطاها تعرض إلى العقاب، والمبدأ األساسي في نظام العقوبات أو قانون العقوبات هو ال جريمة وال 

وقد دأبت أو سار العرف على أن . عل قام به ولم يرد به نص وقت ارتكابهفال عقوبة على شخص عن ف. عقاب بدون نص

يذكر ذلك في القوانين األساسية التي هي الدستور وكذلك في قوانين العقوبات، وكذلك ينص على ذكر أن يطبق القانون 

اقب غير الفاعل عن فعل والمبدأ األساسي اآلخر هو شخصية العقوبات وهو أن ال يع .األصلح للمتهم وقت ارتكاب الفعل

و ال تكون الجريمة إال  .ارتكبه، إذ ال يعقل أن يقوم شخص بجريمة قتل ويهرب ويعاقب أخوه أو صديقة عن تلك الجريمة

 (ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة)بتوفر أركان الجريمة و هما الركن المادي و الركن المعنوي 

هو اإلجراءات المتبعة لمعاقبة الخارجين عن القانون الذي اختاره المجتمع لحماية :  التعريف اإلجرائي للعقوبات القانونية

 . أفراده

( مركبة)الحادث المروري هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيارة :  مفهوم الحادث المروري

عام أو خاص ، و عادة ما بنتج عن  أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق(مركبات)واحدة أو أكثر مع سيارات 

الحادث المروري تلفيات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات و المركبات إلى جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة المستديمة   

 :و من بين أنواع الحوادث المرورية نذكر  (ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة .)
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تصادم من  -( تصادم بين سيارات عند التقاطعات )م على شكل زاوية تصاد -( وجها لوجه) تصادم بين سيارات متقابلة

 -تصادم مع سيارة متوقفة  -( االلتفاف)تصادم أثناء الدوران  -تصادم جانبي  -( سيارات تسير في نفس االتجاه)الخلف 

  -دهس دراجة   -مشاة  دهس -( عادة االنقالب أو فقد السيطرة على السيارة)حادث لسيارة واحدة  -تصادم مع جسم ثابت  

 (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ) دهس حيوان

بطريقة مباشرة ( مركبة)هو حادث يقع على مستوى الطريق تكون السبب فيه سيارة : التعريف اإلجرائي لحوادث المرور 

 .أو غير مباشرة و غالبا ما يخلف خسائر مادية أو بشرية 

 :                     .راسة اإلجراءات المنهجية للد: المبحث الثالث

 :المنهج المتبع : أوال

منهج الوصفي التحليلي و ذلك نظرا لطبيعة موضوع البحث فإننا  قد ارتأينا استخدام ال: المنهج الوصفي التحليلي –

فهو منهج يعتمد عليه الباحث للحصول على معلومات دقيقة و . لإلجابة  على التساؤالت التي أثارتها إشكالية البحث 

 (. 211، ص2185محمد ، علب محمد ، .) تصور الواقع االجتماعي  و يساهم في تحليل ظواهره 

و يصف المنهج الوصفي التحليلي الظواهر وصفا موضوعيا من خالل البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات و 

تقنيات البحث العلمي ،  كما يقوم أيضا على دراسة و تحليل و تفسير الظاهرة من خالل تحديد خصائصها و أبعادها و 

و يشمل كذلك تحليل البيانات و تفسيرها للتوصل . متكامل لها العالقات القائمة بينها ، بهدف الوصول إلى وصف علمي 

 (  01، ص 1118خالد، حامد .) إلى وصف دقيق للظاهرة و نتائجها 

 : العينة:  العينة و خصائصها : ثانيا 

ة التي و بتحديد حجم العينة نعني اختيار مجموعة من األفراد من مجموع أفراد البحث، و هؤالء األفراد يكونون العين   

يهتم الباحث بفحصها و دراستها ، و العينة المختارة من مجتمع البحث يجب أن تكون ممثلة له في مزاياه الديمغرافية و 

 (1، ص 1113إحسان، محمد الحسن، )الحضارية والفكرية 

موجودة في المجتمع و كما تعني العينة جزءا محددا كما و كيفا ، و تمثل عددا من األفراد الذين يحملون نفس الصفات ال  

الذي يقع عليه االختيار ،  فيكون ضمن أفراد العينة دون تدخل أو تحيز أو تعصب الباحث ، أي إعطاء كل فرد في 

 (    .     152،ص1112محمد، سيد فهمي، )المجتمع فرصة متكافئة الختياره بهدف الموضوعية 

 :أدوات جمع البيانات :ثالثا    

تعتبر االستمارة وسيلة من وسائل البحث العلمي و التي بواسطتها نجمع المعلومات المتعلقة بموضوع : استمارة استبيان   

و بواسطتها يستطيع الباحث التوصل ... عبارة عن مجموعة من األسئلة المترتبة حول موضوع معين : " البحث ، إذ هي 

، ص  2113محمد محمود، عمار بوحوش ، " . ) إلى حقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف عليها

   (   11 – 31ص 

 :مجاالت الدراسة : رابعا 

 .تشمل دراستنا فئة السائقين من مختلف المركبات و من مختلف األعمار : المجال البشري  - 1

 1125غاية  شهر أفريل  إلى  1125سنقوم بدراستنا الميدانية  في الفترة الممتدة ما بين شهر فيفري : المجال الزماني  -1

. 

نسمة و تبعد  111111والية البليدة ، و اتلي يبلغ عدد سكانها أكثر من  -بني مراد  -محطة البنزين : المجال المكاني   - 2

 .1كلم  31عن الجزائر العاصمة ب 
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 :الجانب الميداني :المبحث الرابع 

 :يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس (: 1)جدول رقم 

 الجنس التكرار النسبة

 الذكور 11 %75

 اإلناث  51 %25

 المجموع 211 %211

يتبين أن الرجال يميلون  ومنه. إناث  %13مقابل  % 53يتبين لنا من خالل الجدول أن أغلب أفراد العينة هم  ذكور بنسبة 

 .وكذا لطبيعة المجتمع الجزائري. أكثر من النساء لقيادة المركبات ربما قد يكون ذلك راجع لحكم طبيعة عملهم

 :يبين توزيع المبحوثين حسب السن (:6)جدول رقم 

 السن التكرار النسبة 

 سنة 51إلى أقل من   21من  15 %52.05

 سنة 01إلى أقل من  51من  51 %25

 سنة  31إلى أقل من  01من  25 %14.17

 سنة 11إلى أقل من  31من  11 %7.5

 سنة  فما فوق  11من  12 %0.83

 المجموع  211 %211

تليها  ، 52.05%بنسبة ( سنة  51و  21)من خالل هذا الجدول يتبين لنا أن أغلب أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين    

 11إلى  31) ، ثم فئة 14.17%بنسبة ( سنة 31إلى  01)، و بعدها فئة 25%بنسبة ( سنة  01و  51) من أعمارهم بين 

 .%1.85سنة فما فوق بنسبة  11وفي األخير من  ، 7.5%بنسبة ( سنة 

وذلك قد يكون لنشاطهم وحيويتهم وحب .  %55.13سنة بنسبة  01و عليه يتبين لنا أن أغلب السائقين هم شباب وأقل من 

التملك والتباهي واندفاعهم المفرط في بعض األحيان مما يؤدي إلى وقوعهم في تجاوزات ومخالفات مرورية، وتكاد تنعدم 

سنة و ذلك ربما لضعف نظرهم وتدهور حالتهم الجسدية والنفسية وعدم قدرتهم  11نسبة كبار السن في السياقة أي فوق ال

 .السياقة بشكل جيدعلى 
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 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا للحالة التعليمية ( : 2) جدول رقم 

  التكرار   النسبة   

 المستوى التعليمي

 أمي 11 %1.66

 يقرأ و يكتب           13 %4.17

 ابتدائي 21 %10

 متوسط 11 %31

 ثانوي 11 %10.21

 جامعي 21 %10

 المجموع 211    %211

من المبحوثين لهم مستوى تعليمي متوسط، تليها من لهم مستوى ثانوي بنسبة    50%من خالل هذا الجدول يتبين لنا أن   

، ثم يقرأ ويكتب بنسبة  10%، و بعدها من لهم مستوى ابتدائي ومستوى جامعي بنفس النسبة والتي قدرت ب %24.16

 .1.66%، وفي األخير األميين بنسبة  %4.17

يتبين بأن أغلب المبحوثين لهم مستوى تعليمي منخفض وهذا ما يدل على نقص تعليمهم ومستواهم الثقافي و بالتالي ومنه   

 .نقص ثقافتهم المرورية وعدم االلتزام باحترام الالفتات المرورية وارتكاب المخالفات بكثرة وعدم إدراك عواقبها الوخيمة

 قا لعمل المبحوثيبين توزيع أفراد العينة وف(  4)جدول رقم 

 

 

 

 

 

وعليه يتضح  .بطالين  22.5%، مقابل نسبة  77.5%يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن أغلب أفراد عينتنا يعملون بنسبة 

بأن نسبة كبيرة من السائقين يعملون وهذا ما يجعلهم ملزمين باحترام أوقات العمل والرجوع إلى البيت بسرعة الغتنام 

 .فرصة للراحة هذا ما يؤدي بدوره إلى خلق نوع من القلق واالضطراب وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في حوادث مرورية

 

 

 

 

 العمل التكرار النسبة

 يعمل 15 %77.5

 ال يعمل 15 %22.5

 المجموع 211 %211
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 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا لعدد الحوادث المرتكبة  ( :5)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تليها من  %55.55من خالل الجدول السالف الذكر يتضح لنا أن أعلب أفراد العينة ارتكبوا حادث مرور واحد بنسبة     

، و ثالث  %25.55، و بعدها مرتين بنسبة  % 23، ثم أربع مرات بنسبة  % 21.21ارتكبوا خمس مرات فأكثر بنسبة 

وعليه يتبين لنا أن هناك ارتفاع كبير في .  % 11.21ر بنسبة ، وهناك من لم يرتكب أي حادث مرو %21مرات بنسبة 

نسبة حوادث المرور المرتكبة وهذا قد يكون راجع لعدة دوافع وأسباب والتي قد تكون داخلية أو خارجية، وهذا ما يبين لنا 

 . خطورة الظاهرة التي هي في تزايد مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوادث

 المرتكبة

 النسبة التكرار

 %55.55 01 مرة واحدة

 %25.55 21 مرتين

 %21 21 ثالث مرات

 %23 28 أربع مرات

 %21.21 15 خمس مرات فأكثر

 %11.21 22 لم يحدث أن ارتكبت حادث مرور

 %211 211 المجموع
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 :وفقا لصنف رخصة السياقة للمبحوث يبين توزيع العينة ( :  2)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من لهم  % 21.85، تليها نسبة (ب )لهم رخصة سياقة صنف  65.83%من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن نسبة        

، تليها من لهم  %  0.21ب ( د)،  ثم نسبة الذين لهم صنف   %  5.3بنسبة ( 2ج)أكثر من صنفين ، و بعدها صنف 

و بنسبة متساوية ( 2أ)لصنف  % 1.85، و في األخير نسبة  % 1.3بنسبة متساوية قدرت ب ( ه )و صنف ( 1أ)صنف 

 ( ب)ومنه يتبين لنا أن  أكثر المركبات قيادة هي التي تعتمد على رخصة سياقة صنف (. و)لألصحاب صنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكرار النسبة

 الرخصة

 (. 2أ ) صنف 12 0.83 %

 (1أ)صنف  15 2.5 %

 (ب) صنف 51 65.83 %

 ( 2ج )صنف  11 %5.5

 (1ج )صنف  11  %13

 ( د) صنف 13 16. %0

 ( ه) صنف 15 2.5 %

 ( و) صنف 12  %1.85

 أكثر من صنفين 25  %21.85

 المجموع 211 %211
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 :ا لألقدمية في الحصول على رخصة السياقةيبين توزيع أفراد العينة وفق(:2)جدول رقم

أقل من سنة إلى ثالث )يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن أغلب المبحوثين تحصلوا على رخصة سياقة في فترة        

وفي األخير من  ، % 51.21بنسبة ( من ثالث سنوات إلى أقل من ستة سنوات ) ، تليها فترة  % 00.21بنسبة ( سنوات

(  من ستة سنوات إلى أقل من تسع سنوات) والذين تحصلوا عليه في فترة ( أكثر من تسع سنوات )تحصلوا عليه في فترة 

ومنه يتبين لنا أن أغلب مستعملي الطريق هم من لهم رخصة سياقة حديثة أي أغلبهم . %21.3بنسبة متساوية قدرت ب 

 .يانا شباب والذين قد يكونوا متهورين أح

 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا الحترام القانون ( : 1) جدول رقم 

 احترام  التكرار   النسبة  

 القانون

 نعم 11 %80

 ال 10 %20

 المجموع 211    %211

صرحوا بأنهم ال  % 11مقابل  %81يتبين لنا من خالل الجدول بأن نسبة كبيرة من المبحوثين يحترمون القانون بنسبة      

ومنه يتبين لنا أن هناك نسبة معتبرة من المبحوثين ال يحترمون القانون حيث يعتبر هذا خطرا له عواقب . يحترمون القانون

 .وخيمة على السياقة وعلى مستعملي الطريق 

 

 

 

 

 

 األقدمية التكرار النسبة

 في رخصة السياقة

 أقل من سنة إلى  ثالث سنوات 35 00.21 %

 من ثالث سنوات إلى أقل من ستة سنوات 05 %39.16

 من ستة سنوات إلى أقل من تسع سنوات 23 %12.5

 من تسع سنوات فأكثر 23 %21.5

 المجموع 211 %211
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 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا لثقافتهم المرورية(: 9)جدول رقم  

 

 % 18.55يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن هناك نسبة كبيرة من المبحوثين صرحوا بأن لهم ثقافة مرورية بنسبة       

أغلب السائقين صرحوا بأن لهم ثقافة ، ومنه يتضح لنا بأن %52.11مقابل من صرحوا بأن ليس لهم ثقافة مرورية بنسبة 

مرورية لكنهم بالرغم من ذلك ال يزالون يرتكبون المخالفات واألخطاء والحوادث المرورية وهذا قد يدل ربما بأن لهم 

 .ثقافة مرورية خاطئة 

 :في المجتمع الجزائري يبين توزيع أفراد العينة وفقا لنظرتهم إذا ما كان هناك ثقافة مرورية لدى السائقين(: 11) جدول رقم 

صرحوا بأنه ليس هناك ثقافة مرورية في المجتمع  %13.85من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن أغلب المبحوثين بنسبة    

، و في األخير من صرح بأن هناك % 28.55الجزائري ، تليها من يرى بأن البعض من السائقين لهم ثقافة مرورية بنسبة 

ية ومنه يتضح لنا بأن نفس النسبة تقريبا من السائقين الذين صرحوا بأن لهم ثقافة مرور % 23.85ثقافة مرورية بنسبة 

 .صرحوا أيضا بأنه ليست هناك أي ثقافة مرورية عند غيرهم من السائقين

    

 

 

 

 

 

  التكرار النسبة

 هل لديك ثقافة مرورية  

 نعم 81 %68.33

 ال 58 %31.66

 المجموع 211 %211

 هل  التكرار النسبة

 هناك ثقافة مرورية 

 نعم 21 %23.85

 ال 51 %13.85

 البعض منهم 11 %28.55

 المجموع 211 %211
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 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا لنظرتهم للعقوبات المخصصة للمخالفات المرورية(:11)رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

يرون بأن العقوبات المخصصة للمخالفات   % 03.85من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن أغلب المبحوثين بنسبة       

ومنه .  % 15.55هناك من يرون بأنها متساهلة بنسبة  يرون بأنها عادلة، في حين % 51.85المرورية قاسية جدا، مقابل 

ربما يكون ذلك راجع إلى كثرة مخالفاتهم المتكررة . يتضح لنا بأن العديد من السائقين يرون بأن العقوبات المرورية قاسية

وهناك من يرى باستمرار، ومن يراها عادلة فهو يرضى بالقانون والذي ال بد منه لتحقيق األمن و السالمة المرورية ، 

بأنها متساهلة ألنه قد يكون الحظ بأنها لم تؤثر على بعض السائقين الذين ال يزالون في تجاوزاتهم الخطيرة  ومخالفاتهم 

 .المستمرة للقانون

 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا لدوافع احترام القانون ( : 16)جدولرقم 

 

 

 

 

 

 

 

وهناك في  ، % 51.12من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن أغلب المبحوثين يحترمون القانون خوفا من العقوبة بنسبة       

، وفي األخير هناك من  % 1.55المرتبة الثانية من يحترمه لثقافته المرورية ، تليها من يحترم تقليدا لآلخرين بنسبة 

ومنه يتضح لنا بأن نسبة كبير من السائقين يحترمون القانون خوفا من .  % 3.11يحترم القانون قضية مبدأ بنسبة 

 .مة المتبعة من قبل رجال األمن العقوبات المرورية واإلجراءات الصار

 

 

 

 

  التكرار النسبة  

 الردع 11 %21.11

 مزيد من الضغط و القيود المجحفة  05 %51.21

 المنفعة العامة 02 %50.21

 بدون فائدة 21 %21

 المجموع 211 %211

 الدوافع التكرار النسبة

 المروريةالثقافة  21 %12.5

 تقليدا لآلخرين 11 %9.37

 قضية مبدأ 13 %5.20

 خوفا من العقوبة 51 %72.91

 المجموع 11 %211
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 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا للهدف من سن قوانين المرور الجديدة(: 12)جدول رقم

    

 

 

 

 

 

 

يتبين لنا من خالل الجدول السالف الذكر أن أغلب المبحوثين صرح بأن الهدف من سن قوانين المرور الجديدة هو خلق 

 % 50.21، تليها من يرى بأن الهدف منها هو المصلحة العامة بنسبة %51.21المزيد من الضغط والقيود المجحفة بنسبة  

،  %  21و الردع ، وفي األخير هناك من يرى بأنها بدون فائدة بنسبة للذين يرون بأن الهدف منها ه %21.21، ثم نسبة 

ومنه يتضح لنا بأن نسبة كبيرة من السائقين يرون بأن الهدف من سن قوانين المرور الجديدة هو خلق مزيد من الضغط و 

 .القيود عل السائق، وهناك من يرى بأن هدفها المصلحة العامة 

 :يبين توزيع أفراد العينة وفقا للسرعة القصوى التي يبلغها أثناء قيادة المركبة (: 14)جدول رقم 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

يتبين لنا من خالل الجدول السالف الذكر أن أغلب المبحوثين صرحوا بأن السرعة القصوى التي يبلغونها أثناء        

/ كلم  211إلى  201من ) ، تليها من يبلغون سرعة %53.85بنسبة ( سا / كلم  281إلى  211من ) قيادتهم لمركباتهم هي 

للذين يبلغون سرعة  % 21، ثم نسبة  % 21.3بنسبة ( سا/ كلم  201إلى  211من )، و بعدها سرعة  % 13بنسبة  (  سا 

، ثم سرعة % 1.21بنسبة ( سا/ كلم 111إلى  281من )، و في المرتبة التي تليها سرعة (سا / كلم  211إلى  211من )

سا / كلم  211إلى  81) ، في حين هناك في المرتبة األخيرة من ال يتجاوز السرعة ما بين % 0.21كلم فأكثر بنسبة  111

، ومنه يتضح لنا بأن فئة كبيرة من السائقين يستعملون السرعة المفرطة مما يؤدي إلى فقدان السيطرة  % 5.55بنسبة ( 

 العقوبات التكرار النسبة

 المرورية

 قاسية جدا 33 %45.83

 عادلة     55 %30.83

 متساهلة 18 %15.55

 المجموع 211     %211

 السرعة التكرار النسبة

 (سا/كلم  211إلى  81) 10 %5.55

 (سا / كلم  211إلى  211) 21 %21

 (سا / كلم  201إلى  211) 23 %21.3

 (سا / كلم  211إلى  201)  51 %13

 (سا / كلم  281إلى  211) 05 %53.85

 (سا / كلم  111إلى  281) 22 %1.21

 سا فأكثر/ كلم  111 13 %0.21

 المجموع  211 %211
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مفاجئة و بالتالي الوقوع في حوادث مرورية ال ترحم ال السائق و ال غيره من السائقين على المركبة في بعض الحاالت ال

 . في مركبات أخرى

 : النتائج الخاصة بالفرضية األولى 

بعد عرض  النتائج و تحليلها تبين لنا بأنه ليست هناك ثقافة مرورية عند أغلب السائقين و مع هذا فهم يرون بأنهم هم      

الناس اآلخرين ليست لهم ثقافة مرورية و يظهر ذلك في عدم تقبل نصائح و إرشادات السلطات و عدم  األفضل و أن

احترام القانون و التمرد عليه و سرعة االنفعال و الغضب الظاهر جليا من سلوكات  السائقين في المجتمع الجزائري مما 

عناية كبير للثقافة المرورية للحد و التقليل من هذه يؤدي إلى خلق مزيد من حوادث المرور و عليه فال بد من إعطاء 

و عليه فال بد علينا من  العمل على تثقيف السائق الجزائري ثقافة مرورية عصرية تجعله يحترم . .الظاهرة الخطيرة 

ر ال يستطيع القانون أمام المراقبات األمنية و حتى في األماكن الغير مراقبة ألن تلك الثقافة تصبح بمثابة مبادئ و ضمي

 .تجاوزه 

 :النتائج الخاصة بالفرضية الثانية 

بعد عرض نتائج الفرضية الثانية و تحليلها توصلنا إلى أن العقوبات المرورية تلعب دورا كبيرا في الحد و التقليل من      

حوادث المرور ألن السائقين أثناء ارتكابهم للمخالفات المرورية فقد يقعون في قبضة رجال األمن و يخضعون إلجراءات 

ثمن المخالفة الجزافية و الذي هو ثمن مرتفع نوعا ما مقارنة بالواقع المعاش ،  قانونية حيث يدفعون ثمن خطأهم بتسديد

حيث أصبح السائق في مجتمعنا  ال يكون منضبطا إال أمام الحواجز و المراقبات األمنية و ينحرف عن مسرى القانون كلما 

رة مما يتطلب المزيد من الردع بسن كان بعيدا عنها و غير مراقب ، و كما نرى بأن عدد حوادث في ارتفاع بنسبة كبي

قوانين أكثر صرامة و متشددة بسن قوانين جديدة أكثر جدية  حتى تفرض هيبة الدولة في تطبيق األمن المروري في 

 الطرقات الجزائرية ، و يكون كل معاقب عبرة لآلخرين 

 : يتبين من خالل الدراسة أن:النتائج العامة للدراسة 

الذين يقودون المركبات ، و نحن كما نعلم أنم الشباب يتميز بالتهور ( سنة  01أقل من ) شباب   %53هناك أكثر من  – 2

 .و االندفاع و سرعة االنفعال و القلق مما يؤثر على القيادة بشكل سليم 

قد  ، مما(متوسط و  أقل من المتوسط) من السائقين لهم مستوى تعليمي منخفض % 13يتبين من خالل الدراسة أن  – 1

 .يصعب عليهم عملية اكتساب الثقافة المرورية 

ارتكبوا عدة حوادث %03اتضح من خالل الدراسة أن أغلب السائقين المبحوثين قد ارتكبوا حوادث مرور و هناك   – 5

 .و هو دليل على االرتفاع الكبير لحوادث المرور في مجتمعنا ( أكثر من ثالث حوادث ) مرور

يعني أن ليست لهم ( أقل من ثالث سنوات )من السائقين لهم رخص سياقة جديدة % 00سة أن تبين من خالل الدرا – 0

 .خبر كافية و هم لمزيد من التعلم و االستفادة و التثقيف من عند اآلخرين 

 .من السائقين المبحوثين  بأنهم ال يحترمون القانون و هو سلوك ال أخالقي  % 11صرح  – 3

وثين بأن ليست لهم ثقافة مرورية و ال يعرفون معناها و هو أمر خطير أن يكون هناك من المبح% 52.55صرح  – 1

 .عدد كبير من السائقين ال يعرفون و ال يمتلكون ثقافة مرورية 

 . أعلنوا بأنه ال توجد ثقافة مرورية عند السائقين في المجتمع الجزائري  % 13.11تبين من خالل الدراسة أن  – 5

 51.21من أفراد العينة ينظرون إلى العقوبات القانونية بأنها قاسية جدا ، و % 03.85ل الدراسة أن تبين من خال – 8

 .يرون بأنها عبارة عن مزيد من  الضغط و القيود المجحفة ، ألن يرفضون تلك القوانين و يريدون التمرد عليها %

 111سا إلى أكثر من / كلم  211من ) كبيرة تقدر يقودون مركباتهم بسرعة % 81.13اتضح من خالل الدراسة أن   - 1

 .و هو ما يؤدي بهم غلى عدم القدرة على التحكم في المركبة عند أي حدث مفاجئ( سا / كلم 
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ومنه يتبين لنا تحقق الفرضيات  حيث حوادث المرور غالبا ما تحدث بسبب  تهور و طيش و إهمال بعض السائقين أو    

رقات و ضيقها و عدم تعبيدها بشكل جيد ، و  الحالة السيئة للعديد من المركبات و التي ال تتمتع عدم كفاءتهم، و  سوء الط

 بمواصفات المتانة و السالم ، مع  عدم احترام القوانين و الالفتات و الجهل بالثقافة المرورية ،  

 :التوصيات و االقتراحات 

 انين المرور التتوعية و التحسيس المستمرين بضرورة احترام قو - 2

التأكيد على ضرورة إدراج مادة التربية المرورية في المقررات المدرسية و في جميع األطوار بهدف مساعدة األجيال  - 1

 الصاعدة على اكتساب ثقافة مرورية 

 .التشديد على ضرورة المراقبة التقنية للمركبات  - 5

ت القانونية و حتى القضائية على كل المخالفين للقوانين المرورية دعم الجهات األمنية في تشديد العقوبات و اإلجراءا - 0

 .و المتسببين في حوادث خطيرة نتيجة اإلهمال و التهور

 .تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة حوادث الطرقات  - 3

  .عالماالعتماد على مؤسسات التنشئة االجتماعية في مواجهة الظاهرة و الكشف عليها خاصة وسائل اإل - 1

 :المراجع 

 :الكتب 

 .  2185: بيروت . مقدمة في البحث العلمي . محمد ، علب محمد  – 2

  05،  ص1118جسور للنشر والتوزيع، : ، المحمدية2ط.منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية. خالد، حامد –1

 ، 1113دار وائل للنشر، : األردن(  2ط . )مناهج البحث االجتماعي.  إحسان، محمد الحسن - 5

 .  152،ص1112الكتاب الجماعي، : بيروت. قواعد البحث  في الخدمة االجتماعية. محمد، سيد فهمي  - 0

ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر.مناهج  البحث العلمي و طرق إعداد البحوث  -. محمد محمود، عمار بوحوش - 3

 ..2113للنشر و التوزيع ، 

 : امعيةالرسائل الج

، رسالة  اآلثار االجتماعية المرورية في المملكة العربية السعودية. "بن محسن محمد الصبحي ، عبد العزيز – 2

 2188.، الرياض " ماجستير

رسالة ماجستير ، . "التأمين اإللزامي من المسؤوؤلية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر." عالوة ، البشوع  – 1

 .1111 – 1113قسنطينة  جامعة منتوري ،

 :االنترنت 

 .ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة 
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– مظاهرها وانعكاساتها  - العوامل السوسيو ثقافية لعنف الطرقات في المجتمع الجزائري

–تلمسان  -علم االجتماع -فضـيل حضري  . د  

fodil_hadri@yahoo.fr  

 :الملخص

 

ال شك أن تغلغل العنف في المجتمع الجزائري وتنوع مظاهره وأشكاله فيه، جعل مختلف المجاالت والقطاعات 

وإذا . ولعل تعدد فضاءات العنف في الجزائر يجعل من المجتمع وثقافته المتهم الرئيس بالضلوع فيها. مسرحا مباشرا له

لرأي العام والخاص اليوم، فإن وجوب البحث والتنقيب عن العوامل كان الحديث عن عنف الطرقات من أكثر ما يشغل ا

التي وعلى الرغم من خطورتها ليست إلى امتداد لألشكال والمظاهر  -االجتماعية والثقافية التي تقف وراء هذه الظاهرة 

 .أمرا ال بد منه -األخرى للعنف

ط الضوء على أهم العوامل الثقافية واالجتماعية وعليه تأتي هذه المداخلة في مقاربة سوسيولوجية لمحاولة تسلي

التي تساهم في كثرة وانتشار عنف الطرقات باالستناد في ذلك إلى أبرز ما يميز الشخصية الجزائرية وثقافتها ويصبغ 

الل أمن كما تسعى المداخلة إلى إبراز انعكاسات هذه العوامل السوسيوثقافية على اخت. سلوكياتها وتصرفاتها في هذا الفضاء

 .الطرقات

وتبرز أهمية هذه المداخلة في االعتقاد بأن معرفة العوامل هو أولى مراحل الوصول إلى الحلول ومبتدأ تحقيق   

 .استراتيجيات المواجهة مع هذه الظاهرة

 :مهيدـت

بل . أن مشروعية البحث فيه ال تزال قائمة إالّ . رغم تنوع العنف وتعدد أشكاله ومظاهره في المجتمع الجزائري

ومن أبرز المشاهد التي تثير المنشغلين . الرتفاع نسبة العنف وانتشاره ،إن المجتمع أصبح اليوم أحوج ما يكون إليها

هذا العنف الذي تعددت تسمياته وتوصيفاته من . والمهتمين بظاهرة العنف، عنف الطرقات الذي ترسمه الحوادث المرورية

مما تدل كلها على تأثر المجتمع واهتمامه بهذه . وغيرها"...إرهاب السيارات"إلى " اإلجرام المروري"و" حرب الطرقات"

 . وتوجه الباحثين والدارسين باختالف تخصصاتهم وتنوع مجاالتهم لتفسيرها وفهمها. الظاهرة

لى علم االجتماع االلتفات إليها ظاهرة اجتماعية كاملة الخصائص واألركان، كان ع" حوادث الطرقات"وألن 

نظرا ألهمية مداخله النظرية والمنهجية، وضرورتها للمساهمة في فك شفرة هذه الظاهرة . وإدراجها ضمن مباحثه وقضاياه

ماهي أهم العوامل االجتماعية : وهنا نتسائل سوسيولوجيا. التي أصبحت تقلق المجتمعات اإلنسانية المعاصرة بأكملها

  لتي تساهم في انتشار وازدياد حوادث الطرقات في المجتمع الجزائري؟والثقافية ا

 :االهتمام السوسيولوجي بعنف الطرقات  -1

على الرغم من أهمية موضوع الطرقات، إال أنه ينبغي االعتراف بأن هذا الموضوع لم يلق من اهتمام السوسيولوجيا        

في حين أن . حين احتضنته علوم الهندسة البشرية وعلم النفس وجعلته من أبرز مواضيعها في. ما لقيه غيره من المواضيع

 Dominique)" تمثل بجدارة التحوالت العميقة ألنماط الحياة في القرن العشرين" بعض العلماء يرى أنه هذه الظاهرة 

BOULLIER, 1992, p.239) . الطرقات ليست مجاال للعبور والتنقل فقط، ويؤكد الكثير من المهتمين بعلم االجتماع أن

 .بل فضاء سوسيولوجي يتبين من خالل العالقات المنتجة والقيم المتداولة والمعايير المتبادلة

كمنتوج إنساني ووصف رمزيتها في كتابه علم " السيارة"قد تكلم عن  Roland Barthes وإذا كان روالند بارث 

فإن ذلك لم يكثر ذكره في أدبيات علم االجتماع، . Mythologies » (1957). (Roland Barthes , 1957) »األساطير

 :في حين برزت مقاربات سوسيولوجية أخرى اعتنت بمجال الطرقات عموما كان من أهمها

 Les usages sociaux de: الذي قدمه من خالله مقاله الموسوم بــ L. Boltanski تحليل لوك بولتونسكي -

l’automobile : concurrence pour l’espace et accidents »  وتعد مقاربة بولتونسكي أبرز ما أشارت إليه

mailto:fodil_hadri@yahoo.fr
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الطبقية "حيث نظر لظاهرة السيارات من زاوية . األدبيات السوسيولوجية في حديثها عن ما يسمى بسوسيولوجيا الطرقات

 " كما يالحظ أنه .وة في الطرقات هي انعكاس للعالقات االجتماعية للطبقاتحيث يرى أن عالقات الق". االجتماعية

صراعات "الذي يترجم إلى . العالقات االجتماعية بين األفراد في الطريق، تستقر بشكل رئيسي على وضع المنافسة

 .Luc) .صائصهللفرد من سيارته وخ  "تحديد اجتماعي" يمكن في الواقع تقديم ووفقا له. بين المركبات "رمزية

BOLTANSKI, 1975, p.29). ينظر بولتونسكي إلى السيارة على أنها امتداد لصراع الطبقات  باإلضافة إلى ذلك

 (Luc. BOLTANSKI, 1975, p.33) . . "فالسيارة تعوض الجسد ألنها تحتويه"االجتماعية، ومن هذا 

 As du volant et chauffards: .Sociologie de la الذي أورده في كتابه J-M Renouard تحليل -

circulation routière . والذي حاول من خالله تقديم مقاربة ظرفية للسياقة، بالرغم من أنه لم يدَّع أن مقاربته تستند إلى

هو إالّ أنه في محاولته هذه يُعتبر استثناء العتماده على فكرة الظرفية في السياقة، ومن هذا المنطلق ف. هذا العمق النظري

التي يمر بها سائق السيارة، والتي يجب ( الوضعيات)ذلك النشاط المبني انطالقا من خصائص  الحاالت "يعتبر السياقة 

وفي . .(Jean-Marie Renouard, 2000 . p8)".عليه تأويلها وتفسيرها باستمرار قبل اتخاذ وتبني سلوك ما للسياقة

السائق يحاول إعادة تقييم القاعدة القانونية : "لممارسات السائقين أنأثناء تحليله  J.M. Renouard نفس السياق يرى

الناتجة عن ( الحالة)المتواجد فيها، فهو ال يستجيب للقاعدة بقدر استجابته للوضعية ( الحالة)للطريق بالنظر إلى الوضعية 

 Jean-Marie) ."من القوانين ال غيرتفسيره الذي يأخذ بعين االعتبار القاعدة القانونية كعامل يقدم المعلومة كغيرها 

Renouard, 2000 . p165). 

وهو يالحظ أن . هو جماعي في تسيير السرعة l’aspect situationnel فإن الجانب الظرفي J.M. Renouard وبالنسبة

تـنص عليه  أكثر من ذلك الذي. السائقين يضبطون أسلوبهم في السياقة على أساس السلوكات التي يالحظونها من زمالئهم"

معيار "والسرعة ليست إال إحدى هذه السلوكات وذلك أن .  .(Jean-Marie Renouard, 2000 . p74) "القوانين

 (Jean-Marie Renouard, 2000 . p57) "السرعة محدد جماعيا

في تحليل ظاهرة السيارات حيث حاول  Patrick Baudry (1986) أسهم باتريك بودريومن جهة أخرى 

كما أنه اقترح في جهة أخرى ووفق المنظور . مزية هذا المنتوج في المجتمعات الحديثة وداللة الحوادث المروريةمعالجة ر

" تحديث عقالنية سلـوك ما"والـذي يُمكن في نظره من فهم محاولة ". نشاط إجتماعي"الفيبري اعتبار سياقـة السيارات 

« mettre à jour la rationalité d’un comportement ». (Peretti -WATEL, 2001, p.392).  وفي نفس

كما عالج . دراسة معمقة لرمزية الـسلوكات الخطيرة للسياقة  David Le Breton (1992) السياق أجرى دافيد لوبريتون

-http://auto-et-sociologie.over). بالخصوص مختلف األشكال التي تتخذها سـياقة السيارة لدى فئة الشباب

blog.fr/article-35507586.html). 

يمكن االعتماد على "الذي يرى أنه    Maryse Pervanchonومن األواخر الذين برزوا في هذا الموضوع

 "السكن والملبس: في قراءة المكانة أو المركز االجتماعي للفرد مثل باقي المؤشرات األخرى كـ" السيارة"مؤشر

(Maryse PERVANCHON, 1999, p.27. ). وهذا ما يتفـق فيه مع Boltanski.L.   

  

 :عنف الطريق في الثقافة الجزائرية -6

إال أن ما يهمنا من وظائفه هو ما . وله وظائف متعددة وكثيرة. "الحركة الستيعاب وعاء أو فضاء " بأنه الطريق يعرف

ويبدو هنا عنف . وغيرها..أصبح أكثر جالء وظهورا اليوم من اعتبار الطريق فضاء لالحتجاج والتظاهر والتصادم

مع، وفي شق منه بالسياسات العامة وبالممارسات الطرقات أكثر وضوحا من حيث عالقته باالختالالت القائمة في المجت

فهذا العنف يأتي كرد فعل واع عما يعتقده مواطنون انحرافا أو . المتبعة من طرف المسؤولين عن تسيير شؤون الحياة العامة

ة قطع الطرقات العمومي) إجحافا في حقهم من طرف المسؤولين القائمين على شؤونهم، فيعمدون إلى عنف غير مشروع 

وهذا حال كل المجتمعات اإلنسانية المعاصرة، والمجتمع الجزائري اليشذ . من أجل تحقيق حقوق يرونها مهضومة( مثال

 .على هذه القاعدة

السيارة تعوض " L.Boltonski تحتوي اإلنسان وتتقمص شخصيته فتصبح هي هو كما يقول بذلك" السيارة"ثم إذا كانت 

فإن الفرد الجزائري يمارس العنف يوميا في الطرقات (Luc. BOLTANSKI, 1975, p.33) . . "الجسد ألنها تحتويه

إذ هو الذي ال يحترم الطوابير فيسبق المتقدمين عليه دون أي اعتذار، ومثل ذلك يفعله وهو . والشوارع واألزقة وهو راجل

http://auto-et-sociologie.over-blog.fr/article-35507586.html
http://auto-et-sociologie.over-blog.fr/article-35507586.html
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إذ أن من . وغير ذلك...وهو في سيارتهوقد يلمس أحدا بيده أو رجله فيمضي وال يلتفت إليه، ومثل ذلك يفعله . في سيارته

 . ُمنع الرفق راجال كيف له أن يترك العنف راكبا

. ومما يؤكد ذلك ما يشهده مستعملي الطريق السيار من أساليب جديدة لالعتداء والسطو الذي تقوم به عصابات متخصصة

مما يدفع بالضحية للتوقف والتعامل . مد ليالوأكثرها إثارة وارتباطا بموضوعنا هو استعمال أسلوب االصطدام الخلفي المتع

والشاهد في هذا أن حادث اإلصطدام بين . مع الموقف على أساس أنه حادث عادي ليجد نفسه أمام عصابة سطو للسيارات

قد خرج هذه المرة إلى الواجهة بصفة علنية  -والذي يُعد أهم مشهد من مشاهد عنف الطرقات -السيارات بالخصوص 

 .مما يثبت أنا العنف بأشكاله وصوره هو وافد من عمق المجتمع وثقافته. جرام واالعتداءمفادها اإل

 :الفاعلون االجتماعيون في عنف الطرقات -2

. يأتي على رأس هذه الفئات وفي مقدمتها" الشباب"إالّ أن . على الرغم من تعدد الفئات االجتماعية المستعملة للطرقات      

. إذ ال يملؤها في الغالب إال هم، سواء رجاال أو ركبانا. الفئة التي أصبحت الطرقات مسرحا من مسارح العنف عندهم هذه

ومن هنا يتحدث علماء االجتماع المعنيين بدراسة الشباب عن مفهوم جديد هو ثقافة الشباب، وهم يقصدون بذلك أن الشباب 

قافتها الخاصة التي تعبر عن مجموعة القيم واالتجاهات واآلراء وأنماط يمثل مرحلة من مراحل النمو اإلنساني لها ث

ويـستخدم الشباب هذه األنماط الثقافية في تطوير وصياغة مجموعة المعايير التي تمنحهم قوة الكتساب المهارات . السلوك

ة التي ينقلها إليهم جيل اآلباء والكبار والخبرات والتجارب االجتماعية التي يتعذر اكتسابها من خالل المعايير الثقافية العام

إذا فإن ثقافة الشباب التي تتطور داخل الجماعات الفرعية الرسمية منها وغير الرسمية هي بمثابة . من أعضاء المجتمع

حدثه وإذا كان علماء االجتماع قد اهتموا بدراسة األثر التي ت. وسيلة صريحة تحظى بالقبول العام للتنشئة الـذاتية للشباب

الجماعة األولية في تكوين الذات االجتماعية خالل مرحلة الطفولة المبكرة بالذات، فإن الدراسات الحديثة قد كشفت على أن 

وهي . هذه الجماعات األولية تنتشر في المجتمع في مجاالت متنوعة وتحدث تأثيرا ملموسا في مواقف الفرد واتجاهاته

 . مما تنتشر كأفراد تنتشر كأفكار وقناعات وسلوكات أكثر

وإذا تحدثنا عن الشباب كفئة بارزة من مستعملي الطرقات، فهذا ال يُلغي وجود باقي الفئات األخرى وتميزهم في 

الذين على الرغم من " كبار السن"وأقصد هنا فئة . ذلك أن صراع األجيال يمارس حضوره في كل المجاالت. هذا الفضاء

ألن مايجمعهم . ، إال أنهم يدخلون في كثير من أحيانا في رهاناته، ويتصرفون تصرفاتهرفضهم لما يصفونه بتهور الشباب

 .ثقافة واحدة ملؤها العناد والمكابرة

شريحة لها من التأثير ما قد . وقد بدأت في اآلونة األخيرة مظاهر اكتساح شريحة اجتماعية أخرى لفضاء الطرقات

األمر الذي بعدا آخر يستوجب أخذه بعين االعتبار قصد ". النساء"ني بذلك فئة وأع. تغفل عليه أعين المالحظين والمهتمين

ألن دخول أطراف مغايرة في استعمال الطرقات يؤدي إلى . فهم معادلة الفاعلين االجتماعيين في الطرقات الفهم الصحيح

عنف الطرقات ألن و. في المجتمعإنتاج عالقات وتفاعالت اجتماعية جديدة من شأنها أن تؤثر على مالمح مشهد الطرقات 

يتخذ في أحيان كثيرة الطابع الجماعي الذي يستمد منه قوته وبالتالي تأثيره وفعاليته لتحقيق تلك الرغبة التي تتغذى من ثقافة 

 ".ملهمة"واحدة 

 :لعنف الطرقات  العوامل االجتماعية -4

الطرقات بقدر تعدد وتنوع وظائف هذه الطرقات واختالف  تتعدد العوامل االجتماعية والخلفيات الثقافية لعنف       

 :ومن ابرز العوامل االجتماعية التي تعد هنا حوامل لثقافة المواطن الجزائري مايلي. مستعمليها

 العامل التكنولوجي: 

مكن أن نشير وأبرز ما ي. لقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة باختالف مظاهرها وأشكالها في ازدياد حدة العنف في الطرقات

إليه هنا هو ماتؤديه اليوم األلعاب اإللكترونية من تطعيم عدائي للشباب خصوصا منهم المراهقون الذين يتعودون على 

وإذا كانت األلعاب العنيفة عموما تؤثر على سلوكات مستخدميها، فيكيف يكون الحال مع . الترفيه بواسطة هذه األلعاب

وأشهر هذه األلعاب اليوم لعبة   Formula 1ولعبة  Need for Speed Undergroundألعاب عنف السيارات مثل لعبة 

ونقلها موقع بوابة  Continental Tyresوفي هذا الصدد استخلصت دراسة أجرتها شركة  .GTA Vحرامي السيارات 

الكمبيوتر هم في الحقيقة من  أن األشخاص الذين يلعبون العاب الفيديو الخاصة بقيادة السيارات على أجهزة األخبار التقنية،

وجدت الدراسة أن محبي العاب الفيديو لقيادة السيارات يعمدون إلى إخافة  .أسوأ السائقين على الطرقات في الحياة الحقيقة

 . (http://www.itg-ar.com/video_games/2659.html) .باقي السائقين على الطريق         

 

http://www.itg-ar.com/video_games/2659.html
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 العامل التجاري: 

على اعتبارها ركنا اساسيا من . ألهميتها المتزايدة عملت الدول واألنظمة على اإلستثمار في شبكة الطرقات وتطويرها       

تنقل الموت بعدما كانت تنقل  اليومغير أن الواقع يشير إلى أن هذه الشبكة قد أصبحت . أركان البناء والنهوض االقتصادي

وهو ما تعرفه المنطق الحدودية من ظاهرة التهريب وأبطالها هم مستعملي . ومنه ما تصوره مظاهر الشباب الحالب. الحياة

الرغم من أن سكان هذه المناطق قد عانوا من بو و. . الذي يعيشون في الطريق ويموت الكثير منهم في الطريق. الطريق

حيث أظيف إلى . إال أن الواقع أثبت عكس ما كان متوقعا. ظاهرة لسنوات عديدة آملين في انقضائها وزوالها مخلفات هذه ال

قائمة المركبات الصغيرة المستعملة للطريق المركبات الوزن الثقيل والتي سجلت المصالح المعنية الكثير من الحوادث كانت 

قد وصل عدد المركبات المسّخرة لذلك، حسب مصدر مطّلع، إلى " أنه وتذكر اإلحصائيات . من فعل هذه المركبات الكبيرة

 13" رونو"وأكثر من هذا العدد من سيارات  .شاحنة جلّها مقطورة وأزيد من ألفين وثالثين سيارة مرسيدس 511أكثر من 

 )."قـتيال في حوادث متفـرقة بتلمسان 12ساهمت كلها في سقوط . ، ناهيك عن أصناف أخرى11و 12و

http://www.numidianews.com/fr/article~8184.html).  وللذكر فإن سكان الحدود الجزائرية الغربية يطلقون

 .مما يدل على أولى وظائف هذه العربات في نظر أفراد المجتمع". المقاتالت"على العربات المهربة للوقود إسم 

 العامل الثقافي: 

التباهي "لي الطرقات وما تنم عليه سلوكاتهم وتصرفاتهم في السياقة، هو ثقافة إن مما تفرزه ذهنيات الكثير من مستعم      

وما صاحبها من رغبة زائدة وملحة في اكتساب السيارة ووضعها ضمن . التي يُعد الشباب أهم أطرافها" واإلستعراض

والتي نجد من خالل المالحظ األولية أن  .ANSEJ وهو ما أنتجته وأسفرت عليه اليوم حمالت تشغيل الشباب. األولويات

األمر الذي يفسر هذه الرغبة الكبيرة في امتالك السيارة لدى . معظمهم قد اختار االستفادة من عربات نقل باختالف أحجامها

ريب عندنا أن الكثير من هذه العربات التي تم االستفادة منها عبر هذا البرنامج قد تم توجيهها نحو والغ. الشاب الجزائري

 .تهريب الوقود

وهناك عامل هاّم يتعلق خاصة بفئة سائقي الشاحنات الذين يزرعون الرعب في الطرقات السريعة، لتوافر عدد من        

الرعونة، وعدم االكتراث باآلخرين، أو القيادة تحت تأثير الكحول : الخصائص الشخصية السلبية لدى أصحابها منها

 .وغيرها...والمخدرات، والتعرض للنعاس، وصرف االنتباه من خالل تناول الطعام أثناء القيادة

على عكس ذلك الحظنا في الكثير من المدن نجاح سياسة التعامل مع استعمال حزام األمن الذي ظل لفترة طويلة منبوذا 

إال أن إدخال إلزامية هذا السلوك في المدن قد ساهم بصفو . جورا من قبل مستعملي الطرقات خصوصا السريعة منهاومه

 .قوية في إنجاح استعماله خارج المدن وعلى الطرقات السريعة والسيارة

 خالصة -5

وفي الختام  نحن لسنا مطالبين  باالعتذار أو التبرير أو اإلنكار لما تنضح به ثقافتنا الجزائرية من قيم وأفكار        

بقدر مانحن مطالبين بالكشف عن مختلف العوامل والدوافع التي تساهم في   .وممارسات عنفوانية مافتئت تتكاثر هنا وهناك

كما أن ما تقوم به الهيئات المختصة من توظيف ألساليب الرقابة الظرفية مثل  .سلوكإنتاج هذه الثقافة وبالتالي هذا ال

التي أصبحت كلها معلومة اليوم من طرف مستعملي الطرقات سواء لتعودهم على مكانها أو ( الحواجز األمنية)أو ( الرادار)

ما نالحظه من مشهد للتكاتف والتضامن حينما يقوم أصحاب السيارات القادمة من االتجاه  وهو. تناقل أخبارها بينهم

يمكنه إصالح حال الطرقات  كل هذا ال. المعاكس بإخبار نظرائهم في االتجاه األخر بوجود هذه الحواجز أو الرادارات

ستعملي الطرقات والمتمثل في العوامل وإحالل األمن فيها دون االشتغال بكثافة على جوهر السلوك العنفواني لدى م

 .ألن نزيف الثقافة العنيفة هو الذي اليزال ينتج الالأمن المروري. االجتماعية والثقافية خصوصا
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 ما مدى مساهمة إذاعة عين الدفلى في التقليل من حوادث المرور؟

A quel point la radio de Ain Defla a contribué dans la réduction des accidents de la 

circulation ? 

 جامعة خميس , ياسين شيخاوي، طالب دراسات عليا، قسم علوم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية. 2

:ch.yacine@gmail.com 

جغرافية النقل و سياسات النقل المستدام، نائب عميد كلية العلوم االجتماعية و عزالدين مداني، أستاذ باحث في . 1

 اإلنسانية ، جامعة خميس مليانة

madani.azzeddine@gmail.com 

 

 ملخص

تعتبر االذاعة من وسائل االعالم الجماهيرية التي تساهم بقسط كبير في مختلف الحمالت التحسيسية في شتى المجاالت و 

قيمتها عندما يتعلق االمر بالحمالت الخاصة بحوادث المرور هي انها الوسيلة االعالمية الوحيدة التي يمكن ما يزيد من 

للسائقين متابعتها في كل الظروف طالما انها متوفرة في جل المركبات و ال تعيق القيادة ، و عليه فان التركيز كان دائما 

محطة اذاعية للعمل على توعية مستعملي  33االجمالي وصل الى  منصبا على االذاعات الجهوية و الوطنية و عددها

 .الطريق بخطر حوادث المرور

و اذاعة عين الدفلى من بين االذاعات التي تعاملت مع الموضوع بجدية طالما انها خصصت حيزا معتبرا ضمن الشبكات 

بإشراك كافة االطراف الفاعلة  من  الدرك  البرامجية العادية ، الصيفية و الرمضانية للوقاية من حوادث المرور و ذلك

و شهادات حية لمن غيرت حوادث المرور حياتهم جراء اصابات افقدتهم يدا ... الوطني ، االمن الوطني ، الحماية المدنية 

 .او رجال او اكثر

دث المرور ، و كذا عرض و عليه فإننا ارتأينا من خالل مداخلتنا ان نتناول أهمية اإلذاعة في الحمالت التحسيسية من حوا

الدور الذي لعبته اذاعة عين الدفلى في هذا المجال و معرفة مدى مساهمتها في التقليل من حوادث المرور و إظهار إمكانية 

 .تدعيم هذه الحمالت من أجل إعطاءها أكثر تأثيرا على الراجل و السائق

 .التحسيسية حوادث المرور، إذاعة، عين الدفلى، الحمالت :المفاتيح كلمات

Résumé : 

La radio fait partie des moyens d’information destinés à un large public, elle contribue énormément 

dans la mise en œuvre des différentes compagnes de sensibilisation dans les différents  domaines. Sa 

contribution est plus efficace et se distingue de plus en plus dans les compagnes liées à la réduction 

des accidents de circulation, d’autant que la radio constitue le seul moyen d’information que le 

conducteur  peut suivre et écouter et ce dans les différents conditions. A partir de cela la stratégie de 

lutte contre les accidents de circulation a visé sur les radios locales et nationales dont le nombre a 

attient 55 stations et ce afin de sensibiliser les utilisateurs de la route sur les dangers des accidents de 

la circulation.  

La radio  de Ain Defla  consciente de son rôle a contribué  dans cette compagne à travers son large 

programme de diffusion ordinaire, d’été et celui du mois de ramadhan. L’ensemble des services 

concernés par cette forme de lutte ainsi que mêmes des  victimes gardant encore des séquelles ont 

contribué dans cette sensibilisation à travers les ondes. 

A travers cette communication, il est question de mettre en relief l’importance de la radio dans les 

compagnes de sensibilisation contre les accidents de circulation et particulièrement celui qu’à joué 

la radio de Ain Defla dans ce volet. Cette contribution consiste également à connaitre à quel point 

cette radio a contribué dans la réduction de ce genre d’accident et mettre en exergue les mesures à 

prendre pour renforcer ce genre de compagnes afin qu’ils puissent avoir un impact positif sur les 

conducteurs et les piétons. 

 

Mots clés : accidents de circulation, radio, Ain Defla, compagne de sensibilisation   
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 :مقدمة

تماع إضافة طبعا إلى األسرة تعتبر وسائل اإلعالم عامة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تحدث عنها علماء االج

، المدرسة ، جماعة الرفاق ، و دور العبادة أو المساجد عندنا ،  فالحديث عن وسائل اإلعالم الجماهيرية و نخص هنا 

اإلذاعة و التلفزيون يتم تناوله من حيث  الحديث  عن تأثير هاتين الوسيلتين في المجتمع بشكل كبير من خالل المضامين 

تي تبثها مختلف القنوات و المحطات اإلذاعية منها و التلفزيونية ، فهي تصنع رأي عام ، تساهم في صناعة اإلعالمية ال

ثقافة جماهيرية ، تساهم في تمرير الرسائل الخاصة بقادة الرأي الذين يؤثرون بدورهم في المجتمع و تشارك في الحمالت 

بالنظر لإلحصائيات المخيفة التي تبين أن الجزائر تحتل المراتب  التحسيسية لترسيخ سلوك ما في عامة أفراد المجتمع ، و

األولى في حوادث المرور و التي تحصد اآلالف في كل سنة فان المصالح المختصة أولت أهمية بالغة للحمالت التحسيسية 

ية اإلذاعة كوسيلة إعالم التي يتم تنظيمها بانتظام عبر مختلف المحطات اإلذاعية الوطنية و الجهوية بالجزائر نظرا ألهم

 .جماهيرية خاصة مع اكتمال مشروع انجاز إذاعة في كل والية على غرار إذاعة عين الدقلى الجهوية

كيف يمكن لالذاعة الجهوية ان تساهم في التقليل من حوادث المرور و ما هي الخطة التي انهجتها اذاعة : و عليه نتسائل 

 عين الدفلى الجهوية في هذا الصدد؟

 

 :أهمية وسائل اإلعالم في الحمالت التحسيسية-أ

حديثنا اليوم سيكون منصبا حول وسيلة إعالمية جماهيرية حافظت على مكانتها رغم التطور الكبير الذي شهده 

عالم اإلعالم و االتصال أال و هي اإلذاعة حيث  تعد اإلذاعة كاختراع تقني جاء كوسيلة وحصيلة لعدة أبحاث وتجارب 

عشر وتعد من أهم وسائل اإلعالم اإللكترونية وهي نتيجة الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي  21ع مطلع القرن بدأت  م

و تعتبر اإلذاعة من وسائل اإلعالم الجماهيرية التي تساهم (. 2188محمد جابر،)خاصة في المجال السلكي والالسلكي 

االت و ما يزيد من قيمتها عندما يتعلق األمر بالحمالت الخاصة بقسط كبير في مختلف الحمالت التحسيسية في شتى المج

بحوادث المرور على وجه الخصوص هي أنها الوسيلة اإلعالمية الوحيدة التي يمكن للسائقين متابعتها في كل الظروف 

يعمل و هو يقود طالما أنها متوفرة في جل المركبات و ال تعيق القيادة ،  كما أن المستمع يمكن متابعة برامجها وهو 

السيارة  حتى المرأة في المطبخ  ، يعني أن اإلذاعة بالمقارنة بالتلفزيون تعتبر متاحة سهلة المتابعة و حتى أنها اقل كلفة 

فيما يخص جهاز االستقبال الخاص بها كما أنها اليوم تتابع في الهواتف النقالة إضافة إلى أن اغلب المحطات أصبحت تبث 

ر طبعا و كذلك عبر الساتل أي تزاحم المحطات التلفزيونية و كذلك عبر النت ، و مؤخرا عمدت اإلذاعة عبر امواج األثي

و الذي يضم كافة الروابط   radioalgerie.dzالوطنية إلى تحديث و تفعيل ذلك من خالل الموقع الرسمي لإلذاعة الوطنية 

خبار التي تبثها و عدد من المعلومات الهامة و خصصت لذلك الخاصة بالمحطات اإلذاعة الوطنية و الجهوية إضافة إلى اإل

 .مصلحة قائمة بذاتها

كل ذلك لنصل إلى انه اينما تولي سمعك تصادفك اإلذاعة في السيارة ، في هاتفك النقال ، في الساتل ،  على النت و حتى 

 ... في المطبخ في انتظار المزيد 

يسية معينة ال يمكن لنا بأي حال من األحوال إغفال دور االذاعة و  التركيز في و عليه فإننا عندما نتحدث عن أي حملة تحس

محطة إذاعية للعمل  33الجزائر مؤخرا كان دائما منصبا على اإلذاعات الجهوية و الوطنية و عددها االجمالي وصل إلى 

يون و ال يقرا الجريدة و ال يتصفح على توعية مستعملي الطريق بخطر حوادث المرور خاصة و ان السائق ال يشاهد التلفز

 .النت و هو يقود سيارته لكن يتابع برامج االذاعة

اإلذاعة الوطنية تولي اهتمام بالغ لموضوع حوادث المرور ، فمنذ سنوات أصبحت الحمالت الوطنية الخاصة بحوادث 

بتجنيد جميع إمكانياتها البشرية والمادية طيلة هذه الحمالت    و تقوم اإلذاعة الجزائريةالمرور حيث  تنظم بشكل ال يكاد 

تعمل على تحقيق هذا الهدف من خالل بث مفتوح تكيف فيه البرامج وتنجز فيه أعمال "من أجل انجاح تلك الحمالت ، و 

ميدانية و ومضات تحسيسية تحرص من خاللها على استقطاب أكبر عدد ممكن من الجزائريات والجزائريين من أجل 

عبر كافة  1121و هو ما تم تجسيده فعال من خالل الحملة التحسيسية التي دامت طوال سنة " اعيةصحوة ضمير جم"

المحطات اإلذاعية و من بينها إذاعة عين الدفلى و في كل مرة تقوم االذاعة بإشراك كل الفاعلين و فتح المجال ألطياف 

 .المواطن البسيط الذي يشارك في برامج تفاعلية المجتمع المدني و الهيئات الرسمية و الخبراء و المختصين و كذلك
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 ما هي الخطة المتبعة من طرف إذاعة عين الدفلى في حملتها التحسيسية للتقليل من حوادث المرور؟-ب

بالنسبة إلذاعة عين الدفلى الجهوية فان العمل و الخطة المنتهجة في هذا الصدد ال تختلف كثيرا عن باقي المحطات        

االذاعية حيث ال تخلو الشبكات البرامجية عن برامج تعنى بحوادث المرور ، و كما هو معلوم لدينا الشبكة البرامجية 

ة حيث تنطلق من الدخول االجتماعي إلى غاية العطلة الصيفية أين تنطلق العادية و هي أطول الشبكات من حيث المد

 .الشبكة الصيفية و خالل شهر رمضان المعظم نجد الشبكة الرمضانية التي تكيف حسب الوقت الذي يصادفه الشهر الفضيل

بوعي و كذلك ركن اي ان في كل الشبكات نجد على األقل برنامج خاص بالوقاية من حوادث المرور و هو برنامج أس

صباحي يومي يبث في برنامج صباح الخير عين الدفلى ، و هي من البرامج التي نجدها في الشبكات الثالث أي طوال 

السنة و يتم تكييف المواضيع وفق كل منها ، مثال في رمضان يتم تناول مواضيع تخص السياقة في رمضان أو مثال اثر 

، في الشبكة الصيفية يتم تناول مواضيع خاصة بالحوادث التي تقع في مواكب الزفاف الخ ... الصيام على مستعملي الطريق

بسبب التهور و اإلفراط في مظاهر الفرحة باستخدام السيارات إلى غير ذلك من المواضيع، و من بين البرامح األخرى نجد 

 :ما يلي

و يعده و يقدمه الدكتور  1118طة في ماي سنة و هو برنامج كانت بدايته منذ افتتاح المح "على مهلك"برنامج  -    

امحمد كواش و هو طبيب عام و رئيس المكتب الوالئي لجمعية طريق السالمة التي يتراسها محمد العزوني او الشرطي 

المخفي مثلما يعرفه الجميع هذا الرجل  الفاضل الذي افنى عمره في هذا السياق ، و يعتبر الدكتور امحمد كواش من 

كل يوم اثنين  1121/1125ه النجباء الذين يحاولون السير على نهجه ، البرنامج اذا يبث في الشبكة العادية الحالية تالمذت

دقيقة تفاعلي يتم فيه استضافة الفاعلين و المساهمين في الوقاية من حوادث  31دقائق و هو برنامج من  8في الثانية و 

إلى غير ذلك من ... مدني ، االئمة ، المختصين النفسانيين و االجتماعيين المرور على غرار مصالح األمن ، المجتمع ال

 .الشخصيات و الهيئات الرسمية

دقائق يتم بثه ضمن برنامج صباح الخير  3إلى  5يدوم من " رفيقك في الطريق"ركن صباحي يومي  يحمل عنوان  -     

محطات اإلذاعية و التلفزيونية يعتبر بمثابة واجهة لما سيقدم عين الدفلى و كما هو معلوم فان البرنامج الصباحي في كل ال

طوال اليوم و تعطى له األهمية الكبرى و يقدمه أحسن المنشطين ، الركن يعده و يقدمه الدكتور امحمد كواش و يعطي فيه 

 .نصائح لمستعملي الطريق بطريقة بسيطة و واضحة 

يتدخل من خالله مسؤول خلية اإلعالم بالمديرية  "ية المدنيةمباشر من الحما"ركن صباحي اخر تحت عنوان  -   

الوالئية للحماية المدنية إلعطاء  حصيلة الحوادث المسجلة بصفة عامة و خاصة حوادث المرور و يعطي كذلك نصائح 

 .يةلمستعملي الطرقات خاصة في الحاالت التي تستدعي توخي المزيد من الحيطة و الحذر مثال اثر التقلبات الجو

فيها شهادات حية لضحايا حوادث المرور او نصائح متنوعة  ثانية إلى دقيقتين 61ومضات تحسييسية قصيرة من  -  

هذا في الفترات العادية علما أن نسبة البرامج التربوية و االجتماعية و الدينية و اإلخبارية  التي تتناول . لمستعملي الطريق

برنامج  03برنامج من بين  11في المائة من جل البرامج المقدمة أي  38وق من حين آلخر موضوع حوادث المرور يف

 .يقدم في الشبكة البرامجية العادية

بكافة محطاتها إلنجاح مختلف حمالتها، فيتم تكييف كل البرامج لتناول  الحمالت التحسيسية في اإلذاعة الوطنية -  

الموضوع من زاوية معينة نذكر على سبيل المثال الحملة التحسيسية التي سخرت لها االذاعة الوطنية كل اإلمكانيات أيام 

ساعة  51لدفلى إلى حوالي  أكتوبر من السنة الفارطة حيث وصلت ساعات البث الخاصة بالحملة بإذاعة عين ا 12.11.15

خالل ثالثة أيام من بداية اإلرسال الذي يكون  عند السابعة صباحا إلى غاية نهاية البث عند الثامنة مساءا ، يتم خاللها كما 

قلنا تكييف كل البرامج  ضمن السياق العام للحملة ، فمثال لدينا البرامج الدينية تتناول الموضوع من منظور الشريعة التي 

جاءت للحفاظ على النفس البشرية إلى غير ذلك من المحاور و هذا طبعا بحضور أئمة و شيوخ لهم القدرة على التأثير في 

المستمع ،  كذلك البرامج االجتماعية و اإلخبارية و التربوية كل يتناول الموضوع من زاوية التخصص  حتى البرامج 

من طرف فنانين شباب خاصة لهم وزنهم لدى الفئات الشبانية التي تتابع  الفنية و الرياضية يتم من خاللها توجيه رسائل

انتاجاتهم و كذلك رياضيين سواء من داخل الوالية أو من خارجها ، المهم أن تمر الرسالة بصوت نجوم يحبهم الجمهور 

لوطنية لموضوع الوقاية من فقد كانت سنة خصصتها اإلذاعة ا 1121أما فيما يتعلق بسنة .العريض و بإمكانهم التأثير فيه
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حوادث المرور طوال عام كامل  و خالل الشبكات البرامجية الثالث  مع تنظيم أسابيع إعالمية في اإلذاعات الجهوية 

بمشاركة الفاعلين في الميدان و مبادرات متنوعة  شاركت فيها كل أطياف المجتمع ، و على غرار باقي اإلذاعات سطرت 

األخرى برنامجا ثريا لقي صدى كبير خاصة من خالل الشهادات الحية لضحايا حوادث المرور إذاعة عين الدقلى هي 

الذين تغيرت حياتهم بسبب حادث مرور أو أولياء و أقارب و أصدقاء من قضوا اثر حوادث المرور و قد تم تلخيص ذلك 

 ."بأصواتهم"في ومضة لقيت صدى كبير في أوساط المستمعين  تحت عنوان 

ف عند مدى تأثير هذه الحملة على الواقع و المنحنى البياني لحوادث المرور يبين هذا الجدول األتي اإلحصائيات و للوقو

 .الخاصة باألربع سنوات األخيرة حسب خلية اإلعالم التابعة لمديرية الحماية المدنية لوالية عين الدفلى

 (6116-6119)فلى تطور عدد حوادث المرور و الضحايا في والية عين الد: 1جدول 

 العدد االجمالي للضحايا عدد القتلى عدد الجرحى عدد حوادث المرور السنة

1111 125 2101 11 2218 

1121 350 122 50 183 

1122 111 2020 52 2083 

1121 2135 2815 11 2855 

 خلية اإلعالم مديرية الحماية المدنية عين الدفلى: المصدر

 

 
  

 حوادث المرور و الضحايا تطور عدد: 1شكل

 

 .قتيل 15جريح و  513حادث مرور خلف  131:   1125هذا و قد سجلت نفس المصالح في الثالثي االول من سنة      

حادث مرور أي اقل من نصف  350سجلت فيها  1121ما يمكن استخالصه من خالل هذا الجدول وكذا الشكل أن سنة 

ضحية في حين  183فهو  1121أما العدد اإلجمالي للجرحى و القتلى لسنة  1121عدد حوادث المرور التي سجلت سنة 

، و هذا بالنظر للحملة اإلعالمية الضخمة التي قامت بها اإلذاعة الوطنية بكل محطاتها  1121سنة  2855وصل إلى 

 .الجهوية و الوطنية

الذي تناول العقوبات الجديدة  1121و صدور قانون لكن هنا تجدر اإلشارة إلى عامل أخر ال يمكن أن نغفله اال و ه      

الخاصة بالمخالفات المرتكبة في حق قوانين المرور و الذي من الممكن انه ساهم مع صدوره في ردع مستعملي الطريق 

 .إلى حد ما

 

617 576 

926 

1253 

1046 
911 

1414 

1807 

62 74 
71 66 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2009 2010 2011 2012 

 عدد حوادث المرور

 عدد الجرحي

 عدد الموتى



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

297 
 

 : مناقشة

المخصصة للوقاية من حوادث المرور،  1121بعد هذا العرض يتضح أن عدد حوادث المرور ازداد بعد انتهاء حملة       

مما يبين أن هذا الجانب من الوقاية ال يجب أن يرتكز فقط على الحمالت التحسيسية بشكل عام بل يتطلب توجيه محتواها 

دى تأثير البرامج المخصصة للوقاية من حوادث المرور يستدعي ومن هنا يتضح أن التحكم في م. نحو تأثير طويل المدى

اختيار نقاط معينة للتدخل في إعداد البرامج، نقاط قد ترتبط بأسباب غير مباشرة لحوادث المرور نذكر منها ارتفاع وتيرة 

ن تتطرق إلى الجانب كما البد أن نشير أن الحمالت التحسيسية يجب أ. التنقالت اليومية، االستعمال المفرط للسيارات

الصحي من منظور أن التنقل مشيا على األقدام مفيد جدا لصحة اإلنسان و يقلل من استعمال السيارات التي تحدث 

و من هنا إيجاد . االختناقات في الطرقات التي يؤثر في نفسية السائق و تدفع به إلى التسرع و بالتالي وقوع حوادث مرور

 ,    له دور كبيير في التقليل من حوادث المرور داخل المدن و خارجها حلول لألسباب الغير مباشرة

 

 :الخالصة

ال يمكن بأي حال من األحوال أن نغفل دور اإلعالم في الوقاية من حوادث المرور و التحسيس طالما انه مؤسسة هامة من 

ف كل برامجها طوال عدة سنوات للحديث مؤسسات التنشئة االجتماعية ، لكن بالمقابل ال يمكن ألية محطة إذاعية أن تكي

عن حوادث المرور نظرا ألنها قنوات عامة تتناول عدد كبير من المواضيع تهم الفرد و المجتمع و حوادث المرور تمثل 

جزءا من هذا الكم الهائل من المواضيع التي تتناولها اإلذاعة و عليه فإن إنشاء محطات إذاعية موضوعاتية أو متخصصة 

و تكون موجهة على وجه ... هذا الشأن تتناول الجانب القانوني ، الجانب الشرعي أو الديني ، الجانب الثقافي مهم في 

الخصوص لمستعملي الطريق بان تزودهم بنشرات جوية بانتظام و معلومات حول حالة الطرقات و النقاط السوداء و 

ن تقلل من توتر السائق الذي دائما ما يتعمد السرعة لتفدي أماكن االكتظاظ إلى غير ذلك من المعلومات التي من شانها ا

 .مفاجئات محتملة في الطريق ، و يمكن تجسيد ذلك مثال من خالل إذاعة خاصة بالطريق السيار شرق غرب كبداية

خالل  كما يجب ايالء األهمية لتكوين إطارات االذاعة الجزائرية بكافة محطاتها في مجال الوقاية من حوادث المرور من

دورات تكوينية دورية خاصة بالصحافيين و المنشطين و حتى المتعاونين يتم فيها تلقين كل ما يتعلق بانجاز و تجسيد و 

 .التخطيط للحمالت التحسيسية و على وجه الخصوص تلك المتعلقة بحوادث المرور

 المراجع

 2110عبيكان ، الرياض ، الحضيف ، محمد بن عبدالرحمن ، كيف تؤثر وسائل اإلعالم ، مكتبة ال-

 .15، ص 2188سامي محمد جابر، الفكر االجتماعي نشأته واتجاهاته وقضياه، دار العلوم، بيروت، -

 www.radioalgerie.dzالموقع الخاص باالذاعة الجزائرية -

 خلية االعالم بمديرية الحماية المدنية لوالية عين الدفلى -

 1118مجلة التنمية االعالمية ، شبكة الناقد االعالمي ، القاهرة -

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioalgerie.dz/
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 المـرور من طـرف دور المعـرفة في احتـرام اشـارات

 الشـباب الجـامعي 

"Le rôle des connaissances dans développement du comportement 

Des jeunes universitaire pour le respect des panneaux de la 

circulation routière de afin de limiter les accidents " 

– جامعة البليدة  –مراد ساللي 

mouradsellali@yahoo.fr 

 محمد شعيبي

chaibimed26@gmail.com 

 

- Le résumé  

- j’ai fais cette étude dans trois étapes essentielles. Dont l’objet de ma recherche  commence par une 

question très importante .comment la connaissance joue un rôle très important pour limiter les 

accidents de la circulation : 

- En  premier lieu j’ai montré les points qui aident les jeûnes a corrigées leurs comportement quand ils 

conduisent. 

- En deuxième lieu j’ai donné les différents facteurs du respect des jeûnes pour les panneaux de la 

circulation. 

- Enfin je suis arrivé à une conclusion que les connaissances jouent un rôle très important pour sauver 

la vie des jeunes 

   :ملخص 

  .:تمثلت على النحو التالي :لقد قمنا بتقسيم مداخلتي إلى ثالثة مراحل مهمة 

وكذلك بينت لهم ’ لقد درسنا في الجزء األول دور المعرفة في تحسين السلوك المروري للشباب الجامعي فقمت بتعريفها  -

 سوءا كانت معرفة عامة أو معرفة خاصة أي مرورية ’ العوامل التي تساعد الشباب على طلب المعرفة 

عية في تلقين و تعليم و اكتساب الشباب لمعارفهم العامة و وفي الجزء الثاني قمنا بتوضيح دور مؤسسات التنشئة االجتما -

 .بينت أهم المعارف التي تساعد في تحسين السلوك المكتسب بفضل هذه المؤسسات التنشيئية 

 .وفي الجزء الثالث قمنا بشرح أهم األخالق التي تساهم في تحسين سلوك الشباب خاصة المعامالت اليومية -

إن السلوك المروري مرتبط بصفة عامة : أهمها.ائج هامة من خالل تحليلي لهذا الموضوع وأخيرا توصلنا إلى نت -

 .وهذا ما يؤدي إلى تحسين سلوكه عامة وينقص من حوادث المرور. بمعارف متنوعة تؤدي إلى تقوية فكر الشباب 

 الحوادث -المرور –الشباب  –السلوك  –المعرفة :  يةالكلمات المفتاح

 

 

 

mailto:mouradsellali@yahoo.fr
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 :مـقـدمـة 

إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق اإلنسان من علق ، إقرأ وربك األكرم ،الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان :" يقول هللا تعالى 

 (3ـ2االية.2مرجع ".)مالم يعلم 

 هذه السورة أول السور القرآنية نزوال على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فإنها نزلت عليه في بادئ النبوة ، إذ كان ال

" ما أنا بقارئ"يدري ما الكتاب و ال اإليمان ، فجاءه جبريل عليه الصالة و السالم بالرسالة و أمره أن يقرأ ، فإمتنع و قال 

 " .إقرأ باسم ربك الذي خلق : "، فلم يزل به حتى قرأ  فأنزل هللا عليه 

بيره البد أن يدبره باألمر و النهي ، و ذلك فالذي خلق اإلنسان واعتنى بتد" من علق" ثم خص اإلنسان و ذكر إبتداء خلقه 

 .بإرسال الرسل و إنزال الكتب عليهم ، ولهذا ذكر بعد األمر بالقراءة خلقه لإلنسان

علم بالقلم ، علم "واسع الجود الذي من كرمه . اي كثير الصفات وكثير الكرم واإلحسان" إقرأ وربك األكرم " ثم قال 

لى أخرجه من بطن أمه ال يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد و يسر له أسباب العلم فإنه تعا". اإلنسان ما لم يعلم

ـ  8مرجع".)فعلمه القراءات ، وعلمه الحكمة ، وعلمه بالقلم الذي به نحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتنوب مناب خطابهم 

 (881ص

من خالل هذه السورة الكريمة والتفسير العام والشامل لإلمام عبد الرحمن السعدي ، نقول أن المعرفة نواة وركيزة هذا 

الكون ، فكتب على الفرد خاصة المؤمن باإلسالم أن يجتهد دوما وبدون إنقطاع وال حدود ، حتى بلوغ كل أهداف العلم ، 

الذي يتمتع بمعارف متنوعة شاملة لكن الجاهل هو الذي ال يعرف المعارف التي فالعالم هو . ألن العلم هو جوهر اإلنسان 

 . تجعل منه عالما

 :تتمثل هذه االهداف في النقاط التالية :  أهداف الدراسة  -2

محاولة إظهار وإبراز الدور الذي تلعبه المعرفة والثقافة الفردية في احترام إشارات المرور وذلك للحد من حوادث  -

  المرور

تحليل آراء الطلبة الجامعيين من أجل إبراز دورهم في المحافظة على أرواح الناس ، وكذلك إبراز دورهم التفاعلي  -

 . الواسع في المجتمع ، ألنهم يعتبرون لب وجوهر الطبقات اإلجتماعية

 .المرور  محاولة الوقوف على أهم األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية المؤثرة في ظاهرة إرتكاب حوادث -

ضرورة ترسيخ ثقافة إحترام إشارات المرور من طرف جميع أفراد المجتمع ، وخاصة الشباب ألنهم يمثلون روح  -

 .المجتمع و بنية تقدمه 

 : اإلشكالية  -6

من خالل ما تطرقنا له في مقدمة هذه الدراسة يمكن أن نبرز الدور المهم الذي تلعبه المعرفة في تطوير المجتمع        

لكن هذا لن يكون إال بمساهمة كل طبقات المجتمع وخاصة الطبقة الفاعلة المتنورة والمحافظة على . إزدهاره ورقيه و

سيرورة هذا الكون والمتمثلة في الشباب، الن هذه الفئة تساهم في تفعيل عجلة تنمية البالد وتنوير العباد والمحافظة على 

 . استقرار و كذلك في ازدهار أرواحهم وممتلكاتهم ، كي تبقى الحياة في

لكن من الضروري و المهم أن يتحلى الشباب بأخالق قوية و متينة ، تكسبه  وعيا إجتماعيا يؤدي إلى تكوين بنية       

 .إجتماعية في نسق متجانس 

باب غير واعي وفي الحقيقة هناك شباب واعي يرتكز على المعرفة في تكوين فكره و في ممارساته اليومية، وهناك ش      

هل يستوي الذين يعلمون ، :"بمسؤولياته اإلجتماعية  وال يعطي أهمية للمعرفة والثقافة، ويتجلى ذلك في قول هللا عز وجل 

ال حسد إال في إثنين، رجل أتاه :" ونذهب إلى قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم( . 1االية.1مرجع" )والذين ال يعلمون 

فالحكمة تتكون ( 55ص.5مرجع ".)ملكته في الحق، ورجل أتاه هللا الحكمة فهو يقضي ويعلمها هللا ماال فسلط على 

 .بالمعارف المتنوعة، وكذلك تساهم في خلق تجانس هام وقوي بين أفراد المجتمع 
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ي وعدم إثبات وبالرغم من المعانات التي يعاني منها الشباب الجزائري أدت إلى بروز نوع من عدم الوعي اإلجتماع        

وجودهم وقدراتهم خاصة الطبقة المثقفة ، و ذلك راجع لعوامل متعددة إجتماعية وإقتصادية وحتى في أغلب األحيان 

هذا ما أدى إلى إهمال أو ". الطبقة المسحوقة "كل هذه العوامل أدت إلى بروز ما يسمى عند علماء اإلجتماع . سياسية 

علم  والوعي اإلجتماعي ضروري في المجتمع خاصة فئة الشباب التي تهيكل معظم تقاعس الشباب في طلب المعرفة و ال

 .قطاعاته 

وكما يوضح المختصين أنه البد على الشباب أن يتحلى بوعي إجتماعي يؤدي إلى توازن المجتمع ، وهذا ما 

ياسية وقانونية وجمالية الوعي اإلجتماعي هو مفهومات وأفكار وأشكال س" يشرحه علماء المادية التاريخية على أن 

 (10ص.1مرجع".)وأخالقية ودينية وأشكال أخرى 

ومن خالل ماتطرقنا له نالحظ أن الوعي اإلجتماعي الذي يتكون بفضل المعرفة المتنوعة و المتكاملة يؤدي حتما الى        

وكذلك يصبح سلوكه ذو نوعية وهادف وذلك مع كل أفراد المجتمع ، هذا ما يؤدي الى تنامي . ترقية سلوكاته عامة 

معامالته اليومية والتي من بينها إحترام إشارات المرور والتي تمثل جزء كذلك يظهر هذا السلوك في . إحترامه لآلخرين 

 : من سلوكاته اليومية ومن هنا نستنتج جملة من األسئلة و التي هي على النحو التالي 

 هل تؤثر المعرفة في نمو الوعي اإلجتماعي للشباب لترقية سلوكاتهم التي تؤدي إلى إحترام إشارات المرور؟ -

 ر الوعي اإلجتماعي في إثبات وجود الشباب اإلجتماعي الذي يؤدي بهم إلى إحترام إشارات المرور ؟هل يؤث -

 هل هناك عوامل أخرى تؤثر في إحترام الشباب إلشارات المرور ؟  -

 

 :ومن خالل هذه التساؤالت وضعت فرضيات لهذه الدراسة و التي كانت على النحو التالي 

 :الفرضيات -2

تؤثر المعرفة في نمو الوعي اإلجتماعي للشباب الذي يؤدي إلى إحترامهم إشارات المرور للتخفيض من :  الفرضية األولى

 .الحوادث

يؤثر الوعي اإلجتماعي في إثبات الشباب لوجودهم اإلجتماعي الذي يؤدي بهم الى إحترامهم إشارات :  الفرضية الثانية

 .المرور للتخفيض من الحوادث

 .ك عوامل أخرى تؤثر في إحترام الشباب إلشارات المرور للتخفيض من الحوادثهنا: الفرضية الثاثة

 

 : تحديد المفاهيم  -4

هناك عدة مفاهيم ومصطلحات أولية أساسية تتمحور حول الموضوع وهي ضرورية للتوظيف إلنها تمثل الحلقة التي 

 : يبنى عليها الموضوع  وأهمها ما يلي 

ى البيئة بتفسيرها من خالل معرفة كافة عمليات اإلدراك والتفكير والتذكر هي عملية تعرف الفرد عل: المعرفة - أ

 (.12ص.21مرجع.)والتساؤل والتخيل والتعميم والحكم

المعرفة هي كل المكتسبات التي يتحصل عليها الفرد من البحث واالجتهاد في مواضيع الدنيا من : التعريف اإلجرائي -

 .خالل قدراته العقلية والفكرية

هي سلوكات وتعابير لفظية وجسدية يقررها العقل البشري الذي يجعل من االنسان سيد على باقي الكائنات : االخالق -ب 

. وبفضل العقل يحصل الفرد على معارف عامة وشاملة تظهر في شكل سلوكات بنوعيها االيجابية والسلبية . االخرى 

 (18ص.0مرجع".)الكائناتاالخالق هي علم االنسان عن غيره من " ويشير باسكال أن

االخالق هي كل مايظهره الفرد من عمليات جسدية ناتجة عن عملية ترجمة فكرية لما يحصل عليه : التعريف االجرائي -

 .من خالل معامالته لباقي كائنات الحياة االجتماعية
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المحيطة به، بدرجات متفاوتة من  هو اتجاه عقلي انعكاسي يمكن الفرد من الوعي بذاته وبالبيئة: "الوعي االجتماعي -ج

 (111ص.1مرجع".)يتضمن وعي الفرد لوظائفه العقلية والجسمية ووعيه باالشياء وبالعالم الخارجي.الوضوح والتعقيد 

ان الوعي االجتماعي هو عبارة عن الصورة الكاملة للفرد التي تبين عملياته العقلية والفكرية في ان : التعريف االجرائي -

 ".يث تتجلى هذه العمليات مع باقي افراد المجتمع داخل نسق يتميز بالغموض في كل الحاالت ويجعله واضحابح. واحد

 :االجراءت المنهجية  -5

. من المعروف أن المنهج هو الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى اإلحاطة واإللمام بموضوع الدراسة    

هو التعمق في البحث وكذلك هو الخط المتخذ من طرف الباحث من اجل الوصول إلى الهدف وهو وضع فرضيات  وكذلك

ومن المتفق عليه فان طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المتبع في الدراسة وال يمكن االستغناء . لموضوع الدراسة

 .المناهج تتالءم وتتماشى وبحثنا هذاعنه في نطاق البحث الذي نقوم به، لذلك استخدامنا جملة من 

 :المناهج المتبعة*

ذلك . يعتبر من أهم المناهج المتبعة من اجل دراسة ظاهرة إنسانية ويستخدم بكثرة في هذه الدراسات:المنهج الوصفي -أ

يحيط بالدراسة  الن المنهج التجريبي صعب االستخدام في الدراسات اإلنسانية ويتم استخدام المنهج الوصفي لمعرفة كل ما

 .والتعمق فيها

فالمنهج الوصفي هو دراسة الظاهرة من جميع خصائصها وأبعادها في إطار معين ويتم تحليلها استنادا للبيانات المجمعة     

 (15ص.5مرجع".)ثم محاولة الوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها. حولها

 :اليةوعليه اخترنا هذا المنهج لالختيارات الت   

 .جمع معلومات واضحة وكافية للظاهرة المدروسة -

 .تحديد نوعية وطبيعة الظاهرة المدروسة والظواهر المحيطة بها -

يفيدنا هذا المنهج في دراسة الظاهرة كما هي في الواقع والتعبير عنها كيفيا وبتحليلها ووصف كل مراحلها وتوضيح  -

 .ليال، ونوضيح درجة ارتباطها بالظواهر األخرىخصائصها ثم نعبر عليها كميا إلعطائها تح

هو طريقة كمية ينتهجها الباحث معتمدا على خطوات معينة تقوم أساسا على جمع :المنهج اإلحصائي التحليلي -ب

المعلومات والبيانات حول ظاهرة معينة وتنظيمها وترجمتها بيانيا ثم تحليلها رياضيا بغية الوصول إلى نتائج أكثر دقة 

فاستخدمناه . واعتمدنا على هذا المنهج ألنه يتناسب وطبيعة الموضوع. ينية وعلمية بخصوص الظاهرة قيد الدراسةويق

لها داللة إحصائية متمثلة في ( كمية ) قة من الميدان إلى معلومات رقمية بثكتقنية تساعدنا على تحويل المعلومات المن

 .يانيةالتكرارات المطلقة والنسب المئوية والعروض الب

 :أدوات جمع البيانات*

وذلك من . توجه إلى أفراد عينة البحث( مغلقة ومفتوحة ) هي عبارة عن نموذج يضم مجموع من األسئلة : االستمارة -أ

اجل الحصول على بيانات ومعلومات متعلقة بموضوع البحث في حين نعرض على المبحوث التقيد وعدم الخروج عن 

 . سؤاال 12وتم بناءها بـ. واخترنا هذه األداة ألنها تتناسب مع طبيعة الموضوع. لتفصيليةأطرها العريضة ومضامينها ا

اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة العشوائية البسيطة والتي يكون ألفراد المجتمع فيها نفس الفرصة بان يكون :العينة -ب

علم االجتماع، اآلداب ) ون والية البليدة من أقسام والعينة مأخوذة من طلبة القطب الجامعي بالعفر. ضمن حجم العينة

فقط وهو الحجم الحقيقي للعينة  75استمارة وأرجعت منها  11وتم توزيع(. واللغات، علوم قانونية وإدارية، علم النفس 

 .المدروسة
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 :الجاب الميداني -2

 يبين جنس عينة البحث:الجدول االول - تحليل جداول البيانات العامة  -

 النسبة التكرار الجنس

 %35.55 01 ذكور

 %01.11 53 اناث

 %211 53 المج

  .مبحوث 53وذلك من مجموع .لالنات  % 01.11للذكور ونسبة  %35.55انقسمت عينة بحثنا بين نسبة 

 يبين المستوى الدراسي للمبحوثين: الجدول الثاني -

 نسبة التكرار المستوى

 %35.55 01 ليسانس

 %55.55 13 ماستر

 %2.55 21 دكتوراه

 %211 53 المجموع

. خاصة بطلبة الليسانس  %35.55نسبة:لقد انقسمت عينة البحث من حيث المستوى الدراسي الى النسب التالية 

 .خاصة بطلبة الدكتوراه %2.55ونسبة . خاصة بطلبة الماستر  %55.55ونسبة 

 يبين الحالة العائلية للمبحوثين: الجدول الثالث

 النسبة التكرار الحالة

 %15.55 51 اعزب

 %1.11 13 متزوج

 %53 53 المجموع

 .بالنسبة لفئة المتزوجين %1.11لفئة العازبين ونسبة %15.55لقد انقسمت عينة البحث بين نسبة 
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 يبين توزيع نسبة امتالك رخصة السياقة: الجدول الخامس

 النسبة التكرار االمتالك

 %81 11 نعم

 %11 23 ال

 %211 53 المجموع

من المبحوثين الذين ال يملكونها ،وهذا  %11من المبحوثين الذين يملكون رخصة السياقة ، تليها نسبة  %81لقد مثلت نسبة 

 .ما يعكس اهتمام الشباب بالسياقة

 يبين توزيع المبحوثين حسب ملكية السيارة: الجدول السادس -

 النسبة التكرار االمتالك

 %11 23 نعم

 %81 11 ال

 %211 53 المجموع

من المبحوثين اليملكون سيارة بالمقابل نجد ان المبحوثين الذين يملكون سيارة يمثلون نسبة  %81نجد ان نسبة 

 .النهم مازالوا في مرحلة التحصيل العلمي وليس المالي وهذا اليعكس الرغبة في الحصول على السيارة.فقط 11%

 امكانية تعرض المبحوثين لحادث مروريبين : الجدول السابع -

 النسبة التكرار االجابة

 %2.55 12 نعم

 %18.11 50 ال

 %211 53 المجموع

ممن تعرضوا  %12.55من المبحوثين لم يتعرضوا لحادث مرور مقابل مانسبته %18.11نجد ان نسبة  

ومهما تكن النسبة قليلة فانها تمثيلية ومعبرة النها تتعلق بحياة انسان وتبين بان هناك خلل ما في منظومة حركة .لحادث

 .المرور
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 يبين اجابات المبحوثين حول اسباب وقوع الحادث المروري:الجدول الثامن -

 النسبة التكرار الرأي

 %11 03 اإلخالل بالقانون

 %11 23 في السيارةخلل 

 %11 23 خلل في الطريق

 %211 53 المجموع

من  %11من المبحوثين أرجعوا اسباب حوادث المرور المرتكبة لعدم احترام القانون، تليها نسبة  %11هناك نسبة 

يرجع الهتراء  %11المبحوثين أرجعوا اسباب حوادث المرور لخلل في المركبة اي خلل ميكانيكي ، و بعد ذلك هناك نسبة

 .الطريق وتشوهها

 .يبين إجابات المبحوثين حول دور المعرفة في تحسين السلوك المروري :الجدول التاسع  -

 النسبة التكرار اإلجابة

 %81 11 نعم

 %11 11 ال

 %11 23 نوعا ما

 %211 53 المجموع

من  %11لكن تقابلها نسبة . من المبحوثين يرون أن المعرفة تساهم في تحسين السلوك المروري  %81نسبة 

المبحوثين الذين يرون أنه نوعا ما تؤثر المعرفة في تحسن السلوك المروري و يركزون على ضرورة صرامة رجال 

 . الشرطة في تطبيق القوانين 

 .مساهمة المعرفة في الحد من حوادث المرور  يبين إجابات المبحوثين حول: الجدول العاشر  -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %81.11 13 نعم 

 %11 11 ال

 %25.55 21 أحيانا

 %211 53 المجموع

تقابلها . من آراء المبحوثين الذين يرون أن المعرفة تساهم في الحد من إنتشار الحوادث %81.11هناك نسبة 

 .من البحوثين الذين يرون أن المعرفة أحيانا ما تساهم في الحد من إنتشار الحوادث  %25.55نسبة 
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 .تمثل إجابات المبحوثين حول سلوك الراجل في الطريق إن كان سلبيا :الجدول الحادي عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %81 11 نعم

 %11 11 ال

 %11 23 أحيانا

 211% 53 المجموع

مثلت  %11من إجابات المبحوثين بأن سلوك سير الراجل في الطريق هو سلبي ، وتقابلها نسبة  %81مثلت نسبة 

إجابات المبحوثين بأن سلوك سير الراجل في الطريق هو أحيانا ما يكون سلبي ، ويركزون على أن إنتاج سلوك الراجل مثل 

 .هذا السلوك أي السير في الطريق يعود في الغالب لضيق الرصيف 

 .يبين إجابات المبحوثين حول مساهمة المعرفة الفردية في تحسين السلوك المروري لألخرين :الجدول الثاني عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة

 %81.11 11 نعم

 %11 11 ال

 %25.55 25 أحيانا

 %211 53 المجموع 

من المبحوثين الذين يرون أن المعرفة الفردية تساهم في تحسين سلوك اآلخرين ألنهم يقتدون  %81.11مثلت نسبة 

من المبحوثين الذين يرون أنه أحيانا ما تساهم المعرفة في تحسين سلوك %25.55ولكن تقابلها نسبة . بالمعارف الحسنة 

 .اآلخرين ويركزون على وسائل الضبط القانوني 

 .تمثل إجابات المبحوثين حول إعتبارهم حوادث المرور مسؤولية فردية :الجدول الثالث عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %25.55 21 نعم

 %11.11 31 ال

 %11 23 أحيانا

 %211 53 المجموع

المبحوثين الذين يرون أن حوادث المرور ليست مسؤولية فردية،ألن كل أفراد المجتمع  %25.55مثلت نسبة 

تمثل آراء المبحوثين الذين  %11.11مسؤولون عنها ، وذلك يعود حتما إلى خروقات جماعية في غالب األحيان تقابلها نسبة 

للمبحوثين الذين يرون أن المسؤولية فردية ألن  %11وأخيرا هناك نسبة . يرون أنه أحيانا ما تكون مسؤولية الحوادث فردية 

 .هناك أشخاص ال يحترمون القوانين و يساهمون في إرتكاب األخطاء المرورية 
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 .يبين إجابات المبحوثين حول إمكانية تحمل الدولة إرتفاع نسبة حوادث المرور:الجدول الرابع عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %01 51 نعم

 %35.55 01 ال

 %1.11 13 أحيانا

 %211 53 المجموع

آراء المبحوثين بأن الدولة ال تتحمل مسؤولية حوادث المرور ألنها تبذل مجهودات كبيرة  %01مثلت نسبة    

من آراء المبحوثين الذين يرون أن الدولة تتحمل المسؤولية ألنها ليست صارمة في تطبيق  %35.55تقابلها نسبة . لتخفيضها

 .القوانين

 .يبين إجابات المبحوثين حول إمكانية مساهمة عوامل أخرى في تحسين السلوك المروري :الجدول الخامس عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %11.11 31 نعم

 %11 1 ال

 %55.55 13 أحيانا

 %211 53 المجموع

المبحوثين الذين يرون أن هناك عوامل أخرى تساهم في تحسين السلوك المروري وحسب  %11.11مثلت نسبة 

هناك عوامل تنشيئة و أخرى تربوية ، وحتى عامل الوازع الديني فهو يلعب دور مهم ، لكن يبقى العقل : تعليقاتهم مثال 

أداة و وسيلة المعرفة القائمة على قواعد العقل " أساس تكوين المعرفة ، وهذا ما يشير إليه جل رجال العلوم المعرفية 

 (251ص.22مرجع".)المنطق

" ومن جهة أخرى فان الدين يحث الناس على الطاعة للغير وتحسين السلوك ، وهذا ما ذهب إليه المختصون أنه  

في كل مجتمع ظهر فيه دين  تخصص أفراد في تفسير النصوص وشرح الفروض والطقوس وحث الناس على الطاعة 

 (55ص.21مرجع".)

مثلت آراء المبحوثين أنه أحيانا تساهم عوامل متعددة في تحسين السلوك المروري ، وحسب  %55.55تليها نسبة 

 .تعليقاتهم هناك عامل الضبط القانوني هو الذي يحسن السلوك المروري و يركزون على العقاب 
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 .م إلشارات المرور يبين إجابات المبحوثين حول إحترامه :الجدول السادس عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة

 %81.55 15 نعم

 %11 11 ال

 %11 .21 18 أحيانا

 %211 53 المجموع

من  %21.11نسبة . آراء المبحوثين الذين يرون أنهم يحترمون إشارات المرور تليها %81.55مثلت نسبة 

وذلك راجع لمضايقة الغير في السير سواءا كانوا بالسيارات أي . المبحوثين يرون أنهم أحيانا ما يحترمون إشارات المرور 

 .يسوقون أو يسيرون باألرجل 

 يبين إجابات المبحوثين الذين يحترمون إشارات المرور خوفا من العقوبة: الجدول السابع عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %35.55 01 عمن

 %51 15 ال

 %211 15 المجموع

من  %51من إجابات المبحوثين الذين يحترمون إشارات المرور خوفا من العقوبة تليها نسبة  %35.55مثلت نسبة      

 .المبحوثين الذين يحترمون إشارات المرور ألنه سلوكهم الشخصي السوي 

 .المبحوثين إلى عقوبة على بعض المخالفات المرورية يبين إمكانية تعرض : الجدول الثامن عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %55.55 13 نعم

 %11.11 31 ال

 %211 53 المجموع

إجابات المبحوثين أنهم لم يتعرضوا للعقوبة على المخالفات ألنهم ال يرتكبون مخالفات كثيرة ، تليها  %11.11مثلت نسبة 

أراء المبحوثين الذين يرون أنهم تعرضوا لعقوبات كان سببها مخالفتهم للقانون او لمضايقة سائقين اخرين  %55.55نسبة 

 .اوقعوهم في الخطأ
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 .يبين الجدول إجابات المبحوثين حول إلمام قانون المرور والمساهمة في التقليل من الحوادث: الجدول التاسع عشر -

 النسبة التكرار اإلجابة 

 %11 23 نعم

 %81 11 ال

 %211 53 المجموع

ذلك ألنه ال يحتوي على قوانين . آراء المبحوثين أن قانون المرور ال يلزم لحد اآلن التقليل من الحوادث %81مثلت نسبة 

من آراء المبحوثين الذين يرون أن قانون المرور يلزم السائق  %11تليها نسبة . تضبط أكثر سلوك السائق و السائر معا

 .والسائر على الضبط و يقلل من الحوادث 

 يبين آراء المبحوثين حول سبب إرتفاع حوادث المرور: الجدول العشرون -

 النسبة التكرار اإلجابة

 %01 51 خلل قانوني

 %11.11 11 خلل في تطبيق القانون

 %11.11 11 عدم إحترام السـائق 

 %1.11 3 أسباب أخرى

 %211 53 المجموع

من آراء المبحوثين الذين يرون أن سبب إرتفاع الحوادث المرورية راجع إلى وجود خلل في الضبط  %01مثلت نسبة 

من إجابات المبحوثين الذين يرون أن إرتفاع نسبة حوادث المرور راجع إلى عدم تطبيق  % 11.11القانوني ، تليها نسبة

و تليها نسبة تمثل عدم احترام السائقين للتعليمات القانونية،   %11.11القانون من طرف السائق والسائر معا ، اما نسبة 

 .من إجابات المبحوثين الذين يرون أنه هناك أسباب أخرى تساهم في إرتفاع نسبة حوادث المرور  1.11%

 :من خالل تحليلنا لهذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة  - 1

 .تلعب المعرفة دورا هاما في تحسين سلوك األفراد عامة والسلوك المروري خاصة -

 .  فراد اإليجابية في تحسين سلوكات باقي األفراد ألنهم يقتدون بهم تؤثر سلوكات األ -

وهذا ما يؤدي . تلعب المعارف الدينية والتنشئة األسرية دورا هاما في تحسين سلوك األبناء سواءا كانوا صغارا أو كبارا  -

 إلى تنامي روح المسؤولية المرورية لديهم، ويقلل من الحوادث    

 .رامة رجال الضبط القانوني في تطبيق القوانين المرورية وهذا ما يؤدي إلى إرتفاع حوادث المرور هناك نقص في ص -

 .هناك عوامل متعددة تؤدي الى إرتفاع حوادث المرور ومنها مثال تدهور حالة الطرقات  -

 .نقص فادح في وسائل توعية الشباب ألخطار الحوادث خاصة من الجهات اإلعالمية واالمنية -

أي تشترى لتبرير وجودها . وجود نقص في تكوين السائقين ويعتبرون بأن رخص السياقة هي عبارة عن وثيقة ال غير  -

 . وليس غايتها وهذا ما يعكس ضعف تكوين السائقين 
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 :الخــاتمة  -9

اإلجتماعي جورج قورفيتش و هذا ما يذهب إليه العالم . تلعب المعرفة دورا هاما في تأطير أفراد المجتمع و تكوينهم        

المعرفة هي معرفة اآلخر الملموس و تنحصر فيها أفكار بأفراد " و يضيف أن " المعرفة هي معرفة اآلخر للنحن " في قوله 

 ( 201ص.3مرجع".)خاليا نقابية و سياسية نفسها ، ومن جهة أخرى تمثل فيها شخصية اآلخر من خالل الوجه المفضل

وتكون اكثر ايجابية وهذا ما . المعرفة تمكننا من ربط عالقات اجتماعية واسعة تساهم في تعديل سلوكاتنا مع االخرين        

 .يؤدي الى تخفيض حوادث المرور ، وتكون لدى السائق والراجل االحترام المتبادل

العواقب، او لنقص االطالع على القوانين لذلك  والجاهل للمعرفة يساهم في زيادة المشاكل االجتماعية النه يجهل        

 .يساهم في احداث االضطرابات في المجتمع 

وختاما ننقل قول االمير عبد القادر لجنراالت فرنسا حينما ارادوا ترحيله للعيش بمدنها، حيث مدح البادية الجزائرية لما        

 : تعطيه للفرد من رزانة وحكمة وهدوء وتضمنها البيت الشعري

 لو تدري ما في البداوة تعذرني            لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر

واخيرا نقول ان السلوكات العنيفة في السياقة اكتسبها شبابنا من بيئات خارجية كالتقليد والغرور الن مجتمعنا محافظ        

 .على القيم والتعاون والتسامح وحب االخرين

 :المراجع -

 :القران الكريم* 

 (3-2)االية .سورة العلق -2

 1االية.سورة الزمرة -1

 :الحديث النبوي* 

 55رقم .صحيح البخاري -5

 : الكتب* 

 1111.مصر.المكتب العلمي للكمبيوتر.علم االجتماع االخالقي.حسن عبد الحميد رشوان  -0

 .2182.الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية.االطر االجتماعية للمعرفة.ترجمة خليل احمد خليل.جورج قورفيتش 5-
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مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية للحد من حوادث المرور من وجهة نظر 

 المعلمين والتالميذ

 (دراسة ميدانية للمدارس االبتدائية بمقاطعة بوزريعة)

L'adéquation de la sensibilisation du trafic dans les établissements scolaires pour réduire les 

accidents de la circulation, du point de vue des enseignants et des élèves 

(Étude sur le terrain des écoles primaires, Bouzareah Province) 

 ،1التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر  معمري ثامر، قسم علم النفس وعلوم. أ

 m_thameur@yahoo.fr 

  ،1بــادي نوارة، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر . أ

  nouara.manar@yahoo.com 

 

 :ملخص

أجريت الدراسة الحالية للتعرف على مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر المعلمين       

والتالميذ، كما هدفت إلى معرفة الفروق بين التالميذ حول مدى كفايتها في المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس، تم 

تلميذة،  13تلميذ و 13تلميذا منهم  31ثاني على التالميذ، حيث بلغ هذا األخير األول على المعلمين وال: تطبيق استبيانين

 :، وقد أسفرت الدراسة على النتائج التاليةلقياس الفروق( ت)واختبار  كما استعملنا النسب المئوية معلما 13باإلضافة إلى 

 د كفاية في التوعية المرورية في المناهج الدراسية من وجهة نظر المعلمين عدم . 

 عدم كفاية المناهج الدراسية في التوعية المرورية لدى تالميذ المدرسة االبتدائية. 

 توجد فروق بين التالميذ حول مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس لصالح اإلناث 

  .التوعية المرورية، المعلمين، التالميذ، المؤسسات التعليمية االبتدائية: لكلمات المفتاحيةا

Résumé: 
      Présente étude a été réalisée afin d'identifier la pertinence de sensibilisation du trafic dans les 

établissements d'enseignement du point de vue des enseignants et des élèves, visait également à 

trouver les différences entre les élèves au sujet de leur pertinence dans les établissements scolaires en 

fonction de la variable sexe, a été appliquée deux questionnaires: les enseignants premier et le second 

pour les étudiants, pour atteindre ce dernier 50 élèves, dont 25 garçons et 25 filles, en plus des 25 

enseignants ont également utilisé les pourcentages et les t-tests pour mesurer les différences, ont donné 

lieu à l'étude sur les résultats suivants: 

• Ne pas adéquat dans la conscience d la circulation dans le programme du point de vue des 

enseignants. 

• Programme de sensibilisation insuffisante dans le trafic pour les élèves des écoles primaires. 

• Il existe des différences entre les élèves quant à l'adéquation de la prise de conscience du trafic dans 

les établissements scolaires en fonction de la variable sexe en faveur des femmes. 

Mots-clés: sensibilisation du trafic, les enseignants, les étudiants, les établissements d'enseignement 

primaire. 

 :مقدمـــة

تجاوزت حوادث السير بنتائجها المرهبة حدود المعقول، وصارت تشكل حرباً غير معلنة نشهد وقائعها يومياً من خالل     

التقارير األمنية و وسائل اإلعالم بشكل عام ، وإزاء هذه األرقام المؤلمة ال بد من وقفة جادة وفعالة، تجعل الجميع مسخراً 

رورية لدى المواطنين والبدء معهم مبكراً من مرحلة الناشئة، والتي تبدأ من خاللها أولى للعب الدور في ترسيخ السالمة الم

عمليات التربية المرورية إن صح التعبير عنها، وذلك انطالقا من المؤسسات التربوية التي تساهم بشكل مباشر وفعال في 

بما تملكه من وسائل وتقنيات ومناهج تربوية في إكساب الوعي المروري للتالميذ وتنمية مهاراتهم نحو السلوك الصحيح، 

والتي من شأنها غرس الوعي المروري في نفوس التالميذ والمساهمة الفعالة في تحقيق السالمة العملية التعلمية التعليمية، 

مبادئ المرورية، واالستيعاب الفعلي لمفاهيم ومتطلبات السالمة المرورية من قبل التلميذ والذي يحقق من خالله ال

ومما ال شك فيه أن هناك العديد من األدوار التي يمكن للمؤسسات التعليمية ممارستها  الصحيحة للتعامل مع المركبة،

لالرتقاء بالسلوك المروري لدى التلميذ، وذلك بدءاً من تعريفه بالسالمة المرورية وجدواها للحفاظ على النفس وعلى اآلخر 

 .بدور رئيس في تطوير البنية التحتية للوطن والسير به نحو األفضل في المجتمع ، كما  يمكن أن تسهم

mailto:m_thameur@yahoo.fr
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 :اإلشكالية

أصبحت حوادث المرور تشكل مشكلة كبيرة تعاني منها المجتمعات نظرا لما لها من أضرار وخسائر اجتماعية      

ليون سنويا، وتشير واقتصادية، حيث تشير اإلحصاءات الدولية إلى أن حوادث المرور تودي بحياة أكثر من نصف م

أفراد  لكل عشرة آالف مركبة ( 21 – 3)اإلحصاءات إلى أن معدل الوفيات نتيجة حوادث المرور في الدول المتقدمة نحو 

الشويري، ) .مركبة فرد لكل عشرة آالف ( 211 – 31)تقريبا، بينما في الدول النامية يرتفع المعدل إلى نحو 

 www.lebarmy.gov.lb/article.asp? ln=ar&id =6819) ،تضم متكاملة منظومة من تشمله بما المدرسة وتسهم 

 الوعي تنمية في( تعليمية احتياجات من يشمله ما وكل المبنى)مادية  ومقومات( واإلدارة معلمون) البشرية المقومات

 الوعي غرس في المدرسة إسهام يظهر أن وتطورها، ويمكن المجتمعات لبناء األولى اللبنة باعتبارهم الطلبة لدى المروري

 خالل من أو المسرحي، والنشاط المدرسي، والمسرح المدرسية، كاإلذاعة المدرسية األنشطة مختلف خالل من المروري

 مع التعامل المرورية وكيفية والقوانين األنظمة مجال في المختصين بدعوة وذلك دواتالتوعوية والن المحاضرات إقامة

 (.5: 1111الكندي، ) .ومستخدميه الطريق

إن التالميذ والسيما الصغار منهم أكثر عرضة لحوادث المرور من غيرهم، حيث أنهم عادة ما يعبرون الطريق من      

األماكن الخطرة أو يلعبون في المسارات المخصصة لسير المركبات غير منتبهين في أغلب األحوال إلى خطورة حركة 

وري لدى التالميذ بتعليمهم قواعد وآداب المرور فالمدرسة هي المرور عليهم ويتمثل دور المدرسة في خلق الوعي المر

الصرح الذي فيه يتلقى الطالب العلوم والتربية في مختلف المجاالت، ويمكن لها من غرس الوعي المروري في نفوس 

من قبل التلميذ  التالميذ والمساهمة الفعالة في تحقيق السالمة المرورية، إن استيعاب مفاهيم ومتطلبات السالمة المرورية

أو ( الصعود إليها والنزول منها والتصرف فيها أثناء سيرها)يتحقق من خالله تعليمه المبادئ الصحيحة للتعامل مع المركبة 

استخدامه الطريق بصورة صحيحة بتفادي السلوكيات الخاطئة التي تعرضه للخطر سواء بعدم االنتباه أثناء العبور أو 

المقري محمد والمطير عامر كل من وفي هذا الصدد نجد دراسة  (.153: 1115عبده، . )سبةاللعب في أماكن غير منا

حول السالمة المرورية لدى تالميذ المدارس االبتدائية، حيث هدفت دراستهما إلى إحصاء ألخطار الطريق التي ( 1111)

التالميذ وأولياء أمورهم نحو السالمة يتعرض لها تالميذ هذه المرحلة عند الذهاب واإلياب، كذلك التعرف على اتجاه 

 .المرورية

إن التوعية المرورية ليست معلومات تحفظ وحقائق تلقن، وإنما هي وعي يكتسب وسلوك إيجابي يمارس، واتجاه فإذاً      

ة للفرد، يتكون، ولذلك تركز البرامج التعليمية المرورية على تنمية السلوك في المجاالت المعرفية والمهارية والوجداني

وللحد من أخطار حوادث (. 31: 1112البكري، . )واكتساب الفرد السلوكيات المناسبة وإعداده للحياة السوية للمجتمع

المرور على المستوى المحلي فإن األمر يتطلب إجراء الدراسات ووضع الخطط اإلستراتيجية والبرامج التي تتكامل فيما 

بتخطيط الطرق، والبرامج القانونية التي ترمي إلى االلتزام بأحكام وقواعد وقوانين  بينها ، كالبرامج الهندسية التي تعنى

المرور بما يكفل احترامها والعمل بموجبها ، باإلضافة إلى البرامج اإلعالمية والتعليمية واإلرشادية التي تهدف إلى رفع 

 حميد هذا ما أكدته الدراسة التجريبية  لرشدان، و(153: 1115عبده، )الوعي المروري وتعميق مفهوم السالمة المرورية 

 ومهارات مفاهيم التالميذ إكساب في المرورية للسالمة مقترحة وحدة تدريس لمعرفة أثر:التي هدفت ( 1110)العوفي 

 داللة ذات فروق المرورية، حيث أكدت الدراسة وجد نحو السالمة اتجاهاتهم في ذلك أثر وأيضا  المرورية السالمة

 والفهم التذكر مستويات عند المرورية للسالمة المقترحة تدريسها الوحدة تم التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائية

 ينسحب كذلك واألمر المرورية السالمة مهارات في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وكذا والتطبيق

منهاج  ضمن المقترحة المرورية السالمة وحدة بإدخال الدراسة أوصت وقد، المرورية السالمة نحو التالميذ اتجاهات على

 (.3: 1115أبو إسماعيل، . )الوحدة هذه مفاهيم تأصيل إلى إضافة الدراسية،

وانطالقا من أن السالمة المرورية مطلب بالغ األهمية في حياتنا اليومية بشكل عام وفي مؤسساتنا التربوية بشكل      

خاص كونها تشكل العمود الفقري للبناء المعرفي والذي يمثل الهيكل العام  للتنشئة االجتماعية وهو ما تهدف إليه الدراسة 

ما مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية من وجهة نظر عينة : ل العامالحالية من خالل اإلجابة على التساؤ

 :الدراسة؟، وتفرعت عنه التساؤالت الفرعية التالية

 

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?%20ln=ar&id%20=6819
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 ما مدى كفاية التوعية المرورية في المناهج الدراسية من وجهة نظر المعلمين؟ 

 ميذ المدرسة االبتدائية؟ما مدى كفاية المناهج الدراسية في التوعية المرورية لدى تال 

 هل توجد فروق بين التالميذ حول مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس؟ 

 :أهمية الدراسة

 :تستمد الدراسة الحالية أهميتها في النقاط التالية

 م عامة والتعليم االبتدائي خاصة، تنبثق أهمية الدراسة في كونها جاءت مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال التعلي

، وفقاً للنظام (البسيطة للتوعية المرورية)وذلك من خالل اعتماد عملية التعليم في هذه المرحلة على المهارات األولية 

 .التربوي الجديد

 ى حد كبير تناولت الدراسة الحالية قطاع حيوي مهم يتمثل في قطاع التعليم، الذي تعتمد عليه خطط وبرامج التنمية إل

وكلما توفرت لهذا القطاع المقومات األساسية السليمة مثل المناهج وتوظيف التقنيات، والوسائل في التعليم، كلما تزايد 

 .تأثيرها اإليجابي على بقية القطاعات االقتصادية واالجتماعية

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  دراسة واقع التوعية المرورية في المناهج الدراسية من خالل بيان كفاية التوعية المرورية لدى تالميذ المرحلة

 .  االبتدائية

 التعرف على أثر الجنس لدى التالميذ في مستوى التوعية المرورية. 

 حقق من صدقها وثباتهاتصميم أداة موضوعية لقياس مدى كفاية التوعية المرورية في المدارس االبتدائية والت. 

 المناهج في إدخالها يمكن التي األساسية المبادئ التوعية المرورية و بموضوع  التعليمي معرفة مدى ارتباط  الجانب 

 .التعليمية

 على مستوى الوعي المروري  لدى تالميذ المدارس االبتدائية  التعرف . 

 ورية في المناهج الدراسية المعلمين حول كفاية التوعية المر على اتجاهات  التعرف. 

 :تحديد المفاهيم

 : تعريف الكفاية. 1

هي قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف ومهارات وقدرات  :اصطالحا

يقوم الفرد الذي اكتسبها، بإثارتها و تجنيدها و توظيفها قصد مواجهة مشكلة ما و  كما. واتجاهات مندمجة بشكل مركب

 (.1: 2118بندر، . )حلها في وضعية محددة

مجموعة الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية للتوعية المرورية، التي تلزم تالميذ المرحلة االبتدائية للقيام : اإجرائي

 .يستطيع والبلوغ الحد األعلى لسالمة المرورية باألدوار الواجبة عليهم، حتى

 :تعريف التوعية المرورية. 6

هي نهج تربوي يهدف لتكوين الوعي المروري من خالل تزويد النشء بالمعارف والقيم واالتجاهات  :اصطالحا

، بما يسهم في حماية أنفسهم والمهارات التي تنظم سلوكه، وتقوده لاللتزام بالتشريعات والقوانين والنظم والتقاليد المرورية

 (.23: 1118الكندي، . )واآلخرين من أخطار المرور وآثاره

المعلومات المرورية كما يدركها التالميذ وقد يطلق عليه الثقافة المرورية ويربط ذلك بأهداف  " يعرفه ياسين على أنه    

الخلف، . )سواء للمشاة أو السائقين أو المركبات نظرية وعملية عن التعليمات المرورية التي تضمن السالمة على الطريق

1113 :31.) 

يقصد بالتوعية المرورية هي كل الوسائل المسخرة في المناهج المدرسية  والتي تهدف لزيادة معارف : إجرائياً      

 ائية، وهذا ماومهارات ومواقف وقيم  تساهم على الحفاظ على حياة التالميذ في المؤسسات التربوية في المرحلة اإلبتد

 ..يقيسه استبيان مدى كفاية التوعية المرورية في المناهج الدراسية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية
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 :الجانب النظري 

 والتعليم، التربية وزارات مناهج في مستقل كمقرر المرورية السالمة مفهوم إدخال الدراسات أهمية العديد من  أكدت     

 وتستمر على مستوى كل المراحل التعليمية، الروضة من تبدأ الدراسية، المفردات في المرورية التربية مفاهيم إدخال أو

 واالتجاهات السلوكيات وغرس المرورية، السالمة منظومة حول اإليجابي السلوك تنمية إلى المرورية التربية تسعى حيث

 مدى إلى تعود الدراسية المقررات تواجه التي والعقبة تمع،المج في صالًحا مواطنًا ليكون وإعداده الفرد، لدى المناسبة

أبو إسماعيل، . )المختلفة العمرية المراحل مع الدراسية المقررات في تضمينها تم التي والمصطلحات المعلومات مالءمة

1115 :5.) 

 :تعريف التوعية المرورية. 1

السائقون والمشاة )الوعي المرور يمثل شكال خاصاً من أشكال الوعي، فهناك ذات بشرية : أن( 1115)يرى خضور       

، تتفاعل مع محيط خارجي أي واقع موضوعي له معطياته و قواعده و نظمه وقوانينه، إن معرفة ...(ورجال المرور

ة نظمه وقوانينه، ومن ثم السلوك المروري السليم في ضوء ، ومعرف(المجال المروري)معطيات هذا الواقع  الموضوعي 

هذه المعرفة، هو ما يعكس الوعي المروري و يجسده وهذا النوع من الوعي ال يحدث دفعة واحدة، بل هو مجموعة من 

يأتي المعارف والخبرات المتراكمة، التي يأتي بعضها من خالل التجربة والخبرة والممارسة واالحتكاك كما أن بعضها 

 (.21: 1115خضور، )." بفعل التعلم و التعليم

  :أهداف التوعية المرورية في المؤسسات التربوية  لمرحلة التعليم االبتدائي. 6

الدراسية حسب  المقررات في يضمنوها أن التربويين بالمنظرين يحسن التي للمواضيع العامة الخطوط أبرز إن من      

، المرور آداب ،(واألنظمة التشريعات)المعني  البلد في به المعمول المرور نظام: نجد ( 1115)الباحث أبو إسماعيل 

 وأنواعها، أهمية المرورية اإلصابات المرورية، الحوادث المرورية، أسباب اإلرشادية واللوحات المرور، إشارات

: 1115أبو إسماعيل، . )والنفسية االجتماعية اآلثار، األولية اإلسعافات، الستخدامه اإليجابية واآلثار األمان، حزام استخدام

 : ، ويمكن استخالص أهم أهداف التوعية المرورية في مرحلة التعليم االبتدائي فيما يلي(5

  :أن يتعرف التلميذ على: المعارف

 الطرق ومواصفات الطريق اآلمن واستخدامه السليم 

 مواصفات المركبات اآلمنة .  

 يادة اآلمنةأهلية سائق المركبة وأسس الق .  

 أهم مشكالت المرور وآثارها .  

  : أن يكتسب التلميذ مهارة: المهارات

  ًاستخدام الطريق استخدام صحيحا .  

  ًاالستخدام اآلمن للمركبات صعوداً ونزوال .  

 التعامل مع العالمات واإلشارات الضوئية لحركة المرور .  

 التعامل السليم مع نتائج وقوع الحوادث المرورية .  

 : أن يكون التلميذ اتجاهات ايجابياً نحو: القيم واالتجاهات

 تبني السلوك اآلمن في التعامل مع الطريق والمركبة والمشاة. 

 االلتزام بقواعد المرور وآدابه .  

 مساعدة ضحايا الحوادث المرورية .  

 تقديم المساعدة لمن يحتاجها في الطريق .  

 (.21: 1111الناقة، ) . شرطي المرور ودوره 
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 :المروري لدي تالميذ المرحلة االبتدائية بالسلوك لالرتقاء المناهج الدراسية أهمية تطوير. 2

 29 – 28للشباب ما بين سن  2111أن نسبة الوفيات في دولة اإلمارات العـربية المتحـدة في عام  (1112)ذكر الل     

نسبة اإلصابات المتوسطة %  01نسـبة اإلصابات البليغة، و %  51من مجموع الوفـيات ، و %  50عاماً ما مقداره 

 : والبسيـطة ، ولذلك نرى ضـرورة دراسة أسباب حوادث المرور، وزيادة سبل الوقاية ومن أهمها

  الثقافة المرورية ونموها من خالل الكتب ووسائل اإلعالم المختلفة وعمل المسابقات، والمحاضرات والبرامج الخاصة

 . ة الطالبمن أجل توعي

  تـدريب السائقين والمـدرسين والفاحصين في المدارس والمراكز المختلفة كل حسب وظيفته على تطبيق قانون المرور

 . وإتباع تعليمات السالمة للمركبة وللسير وللشارع والمارة ، مع مراعاة تحديث البرامج، والدورات والمعلومات

 التقاطعات والصيانة، ودراسة أطوال الطرق وسعتها والكثافة المرورية هندسة التخطيط والتنظيم والتقييم للطرق و

وتأمين المواقف للمركبات، وتحديد االتجاهات، وتخصص الممرات واألرصفة الخاصة بالمشاة، وتزويد الطرق 

  .والشوارع بما يلزمها من عاكسات، وإشارات ضوئية ولوحات إرشادية وفق أحدث النظم

 ة المستخدمة للمركبات من حيث األحجام واألطوال والحموالت، ومعرفة مدى صالحية وضع المواصفـات الفني

 . المركبة من عدمها

  ضرورة إيجاد قواعد صارمة الستعمال حزام األمان، طفايات الحريق، العاكسات، كراسي األطفال، وعدم التجاوز

 . في الحمولة مهما كان السبب

 وضرورة تعديل التشريعات المرورية بشكل دوري بناء على مستجدات  تنفيذ القوانين واللوائح بحزم وشمولية ،

 (. 3:  1112الل ، ) . المنظومة المرورية

 أهداف تحقيق عن قاصًرا يزال ما البعد هذا أن إال ، مروريًا بعًدا أعطيت قد يجد بأنها الدراسية المناهج على والمطلع    

 االهتمام عدم إلى يؤدي قد مما المتعلمين بعض يرتكبها التي السلبية السلوكيات بعض ذلك يفسر وربما ، المرورية التربية

 تربوية برامج إضافة المالئم من يكون قد الفعلية، لذلك حياتهم في منتظًما تطبيقًا وآدابه المرور قواعد تطبيق في والالمباالة

والمرحلة االبتدائية بصفة  المختلفة التعليمية المراحل لتالميذ اإلثرائية الحصص ضمن أو الدراسية المناهج ضمن مرورية

 التي والمعارف للمعلومات متدرجة صياغة التطوير هذا يحتوي أن شائق، ويفضل إطار ضمن ذلك يتم أن خاصة على

 التربية موضوعات تحتوي أن على التعليمية للعملية الهرمي التدرج مع لها، المخصص والوقت حجمها في تتناسب

 عرًضا المادة هذه تعرض وأن ، (الطريق مستعملي الطريق، المركبة،)المرورية  العملية لعناصر متكامال تعريفًا المرورية

 البرنامج لتطبيق مصاحبة أنشطة هناك تكون أن يمكن كما .المرور إدارات خالل من وإما المدرسة، إطار في إما عمليًا

 ترسيخ منها الهدف يكون (..النقل الصحة، ، الداخلية)باألمر  المعنية الوزارات مع باالشتراك التعليمية المؤسسات تنفذها

 االرتقاء في الكبير األثر له يصير النحو هذا على مروري تعليمي برنامج تطوير القوانين، ولعل واحترام النظام قيم

 المتعلم وزمالئه بين ما التواصل خالل من أيًضا ولكن ، فقط المروري البرنامج خالل من ليس المروري بالسلوك

 ويكتسب ، بالمرور المعنية المختلفة المؤسسات من الزائرين والخبراء ومعلميه زمالئه مع المتعلم يتفاعل ومعلميه، حيث

، وهذا مما أكدته العديد من (51: 1112سليمان، . )المرورية اإليجابية واالتجاهات والسلوك المهارات من كبيًرا قدًرا فيها

 مقترحة وحدة تدريس لمعرفة أثر :التي هدفت( 1110)  العوفي حميد لدراسات ومن أهمها دراسة التجريبية لرشدانا

 نحو السالمة اتجاهاتهم في ذلك أثر وأيضا  المرورية السالمة ومهارات مفاهيم التالميذ إكساب في المرورية للسالمة

 تدريسها الوحدة تم التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق المرورية، حيث أكدت الدراسة وجد

 المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وكذا والتطبيق والفهم التذكر مستويات عند المرورية للسالمة المقترحة

 أوصت وقد، المرورية السالمة نحو التالميذ اتجاهات على ينسحب كذلك واألمر المرورية السالمة مهارات في التجريبية

أبو . )الوحدة هذه مفاهيم تأصيل إلى إضافة منهاج الدراسية، ضمن المقترحة المرورية السالمة وحدة بإدخال الدراسة

 (.3: 1115إسماعيل، 
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 :منهج الدراسة

المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في "تم االعتماد على المنهج لوصفي والذي يعرف على أنه     

الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها، أو التعبير الكمي 

 (.50: 1111عباس وآخرون، . )هرةالذي يعطي وصفا رقميا يوضح مقدار وحجم الظا

 : مكان إجراء الدراسة

ابتدائيات من مقاطعة بوزريعة بالجزائر العاصمة،  13لقد تم إجراء الجانب الميداني من الدراسة الحالية على مستوى      

 .المؤمنين ابن طولون، ابن بطوطة، دحمان عسوس، حفصة أم ابتدائية عمر الغا، أحمد: وهي

 :عينة الدراسة

و يتم االختيار العشوائي . و في الدراسة الحالية تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية و هي إحدى الطرق االحتمالية      

وفق شرط محدد و هو أن يتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلي الفرصة المكافئة لكل فرد آخر في أن يتم اختياره 

معلما منهم  11، فتكونت عينة الدراسة من (18، 1115: عدس و آخرون. )لباحثللعينة دون أي تحيز أو تدخل من ا

ذكور من مستوى السنة الخامسة ابتدائي المسجلين بالسنة الدراسية  13إناث و 13تلميذ منهم  31معلما و 3معلمة و23

(1121-1125.) 

 :أدوات الدراسة

أما االستبيان الثاني فهو موجه .مستوى الوعي المروري  لديهم  ياسلقد قمنا ببناء استبيانين ،األول موجه للتالميذ لق      

وقد تم االستفادة من التراث النظري  في بناء ، لقياس االتجاهات نحو كفاية التوعية المرورية في المناهج الدراسية للمعلمين

ثان بدراسة استطالعية على عينة من بنود استبيانين نحو كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية، كما قام الباح

 .المعلمين والتالميذ لإللمام بجوانب الدراسة في الميدان وتكوين صورة لبناء مقاييس موضوعية

المعارف، المهارات، القيم واالتجاهات، : بند موزعين على خمسة محاور وهي 28يضم : استبيان الموجه للمعلمين

بطريقة  وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لالستبيان عن طريق حساب  صدق، االعتقاد في كفاية المناهج الدراسية

 – 1.53)الكلية قد تراوحت ما بين  والدرجة االستبيان فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل أن الداخلي ليتضح االتساق

عن طريق  بينما تم حساب الثبات، 1.13داللة  مستوى عند دالة المتحصل عليها االرتباط معامالت أن يبين ، والذي (1.31

، ثم صحح هذا المعامل بمعادلة سبيرمان براون 1.55التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل االرتباط بين نصفي االستبيان 

 . 1.13بعد التصحيح، و هي دالة إحصائيا عند مستوى  1.85ليصبح معامل الثبات 

المعارف، المهارات، القيم واالتجاهات، : على خمسة محاور وهيبند موزعين  28يضم : استبيان الموجه للتالميذ

،وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لالستبيان اإلجراءات المطبقة أثناء وقوع حادث مرور، معرفة إشارات المرور 

 والدرجة االستبيان فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل أن الداخلي ليتضح بطريقة االتساق عن طريق حساب  صدق

داللة  مستوى عند دالة المتحصل عليها االرتباط معامالت أن يبين ، والذي (1.35 – 1.51)الكلية قد تراوحت ما بين 

، ثم صحح 1.51عن طريق التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل االرتباط بين نصفي االستبيان  بينما تم حساب الثبات، 1.13

 .1.13بعد التصحيح، و هي دالة إحصائيا عند مستوى  1.81ان براون ليصبح معامل الثبات هذا المعامل بمعادلة سبيرم

 :األدوات اإلحصائية للدراسة

 .لقياس الفروق، وهي المعالجة اإلحصائية المناسبة لهذه الدراسة( ت)تم االعتماد على النسب المئوية، واختبار 
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  :عرض ومناقشة النتائج

 : نتائج التساؤل األول عرض ومناقشة. 1

ما مدى كفاية التوعية المرورية في المناهج الدراسية من وجهة نظر المعلمين " :ودراسة التساؤل األول الذي مفاده لفحص

 :تم االعتماد عل النسب المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك، "في المؤسسات التربوية ؟

 .المناهج الدراسية من وجهة نظر المعلمين  كفاية التوعية المرورية فيمدى (: 1)جدول رقم 

 المؤشرات   

 اإلجابة

 كفاية المناهج الدراسية القيم واالتجاهات المهارات المعارف

 % ت % ت % ت % ت

 21 15 51 11 51 18 11 13 نعم

 88 11 10 21 18 25 81 11 ال

، بينما بلغت %11على محور المعارف قد بلغت " نعم"أن نسبة اإلجابة بـ ( 12)يتضح من خالل نتائج الجدول رقم       

، كما  %51" ال"واإلجابة بـ  %51" نعم"، كما قدرت نسبة  اإلجابة على محور المهارات  بـ %81" ال" نسبة اإلجابة بـ 

، أما المحور الرابع وهو % 10" ال"و بـ  %51نالحظ أن محور قيم واتجاهات المعلمين قد قدرت نسبة اإلجابة عليه بنعم 

 .%88" ال"في حين قدرت نسبة اإلجابة عليه بـ  21االعتقاد في كفاية المناهج الدراسية فقد بلغت نسبة اإلجابة عليه بنعم  

انطالقا من النتائج التي تم التوصل إليها يتضح عدم كفاية المناهج الدراسية من حيث المعارف والمفاهيم والحقائق       

المتطرق لها حول القوانين والمبادئ العامة للمرور، وهذا ما اتضح من خالل اتجاهات المعلمين السلبية نحو المناهج 

التلميذ تلك المعارف التي تأهله لضبط سلوكه المروري، وهو ما يفسر أن الدروس  الدراسية، باعتبارها غير كافية بأن كون

المقدمة في الكتب المدرسية ال تنمي المكتسبات والمدلوالت لما تعنيه قوانين المرور، وما يرتبط أساسا بقواعده واالنضباط 

الدراسي وما يحتويه من دروس حول التوعية  الطرقي وفق تشريعات معينة، كما يمكننا أن نفسر هذه النتيجة بعجز المنهج

المرورية غير كفيل بإكساب التالميذ المعارف الالزمة عن قضايا المرور ومشكالته وترجمتها إلى مواقف حية في عقولهم 

ووجدانهم بحيث تنعكس في سلوكاتهم اليومية،  وهو ما يفترض مواقف خلقية تجعل من التالميذ يواجهون الحوادث 

  cornwal county concil دراسة ات المطلوبة، وهو ما يعرف بالقيم واالتجاهات، وهذا ما خلصت إليه واإلسعاف

باقتراح بعض البرامج ( 21 - 13)حيث هدفت إلى تسليط الضوء على السالمة المرورية للتالميذ من سن  )1115(

ء التالميذ خبرة ميدانية على الطرق كمشاة واألنشطة التي تحد من حوادث المرورية، وقد حثت الدراسة على إعطاء هؤال

دراسة ، باإلضافة ل(1: 1115أبو إسماعيل، .)وركوب الدرجات وتطوير خطط الدراسة للمحافظة على السالمة المرورية

عبد الحسين البستان جاءت هذه الدراسة بعنوان المناهج الدراسية ودورها في خلق السلوك المروري السوي حيث هدفت 

معرفة مدى إسهامها في إرساء القواعد واألسس والمبادئ الصحية العلمية وقواعد السالمة المرورية في نفوس إلى هذه 

التالميذ واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي القائم إجراء دراسة مسحية تحليلية لمرحلة االبتدائية لمعرفة 

س والمبادئ الصحية العلمية وقواعد السالمة المرورية وكان من نتائج مدى إسهام هذه المناهج في إرساء القواعد واألس

 (3: 1115أبو إسماعيل، .)الدراسة اقتراح اإلطار العام لمنهج السالمة المرورية من حوادث المرور

 : عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني. 6

ما مدى كفاية المناهج الدراسية في التوعية المرورية لدى تالميذ "  :ودراسة التساؤل الثاني الذي مفاده لفحص      

 :تم االعتماد على النسب المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك، "المدرسة االبتدائية؟
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 .مدى كفاية المناهج الدراسية في التوعية المرورية لدى تالميذ المدرسة االبتدائية(: 16)جدول رقم 

 المؤشرات

 

 اإلجابة

اإلجراءات المطبقة أثناء  القيم واالتجاهات المهارات المعارف

 وقوع حادث

 معرفة إشارات

 المرور 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 21 13 20 15 10 21 51 23 01 11 نعم

 11 03 81 05 51 58 51 53 11 51 ال

 211 31 211 31 211 31 211 31 211 31 المجموع

على المحور األول وهو تعرف % 01قد بلغت " نعم"أن نسبة اإلجابة بـ (  11)يتضح من خالل نتائج الجدول رقم       

، (السيارات، الحافالت)مواصفات الطريق اآلمن واستخدامه السليم، مواصفات المركبة : التلميذ على المعارف التي تتضمن

، أما المحور الثاني وهو المهارات التي باإلمكان للتلميذ %11" ال" وأهم مشكالت  المرور، بينما بلغت نسبة  اإلجابة بـ

صعودا ( السيارات، الحافالت)استخدام الطريق استخداما صحيحا، االستخدام اآلمن المركبات : اكتسابها و التي تتضمن

لمحور الثالث وهو القيم ، أما ا%51" ال"، فيما بلغت نسبة  اإلجابة بـ %51ونزوال فقد بلغت نسبة اإلجابة عليه بنعم 

والمشاة فقد ( السيارات، الحافالت)تبني السلوك اآلمن في التعامل مع الطريق و المركبات : واالتجاهات و الذي يشمل

، كما نالحظ  من خالل الجدول أعاله أن  %51" ال"، فيما بلغت نسبة  اإلجابة بـ % 10" نعم"قدرت نسبة اإلجابة عليه بـ 

ال وهو اإلجراءات المطبقة من طرف التلميذ أثناء وقوع حادث مروري  لزميل له بجوار المدرسة و الذي المحور الرابع أ

إخبار إدارة المدرسة أو المعلم، االتصال بأولياء التلميذ، إخبار أحد المارة لطلب اإلسعاف أو الشرطة أو الحماية : يشمل

، بينما بلغت نسبة اإلجابة بـ %81" ال"يما بلغت نسبة  اإلجابة بـ ، ف%20" نعم"المدنية فقد بلغت نسبة اإلجابة عليه بـ 

على المحور الخامس أال وهو التعرف على إشارات المرور الذات أهمية بالنسبة لتلميذ المرحلة االبتدائية قد بلغت " نعم"

 . %11" ال"، فيما بلغت نسبة  اإلجابة بـ 21%

إليها تبين عدم كفاية المناهج الدراسية في التوعية المرورية لدى تالميذ المدرسة  انطالقا من النتائج التي تم التوصل      

االبتدائية و باألخص عينة الدراسة الحالية أال وهي  تالميذ مستوى الخامسة ابتدائي، فقد بينت النسب أعاله أن نسبة 

بالنسبة لتالميذ السنة الخامسة من المستوى المعارف التي تتضمنها المناهج الدراسية في المؤسسات التربوية قليلة جدا 

االبتدائي، وهذا ما  كان له األثر السلبي على مستوى اكتسابهم المهارات واستعمالها  في حياتهم اليومية، ومنه قلة اكتسابهم 

 بأن (1112)لقيم واتجاهات وتطبيق إجراءات إيجابية  التي كانت ستساهم لوعي مروري، وهذا ما أشار إليه البكري 

التوعية المرورية ليست معلومات تحفظ وحقائق تلقن، وإنما هي وعي يكتسب وسلوك إيجابي يمارس، واتجاه يتكون، 

ولذلك تركز البرامج التعليمية المرورية على تنمية السلوك في المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانية للفرد، واكتساب 

 (. 31: 1112البكري، . )ة السوية للمجتمعالفرد السلوكيات المناسبة وإعداده للحيا

 : عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث. 2

هل توجد فروق  بين التالميذ حول مدى كفاية التوعية المرورية في "  :ودراسة التساؤل الثالث الذي مفاده لفحص      

 :لقياس الفروق، والجدول التالي يوضح ذلك( ت)تم االعتماد على اختبار " المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس؟
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 .الفروق  بين التالميذ حول مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس  (:12)جدول رقم 

 الّعينة

 المتّغير

  ذكور إناث 

 (ت)قيمة 

 مستوى الداللة

 6ع 6م 1ع 1م

التوعية كفاية 

 المرورية

8.21 2.45 7.25 2.14 3.84 1.12 

في مدى كفاية الوعي ( إناث  –ذكور ) يتضح وجود فروق  دال إحصائياً لمتغير الجنس ( 15)من خالل الجدول       

وللتعرف على اتجاه الفـروق ، تم حـساب  ،(1.12)وهي دالة إحصائياً عند ( 3.84( )ت)المروري ، حيث بلغت قيـمة 

، بينما (8.21)المتوسطات الحسابية بين المجموعتين ، فأظهرت النتائج أن الفروق كانت لصالح اإلناث بمتوسط حسابي 

 (.7.25)قدر المتوسط الحسابي لدى الذكور 

هل يوجد فروق  بين التالميذ : "  انطالقا من النتائج التي تم التوصل إليها تمت اإلجابة على التساؤل الثالث الذي مفاده      

، حيث اتضح أنه توجد فروق بين الجنسين "حول مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية وفق متغير الجنس

ر ذلك بأن اإلناث يستغلون كل المعارف المعطاة وإن قلت ومحاولة استغاللِِهن وكانت الفروق لصالح اإلناث، ويمكن تبري

لهذه المهارات بشكل إيجابي وترجمتها على شكل مهارات وقيم واتجاهات وتطبيق إجراءات مفيدة ونافعة، وهذا ما يوفر 

 .  لهن وعي مروري أكثر من زمالئهن من الذكور

 :الخاتمة

 :من خالل الدراسة الحالية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وهي

 عدم كفاية التوعية المرورية في المناهج الدراسية لمستوى الخامسة ابتدائي من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية. 

 ضعف وعدم كفاية التوعية المرورية لدى تالميذ المستوى الخامسة من التعليم االبتدائي. 

 روق ذات دالة إحصائيا بين التالميذ حول مدى كفاية التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية وفق متغير وجود ف

 .  الجنس، حيث اتضح من خالل النتائج اإلناث أظهروا وعيا مروريا أكثر من الذكور

أخرى من النتائج نذكر أهمها وتم التوصل أيضا من خالل الدراسة االستطالعية وكذا المالحظة المباشرة إلى مجموعة      

 :فيما يلي

  ضعف معرفة التالميذ بمرحلة األساس والتعليم قبل المدرسي لمحتوى التوعية المرورية، وضعف ممارستهم لهذا

 .المحتوى

 ال يشمل المنهج التعليمي للمرحلة االبتدائية وبالخصوص مستوى الخامسة ابتدائي على أي مقرر للتوعية المرورية. 

 لتالميذ لم تتح لهم الفرصة لزيارة مراكز الفحص اآللي أو معارض المرورغالبية ا. 

  غالبية المدارس التي طبقت فيها الدراسة لم تقم باحتضان أي يوم إعالمي أو ورشة عمل أو محاضرة حول التوعية

 .المرورية

 والتوعوية عامة مثل األسرة  أغلب أهداف التوعية المرورية ال تحقق بالدرجة المطلوبة مع غياب األجهزة التربوية

 .والمدارس والمؤسسات االجتماعية وغيرها من بيوتات التعليم، وعدم لعب دورها في التنشئة والتوعية الرورية

 :وانطالقا من عرض ومناقشة نتائج الدراسة نوصي بما يلي
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 على السالمة موضوع لخدمة المدرسية اإلذاعة تفعيلمن األفضل تناول التوعية المرورية في شكل نشاط مدرسي،ك 

 الطريق أفضل على بالسالمة تتعلق مسابقات إعداد، أو .التمثيلية والعروض الصباحية الكلمات خالل من الطريق

 .للتالميذ اإلرشادات بعض توضح مطويات صور، مقاالت، توزيع كاريكاتير، شعار،

 والمعلمين التالميذ توعية في منهم واالستفادة يالمرور األمن رجال باستقطاب الحافالت لسائقي تدريبية دورات عمل 

 .أيضا

 على  التربوية تخصصاتهم بمختلف المعلمين تعين المدارس موحدة لجميع وثيقة إعداد طريق معالجة عن آلية تكون أن

المعلمين  قبل من مسبقا المعدة الدروس لتنفيذ عائق هناك يكون بدون أن الطريق على والسالمة المروري الوعي نشر

 .تخصصه حسب كل

 :المراجع

 .جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية، واقع الحمالت التوعوية المرورية، (1115)أبو إسماعيل أكرم عبد القادر،  .2

، أسباب وقوع حوادث المرور لألطفال والشباب وسبل الوقاية منها، مجلة الشرطة (1112)البكري عالء الدين،  .1

 .، عمان52، السنة 515الشرطية،العدد للدراسات والثقافة 

الجانب : ، نحو إستراتجيات للتربية المرورية في رياض األطفال، بحث مقدم إلى ندوة أمن الطفل(2118)بندر سهام،  .5

 .، اإلمارات العربية المتحدة2األمني في تربية الطفل، مركز البحوث والدراسات في القيادة العامة لشرطة دبي، ط

 .، جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية2، التربية المرورية مدخل في إعداد المعلم، ط(1121)ن محمد،بيان سعد الدي .0

، جامعة نايف للعلوم األمنية، (021: )، حمالت التوعية المرورية العربية، العدد(1115)الخضور أديب محمد،  .3

 .السعودية

عية المرورية في رفع مستوى الوعي المروري دراسة شبه ، دور أفالم التو(1113)الخلف عبد هللا حامد عبد هللا،  .1

تجريبية على طالب الرحلة الثانوية في مدينة الرياض، رسالة ماجستيـر غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .األمنية ، سعودية

 لدراساتل الشرطة مجلة .المستقبل جيل تحصد المرور حوادث  واع مروري جيل نحو ،(1112) طارق، سليمان .5

 .52السنة ، 515 الشرطية، والثقافة

 .www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=6819الشويري إلياس،  .8

مناهج ، مدخل إلى (1111)عباس محمود خليل، العبسي محمد بكر نوفل وحمد مصطفى وأبوعواد فريال محمد،  .1

 .البحث في التربية و علم النفس، دار المسيرة، عمان

 .، جغرافية النقل، مكتبة األنجلو المصرية، مصر(1115)عبده سعيد عبده،  .21

مفهومه، أدواته، أساليبه، دار الفكر : ، البحث العلمي(1115)عدس عبد الرحمان، عبيدات ذوقان، كايد عبد الحق،  .22

 .0للنشر والتوزيع، عمان، ط

، دور التربية في تفهم وتطبيق األنظمة المرورية، جامعة نايف للعلوم األمنية، (1111)محمد،  بن ي عادلالكند .21

 .السعودية

 على السالمة وثيقة)مؤسساته  محاوره، أهدافه، أهميته، مفهومه، :المروري ، الوعي(1118)محمد،  بن الكندي عادل .25

 اإلنسانية العلوم مناهج تطوير دائرة المناهج لتطوير العامة المديرية، (كأنموذج العمانية الدراسية المناهج في الطريق

 .الحياتية المهارات قسم

، مكة المكرمة، ( 01)م ( 21151)، إستراتيجية مرورية قـابلة للتطبـيق ، الندوة عربية ( 1112) الل  زكـريا يحي،  .20

 .السعودية

، طرق التدريس، ورقة مقدمة إلى ندوة مناهج التعليم العام التي نظمتها الهيأة (1111)الناقة محمود كامل حسن،  .23

 .اإلسالمية العالمية للتعليم، وزارة التعليم العام ، المغرب

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=6819
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La surveillance Médico-psychologique du Chauffeur                  

 est un acte de prévention. 
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Résumé :  

Problématique : Le nombre des victimes des accidents de la  circulation ne cesse d’augmenter chaque 

année et constitue une préoccupation pour la santé publique dont l’Organisation mondiale de la santé 

consacre un volet particulier dans ses programmes de prévention à l’échelle collective. Parmi les 

causes des accidents de la circulation ce sont les états de fatigue et de somnolence et la conduite en état 

d’ivresse et sous l’effet de la consommation de stupéfiants. Des efforts sont déployés pour  réduire le 

nombre des accidents de circulation et la majorité des textes réglementaires Algériens priorisent des 

actions curatives par des mesures pénalisantes. La prévention demeure  très restreinte et les statistiques 

actuelles  des victimes sur les routes est un bon indicateur. 

Objectifs :-Identifier  les aspects de la prévention en lien avec les états de santé pour une décision 

d’aptitude  à la conduite de véhicule.-Détailler les causes relatives à la santé du chauffeur comme 

facteur accidentogéne. 

Méthodologie : L’échantillon de l’étude est composé de chauffeurs des entreprises suivis dans le cadre 

de la visite périodique en médecine du travail. Ils sont soumis à un protocole médical  spécial  pour 

décider  secondairement leurs aptitudes à la conduite de véhicule en compatibilité avec leurs états de 

santé. 

Résultats : Dépistage d’un nombre non  négligeable d’affections surtout  oculaires dont le barème 

visuel officiel  contre indique pour certains la conduite de véhicule sans correction ; de même que des 

affections neuropsychiatriques (les épileptiques ou sous traitement psychotropes). 

Discussion : L’accidentologie est multifactorielle et l’état de santé physique ou mentale du conducteur 

du véhicule quelque soit la nature du trajet  (professionnelle, touristique,…) est soumise à un avis 

médical en amont dans le cadre de suivi et en aval dans le cadre d’expertise ce qui peut renforcer 

davantage la prévention. 

Conclusion : Il est impératif de consolider les champs d’actions  de prévention par le biais des centres 

de recherche pluridisciplinaire pour améliorer les supports existants (réglementations, instances de 

suivi, ..) et de créer des passerelles pour concrétiser les efforts effectifs en faveur de la prévention des 

accidents en Algérie. 

Mots clés : Surveillance médicale et psychologique – accidents de travail et de trajet- chauffeur –

prévention. 

 .أداة وقاية, للسائقنفسية -المراقبة الطب: عنوان المداخلة

لم يبرح عدد ضحايا حوادث المرور يرتفع سنويا و يعد مشكل للصحة العمومية فقد أفردت له المنظمة العالمية للصحة : اإلشكالية

فمن بين أسباب حوادث السير هي حاالت اإلنهاك والنوم أثناء السياقة أو حاالت سكر و تناول المخدرات أو المهلوسات .برامج وقاية

من جهة أخرى نالحظ أن مجموع المجهودات التي بذلت بالجزائر للحّد من حوادث المرور هي حزمة من .ن طرف سائق المركبة م

القوانين التي أعطت حيزا كبيرا للجانب الردعي و العقابي اتجاه السائق دون األخذ بعين االعتبار بالمسببات الحقيقية لمعالجتها و 

اربة الوقائية ال تزال محصورة في مجاالت تحسيسية ال ترقى إلى الجانب الفعلي لتغيير الواقع و فالمق.لتفادي تكرار ظروفها

 .اإلحصائيات السنوية لحوادث المرور هي المؤشر الصادق

 . النفسي لحالة السائق إلقرار رخصة  تأهيله للسياقة  -تقديم الجوانب الوقائية من خالل المجال الطب-:األهداف

 .ت المرضية التي ال تتناسب مع السياقة و التي تعد من أبر  أسباب حوادث المرورتفصيل الحاال-

دراسة وصفية لعينة متكونة من مجموع األشخاص الذين يعملون بمؤسسات و يشتغلون في منصب سائق مهني من : نوع الدراسة 

بمصلحة طب العمل و لمجموعة من االختبارات الطبية و خضعت العينة  إلى الكشف الطبي السنوي . خالل المناوبة و العمل الليلي 

 .بمهنة السائق حتى نتمكن من إقرار التأهيل لمهنة سائق.النفسية الخاصة بالتشخيص المبكر الضطرابات النوم 

mailto:hachelafih@hotmail.fr
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حسب  تشخيص بعض الحاالت المرضية التي ال تتناسب حالتها الصحية مع مهنة سائق مثل اضطرابات النوم و الذي يلزم: النتائج

نفسية من تشخيص حاالت تمنع فيها -كما سمحت هذه المتابعة الطب.القياس الوظيفي المهني و المعتمد رسميا بعدم مزاولة المهنة 

 .بصفة مطلقة السياقة مثل المرضى الذين يعانون من مرض الصرع أو يخضعون إلى عالج عن طريق المهلوسات 

لسائق المركبة ( العضوية و النفسية ) لمرور و السير هو متعدد األسباب و الحالة الصحية إن علم الحوادث فيما يخص ا: تحليل النتائج

نفسي مسبق في إطار المتابعة المنتظمة و كشف بعدي في -كمستعمل للطريق في إطار مهني أو حتى سياحي يخضع إلى كشف طب

 .إطار رأي خبرة و هي كلها منافذ لتقوية الوقاية من حوادث المرور

من الضروري تفعيل و توطيد مساحات العمل الجماعي المتعدد التخصصات على مستوى مراكز البحث و المؤسسات :  صةالخال

المكلفة بهذا المجال بالجزائر واالنتقال إلى العمل الميداني الفعال فكل المستلزمات أصبحت متوفرة بشكل مقبول يسمح باالنتقال 

 .ركة الجميع في الحّد من هذا الوباء القاتلالمنهجي نحو أعمال ميدانية تسمح بمشا

 .الوقاية -مهنة السائق -حوادث العمل و السير –المتابعة الطيبة و النفسية : يةكلمات مفتاح

Problématique :  

Le nombre des victimes des accidents de la  circulation ne cesse d’augmenter chaque année et 

constitue une préoccupation pour la santé publique dont l’Organisation Mondiale de la Santé 

« OMS » consacre un volet particulier dans ses programmes de prévention à l’échelle collective et au 

niveau de chaque pays.  

L’un des volets étiologiques dans l’accidentologie c’est l’élément humain dont il est souvent occulté 

dans les programmes de prévention routière .Nous citons parmi les éventuelles causes en relation avec 

l’état  psychophysiologique des chauffeurs c’est  les états de fatigue et de somnolence ainsi que la 

conduite en état d’ivresse et sous l’effet de la consommation de stupéfiants. Ces risques sont majorés 

surtout pour les chauffeurs qui occupent ce poste dans leur travail où le risque d’exposition à un 

événement accidentogéne sur la route est augmenté en fonction de la nature de leurs tâches 

professionnelles (transporteur, des missions fréquentes et de long trajet …).  

Des efforts ont étés déployés en matière de réduction du nombre des accidents de la circulation et la 

majorité des textes réglementaires Algériens priorisent des actions curatives par des mesures 

pénalisantes à l’égard des chauffeurs mis en cause bien que la réglementation en vigueur exige un 

control médico-psychologique dans différentes étapes dans le cadre de l’aptitude du chauffeur à la 

conduite du véhicule. 

 Les aspects préventifs demeurent  très restreints et les statistiques actuelles  des victimes sur les 

routes est un bon indicateur de ce manquement effectif. 

Notre travail s’articule à travers ce constat sur des anomalies liées à la santé du chauffeur par une 

étude descriptive et la présentation de la méthodologie de prise en charge médico-psychologique 

appuyée  par un support juridique Algérien dans le but d’une contribution préventive des accidents de 

la circulation. 

Objectifs : Parmi les objectifs assignés à notre  travail sont : 

- Définir les critères d’aptitude à la conduite de véhicule en rapport avec l’état de santé du chauffeur. 

- Détailler  les causes relatives à la santé du chauffeur comme facteurs générateurs d’accidents de la 

circulation 

- Identifier  les aspects de la prévention des accidents de la circulation en lien avec les états de santé 

du chauffeur. 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude transversale descriptive réalisée auprès des chauffeurs des 

entreprises conventionnées avec le service de médecine du travail au niveau du secteur sanitaire de 

Mostaganem sur une période de deux années consécutives. 

L’échantillon de l’étude est composé d’une centaine de travailleurs occupant le poste de chauffeur 

dans différentes entreprises suivis dans le cadre de la visite périodique réglementaire de médecine du 

travail.  

L’échantillon de l’étude a bénéficié d’une visite médicale générale et ciblée sur l’appareil 

ophtalmologique, endocrinienne et neuropsychiatrique  avec des examens para cliniques spécialisés 
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(examens sanguins, visiotest…) pour dépister les affections contre indiquant la conduite de véhicule. 

Notons que l’interrogatoire notifié dans le dossier médical des chauffeurs concerne l’existence ou non 

des antécédents de maladies chroniques surtout de nature métaboliques et neuropsychiatriques, la 

notion de prise médicamenteuse notamment les psychotropes ou de somnifères ainsi que des  

antécédents d’accidents de travail dont celles de trajet. 

La décision d’aptitude médicale est prononcée pour l’acuité visuelle en fonction du barème visuel 

établis par un support réglementaire. 

Pour rappel, le visiotest est un appareil d’investigation visuelle qui permet d’explorer l’acuité visuelle 

de prés et de loin, la vision stéréoscopique, les phories et le chromatisme .Cet appareil est couplé à la 

campimétrie pour explorer le champ visuel. 

Résultats : 

L’échantillon de l’étude est composé de 101 chauffeurs travaillant dans vingt cinq entreprises 

réparties dans leurs majorité entre le secteur publique et le reste au secteur privé au nombre de cinq 

entreprises .Tous les secteurs d’activité sont présents dans l’étude mais le secteur agroalimentaire est 

prédominant au nombre de neuf entreprises. 

La fourchette d’âge des chauffeurs est comprise entre 25 et 60 ans et plus du 2/3 de l’échantillon 

conduisent les véhicules de poids lourds (n =64). (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Résultats selon la nature de l’activité des entreprises 

 

Secteurs d’activités  Entreprise publique  Entreprise Privé 

Agroalimentaire  07 02 

Bâtiments et Travaux publiques  02 00 

Hydraulique 01 00 

Banque 04 00 

Industrie 03 01 

Administration 03 00 

Santé 00 01 

Mécanique automobile 00 01 

Total  20 05 

 

Les principales affections dépistées au cours de l’étude sont essentiellement de nature 

ophtalmologiques (17 cas) puis en seconde place les troubles musculo-squelettiques (16 cas). 

Ci-dessous le tableau récapitulatif de l’ensemble des pathologies dépistées au cours de l’étude 

(Tableau 2) :Tableau 2 : Résultats selon la nature des maladies dépistées. 

 

Nature des maladies dépistées Nombre de cas  

Affections Ophtalmologiques (troubles de vision, conjonctivite,…) 17 

Troubles Musculo-squelettiques (lombalgies, hernie discale,…) 16 

Troubles Métaboliques (diabète, surpoids,..) 05 

Troubles Cardio-vasculaires (Hypertension, …) 08 

Affections Dermatologiques (urticaire, …) 10 

Troubles Urinaires (infections, …) 04 

Troubles Digestifs (gastrite, colopathie, hémorroïdes,..) 06 

Affections Respiratoires (bronchite, …) 02 

Affections Neurologiques (épilepsie,…) 01 

Affections Psychiatriques (Angoisse, alcoolique ….) 03 
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En plus du dépistage d’un nombre non  négligeable d’affections qui  contre indiquent de manière 

absolue la conduite de véhicule telles que les affections neuropsychiatriques (les épileptiques ou 

sujets sous traitement psychotropes), de même on à découvert deux chauffeurs qui sont des 

alcooliques chroniques. 

 

La prise en charge médicale a touché presque la moitié de l’échantillon (n = 59) qui ont bénéficiés de 

différentes attitudes thérapeutiques (Tableau 3): 

Tableau 3 : Résultats selon la nature de la pris en charge. 

 

Nature de prise en  charge Nombre de cas 

Traitement medical 29 

Changement du poste de travail  04 

Correction visuelle  09 

Apte au poste sans investigations complémentaires 42 

Total 101 

 

Nous remarquons aussi que quatorze sujets qui ont bénéficiés d’investigations visuelles par le 

visiotest mais leurs dossiers de décision d’aptitude au poste de travail sont  restés  en instance vue que 

les intéressés n’ont pas manifestés un intérêt pour leur suivi médical et leurs administrations 

respectives n’ont pas préconisées à un control rigoureux et réglementaire pour les fiches d’aptitude de 

leurs salariés remises par le service de la médecine du travail. 

Discussion :  

L’accidentologie est multifactorielle et l’état de santé physique ou mentale du conducteur du véhicule 

quelque soit la nature du trajet  (professionnel, touristique,…) est soumise à un avis médical en amont 

dans le cadre de suivi et en aval dans le cadre d’expertise ce qui peut renforcer davantage la 

prévention. 

Cependant bien que la littérature scientifique relative aux questions de l’impact de l’état de santé des 

chauffeurs et le nombre des accidents de circulation demeure divergente sur certains aspects, nous 

optons vers celles qui consolident davantage la démarche de la prévention. 

Dans notre étude nous a avons dépistés les affections ophtalmologiques au premier rang bien que la 

réglementation Algérienne exige dans le dossier administratif du permis de conduire un certificat 

médical général et un second certificat réservé uniquement pour l’acuité visuelle .Cette démarche sur 

le terrain se résume  malheureusement par une simple formalité dont le plus souvent elle est 

dépourvue d’un examen médical approfondi  pour l’appareil oculaire .A noter que les anomalies de la 

vision ont étés incriminés dans le risque accidentologique prouvé par exemple par  l’étude de 

Laberge-Nadeau (1996) qui montre que chez les chauffeurs poids-lourds, un effet des troubles de la 

vision binoculaire sur la gravité des accidents mesurée en nombre de victimes. 

Le repérage de ce type d’affections oculaires nous a permis d’orienter les intéressés pour une 

éventuelle correction optométrique malheureusement certains dossiers sont restés en instance et donc 

devaient êtres sanctionnés car une aptitude médicale au poste en suspens est considérée comme une 

faute professionnelle surtout que le poste de travail concerne des chauffeurs dont les 2/3 conduisent 

des véhicules de poids lourds. 

Sur le chapitre relatif aux maladies métaboliques et endocriniennes ,nous avons dépistés surtout des 

cas de diabète mal équilibré et là aussi  le risque d’accidents pour les chauffeurs ayant un diabète où 

le risque est beaucoup plus lié aux épisodes hypoglycémiques qui peuvent survenir occasionnellement 

comme prouvé dans l’étude de Ward (1990) portant sur158 patients insulinodépendants et montre que 

98 % ont vécu des épisodes d’hypoglycémie et que pour 30 % cela constituait un problème important. 
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Des épisodes d’hypoglycémies au volant sont rapportés par 40 % des patients conducteurs et 13 % 

disent avoir été accidentés du fait de leur hypoglycémie. 

Dans notre étude, les sujets souffrants de ce type de pathologies ont bénéficiés d’un changement de 

poste de travail  leur contre indiquant la conduite dans un cadre professionnel et les trajets de longue 

distance. 

Dans notre étude nous avons aussi identifié surtout des épileptiques sous traitement anti comitialité et 

des sujets souffrants de conduites addictives notamment la prise d’alcool et la consommation de 

psychotropes .Par rapport aux affections neurologiques dont l’épilepsie, certaines études dont celles 

de Lings (2001) comparant 159 sujets épileptiques à 559 témoins montre que 10 sujets épileptiques 

ont été traités en service d’urgence à la suite d’un accident de circulation contre 5 témoins seulement, 

ce qui augmenté le risque d’accidents de circulation et à le multiplié par sept. De même, concernant 

l’effet de la consommation de l’alcool sur la conduite, il multiplie le risque relatif calculé pour son 

effet accidentogéne  de 30-50 % (Preusser D,  2001).En plus, les études épidémiologiques sur de la 

consommation du cannabis montrent en général que cette consommation constitue  un facteur de 

risque important d’accident de circulation (Macdonald 2003, Chipman, 2003). 

D’autres aspects qui concerne la santé mentale du conducteur et son comportement au volant montre 

le lien causal entre le malaise mental et des formes d’irritabilité et d’agressivité manifestées au volant  

et exprimées par exemple par le non respect du code de la route, la vitesse excessive, l’inattention  et 

qui contribuent comme facteurs de risques important dans les accidents de la route. Ainsi à partir d’un 

questionnaire postal envoyé à 422 conducteurs et d’entretiens approfondis sur un sous-groupe de 66, 

Simon et Corbett (1996) montrent que le stress, qu’il trouve son origine dans l’activité de conduite ou 

en dehors, est positivement lié à la transgression des règles du code de la route. Elles montrent aussi 

que les femmes présentent un niveau de stress supérieur mais réagissent en général moins par des 

transgressions du code. Les auteurs mettent ces résultats en relation avec le fait que les hommes sont 

socialement encouragés à se montrer agressifs, actifs, compétitifs et à prendre des risques, ce qui n’est 

pas le cas pour les femmes. Elles constatent cependant qu’il existe une petite proportion de femmes 

dont le comportement est identique à celui des hommes. Ces constats les conduisent à penser que le 

style de conduite est influencé par le style de vie indépendamment du genre. Ainsi, certaines femmes 

en  compétition professionnelle dans un milieu dominé par les hommes semblent présenter plus 

volontiers un comportement agressif. 

Les troubles du sommeil vue la nature des postes de travail surtout pour les chauffeurs qui font 

souvent des missions fréquentes et conduisent la nuit ou font de long trajet (transporteurs routiers) 

sont exposés aux dettes du sommeil , de la fatigue psychique ce qui peut générer des états de manque 

de vigilance , d’inattention , de troubles de mémoires et en général à une atteinte progressive des 

capacités cognitives dont la majorité des accidents de la route se produisant la nuit impliquent surtout 

les véhicules de poids lourds et les bus qui sont mis en cause .En effet , Certaines études estiment que 

la somnolence jouerait un rôle majeur dans plus de 25% des accidents de la route chaque année. Les 

accidents causés par la somnolence au volant sont plus susceptibles de se produire le soir ou en après-

midi (périodes de plus grande somnolence), de se produire sur les routes ayant des limites de vitesses 

plus élevées, de n’impliquer qu’un seul véhicule qui dévie de sa trajectoire, et d’engendrer des 

blessures sérieuses. Le conducteur est généralement seul et fait peu d’efforts particuliers pour ralentir 

ou entreprendre une action visant à réduire les risques d’accidents (Ministère des transports Canadien,  

2001). De même, la National Sleep Foundation rapporte également que chaque année, au moins 100 

000 accidents de la circulation se produisent du fait de conducteurs somnolents. Cela correspond à 

environ 71 000 blessures et 1 500 décès qui auraient facilement pu être évités. 

Sur le plan réglementaire Algérien , l’’article 185 et 188 du décret exécutif n 04-381 du 15 

Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière 

mentionne l’intérêt de la visite médicale qui atteste l’aptitude à la conduite soit pour délivrer le permis 
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, ou le renouveler ainsi elle explique les circonstances qui obligent les pouvoirs publiques pour 

soumettre le chauffeur à un examen médical obligatoire       ( après un accident mortel , conduite en 

état d’ivresse ou sous l’effet de la consommation de cannabis ou de stupéfiants ). 

Malheureusement sur le terrain les modalités d’organisation de ce circuit qui à trait à la santé 

préventive dans le cadre des missions de la médecine du travail et qui concerne toutes les professions 

et tout les secteurs d’activité publique et privés dont le poste de chauffeur ne trouve pas une bonne 

implication des instances concernées. 

Les accidents de la route dont l’Algérie occupe  les premières places dans le monde doivent nous 

incités tous à s’impliquer davantage pour mieux appréhender selon la nature du terrain et la 

composante sociale pour produire des plans préventifs adaptés à notre contexte local. Les entreprises 

dont la nature de leur activité concerne le transport doivent être soumises à un control médical et 

psychologique rigoureux de leurs chauffeurs  et les instances de veille réglementaire doivent 

davantage procéder au control en aval pour vérifier les applications  effectives des  recommandations 

consignées  par la médecine du travail. 

Les organismes de recherche scientifique sont invitées à mieux consolider leurs efforts dans un cadre 

pluridisciplinaire conjointement avec les autres organismes étatiques (les services de sécurité, la 

protection civile, la direction des transports, la direction des travaux publics, la direction de la 

santé,…) afin de mieux cerner les causes des accidents de la circulation  et de proposer des solutions 

adéquates. 

 

Conclusion : Il est impératif de consolider les champs d’actions en matière de prévention par le biais 

des centre de recherche universitaires pluridisciplinaire pour améliorer les supports existants  ( 

réglementations , instances de suivi et de control , ..) et de créer des passerelles pour concrétiser les 

efforts effectifs en faveur de la prévention des accidents de la circulation en Algérie. 
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 أثر إنفاذ القانون على حوادث المرور

 حكيم  واي/ السايح بوساحية، ا/ أ

 جامعة تبـــســـة

bbsayeh@hotmail.com  

 

 : الملخص

 044،444حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة في كثير من البلدان، فالتقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 

شخص يموتون سنويا في حوادث الطرق في شتى أرجاء العالم، حاالت الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 

 1و ما قدرته منظمة دول التعاون االقتصادي بما يقرب منتؤدي إلى تكلفة كبيرة في التكاليف االجتماعية واالقتصادية وه

 . في المائة من فقدان للناتج القومي اإلجمالي 2إلى 

البحوث األكثر شيوعا والتي تتناول المنع والحد من حوادث الطرق تشير إلى ثالثة مناهج، وهي البيئة، الحلول 

٪ من 04ية واستنادا إلى استعراض السياسات األخيرة، حوالي التقديرات النظرالهندسية، التعليم واإلنفاذ القانوني، ف

الحوادث المرورية في أوروبا يمكن منعها أو تجنبها إذا ما تم االلتزام التام بقواعد السالمة المرورية من طرف مستخدمي 

القيادة في حاالت السكر  الطرق تجنبا الرتكاب المخالفات، فالتقديرات تشير إلى أن االمتثال الكامل ألنظمة السرعة، تجنب

٪ من 11٪ من حاالت الوفيات، وما يصل إلى 83 والتعب واستخدام األجهزة الواقية دائما يمكن أن ينقذ ما يصل إلى

 .اإلصابات الناجمة عن حوادث أخرى ذات الصلة

اسة حركة السالمة تعزيز السالمة المرورية من خالل القوانين المختلفة يلخص األدلة بشأن الفوائد الناجمة عن سي

 خاصة في جانبها التشريعي، خاصة فيما يتعلق باألسباب التي تجعل من إنفاذ هذه القوانين والتنظيمات يتوقع أن يكون لها 

السرعة الهاتف النقال، حزام األمن والسياقة في ة في معالجتها لمظاهر عدة تتعلق بحركة السير منها تأثير على السالم 

 .من العناصر الموجودة في البرامج الروتينيةحالة سكر وغيرها 

إنفاذ القانون يشير على نطاق واسع إلى أي نظام والذي يتصرف من خالله بعض أعضاء المجتمع بطريقة 

منظمة لتشجيع االنضمام إلى القانون من خالل اكتشاف ومعاقبة األشخاص الذين ينتهكون القواعد والمعايير التي تحكم ذلك 

ى الرغم من أن إنفاذ القانون قد يكون في معظمه متعلقا بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة، االنتهاكات للقواعد المجتمع، وعل

والمعايير تزداد يوما بعد يوم، فاإلنفاذ هو المجال المحدد لمجال النشاط الذي يهدف إلى السيطرة على سلوك مستخدمي 

 .ن أجل إحداث حركة آمنة وفعالة في حركة المرورالطريق من خالل إجراءات وقائية، عقابية ومقنعة م

هناك اعتراف متزايد بمخاطر القيادة العدوانية والخطرة والتي تحتاج إلى بذل جهود للحد منها باتخاذ اإلجراءات 

  :المناسبة إلنفاذ قوانين المرور لحماية سالمة الجمهور وعلى ضوء ذلك نطرح اإلشكالية التالية

لمرور دور في الحد من الحوادث، رغم أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك، وما هي الطرق الكفيلة هل إلنفاذ قوانين ا

 بتطوير زيادة كفاءة وفعالية إنفاذ العمليات؟

 :نتناول هذا الموضوع في

  تأثير إنفاذ القانون على حركة المرور -10

  المرور األضواء المرورية، حزام األمانتقييم دور الشرطة، السرعة، كاميرات المراقبة والرادارات، إشارات 

 الوسائل -10

 العقوبات المالية، إلغاء الترخيص، سحب الرخص 

 اآلليات الجديدة -10

  نظام السحب بالتنقيط، لجان المرور، العقوبات الجزائية 

 تقييم مدى إنفاذ القوانين والبرامج -10
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Abstract: 

      Road accidents are the leading cause of death in many countries, it's been estimated that 

approximately 400,000 people die each year in road accidents in various parts of the world, deaths 

and injuries caused by road accidents lead to a significant cost in the social and economic costs, about 

which OECD says it's about 1 to 2 per cent of the loss of the GNP. 

      The most common researches dealing with prevention and the reduction of road accidents suggest 

three approaches, namely the environment, engineering solutions, education and legal enforcement, 

thus theoretical estimates and based on a review of recent policies, about 50% of traffic accidents in 

Europe can be prevented or avoided if the full commitment rules of traffic safety by road users to 

avoid wrongdoing, full compliance with the regulations speed, avoid driving in cases of alcohol-drink 

and fatigue and the use of protective devices always can save up to 38% of deaths and up to 17% of 

injuries caused by other related accidents. 

      Promote traffic safety through various laws summarizes the evidence about the benefits of traffic 

safety policy, particularly in the legislative part, especially with regard to the reasons that make the 

enforcement of these laws and regulations are expected to have impact on safety in the handling of 

several aspects related to the movement of traffic from mobile speed, security belt and drunk driving 

and other items in the routine programs. 

      Law enforcement refers broadly to any system which through some members of the community 

act in an organized manner to promote adherence to law by discovering and punishing those who 

violate the rules and standards that govern the community, and despite the fact that law enforcement 

may be mostly related to the prevention and punishment of crimes committed, violations of the rules 

and standards are increasing day after day, so the enforcement is the specific area of the field of 

activity which aims to control the behavior of road users through preventive punitive and convincing 

action in order to bring about the safe and efficient movement of traffic. 

      There is an increasing recognition of the dangers of aggressive and dangerous driving that need to 

make efforts to reduce them by appropriate actions such as traffic laws enforcement to protect the 

safety of the public. 

Problematic: Does traffic law enforcement have a role in reducing accidents, although the practice 

proven otherwise, and what are the ways to develop more efficient and effective enforcement 

operations? 

 :مقدمة

 044،444حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة في كثير من البلدان، فالتقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 

شخص يموتون سنويا في حوادث الطرق في شتى أرجاء العالم، حاالت الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 

 1تصادية وهو ما قدرته منظمة دول التعاون االقتصادي بما يقرب منتؤدي إلى تكلفة كبيرة في التكاليف االجتماعية واالق

 .في المائة من فقدان للناتج القومي اإلجمالي 2إلى 

البحوث األكثر شيوعا والتي تتناول المنع والحد من حوادث الطرق تشير إلى ثالثة مناهج، وهي البيئة، الحلول 

٪ من 04ات النظرية واستنادا إلى استعراض السياسات األخيرة، حوالي التقديرالهندسية، التعليم واإلنفاذ القانوني  ف

الحوادث المرورية في أوروبا يمكن منعها أو تجنبها إذا ما تم االلتزام التام بقواعد السالمة المرورية من طرف مستخدمي 

ة، تجنب القيادة في حاالت السكر الطرق تجنبا الرتكاب المخالفات فالتقديرات تشير إلى أن االمتثال الكامل ألنظمة السرع

٪ من 11٪ من حاالت الوفيات، وما يصل إلى 83 والتعب واستخدام األجهزة الواقية دائما يمكن أن ينقذ ما يصل إلى

 .اإلصابات الناجمة عن حوادث أخرى ذات الصلة

ة عن سياسة حركة السالمة تعزيز السالمة المرورية من خالل القوانين المختلفة يلخص األدلة بشأن الفوائد الناجم

 خاصة في جانبها التشريعي، خاصة فيما يتعلق باألسباب التي تجعل من إنفاذ هذه القوانين والتنظيمات يتوقع أن يكون لها 

السرعة الهاتف النقال، حزام األمن والسياقة في ة في معالجتها لمظاهر عدة تتعلق بحركة السير منها تأثير على السالم 

 .وغيرها من العناصر الموجودة في البرامج الروتينيةحالة سكر 

إنفاذ القانون يشير على نطاق واسع إلى أي نظام والذي يتصرف من خالله بعض أعضاء المجتمع بطريقة 

منظمة لتشجيع االنضمام إلى القانون من خالل اكتشاف ومعاقبة األشخاص الذين ينتهكون القواعد والمعايير التي تحكم ذلك 

مع، وعلى الرغم من أن إنفاذ القانون قد يكون في معظمه متعلقا بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة، االنتهاكات للقواعد المجت

والمعايير تزداد يوما بعد يوم  فاإلنفاذ هو المجال المحدد لمجال النشاط الذي يهدف إلى السيطرة على سلوك مستخدمي 

 .مقنعة من أجل إحداث حركة آمنة وفعالة في حركة المرورالطريق من خالل إجراءات وقائية، عقابية و
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هناك اعتراف متزايد بمخاطر القيادة العدوانية والخطرة والتي تحتاج إلى بذل جهود للحد منها باتخاذ اإلجراءات 

واقع العملي المناسبة إلنفاذ قوانين المرور لحماية سالمة الجمهور، فهل إنفاذ هذه القوانين يحد من الحوادث، رغم أن ال

 يثبت عكس ذلك، وما هي الطرق الكفيلة بتطوير  يادة كفاءة وفعالية إنفاذ العمليات؟

 تقييم إنفاذ القانون وحركة المرور: المبحث األول

إن السلطات العمومية يجب أن تتكيف مع قوانين المرور السارية المفعول وتطبيقها التطبيق الصحيح والعادل في 

 .عيم سياسة أمن الطرق والتكفل بهذا الجانب الذي أصبح مطلبا وطنيا يجب إعطاءه األولويةالميدان، تطوير وتد

 العملية الفعلية لحركة المرور: المطلب األول

بأنه يتألف من ثالثة عناصر تدريجية محددة، التشريعات Rothengatter (1994 )إنفاذ القوانين وصف من قبل 

تنظم االستخدام اآلمن لنظام المرور بواسطة مستخدمي الطريق، الضبط األمني أو المرور التي تحدد القوانين واللوائح التي 

للتأكد من امتثال مستخدمي الطرق للتشريعات المقررة، وأخيرا العقوبات القانونية المفروضة على مستخدمي الطرق عند 

  .ارتكاب مخالفة للتشريع

ا أساسيا في تحديد األثر وفعالية إنفاذ نظام قانون المرور، كل مكونات هذه الخطوات الثالث الحكيمة تلعب دور

ومع ذلك، فاألنشطة التي ترتبط بالضبط الحالي لقوانين المرور هي التي تعتبر العنصر الرئيسي إلنفاذ أي نظام، مثل هذه 

المحددة وتحديد وتعريف  األنشطة تشكل االرتباط بين المكونات األخرى للنظام موفرة الوسائل لتنظيم االمتثال للتشريعات

 (.2411الجمعية السعودية، ) يتطلب سلوكهم  شكال من أشكال التصرف التأديبي  الذين الطرق مستخدمي

األنشطة المرتبطة بالضبط األمني هي أيضا الجوانب األكثر وضوحا وتفاعلية إلنفاذ نظم المرور وغالبا ما تشكل 

الذي يمكن لهذه األنشطة على تشكيل التصور العام  الذي يعتبر عنصرا هاما في أساس الرأي العام بشأن اإلنفاذ  والتأثير 

عملية اعتدال سلوك مستخدمي الطرق وكذلك يسلط الضوء على الدور المركزي لضبط الحركة المرورية داخل نظام  

 (.2418حسين المجالي، )اإلنفاذ 

 تعريف إنفاذ قانون المرور: المطلب الثاني

أنه مجال نشاط يهدف إلى السيطرة ( 1974منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،)ن المرور يعرف إنفاذ قانو

ومراقبة على سلوك مستخدم الطريق عن طريق اتخاذ تدابير وقائية، عقابية ومقنعة من أجل إحداث حركة آمنة وفعالة 

ق، بات واضحا وفقا للتقديرات المستمدة لحركة المرور، وأهمية إنفاذ قانون المرور، كوسيلة لتعديل سلوك مستخدم الطري

٪ 20٪ إلى 24مشيرة إلى أن القضاء على انتهاكات قانون المرور يمكن أن يؤدي إلى (  1998الغامدي،)من معظم البلدان 

 .من االنخفاض في عدد  اإلصابات

 الضبط األمني للمرور: المطلب الثالث

يهدف إلى اعتدال سلوك مستخدمي الطريق من قبل ضبط ضبط حركة المرور الذي يشمل مجال نشاط اإلنفاذ 

هو خلق وتعزيز Searles  (1930 )القوانين واللوائح التي تنظم استخدام شبكة الطرق، والهدف الرئيسي كما يقول

وهذا التعريف يحدد السالمة   والحفاظ على بيئة آمنة على مستوى الطرق من خالل ضمان االلتزام بقوانين المرور

            Southgate البحوث التي أجريت من قبل عدد من منظمات الشرطة   ومع ذلك باعتبارها الهدف الرئيسي لشرطة المرور

 :أشارت أن الضبط المروري له أولويتان رئيسيتان وهيMirrlees-Black(1991 ) و

 الحد من عدد وشدة حوادث الطرق. 

 بكة الطرقتحسين كفاءة ش. 

ال  الت السالمة تعتبر من قبل السلطات الشرطية األمنية الهدف الرئيسي ولكن تسهيل التدفق الحر للحركة ينظر  

إليه باعتباره هدف هام منفصل، الطريقة التي تحاول بها السلطات الشرطية تحقيق هذه األهداف هي موضوع  لعدد كبير 

Mirrlees-Black(1991 ) وSouthgateونورد إشارات كل من ( Solomon،1931)من المناقشات العامة والدراسات 

 :أن النهجين األكثر شيوعا والمشتركان لشرطة المرور هما

 تطبيق قوانين السير واألنظمة. 

 تعليم مستخدمي الطريق أفضل الممارسات. 

واألنظمة هو الذي ولد  رغم أن لكال النهجين جوانب مهمة في حركة المرور الشرطية، فإن تطبيق قوانين السير

أكبر قدر من البحوث والمصالح العامة، كما أن استخدام تقنيات اإلنفاذ يمثل جانبا أساسيا من الضبط المروري مما أسفر 

 Slomonعن العديد من الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المقررة لتحسين فعالية وكفاءة عمليات الشرطة، 

طرق بها تستخدم تقنيات إنفاذ قوانين المرور لتحقيق االلتزام بها، أوال، ردع سلوك المستخدم غير حدد ثالث ( 1931)
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اآلمن للطرق، ثانيا، تثقيف الجمهور على اعتماد سلوك أكثر أمانا وأخيرا، معاقبة، إذا لزم األمر، المستخدمين الذين  

 (.2442)مل األول في حوادث المرور المطير يخرقون القوانين المرورية خاصة وأن العنصر البشري هو العا

 :وذكر باحثون أن عملية الكامنة وراء إنفاذ قوانين المرور هي واحدة من قواعد تغيير السلوك، من خالل

 تعديل السلوك كرد فعل إلشارات وجود الشرطة. 

 تغيير المواقف بحيث يتم التقيد بأنظمة السالمة كنتيجة إلدخال القواعد القانونية. 

 بحيث يتم تعزيز قوانين السالمة على الطرق من خالل تفاعالت " المعايير االجتماعية"لقبول ضمن ا

 .مجموعة غير رسمية

في تحديد هذه العملية للتغيير السلوكي، تبر  على كل من المدى القصير والطويل آثار إنفاذ حركة المرور، فعلى 

ة مباشرة لمواجهة مستخدم الطريق لشك من أشكال نشاط اإلنفاذ، أما المدى القصير، اإلنفاذ له تأثير على السلوك كنتيج

على المدى الطويل، اإلنفاذ يسهل أكثر العملية االجتماعية العامة في تغيير المواقف بسبب  يادة الوعي المجتمعي للحاجة 

 (.2414أحسن مبارك طالب وآخرون، )الكامنة له واألهداف من وراء إنفاذ القانون 

 

 طرق اإلنفاذ التقليدية: الرابعالمطلب 

تطوير االستراتيجيات الهادفة إلى  يادة كفاءة وفعالية العمليات التقليدية المتعلقة بإنفاذ قانون المرور أدى إلى 

استخدام مجموعة مختلفة من الخيارات حول انتشار السيارات، والهدف من هذه االستراتيجيات هو  يادة قدرة تأثير الردع 

وجود سيارة تابعة للشرطة على سلوك مستخدمي الطريق، خيارات النشر المشتركة تنطوي على استخدام سيارات في حالة 

واستخدام المركبات المتحركة أو الثابتة، وكل من هذه الخيارات  صممت ( غير ملحوظة)شرطة مرئي أو غير مرئية 

على سلوك مستخدمي الطرق ثبت أنها تختلف اختالفا كبيرا لزيادة الردع، ولكن الطريقة التي يتم بها تحقيق هذا والتأثير 

 (.2443)السيد 

 إظهار اإلنفاذ -

استخدام استراتيجيات  وسيلة للتأثير على عادات مجتمع القيادة وتعظيم الكشف عن المخاطر المتوقعة هي أفضل

سلوك مستخدمي الطرق لكنه أثار أيضا تأثير كبير على  له للشرطة المرئي الوجود أن تبين فقد اإلنفاذ الواضح للغاية،

سلوكهم حسب موقع نشاط  تساؤالت بشأن تأثير المدة أو الهالة ألنشطة إنفاذ قوانين المرور، ولهذا معظم السائقين يكيفون

في اإلنفاذ، كما أن هذه الطريقة تحتاج إلى موارد كبيرة للتغطية الشاملة بشأن مراقبة شبكة الطرقات وهو ما جاء بالتفصيل 

 (.2440) 892-40المرسوم التنفيذي رقم 

 حركية اإلنفاذ -

مسألة ما إذا كان استخدام سيارات الشرطة الثابتة أو المتحركة في عمليات إنفاذ قوانين المرور ولد أيضا قدرا 

دمي الطرق على سلوك مستخ كبيرا من النقاش، فقد تبين في العديد من الدراسات أن نشر سيارة متوقفة له تأثير فوري أكبر

مع ذلك، عادة ما يكون هناك سوى عدد قليل من سيارات armor (1930 )ألنه يرى من قبل الكثير من السائقين، ويقول 

الشرطة المنتشرة، كما أنه عادة يعود السائق مرة أخرى إلى سلوكه السابق ألنه يدرك أن موارد اإلنفاذ محدودة ولذلك 

 . تواجد الشرطة يقل

 ملياتالتكامل بين الع -

إدماج أنشطة إنفاذ حركة المرور في إستراتيجية واحدة منسقة، هي واحدة من الوسائل األخرى لتحسين كفاءة 

عمليات الشرطة، فاستهداف مجموعة من السلوكيات غير القانونية في نفس الوقت يمكن أن يحقق االستخدام المتاح للموارد 

بدوره ينقل الرسالة إلى مستخدمي الطرق بشأن التسامح وأن خطر ويضمن التطبيق العادل لكل قوانين السير وهذا، 

 .التخوف هو نفسه بالنسبة لجميع أنواع المخالفات المرورية

 آليات اإلنفاذ : المبحث الثاني

إصالح النظام التشريعي المعمول به في مجال المرور وإيجاد وسائل قانونية أكثر صرامة وردعا للوقاية من 

كل هاجسا حقيقيا للسلطات العمومية واألفراد، وهو ما دعا إلى التفكير في سبل أخرى أكثر فعالية الحوادث أصبحت تش

 .وأكثر ردعا لمستخدمي الطريق الذين ينتهكون قواعد السالمة المرورية، فكان البد من وسائل وآليات لضبط المخالفين
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 أجهزة اإلنفاذ اآللي: المطلب األول

القدرة على خفض مستوى الموارد الال مة لشرطة المرور وتوفر وسيلة ناجعة وفعالة أجهزة إنفاذ اآللي لها 

للكشف عن وردع المنتهكين لحركة المرور األجهزة عادة ما تتألف من معدات الكشف، وحدة المعالجة، كاميرات المراقبة 

متزايدة في العديد من البلدان كبديل  الرادارات وجها  التسجيل الرقمي أو الصور، استخدام هذه األجهزة أصبح ذا شعبية

لإلنفاذ القائم على األساليب التقليدية وهو ما قد تأتي بثمارها بدليل انخفاض عدد حوادث المرور وضحاياها بعد دخولها 

حيز التنفيذ وتراجع المخالفات المحررة والغرامات الجزافية مع ارتفاع لحاالت سحب رخص السياقة كأحسن إجراء ردعي 

 :فنجد أن المناطق التي تستخدم فيها هذه األجهزة تشمل( 2411)نظر إلى التعلق برخص السياق دنيا ناصر الدين بال

 إنفاذ حد السرعة. 

 إنفاذ إشارات الضوء األحمر. 

 إنفاذ نشاط الحركات العالية للعربات. 

 إنفاذ المركبات الثقيلة. 

 :أجهزة اإلنفاذ اآللي عادة ما تتمثل مهمتها في

  عن السيارة عن طريق وحدة المعالجة عند ارتكاب المخالفةالكشف. 

 استخدام هذه المعلومات لتحديد صاحب السيارة. 

 تقييد المخالفة في الحال. 

 اإلخطار بالمخالفة المرورية وإرسالها. 

 :األجهزة يمكن أن تسهم في

 فعالية جهود شرطة المرور. 

  الحاجة إلى موارد إضافية للشرطة يادة احتماالت الكشف عن المخالفات المرورية دون. 

 يادة كمية وأهمية المعلومات أو المالحظات المقدمة لمستخدم الطريق . 

 خفض معدل المخالفات والحوادث. 

 تعد دليال قاطعا على ارتكاب المخالفة. 

 تزيد من عدالة وموضوعية اإلنفاذ. 

 تبسيط المالحقات القضائية واإلخطار باإلجراءات.  

 نية المرتبطة بأجهزة اإلنفاذ اآلليالمسائل القانو -

أثار استخدام أجهزة الكاميرات عددا من المسائل القانونية تتعلق باستخدام األدلة الفوتوغرافية كوسيلة إلدانة المخالفين      

هي مشروعية األدلة الفوتوغرافية باعتبارها وسائل إدانة وانتهاك محتمل للحق في  فيتزباتريكالقضايا الرئيسية، كما قال 

 . الخصوصية والمسؤولية عن جريمة ارتكبها سائق ليس مالكا للسيارة والتحديد الفوري للعقوبة

ى فعالية اإلنفاذ اآللي هذه القضايا، رغم أنها ال تتصل مباشرة بحركة المرور الفعلية يمكن أن يكون لها تأثير كبير عل      

 اإلمكانات الكاملة ألجهزة اإلنفاذ اآللي كوسيلة لردع المخالفين، وقد أبر  العديد من الدارسين هذه المشكلة وخلصوا إلى أن

استخدامها وكذا القضايا التشريعية المتعلقة  ال تتحقق بالكامل في كثير من البلدان بسبب المتطلبات القانونية التي تحكم

ائق وتحديد هوية المركبات، ومن هنا نجد أن حل هذه المشكلة مثال في الواليات المتحدة األمريكية هناك شرط عند بالس

استخدام أجهزة الكشف يتمثل في تحديد الوسيلة والسائق معا وهذا الشرط القانوني يستلزم أخذ صورة أمامية والخصائص 

 .االنعكاسية للجبهة  لزاوية الزجاج األمامي

كثير من الدارسين يبر ون دور العدالة و األخالق وإلنصاف في التنفيذ كمتغيرات مهمة في العالقات بين أفراد       

المجتمع والشرطة ودور تثقيف السائقين وتعزيز السلوك المناسب لمستخدمي الطرق في الحد من الحوادث ألن االستخدام 

ة القضائية وتغيير المواقف االجتماعية، وقد أظهرت التجارب أن في اآللي له سلبيات كزيادة في أسعار الكشف والمالحق

  :أستراليا المواقف اإليجابية تجاه المجتمع واستخدام أجهزة الكشف اآللي تكون بواسطة

  برامج الدعاية التي تسلط الضوء على الحاجة إلى استخدام أجهزة إنفاذ اآللي الستهداف مشاكل محددة

 .قبشأن السالمة على الطر

 النشر االستراتيجي لهذه األجهزة في مواقع موثقة مسبقا لتواريخ الحوادث الواقعة. 

 التشاور المجتمعي بشأن اختيار الموقع لنشر مثل هذه األجهزة. 
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 استخدام أنواع مختلفة من العقوبات: المطلب الثاني

أي : للشرطة تشمل، حسب الخطورةعند ارتكاب مخالفة مرورية، مجموعة من الخيارات العقابية الممكنة متاحة 

إجراء، تحذير شفوي أو كتابي، عقوبة ثابتة للمقاضاة أو االعتقال واستخدام هذه الخيارات يكون طبعا للتأثير على سلوك 

المستخدم في الطرق المختلفة، باإلضافة إلى ذلك األساليب المستخدمة لتطبيق العقوبات، مثل مخطط تنفيذ نقص النقطة لها 

 .على فعالية العقوبات القانونية الرادعةتأثير 

 الرسائل التحذيرية -

دعا استخدام التحذيرات إلى دراسات عدة من قبل عدد من الباحثين خالل التسعينات والذين سلطوا الضوء على 

معاقبتهم وإمكانات الفوائد المحتملة لمثل هذا النهج والتركيز على أهمية نزاهة اإلنفاذ، والحاجة إلى تثقيف السائقين بدال من 

أن نسبة كبيرة من مستخدمي الطريق غالبا  يلدين يادة كفاءة الشرطة نظرا لتوفير الوقت في معالجة المخالفة، وقد اقترح 

ال تدرك أنها ارتكبت مخالفة بسبب نقص المعرفة المحلية أو قلة االهتمام بالبيئة المرورية وأشاروا إلى أن أنه قد يكون 

ن الجدارة واإلنصاف للعقاب في إصدار تحذير للمخالفين وإصدار عقوبات أشد على الخرق الصارخ هناك قدر أكبر م

 .لقوانين المرور

أن شرطة المرور تتحرك ببطء بعيدا عن نهج العقاب القائمة وبدأت  Mirrlees-Black(1991 ) و Southgateذكر       

تشجيع بأكثر مالئمة لسلوك مستخدم الطريق، واقترحوا أن استخدام التركيز أكثر على االستراتيجيات الرامية إلى تعليم و

التحذيرات بشأن المخالفات أقل خطورة اتصل تكون أداة تعليمية فعالة يمكن أن تؤدي إلى تعديل في السلوك أكثر استدامة 

خالفات الطفيفة يسبب من استخدام استراتيجيات الطرق التقليدية القائمة على العقاب وان إصدار الغرامات في حق الم

االستياء بين مستخدمي الطريق وأن التحذير القوي وشرح الجريمة المرتكبة يمكن أن يخلق مواقف إيجابية اجتماعية نحو 

 .إنفاذ األنشطة

استخدام التحذيرات وسيلة لزيادة كفاءة وفعالية شرطة المرور وممارسة إصدارها يقلل كثيرا من إجراءات استهالك       

وآخرون  فيلدينالوقت المرتبطة بالغرامات، معالجة الجريمة، مهام اإلعالم وكذلك اإلجراءات القانونية الالحقة القانونية، 

 .وقت الناتج عن استخدام التحذير يسمح لمصادر الشرطة باكتشاف خطورة المخالفاتيقولون أن تحسين الكفاءة وتوفير ال

 الغرامات -

استخدام الغرامات الثابتة هو النوع األكثر شيوعا لعقوبة المخالفة المرورية وقد تبين أن استخدام هذا النوع من       

كان خطر التخوف مرتفع،  يادة الغرامة يمكن أيضا  العقوبات له تأثير على السلوك غير المشروع لمستعملي الطريق، فإذا

ومع ذلك، إذا كان مستعمل الطريق يعتقد أن خطر إلقاء القبض ( 1933روس، )أن تؤدي إلى  يادة مستوى الردع العام 

 .منخفض، الزيادات الكبيرة في الغرامة قد ال تحقق إال الحد األدنى من التهديد بالردع

من الفوائد منها توفير وسيلة متعلقة بعقوبة شديدة لنوع المخالفة المرورية المرتكبة، توفير  الغرامات تحقق عددا      

المداخيل من أجل تنفيذ التدابير المضادة القائمة على التنفيذ، توفير ردع ذات مغزى مالي يمس الذمة المالية للمخالفين 

ألنها بسيطة إلدارة وتخفيف العبء المفروض على النظام وأخيرا، فإنها يمكن أن تزيد من كفاءة مهام معالجة الجريمة 

القانوني، لكن المشكلة هو أنها عادة تتعلق بجرائم جنائية أخرى وغيرها من الجهود المبذولة لزيادة الردع من خالل مبالغ 

ا تكون الغرامات كبيرة على جنح بسيطة نسبيا مما يقوض جوانب أخرى من النظم الجنائية القضائية ونتيجة لذلك، عادة م

ضئيلة جدا من حيث النسبة وقد تنقل الرسالة إلى مستخدمي الطرق على أن مستوى معين من سلوك القيادة غير القانوني 

 . يكون معاقبا عليه ولو ليست متناسبة مع  دخل الجاني

 تعليق رخصة السياقة -

نتهاكات قوانين المرور األكثر خطورة، في تعليق أو سحب رخصة السياقة يعتبر إجراء مضاد فعال ضد تكرار ا      

استعراض لموانع رخصة القيادة وجدوا أنها كانت مضادا ذات قيمة نظرا لألدلة القوية التي تشير إلى أن ذلك يقلل من 

ومستوى سلوك المخاطرة داخل مجتمع السائقين، فنجاح تعليق الترخيص باعتباره تدبير مضاد لإلنفاذ،  مستوى نسب القيادة

ي المقام األول، يكون بسبب القيود التي تفرضها على تنقل الجاني والتغييرات الالحقة في األسلوب وسلوكه في المجتمع ف

حيث يمكن تغيير نمط الحياة هذه وغالبا ما تكون مثيرة للغاية بسبب عدم القدرة على القيادة، وقد تم تسليط الضوء على 

حيث حرية الحركة والتنقل في كثير من " قيمة الحياة"سات االستقصائية مثل أهمية مثل هذه التغييرات في عدد  الدرا

 .األحيان كانت في المقام األول من االهتمامات الشخصية
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نقد إجراءات تعليق الترخيص سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه تطبيقها، عدد من الدراسات تشير إلى أن       

٪ ويقولون أيضا أن هناك أدلة ساحقة تثبت أن عدد السائقين المعلقة 24و  84اوح بين مستوى القيادة أثناء التعليق تر

إدارة السالمة المرورية على الطرق الوطنية )رخصهم متواجدين بكثرة في الحوادث المميتة أو أنواع الحوادث األخرى 

 (.1932السريعة  في الواليات المتحدة، 

 

 استخدام التحسيس: المطلب الثالث

غالبا ما تستخدم حمالت السالمة على الطرق لدعم أنشطة إنفاذ قوانين المرور بواسطة التلفزيون ووسائل أخرى مثل       

اللوحات اإلعالنية اإلشهارية على جوانب الطرق، فهي تلعب دورا هاما في عملية التغيير السلوكي ألنها تسمح للجمهور 

ري أو التي أجريت وهناك أدلة قوية لدعم الفكرة أن أي تغيير في ممارسات بالتعرف عن كثب  على أنشطة اإلنفاذ التي تج

اإلنفاذ ينبغي دائما أن ترافقها بعض أشكال دعم بالدعاية دعم، والفائدة الرئيسية منها  هي أنه يمكن أن تزيد من توقع 

الجديدة لألنشطة وهذه الزيادة في  المخاطر وبالتالي الردع بتسليط الضوء ورفع توقع المجتمع بشأن اإلنفاذ اإلضافي أو

 تأثير الردع بالتطبيق تعز  عند مالحظة مستخدمي الطرق التغيير في الواقع اإلعالمي لممارسات الشرطة

 .مثل  يادة الملحوظة في نشاط حفظ األمن

منظمة التنمية )م الطريق الجمع بين الدعاية واإلنفاذ عملية جيدة كونه وسيلة فعالة وسائل النتزاع تغيير سلوك مستخد      

في السلوك لكن هذا االستخدام المشترك  تغييرات أن تحدث يمكن الدعاية وحدها ففي بعض الحاالت، (1993االقتصادية، 

الذي وجد أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن حمالت  إليوتله أثر أكبر بكثير وأكثر ديمومة، ويدعم هذا االقتراح من قبل 

 .ق من المرجح أن تكون أكثر فعالية عندما تنفذ باستخدام مزيج من الدعاية واإلنفاذالسالمة على الطر

فائدة أخرى مرتبطة باستخدام الدعاية تكمن في  يادة وعي المجتمع بقضايا السالمة المرورية بما في ذلك الحاجة إلى       

را هاما في عملية اعتدال سلوك مستعمل الطريق وقد و استخدام التنفيذ، قبول المجتمع ألنشطة إنفاذ قانون المرور يلعب دو

أنه يمكن استخدامها لخلق مناخ داعم مرغوب فيه من الرأي العام يتم من خالله إدراج معايير جديدة لإلنفاذ،  إليوتاقترح 

عتبر من ويتم ذلك بتصميم حمالت الدعاية لتحقيق أكبر قدر ممكن من تأثر المجتمع ونظرته، ومن خالل استعراض عدد م

 :حمالت الدعاية تستخدم تقنيات التحليل التجميعي لتحديد معايير الفعالية التالية

  (.تربوية)الحمالت ذات قصد متعمد تكون أكثر فعالية من الحمالت ذات قصد معلوماتي 

  (.المعلوماتية)الحمالت التي تستخدم نداء عاطف نفسي تكون أكثر فعالية من النهج العقالنية 

  التي تطلب نوع معين من سلوك مستخدم الطريق تكون أكثر نجاحاالحمالت. 

 الحمالت التي تبدأ بمستوى قاعدة منخفضة يكون لها تأثير أكبر من تلك ذات مستويات قاعدة مرتفعة. 

  الحمالت التي تستخدم نموذج نظري تكون أكثر فعالية من تلك التي تولي أهمية إلجراء بحوث سابقة (

 (.نوعي أو كمية

 

 أنظمة التنقيط: المطلب الرابع

أصبح استخدام خطط نقص النقاط وسيلة شعبية متزايدة لربط سلوك مستخدم الطريق بشدة العقوبة، هذه المخططات       

تنطوي على تخصيص نقاط ألنواع مختلفة من المخالفات المرورية، أي عندما يجمع سائق المزيد من النقاط في غضون 

لحد األقصى المسموح به يتم التعليق تلقائيا للرخصة، وهو ما يسمح للمستخدمين بإجراء عدد معين  منية محددة أقل من ا

األخطاء المحتسبة قبل تسليط عقوبات أكثر جدية كوسيلة للتمييز بين مستخدمي الطريق وكوسيلة لتوفير تهديد رادع قانوني 

ة من مجموعات مستخدمين الطرق و وتأثير هاته المخططات لهم عند االستمرار االنتهاكات، وقد حددت ثالثة أنواع رئيسي

 :على سلوك القيادة لكل مجموعة

 التي تلتزم بقواعد المرور مع تلقي اإلخطار بمخالفة المرور كجريمة نادرة الحدوث، نظام  :المجموعة األولى

لحد األدنى من مستوى الردع التنقيط فيها يكون عامال مؤثرا للحفاظ على سجل القيادة جيدة ولكنه ال يوفر سوى ا

 .وليس له أي تأثير مباشر على سلوك القيادة إال ردود فعل إيجابية

 التي تلتزم عادة بقوانين المرور ولكن ترتكب في بعض األحيان شكال من أشكال المخالفات  :المجموعة الثانية

ة من أجل تجنب الحصول على نقاط المرورية بسيطة، أثر المخطط فيها يوفر حوافز الال مة لتعديل سلوك القياد

 .إضافية وفرصة لتجنب خطر تلقي عقوبة قاسية
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 التي تنتهك قواعد المرور باستمرار وهي األكثر تضررا من نظام النقاط وهي تعدل سلوكها : المجموعة الثالثة

 . فقط عندما يتراكم ما يكفي من النقاط بحيث احتمال تعليق الرخصة يصبح حقيقية

نقص النقاط تظهر فقط لتكون رادعة عندما يتراكم لدى السائق ما يكفي من النقاط  لتعليق الرخصة وبالتالي  مخططات      

يصبح التهديد واقعا حقيقيا، وقد قيل أن النظام يمكن أن يعز  في الواقع السلوك المنحرف من خالل نقل الرسالة إلى أن 

نة مسبقا لتعليق رخصة السياقة، كما أن تعديل سلوك القيادة في مستخدمي الطرق بان هناك حد معين في مدة  منية معي

 .واقع األمر ظرفي وال يتعدى أن يكون لغرض تجنب مزيد من العقوبات األشد

، بعد تأخر الوثائق الال مة 2418في الجزائر، قررت و ارة النقل تطبيق العمل مرحليا برخصة السياقة بالتنقيط نهاية       

خالل اليوم ألتقييمي للسالمة المرورية بمقر دائرته الو ارية البدء ( 2418)و ارة الداخلية وقد أفاد توالتي تتكفل بها 

بالعمل برخصة السياقة بالتنقيط نهاية السنة وأضاف بأن رخصة السياقة بالتنقيط لن تكون بنفس الطريقة التي يتم العمل بها 

لرفض من طرف السائقين وأشار بأن التعامل بقانون المرور وغيرها من في أوروبا، بل ستكون بيداغوجية حتى ال تقابل با

أنه يجب أن يكون هناك قانون ( 2418)التعليمات والردع ال يمكن أن يكون وحده كافيا بتفعيل القوانين، وقال بوطالبي 

سنويا في الجزائر أكثر  مرور واضح وشامل يحدد المخالفات بدقة، ويجب أن يطبق بصرامة للتقليل من الحوادث التي تقتل

 .شخص بسبب التراخي في الردع وتطبيق القانون بحذافيره من طرف مصالح األمن 0044من 

 :الخاتمة

لكن سوء استعمال المركبات عبر الطرق هو الذي   الطريق هي شريان الحياة ألنها وسيلة من وسائل التنقل والخدمات      

نا خطرة ومميتة هو عدم تطبيق قانون المرور وعدم االلتزام بشروط السالمة يؤدي إلى المآسي، واألمر الذي جعل طرق

من قبل الكثير من السواق وحتى المارة، فالعامل األساسي في ارتفاع حوادث المرور   وكذا التهور والالمباالة  المرورية

أيضا لكن دورها ثانوي بالمقارنة مع  هو العامل البشري وكل األمور األخرى المتعلقة بالمركبة أو حالة الطريق هي أسباب

 .نسبة األخطاء البشرية

حوادث الطرقات أخذت منحى خطيرا السيما في العامين السابقين مما دفع المسئولين عن القطاع إلى العودة لتبني       

المرافقة إلستراتيجية الصرامة والردع كأول الحلول لمواجهة الوضع، لتأتي بعدها الحلول التنظيمية والتقنية والتحسيسية 

 .توفير السالمة المرورية على الطرقات

التأكيد على التطبيق الصارم للقانون الحالي للمرور ال يعني إهمال الجوانب األخرى من توعية وتعليم وتحسين       

اق لقانون للطرقات، بل ألن األسباب الرئيسة لوقوع حوادث الطرقات هي سوء استعمال المركبات وعدم احترام السو

طبق القانون بصرامة وعليه تقلص عدد الحوادث وعدد القتلى بنسبة  2414المرور ولهذا فالردع واجب وضرورة، فخالل 

كبيرة مع التركيز على التوعية والتخفيف من العمليات الردعية وتنظيم المرور وتهيئة شروط السالمة على مستوى 

 .الطرقات

إن العقوبات ليست هي الوسيلة الوحيدة للردع لكن هناك وسائل بديلة يمكن اللجوء إليها بدال من ذلك وقد أثبتت تلك       

الوسائل جدواها لدى اعتمادها في المجتمعات المتقدمة ومن هذه الوسائل أو في طليعتها التوعية التي هي األساس في كل 

مجهود نقوم به في الشأن المروري فمن دون شك أن العقوبات الشديدة التي شيء وبدونها ال يكون هناك جدوى ألي 

وضعها القانون لم تكن الوسيلة المثلى للتصدي للمخالفين، من الخطأ أن نعتقد أن الحوادث المرورية تقع نتيجة لعامل 

وقوع الحوادث ومن هذا  السرعة فقط رغم أنها من األسباب الرئيسية لذلك لكن هناك أسبابا وعوامل أخرى تساهم في

 .األسباب المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ضعف اإلنارة إلى جانب االنحناءات واألخطاء التصميمية وغيرها

 :النتائج

 حوادث المرور هي السبب الرئيسي للوفاة واإلصابة والتكاليف االجتماعية واالقتصادية الكبيرة. 

 السائق خطأ"غالبية الحوادث هي نتيجة مباشرة لـ." 

  محاوالت خفض مستوى الصدمات ركز تقليديا على وسائل التقليل من مستوى المخاطر العالية المتوقعة من

 .السلوك السيئ لمستخدم الطريق

 إنفاذ قانون المرور يمكن أن يكون أداة مضادة فعالة من أجل السالمة المرورية. 

 المرور لعدة اعتباراتاستحالة التطبيق الفعلي والتام للتشريعات المتعلقة ب. 
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 نجاح التطبيق يعتمد على قدرته على خلق تهديد رادع ذات مغزى لمستخدمي الطريق.  

  لتحقيق ذلك يجب أن يكون التركيز األساسي على  يادة مستويات المراقبة للتأكد من أن المخاطر المتصورة

 .عالية

 لفة وضبط المخالفينأجهزة اإلنفاذ اآللي توفر أكثر الوسائل فعالية من حيث التك. 

 انفاذ وتطبيق القانون وحدة ال يأتي بثماره ما لم تكن هناك وسائل دعم أخرى. 

 :التوصيات

 يادة كبيرة في المستوى الفعلي لنشاط اإلنفاذ هو السبيل األكثر فعالية لزيادة الخوف من المخاطر المتوقعة . 

 فة للتأثير على سلوك مستخدمي الطرقاستخدام عمليات اإلنفاذ الدورية والقصيرة المدى والخاط. 

 استخدام استراتيجيات إنفاذ انتقائية والمصممة خصيصا الستهداف المخاطر. 

 استخدام الدعاية لدعم عمليات اإلنفاذ باعتبارها وسائل فعالة في  يادته. 

 سكر إدخال التشريعات واألحكام التي تسمح للشرطة باختبار أي سائق خاصة مسألة السياقة في حالة. 

 ال ينبغي أن يكون اإلنفاذ الحل النهائي في محاوالت الحد من المستوى غير الالئق لسلوك مستخدم الطريق. 

  يجب على السلطات أن تسعى إلى تطوير نهج منسقة تستخدم اإلنفاذ لدعم تدابير السالمة األخرى على الطرق

 .ية والماديةمثل برامج التعليم، الحلول الهندسية وتعديل البيئة االجتماع

  إذا كانت التدابير غير العقابية غير ناجحة في تعديل سلوك مستخدمي الطرق فيجب  يادة االعتماد على اإلنفاذ

 .لردع واعتقال ومعاقبة المخالفين  لحركة المرور

  يجب على السائقين أن يتفادوا النقائص الموجودة في الطريق والتحلي باألخالق المرورية. 

 انون المرور، وتخصيص قاض مختص للتشديد في المرافعات بحق مرتكبي الحوادثضرورة تفعيل ق. 

  تفعيل الدوريات الميدانية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضبط الحالة المرورية، وعقد الدورات التدريبية

 .والتوعية ألفراد شرطة المرور

 كاآلتي تطبيق نموذج ماكينان و يدل بشأن االمتثال لقانون المرور وهو:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وتنفيذها التشريعات

 الخطر المستهدف دعم التدابير

 اإلقناع الخطر الشخصي العقوبة الشخصيةشدة 

 المعايير الشخصية المعايير االجتماعية الردع

 االعتقادات الشرعية العقوبات االجتماعية

 المتثال وااللتزاما
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 حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري

 بولقواس سناء ، جامعة محمد الصديق بن يحي ـ جيجل ـ ، 

 sanaboulagouas@yahoo.com 

 بولقواس ابتسام ، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ 

 ibtissem_87@yahoo.com    

 

 :ملخص

تتنامى حوادث المرور بشكل كبير وملفت لالنتباه وتخلف العديد من الضحايا األمر الذي يدفعنا للبحث عن ما إذا كان      

المشرع الجزائري قد كفل حماية قانونية لهم ، وفيما إذا كانت هاته الحماية من شانها أن تعوضهم عن الضرر الذي لحق 

 .بهم 

 .ا ـ حوادث  ـ مرور ـ التامين ـ تعويض ـ تشريع ـ الجزائر حقوق ـ ضحاي:الكلمات المفتاحية 

 :ملخص باالنجليزية 

       Road accidents have evaluated significantly, as a result a great number of victims left every year, 

that drive us to make researches about if the Algerian legislator has insured and guaranteed a legal 

protection for them and if this protection can recompense them all damages. 

 :مقدمة  

تعاني الدول المتقدمة و النامية على حد السواء من الحوادث المرورية التي أصبحت تعتبر في وقتنا الحالي من         

من حيث نتائجها أو اآلثار المترتبة عنها ، إذ تزداد خطورة الحوادث المرورية عاما المشكالت المتفاقمة و المعقدة  سواء 

بعد عام رغم الجهود التي تبذل للحد منها ، وهذا بالنظر للتحول الشامل الذي تشهده الدول جميعا في كافة المجاالت 

ركبات وكثرة التنقالت و استخدام السيارات االجتماعية و االقتصادية وما واكبها من تغيرات أدت إلى  يادة الحركة و الم

 .كوسيلة أساسية للمواصالت 

وتعد الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية من أهم المشكالت التي تواجه المجتمعات بالنظر        

د الحوادث و اإلصابات و الوفيات لحجم هذه الخسائر وتأثيرها السلبي على التنمية ، هذا إلى جانب الزيادة المطردة في عد

 .الناتجة عنها 

وقد أصبح واضحا أن الخسائر التي تسببها الحوادث المرورية تفوق غيرها من الخسائر الناجمة عن مختلف أنواع        

الجرائم األخرى ، إذ أصبح عدد الضحايا من وفيات وجرحى ومعوقي حوادث المرور يتجاو  عدد الذين يقتلون أو 

 . رون سنويا من جراء مختلف أشكال الصراعات و النزاعات األمنية على المستوى الدولي يتأث

وتظل حقوق ضحايا حوادث المرور من أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام المشرعين بالنظر لما ينجم عنها من       

ية حقوق ضحايا حوادث المرور فقد سعى آثار وماسي اجتماعية و خسائر اقتصادية ، وبما أن الدولة هي المسئولة عن حما

المشرع الجزائري كغيره من مشرعي كافة الدول إلى حماية حقوق ضحايا حوادث المرور وذلك من خالل إقراره 

 .واعترافه لهم بجملة من الحقوق منها ما هي ذات طبيعة مالية ومنها ما هي ذات طبيعة غير مالية 

ن حقوق ضحايا حوادث المرور ذات الطبيعة المالية و غير المالية وبشيء من وسنحاول خالل مداخلتنا هاته بيا     

 : التفصيل وذلك على النحو التالي 

 حقوق ضحايا حوادث المرور ذات الطبيعة غير المالية : أوال 

بالمطالبة لضحايا حوادث المرور كما سبق واشرنا أنفا نوعين من الحقوق ، حقوق ذات طبيعة مالية تتعلق أساسا        

بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء الحادث المروري ، وحقوق ذات طبيعة غير مالية تتعلق أساسا بالتحقيق 

 .في الحادث المروري ومعاينة األضرار التي لحقت بهم بغية التأكد من وقع الضرر وتحديد نسبة العجز الذي لحق بهم 

 :المرور ذات الطبيعة غير المالية وذلك على النحو التالي وسنتولى بيان حقوق ضحايا حوادث      

 ـ التحقيق في الحادث المروري و الحصول على نسخة منه  0

يقصد بالتحقيق في حوادث المرور التقصي بغية معرفة مختلف األسباب و العوامل و الظروف التي تفاعلت معا       

 ( . 2442ن عبد الحميد سعيد ، أمي)لتؤدي في النهاية إلى وقوع الحادث المروري 

كما يقصد به أيضا مجموعة اإلجراءات التي تستهدف جمع األدلة و العناصر الال مة التي تتيح لسلطة الحكم الفصل       

 . في الدعوى الجنائية 
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وقد أوكل المشرع الجزائري في هذا الصدد صالحية التحقيق في كل حادث مروري يتسبب في أضرار جسيمة إلى       

من المرسوم  1المادة )ضباط الشرطة أو أعوان الشرطة أو أعوان األمن العمومي أو كل شخص آخر يؤهله القانون لذلك 

 (  80ـ  34رقم 

يتضمن عالوة على ظروف الحادث و أسبابه الحقيقية  تحرير محضرويترتب على إجراء التحقيق في حوادث المرور       

 : و إثبات مدى األضرار التي لحقت جراءه البيانات التالية 

  أسماء مالكي و سائقي السيارات المعنية بالحادث و ألقابهم و عناوينهم. 

 اريخ تسليمها و مكانها رقم رخصة القيادة للسائقين وت. 

  مميزات السيارات المعنية بالحادث و أرقام تسجيلها . 

  اسم وعنوان شركات التامين المعنية بالتعويض من األضرار المسببة لألشخاص و السيارات. 

  السن الكامل للمصاب وعند االقتضاء لذوي حقوقهم. 

 من المرسوم رقم  8المادة )ء المصاب وكذلك أرقام تسجيلها صناديق الضمان االجتماعي التي ينتمي إليها عند االقتضا

 (  80ـ  34

ويجب في هذا الصدد على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مصادقة عنه مع جميع الوثائق  

وكيل الدولة لدى  أيام ابتداء من تاريخ انتهاء التحقيق إلى 14الثبوتية وخاصة خريطة الحادث خالل مهلة ال تتجاو  

المحكمة التابعة للمكان الذي حصل فيه الحادث ، هذا كما يجب أن ترسل نسخة من هذا المحضر خالل المهلة نفسها إلى 

شركات التامين المعنية ، كما يمكن أن يتحصل المصاب أيضا أو ذوي حقوقه على نسخة منها من وكيل الدولة خالل مهلة 

 .ريخ طلبها يوما ابتداء من تا 84أقصاها 

ويجب في هذا اإلطار أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعلق بإصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص        

من المرسوم رقم  0المادة )أيام  14مجهول أو غير مؤمن عليه إلى الصندوق الخاص بالتعويضات خالل مهلة ال تتجاو  

 ( .   80ـ  34

ليه في هذا المقام هو انه وبعد دراسة محضر الضبطية القضائية و الوثائق المرفقة به من قبل وكيل وما تجدر اإلشارة إ      

 .الجمهورية يكيف هذا األخير وقائع الجريمة و يحرك القضية إما أمام محكمة الجنح أو قسم المخالفات 

 : وذلك في حالتين   محكمة الجنحأمام       

 أشهر أو أصيب بعاهة مستديمة بتهمة الجرح الخطأ المنصوص و المعاقب  8فوق إذا كان عجز الضحية عن العمل ي

 .من قانون العقوبات  239عليه بنص المادة 

  ع .من ق  233إذا كان الضحية توفي اثر الحادث بتهمة القتل الخطأ المنصوص و المعاقب عليه بالمادة . 

 .من قانون العقوبات  042أشهر عمال بأحكام المادة  8ها العجز عن وذلك في الحالة التي يقل في  قسم المخالفاتأمام       

 :ـ معاينة األضرار  0

يجب على ضحية الحادث المروري المصاب أن يسعى للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى األضرار التي       

أيام ابتداء من تاريخ الحادث إلى السلطة التي شرعت في  3لحقت به جراء الحادث ، وينبغي أن ترسل هاته الشهادة خالل 

 ( . 80ـ  34رسوم رقم من الم 0المادة )التحقيق إال في حالة القوة القاهرة 

هذا كما يجب أيضا على المصاب أن يسعى للحصول على جميع الشهادات الطبية و ال سيما شهادة استقرار الجروح       

 ( . 80ـ  34من المرسوم رقم  2المادة )ثم إرسالها إلى المؤمن بناءا على طلبه 

 حقوق ضحايا حوادث المرور ذات الطبيعة المالية : ثانيا 

تتمثل حقوق ضحايا حوادث المرور ذات الطبيعة المالية أساسا في التعويض، إذ أصبح تعويض أي متضرر من حادث      

المرور مضمونا قانونا في كل الحاالت وأصبحت شركات التامين مدينة بالتعويض إذا كان المتسبب في الضرر معروف و 

تحال اقتضاء التعويض من المؤمن لسقوط حقه في الضمان فان المركبة مؤمنة، أما إذا كانت المركبة غير مؤمنة أو اس

 .الصندوق الخاص بالتعويضات هو من يتولى تعويض ضحايا حوادث المرور 

وسنتولى خالل دراستنا هاته بيان الهيئتين المسئولتين عن تعويض ضحايا حوادث المرور وأساس و طريقة تقديره و       

 :التالي   بشيء من التفصيل وذلك على النحو
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 ـ تعويض ضحايا حوادث المرور من قبل شركات التامين  0

حتى تتولى شركات التامين تامين األضرار الجسمانية التي تحصل بسبب حوادث المرور و تلحق أضرارا بالضحية أو      

 :  ذوي حقوقهم البد من توافر شرطين وهما 

 غطي مختلف األضرار الجسمانية أو المادية التي يمكن أن تسببها تلك ضرورة أن يكون مالك المركبة قد اكتتب تأمينا ي

 .  المركبة للغير وذلك قبل إطالقها للسير 

  ضرورة أن ال يسقط الحق في الضمان من قبل شركات التامين قبل المؤمن عليه ، ذلك على اعتبار أن شركات التامين

 : يمكن أن يسقط حقها في الضمان عن 

 م عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو السائق الذي يحك

 .المنومات المحظورة 

  السائق أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض وال إذن مسبق قانوني فيما إذا لحقت بهؤالء األشخاص

 .أضرار جسمانية 

 الحادث لنقله أشخاصا أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على األمان  السائق أو المالك الذي يحكم عليه وقت

 .المحددة في األحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل 

ومع ذلك فانه ال يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم ، وعالوة على ذلك ال يمكن أن يسري         

السابقتين أو على األشخاص الذين يعيلونهم في  2و  1وفاة األشخاص المذكورين في الفقرتين على ذوي الحقوق في حالة 

 .  % 22حالة العجز الدائم أو الجزئي الذي يزيد عن 

ويجب في هذا المقام على شركة التامين بمجرد تلقيها نسخة من محضر التحقيق االبتدائي أن تقوم بعرض مبالغ         

على كل الضحايا باستثناء الحاالت الواردة في  10/  10على أساس الملحق و الجداول التابعة لألمر  التعويض المقترحة

من نفس األمر ، وفي حالة رفض الطرف المدني لمبلغ التعويض المقترح من قبل المؤمن يمكن له  10،  10،  18المواد 

 . ة الجزائية للمطالبة بالتعويض أن يرفع دعوى ضد شركة التامين أو يتأسس كطرف مدني أمام المحكم

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن شركات التامين ملزمة بعرض مبالغ التعويض على أصحابها بمجرد         

وقوع الضرر و بصفة تلقائية دون انتظار رفع الدعوى أو انتظار مصير الدعوى الجزائية ، ذلك على اعتبار أن عدم تقديم 

فع التعويض مباشرة بعد وقع الحادث يعتبر بمثابة عدم تنفيذ لاللتزام وتأخر في الوفاء مما يؤدي إلى الحكم على العرض بد

من القانون  2/  132المتعلق بالتأمينات و المادة  41/  90من األمر  10شركة التامين بتعويضات إضافية تطبيقا للمادة 

 . المدني 

وهكذا تعتبر المصالحة إلزامية بالنسبة لشركة التامين و اختيارية بالنسبة للضحية وذوي الحقوق ، وهو األمر الذي        

أكدته عدة أحكام قضائية صادرة في هذا المجال عن المحكمة العليا و التي نذكر منها على سبيل المثال ال على سبيل 

تعويض ضحايا حوادث : " و الذي جاء فيه ما يلي  1992/  1/  21بتاريخ  الحصر القرار الصادر عن المحكمة العليا

." المرور هو تعويض تلقائي وان اللجوء إلى القضاء مبرر إال في حالة رفض الضحية للتعويض المقترح من قبل المؤمن 

من المؤسف : " ما يلي  و الذي جاء فيه 32121تحت رقم  1992/  2/  0، وكذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا في 

أن شركة التامين التي تلقت نسخة من محضر التحقيق االبتدائي قصد استدعاء األطراف المدنية للمصالحة المنصوص 

، حيث كان يتعين على شركة التامين حساب التعويضات المستحقة وعرضها على  81/  33من القانون  12عليها بالمادة 

 ( .  1992بو يدي محمد ، . "  )ذوي الحقوق دون انتظار 

وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن أداء التعويضات الواجبة األداء عن األضرار الجسمانية للضحية أو ذوي        

حقوقها من قبل شركات التامين يتم اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب 

حددة بالملحق ، بينما يتم دفع التعويض المستحق للقصر أيا كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما الشروط الم

 .أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون  0يتجاو  مبلغه 

اميا في شكل ريع في حين يتم دفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين السن المعترف بأنهم عجزة إلز      

 ( . 81ـ  33من القانون رقم  12المادة . )عمري عندما يتجاو  مبلغه الحد األقصى المنصوص عليه في الفقرة أعاله 

ويجو  للضحية أو ذوي حقوقها مطالبة المؤمن أن يدفع لهم  يادة عن التعويضات المنصوص عليها سابقا بناءا على       

 : الوثائق الثبوتية ما يلي 
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  المصاريف الطبية و الصيدالنية وقيمة أجهزة التبديل. 

  مصاريف اإلسعاف الطبي و االستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو االستشفائية. 

  تعويض فوات الرواتب أو اإليرادات المهنية خالل مدة العجز المؤقت. 

  ( .لقانون من ا 12المادة )مصاريف النقل و الجنا ة 

 

 ـ تعويض ضحايا حوادث المرور من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات  0

في حالة رفض شركة التامين دفع أي تعويض للضحية أو ذوي حقوقه بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان        

يا الحوادث الجسمانية  أو فان الصندوق الخاص بالتعويضات هو من يتحمل دفع كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحا

 : ذوي الحقوق ضمن الشروط المحددة و المتمثلة في 

  ضرورة أن تكون الحوادث التي ترتب عليها حق التعويض قد تسببت في حدوثها مركبات برية ذات محرك. 

  أو ضرورة أن يكون المسئول عن األضرار مجهوال أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف

 ( .1ـ  10من األمر رقم  20المادة )كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا 

وعليه ومن خالل ما سبق بيانه يتضح لنا جليا بان المشرع الجزائري قد وسع في نطاق حماية ضحايا حوادث المرور        

وذلك من خالل إيجاده لجهة احتياطية تتمثل في الصندوق الخاص بالتعويضات الذي يتدخل في الحاالت السالفة الذكر 

دون األضرار المادية التي تصيب السيارة ، ويلتزم الصندوق  ويقتصر دوره فقط على تعويض األضرار الجسمانية

الخاص بالتعويضات بالتعويض بنفس الكيفية التي تلتزم بها شركات التامين ويكون حساب التعويض الممنوح للمضرور أو 

 .  الذكرالسالف  81ـ  33ذوي الحقوق طبقا للملحق الخاص بتعويض ضحايا حوادث المرور المشار إليهم في القانون 

قد  81/  34من المرسوم رقم  2غير أن ما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن المشرع الجزائري وبموجب المادة      

عن قصد سواء بالنسبة للضحية مسببة الحادث أو ذوي حقوقها ، كما  استثنى من الضمان تعويض األضرار الحاصلة

 : خاص اآلتين استثنى أيضا من االنتفاع بالتعويض األش

  سارق السيارة و شركائه. 

  السائق الذي لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديه الوثائق السارية المفعول و التي تنص عليها

 .األحكام القانونية و التنظيمية الجاري العمل بها لقيادة المركبة 

 ة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الممنوعات السائق الذي يحكم عليه لقيادة مركبته وهو في حال

 .المحظورة 

  السائق أو الملك لنقله وقت الحادث أشخاصا بعوض دون إذن قانوني مسبق. 

  السائق أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث بنقل أشخاص أو أشياء دون أن يكون ذلك مطابقا للشروط المحافظة

 .حكام القانونية و التنظيمية الجاري العمل بها على األمان المحددة في األ

غير انه ال يحتج بهذه األحكام على المصاب أو ذوي الحقوق ، كما ال تسري هذه األحكام أيضا على ذوي حقوق      

الضحية في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرات السابقة أو على األشخاص الذين يعولهم في حالة العجز الدائم 

 .  % 22الجزئي الذي يزيد على 

ل ما سبق بيانه يتضح لنا جليا بان المشرع الجزائري قد حصر االستثناء من االستفادة بالضمان من قبل وعليه ومن خال     

الصندوق الخاص بالتعويضات في السائق أو مالك السيارة الذي يرتكب أخطاء فادحة و جسيمة كالسياقة بدون رخصة 

أثير المخدرات أو الممنوعات المحظورة ، وفيما عدا هاته القيادة و السائق الضحية في حالة ما إذا كان سبب الحادث يعود لت

الحاالت فان الصندوق الخاص بالتعويضات يبقى دائما ضامنا لألضرار الجسمانية التي تصيب الغير أو ذوي حقوقهم في 

 .حالة الوفاة 

ذي ارتكب خطا أدى هذا كما نالحظ أيضا بان المشرع الجزائري قد ذهب إلى ضمان تعويض ذوي حقوق السائق ال     

إلى وفاته وكذلك األشخاص الذين يثبتون أن السائق المتوفي كان يعولهم وكذلك الغير و الضحية نفسها في حالة العجز 

أو أكثر وهو األمر الذي يعني بمفهوم المخالفة أن األشخاص المذكورين أعاله ال  %  22الدائم النسبي المساوي ل 

 .  % 22ا لم تبلغ نسبة عجزهم يستفيدون من تعويض الصندوق إذ

هذا كما يلتزم الصندوق الخاص بالتعويضات أيضا بدفع التعويض سواء إلى السائق الضحية أو مالك السيارة الضحية        

أيضا غير المؤمن عليها مع تخفيضه نسبة العجز المعادل للمسؤولية الملقاة على عاتق السائق أو المالك بسبب جميع 

 .المشار إليه  81ـ  34من المرسوم رقم  2ا تلك التي بررتها االستثناءات المشار إليها في المادة األخطاء ماعد
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وفي جميع األحوال يبقى تعويض السائق أو المالك مضمونا تلقائيا من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات إذا أصيب        

وق السائق أو المالك في حالة وفاتهما مضمونا بصفة ، هذا كما يبقى أيضا تعويض ذوي حق % 04بعجز يساوي أو يفوق 

 .كاملة 

من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات عليهم  يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهموحتى          

 :أن يثبتوا ما يلي 

 أبرمت مع الجزائر اتفاق  أنهم جزائريون أو بان محل إقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق وان

 .المعاملة بالمثل 

  أن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض ضمن الشروط المحددة في هذا األمر و ال يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض

 . الكامل من جهة أخرى 

 رته أن المتسبب بالحادث قد يبقى مجهوال أو انه معروف ولكنه غير مؤمن له أو سقط ضمانه أو ظهرت عدم مقد

 .المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن األضرار 

وتثبت عدم مقدرة المدين على التعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من اإلخطار الموجه للمدين بالدفع و      

 .ل مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ المتبوع بالرفض أو بقاء اإلخطار دون نتيجة خال

فان المشرع الجزائري قد  الحصول على التعويضوعلى كل حال فانه وحتى يتمكن المصابون وذوي حقوقهم من      

ألزمهم بان يقدموا طلبا بالتعويض يوجهونه إلى الصندوق الخاص بالتعويضات قبل أي دعوى قضائية ، وإذا كان سبق وان 

وجب إرفاق طلب التعويض الذي يوجهه المصاب أو  18و  12في الحاالت المشار إليها في المادتين صدر حكم قضائي 

 .ذوي حقوقه إلى الصندوق الخاص بالتعويضات بنسخة رسمية من ذلك الحكم 

ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبدي رأيه في طلب التعويض للمصاب أو ذوي حقوقه خالل مهلة ال      

تجاو  الشهرين ابتداء من تاريخ استالم الطلب و إذا انقضت هذه المهلة دون إجابة أو موافقة الصندوق الخاص ت

بالتعويضات جا  للمصاب أو ذوي حقوقه رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لحسم النزاع القائم بينهم و بين الصندوق 

 .الخاص بالتعويضات 

هذا كما يمكن أن يرفع النزاع على وجه الخصوص أمام محكمة المكان الذي وقع في نطاقه الحادث ، وتفصل المحكمة      

في ذلك النزاع الذي يقوم بين الصندوق الخاص بالتعويضات و المصاب أو ذوي حقوقه بمعزل عن أي مدين محتمل 

 ( .  81ـ  34من المرسوم  12و  10المادتين )بالتعويض 

أما في حالة رفع الضحايا أو ذوي حقوقهم للدعوى بهدف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة فان المشرع         

الجزائري قد ألزمهم في هذه الحالة بضرورة أن يوجهوا ضمن ظرف موصى عليه مع اإلشعار باالستالم إلى الصندوق 

ى تهدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض الخاص بالتعويضات نسخة عن كل عريضة بافتتاح الدعو

موجه منهم ضد مرتكبي الحادث عندما ال يكون مضمونا بتامين على السيارة ، و يجب أن يرفق هذا السند بالمعلومات 

من  12 المادة)المتعلقة بتاريخ الحادث ومكان وقوعه ومميزات المركبة و السلطة التي حررت التقرير أو محضر التحقيق 

 ( . 81ـ  34المرسوم 

أما إذا رفع طلب التعويض أمام القضاء الجزائي فانه في هذه الحالة يجب على المصابين أو ذوي حقوقهم بمجرد           

علمهم بالجلسة إعالم الصندوق الخاص بالتعويضات عن انتصابهم كطرف مدني وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع 

االسم و اللقب و  12يجب أن تتضمن تلك الرسالة عالوة على مختلف البيانات المشار إليها في المادة اإلشعار باالستالم ، و

العنوان لكل من السائق أو المالك المسئول عن األضرار وكذلك الجهة القضائية الناظرة في الدعوى العمومية وتاريخ 

 ( .   81ـ  34من المرسوم  18المادة )الجلسة 

م المصاب أو ذوي حقوقه بالتبليغات السالفة الذكر يحتج بالحكم القضائي الذي يصدر في الحاالت المشار إليها وإذا قا        

سابقا ضد الصندوق الخاص بالتعويضات ولو لم يتدخل في الدعوى المرفوعة ، وكل بيان غير صحيح يكون مدرجا في 

الرفض الجزئي أو الكلي لطلب التعويض من الصندوق التبليغات يؤدي في حالة سوء نية المصاب أو ذوي حقوقه إلى 

 10المادة )الخاص بالتعويضات ، ويقع إثبات سوء نية المصاب أو ذوي حقوقه على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات 

 ( .   81ـ  34من المرسوم 

 ـ طريقة وأساس حساب التعويض المقرر لضحايا حوادث المرور  0

لتعويض كأحد أهم الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لضحايا حوادث المرور وبينا الهيئتين بعد أن تحدثنا عن ا       

المخولتين قانونا بدفعه أال وهما شركة التامين و الصندوق الخاص بالتعويضات ننتقل اآلن للحديث عن األساس الذي 

 : ي اعتمده المشرع الجزائري في حسابه وطريقة تقديره وذلك على النحو التال
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 أ ـ أساس حساب التعويض المقرر لضحايا حوادث المرور 

نجد بان المشرع الجزائري قد اعتمد في تقديره لقيمة التعويض على األجر أو الدخل  81/  33برجوعنا إلى القانون        

اب مختلف أصناف المهني للضحية ، غير انه يجب أن ال يتجاو  مبلغ األجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحس

 . مرات األجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث  3التعويض الموالية مبلغا شهريا مساويا ل 

وتكون األجور الواجب اتخاذها بعين االعتبار لحساب التعويضات صافية من الضرائب و التعويضات المعفاة من       

ت هذا األجر أو الدخل أو يكون اقل من األجر الوطني المضمون يحدد الضرائب مهما كان نوعها ، وعندما ال يمكن إثبا

 . التعويض على أساس هذا األخير 

غير أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب و       

دنى لألجر األساسي لهذا المنصب الصافي من التكاليف و ليس بإمكانهم إثبات اجر أو دخل يعوضون بالرجوع إلى الحد األ

 الضرائب 

باالعتماد على منحة وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن المحكمة العليا قد أصدرت اجتهاد قضائي يقضي        

لقضية التي وذلك بمناسبة نظرها في ا التقاعد في حساب التعويض الواجب منحه لذوي حقوق ضحية حادث المرور

 .و النيابة العامة ( ش ـ س ، ب ـ ر ) رفعتها الشركة الوطنية للتامين ضد 

/  10حيث قدمت الشركة الوطنية للتامين طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ        

بالدفع تحت ضمان الشركة الوطنية للتامين وكالة ميلة ( ب ـ م ) و الذي قضى بإلزام المحكوم عليه المدان   2442/  42

 .تعويضات مدنية مختلفة ( ع ـ ط ) ضحية ممثلة في شخص مديرها لذوي حقوق ال 2243رمز 

وقد جاء في قرار النقض الذي رفعته الشركة الوطنية للتامين أن قضاة المجلس اعتمدوا على منحة التقاعد التي         

 81/  33يتقاضاها الضحية المتوفي في تقدير مبلغ التعويض الواجب دفعه لذوي حقوق الضحية في حين أن ملحق القانون 

على األجر أو الدخل الذي يعتمد عليه في حساب التعويضات يجب أن يكون ناتجا عن ممارسة فعلية للنشاط ، وان  ينص

الضحية متقاعد ال يمارس نشاطا فعليا فكان يتعين احتساب التعويض عن الضرر المدني على أساس األجر الوطني األدنى 

، و بالتالي فقضاة الموضوع قد  021/  48حسب المرسوم دج  14.444المضمون وقت الحادث الذي كان يقدر بمبلغ 

 .ولم يسببو قرارهم تسبيبا كافيا وهو ما يعرضه للنقض و اإلبطال  81/  33أخطئوا في تطبيق القانون 

تمم المعدل و الم 81/  33وقد ردت المحكمة العليا على هذا الطعن بقولها بأنه ووفقا للفقرة األولى من ملحق القانون         

فان حساب وتقدير التعويض في حالة الوفاة يتم على أساس الدخل المهني أو األجر الصافي الخاص  10/  10لألمر 

بالضحية تاريخ الحادث وفي حالة عدم إثباتها على األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث و بالتالي 

 .متقاعد المصاب بحادث المرور فان القانون المذكور ال يعالج حالة الضحية ال

و الخطأ في تطبيقه باعتمادهم على منحة تقاعد  81/  33حيث أن نعي الطاعنة بمخالفة قضاة الموضوع قانون         

الضحية بدال من األجر الشهري الوطني األدنى المضمون يؤدي إلى اإلجحاف بحقوق الضحية الذي يبقى على قيد الحياة أو 

فاته ، كما هو الشأن في قضية الحال ذلك أن األجر الشهري الوطني المضمون اقل بكثير من منحة التقاعد ذويه في حالة و

التي كان يتقاضاها الضحية قيد الحياة و التي هي ناتجة عن مشاركته بأقساط مشتقة من أجرة حاصلة عن ممارسة فعلية 

 .لنشاطه المهني خالل سنوات عديدة 

لحكم المستأنف و القرار المطعون فيه المؤيد له أن قضاة الموضوع التزموا صحيح القانون عندما حيث تبين من ا         

آخذو بعين االعتبار منحة التقاعد لحساب التعويضات التي يجب أن تمنح لذوي حقوق الضحية ، ويترتب حينئذ بان الوجه 

قرار  004241الملف رقم )برفض الطعن موضوعا   المثار غير وجيه مما يقضي رفضه ، و بالتالي قامت المحكمة العليا

 ( . 2443/  0/  23بتاريخ 

 ب ـ طريقة حساب التعويض المقرر لضحايا حوادث المرور 

تختلف طريقة حساب التعويض المقرر لضحايا حوادث المرور بحسب الضرر الذي لحق بالضحية وهو األمر الذي       

 :ى النحو التالي سنحاول بيانه بشيء من التفصيل وذلك عل

  أساس حساب تعويض ضحايا حوادث المرور في حالة العجز المؤقت عن العمل 

 144لقد اتجه المشرع الجزائري إلى تعويض ضحايا حوادث المرور المصابين بعجز مؤقت عن العمل على أساس        

 .من اجر المنصب أو الدخل المهني للضحية  %

  أساس حساب التعويض المتعلق بالمصاريف الطبية و الصيدالنية 
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 : يتم تعويض المصاريف الطبية و الصيدالنية بكاملها وهي تشتمل على ما يلي  

  مصاريف األطباء و الجراحين وأطباء األسنان و المساعدين الطبيين. 

  مصاريف اإلقامة في المستشفى أو المصحة. 

 النية مصاريف طبية و صيد. 

  مصاريف األجهزة و التبديل. 

  مصاريف سيارة اإلسعاف . 

  مصاريف الحراسة النهارية و الليلية. 

  مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة الضرورة. 

عويض عن بان التوما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن المحكمة العليا قد أصدرت اجتهادا قضائيا مفاده         

المصاريف الطبية و الصيدالنية المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم غير مرتبطة بالتشريع المتعلق 

( ع ـ م ) وذلك بمناسبة نظرها في الطعن المرفوع من قبل الشركة الوطنية للتامين ضد  بحوادث العمل و األمراض المهنية

 .و النيابة العامة 

بتقديم طعن ضد القرار الصادر عن مجلس  2442/  8/  0شركة الوطنية للتامين وكالة بسكرة بتاريخ حيث قامت ال        

) القاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المدعى عليه  2442/  2/  20قضاء سطيف بتاريخ 

 . تعويضات مدنية مختلفة ( ع ـ م ) لدفع للمدعي با 8142تحت ضمان الشركة الوطنية للتامين وكالة بسكرة ( ع ـ إ 

وقد استندت الشركة الوطنية للتامين في طعنها على مخالفة قضاة المجلس للقانون وكذا انعدام األساس القانوني ،         

وذلك على اعتبار أن قضاة الموضوع قد منحو الضحية تعويضات عن مصاريف العالج و األدوية المقدرة بمبلغ 

نجد بأنه قد ربط تعويض المصاريف الطبية و  10/  10د ج ، في حين انه و بالرجوع إلى األمر رقم  04001903

الصيدالنية بالرجوع إلى التشريع المعمول به في التعويض عن حوادث العمل و األمراض المهنية ، وان المطعون ضده 

بمصاريف العالج بصفة مباشرة وذلك بتعويض قيمة عامل ينتمي إلى صندوق الضمان االجتماعي الذي يكون قد تكفل 

األدوية و كذا دفع مصاريف المستشفى الحكومي الذي مكث فيه الضحية عدة شهور ، و بالتالي فانه ال يحق للمجلس منح 

تعويضات عن العالج و األدوية للمطعون ضده بناء على وصفات طبق األصل دون إتاوات ، الن المعني يكون قد عوض 

فانه ال يجو  منح الضحية تعويضين ، وان المجلس لما أحق للمطعون ضده  81/  33ول ، وانه طبقا للقانون بالوص

 33تعويض عن مصاريف العالج و األدوية دون وثائق أصلية ثبوتية يكون بذلك قد خالف القانون وال سيما ملحق القانون 

 /81 . 

 81/  33ن المرفوع من الشركة الوطنية للتامين بالقول بان ملحق القانون غير أن قضاة المحكمة العليا ردوا على الطع      

المتعلقة  8قد حدد التعويضات التي يستحقها الضحايا عن حوادث المرور أو ذوي حقوقهم ومن بينها ما نصت عليه الفقرة 

 .بالتعويض عن المصاريف الطبية و الصيدالنية 

ار فان فقرة الملحق المذكور تنص بأنه يتم تعويض هذه المصاريف بكاملها ولم حيث خالفا لما جاء به الوجه المث      

 .يربطها المشرع بالتشريع المعمول به في التعويض عن حوادث العمل و األمراض المهنية 

حيث طرحت الطاعنة في وجهها المثار افتراضات متعلقة بانتماء الطاعن إلى صندوق الضمان االجتماعي           

 .مال تعويضه من طرف هذه الهيئة واحت

وحيث طالما عاين قضاة االستئناف بان طلب التعويض عن مصاريف العالج قد تم تبريره بوصفات طبية فإنهم لم        

يخالفوا القانون و بالتالي فان الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه ، ولهذا فقد حكم قضاة المحكمة العليا برفض الطعن 

 ( . 2443/  2/  21قرار بتاريخ  008802قم الملف ر)

 أساس حساب التعويض المترتب عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي 

يتم حساب التعويض المترتب عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن طريق حساب النقطة ويحصل على الرأسمال        

 .التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي 

 . ي مختلف الدراجات المشار إليها في الجدول بتطبيق القاعدة النسبية ويحصل على قيمة نقطة األجور الداخلة ف        

  أساس حساب التعويض  المترتب على وفاة الضحية 

لقد ميز المشرع الجزائري في أساس حساب التعويض المترتب على وفاة الضحية بين ما إذا كان الضحية بالغ أم        

 .قاصر 
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فانه يتم حساب التعويض المترتب عن الوفاة عن طريق تحديد  ية حادث المرور بالغاضحففي الحالة التي يكون فيها      

الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد وذلك عن طريق ضرب قيمة النقطة المقابلة لألجر أو الدخل المهني للضحية عند 

 : تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعاله حسب المعامالت التالية 

  84الزوج % . 

 10بناء القصر تحت الكفالة لكل واحد األ % . 

  في حالة عدم ترك الضحية  وج وولد   %24لكل واحد منهما وترفع هاته النسبة إلى  %14األب و األم. 

  لكل واحد منهم  % 14األشخاص اآلخرون تحت الكفالة. 

بقا للفقرة أعاله قيمة النقطة المطابقة غير انه ال يمكن أن يتجاو  مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق ط      

، وفي حالة تجاو  هذه القيمة تكون الحصة العائدة لكل فئة  144لألجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في 

 .من ذوي الحقوق موضع تخفيض نسبي 

طني األدنى المضمون عند أضعاف المبلغ الشهري لألجر الو 0ويحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنا ة        

 .تاريخ الحادث 

إلى أن الجنين المولود حيا وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو المحكمة العليا قد توصلت في اجتهاد قضائي لها         

 . بعد وفاة والده في حادث المرور يستحق التعويض

 .ضد الشركة الوطنية للتامين وكالة ندرومة ( ب ـ ف ) به وتعود وقائع هذا االجتهاد القضائي إلى طعن تقدمت         

 وج الطاعنة قد توفي على اثر حادث مرور وقد أحيل المتسبب في الحادث على ( ش ـ ع ) حيث أن المرحوم          

عن جريمة القتل الخطأ وتم تعويض ذوي حقوق  2442/  0/  23محكمة الجنح أين أدين بموجب الحكم المؤرخ في 

عندما توفي ترك الطاعنة حامال ، و لما وضعت حملها رفعت دعوى للمطالبة ( ش ـ ع ) ضحية ، حيث أن المرحوم ال

/  0/  20بالتعويض عن الضرر  المادي الذي لحق بمولودها جراء وفاة أبيه ، فانتهت تلك الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 

 .الذي قضى فيه بالتعويض للمولود الجديد  2440

وفي االستئناف اصدر المجلس قرارا برفض الطعن وهو األمر الذي دفع بالطاعنة إلى الطعن في القرار على أساس         

أن قضاة االستئناف لما انتهوا إلى رفض دعوى التعويض استنادا إلى انه في يوم وقوع الحادث كان الطفل المولود في بطن 

من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق  20ن أن المادة أمه ولم يصبه أي ضرر جراء هذه الوفاة ، في حي

المدنية إذا ولد حيا وان رفض دعوى التعويض في هذه الحالة يعد خرقا ألحكام المادة المذكورة أعاله مما يعرض القرار 

 المطعون فيه للنقض 

وقد رأت المحكمة العليا أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن الجنين سيصيبه الضرر من         

 .جراء وفاة والده إذا ولد حيا ألنه سيفقد معيل له مما يلحق به الضرر 

ن الجنين في وقت الوفاة كان في بطن وحيث أن قضاة االستئناف عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنة استنادا إلى أ       

من  20و  120أمه لم يصبه أي ضرر بعد ، فإنهم وبقرارهم هذا قد ارتكبوا خطا في تطبيق القانون و بالتحديد أحكام المادة 

القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض ولهذا السبب قامت المحكمة العليا بإبطال القرار المطعون فيه 

 ( . 2449/  0/  10قرار بتاريخ  013110الملف رقم )  2440/  1/  81ادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ الص

ال يمارس نشاطا مهنيا فان التعويض في هذه الحالة يتم  ضحية حادث المرور قاصراأما في الحالة التي يكون فيها         

 : حديده في التشريع المعمول به كما يلي دفعه لفائدة األب و األم بالتساوي أو الولي كما ورد ت

  ضعف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث : سنوات  2إلى غاية. 

  أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث  8: سنة  19سنوات و إلى غاية  2ما فوق 

 

 .اضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله وفي حالة وفاة األب و األم يتق

إلى انه ال يستفيد من وما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام هو أن المحكمة العليا قد توصلت في اجتهاد قضائي لها       

قاصر لفقده الوالد المتسبب في قتل ولده ال 00/  88من ملحق القانون رقم  8التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 

 .صفة الطرف المدني 
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 و النيابة العامة ( س ـ ن ) وتعود وقائع هذا االجتهاد القضائي إلى طعن تقدم به الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي ضد 

دج غرامة نافذة ،  044444بعقوبة ( س ـ ع ) حيث أن قضاء مجلس بسكرة قد اصدر قرارا يقضي بمعاقبة المتهم      

الدعوى المدنية بدفع تعويضات مختلفة لذوي حقوق الضحية تحت ضمان الطاعن من اجل القتل الخطأ الفعل  وفي

 .ع . من ق  233المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 

غير أن الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي قد قدم طعن في القرار المطعون فيه بدعوى انه قد منح تعويضات ألب        

الضحية القاصرة المتوفية في حين انه هو المتسبب في الحادث و بالتالي ال يستحق التعويض ما عدا الضحية التي تستفيد 

 . 1933/  41/  19المؤرخ في  81/  33لفة صريحة للقانون رقم بنصف المبلغ فقط وهو األمر الذي يعتبر مخا

حيث استخلص قضاة المحكمة العليا من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة االستئناف قد سببوا قرارهم بالحيثيات        

 : التالية 

لغ التعويض المحكوم به ال يعطي حيث أن الصندوق الضامن استأنف هذا الحكم مؤسسا استئنافه على أن مب" ...          

 . " كله للوالدين الن األب متهم في قضية الحال 

حيث انه وبتفحص الحكم المستأنف يتضح انه ال يوجد ما يدل على انه منح التعويضات ألب المتهم بل ألزمه بدفع "          

 ."التعويضات المحكوم بها تحت ضمان المستأنف لذوي الحقوق 

انه وما دام مبلغ التعويض المستحق لذوي الحقوق ورد صحيحا وال يشوبه أي خطا مما يتعين القول بان الحكم حيث          

مما  81/  33المعدل و المتمم بالقانون رقم  10/  10المستأنف قد صدر صائب ومتماسك مع القانون ال سيما األمر رقم 

 .يتعين على المجلس التصريح بتأييده 

ص قضاة المحكمة العليا من هذا التعليل أن قضاة االستئناف لم يجيبوا على الدفع المثار من طرف وقد استخل       

 .الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي الطاعن 

حيث يجب التذكير انه في القضية الراهنة أن أب الضحية القاصرة هو متهم في قتلها خطا كونه المتسبب في الحادث        

/  33من القانون رقم  3و بالتالي فقد صفة الطرف المدني مما ال يمكن له أن يستفيد بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة 

 .السالف الذكر  81

من  3قضاة الموضوع منح التعويضات المستحقة لالم فقط بصفتها الطرف المدني الوحيد تطبيقا للفقرة حيث كان على       

 .الملحق 

حيث أن قضاة الموضوع بمنحهم التعويضات لذوي الحقوق بما فيهم األب يكونون قد أعطوا لألب صفتين كونه متهم       

ا القانون وأخطأو في تطبيقه ، ونتيجة لذلك فقد قام قضاة وطرف مدني في ان واحد و بقضائهم هذا يكونون قد خالفو

/  11/  29قرار بتاريخ  823902الملف رقم )المحكمة العليا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية  

2442 . ) 

  أساس حساب التعويض المترتب عن الضرر الجمالي و ضرر التألم و الضرر المعنوي 

يتم التعويض عن العمليات الجراحية الال مة إلصالح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد  :الضرر الجمالي 

 .بكاملها 

 : يتم التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي  :ضرر التألم 

  مرتين قيمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث : ضرر التألم المتوسط. 

  أربعة مرات قيمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث : ضرر التألم الهام. 

يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب و وج وأوالد الضحية في حدود ثالثة  :الضرر المعنوي 

 .أضعاف قيمة األجر الشهري الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث 

 

 :الخاتمة 

وفي ختام دراستنا لحقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري نخلص للقول بان المشرع الجزائري وبغية         

إيجاد ضمانة قوية ومتينة للمحافظة على حقوق الضحايا المتضررين من حوادث السيارات قام بإصدار قانون بشان 

لمرور و الذي و من خالله قطع شوطا كبيرا في مجال حماية المضرورين التعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث ا

من حوادث المرور ، إال انه و بالرغم من كل ذلك لم يحقق الطموح المنشود في حماية كل المضرورين من هذه الحوادث 

ة ، وهو األمر الذي يتطلب وهذا بالنظر إلغفاله تارة و استثناءه تارة أخرى للعديد من الضحايا من مجال التغطية التأميني

معه البحث عن حلول أكثر إنسانية و نظاما جديدا إلى جانب نظام التامين اإللزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات 

بحماية كل المضرورين بما يكفل حقهم في التعويض ، بحيث ال يكون المضرور من فعل سيارة لها تامين أوفر حظا من 
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أو ليس لها تامين وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين ، لذلك ما كان من المشرع إال  مضرور من سيارة مجهولة

االستجابة لهذه الرغبة الملحة بتبني نظام خاص للتعويض مبني على المسؤولية بقوة القانون و الذي من خالله رسم طريقا 

ين ولو كان المسئول مجهوال أو معسرا أو غير جديدا و إجراءات جديدة مكرسا بها التزامه بضمان تعويض المضرور

مؤمن وهو األمر الذي تحقق عن طريق إنشاءه لصندوق ضمان التعويضات الذي يعتبر بمثابة هيئة عمومية تتمتع 

 .بالشخصية المعنوية تتولى دفع التعويضات في الحاالت التي ال يضمنها التامين اإللزامي 

سلك الذي سلكه المشرع الجزائري قد سعى من خالله إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من ولكن وعلى الرغم من أن الم        

التعويض للضحايا إال أن التزايد المهول لحوادث السير قد احدث قصورا في التشريعات وارتباكا في تطبيق السائد منها ، 

الضحايا أو تأجيلها أو بترها إلى الحد هذا دون أن ننسى إفرا ه الختالالت أدت في الكثير من األحيان إلى تالشي حقوق 

 : الذي افقدها طابع الجبر للضرر ، و تتجلى هاته االختالالت في اآلتي 

تعقد و تشابك إجراءات الحصول على التعويض بدءا بإجراءات التسوية الودية و إجراءات الحصول على التعويض  (1

أمام القاضي الجزائي و القاضي المدني وتردد المشرع في الحسم في تحديد مسؤولية الدولة عن تعويض الفئات المتضررة 

 . باعتباره حقا ال منحة منها

 . بخصوص نسب التعويض وإجراءات تحصيلها  10/  10في التعديالت التي لحقت األمر ال نالحظ تغييرا ملحوظا  (2

التباين و التناقض و التضارب بين أحكام وقرارات المحاكم المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث المرور وعلى  (8

اءته بينما يدفع الخصوص مسالة تحميل المتهم المسؤولية عن الحادث من طرف شركة التامين ثم يصدر حكم جزائي ببر

 . القاضي المدني بعدم اختصاصه لعدم وجود فعل مجرم 

التعقيد في إجراءات تغطية التعويضات من صندوق ضمان التعويضات بداء بإشكالية التنفيذ عليه وإدخاله في الدعوى  (0

 .من دون تحديد لضوابط تدخله 

ولية واستئنافها لألحكام مما يطرح مسالة معارضة شركات التامين ورفضها للتعويضات وذلك بالتهرب من المسؤ (0

 .الجزاءات التي يقرها المشرع للتصدي لهذه الحاالت 

 

 : المراجع 

 :ـ القوانين و المراسيم  0

 10/  10المعدل و المتمم لآلمر رقم  1933يوليو  19هـ الموافق ل  1043ذي الحجة  0المؤرخ في   81ـ  33القانون رقم 

 .المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض على األضرار  1910يناير  84المؤرخ في 

المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و  1910يناير  84الموافق ل  1890محرم  2المؤرخ في  10ـ  10األمر رقم 

 . بنظام التعويض على األضرار 

المتضمن تحديد شروط تطبيق  1934فبراير  12لموافق ل هـ ا 1044ربيع األول  29المؤرخ في  80ـ  34المرسوم رقم 

محرم  2المؤرخ في  10/  10من األمر رقم  19اإلجراءات الخاصة بالتحقيق في األضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 

 .المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض على األضرار  1910يناير  84الموافق ل  1890

المتضمن شروط تطبيق المادتين  1934فيفري  12هـ الموافق ل  1044ربيع األول  29المؤرخ في   81ـ  34المرسوم 

المتعلق بإلزامية التامين  1910يناير  84الموافق ل  1890محرم  2المؤرخ في  10/  10من األمر رقم  80هـ و /  22

 .على السيارات و بنظام التعويض على األضرار 

 

 : كتب و المجالت القضائية ـ ال 0

ـ أمين عبد الحميد سعيد ، أهمية التحقيق في حوادث المرور ، دورة تدريبية موضوعها األصول الفنية للتحقيق في  1

 .  18/  12، ص  2442حوادث المرور ، اإلدارة العامة للمرور ، المملكة العربية السعودية ، 

ة المدنية في القانون الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ـ علي علي سليمان ، دراسات في المسؤولي 2

1990  . 

،  1992ـ بو يدي محمد ، المصالحة في مجال التعويض لضحايا حوادث المرور ، المجلة القضائية ، المحكمة العليا ،  8

 .  202، ص  2العدد 

 :ـ قرارات المحكمة العليا  0

و النيابة ( ش ـ س ، ب ـ ر ) ، قضية الشركة الوطنية للتامين ضد  2443/  0/  23بتاريخ قرار  004241ـ الملف رقم  1

 . 048/  041، ص  2443العامة ، غرفة الجنح و المخالفات ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الثاني ، 
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و النيابة العامة ، ( م . ع ) ، قضية الشركة الوطنية للتامين ضد  2443/  2/  21قرار بتاريخ  008802ـ الملف رقم  2

 . 042/  040، ص  2443غرفة الجنح و المخالفات ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الثاني ، 

ضد مدير الشركة الوطنية للتامين وكالة ( ب ـ ف ) ، قضية  2449/  0/  10قرار بتاريخ  013110ـ الملف رقم  8

 . 121/  109، ص  2449، العدد الثاني ،  ندرومة ، الغرفة المدنية ، مجلة المحكمة العليا

و ( س ـ ن ) ، قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي ضد  2442/  11/  29قرار بتاريخ  823902ـ الملف رقم  0

 . 809/  801، ص  2443النيابة العامة ، غرفة الجنح و المخالفات ، مجلة المحكمة العليا ، العدد األول ، 
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 النظام الردعي في المنظومة القانونية لحركة المرور و مدى تأثيره على التقليل من حوادث الطرقات

Deterrent system in the legal system for the traffic and its impact on reducing road 

accidents 

رئيس مكتب حركة المرور و أمن الطرقات مديرية النقل  (أستاذ متعاقد جامعة سوق أهراس) بديـار ماهــر * 

 .(ماجستير قانون عام تخصص قانون جنائي دولي)لوالية سوق أهراس 

maherbeddiar@yahoo.fr 

 ماجستير تخصص قانون جنائي دولي( جامعة سوق أهراس) بن بوعبد هللا مونية * 

    b.mounia05@yahoo.fr 

 

 ملخص

تزايد عدد الحوادث في السنوات العشر األخيرة ساهم في تغيير سياسة المشرع الجزائري نحو تدعيم المنظومة الردعية     

عقوبات المفروضة على بعض بمجموعة من القوانين يمكن إعتبارها ألول وهلة أنها األهم و األصعب بالنظر إلى حجم ال

المخالفات في قانون المرور، غير أن هذا التطور الكبير لم يصاحبه بالضرورة نقص في حوادث المرور، بل و على 

العكس فقد شهدت الجزائر وخالل نفس الفترة تزايدا كبيرا في عدد القتلى و الجرحى، إحتلت به المراتب األولى في 

 .تقع فيها أكبر عدد لحوادث المرورالتصنيف العالمي للدول التي 

هذا التزايد المستمر في عدد الحوادث جعل المشرع الجزائري في اآلونة األخيرة يعيد النظر في النظام الردعي المعتمد    

على أساس تشديد العقوبة إلى تطوير نظام متكامل يسمح بإعادة هيكلة المنظومة القانونية لحركة المرور في الجزائر نذكر 

منها تفعيل الرقابة الدورية و الدائمة على مستوى الطرقات، و كذا إحداث رخصة السياقة بالنقاط التي تعتبر كوسيلة 

بيداغوجية لها أهداف تربوية يمكن أن تساهم في التقليل من حوادث الطرقات في بالدنا، غير أنه يمكن القول بأن هناك 

لمستحدث و الذي يجب أخذها بعين اإلعتبار للوصول إلى األهداف بعض النقائص في جوانب أخرى في هذا النظام ا

 .       المعلنة

Résumé 

  L'augmentation du nombre d'accidents au cours des dix dernières années a contribué à un 

changement de politique du législateur algérien en vue de renforcer le système de dissuasion avec un 

ensemble de lois peut être considéré à première vue qu'il est important et difficile, compte tenu de la 

taille des sanctions imposées à certaines infractions dans le code de la route, mais ce grand 

développement ne s'est pas accompagnée nécessairement une baisse d'accidents de la route, mais au 

contraire, l'Algérie a connu au cours de la même période, une augmentation significative du nombre 

de morts et de blessés, a occupé le premier rang dans le classement des pays où elles se trouvent le 

plus grand nombre d'accidents de la circulation. 

    Cette augmentation continue du nombre d'accidents, a conduit récemment le législateur algérien 

de reconsidérer le système de dissuasion basé sur les peines plus sévères pour développer un système 

intégré permet de restructurer le système juridique de la circulation en Algérie, parmi lesquels 

d'intensifier le contrôle périodique et permanente au niveau des routes, et ainsi que la création d'un 

permis de conduire a points qui est considérer comme un moyen pédagogique d’un objectifs 

éducatifs qui peuvent contribuer à la réduction des accidents de la route dans notre pays, Cependant, 

on peut dire qu'il ya des lacunes dans d'autres aspects de ce nouveau système et qui doit être pris en 

compte pour atteindre les objectifs fixés. 

 الرقابة المرورية -حركة المرور -نظام العقوبات -حوادث السير -قانون المرور: الكلمات المفتاحية

 

 :مقدمة

قتيل  0444وصلت مجموع حوادث المرور في الجزائر إلى أعلى مستوياتها، بحيث بلغت أكثر من  2444في سنة       

في السنة، وهو رقم أرغم السلطات الجزائرية على التفكير جديا في إحداث ثورة في المنظومة القانونية لحوادث المرور، 

جمادي  29المؤرخ في  41/10و إحداث القانون رقم  1931لسنة  وهو السبب أيضا الذي أدي إلى إلغاء قانون المرور

و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سالمتها و أمنها، ثم توالت  2441أوت  19: الموافق لـ 1022األولى عام 

رجب  29المؤرخ في  49/48، ومؤخرا بصدور األمر الرئاسي رقم 2440لسنة  40/12التعديالت، بصدور القانون رقم 

mailto:maherbeddiar@yahoo.fr
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 1022جمادى األولى عام  29 مؤّرخ في 10-41الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2449يوليو سنة  22الموافق  1084  عام

  .المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها والمتعلّق بتنظيم حركة 2441غشت سنة  19الموافق 

 :حوادث المرور من خالل مايلي كل هذه القوانين سنحاول دراستها من منطلق تأثيرها في التقليل من   

 دواعي إحداث قانون جديد لحركة المرور في الجزائر - أ

 2440المعدل و المتمم سنة  2441لسنة  41/10جديد قانون حركة المرور رقم  -1-أ

 النتائج المتوصل إليها -2-أ

 البحث عن حلول مستعجلة -8-أ

 المرورالحاجة الملحة لتعديل آخر يكبح التزايد المذهل لحوادث  - ب

 المتعلق بتنظيم حركة المرور   49/48صدور األمر الرئاسي رقم   -1-ب

 النتائج المتوصل إليها نتيجة لتطبيق هذا القانون -2-ب

 إحداث رخصة السياقة بالنقاط 8-ب   

 نتائج عامة و توصيات-ج 

 دواعي إحداث قانون جديد لحركة المرور في الجزائر - أ

كلم من شبكة الطرقات  112.444سيارة مو عة على  0.244.444يصل مجموع السيارات في الجزائر إلى حوالي     

 41سيارة لكم  04كثافة السيارات في طرقنا بلغت : نسمة وهو ما يفسر مايلي 80.344.444على مجموع عام للسكان بلغ 

 .  سيارة لكل ستة أشخاص 41كلم و بمعدل 

نطلق وجد المشرع الجزائري نفسه أمام حتمية التغيير في المنظومة القانونية لحركة المرور بعد أن كان من هذا الم     

يحمل في طياته مجموعة من اإلجراءات أصبحت مع مرور الزمن ال  1931فيفري  14المؤرخ في  31/49القانون رقم 

 .تفي بالغرض المطلوب

، ساهمت بشكل كبير في بلورة فكرة تعديل القانون، 2441و  2444ترة بين إن تزايد حوادث المرور في الجزائر في الف   

 :ليصبح أكثر فاعلية و مواكبة لمنظومة حركة المرور في الجزائر، فقد أشارت اإلحصائيات في تلك الفترة لمايلي

 0110و  0111حوادث المرور بين سنتي : 10جدول 

 الفارق الجرحى القتلى عدد الحوادث السنة

0111 35771 4025 51506 / 

0110 08080 0678 30700 +0700 

 

هذه الزيادة في عدد الحوادث يواكبها حتما  يادة في التكلفة المالية لمخلفات الحوادث واألكثر من ذلك التكلفة اإلنسانية       

، نجد أن منظومة 1931ة حادث في السنة، و لو نظرنا لقانون المرور لسن 2222متمثلة في  يادة عدد الحوادث بما يعادل 

الغرامات الجزافية غير مجدية أو تكاد تكون نتيجتها منعدمة، بحيث أنها ال تشكل للشخص المخالف أي ضرر أو تأثير من 

 .الجانب المالي مما ساهم بشكل كبير في خلق إحساس بعدم اإلكتراث عند قيام الشخص بالمخالفة ألن العقوبة غير مجدية

كل هذه المعطيات أفر ت قانون جديد رأى فيه المشرع الجزائري أنه الحل في مثل هذه الحاالت وهو ما سنتناوله في        

 :اآلتي

 0110المعدل و المتمم سنة  0110لسنة  10/00جديد قانون حركة المرور رقم -0-أ

رور في الجزائر، توصلت الدراسة إلى أن في دراسة قام بها مجموعة من الباحثين حول أسباب تزايد حوادث الم     

من العينة التي تم إستجوابها يوافقون على ضرورة تشديد العقوبات على السائقين للمحافظة على إحترام قوانين   18.31%

من المستجوبين بأن ظاهرة عدم إحترام قوانين المرور قد أصبحت عادة متقبلة إجتماعيا،  % 14.91المرور، ويرى 

بأن عدم إحترام قانون المرور يرجع لنقص   %22.23منهم بأنها أصبحت بمثابة تقليد، في حين يرى   %02.9ويعتقد 

 .المتابعة القانونية

قد شدد بشكل ملحوظ في الغرامات الجزافية  2441ديد لسنة وعليه نجد أن المشرع الجزائري في قانون المرور الج     

دج مع الرفع من مدة سحب رخصة السياقة  044و التي كانت الغرامة حينها التتجاو   1931مقارنة بالقانون الصادر سنة 

 .من طرف اللجنة الوالئية  الخاصة بهذا الشأن حسب الحاالت
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 :10/00مضامين قانون المرور الجديد  -0-0-أ

 :الجوانب القانونية التي شملها هذا القانون ونخص بالذكر مايلي  سنحاول التطرق إلى مختلف   

بداية يجب أن نذكر أن هذا القانون قد أحدث مركز وطني لرخص السياقة  بحيث يقوم بتأطير و تعليم سياقة السيارة و   

ن هذا المركز قد أحدث لكنه لم توكل إليه المهام المذكورة ، و يذكر أ(21المادة ) تنظيم اإلمتحانات الخاصة برخص السياقة 

 .في هذه المادة إلى حد اآلن، بحيث بقي يقتصر دوره على المالحظة فقط

كما تم إحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة والهدف منها مراقبة حركة رخص السياقة على مستوى واليات القطر     

اعد حركة المرور و تدوينها في هذه البطاقية حتى تسهل عمليات المراقبة، لكنها لحد الوطني، بحيث يتم ضبط المخالفين لقو

اآلن لم ترى النور من حيث التطبيق، مع اإلشارة إلى أنها عملية جد مهمة و أصبحت من األولويات بعد تزايد حوادث 

 .    المرور في الجزائر

 قةإعادة تفعيل اللجنة الوالئية لسحب رخص السيا-0-0-0-أ

من هذا القانون يمكن للوالي المختص إقليميا أن يقوم بتعليق رخصة السياقة للمخالف أو إلغائها بعد  143طبقا لنص المادة 

أخذ رأي لجنة خاصة تسمى لجنة سحب رخصة السياقة، هذه اللجنة يمكن لها النظر في المخالفات المرفوعة إليها حسب 

لنطق بعقوبة السحب أو اإللغاء حسب الحاالت و نذكر منها على سبيل المثال ال إختصاصها بنص القانون، حيث يمكن لها ا

 : الحصر

 : سحب رخصة السياقة لمدة سنة في الحاالت التالية* 

غ في األلف و هي 4.14يذكر أن نسبة الكحول المحددة في هذا القانون و التي يعاقب عليها هي ) السياقة في حالة سكر -

غ في األلف، وهو ما يؤكد مرة أخرى  4.34: و التي كانت مقدرة بـ 1931رنة بالقانون السابق لسنة نسبة تم تخفيضها مقا

 (.   أن المشرع الجزائري يتجه نحو تشديد العقوبة في مجال حركة المرور

 سياقة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات     -

ى لري من مرتبة المخالفة إلى مصاف الجنح كونها تشكل خطرا كبيرا عجنحة الفـرار حيث رفعها المشرع الجزائ -

 .السالمة المرورية و حفظ النظام

مخالفة األحكام المتعلقة بتحديد السرعة، حيث يؤخذ على المشرع الجزائري في هذا المجال أنه أدرج هذه المخالفة دون  -

و نقصد بذلك جها  الرادار، حيث أنه لم يدخل الخدمة على  وضع آلية حديثة لمراقبة  يادة السرعة على الحد القانوني

 .   األقل حتى صدور هذا القانون

 .عبور بعض الجسور محدودة الحمولة -

إستعمال أجهزة أو آالت مخصصة إما للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بحركة مرور  -

 ات المستعملة لمعاينة تلك المخالفات السيارات، وإما للتشويش على سير األدو

يمكن رفعها إلى سنتين سحب الرخصة في حالة إقتران إحدى المخالفات ( أي مدة سنة)كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه المدة 

 .المذكورة بجنحة الجرح أو القتل الخطأ

 :أشهر 10سحب رخصة السياقة لمدة * 

رع الجزائري في المخالفات التي تشكل أقل خطرا على السالمة المرورية يكون السحب لمدة ثالث أشهر في نظر المش    

الفقرة الثالثة من هذا القانون، و نذكر منها مخالفة التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب  149وقد عددها في المادة 

ذا حاالت اإللزام أو المنع المتعلقة حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، مخالفة أحكام إشارة األمر بالتوقف التام وك

 . بعبور الخطوط الحديدية الواقعة على الطريق، هذا باإلضافة لبعض المخالفات األخرى و المذكورة في هذه المادة

 :شهر 10سحب رخصة السياقة لمدة * 

خالفة األحكام تشمل عقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر بعض المخالفات المحدودة على سبيل الحصر منها م    

المتعلقة باإلرتداء اإلجباري للخوذة و كذا مخالفة األحكام المتعلقة بإستعمال حزام األمن و يذكر أن هذه المخالفة األخيرة 

 .مطبقة على المقاعد األمامية للسيارة أي السائق و المرافق له على أن يتحمل العقوبة السائق

يوم بالنسبة لبعض  10كما تجدر اإلشارة إلى أن هناك حاالت أخرى للسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة ال تتجاو         

 .من هذا القانون112المخالفات كالتي يمكن إقترانها بجريمة الجرح أو القتل الخطأ وهي مذكورة في المادة 

 :الرفع من القيمة المالية للغرامات-0-0-0-أ

قارنة بما سبقه من إجراءات فقد أقر هذا القانون مجموعة من الغرامات المالية تعتبر في تلك الفترة مرتفعة، بحيث م      

ساهمت بشكل كبير في تغيير منحنى المخالفات، وهو ما رسخ اإلعتقاد بنجاعة المنظومة العقابية لقانون المرور و لو لفترة 

 :قليلة نذكر منها
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ون المرور تم التال م في النطق بالعقوبة بين الحبس و الغرامة فمثال عند إرتكاب السائق لجريمة أنه ألول مرة في قان -

الجرح أو القتل الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تاثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات فيعاقب بالحبس 

  .         دج 104.444إلى  04.444بغرامة من  وسنوات  40من سنة إلى 

 :إدخال مخالفات جديدة حيز التنفيذ -0-0-0-أ

تم إدخال مخالفات لم يكن يعاقب عليها من قبل و مثال ذلك مخالفة نقل أطفال أقل من  2441في قانون المرور لسنة      

دج و بسحب رخصة السياقة من  0.444دج إلى  1.044سنوات في المقاعد األمامية، حيث تكون عقوبتها الغرامة من  14

األحكام المتعلقة باإلرتداء اإلجباري للخوذة  بالنسبة لسائقي الدراجات، طرف اللجنة لمدة  شهرين، هذا باإلضافة مخالفة 

أو اثناء انتشار الضباب في مكان خال من اإلنارة أو اإلشارة و إذا كانت هذه  وكذا سير أو وقوف مركبة ليال وسط الطريق

 .المركبة  بدون إنارة و ال تحمل إشارة

 :النتائج المتوصل إليها -0-أ

شرع الجزائري أن هذه اإلجراءات كفيلة بإحداث تغيير جذري في التصاعد المستمر لحوادث المرور في رأى الم    

الجزائر، حيث تجدر اإلشارة إلى أنه عند صدور هذا القانون قامت السلطات الجزائرية ممثلة في الدولة و و ارة النقل 

موعة و المكتوبة للتحسيس و تعريف مستعملي الطريق بحمالت توعوية واسعة عبر مختلف وسائل اإلعالم المرئية و المس

 :بأحكام هذا القانون فكانت النتائج كالتالي

 0110و  0110و  0110حوادث المرور خالل سنوات : 10جدول 

 الفارق الجرحى القتلى عدد الحوادث السنة

2441 83898 8123 00288 / 

2442 01100 0810 01418 8821+ 

2448 08221 0808 28994 1018+ 

    

و   لقد وقفت السلطات الجزائرية في تلك الفترة مذهولة نتيجة التزايد المستمر لهذه الحوادث و لم تجد لها إي تفسير،       

رأت أنه من الضروري البحث عن حلول أخرى على أن تكون سريعة و فعالة في نفس الوقت لكبح هذا التزايد المستمر و 

أكبر دولة في العالم من حيث عدد الحوادث كما صنفت من طرف  0غير المبرر في عدد الحوادث فقد أعتبرت الجزائر 

 :ها أكبر نسبة لحوادث المرور في العالم حسب الشكل التاليمنظمة الصحة العالمية من أكبر الدول التي تحدث في

 

Fig 01 : Taux d'accidents de la circulation mortels (pour 100 000 habitants) par Région de 

l'OMS, 2002 

Source : projet OMS sur la charge mondiale de morbidité, 2002, 
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 :البحث عن حلول مستعجلة -0-أ

 :0110ضرورة تعديل قانون المرور لسنة * 

رأت السلطات الجزائرية ضرورة اإلسراع في إيجاد منفذ آخر للحيلولة دون تزايد عدد الحوادث بحيث قامت بإدخال     

تعديالت جديدة أكثر ردعية، حيث تحولت الجزائر من سياسة التوعية إلى سياسة الردع علها تجد فيها الحل، وبالفعل فقد تم 

الصادر سنة  41/10المعدل و المتمم للقانون رقم  14/11/2440المؤرخ في  40/12تحت رقم  2440دار تعديل سنة إص

2441. 

مادة جديدة معدلة ومتممة، تعتبر إضافة جديدة، عمل فيها المشرع الجزائري على توسعة  20يشمل هذا التعديل على     

 21شمل العديد من المخالفات التي أدخلت محل التنفيذ ومن ذلك المادة نطاق عمل اللجنة الوالئية لسحب رخص السياقة لت

بحيث أصبح المتحصل على رخصة  148منه و التي عدلت المادة  19من هذا التعديل، كما تم إضافة المادة  22والمادة 

و المذكورة سابقا  111المادة  السياقة المؤقتة أي التي لم يمر عليها سنتين و في حالة إرتكابه إلحدى المخالفات الواردة في

أشهر يقوم بعدها بإعادة  42يتعرض إللغاء الرخصة و بالتالي ال يمكن له الحصول على رخصة أخرى إال بعد مرور 

 . إجتيا  جميع اإلمتحانات من جديد

تحويلهم إلى اللجنة واكب هذا التعديل حمالت واسعة من المراقبة عبر الطرق لضبط المخالفين لقانون المرور الجديد مع    

 :الوالئية لتسليط العقوبات المقررة عليهم  فكانت النتائج كالتالي

  2005و  2004حوادث المرور خالل سنوات : 03جدول 

 الفارق الجرحى القتلى عدد الحوادث السنة

2440 08111 0802 20110 / 

2440 89388 8111 03432 8900 -

   

حادث و  0444ألول مرة منذ سنوات تحصلت الجزائر على نتيجة إيجابية تمثلت في إنخفاظ عدد الحوادث بما يقارب      

قتيل في السنة، تنفست الجزائر من خالله الصعداء رغم أن عدد  200هو رقم نتج عنه فارق في عدد القتلى بأقل من 

النتيجة تعكس بالفعل المجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات األمنية في  الحوادث في شكلها العام ما ال مرتفعا، إال أن هذه

 .محاربة هذه الظاهرة

و بالتالي فالنتائج حتما يجب  2440نوفمبر  14أي في  2440يجب التذكير بأن هذا القانون قد صدر في أواخر سنة       

 .تم بالفعلو هو ما  2440قراءتها بالشكل الصحيح في السنة الموالية أي في 

حسب بعض الخبراء فإن هذا االنخفاض في عدد الحوادث و الذي نتج عنه إنخفاض معتبر في عدد القتلى و الجرحى لن     

عرفت الظاهرة إرتفاع معتبر بالعودة إلى المستويات العليا  2442يدوم إال مدة قليلة و هو ما حدث بالفعل ففي سنة 

سؤال حول األسباب الرئيسية لهذا التزايد على الرغم من تحسن شبكة الطرقات  المعتادة، بحيث يطرح هؤالء الخبراء

بصفة عامة في الجزائر، وعليه رأت مصالح الدرك الوطني بضرورة التواجد المستمر في الطرقات لمراقبة المخالفين 

 .   لقانون المرور و تطبيق أقصى العقوبات عليهم

 :لتاليو بالعودة إلى النتائج مجددا نجد ا   

  0118و   2007و  2006حوادث المرور خالل سنوات : 04جدول 

 الفارق في عدد الحوادث الجرحى القتلى عدد الحوادث السنة

2442 04330 0124 24124  +1402 

2441 89414 0111 21189 -1310 

2443 04031 0022 20143 +1011 
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أعلى نسبة  2443من خالل هذا الجدول نالحظ أن عدد الحوادث عادت لإلرتفاع بشكل محسوس، بحيث شكلت سنة      

 1344إنخفظت الحوادث بفارق أكبر من   2441في عدد القتلى لم يسبق للجزائر و أن واجهتها، على الرغم من أن سنة 

 .لمستمر في الطرقاتحادث وهو تعبير عن سياسة السلطات األمنية في التواجد ا

  الحاجة الملحة لتعديل آخر يكبح التزايد المذهل لحوادث المرور: -ب

أصبح الوضع بما يعادل الكارثة، بحيث و جب تدخل السلطات العليا في الدولة لوضع إستراتيجية شاملة للحد من التزايد    

ى تشريع آخر أكثر فاعلية، وهو ما لمسناه مرة المستمر في عدد الحوادث في الجزائر، فرأت الدولة ضرورة العودة إل

أخرى بصدور قانون جديد، لكن هذه المرة عن طريق أمر رئاسي من رئيس الجمهورية و هو ما يفسر اإلهتمام البالغ 

 .للدولة بهذه الظاهرة

 :المتعلق بتنظيم حركة المرور 18/10صدور األمر الرئاسي رقم  -0-ب

و المتضمن تعديل قانون المرور  2449جويلية  22المؤرخ في  49/48الرئاسي رقم  في نظرنا يشكل صدور األمر    

ليس فقط قفزة نوعية و لكن يعتبر من أشد القوانين ردعا ربما بين الدول العربية، فمثال وصلت بعض  2441لسنة 

مليون سنتيم وهو رقم خيالي بالنظر إلى معدل دخل الفرد العادي أو حتى غير  144الغرامات إلى مستويات قياسية بلغت 

 .   دج 24444مرة مقارنة بشخص دخله  14في الجزائر، بحيث يزيد عن  العادي

كما تجدر اإلشارة أنه تم إستحداث نوع جديد من رخص السياقة و هو رخصة السياقة بالنقاط حسب نص المادة الثالثة        

          Permis a pointsمن هذا األمر، وهو إجراء في حقيقة األمر مأخوذ من القانون الفرنسي 

 الزيادة في حجم العقوبات كنوع من أنواع الحل  -0-0-ب

عمد المشرع الجزائري على تشديد العقوبات في مجال قانون المرور بجميع أنواعها سواء العقوبات اإلدارية و المتمثلة     

لفات إلى أربعة في سحب رخصة السياقة من طرف اللجنة الوالئية أو العقوبات القضائية، بحيث أعاد تصنيف المخا

  .مجموعات حسب درجة الخطورة

سائق الو ن  –أما في مجال الجنح والعقوبات فقد خصص لها القسم الثاني بحيث ضاعف من العقوبة بالنسبة للجانح    

الذي يرتكب جريمة الجرح أو القتل الخطأ و هو في حالة سكرأو تحت تأثير مواد أو أعشاب  -الثقيل أو النقل الجماعي 

 044.44سنوات و بغرامة من  14سنوات إلى  40خل ضمن أصناف المخدرات، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس من تد

دج 1.444.444دج إلى 
.

    

على غرار اللجنة الوالئية لسحب رخص السياقة فقد أقر المشرع الجزائري إجراءات أخرى تخص سحب الرخصة لكن     

تنظر في المخالفة بحيث يمكن لها سحب الرخصة في بعض الحاالت لمدة تتراوح  هذه المرة من طرف الجهة القضائية التي

بين السنة و األربع سنوات و هي في واقع األمر مدة لم يسبق لها و أن كانت محل للسحب من قبل
.
 

 :النتائج المتوصل إليها نتيجة لتطبيق هذا القانون 0-ب

ما سنتطرق إليه من خالل  تأمل السلطات العليا في الدولة أن تتوصل إلى نتيجة إيجابية من خالل تطبيق هذا القانون وهو  

 :الجدول التالي

  0100و  0101و  0118حوادث المرور خالل سنوات : 13جدول 

 الفارق الجرحي القتلى عدد الحوادث السنة

2449 02000 0120 29110 +2418 

2414 82813 8224 02080 10112- 

 أشهر فقط 18خالل  45033 3025 4186 2411

و رأت السلطات الجزائرية أنها  49/48لقد تغيرت النتائج بشكل ملحوظ هذه المرة خاصة بعد تطبيق األمر رقم        

حادث نتج عنه نقص في  10444حققت في سنة مالم تحققه في سنوات عديدة، بحيث إنخفظ عدد الحوادث إلى أكثر من 

لى توفر اإلرادة الحقيقية للتغيير من خالل السياسة  الردعية قتيل و يرجع السبب في ذلك إ 1444عدد القتلى بمايفوق 

للسلطات األمنية التي عملت على تكثيف عمليات المراقبة عبر مختلف الطرقات بما فيها التواجد في الليل وعند ضبط 

قضائية مما ساهم المخالفين يتم تحويل المحاضر بطريقة أسرع إلى الجهات المختصة سواءا اللجان الوالئية أو الجهات ال

 .بشكل كبير في إضفاء الجدية و الفعالية في تطبيق القانون
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 :إحداث رخصة السياقة بالنقاط 0-ب

 جويلية 22المؤرخ في  49/48يذكر أن المشرع الجزائري قد أشار إلى هذه الرخصة ألول مرة بموجب األمر رقم    

و الذي وضح  2441لسنة  812-11المرسوم التنفيذي رقم  فقد صدر 2411عن طريق تعريف لها الغيـر، أما سنة  2449

 :طرق الحصول عليها وكيفية سحب النقاط في حالة المخالفة نجيزه في التالي

 نقطة 20: يخصص لرخصة السياقة بالنقاط رصيدا معياريا من النقاط يقدر بـ -

 :حسب النظام التالي 49/48ي رقم يخفظ عدد النقاط  في حالة إرتكاب المخالفات الواردة في األمر الرئاس -

  .نقاط  10 ) : 4  إلى 1  من  الحاالت  3 ( الدرجة  من  للمخالفات  بالنسبة*   

  .نقاط  17 ) : 6  إلى  1  من  الحاالت  4 ( الدرجة  من  للمخالفات  بالنسبة*  

 .نقاط  : 8  للجنح  بالنسبة *  

نصف النقاط الضائعة بعد إجتيا ه لتكوين في هيئة مختصة على أن له الحق يمكن للمخال محل سحب النقاط أن يسترجع  -

 .في تكوينين فقط في السنة

 في حالة فقدانه لكامل النقاط يتم ذكره كسائق عائد إلرتكاب المخالفة في البطاقية الوطنية لرخص السياقة   -

 حالة عدم  في  الطرق عبر المرور  بحركة  الخاصة  عدللقوا  للمخالفات  الوطنية البطاقية  من  المذكورة الصفة  تحذف -

 المواليتين السنتين  خالل  مخالفة  ألية  بالنقاط  السياقة رخصة  حائز  ارتكاب 

 :مالحظة هامة

 :تطبيق رخصة السياقة بالنقاط مرهون أساسا بـ

 .تو يع رخص السياقة بالنقاط على السائقين -1

 .مراقبة المخالفينإحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة  -2

 .تحديد الجهة المعنية بعملية التكوين  -3

يذكر أنه لحد اآلن لم يتم تطبيق هذا المرسوم بحكم عدم وجود اآلليات الكفيلة لضمان التطبيق الحسن لهذه العملية، وحتى 

 .تؤتي الثمار المأمولة

 نتائج عامة وتوصيات -ج

في نظرة شاملة للنتائج المتوصل إليها عبر الجداول السابقة يتضح لنا جليا أن سياسة تشديد العقوبات في مجال قانون    

المرور لم تجدي نفعا، وبالتالي يجب على السلطات الجزائرية التفكير في إيجاد ميكانيزمات جديدة وفعالة للحد من هذه 

ن يصدر تعقبه عمليات مراقبة تؤدي في األخير إلى نتائج إيجابية مؤقتة وغير الظاهرة، فما يمكن مالحظته أن أي قانو

كافية، و بالتالي فإنه في نظرنا هذه التعديالت المدخلة على المنظومة القانونية لحركة المرور كافية جدا كترسانة قانونية، 

 .عتماد على عمليات المراقبة الفصليةيبقى أن ندعمها ببعض اإلجراءات كالمراقبة الدورية و الفعالة وال يمكن اإل

 :و عليه يمكن تدعيم هذه الدراسة بالتوصيات التالية   

 :على مستوى مراقبة حركة المرور-0-ج

بإعتبار أن السرعة تعتبر السبب األول في تزايد عدد الحوادث في الجزائر، فوجب مراقبتها عن طريق أجهزة  -41

لمستعملة حاليا في المسالك التي تشكل أكبر نسبة حوادث المرور بسبب السرعة، ذلك الرادار الثابتة إلى جانب المتنقلة و ا

أن هذه التقنية تحتم على السواق التقليل من السرعة لوجود الرادار، ألن الهدف األساسي هو عدم وقوع حادث و ليس ضبط 

 .المخالفين

 fichier nationale des permis de conduire)لرخص السياقة  اإلسراع في تفعيل البطاقية الوطنية -42

informatisé) لحصر كل مخالف يحاول التهرب من العقوبة على مستوى التراب الوطني. 

تفعيل نظام رخصة السياقة بالنقاط، ألنه يعتبر عامل كبح نفسي يؤدي إلى تحفيز السائق على اإلهتمام برخصته عند  -48

 .وصوله إلى النقاط األخيرة في الرخصة

حاكم أو أقسام خاصة بمخالفات حوادث المرور مع قضاء مختص للنظر في عدد الملفات المتزايدة في هذا إحداث م -40

الشأن، مع ضرورة اإلسراع في تطبيق العقوبة لتكون عملية المراقبة فعالة، خاصة إذا علمنا أن معظم الملفات المعروضة 

 .  ب المخالفة و بالتالي تفقد أهميتها كعقوبةعلى المحاكم يتم الفصل فيها بعد مدة طويلة من تاريخ إرتكا

 .مواصلة عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح األمن الوطني و الدرك الوطني في الطرق -40

إعادة النظر في نسبة الكحول في الدم مع ضرورة تسليط أقصى العقوبة على المخالف لها و ذلك بحرمانه نهائيا من  -42

 . العودة للسياقة
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 :على مستوى المنظومة التعليمية-0-ج

إعادة النظر في المنظومة التعليمية الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، وذلك عن طريق إعداد برامج شاملة   -41

       examen par système informatiséلمختلف األصناف مع إدخال نظام اإلمتحانات عن طريق البرمجة اآللية 

الرفع من المستوى التأهيلي ألصحاب مدارس تعليم السياقة، مع ضرورة تنظيم دورات تأهيلية تكون مكللة   -42

 . بإمتحان ضبط المستوى

البد من تنظيم لهم دورات تكوينية ( النقل الجماعي + و ن ثقيل ) بالنسبة للمتحصلين على رخص السياقة صنف   -48

 .نقيط يمكن على أساسه سحب الرخصة في حالة اإلخفاقو تأهيلية لتحسين المستوى تخضع لبرنامج ت

 .توفير تأهيل أكاديمي ألصحاب مدارس تعليم السياقة خصوصا بالنسبة لألصناف األخرى خارج الو ن الخفيف -40

 :على مستوى حركة المرور بشكل عام -0-ج

متناول أفراد المجتمع، للتقليل التحول نحو وسائل النقل الجماعية مع ضرورة المحافظة على التسعيرة التي تكون في  -41

 .من نمط التنقالت عن طريق السيارات الخاصة

تنظيم عبور الراجلين و أصحاب الدراجات العادية و ذات محرك على بعض أصناف الطرق بإعتبارهم عنصر  -42

 . مساعد في إحداث الخطأ

 .دون اإلخالل بعنصر المراقبةإعادة تنظيم إشارات تحديد السرعة مع طبيعة كل طريق، لتسهيل سيولة الحركة   -48

إعداد دراسات ميدانية يمكن تجسيدها خاصة بمخططات المرور في كل مدينة يمكن من خاللها المساهمة في سيولة   -40

 . الحركة و التقليل من حوادث الطرقات

 :الخاتمــة

الجزائر يتناسب عكسيا مع القيمة في نظرنا و من خالل هذه الدراسة يتضح لنا أن القيمة التنفيذية لقانون المرور في     

الردعية لنفس القانون، ذلك أنه كلما تكاثفت الجهود و  اد إهتمام السلطات المعنية بهذه الظاهرة عن طريق التواجد 

 .المستمر في الطرقات قلت حوادث المرور بغض النظر عن التشديد في المنظومة العقابية لقانون المرور و العكس صحيح

يمكن القول بأنه يجب اإلستثمار من أجل التقليل من الحوادث على األقل لتفادي الخسائر المالية المتزايدة  و عليه      

 .    الناتجة عن حوادث المرور و التي تعتبر جد مهمة لو أستعملت في ميادين أخرى كتطوير البنية التحتية لطرقاتنا

 

 :المصادر و المراجع

مجلة الوقاية و السياقة ، . 41، العدد2443-1934دراسة إحصائية لحوادث المرور من (. 2449.)بوطالبي، الهاشمي -41

 .  المركز الوطني للوقاية  و األمن عبر الطرق، الجزائر

سة ميدانية فعالية قانون المرور الجديد في الجزائر درا. 41العدد (. 2441.)بوظريفة حمو، تير رضا، بوكابوس أحمد -42

 .على عينة من السائقين، مخبر الوقاية و األرغنوميا، جامعة الجزائر

 القوانين حسب الترتيب الزمني

و التعلق بتنظيم حركة  1931فبراير سنة  14الموافق  1041جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  31/49قانون رقم  -41

 .المرور عبر الطرق و سالمتها و أمنها

يتعلق بتنظيم حركة  2441غشت سنة  19الموافق  1022جمادى األولى عام  29مؤرخ في  10-41 قانون رقم -42

 .المرور عبر الطرق و سالمتها و أمنها

 10-يعدل و يتمم القانون رقم  2440نوفمبر  14الموافق  1020رمضان عام  21المؤرخ في  12-40قانون رقم  -48

يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و  2441غشت سنة  19ق المواف 1022جمادى األولى عام  29مؤرخ في 

 .سالمتها و أمنها

 10-41يعدل و يتمم القانون رقم  2449يوليو سنة  22الموافق  1084رجب عام  29المؤرخ في  49/48األمر رقم  -40

عبر الطرق و يتعلق بتنظيم حركة المرور  2441غشت سنة  19الموافق  1022جمادى األولى عام  29مؤرخ في 

 .سالمتها و أمنها

 40/831الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2411نوفمبر  12المؤرخ في  11/812المرسوم التنفيذي رقم  -40

 .الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق 23/11/2440المؤرخ في 

 باللغة الفرنسية
-Samir.(05/02/2007). accidents de la route en Algérie, l’hécatombe continue, journal liberté, algerie. 

 :المواقع اإللكترونية

 www.dgsn.dzالموقع الرسمي للشرطة الجزائرية  

 www.joradp.dzالموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  

 

http://www.dgsn.dz/
http://www.joradp.dz/
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دراسة " "اإلعالم المسموعة ودورها في التحسيس والوقاية من حوادث المرور وسائل "

 "ميدانية إلذاعة جيجل الجهوية

 بوتيقار سارة: لعوبي يونس                                           األستاذة: األستاذ  

 امعة جيجلج                                                            جامعة جيجل

Laoubi_younes@yahoo.fr                                   ns_sarra@yahoo.fr 

 

 المقدمة

تعتبر مشكلة حوادث المرور كارثة حقيقية تهدد حياة األفراد وأمن المجتمعات فهي تقف عائقا أمام التنمية 

كانت مادية أو بشرية، فقد أضحت مشكلة خطيرة تعاني المجتمعية للخسائر التي تخلفها واألضرار البليغة التي تسببها سواء 

منها الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو على حد سواء، ومع تزايد واستفحال هذه الظاهرة ا داد االهتمام بها من 

 .طرف مختلف مؤسسات المجتمع

األخرى، إال أن هذه المشكلة  يةوبالرغم من الجهود المبذولة من طرف أجهزة الدولة األمنية والمؤسسات االجتماع

العويصة ال الت ترتكب بكثرة؛ سواء كان الخطأ من السائق أو الراجل، وفي بعض األحيان تلعب الظروف الخارجية دورا 

، ولكن رغم كل الظروف المحيطة بالسائقين سيبقى ...كبيرا في حدوثها مثل األحوال الجوية ونوعية الطرقات والمركبات

لتفادي وقوع حوادث المرور هو السائق، فكان هو المحور الرئيسي في عمليات التوعية والتحسيس بخطورة الدور األكبر 

 .المشكلة

ولما كانت وال الت وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة تلعب دورا هاما في التوعية المرورية الفردية 

ح عن طريق الصوت والصورة والحركة واللون، فأصبح لها والمجتمعية من حوادث المرور، كونها تخاطب العقل والرو

الدور الرئيسي والهام في عملية التحسيس والتوعية من هذه المشكلة الخطيرة خصوصا مع الثورة التكنولوجية الراهنة 

 .وتطور في مضمون المادة اإلعالمية بمختلف وسائلها

م بمختلف أنواعها في التحسيس بالمشكلة بالتطرق وعليه جاءت هذه الدراسة لتبر  دور ومساهمة وسائل اإلعال

لبعض المحاور التي تخدم الموضوع، وباألخص الوقوف على البرامج التوعوية المرورية المسطرة من طرف اإلذاعة 

 :الوطنية من جيجل فكانت الدراسة مقسمة على عدة محاور كالتالي

 .اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة: المحور األول

 .الرسالة اإلعالمية التحسيسية بحوادث المرور: المحور الثاني

 .دور اإلذاعة في التوعية المرورية: المحور الثالث

 .التجربة اإلذاعية بوالية جيجل ودورها في التوعية المرورية: المحور الرابع

 .اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: المحور الخامس

 .الدراسة الميدانيةنتائج : المحور الخامس

 اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة: المحور األول

 اإلشكالية .0

تطور االهتمام بمشكلة حوادث المرور على غرار األعوام الماضية، كونها أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا أمام 

د مستمر رجال ونساء التنمية المحلية والوطنية على حد سواء، فاالرتفاع الملحوظ في نسب الجرحى والقتلى في تزاي

وأطفال، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية للحد أو التقليل من نسب حدوثها إال أنها في تزايد 

مستمر حسب اإلحصائيات الموجودة على مستوى مصالح األمن والحماية المدنية، هذا ما يجعلنا نتساءل من هو المتسبب 

 ؟.ادث المرور؟ وما مدى مسؤولية السائق عن اآلثار المترتبة عن حوادث المروراألول أو الرئيسي في حو

ونظرا لمجموع الخسائر المادية والبشرية الفادحة التي تخلفها الظاهرة باإلضافة لالضطرابات واألمراض النفسية 

لنتائجها السلبية على األسر، من التي تخلفها لألفراد واألسر، ناهيك عن مجمل المشاكل االجتماعية واالقتصادية بالرجوع 

هنا كان لزاما على مختلف مؤسسات المجتمع من تكثيف جهودهم إ اء ظاهرة حوادث المرور للتوعية والتحسيس بمخاطر 

ارتكابها ونتائجها السلبية على الفرد من إعاقات وعاهات واألسرة من فقدان فرد له عائلة يرعاها وترعاه والمجتمع لمجمل 

 .مادية والممتلكات والتعويضاتالخسائر ال
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ولما أصبحت أهمية التوعية بمخاطر حوادث المرور تتطلب مهارة فائقة في الوصول لوجدان األفراد كانت 

وال الت وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة العامل المشترك بين مختلف مؤسسات المجتمع 

الم في عصرنا الحالي دعامة مهمة وقوة فاعلة في المجتمع لما له من دور فاعل في نشر لمحاربة الظاهرة، فقد غدا اإلع

الثقافة المرورية، حيث أصبح االهتمام بنوعية المواد اإلعالمية المقدمة لألفراد ذات أبعاد هادف للتوعية األمنية، وكل 

 .وسيلة وطريقة تقديمها لمختلف البرامج

عب دورا هاما كبقية الوسائل اإلعالمية األخرى رغم افتقادها للصورة، لكن امتيا ها ومما ال شك فيه أن اإلذاعة تل

باللغة المباشرة والبساطة في األفكار والوضوح واإليجا  وسهولة تواجدها في أي مكان، جعلها عن طريق الصوت تكون 

ا في توعية األفراد في كل مكان الرفيق الدائم في البيت والعمل والسيارة، فقد أضحت اإلذاعة ضرورة ال غنى عنه

 :خصوصا السائقين، وعلى هذا األساس تم طرح التساؤل التالي

 ؟.إلى أي مدى تساهم الرسالة اإلعالمية اإلذاعية في عملية التحسيس والتوعية المرورية 

 :ومن خالل التساؤل الرئيسي تفرعت التساؤالت التالية

  ؟.جيجل الجهوية للتوعية المروريةماهي مجمل البرامج المسطرة من طرف إذاعة 

 ؟.من هم شركاء إذاعة جيجل في عمليات التحسيس والتوعية بحوادث المرور لتفعيل دورها في العملية 

 الفرضيات .0

  مجمل البرامج المسطرة من طرف إذاعة جيجل الجهوية للتوعية المرورية تتمثل في األيام الدراسية والومضات

 .مع المصالح المختصة اإلشهارية واللقاءات الدورية

  تعتبر مديرية النقل والصحة ومصالح األمن والحماية المدنية شركاء إذاعة جيجل الجهوية في عمليات التحسيس

 .والتوعية بحوادث المرور

 تحديد المفاهيم .0

 مفهوم وسائل اإلعالم واالتصال: أوال

التطرق لمعنى اإلعالم ثم معنى االتصال، لتحديد مفهوم مصطلح وسائل اإلعالم واالتصال البد علينا أوال من 

 .وبذلك نصل لتحديد شامل ودقيق لمفهوم وسائل اإلعالم واالتصال

 مفهوم اإلعالم . أ

 .(2411الرفاعي،)اإلعالم في اللغة العربية هو اإلشهار واإلعالن واإلخبار بشيء أو عن شيء 

وتحريك اتجاهات وجماعات للعمل في اتجاه  ومعارف، وإنما هو عملية تغيير واإلعالم ليس مجرد إعطاء معلومات

معين لتحقيق األهداف المرجوة، وبعبارة أخرى فإن وسائل اإلعالم صورة المستقبل، صورة قادرة على دفع اإلنسان لعمل 

 .(1930إمام، ) ما يجب أن يعمله وقادرة على تغيير البنيان األخالقي للمجتمع

والثقافات الفكرية والسلوكية من خالل أدوات وسائل اإلعالم والنشر ويتمثل كذلك في نقل المعلومات والمعارف 

 (.2414 لماط، )بقصد التأثير 

عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة وحقائق واضحة وأخبار صادقة، ووقائع محددة وأفكار منطقية "كما يعتبر 

 (.2442عبد الرحمان، )

 (.2442ماهر، )المه عما يدور حوله من أحداث اإلعالم نقل المعلومات واألفكار إلى المستقبِل وإع

 مفهوم االتصال . ب

أحد أبر  رمو  القرن العشرين وهدفه األمثل هو تقريب الناس والقيم والثقافات، "يعرف دومينيك وولتز االتصال بأنه 

يعوض عن مساوئ وسلبيات عصرنا، وهو أحد محصالت حركة التحرر، وقد رافق تطوره معارك من أجل الحرية 

 (.مهدلي، د ت)حقوق اإلنسانية والديمقراطية و

عملية نقل المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرفة "عرف بيرنارد بيرلسون وجراي ستينر االتصال بأنه 

 والتجارب شفهيا، أو باستعمال الرمو  والكلمات والصور واإلحصائيات بقصد اإلقناع أو التأثير على السلوك

 (.1930الجردي، )ذاتها اتصال وعملية النقل هذه في حد 

 النشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع واالنتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو"يعرف بأنه 

منشأة أو قضية، وذلك بانتقال المعلومات واألفكار اآلراء واالتجاهات من شخص أو جماعات باستخدام رمو  ذات معنى، 

 (.1993السيد، مكاوي، )الطرفين أو مفهوم بنفس الدرجة لدى 
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أجهزة اإلعالم القائمة "ومن خالل مجمل التعريفات السابقة لإلعالم واالتصال نصل إلى أن هذا المفهوم يشير إلى 

على أساس تكنولوجي والتي تنشر رسائلها بصورة علنية بواسطة مؤسسة خاصة أو عامة إلى جماهير كثيرة متفرقة غير 

راشد، )ضها بعضا، تتضمن أجهزة اإلعالم محطات اإلذاعة والتلفزيون والمجالت والصحف متجانسة وال يعرف بع

2449.) 

ويطلق مصطلح وسائل اإلعالم واالتصال على الوسيلة أو التقنية لمؤسسة تجارية مهمتها نشر األخبار ونقل 

 (.2414 المطيري،)المعلومات، كالتلفزيون والجرائد والمجالت والكتب والدعاية واالنترنت 

 التعريف اإلجرائي لوسائل اإلعالم 

... اإلعالم المتمثلة في التلفزيون، الراديو، المجالت والصحف نستطيع القول أن وسائل اإلعالم عبارة عن أجهزة

 .مهمتها اإلخبار ونقل المعلومات واألفكار واالتجاهات لألفراد باستخدام رمو  ذات معنى

 مفهوم التوعية: ثانيا

اللغة العربية أصل الكلمة وعي أي قبل الشيء وتدبره وحفظه، ووعيت األذن أي سمعت، واستوعى  التوعية في

 (.2443عريقات، )الشيء أي أوعاه وأخذه كله 

كما تعرف على أنها التركيز على السلوك الواجب إتباعه في مختلف المواقف األمنية، والتوعية من خطر الوقوع 

 (.2411مسلم، )ضحية لبعض الجرائم أو الحوادث 

 التعريف اإلجرائي للتوعية 

نقصد بالتوعية في الدراسة الراهنة تقديم النصح واإلرشاد للمتلقي بهدف اجتناب األضرار والنتائج السلبية المترتبة 

 .على موقف معين أو ظاهرة معينة

 مفهوم حوادث المرور: ثالثا

( مركبات)واحدة أو أكثر، مع سيارات ( مركبة)هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سارة 

 (.2411شهلي، )أخرى أو منشأة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص 

 وعادة ما ينتج الحادث المروري تلفيات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات والمركبات إلى

 (.2449العسيري، وآخرون، )جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة المستديمة 

 و كل حادث ينتج عنه أضرار جسمية أو مادية دون قصد جراء استخدام المركبة وفي في حالة حركةه

 (.2414القرني، )

 التعريف اإلجرائي لحوادث المرور 

نقصد بحوادث المرور في الدراسة الراهنة كل حادث ينتج عن سوء استخدام السرعة أو عوامل أخرى سواء للسائق أو 

 .أضرار مادية ومعنوية جسيمة الراكب أو الماشي يخلف

 مفهوم اإلذاعة: رابعا

 اإلشاعة وبمعنى النشر العام وذيوع ما يقال، فالعرب يصفون الرجل الذي ال يكتم السر بأنه رجال"لغة 

مذياع، ويمكن تعريف اإلذاعة بأنها االنتشار المنظم والمقصود بواسطة الراديو لمواد إخبارية وثقافية وتعليمية وتجارية 

 (.1919إمام، " )غيرها من البرامج لتلتقط في وقت واحد بواسطة المستمعينو

والحوار اإلذاعي هو التواصل مع اآلخر من كل الشخصيات واألنماط االجتماعية بكل مستوياتها؛ من حيث درجة 

د الذي ينتظره دائما المتلقي الثقافة والعلم والتجربة اإلنسانية والمهنية بمختلف درجاتها؛ وصوال إلى المعلومة والخبر الجدي

 (.2414عبد النبي، )

 الرسالة اإلعالمية التحسيسية بحوادث المرور: المحور الثاني

تعتبر ظاهرة حوادث المرور أو إرهاب الطرقات من المشاكل العويصة التي تعاني منها المجتمعات، فقد أضحت 

والنفسية، وتطور المجتمعات لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية كبيرة كارثة حقيقية تهدد حياة األفراد وسالمتهم الصحية 

واضطرابات نفسية للفرد واألسرة، فالعنصر البشري في غالب األحيان وفي نفس الوقت هو المتسبب والمتضرر األكبر 

وسائل اإلعالم  من هذه الحوادث، ولذلك وجب على مختلف الجهات والمؤسسات بتكاثف الجهود في هذا المجال بما فيها

 .المرئية المسموعة والمرئية والمكتوبة للتوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة الخطيرة

فقد أضحت وسائل اإلعالم تلعب دورا هاما في التحسيس والوقاية من حوادث المرور، فهي عبارة عن مواد 

أفكار وعرض ألسباب ونتائج هذه المشكلة إعالمية موجهة للجهات المسؤولة عن طريق رسائل إعالمية تحمل في طياتها 
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التي تعيق التنمية المجتمعية، فمختلف وسائل اإلعالم تعمل على استهداف األفراد وتحسيسهم بخطورة المشكلة لما لها من 

 .آثار سلبية على الفرد والمجتمع

ة، المكتوبة والمسموعة فلكل وسيلة من وسائل اإلعالم دور هام في التوعية والتحسيس والتعريف بخطورة الظاهر

والمرئية، بحيث يلعب الصوت والصورة والحركة واللون دور كبير في إيقاظ مشاعر األفراد واإلحساس باألضرار 

والنتائج الوخيمة المترتبة عن سوء استخدام السرعة والسيارات والطرقات، فقد يكون المستهدف من التوعية المرورية 

لمنا ل للحفاظ على األطفال أو المصالح األخرى للتوعية بكيفية التعامل مع الضحايا السائقون أو المشاة، أو ربات ا

والجرحى، للحد من تزايد هذه المشكلة العويصة فحسب إحصائيات في هذا المجال قد تصل الخسائر المادية المسجلة حول 

 (.2441مظهر، )ر والتخلف في عدة دول مليار دوالر سنويا، أي ما يكفي لمعالجة مشاكل المجاعة والفق 344العالم إلى 

ولما كنت وال الت مجمل الخسائر البشرية والمادية فادحة، وجب توعية المواطنين بأخطار هذه المشكلة عن طريق 

وسائل اإلعالم فلكل وسيلة صبغة إعالمية مختلفة عن األخرى للتأثير في المستهدفين لكن المضمون والهدف واحد نظرا 

من حوادث  %30.10لمسجلة فيما يخص الظاهرة حيث تشير اإلحصائيات في الوطن العربي تشير إلى أن لفداحة النسب ا

، أما عيوب الطرقات بنحو %41.11المرور يتسبب فيها العنصر البشري، في حين خلل المركبات يتسبب بنحو 

فيما يخص فضاعة خسائر حوادث ، أما (2441مظهر، )، أما النسبة الباقية فهي لعوامل الطقس وأسباب أخرى 42.90%

المرور في المجتمع الجزائري فتشير اإلحصائيات إلى أن حوادث المرور تؤدي إلى مقتل خمسة عشر شخصا، وإصابة 

نحو مائتي شخص يوميا، أما بالنسبة لتكلفة هذه الحوادث فتتجاو  الخمسة والسبعين مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 

 (.2449مبارك، )ن يورو سبع مائة وخمسين مليو

أحصت المديرية العامة  2411فالجزائر تعد من بين الدول األولى في عدد حوادث المرور في العالم، ففي سنة 

شخص بجروح متفاوتة  14010قتيل وإصابة  022حادث مرور خلف  3022لألمن الوطني خالل السداسي الثاني 

مقال على ) 2414شخصا بالمقارنة مع سنة 24تفاعا محسوسا بنحو الخطورة، حيث ارتفع عدد ضحايا حوادث المرور ار

 (.الشبكة

وانطالقا من هذه النسب الكارثية لحوادث المرور أصبحت التوعية المرورية مسؤولية الجميع، وخصوصا وسائل 

مية من خالل اإلعالم التي جعلت من العالم قرية صغيرة، فهي تتبنى طريقة منهجية علمية في التخطيط للحمالت اإلعال

األهداف المرجوة وفق الواقع االجتماعي لمختلف النتائج المترتبة على الحوادث المرورية باإلضافة للجمهور المستهدف، 

الكتمال الرسالة اإلعالمية التوعوية الموجهة لجميع شرائح المجتمع دون استثناء، للتحسيس بأضرار حوادث المرور 

 .سرة والمجتمعونتائجها السلبية على الفرد واأل

فأهمية اإلعالم األمني في التحسيس من ظاهرة حوادث المرور تكمن في كونه يوجه رسائله عبر مواد إعالمية 

باللغة التي يفهمها عامة الناس بدون استثناء، عن طريق الصوت فقط أو الصورة والحركة، أو كالهما معا، فهو يهدف 

هذه الظواهر التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة على جميع لتكوين وعي فردي ومجتمعي بضرورة الحد من 

ورغم فداحة  األصعدة، بضرورة احترام والحفاظ على الروح البشرية من جهة والحفاظ على الممتلكات من جهة أخرى

 النسب المسجلة لحوادث المرور في الجزائر إال أن اإلعالم لعب دورا

 .هاما في التحسيس بخطورة الظاهرة

مع انتشار الفضائيات أتاح فرصة كبيرة للتوعية المرورية عن طريق مختلف الندوات والمحاضرات والومضات و

اإلشهارية، واالضطالع بصفة مباشرة على األضرار والخسائر والنتائج الكارثية الخاصة بهذه المشكلة الخطيرة، مما أتاح 

بأضرار إرهاب الطرقات عن طريق االتصاالت والنقاشات  فرصة أكبر إلشراك الجمهور في عمليات التوعية والتحسيس

فالعمل اإلعالمي والتحفيزي يكتمل عندما يتناسق اإليقاع العلمي بين . مع المختصين والمضرورين من هذه الحوادث

لى استخدام القائمين على التخطيط بسياساته وبرامجه وأهدافه مرورا بمنفذي هذه السياسات باإلنتاج العلمي السليم القائم ع

 (.2441مظهر، )فنون العمل الصحفي واإلذاعي والتلفزيوني، وانتهاءا باستكمال بحوث القراء والمستمعين والمشاهدين 

فالسالمة المرورية على الطرقات أهمية اجتماعية اقتصادية وتنموية وصحية على المستوى العالمي، وألن عدد 

ير من البلدان، فقد تتفاقم المشكلة بشكل أسرع، وبالتالي فهناك حاجة ملحة السيارات على الطرق في تزايد مستمر في الكث

 (.2414كيمون، )لبذل المزيد من الجهد للحد من هذه الوفيات واإلصابات التي يمكن تفاديها 

 دور اإلذاعة في التوعية المرورية: المحور الثالث

كل ما تمثله كل وسيلة إعالمية من دور كبير وهام في تحتل اإلذاعة مكانة هامة بين وسائل اإلعالم واالتصال رغم 

ذياب، )وصفت بأنها أداة عرجاء  نقل المعلومات واألفكار وتكوين االتجاهات وتنمية القدرات، ولما كانت اإلذاعة قد

ر بعد ظهور التلفا  لكنها استطاعت في الوقت الراهن أن تؤدي وظيفة هامة في الوقاية والتحسيس من الظواه( 2443
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والمشكالت االجتماعية، فهي أصبحت مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها على التربية والتثقيف والتحسيس من مختلف الظواهر 

التي تعرقل السير العام للمجتمع، حيث باتت الكلمة المسموعة أقوى تأثيرا في النفس من الكلمة المكتوبة بسبب افتقار 

ذلك أن الكلمة . فقدها العنصر األساسي الذي تستمد منه اللغة قوتها وتأثيرهااألخيرة إلى الصوت البشري، األمر الذي أ

 .المسموعة حسب فيصل غامس إذا ما أدت أداءا متميزا تغدو أشد تأثيرا في النفس من الكلمة المطبوعة

التي حيث استطاعت في وقت قصير أن توجد لنفسها مكانة بين وسائل اإلعالم في الحد من الظواهر المجتمعية 

تخل بالسير العام للمجتمع، فاإلذاعة تلعب دورا حيويا في التوعية بحوادث المرور وسبل الوقاية منها، ولذلك ال بد من 

تكاثف مختلف مؤسسات المجتمع لتفعيل الدور اإلذاعي، ألن االهتمام بقضايا حوادث المرور شأن المجتمع ككل، ويعتبر 

حوادث المرور هو خفض نسبة عدد الضحايا وتأثير هذه  الظاهرة على الفرد الهدف األول في التوعية والتحسيس من 

 واألسرة والمجتمع، فهي تقف عائقا أمام تحقيق

 .التنمية لمجموعة الخسائر الناتجة عنها

فقد كان وال ال لإلذاعة أهمية كبرى في التوعية الفردية والمجتمعية بحوادث المرور لما للصوت من تأثير كبير 

فراد لتغلغله في مشاعرهم فكانت اإلذاعة باعتبارها وسيلة من وسائل اإلعالم المسموعة األقرب للسائق في على األ

تحسيسه بخطورة المشكلة لتواجدها في السيارة عكس الوسائل األخرى، فهذا من شأنه التحسيس بخطورة سرعة السياقة أو 

 .ه، وبارتكابه لحادث مرور فهو بصدد إيذاء ذاته واآلخرينالتحدث أثناءها، باإلضافة إلى تذكيره بانتظار عائلته ل

وما  اد من تعزيز قوة اإلذاعة في التوعية المرورية كونها تمكن المستمع من أداء وظائفه وسماعها دون التقيد 

أي  بمشاهدتها أو قراءتها، وربطها المدن بالقرى في آن واحد، ضف إلى ذلك حجمها الصغير الذي يمكن استعمالها في

مكان فتكون بذلك المرافق الرئيسي للمرأة في البيت، والرجل في العمل، والسائق في السيارة، فالحوار اإلذاعي التمثيلي 

الهادف البسيط دون مشاهدته يخلق للمستمع جو خاص بتخيل مختلف النتائج الحاصلة جراء حوادث المرور خصوصا 

 .قف فهم ما يدور حوله هذا الحوارالسائقين منهم، فيستطيع المتعلم واألمي والمث

 التجربة اإلذاعية بوالية جيجل ودورها في التوعية المرورية: المحور الرابع

، ومنذ 2442في منظومة اإلذاعات الجهوية، تم افتتاحها في الفاتح نوفمبر  82تعد إذاعة جيجل اإلذاعة رقم 

توى المحلي بمعالجاتها لمختلف القضايا االجتماعية تأسيسها ليومنا هذا استطاعت أن تحقق نتائج مرضية على المس

والثقافية واالقتصادية والترفيهية، بالتطرق لمختلف جوانب القضايا المختلفة بما فيها مشكلة حوادث المرور، وما تخلفه من 

عالمية لتحقيق نتائج وخيمة على الفرد واألسرة والمجتمع، فكان التناول المحكم والتسطير المبرمج لمختلف المواد اإل

األهداف المرجوة من طرف اإلذاعة موجهة للمستمعين للتحسيس بخطورة الظاهرة، والتوعية بمختلف المواد اإلعالمية في 

 .هذا المجال

وكان إشراك الشريك االجتماعي في التحسيس بهذه الظاهرة عن طريق فتح باب واسع من النقاشات مع المستمعين 

أو غيرهم ممن لم يتعرضوا لهذه المشكلة، باإلضافة إلشراك الجهات األمنية المختصة في المتضررين من هذه الحوادث 

هذا المجال والحماية المدنية لتدعيم وإثراء الحوار اإلذاعي وكشف مختلف الخسائر الناتجة عن مختلف حوادث المرور 

 .واألسباب المؤدية لحدوثها

جال التوعية والتحسيس بخطورة المشكلة إال أن حوادث المرور ورغم الدور الكبير الذي لعبته إذاعة جيجل في م

في الوالية في تزايد مستمر وهذا راجع لعدة أسباب منها العنصر البشري بالدرجة األولى، ضف إلى ذلك العوامل الطبيعية 

،  طرقاتوارتفاع عدد السيارات في المدينة؛ خصوصا فترة الصيف كونها مدينة سياحية، دون أن ننسى نوعية ال

والجدولين المواليين يبينان عدد الحوادث المرتكبة بوالية جيجل خالل الخمس سنوات األخيرة، ونسبة الجرحى والقتلى 

 .بالنسبة لكل من الرجال والنساء واألطفال

 إحصائيات تدخالت الحماية المدنية في حوادث المرور خالل خمس سنوات بوالية جيجل: 10جدول رقم 

 المجموع 2412 2411 2414 2449 2443 السنة

 2989 120 209 094 021 010 عدد الحوادث

 المديرية العامة للحماية المدنية بوالية جيجل: المصدر
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 يوضح عدد الجرحى والقتلى لكل من الرجال والنساء واألطفال بوالية جيجل: 10جدول رقم 

 2412 2411 2414 2449 2443 السنة

 الجرحى

 

 

 132 101 013 009 038 رجال

 113 110 120 181 100 نساء

 110 111 120 101 110 أطفال

 1102 1419 121 381 102  المجموع

 

 القتلى

 

 10 20 13 29 20 رجال

 40 41 48 41 48 نساء

 41 40 48 18 48 أطفال

  22 81 20 09 84 المجموع

 المديرية العامة للحماية المدنية بوالية جيجل: المصدر

 

خالل الجدولين أعاله نالحظ أن عدد حوادث المرور بوالية جيجل في تزايد مستمر خالل الخمس سنوات من 

األخيرة بفعل عدة عوامل، ونظرا لهذه الزيادة المستمرة كانت اإلذاعة السباقة في التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة من 

 .لجهات األمنية في الواليةخالل البرامج اإلعالمية المستهدفة للجمهور، بالتنسيق مع ا

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: المحور الخامس

 مجاالت الدراسة :أوال

هو المكان الذي تمت فيه الدراسة الميدانية للبحث، يتمثل في مقر إذاعة جيجل الجهوية،  هي إذاعة تابعة : المجال المكاني . أ

جيجل وتغطي كل ما يدور فيها من أحداث عبر مختلف أنحاء الوالية،  لإلذاعة والتلفزيون الجزائري، تختص بشأن والية

 .تقع وسط والية جيجل بجانب مقر الوالية

 متمثل في رئيس تحرير إذاعة جيجل، وقد تم اختياره كونه العارف لسير وتطور عملية :المجال البشري . ب

ذا المجال، والقادر على تزويدنا بالمعلومات التغطية الخاصة بحوادث المرور، ومدى اإلنجا ات المحققة لإلذاعة في ه

 .الكافية للدراسة

 المنهج المتبع في الدراسة: ثانيا

يلعب المنهج دورا هاما وأساسيا في الكشف عن مختلف الظواهر التي من خاللها يمكن للباحث فهم ما يحيط به، 

لتعمق والتفصيل في موضوع الدراسة أي دور وارتأينا الستعمال منهج دراسة الحالة الرتباطه بموضوع دراستنا، قصد ا

إذاعة جيجل في التحسيس والتوعية بحوادث المرور، حيث تكمن أهمية منهج دراسة الحالة في قدرته على اكتشاف كافة 

المتغيرات الخاصة بالظاهرة، فهو يهدف لفهم الظاهرة من خالل الوصف الكامل والتحليلي لحالة معينة، وتعتمد هذه 

 (.1930إبراهيم، )لى الوثائق الشخصية، التواريخ، سجالت الهيئات االجتماعية والمقابالت المعمقة الطريقة ع

 أداة البحث: ثالثا

قمنا في هذه الدراسة باستخدام المقابلة وهذا لطبيعة عينة الدراسة، والمتمثلة في رئيس تحرير إذاعة جيجل، كما تم 

محادثة موجهة "فيها أي قيود على إجابات المبحوثين، وتكمن أهميتها في كونها اعتماد المقابلة باعتبارها مرنة ال تفرض 

يقوم بها فرد مع آخر، أو مع أفراد بهدف الحصول على أنواع المعلومات الستخدامها في البحث العلمي، أو االستعانة بها 

ار أداة هامة باعتبارها تجعل الباحث في في عمليات التوجيه والتشخيص والعالج، فالمقابلة التي تبنى في األساس على الحو

 (.1999دليو، وآخرون، )موقف مباشر مع مجال الدراسة المكاني والبشري 
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 عينة الدراسة: رابعا

تعتبر عملية اختيار العينة من أهم المراحل في البحث العلمي، ألن صحة نتائج الدراسة ومدتها تتوقف على اختيار 

مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات "ف المواضيع التي هي قيد الدراسة، وتعتبر العينة العينة، فقد تختلف حسب اختال

الميدانية، وهي تعبير جزء من الكل، أو بمعنى آخر هي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمم نتائج 

 (.2442 رواتي، )الدراسة على المجتمع كله 

 .مع رئيس تحرير إذاعة جيجل –بطريقة مقصودة  -المتمثلة في المقابلة  وتم تطبيق أداة البحث

 

 نتائج الدراسة الميدانية: المحور السادس

من خالل الدراسة الميدانية والمقابالت التي أجريت مع رئيس تحرير إذاعة جيجل تم التوصل إلى جملة من النتائج 

 :هي كالتالي

 النتائج الجزئية . أ

 .طوال العام أي غير مناسباتية للتوعية والتحسيس بأخطار وآثار حوادث المرورهناك برامج مسطرة  -

تقوم اإلذاعة بلقاءات أسبوعية مع شركاء من مصالح األمن والحماية المدنية، مديرية السياقة، مديرية النقل فيما يخص  -

 .الظاهرة

إشهارية على رأس كل ساعة، برامج إذاعية نوعية الحصص التحسيسية التوعية التي تقوم بها اإلذاعة هي ومضات  -

تحسيسية، لتحسيس المستمع بمخاطر الظاهرة سواء في السيارة أو البيت أو العمل، كما تعتبر الومضات اإلشهارية توجيه 

 .للسائق أثناء سياقته للحذر وعدم اإلفراط في السرعة

سية لحوادث المرور من تنظيم اإلذاعة الوطنية من من أهم البرامج المقدمة من طرف اإلذاعة في هذا المجال سنة تحسي -

 .جيجل

تقوم اإلذاعة بحمالت توعية من أخطار الظاهرة بالتنسيق مع جها  األمن، مديرية النقل، مديرية الصحة، الحماية المدنية،  -

 .مدارس السياقة، وكاالت التأمين باعتبارها كشريك في تأمين السيارات، و ارة الداخلية

ين باإلذاعة من الذهاب للمستشفيات وإجراء مقابالت مع الجرحى مما يترك انطباع لدى المستمع، وبثها عبر يقوم العامل -

 .اإلذاعة كتدعيم وتحسيس بخطورة مشكلة حوادث المرور

 االستنتاج العام . ب

، ومنه مما سبق عرضه من نتائج يمكن القول أن الفرضيات المقترحة في بداية الدراسة قد تحققت في ميدان البحث

نستنتج أن اإلذاعة الوطنية من جيجل كان لها الدور األكبر في التحسيس والتوعية من حوادث المرور على مستوى 

الوالية،  بالرجوع لمختلف إنجا ات اإلذاعة في هذا المجال من مواد إعالمية متنوعة وأيام تحسيسية بالظاهرة، وحمالت 

 .نية، عن طريق تحسيس األفراد بخطورة المشكلة ونتائجها المادية والمعنويةتوعية لتحقيق التنمية المحلية ومنها الوط

 

 الخاتمة

بالرغم من الجهود المبذولة من طرف مؤسسات المجتمع خصوصا وسائل اإلعالم باعتبارها أضحت تمثل مؤسسة 

اجتماعية تنشيئية قائمة بذاتها في عمليات التوعية للحوادث المرورية، إال أن هذه المشكلة ال تزال في تزايد مستمر بالنظر 

لمؤدية لها، فقد يكون العامل البشري أو الطبيعي أو الجغرافي أو لإلحصائيات الخاصة في هذا المجال ومجمل العوامل ا

للدور الكبير والفعال في التوعية المرورية وتحقيق عوامل أخرى، ورغم هذا يبقى لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها 

اطاته وأهدافه في مختلف التنمية المحلية والوطنية على مختلف المستويات، فهي مجتمع صغير بأفراده لكن كبير بأبعاد نش

 .المجاالت

في المجتمع الجزائري دورا فعاال في التوعية بحوادث المرور خصوصا اإلذاعية منها،  وسائل اإلعالم فقد لعبت

من خالل مختلف البرامج اإلعالمية بإشراك الشريك االجتماعي للتحسيس بهذه الظاهرة التي تحول دون االستقرار 

مل اإلذاعي بمختلف برامجه المعتمدة عل شدة تأثير الصوت بالدرجة األولى له أهمية كبرى في األسري والمجتمعي، والع

التأثير على المستمعين، لهذا كان ال بد من تكثيف الجهود بين أفراد المجتمع ومؤسساته للرقي بالمواد اإلعالمية المقدمة، 

ويبقى  بحوادث المرور التي تحول دون التنمية المستدامة،وتسخير مختلف اإلمكانات المادية والبشرية للتوعية والتحسيس 
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الدور األكبر في خفض نسب حوادث المرور على السائقين أوال قبل األسباب األخرى المساعدة على ارتكاب حوادث 

 .المرور
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 .منشورات جامعة منتوري: قسنطينة. أسس المنهجية في العلوم االجتماعية(. 1999. )دليو، فضيل وآخرون .14
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 .دور شركات التأمين في الحد من حوادث المرور في الجزائر

 (جامعة باتنة)مالخسو بيالل 

melakhessoubilal@gmail.com 

 :ملخـص

تعتبر شركات التأمين من بين الجهات الرسمية التي تهتم بالسالمة المرورية  في الجزائر، حيث تتولى مهام التعويض        

فالجهود المبذولة حاليا للحد من حوادث المرور ال تزال تسجل . على حوادث المرور عبر دفعها لمبالغ طائلة كتعويضات

ي إطار رؤية شاملة تتكامل فيها مجهودات هياكل الدولة مع شركات التأمين قناعات بإمكانية تطوير العمل الجاري ف

كأسلوب من أساليب تخفيض نفقات التعويض عبر تطبيق معايير العقاب التي ترفع من تكلفة التأمين و معايير الثواب التي 

 .ها في هذا المجالتخفضها، وهو ما يسمح لشركات التأمين بالمساهمة في خفض حوادث المرور وتحمل مسؤوليات

Résume: 

        Les compagnies d'assurance sont parmi les organismes officiels concernés par la sécurité routière 

en Algérie, où elles occupent les fonctions de compenser ceux qui sont touchés  par les accidents de la 

circulation à travers des sommes colossales  payés comme indemnisations. Les efforts actuels pour 

réduire les accidents de la circulation donnent encore des convictions et des  possibilités de 

développement du travail actuel dans le cadre d'une vision globale, dans la quelle on intègre les efforts 

des structures de l'état avec les compagnies d'assurance comme moyen de réduire les charges 

d’indemnisation en appliquant les normes de sanction, ce qui augmente le coût de l'assurance et  les 

normes de bonification ce qui réduit les frais de l’assurance, permettant ainsi aux compagnies 

d'assurance de contribuer à la baisse des accidents de la circulation et d’assumer leurs responsabilités 

dans ce domaine. 

 .شركات التأمين، حوادث المرور في الجزائر، الثواب والعقاب :الكلمات المفتاحية

 

 :مقدمـة

تشهد حوادث المرور ارتفاعا متزايدا في بالدنا رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة للحد من هذه الظاهرة 

الخطيرة التي تتسبب يوميا في مآسي للعائالت حيث ال يمر يوم دون تسجيل العشرات من الحوادث في مختلف مناطق 

ميا في حوادث المرور التي راح ضحيتها مئات اآلالف من األرواح الوطن، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثامنة عال

وترجع أسبابها، لإلقبال المتزايد على استعمال السيارة لما توفره من حرية  .البريئة بسبب اإلهمال وعدم احترام القوانين

ر النسبي الحاصل في ورفاه  وربح للوقت وتيسير للخدمات ودفع للدورة االقتصادية واالجتماعية من ناحية، والتطو

 . العقليات والسلوكيات المرتبطة بهذا الواقع المروري من ناحية أخرى

إن التقدم الكبير الذي لحق بصناعة السيارات في العالم جعل تأمين السيارات يحتل مكانة كبيرة كفرع من فروع       

دامها كوسيلة النقل األكثر مالئمة أدت بشكل أو بآخر وإن الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات وحتمية استخ. التأمين العامة

الى  يادة اآلثار السلبية المترتبة على استخدامها و يادة األخطار الناتجة عنها سواء لصاحب السيارة أو لمن يركبونها أو 

 .يستخدموها أو لطرف ثالث متضرر نتيجة اصابته بها نتيجة حادث ما

ولكي تضمن الحكومة حقوق مواطنيها الذين قد يتعرضون ألخطار من خالل استخدام الغير للسيارة فقد ألزمت       

أصحاب السيارات بالتأمين االلزامي الضامن لحقوق اآلخرين وبعدها نشأ التأمين الشامل ليشمل السيارة والراكبين 

وضع معيار للثواب والعقاب على السائقين في التأمين االلزامي باإلضافة للطرف الثالث المتضرر، وهذا عبر العمل على 

وحتى العام لجهة خفض كلفة التأمين على السيارات التي يلتزم سائقيها أو أصحابها بمعايير السير ويبتعدون عن المخالفات 

حادث يقع وتحمل فاتورة وهو نوع من المكافأة والتشجيع لهم شريطة أيضاً أن تتخذ عقوبات بالغرامة المتزايدة على كل 

التأمين المزيد من الكلفة وعندها ال يتساوى الذين يخالفون والذين ال يخالفون وهو األمر الذي يضع حداً للتساوي بين 

المخطئ وغير المخطئ وبين المذنب والبريء وهذا المعيار يطبق في أوروبا والعديد من دول العالم المتقدمة وله نتائج 

 .ث المرورايجابية على حواد

 

mailto:melakhessoubilal@gmail.com
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 :إشكالية البحث

الخسائر البشرية من جراء حوادث المرور في الجزائر ليست الوحيدة التي تشّكل األ مة، إنّما تخلف هذه الحوادث       

 . االقتصاد الوطني  خسائر اقتصاديّة يتحّمل نتيجتها

ا يتعلق بعوامل أخرى كوضع الطرقات كما أن أسباب حوادث المرور متعّددة فمنها ما يتعلق بالعنصر البشري ومنها م

 .والمركبات، غير أن العنصر األول يبقى األهم

والسائقين والمشاة هم المعنيون بشكل مباشر بمشكلة حوادث المرور، وبالتالي فإن معيار الثواب والعقاب على السائقين في 

ض كلفة التأمين للسائقين الذين يلتزمون التأمين على السيارات والمركبات والذي يعتبر كتأمين إلزامي يساهم في خف

بمعايير السير ويبتعدون عن المخالفات وهو نوع من المكافأة والتشجيع لهم شريطة أيضاً أن تتخذ عقوبات بالغرامة 

 المتزايدة على كل حادث يقع وتحمل فاتورة التأمين المزيد من الكلفة وعندها ال يتساوى الذين يخالفون والذين ال يخالفون،

 . وهو األمر الذي يضع حداً للتساوي بين المخطئ وغير المخطئ وبين المذنب والبريء عند االكتتاب في التأمين

وقانون المرور في الجزائر يواجه إثارة ولغطاً وانتقاداً حاداً، فهو مشروع جيد في الحد من الحوادث، والتجاو ات       

رة الستفزا  معظم السائقين، كعدم التوعية الكافية بآليات التطبيق، والمبالغة المرورية، لكن آلية تطبيقه خاطئة، وربما مثي

في قيمة المخالفة، وعدم وجود لوحات كافية لتحديد السرعة، لكن عدد حوادث المرور في الجزائر قد عرف ارتفاعا بنسبة 

حادثا خلف  0299مجموع ب 2411مقارنة بنفس الفترة من سنة  2412األولى من سنة  3خالل األشهر ال% 22.12

 .من أسباب حوادث الطرقات راجعة إلى السائقين% 00.31كما أشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن نسبة . قتيال 8400

لذا فإن مساهمة شركات التأمين في التوعية المرورية باتت ضرورة قصوى؛ فهي المتضرر األول من عدم احترام      

اللوحات التحذيرية، وسوء الطرق، وهذه المساهمة تكون عبر تعاونها مع األجهزة األمنية  األنظمة، وكثرة الحوادث، وقلّة

باإلطالع على المخالفات التي يتم ضبطها ضد عمالئها، حتى تقوم شركات التأمين باحتساب أقساط ( الشرطة والدرك)

رتكبوا مخالفات تخفيضات على قيمة القسط تأمين السيارات والمركبات وفقا لسجل السائق، حيث يمنح السائقين الذين لم ي

ومنحهم أقساطا تشجيعية، و يادة القسط على من يرتكبون مثل هذه المخالفات، فالسائق الذي تكون مخالفاته متكررة يكون 

 سعر التأمين على سيارته أو مركبته أعلى من السائق الذي تكون كانت مخالفاته أقل، وهذا من شأنه أن يزيد من االلتزام

وتحمل شركات التأمين مسؤولياتها في هذا المجال عبر نشر حمالت الوعي . بالسالمة المرورية والحد من حوادث السير

والتوعية الثقافية المرورية في استخدام الطرق وتقنيات القيادة اآلمنة والسلوكيات الراقية في التعامل مع االختناقات 

هرة تفاقم حوادث المرور يركز على التحسيس و التنظيم، لكن حتمية فرض إن التوجه الغالب في معالجة ظا. المرورية

 .االنضباط و الصرامة على المتهورين تبقى أمرا متاحا و ضروريا في أغلب األحيان

 :من خالل ما سبق يمكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية لبحثنا هذا في السؤال التالي

 .حد من حوادث المرور في الجزائر؟ما واقع مساهمة شركات التأمين في ال      

 :األسئلة الفرعية

 :انطالقا من اإلشكالية المطروحة يمكن لنا االستعانة باألسئلة التالية

 .شركات التأمين في الجزائر؟ ماهية -1

 .ما هو الدور الذي تلعبه شركات التأمين في الحد من حوادث المرور؟ -2

ركات التأمين؛ ومن يتحمل معها مصاريف التعويضات ما هي طرق التعويض على الحوادث لدى ش -8

 .االضافية؟

 .ما هي العراقيل والعوائق التي تواجه شركات التأمين؟ -0

-I شركات التأمين في الجزائر 

م الخدمة . شركات التأمين هي نوع من المؤسسات المالية التي تمارس دوراً مزدوجاً  فهي مؤسسة للتأمين تقدِّ

ن لهم، لتعيد استثمارها في مقابل عوائد التأمينية لمن  شأنها )يطلبها، كما أنها مؤسسة مالية تحصل على األموال من المؤمَّ

، و ذلك إما بطريقة مباشرة كما هو الحال في بعض وثائق التأمين على الحياة، (شأن البنوك التجارية و صناديق االستثمار

ين تقل في مجموعها عن قيمة التأمين المستحق في حالة وقوع الخطر أو بطريقة غير مباشرة من خالل دفع أقساط التأم

ن منه تعمل في الجزائر حاليا ثالثة وعشرون شركة تأمين من بينها سبع شركات للتأمين على األشخاص يؤطرها . المؤمَّ

مليار دينار  87.3 لغرقم أعمال ب 2411وحقق قطاع التأمينات في الجزائر في عام (. 1)االتحاد الوطني لشركات التأمين 

 .2010مقارنة بالعام % 1بزيادة قدرها ( مليار دوالر 1.2حوالي )
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-II الدور الذي تلعبه شركات التأمين في الحد من حوادث المرور 

المساهمة في الحد من  من التأمين الذي يمكن مؤسسات اإلطار القانوني كتجديد اإلصالحات من الجزائر جملة تبنّت      

في  الصادر 90/41 لألمر والمتمم المعدل( 2) 24/42/2442 في 42/40 القانون خالل إصدار المرور، منحوادث 

كما يعود  صدور أول نص . التأميني القطاع تحرير في رغبة وهذا بالتأمينات االلزامية، والمتعلق( 8) 20/41/1990

التأمين إجباري على : "والذي تنص المادة األولى منه 1974 جانفي 30 قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات إلى تاريخ 

 على ويهدف التأمين(. 0" )كل السيارات التي تتواجد عبر التراب الجزائري سواء كانت مملوكة لجزائريين أو أجانب

 التي بالغير، و قتألح التي بسبب األضرار له المؤّمن مسؤولية عن المترتّبة المادية الخسائر تغطية إلى المدنية المسؤولية

تكلفة االصابات البشرية،  :(6)ويمكن تلخيص عناصر تكاليف حوادث المرور في األتي (. 0)قانونا  مسئوال فيها يكون

 .تكلفة المركبات أو الممتلكات، التكلفة التي يتحملها المجتمع

 .التحليل االحصائي :أوال

 0101 - 0881رقم أعمال التأمين و عدد حوادث المرور في الجزائر خالل الفترة  : (0)جدول رقم 

 مليون دج رقم أعمال التأمين : الوحدة

 ألف عدد حوادث المرور

 السنة 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

 رقم أعمال التأمين 2.011 9.481 2.900 3.101 9.299 18.288 10.103

 عدد حوادث المرور 29.493 27.585 27.550 24.842 20.141 20.127 23.949

 السنة 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 رقم أعمال التأمين 10.202 10.993 11.100 19.041 21.138 23.930 81.811

 عدد حوادث المرور 25.930 28.693 31.639 35.771 38.393 41.754 08.221

 السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 رقم أعمال التأمين 80.103 01.224 02.010 08.139 21.330 11.889 31.118

 عدد حوادث المرور 08.111 89.288 04.330 39.010 40.481 41.224 32.873

من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات تقارير المجلس الوطني للتأمينات الخاصة بالحالة العامة لقطاع التأمينات  :المصدر

 .0101 - 0881الجزائري لـ 

 

إلى غاية سنة  1994)نالحظ ضعف نشاط رقم أعمال التأمين خالل بداية فترة الدراسة ( 1)من خالل الجدول رقم       

مليون دينار جزائري، وهذا نتيجة لضعف النشاط االقتصادي و  11.124متوسط إجمالي قدره و هذا بهامش ( 1999

حركة االستثمارات خالل تلك الفترة، و انخفاض أسعار النفط مما أثر على ضعف الناتج المحلي الخام و منه أيضا ضعف 

 .قدرة االكتتاب في أقساط التأمين

 ب للتأمين تقدر العالمي السوق حصص من نسبة تملك حيث الجزائري أمينالت بسوق مرتبط بضعف الجزائر تختص      

 كثافة بلغت و. التأمينات اإلفريقية من سوق 7% نسبة الجزائر تحتل كما .عالميا 65 المرتبة و تحتل 2008 لسنة %0.02

قدرت ب  2441لسنة أما ". للفرد جزائري دينار 1373 حوالي (للفرد جزائري دينار الوحدة) 2006التأمين في سنة 

 السوق نمو متوسط أن كما( أورو على الترتيب 00-04)المغرب  و بتونس مقارنة ضئيلة وهي نسبة للفرد دينار 1021

 2442/2441بين  ما التأميني السوق نمو أما متوسط 24%السنة  في يمثل 2007 إلى 1995  سنة من بالجزائر التأميني

 (.7" ) 16%ب قدر

 

 

 

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

368 
 

 (bonus-malus)معيار الثواب والعقاب  : (0)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Série 1(سنوات كحد أقصى 01)عدد السنوات /1.0*0111 : ويحسب بالشكل التالي   =معيار الثواب 

= Série 2(سنوات كحد أقصى 01)عدد السنوات /1.0*8111 : ويحسب بالشكل التالي = معيار العقاب 

 (.0)عطيات الجدول رقم من إعداد الباحث باالعتماد على م

       

أنه كلما ارتفع رقم أعمال التأمينات إال وارتفع معه عدد حوادث المرور، لكن معيار الثواب ( 1)يالحظ من الشكل رقم       

ساهم في (( 8)دج كأقصى حد يخصم من قيمة بوليصة التأمين  0444دج إلى  1يتراوح من )في منتج تأمين السيارات 

والذي يمكن أن يصل إلى غاية )في نفس الوقت مع ارتفاع قيمة معيار العقاب   2414حوادث المرور خالل سنة الحد من 

حادث سنة  41.224حيث انخفض عدد حوادث المرور من (( 9)دج كأقصى حد تضاف إلى قيمة بوليصة التأمين  3444

لغ التأمين بعدد الحوادث المرتكبة وطبيعة أن ربط قيمة مب القول يمكن ، وعليه2414حادث سنة  32.873إلى  2449

 .ولإلجابة على هذا الغموض سنقوم بإجراء التحليل القياسي. المسؤولية عليها يساهم في الحد من حوادث المرور

 التحليل القياسي :ثانيا

 المرور وذلك خاللحوادث  الحد من في شركات التأمين دور لمعرفة قياسي نموذج بناء تم :تقدير النموذج األولي -0

                      :، ونظرا للعالقة بين هذين المتغيرين، يمكن تقدير النموذج التالي2414 إلى 1994 من الفترة

LYt=β0LDHt+β1LPt+ β2LTPt Ɛt               معt=1 ، ...،n  وn = 24و N (0, ϭ²)       Ɛt  

: LDH متغير كثافة التأمين . 

: LP متغير عدد حوادث المرور 

: LTP متغير التعويض على حوادث المرور 

: LY متغير نصيب الفرد من الدخل الوطني و هو عبارة على متغير مستقل. 

Ɛt : هو عبارة عن الباقي أي الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقدرة. 

ϭ² :  خطأ = نتيجة في خطأ احتمال )هو عبارة عن الخطأ العشوائي، حيث أن النماذج القياسية تعتمد على عنصر الخطأ

 (.قياس المتغير التابع

للتأكيد  األعظم  اإلمكان اختبار على التكامل متجه لتقدير جوهانسـن طريقة تعتمد :اختبار جوهانسن للتكامل المشترك -0

 .طويلة األجل بين متغيرات الدراسة على وجود عالقة توا نية

 اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسن :(0)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وباالعتماد على احصائيات موقع االتحاد الجزائري لشركات التأمين، Eviews  برنامج باستعمال الباحث إعداد من :المصدر

http://temp.cna.dz/ 
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 على (Eigenvalue Test Max) الكامنة القيمة واختبار (Trace test)األثر  باختبار جوهانس منهجية بتطبيق      

 10% معنوية وبمستوى المتغيرات بين طويلة األجل مشترك تكامل عالقات 0 هناك أن متغيرات الدراسة األربعة، وجدنا

 (.2)الجدول رقم  يبينه كما الكامنة العظمى، القيمة وباختبار األثر اختبار بواسطة

 االنحدار عالقة تقدير يمكن من أنجل و جرانجر باختبار المشترك لكل للقيام :اختبار أنجل و جرانجر للتكامل المشترك -0

 :التالي الجدول في نتائجه تظهر الذي و  F=LDH(LP LTP LY)  :التالية بالمعادلة الممثلة

 للتكامل المشترك أنجل و جرانجر نتائج اختبار :(0)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وباالعتماد على احصائيات موقع االتحاد الجزائري لشركات التأمين، Eviews  برنامج باستعمال الباحث إعداد من :المصدر

http://temp.cna.dz/ 

 

اختبار التكامل  جراء تطبيق من عليها الحصول تم التي اإلحصائية أن النتائج( 8)رقم  الجدول يالحظ من

 = LDH :التالية المعادلة بعضهما البعض حسب مع إيجابيا ترتبط إرتباطا المتغيرات أن المشترك ل أنجل و جرانجر تبين

0.010*LP   

R²=0.66     (0.32)    DW=0.48                     

 .واتسن داربن معامل DW التحديد، معامل R²المحسوبة،  قيمت لستودنت t تعني قوسين بين ما المتواجدة القيمة :حيث

 المعادلة من ويتضح األخطاء، في الذاتي االرتباط وجود DW=0.48تساوي  التي واتسن داربن قيمة من خالل ويبدو

 LDH=C(1)* LY  :التالية بالمعادلة الممثلة االنحدار عالقة أنه يوجد اتجاه عكسي وعليه يمكن اعادة  تقدير السابقة

 :وهو ما يمكن من الحصول على الجدول التالي

 التكامل المشترك ل أنجل و جرانجر عند المعادلة الجديدة نتائج اختبار :(0)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 وباالعتماد على احصائيات موقع االتحاد الجزائري لشركات التأمين،  ، Eviewsبرنامج  باستعمال الباحث إعداد من :المصدر

http://temp.cna.dz/ 

 LDH = 0.34* LY                

R²=0.13     (29)    DW=0.18   

الجدول  ما يظهره حسب 1المستوى  عند مستقرة المقدرة االنحدار لعالقة العشوائي الخطأ حد سلسلة تظهر حين في      

نصيب الفرد  ارتفاع أن الحرجة، أي القيم من أصغر البواقي لسلسلة TΦjقيمة  واختبار استقرارية البواقي ألن( 0)رقم 

كثافة التأمين، وهو ما يمكن من القول بأنه كلما ارتفع نصيب الفرد من الدخل  في كامال انعكس من الدخل الوطني قد

كما أن شركات التأمين بالجزائر تسعى إلى الحد  .وحدة 4.80إال وارتفعت معه كثافة التأمين ب ( 1)بوحدة واحدة الوطني 

أساس تحميل المؤمن  والذي يقوم على (10) (bonus-malus) من حوادث المرور عبر تطبيق نظام الثواب والعقاب

سب ملف حوادثه السنوي حيث أنه إذا لم يتسبب في حوادث  يادات أو مكافأته بتخفيضات على قيمة مبلغ التأمين وهذا ح

مرور فسوف يستفيد من تخفيض في السنة الالحقة وهو ما يشجع السائق على تفادي حوادث المرور وفي نفس الوقت 
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بب تتفادى شركات التأمين تكاليف باهظة في حال وقوع هذه الحوادث والعكس صحيح إذ ترتفع القيمة آليا كل عام عند التس

 . في حوادث

 0تساوي ( درجات حرية)مع أخذ عدد الفجوات الزمنية Eviews باالستعانة ببرنامج  :اختبار جرانجر للسببية -4

(Lags-4 )تحصلنا على الجدول التالي:  

 

 السببية لجرانجر نتائج اختبار :(5)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وباالعتماد على احصائيات موقع االتحاد الجزائري لشركات التأمين، Eviews  برنامج باستعمال الباحث إعداد من :المصدر

http://temp.cna.dz/ 

 

       H0 : =4 :الفرضية اختبار
 / Fc = [ (RSSR – RSSu/d]المحسوبة وهي F  7.56197 =لدينا    

[RSSu/ (N-k)] ( ( 5)من الجدول)3.01=من أكبر   Ft والعالقة( اإلحصائية فيشر على جداول باالعتماد)الجدولية 

وهي ) 0ودرجات حرية  5%عند مستوى معنوية  معنوي F) المحسوبة= (0.03304اختبار فيشر  ألن محققة العكسية

       H0 =4العدمية  الفرضية البديلة ونقبل الفرضية نرفض ، وبالتالي(األمثل استنادا إلى قاعدة المعايير
    ،

 (.نصيب الفرد من الناتج الوطني) LYيسبب المتغير ( كثافة التأمين) LDHونتوصل في هذه الحالة إلى أن المتغير 

       H0 =4 :الفرضية اختبار
   3.01 =من أصغر(( 5)من الجدول ) Fc  2.33928=لدينا :    

Ft 0.36512اختبار فيشر  ألن محققة كسية غيرالع والعالقة( اإلحصائية فيشر جداول  على باالعتماد)الجدولية) 

 الفرضية نرفض البديلة و الفرضية نقبل بالتالي ، و0ودرجات حرية  5%عند مستوى معنوية  غير معنوي F) المحسوبة=

       H0 =4العدمية 
يسبب  ال( نصيب الفرد من الناتج الوطني) LY، ونتوصل في هذه الحالة إلى أن المتغير    

 (.كثافة التأمين) LDHالمتغير 

       H0 =4 :الفرضية اختبار
 / Fc = [ (RSSR – RSSu/d]المحسوبة  F  9.96009 =لدينا : :   

[RSSu/ (N-k)] ( ( 5)من الجدول)3.01=من أكبر   Ft والعالقة( اإلحصائية فيشر جداول  على باالعتماد)الجدولية 

       H0 =4العدمية  الفرضية ونقبلالبديلة  الفرضية نرفض محققة، وبالتالي العكسية
، ونتوصل في هذه الحالة    

 (.التعويض على حوادث المرور) LTPيسبب المتغير ( نصيب الفرد من الدخل الوطني) LYإلى أن المتغير 

       H0 =4 :الفرضية اختبار
 Ft    3.01 =من أصغر(( 5)من الجدول ) Fc  2.68671=لدينا :    

       H0 =4العدمية  الفرضية نرفض البديلة و الفرضية نقبل بالتالي الجدولية، و
، ونتوصل في هذه الحالة إلى أن    

أما بقية (. نصيب الفرد من الدخل الوطني) LYيسبب المتغير  ال( التعويض على حوادث المرور) LTPالمتغير 

ة منطقيا ألن التغير في معدالت االكتتاب في التأمين يؤدي المتغيرات فال توجد عالقة سببية بينها، وهذه النتيجة تعتبر مقبول

حسب المقاربة القياسية إلى التأثير في عدد حوادث المرور بنسب متفاوتة، تفسر عادة بالخوف من فقدان ميزات االكتتاب 

 .ودفع مبالغ إضافية مع أقساط التأمين عند التسبب في حادث مع تكراره

اتجاهين واحدة تتجه من كثافة التأمين  في عالقة سببية سببية جرانجر أظهرت وجودإن النتائج السابقة الختبار 

لتؤثر في نصيب الفرد الدخل الوطني واألخرى تتجه من نصيب الفرد من الدخل الوطني لتؤثر في التعويض على حوادث 

باحتساب نظام المكافآت )التأمين الطويل، وهو ما يدفع إلى القول بأن كثافة  األجل في 0المرور، لكن عند درجات حرية 

حيث أن أثر كثافة التأمين على نصيب . في التعويض على حوادث المرور وهو ما يساهم في الحد منها تأثر (والعقوبات

 أنها غير( 2414-1994) الدراسة فترة القصير خالل األجل في منه الطويل في األجل أقوى الفرد من الدخل الوطني
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كما تؤكد تلك  على قطاع التأمينات وعدد حوادث المرور؛ (العكسي)التأثير في يذكر دور لها %90 ثقة وبدرجة بالمقابل

النتائج أيضا على أهمية كثافة التأمين في تحديد مستويات التذبذبات في االكتتاب في عملية التأمين والتي تعكسها القوة 

هم إلى التفكير عدة مرات قبل التهور أثناء السياقة وهو ما الشرائية لألشخاص وعالقة ذلك بدخلهم الفردي وهو ما يدفع

 :يسهم في خفض عدد الحوادث، وهو ما يوضحه الشكل التالي

 

 التمثيل البياني للسببية :(0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)باالعتماد على معطيات الجدول رقم Eviews برنامج  باستعمال الباحث إعداد من :المصدر

 

أن أداء نصيب الفرد من الدخل الوطني يبقى ثابت أثناء فترة الدراسة في حين أن أداء كثافة ( 2)يالحظ من الشكل رقم       

التأمين بقي مضطربا خالل هذه الفترة حيث لم يتميز باالستقرار ألكثر من سنة، كما يستنتج أيضا أن التعويض على 

والتوجه الغالب في معالجة ظاهرة تفاقم حوادث . كثافة التأمين إلى ألولىا بالدرجة حوادث المرور في الجزائر يخضع

المرور يركز على التحسيس والتنظيم مع حتمية فرض االنضباط و الصرامة على السائقين المتهورين في أغلب األحيان 

التوصل إلى أنه بارتفاع  من خالل هذه الدراسة تم. من أجل محاولة التقليص من حوادث الطرق التي عرفت تزايدا مستمرا

قيمة التأمين يفقد الفرد نصيب من دخله وهو ما يدفعه إلى إعادة التفكير قبل ارتكاب أو التسبب في أي حادث وهو ما يساهم 

في الحد من حوادث المرور حيث أن الرفع في اقساط التأمين وإضافة عقوبات على السائقين السيئين يساعد على تقليص 

 .وبالتالي تخفيض عدد الحوادث، والعكس صحيح عدد المخالفات،

- III طرق التعويض على الحوادث لدى شركات التأمين 

الذي أسس  1910التعويض على حوادث المرور مضمون بشكل تلقائي في الجزائر، وذلك وفقا لألمر الصادر سنة       

إجبارية تأمين السيارات والمركبات، وكذا التعويض اإلجباري لضحايا حوادث المرور وتخلف حوادث المرور في 

 .شخاص، وهذا ما حتم إنشاء صندوق ضمان السياراتقتيل سنويا وتتسبب في إصابة آالف األ 0044الجزائر أكثر من 

 صندوق ضمان السيارات

 2440أفريل  40، المؤرخ في 148ـ 40، استحدثت السلطات العمومية بموجب األمر التنفيذي رقم 2440في سنة       

رة عن مؤسسة ، وحددت قانونه األساسي لكي تسمح له بتحقيق التسيير الذاتي، وهو عبا(11)صندوق ضمان السيارات 

ويمارس صندوق ضمان . عمومية موضوعة تحت سلطة و ارة المالية، ومهمته األساسية اجتماعية وذات مصلحة عامة

السيارات صالحياته طبقا للتشريع الخاص بالتأمينات االلزامية والذي يضبط تعويض ضحايا حوادث المرور، على غرار 

 .شركات التأمين

-IV  تواجه شركات التأمينالعراقيل والعوائق التي 

ضعف تسعيرة التأمين خاصة فيما يتعلق بتسعيرة المسؤولية المدنية على استعمال السيارات والمركبات، التي تقدر حاليا  -

، ألن هذه التسعيرة ال تغطي التكلفة التي تدفعها شركات التأمين ال من ناحية المردودية أو القوانين (12)دينار  1.044ب 

هو ما يخلق مشكل  التوا ن بين ما تدفعه الشركات و أقساط التأمين المحددة من طرف و ارة المالية بالتنسيق التجارية، و 

 . مع االتحاد الوطني لشركات التأمين

 .حاالت الغش المسجلة في التصريحات على حوادث المرور -
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 : نتائج الدراسة

 :تمثلت نتائج الدراسة فيما يلي

التأمين في الجزائر ملتزمة بالتأمين على السيارات والمركبات والتعويض على الحوادث في حال جميع شركات  -

 .وقوعها

إن التأمين على السيارات يعد من أكثر أنواع التأمين مخاطرة وبالتالي غالباً ما تسعى شركات التأمين الى خفض حصة  -

يث تفرض شروط كبيرة للحد من التأمين على السيارات التأمين على السيارات من إجمالي منتجات التأمين لديها ح

 .والمركبات

حملة شركات التأمين للحد من حوادث المرور والتي انطلقت منذ ثالث سنوات بدأت تعطي نتائج ملموسة في خفض  -

 .حوادث السير سواء على مستوى الضحايا من القتلى أو الجرحى أو حتى الخسائر و األضرار المادية

 

 : الدراسةتوصيات 

 :اآلتية التوصيات بأهم النتائج وجاءت

ينبغي التفكر بزيادة االستثمار في وسائل النقل العام وتوسيع شبكاته، بما في ذلك السكك الحديدية التي تسجل حوادث أقل  -

 بكثير من حوادث السيارات والمركبات،

 ومخالفات المرور،ضرورة تكوين القضاة فيما يخص النزاعات في قطاع التأمينات  -

 تشجيع العمل بأسلوب الثواب والعقاب في شركات التأمين، -

 منها؛ التكميلية للمستفيدين المزايا وتقديم في تقديم خدمات التأمين الوسائل أحدث إدخال -

بكل اإلسراع في انجا  بنك وطني للمعلومات فيما يخص حوادث مرور وعدم االعتماد على قواعد المعلومات الخاصة  -

 شركة تأمين مع ضمان حرية االطالع عليها من طرف بقية شركات التأمين األخرى وهذا ألجل توحيد االجراءات؛

في تقديم الخدمة التأمينية  الحديثة التقنية نقل بشركات التأمين األجنبية في ضمان التكوين في هذا القطاع، مع االستعانة -

 للسوق التأمينات الجزائرية؛ التنافسية القدرة وأساليب التسيير الحديثة لزيادة الحديثة

التحكم السليم للمعلومات الداخلية والخارجية للمساعدة في العثور على أفضل الطرق للتغيير ومنح ديناميكية أكثر  -

 للسوق؛ 

 : الخاتمة

عاة استمراريتها، وذلك نستنتج مما سبق أن مشكلة الحوادث المرورية في الجزائر تحتاج إلى تضافر الجهود مع مرا     

للحد من تصاعدها وان الطريق نحو تحسين مستوى السالمة المرورية يتطلب وضع إستراتيجية وطنية لها أهداف محدده 

باستعمال السيارات  المرتبطة األخطار وتتعّدد. يتم تنفيذها حسب خطه  منية محدده لمعالجة ظاهرة الحوادث المرورية

المدنية للسائقين أو تعويض ضحايا المرور حوادث المرور  المسؤولية عن الناتجة باألضرار ما تعلق سواء والمركبات،

 من قبل  إدارتها بكيفية مرتبطة عدة إشكاالت والتعويض عليها يطرح األخطار في التعقيد و التعدد والتكفل بهم، هذا

 .الجهات الوصية على الحد من حوادث المرور

 تحديد و تقييم(اإلنتاج التأميني  ناحية من سواء التأمين بالنسبة لشركات الحدة بنفس يُطرح ال الصعوبات من النوع هذا لكن

 األضرار بتأمينات ما يعرف إطار في ) األضرار معالجة و تقييم( للمتضّررين  المقدمة التعويضات ناحية من أو  (الخطر

الحد من حوادث  في أكثر للمساهمة دورا هاما يلعب أن التأمين على الحوادث، فيمكن لنظام المدنية المسؤولية تأمينات أو

 .المرور

 

 :المراجع

.يتعلق بالتأمينات 1990جانفي  20المؤرخ في  41-90أمر قم . 1
 

 1910جانفي  84المؤرخ في  10-10المعَدل و المتمم لألمر  1933جويلية  19المؤرخ في  81-33القانون رقم . 2

.على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار المتعلق بإلزامية التأمين
 

 49/42/2418. 801ص (. 2440دار المريخ للنشر،  :الرياض)، تنظيم وإدارة النقلسعد الدين عشماوي، . 0

 الخاصة التطبيق شروط تحديد يتضمن  1980 فبراير16  ،  1400األول  ربيع 29 في مؤرخ 80 - 35  مرسوم. 0

  74 - 15. األمر من19 بالمادة تتعلق التي ومعاينتها األضرار عن التحقيق بإجراءات

 السيارات ضمان صندوق إنشاء يتضمن 2004  أفريل 05 ه، 1425 صفر 15 في مؤرخ04 - 103 تنفيذي مرسوم. 0

 .األساسي قانونه ويحدد
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6. Le Phare N°127 Pages 42,43 et 44  Novembre 2009. 

7. www.kpmg.dz, guide des assurances en Algérie, Un article consulter le 18/08/201 8.  

8. www. cna.dz, conseil national  des assurances, Un article consulter le 16/08/201 8.  

9. Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting, sigma No. 3/2008, Un article consulter le 

10. Art 56, Ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relatif aux assurances, journal official de la 

république algérienne n°13 du 8 mars 1995, Alger.
 

11. 
La loi 06/04 du 20/02/2006 complétant et modifiant l’ordonnance 95/07 relative aux assurances, 

Alger. 

12. Communication de Mr : Amara LATROUS - Président-Directeur Général de la Société Nationale 

d’Assurance (SAA) - Président de l’union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance 

(UAR ) Opportunités d’investissement dans le marché des assurances en Algérie, le 18 Décembre 

2008(document word). 
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 "استراتيجيات مواجهة الضغوط التالية للصدمة لدى عينة من ضحايا حوادث المرور"

«Les Stratégies de Coping face au PTSD, auprès d'un échantillon de Victimes 

d'Accidents de la Circulation» 

 ، -جامعة باتنة  – حنيفة صالحي -1

salhi.hanifa@yahoo.fr 

 ، -جامعة خنشلة  – سهام الكاهنة شرابن -2

k_hinAr@yahoo.fr 

 : ملخص المداخلة

تعـد حـوادث المرور حاليا ضمن أخطر االعتداءات التي يتعرض لها األفراد وتخلف أضرارا جسدية، نفسية، 

اضطراب الضغوط التالية "بذلك أحد صور األحداث الصدمية التي قد تسبب ما يسمى بـوهي . أو اقتصادية اجتماعية

 .عند المصابين، حسب تقييم كل فرد منهم للموقف المؤلم وإدراكه ألبعاده المتعددة"للصدمة

إن إستراتيجيات المواجهة من أهم الطرق التي يتبعها الفرد المتعرض لموقف ضاغط أو وضعية صعبة، من أجل 

وال يقتصر المصاب على إستراتيجية دون أخرى، بل تزداد . تخفيف من حدة الصدمة والتكيف وإعادة التوازن النفسيال

فردا  54وأجريت الدراسة الميدانية على عينة من . حاجته إلى معرفة إستراتيجيات مختلفة باختالف األحداث الصادمة

يات المواجهة استخداما في مثل هذه المواقف أو األزمات، تعرضوا لحوادث مرورية، بغرض الكشف عن أكثر إستراتيج

وجاءت . إضافة إلى معرفة تأثير الفروق تبعا للسن والجنس والحالة االجتماعية في اختيار الفرد إلستراتيجية دون أخرى

المركزة على حل النتائج لصالح إستراتيجية المواجهة المركزة على االنفعال بالدرجة األولى، ثم إستراتيجية المواجهة 

في حين لم تتضح مساهمة الفروق الفردية كثيرا في تحديد . المشكل، تليها اإلستراتيجية المركزة على المساندة االجتماعية

 .       نوع المواجهة لدى أفراد العينة

لى حل االنفعال، إستراتيجية المواجهة المركزة على حل المشكل، إستراتيجية المواجهة المركزة ع: الكلمات المفتاحية

 .   إستراتيجية المواجهة المركزة على حل الدعم االجتماعي، الضغوط التالية للصدمة، حوادث المرور

 

Résumé de la communication: 

Les accidents de la circulation sont comptés actuellement parmi des agressions les plus dangereuses, 

dont les individus sont victimes, puisqu’ils génèrent des dommages physiques, psychologiques, 

sociaux et économiques. Ils illustrent, de ce fait, les évènements traumatiques qui peuvent 

éventuellement causer ce qu’on appelle: «PTSD», chez les personnes atteintes, selon l’évaluation de 

chacun de la situation douloureuse et sa perception des multiples dimensions. 

Les stratégies de coping font partie des méthodes les plus importantes qu’utilise l’individu face à une 

situation stressante ou difficile, pour atténuer l’intensité du traumatisme et rétablir l’équilibre 

psychologique. La victime ne se limite pas à une seule stratégie, car son besoin de connaître 

différentes stratégies s’amplifie suivant les divergences des évènements traumatiques. Donc, l’étude 

sur le terrain a été effectuée sur un échantillon de 45 individus atteints dans des accidents de la 

circulation. Le but étant de découvrir les stratégies de coping les plus employées dans de telles 

situations ou crises, en plus de connaître  l’influence des différences selon l’âge, le sexe et la situation 

sociale sur le choix de l’individu d’une stratégie particulière. Sur ce fait, les résultats étaient en faveur 

du «Coping centré sur l’émotion» en premier lieu, puis le «Coping centré sur le problème», succédé 

par le «Coping centré sur le soutien social». Tandis que la contribution des différences individuelles 

dans la détermination du genre de coping chez les individus de l’échantillon, n’a pas été établie.          

 

Mots-Clés: Coping centré sur le problème, Coping centré sur l’émotion, Coping centré sur le soutien 

social, PTSD, Accidents de la circulation. 

 

 
 

 

 

mailto:k_hinAr@yahoo.fr


LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

376 
 

I- إشكالية البحث: 

حوادث ˝شهدت السنوات األخيرة تفاقم ظاهرة خطيرة تهدد حياة األفراد بما تلحقه من أذى مادي ومعنوي، وهي 

وترجع إلى . سواء بالموت أو باإلصابات الجسدية والنفسية الصعبةالتي تزداد يوما بعد آخر حصدا للضحايا ˝ المرور

إذ تصبح حياة المصاب مرتبطة بالوضع الجسدي . أو بشرية( الخ...المركبة والبنى التحتية)أسباب متنوعة قد تكون مادية 

مشاكل نفسية واجتماعية  الذي آل إليه؛ أهي إصابة مؤقتة أو دائمة؟ بسيطة أو خطيرة؟ وهذا السياق الحياتي قد يقود إلى

فالبعض يتقبل اإلصابة على أنها وضعية . تختلف حسب تقدير الفرد لها، نظرته حول المسببات ودوره في هذا الحادث

والضحية هنا يعايش وضعية ضاغطة يسعى جاهدا لمواجهتها، عن طريق تبني . حتمية، والبعض اآلخر ال يتحملها إطالقا

ستراتيجيات المواجهة ضرورية لتحديد االستجابات التي قد يستعملها الشخص المصاب بغية وبالتالي فا. أساليب تكيفية

 .السيطرة أو تقبل الموقف المؤلم

من خالل النظرية التعاملية عبارة عن الجهود المعرفية والسلوكية الدائمة  1895 الزاروس وفولكمانوالمواجهة عند 

سامر )لنوعية الخارجية والداخلية، والتي تستنزف احتياطات الفرد أو تتجاوزها التبدل للتعامل مع المطالب أو المقتضيات ا

فالشخص البالغ بحاجة إلى توظيف استراتجيات مواجهة حتى يتعامل مع الضغوط بفعالية، (. 164،ص 2002رضوان،

 :وبالتالي يمكننا طرح التساؤالت اآلتية. وذلك تبعا لتقييمه وإدراكه

 هل ترتفع درجات ضحايا حوادث المرور ذوي إصابة جسدية خفيفة في إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول االنفعال؟-1

في اإلستراتيجية المتمركزة حول البحث عن ( إعاقة)هل ترتفع درجات ضحايا الحوادث ذوي إصابة جسدية شديدة -2

 المساندة االجتماعية؟

 جهة لدى أفراد العينة حسب السن، الجنس والحالة االجتماعية؟هل تختلف إستراتيجيات الموا - 3

 :الفرضيات  -

 .ترتفع درجات ضحايا حوادث المرور ذوي إصابة جسدية خفيفة في إستراتيجية المتمركزة حول االنفعال -1

في اإلستراتيجية المتمركزة حول البحث عن ( إعاقة)ترتفع درجات ضحايا الحوادث ذوي إصابة جسدية شديدة  -2

 .مساندة االجتماعيةال

 .تختلف استراتيجيات المواجهة حسب السن، الجنس والحالة االجتماعية عند أفراد العينة -3

 :دوافع اختيار البحث -

االطالع على استراتيجيات المواجهة األكثر استعماال عند ضحايا حوادث المرور لتبني آليات التكفل النفسي التي تتماشى  

و الرغبة في تناول مشكل السالمة المرورية من جميع الجوانب و تحديدا جانب الضحايا . و الوضع السيكولوجي للضحية

 . كس الجوانب المتعلقة بالسائقالذي يبدو أنه لم يسترع االهتمام الكبير ع

 :أهداف البحث -

 .تحديد أكثر االستراتيجيات المتبعة لدى ضحايا حوادث المرور باختالف شدة إصاباتهم -1

 .معرفة إلى أي مدى يبحث الضحية المصاب بشدة عن مساندة األفراد من حوله -2

 .باختالف السن، الجنس والحالة االجتماعيةالتأكد مما إذا كانت هناك فروق في االستراتيجيات المتبعة  -5

4-  

II- المقاربات النظرية لمفهوم استراتيجية المواجهة : 

والـتي تعـني فـنون الحـرب وإدارة " strategos" ستراتـيجـوسإلى الكـلمة اليونانـية  "إسـتراتيجية"ترجـع كـلمة  

 .المعـارك

 Processus: "إلى الفـرنسية بعـدة مصطلحات أهـمها" To cope with-coping"وترجمت من اللغة االنجليزية 

d’ajustement" ،"Processus de faire face " أو"Stratégies de Coping" . والمصطلح األخير هو الذي اعتمد

استراتيجيات التوافق : "وفي المقابل استخدمت في اللغة العربية مصطلحات مثل. م 1888في المؤلفات الفرنسية منذ سنة 

محمد محروس الشناوي ومحمد السيد عبد ". )ميكانيزمات الدفاع"و" استراتيجيات التأقلم"، "و المواجهةأ

 (.129،ص1889الرحمان،

                                              :                                                                   ونظرا لتعدد االتجاهات النظرية تعددت التعاريف المتعلقة بالمواجهة، نذكر بعضها

خالل ( غددية، مناعية وعصبية)تشمل عمليات معرفية سلوكية، خبراتية وفيزيولوجية : 1880تشوتش و 1896 شرودر-أ

 (                              168،ص2002سامر جميل رضوان،. )تفاعل الشخص المعني مع محيطه االجتماعي

 .محاولة الفرد إلعادة اتزانه النفسي والتكيف مع التهديدات اآلنية والمستقبلية: ارةأسعد اإلم -ب
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بأنها سلسلة من األفعال وعمليات التفكير تستخدم لمواجهة موقف ضاغط وتعديل استجابات  معجم علم النفسوعرفها -ج

القلق، عكس الحيل الدفاعية التي  مما يتضمن عادة األسلوب المباشر والشعوري لمعالجة المشكالت ومصدر. الفرد له

 (363،ص1898جابر عبد الحميد جابر وعالء الدين كفافي،. )تتوجه لمعالجة القلق مباشرة

مما سبق نستطيع القول بأن استراتيجيات المواجهة هي مجموعة من األساليب التي يستخدمها الفرد أمام موقف ضاغط، 

هي تعمل من أجل تحقيق الراحة النفسية والجسدية للفرد من : بمعنى آخر. بهدف إحداث نوع من التوازن بينه وبين محيطه

وتختلف هذه االستراتيجيات من شخص آلخر، بل ومن موقف . خالل التخفيف من حدة الحدث الضاغط أو القضاء عليه

 .آلخر عند شخص واحد

II-1- النظرية المعرفية: 

وفي هذا اإلطار يعرفه . يرتكز التفسير المعرفي للسلوك على العمليات العقلية والبنيان المعرفي المحدد لتفكيرنا 

فهو بمثابة الشغل التنفيذي الذي يحدد . بأنه الجانب التنظيمي للتفكير، والذي يبدو أنه يوجه مسار واختيار األفكار ميشنباون

فيتضح أن مدى فهم الفرد للبيئة  (.131،ص1885لويس كامل ملكية،) وقت مقاطعة أو تعديل أو استمرار الفكرة

فتحي مصطفى . )ستراتيجيات المختلفة المتوفرة لديهواالستجابة لها يعتمد على بنائه المعرفي الراهن، واال

 (.194،ص1884الزيات،

أبحاثا واسعة على األسلوب المعرفي توضح منها أنه سمة شاملة تظهر ( 1962,1977)وزمالؤه  ويتكن وقد أجرى كل من

تقبال المعلومات والتعرف كما يعبر عنه بأنه طريقة الفرد المميزة في اس. في شخصية الفرد وقدراته اإلدراكية والعقلية

 .عليها واالحتفاظ بها ومن ثم استخدامها في ضبط سلوكه وتعديله

المقارنة بين اإلستراتيجية المعرفية واألسلوب المعرفي؛ فتوصل إلى أن اإلستراتيجية المعرفية للمواجهة  ميسكوحاول 

أنها قابلة للتعديل في ظل ظروف وشروط معينة، كما  .عبارة عن تأمل وترتيب يدخل فيها جانب الشعور وأحيانا الالشعور

فهو تمثيل للتوجه العام للفرد الذي يستخدمه عفويا، فهو وسيلة مهمة للتنبؤ بسلوك األفراد في  األسلوب المعرفيأما 

فؤاد أبو ) .كما أن األسلوب ثابت ومستقر نسبيا يستعصي معه التغيير المفاجئ في حياة اإلنسان الطبيعية. المواقف  المختلفة

 (.138،ص1888حطب،

 التقييم المعرفي للمواجهة:       

إلى تقييم عالقته بالمحيط، لمعرفة ( عملية متواصلة)تقوم فكرة التقييم المعرفي على أن الفرد مدفوع على الدوام 

 :ويمر التقييم المعرفي بمرحلتين .إلى أي حد يمكن أن تؤثر على راحته النفسية

يبحث الفرد عن معنى الموقف الذي يمر به وحجم التأثير الذي يمكن أن يخلفه، تبعا لقيمه  إذ: التقييم األولي-أ

 (42،ص2001يخلف عثمان،) .معتقداته حول نفسه ومحيطه، وكذا لألهمية التي يوليها لذلك الموقفو وأهدافه

 :٭ وقد يصدر الفرد أحكاما ثالثة بشأن عالقته بالعالم وحوله خالل هذه العملية

 .  أنها غير متوافقة؛ فال يولي الفرد اهتماما بالمحيط وما يجري فيهب -1

بأنها متوافقة؛ فتصبح عوامل الموقف وجوانبه المختلفة بمثابة مصادر لحماية الفرد ومساعدته على  التحمل، مما يثير  -2

 .الخ...الفرح، االنبساط، التفاؤل : انفعاالت إيجابية مثل

: رى الفرد في الظروف التي يمر بها حاجزا يعيقه عن تحقيق أهدافه، فيشعر بانفعاالت سلبية مثلبأنها غير متكيفة؛ إذ ي -3

 .الخ...التوتر، الغضب، اإلحباط 

يتساءل الفرد خالل هذه المرحلة عن وسائل مواجهة الموقف الضاغط، مدى فعالية ونجاعة محاوالته،  :التقييم الثانوي -ب

 (313،ص2000السيد عبد الرحمن محمود،. )واحتماالت ظهور استجاباته ضمن النتائج النهائية

II-2- النظرية التفاعلية: 

 :تؤثر في عملية المواجهة يبدو من هذه النظرية أن هناك طريقتين للتفكير في الفروق التي 

 .شخصية باحتمال وجود استعدادات ثابتة لدى الفرد لمواجهة المواقف الضاغطة-توافق النظرية البين :األولى-1

 .مفادها أن الطرق المفضلة للمواجهة تنبع من أبعاد الشخصية التقليدية حسبما يتوافق والنظرية البيئية: الثانية-2

لية التي تقوم على العالقة الدينامية بين خصائص الفرد والمتغيرات البيئية، عرفت وفي ضوء النظرية التفاع* 

استراتيجيات المواجهة على أنها مجموعة الجهود المعرفية والسلوكية المتغيرة باستمرار، والتي يستخدمها األفراد حصريا 

 (.سلبية/إيجابية)لمواجهة المواقف الضاغطة، بغض النظر عن النتيجة 
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Feed Back 

 

 (Transactionnelle)النموذج التفاعلي (: 11)الشكل رقم 

 (.36، ص 2008عزوز اسمهان، )

III- محددات المواجهة: 

III-1- الكثير من الباحثين أن اختيار استراتيجيات المواجهة يتحدد ببعض االستعدادات النفسية  أكد:المحددات الشخصية

 :ومن أهم سمات الشخصية التي تؤثر في المواجهة. واالجتماعية الثابتة عند األفراد، أكثر منها بخصائص الموقف المتغيرة

 التحملL'endurance  : كما . العتقاده بتمكنه من التحكم فيهاوهو قدرة الفرد على مواجهة الوضعيات الضاغطة

 .تجعل هذه السمة الفرد يستقبل تلك الوضعيات كفرصة قد تنتج عنها تغيرات إيجابية

 التماسكLa cohérence  : إنه تعبير شخصي يرتكز على الشعور بالثقة في الذات، انطالقا من تنظيم إدراكات الفرد

 .بأي طريقة شرط أن يفهمهالألحداث، باإلضافة إلى إمكانياته لمواجهتها 

III-2- أن الحدث الضاغط الواحد قد يدرك لدى األفراد بطرق  1839الزاروس وفولكمان الحظ :المحددات المعرفية

يسبب الغضب، العجز " روحي-عالئقي-مادي"مختلفة حسب طريقة تفسيرهم وتقبلهم له؛ فقد يشعر البعض بأنه فقدان 

ومن بين . رين تهديدا يستدعي الخوف والتأهب، بينما يعتبر كتحد لدى البعض اآلخرفي حين قد يمثل لدى آخ... والحزن

معتقدات الشخص نحو ذاته، نحو العالم، نحو مصادره وقدراته على حل المشاكل، : المحددات المعرفية للمواجهة نجد

 .إلخ...دوافعه، قيمه، أهدافه 

III-3- والمواجهة سياقات ( الثانوي -األولي)الباحثين اليوم أن التقييم  يرى الكثير من :المحددات الموقفية التفاعلية

طبيعة )ولكن عمليات التقييم تتأثر أيضا بخصائص مدركة من البيئة . تفاعلية تقوم على سمات الفرد والوضعيات المعاشة

يعمل على التحكم في انفعاالته فالشخص الذي (. التهديد، المدة التي يستغرقها، القابلية للتحكم فيه، توفر الدعم االجتماعي

 (33-36،ص ص2008عزوز اسمهان،.)سيستعمل استراتيجيات مركزة على المشكل أمام موقف ضاغط

IV - تصنيف استراتيجيات المواجهة و تحديد فعاليتها: 

IV- 1 – قّسم : التصنيف"Matheny and his Associates " 1896 ردود فعل التكيف للضغط إلى: 

 .لوقائيةالمواجهة ا -1

 (93،ص2005بشرى إسماعيل،.  )المواجهة القتالية-2

 :وهناك من قسم إستراتيجيات التعامل مع الضغط إلى

 .والتفكير المنطقي بحثاً عن مصادر القلق وأسبابه: Rational Thinking التفكير العقالني  -1

 .يتجه الفرد إلى التفكير في المستقبل وتصور ما قد يحدث حيث  Imagining:التخيل  -2

 .ويتمثل في التعامل مع الضغوط وكأنها لم تحدث أو يتجاهلها: Denying كارناإل  -3

 .إستراتيجية معرفية تتمثل في استخدام أفكار مبتكرة لحل المشكلة: Problem Solving حل المشكلة  -4

 .بساطة واالنفعاالت اإليجابية أثناء المواجهةفي التعامل مع الضغوط ب: Humor الفكاهة  -5

وتتمثل في لجوء الفرد إلى الدين والتكثيف من العبادات كمصدر للدعم : Turning to religion الرجوع إلى الدين  -6

 .الروحي واالنفعالي في مواجهة المواقف الضاغطة

 :ات إلى ثالث فئات عامة هيحسب النسخة الفرنسية، فقد صنفوا االستراتيجي .Gousson.G et alأما  

 : (Coping Centré sur le Problème)المواجهة المركزة على المشكل  -أوال

المواجهة "و" استراتيجيات المقاربة"، (Coping vigilant)" المواجهة اليقظة: "يطلق عليها بعض الباحثين تسميات

 :1839 هيبنزوحل المشكلة آلية معرفية سلوكية تتبع خطوات محددة، مثلما توصل إليه ". النشطة

 
نتائج نفسية 

 وجسدية
 
 

 

استراتيجيات 
 المواجهة

إدراك وتقييم أحدث 
  الحياة

-التقييم األولي-  

 
 

 مصادر اجتماعية

 
 مصادر شخصية
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 .جمع المعلومات؛ للكشف عن طبيعة المشكل والعناصر الغامضة فيه -1

 . التعرف على العالقة بين عناصر البيئة من أجل الفهم الدقيق للمشكل ككل -2

 (.29، ص1898محمد حمدي الحجار، )

:تعتمد هذه اإلستراتيجية على التنظيم والتعديل المباشر للعالقة بين الفرد والبيئة، وتأخذ أشكاال تتمثل في   

 .من شخص مسؤول أو طلب المساعدة البحث عن معلومات أكثر حول الموقف أو طلب النصيحة؛ - أ

 .بإعداد خطط بديلة وتعلم مهارة التفاوض للتوفيق في حل المشكلة اتخاذ إجراء حل المشكلة؛ - ب

عن طريق تغيير أنشطة الفرد وإيجاد مصادر جديدة للرضا، كبناء عالقات اجتماعية  تطوير مكافأة أو إثابات بديلة؛ -ج

 (314، ص2000السيد عبد الرحمن محمود، .  )وتنمية وجهة ذاتية

 :  تسمح هذه اإلستراتيجية بإنجازهاثالث مهام  White "1835"وقد حدد 

 .تأمين معلومات كلية حول الظاهرة المراد التعامل معها -1

 .حرية التصرف برصيد المعلومات كل حسب إدراكه للموقف -2

 .إمكانية تغيير الموقف والتخفيف من حدة الضغط الناجم عنه -3

 (:Coping Centré sur l'Emotion)المواجهة المركزة على االنفعال  -ثانيا

بمعنى أخذ مسافة لتنظيم االنفعاالت الضاغطة عن طريق (Coping palliatif) " المواجهة المخففة"ويطلق عليها أيضا 

 :وتتمثل فيما يلي. أفكار وأفعال صممت لتخفيف التأثير العاطفي دون محاولة حل المشكل

 العمليات المعرفية المكرسة لتخفيض الضغط االنفعالي مثل: 

وهو تحويل االنتباه عن مصدر الضغط من خالل نشاطات ذات تعبير سلوكي أو معرفي، وتعتبر هذه : التجنب-1

 .اإلستراتيجية أكثر استعماال

الذي يقود الفرد إلى تقبل الواقع واالعتراف بعجزه عن حل المشكلة، وربما توجهه نحو االنشغال (: االستسالم)القبول -2

 .اولة التوافق مع ما يحيط بالموقف من توترات انفعاليةبالتفكير في المستقبل، ومح

وقد يسبب مشكالت يصعب بعدها التحمل . بتجاهل الفرد لخطورة الحدث الضاغط، بل ورفض االعتراف به: اإلنكار-3

وعلى العكس قد يكون اإلنكار فعاال للتخفيف من حدة . والمواجهة، خاصة في حالة التجارب الضاغطة طويلة المدى

 (368، ص2002شعبان علي حسين، .  )نفعال في حالة التجارب الضاغطة قصيرة المدىاال

 اإلحساس بالمسؤولية والتأنيب الذاتي: استراتيجيات رفع الضغط االنفعالي مثل. 

 ممارسة الرياضة، البحث عن الدعم العاطفي، التأمل، التنزه، مشاهدة : استراتيجيات تؤثر بطريقة غير مباشرة مثل

وكلها نشاطات تعبر عن نقص جهد الفرد في التعامل مع الموقف الضاغط، وسعيه المفرط لالبتعاد عن . الخ...، النوم التلفاز

 .مصدر المشكلة بغرض إزالة اآلثار االنفعالية المترتبة عنها

 :(Recherche du Soutien Social)البحث عن المساندة االجتماعية -ثالثا

فهي إذن إستراتيجية محضرة من . طلب للحصول على تعاطف، إصغاء ومساعدة اآلخرينيتعلق بجهود الشخص الفعالة ل

 (p213 ‚Gustave N F ,2000.  )قبل الشخص

IV -2 - فعالية المواجهة: 

تسـمح المـواجهـة المـتمركـزة حـول المـشكـل بتخفـيض الضغط المعـاش؛ فقد أظهـرت  :على الضغط االنفعالي -أوال

أنه قبل التدخل الجراحي أبدى المرضى الذين بحثوا عن معلومات قلقا وتعقيدات أقل بعد  (Schmidt, 1988) دراسـة

وبينت دراسات أن . غير أن فعالية هذه اإلستراتجية تعتمد عموما على عوامل مثل التحكم في الموقف. الجراحة من غيرهم

قاية لجودة الحياة على مدى قصير، حتى لو أن الكثير بعض مظاهر المواجهة المتمركزة حول االنفعال لها أثر ذو فائدة وو

قمع االنفعاالت، العجز، اليأس، اتهام الذات، : من أشكالها التعبيرية المرتبطة بارتفاع التوتر النفسي لها أثر سلبي

 ...االستسالم

أن للمواجهة وقع سلبي على الصحة الجسمية إذا  1895الزاروس وفولكمان لقد أثبت : على الصحة الجسمية -ثانيا

استطاعت التأثير على تواتر، شدة ومدة الفعل الفيزيوعصبي المتعلق بالضغط، السيما إذا كان الفرد في مواجهة موقف 

صبر، المنافسة، عدم ال: الذي يتسم بـ( أ) Aوأحسن مثال هو نمط الشخصية . غير متحكم فيه أو أن مواجهته غير مالئمة

كما أنه يعتمد على المواجهة المتمركزة حول االنفعال مما قد يهدد صحته . العدوانية وإدراك األحداث الضاغطة كتحديات

إذن الفعالية مرتبطة بالكيفية التي تسمح فيها المواجهة للفرد بتعديل أو . الجسمية ألنها تعيق اتخاذ السلوكات التكيفـية

 .اغطة على راحته الجسميةالتخفيف من تأثير الوضعية الض
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V- اآلثار النفسية الناتجة عن حوادث المرور: 

مختص في التشريح الطبي بمستشفى مايو، خالل المؤتمر الذي انعقد حول الصدمة  سي الحاجأدلى الطبيب 

التي يولدها االعتداء لحظة وقوعه، ويغفلها أغلب الضحايا من منطلق  "الصدمة النفسية"النفسية بقوله أن كثيرا ما نجهل 

أنها تزول مع مرور الوقت، ولكن األمر غير ذلك إذ أن أول ما يجب القيام به بعد تعرض الشخص لحادث ما، هو التوجه 

فات الحادث على المتضرر، بعدها يتم التكفل والمتابعة النفسية بالبحث في مخل. نحو المستشفى حتى يتلقى العالج األولي

والهدف من العالج النفسي هو التخفيف عن المصاب و مساعدته بقدر . ومالحظة ظهور بعض العالمات على سلوك الفرد

 .اإلمكان للخروج من الحالة التي يكون عليها

  اضطراب الضغوط التالية للصدمة Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): 

فرد منا معرض للوقوع في أزمة والمعاناة من آثارها الالحقة المتعددة الجوانب، خاصة إذا لم يتلق الرعاية الالزمة في  كل

ويتخذ وضع األزمة الصعب صورا مختلفة، فقد يحدث بشكل مفاجئ بسبب فقدان قريب أو عزيز، نتيجة . الوقت المناسب

وتحدث هذه الصدمة النفسية عندما يتعرض الفرد لموقف ضاغط . لخا...مرض خطير أو معايشة حرب أو كوارث طبيعية 

 :أو حدث صدمي، من أهم مميزاته

أنه استثنائي خارج حدود الخبرة اإلنسانية االعتيادية ويسبب ضيقا شديدا لكل من يتعرض له، ومن ذلك التعرض  

 .وغيرها... للتعذيب، العنف، االعتقال، االغتصاب

بالغ الصعوبة يفوق القدرة على التحمل، ويشكل خطرا على سالمته وأهدافه الحياتية وتلبية  إدراك الفرد له بأنه وضع 

 حاجاته األساسية، فيؤدي إلى فقدان التوازن النفسي

 .أنه يفوق في حدته آليات الفرد االعتيادية على التكيف ويسبب عجزه عن مواجهة الوضع الطارئ 

هو رد فعل شديد أمام الحدث الصدمي ويتميز بثالثة معايير كبرى من ( PTSD)واضطراب الضغوط التالية للصدمة 

 :                               األعراض

أو ( كوابيس)أو النوم ( ذكريات مزعجة)إما في اليقظة أي الشعور بأن الصدمة يتكرر حدوثها : إعادة معايشة التجربة -1

 .صور انشقاق الوعي

 .ادي كل المنبهات المرتبطة بالتجربة الصادمة من قريب أو من بعيدحافز قوي لتف: السلوك التجنبي -2

شعور مستمر بالتأهب والعصبية وصعوبة التركيز، ويسبّب هذا الوضع عادة اضطرابات في النوم : اإلستثارة المفرطة -3

 .واستجابات انفعالية حادة

 التغلب على االضطرابات النفسية الناتجة عن حوادث المرور طرق: 

قيمة النجاح الحقيقية تتحدد بقدر الجهد الذي يبذله اإلنسان كي ( أستاذ في الطب النفسي عادل صادق): المبادرة روح-1

 .يذلل الصعوبات والعقبات ويتخطاها

استخدام المنهج التخيلي في حالة استرخاء، بتذكر ( القاهرة/أستاذ بكلية التربية أحمد الزفتاوي.د): تخيل ظروف الحادثة-2

 .ن للحدث الصدمي وتخيل الظروف التي تعرض لها قبل وبعداإلنسا

الممارسة تساعد على التخلص من رهبة ( رئيس قسم التدريب بالمركز القومي للبحوث علي موسى): التعلم اآللي -3

فيلم مسجل القيادة في جلسات العالج النفسي، لذا لجأت مدارس تعليم السياقة حاليا إلى استخدام برامج التحكم اآللي بعرض 

 .حول السياقة في بداية التعلم

التدريب على القيادة من جديد بعيدا عن زحام المرور ( مهندس مدرسة تعليم القيادة إبراهيم سواتي): البعد عن الزحام-4

في أماكن شبه خاوية لفترات طويلة، ثم إلى أماكن ذات كثافة مرورية حقيقية، وبعد شهر يمكن القيادة عبر مختلف 

 .ارعالشو
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VI  - إجراءات البحث الميداني: 

VI- 1- تّم االعتماد على المنهج الوصفي االرتباطي و هذا لمعرفة العالقة بين استراتيجيات المواجهة، :منهج الدراسة

 .بينها وفيما إذا كانت هناك ارتباطات دالة. والضغوط التالية للصدمة

VI - 2- حدود الدراسة : 

–مستشفى محمد بوضياف "، "-باتنة–المستشفى الجامعي الهاشمي التوهامي: "الدراسة في كل منأجريت : مكانيا -

وبعض الحاالت من خارج المستشفى, "-مروانة-مستشفى علي النمر"، "-عين التوتة-المركز االستشفائي "، "-بريكة
1
. 

  .2011 ماي 4: أفريل إلى غاية 20: أجريت الدراسة خالل الفترة الممتدة من: زمانيا -

 .أشهر 6فردا تعرضوا لحوادث مرور في فترة ال تتجاوز 54اشتملت عينة البحث على : بشريا -

VI - 3- عينة الدراسة: 

 :التعريف بالعينة -

أشهر، وذلك لتوفر عامل  6فردا تعرضوا لحوادث مرورية خالل مدة ال تفوق  54اخترنا عينة قصدية من 

وقد حددنا الفئة . سنة 30: سنة، أي بمتوسط عمر قدره 50و 20: ر أفراد العينة بينوتتراوح أعما. الصدمة التالية للحادث

 .العمرية لدراسة متغير السن بعد المراهقة من جهة، وقبل الكهولة والشيخوخة من جهة أخرى

 :خصائص العينة -

  شدة اإلصابة الجسدية الناتجة عن الحادث يبيّن توزيع أفراد العينة حسب( 03)الجدول رقم: 

 إناث ذكور 
 النسبة المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد شدة اإلصابة

 34.4 16 36.95 3 35.61 8 إصابة بسيطة

 65.55 28 63.14 12 64.39 13 إصابة شديدة

 ٪100 54 ٪100 18 ٪100 26 المجموع

  يبيّن خصائص العينة حسب السن( 09)الجدول رقم: 

 

  يبيّن توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية( 08)الجدول رقم: 

 إناث ذكور 
 النسبة المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد الحالة االجتماعية

 55.55 20 52.10 09 56.14 12 أعزب

 44.44 24 43.98 11 43.95 15 متزوج

 ٪100 54 ٪100 18 ٪100 26 المجموع

VI - 4- األدوات المستخدمة في الدراسة: 

الزاروس ؛ الذي صممه ثم طوره كل من "المواجهةمقياس استراتيجيات : "تم استعمال أداة واحدة في دراستنا وهي

 . بندا 52بتقليصها إلى  1894سنة   Vitalianoفيتاليانوبندا، قام  63يحتوي هذا المقياس على . 1890سنة  وفولكمان

 

 

 

 

                                                             
1
 "سكيو ريمة"و " خليف أسماء"الدراسة الميدانية قامت بها الطالبتان   

 إناث ذكور 
 النسبة المجموع

 النسبة العدد النسبة العدد السن

 43.33 26 69.52 13 40 13 سنة 20-30

 52.22 18 31.43 06 40 13 سنة31-50

 ٪100 54 ٪100 18 ٪100 26 المجموع
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VII -عــرض النتائج: 

VII -1- عرض نتائج الفرضية األولى: 

  "كما "درجات ذوي اإلصابات الجسدية الخفيفة إثر حوادث المرور في اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعال ترتفع ،

 (:15)هو وارد في الجدول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي استراتيجيات المواجهة

 30.68 12.99 المواجهة المتمركزة حول المشكل

 22.93 13.85 المواجهة المتمركزة حول االنفعال

 19.49 8.34 .المواجهة المتمركزة حول الدعم االجتماعي

 

قيمته ( ع)، وبانحراف معياري 13.85قيمته ( م)بمتوسط حسابي  اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعالتسود 

إستراتيجية وأخيرا . 30.68=ع: و 12.99=م: بـ اإلستراتيجية المتمركزة حول المشكل، وتأتي في المرتبة الثانية 22.93

 . 19.49=ع: و 08.34=م: أو الدعم االجتماعي بـ البحث عن المساندة االجتماعية

 

VII-2- عرض نتائج الفرضية الثانية: 

  "إال". ترتفع درجات ذوي اإلصابات الجسدية الشديدة إثر الحوادث في اإلستراتيجية المتمركزة حول الدعم االجتماعي 

: و 16.22=م: هي السائدة هنا أيضا، وذلك بـ اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعالتيبين أن ( 14)أن نتائج الجدول رقم 

اإلستراتيجية المتمركزة ، وأخيرا 35.46=ع: و 14.29=م: بمقدار اإلستراتيجية المتمركزة حول المشكل، ثم 23.22= ع

 .21.36=ع: و 12.13=م: بـحول الدعم االجتماعي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي استراتيجيات المواجهة

 35.46 14.29 المواجهة المتمركزة حول المشكل

 23.22 16.22 المواجهة المتمركزة حول االنفعال

 21.36 12.13 .المواجهة المتمركزة حول الدعم االجتماعي

VII -3-عرض نتائج الفرضية الثالثة: 

 ":المواجهة لدى ضحايا حوادث المرور باختالف السنتختلف استراتيجيات " -1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستراتيجيات المواجهة الثالثة ترجع إلى متغير ( 16)يبيّن الجدول رقم 

(: 50-31)ولدى فئة  13.99(: 30-20)عند فئة  إلستراتيجية المواجهة المتمركزة حول المشكل( م)حيث بلغ . السن

 .المحسوبة غير دالة إحصائيا Tوكانت قيمة ، 14.04

، أما فئة 15.33(=30-20)بالنسبة للسن إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول االنفعال وكان متوسط درجات 

 .المحسوبة أيضا غير دالة إحصائيا Tوكانت قيمة  13.26=م: فـ( 31-50)

 30-20)فـقـد بلغ لدى فئة  الدعـم االجتماعي إلستراتيجية المواجهة المـتمركزة حولأما المتوسط الحسابي 

 .المحسوبة غير دالة إحصائيا Tوكانت قيمة . 12.52=م(: سنة 50-31)، بينما في فئة 10.14(: سنة

 

 

 

 

 

 

 المواجهةاستراتيجيات 
 قيمة ت 31-41 21-31

T 
 الداللة

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 غير دالة 0.65 14.04 13.99 المتمركزة حول المشكل

 غير دالة 1.65 13.26 15.33 المتمركزة حول االنفعال

 10.14 المتمركزة حول الدعم االجتماعي
 

12.52 
 غير دالة 1.62
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 ":تختلف استراتيجيات المواجهة لدى ضحايا حوادث المرور باختالف الجنس" -2

 استراتيجيات المواجهة
 قيمة ت اإلناث الذكور

T 
 الداللة

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 غير دالة 1.24 13.10 14.30 المتمركزة حول المشكل

 دالة 1.69 15.31 16.99 المتمركزة حول االنفعال

 غير دالة 0.54 10.43 11.4 المتمركزة حول الدعم االجتماعي

( م)حيث بلغ . اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعالوجود فروق بين الجنسين فقط في ( 13)يبيّن الجدول رقم 

 .المحسوبة دالة إحصائيا لصالح الذكور T، وقد كانت قيمة 15.31:أما لدى اإلناث 16.99:لدى الذكور

 

 ":تختلف استراتيجيات المواجهة لدى ضحايا حوادث المرور باختالف الحالة االجتماعية"-3

 استراتيجيات المواجهة
 قيمة ت متزوجون عزاب

T 
 الداللة

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 غير دالة  0.12 15.56 15.23 المتمركزة حول المشكل

 غير دالة 0.43 8 14.23 المتمركزة حول االنفعال

 غير دالة 0.30 11.4 10.53 المتمركزة حول الدعم االجتماعي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات المواجهة الثالثة ترجع لمتغير ( 19)يوضح الجدول رقم 

 .المحسوبة غير دالة إحصائيا Tبين أفراد العينة، إذ كانت كل قيم ( متزوج/أعزب)الحالة االجتماعية 

 

 VIII- مناقشة النتائج: 

ترتفع درجات ذوي اإلصابات الجسدية الخفيفة في حوادث المرور في "افترضنا أنه :مناقشة نتائج الفرضية األولى - 1

وذلك قد يرجع . 13.85: ، وهو ما تحقق إحصائيا بمتوسط حسابي قدر بـ"إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول االنفعال

اللجوء إلى المساندة االجتماعية، لكون اإلصابة خفيفة وعابرة ال تستدعي من المصاب وضع تخطيط لحل المشكلة،      أو 

بل إنه يكتفي باالعتماد على المواجهة المركزة على االنفعال لتحمل وتخفيف الحاالت االنفعالية المثارة من الوضعية 

 (.التعرض لحادث مرور)الضاغطة 

سدية الشديدة إثر ارتفاع في درجات ذوي اإلصابات الج"توقعنا في هذه الفرضية :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

، العتقادنا أن المصاب يصبح عاجزا عن العناية "الحوادث في إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول الدعم االجتماعي

إال أن الفرضية لم تتحقق، وقد ترجع هذه النتائج إلى الوضع الذي آل إليه حال المجتمع . بنفسه لوحده  فيلجأ إلى اآلخرين

خيرة من تفكك أسري واالبتعاد عن التكاتف الذي كان سائدا سابقا، وطغيان األنانية أو المصلحة الجزائري في اآلونة األ

 . الذاتية، وكذا محاولة من طرف المصاب إنكار النقص والحاجة لآلخر

    أما عدم توجهه للمواجهة المتمركزة حول المشكل فإن شدة اإلصابة وعدم قدرته على تغيير مسار ما حدث حالت       

 (.حادث المرور)بينه وبين إيجاد حل للمشكلة الضاغطة التي وجد نفسه فيها 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -4

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين ( 16)يوضح لنا الجدول رقم : تختلف استراتيجيات المواجهة باختالف السن -1

ويمكن تفسير ذلك بأن كل األفراد مهما كان سنهم ال يختلفون في . الفئات العمرية التي وضعناها في استراتيجيات المواجهة

 .    ، ويواجهونها بأساليب متشابهة(الحادث)نوع اإلستراتيجية المتبعة لكونهم يتعرضون لدرجة وشدة مشتركة من الصدمة 

فروق بين الجنسين فال توجد ( 13)كما هو موضح في الجدول رقم :تختلف استراتيجيات المواجهة باختالف الجنس -2

في إستراتيجيتي المواجهة المتمركزة حول المشكل والمتمركزة حول الدعم االجتماعي، وهو ما ال يتطابق مع الفرضية 

بينما تبين أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين الجنسين في إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول . التي وضعناها

 .كانوا أكثر ميال للسلوكات التجنبية والتفكير في أمور ونشاطات أخرى غير الحادث االنفعال لصالح الذكور، الذين

ويمكن تفسير عدم وجود أي فروق بين الجنسين في اإلستراتيجيتين اللتين تتمركزان حول المشكل والدعم االجتماعي بأن 

. ي إستراتيجية االنفعال لصالح الذكوركليهما يبحث عن حلول ويحتاج إلى المساندة بنفس الدرجة، إال أنهما يختلفان ف

ويرجع ذلك إلى تدني نظرة الرجل لذاته؛ إذ يرى نفسه عاجزا وعبأ بعدما كان يمثل العنصر األقوى واألكثر فعالية في 

 . محيطه، مما يجعله أكثر انفعاال وعصبية
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فإن نوع إستراتيجية ( 19)جدول رقم كما تبيّن نتائج ال:تختلف استراتيجيات المواجهة باختالف الحالة االجتماعية 3-

. المواجهة ال يتأثر باختالف حالة الفرد االجتماعية سواء كان أعزبا أو متزوجا، وهو ما ال تتفق والفرضية التي وضعناها

ويمكن تفسير ذلك بأن اختيار إستراتيجية معينة يرتبط بعوامل أكثر أهمية، إذ يعاني المصابون من نفس شدة الصدمة 

النفسي الذْين يتعرضان لهما؛ فاألعزب قد يشغله التفكير بما سيؤول إليه وضعه وما مدى فرصه لتكوين أسرة  والضغط

 .الخ...، في حين أن المتزوج يخاف من فقدان قدرته على أداء مهامه ومسؤولياته كرب أسرة ...و

 

 

 :خـاتمة

من قبل أفراد العينة ذوي اإلصابة الخفيفة والشديدة هي  من خالل نتائج الدراسة، يتبين أن اإلستراتيجية األكثر استعماال

فهي أقل اعتمادا، كما إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول المشكل أما . إستراتيجية المواجهة المتمركزة حول االنفعال

وهذا . لشديدةخاصة عند ذوي اإلصابة اإستراتيجية المواجهة المتمركزة حول الدعم االجتماعي لمسنا نقص اللجوء إلى 

كما ذكرنا سابقا قد يرجع إلى طبيعة الفرد الجزائري وخصائصه وما يعانيه من نزوع األفراد عموما في الوقت الحالي إلى 

وقد . الفكر الفرداني المتميز باألنانية و االنشغال عن بقية أفراد األسرة، غياب التماسك االجتماعي وطغيان المصالح الذاتية

 :استنتجنا ما يلي

  اإلستراتيجية أكثر االستراتيجيات المتبعة من طرف ضحايا حوادث المرور ذوي اإلصابة الجسدية الخفيفة هي

 .المتمركزة حول االنفعال

  اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعالأكثر إستراتيجية متبعة من طرف ذوي اإلصابات الشديدة هي أيضا. 

 السن والجنس والحالة االجتماعية، باستثناء الفروق التي : ال توجد فروق لدى العينة في استراتيجيات المواجهة باختالف

لصالح الذكور، وقد يكون هذا راجعا إلى الدور  اإلستراتيجية المتمركزة حول االنفعالظهرت بين الذكور واإلناث في 

 .االجتماعي الضاغط المنتظر منهم

 لتي تم الحصول عليها تحمل طابعا نوعيا وخاصا، كما أن األبعاد الثالثة للمقياس المطبق خاضعة إلى حد بعيد النتائج ا

 .فهو يغفل عن بعض االستراتيجيات التي تكون أكثر انتشارا في البيئة العربية. لعوامل ثقافية

جيات المواجهة أكثر استخداما لدى ضحايا الختام نود أن نشير إلى أن هذا البحث مجرد محاولة لمعرفة أي إستراتي وفي

حوادث المرور، وكذا توضيح الفروق حسب السن والجنس والحالة االجتماعية لدى عينتنا من حيث اعتمادهم على 

كما أن نتائجنا هذه ليست نهائية، بل يجب التأكد منها بإجراء دراسات أخرى موازية وفتح آفاق واسعة . إستراتيجية ما

 قيللبحث التطبي

 

 :قائمة المراجع

، دار "العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية(: "2000)آرون بيك، ترجمة عادل مصطفى ومراجعة غسان يعقوب -1

 . 1النهضة العربية، بيروت، ط

 .ط.مصرية، القاهرة، د-، المكتبة األنجلو"ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية(: "2005)بشرى إسماعيل -2 

 .1، منشورات عويدات، بيروت، ط"اإلجهاد أسبابه وعالجه(: "1883)ترجمة أنطوان  ستورا،جان بنجمان -3 

 .1، مؤسسة طيبة، القاهرة، ط"تشخيصها أسبابها وعالجها–االضطرابات السلوكية (: "2001)حسين علي فايد -5

-، المكتبة األنجلو"النفسيةاالضطرابات –مرجع إكلينيكي(: "2000)دايفيد بارلو، ترجمة ومراجعة صفوت فرج -4

 .ط .مصرية، القاهرة، د

، ديوان المطبوعات "الشخصية(: "1890)ريتشارد الزاروس، ترجمة سيد محمد غنيم ومراجعة محمد عثمان نجاتي -6

 .1الجامعية، الجزائر، ط

 .1األردن، ط/، دار المسيرة، عمان"الصحة النفسية(: "2002)سامر جميل رضوان -3

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، "التخلف العقلي واستراتيجيات مواجهة الضغوط األسرية(: "1889)ل سمية طه جمي-9

 .1ط

، الجزء الثاني، دار قباء، ("األسباب األعراض التشخيص والعالج)علم األمراض (: "2000)سيد عبد الرحمن محمود-8

 .مصر/القاهرة

، المكتب الجامعي "س أسس السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيقعلم النف(: "2002)شعبان علي حسين السديسي -10

 .ط.الحديث، اإلسكندرية، د
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، دار "استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية(: "2006)طه عبد العظيم حسين وسالمة عبد العظيم حسين -11

 .  1األردن، ط/الفكر، عمان

، مجموعة النيل "إلدارة اإلستراتيجية لمواجهة القرن الحادي والعشرينا(:"1888)عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -12

 .1العربية، القاهرة، ط

 . 3، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط"ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها(: "2003)علي عسكر -13

، 25نفسية، العدد ، تصدرها الجمعية المصرية ال"المجلة المصرية للدراسات النفسية(: "1888)فؤاد أبو حطب  -15

 .مصرية، القاهرة-المكتبة األنجلو

، 1، سلسلة علم النفس المعرفي"األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي المعرفي(: "1884)فتحي مصطفي الزيات -14

 .1مصر، ط/دار الوفاء، المنصورة

 .  2ن، القاهرة، ط.د.، د"العالج السلوكي وتعديل السلوك(: "1885)لويس كامل مليكة  -16

، دار الصفاء، "الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية(: "2009)ماجدة بهاء الدين سيد عبيد -13

 . 1األردن، ط/عمان

، دار النهضة 4، السلسلة الثقافية رقم"حروب والكوارثعلم النفس ال-الصدمة النفسية(: "1881)محمد أحمد النابلسي -19

 .ط .العربية، بيروت، د

 . ط.، دار العلم للماليين، بيروت، د"أبحاث في علم النفس السريري واإلرشادي(: "2005)محمد حمدي الحجار -18

 .  1األردن، ط/، عمان"مدخل إلى الصحة النفسية(: "2001)محمد قاسم عبد هللا -20

، دار المعرفة، القاهرة، "مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية(: "2003)عبد الحليم محمود منسي -21

 . ط.د

 .1، دار الجيل، بيروت، ط"علم االضطرابات السلوكية(: "1885)ميخائيل أسعد -22

  .ط.تاب الحديث، د، دار الك"األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس(: "2002)هشام محمد الخولي -23

 . 1، دار الثقافة، الدوحة، ط"علم نفس الصحة(: "2001)يخلف عثمان -25 

 

 :الكتب األجنبية -ثانيا

1-Gustave Nicolas Fisher (2002): «Traité de psychologie de la santé»‚ Dunod‚ Paris. 

2-Schweitzer Marilou.B (2002): «Psychologie de la santé (modèles, concepts et méthodes)»‚ 

Dunod‚ Paris. 

 : المقاالت- ثالثا

 .، دمشق"اإلسعاف النفسي األولي لضحايا الصدمات والكوارث: ")2003(بركات مطاع -1

 . 03، حوليات جامعة الجزائر، العدد "حول مصداقية إحصائيات حوادث المرور(: "1883)بوظريفة حمو -2

 03: ، الصادرة بتاريخ5302، جريدة الخبر اليومية، العدد "فاقم حوادث المرور في الجزائرت: "عبد الرحمان فيصل-3

 .2004فيفري 

، المؤتمر "حوادث وإصابات الطرق: "فاتن غضبان داود العاني، مازن عبد القادر الهاشمي وسامية إبراهيم العبيدي-5

 .2009ماي  4إلى  5: قسم البيئة، من -كلية الصحة العامة-بنغازي، جامعة العرب للعلوم الطبية /الوطني لحوادث الطرق

، "-اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة-سيكولوجية الحروب والكوارث ودور العالج النفسي (: "1888)يعقوب غسان -4

 . دار الفارابي، بيروت

 :الرسائل الجامعية- رابعا

اء السكري واستراتيجيات المقاومة الفعالة لتحقيق التوافق الكفالة النفسية للمصابين بد(: "1883)ازروق فاطمة الزهراء -1

 .، جامعة الجزائر(غير منشورة)، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس العيادي "النفسي االجتماعي

مصدر الضبط الصحي وعالقته باستراتيجيات المواجهة لدى مرضى القصور (: "2008-2009)عزوز اسمهان -2

 .باتنة/، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم نفس الصحة، جامعة الحاج لخضر"الكلوي المزمن

، رسالة مقدمة لنيل شهادة "دراسة تطبيقية تحليلية-الضغط النفسي االجتماعي لدى الممرضين (: "1883)عيطور دليلة -3

 .، جامعة الجزائر(غير منشورة)الماجستير في علم النفس العيادي 
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أنماط التفكير وعالقتها باستراتيجيات مواجهة اضطراب الضغوط التالية  للصدمة لدى (: "2004-2005)طبي سهام –4

/ تخصص علم النفس المعرفي، جامعة الحاج لخضر–، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير "عينة من المصابين بالحروق

 . باتنة

، مذكرة "وعالقته باستراتيجيات المواجهة لدى مرضى السرطان مركز ضبط األلم(: "2008 -2009)وليدة مرزاقه -5

 .باتنة/ مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس الصحة، جامعة الحاج لخضر

 :االنترانت مواقع -خامسا
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*www.ibtesama.com                                 (12/04/2011). 

*www.the-t-team.blogspot.com                (12/04/2011). 
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 لتكفل النفسي بضحايا حوادث المرور بتقنية البرمجة العصبية اللغويةا

LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE DES VICTIMES DES 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

 عائشة عبد العزيز نحوي.د:  إعداد

aichanahoui@gmail.com 

 

 :ملخص

و حسب روادها ، إنها تقنية ترمي لتطوير . ظهرت البرمجة العصبية اللغوية حديثا ، في مجال العالجات النفسية        

. يؤثر و يقنع ويتغلب على األلم النفسي قدرات الفرد ، وتقييم سلوكياته ، و إيجاد وسيلة لتغييرها، والوصول بالفرد إلى أن

تهدف هذه الدراسة ، إلى إبراز مدى فعالية تطبيق البرمجة العصبية اللغوية ،  على أفراد يعانون من اضطرابات نفسية 

الحط من  –القهم العقلي -الشعور بالذنب –الخواف : ،ناتجة عن صدمة التعرض لحادث مرور، نذكر ال على سبيل الحصر 

تم تطبيق البرمجة العصبية اللغوية ، على حاالت تعرضت لحادث مرور متبعين في ذالك المنهج اإلكلينيكي ، . الذات قيمة 

 .و مستخدمين تقنية البرمجة العصبية اللغوية أثناء التكفل النفسي بهم

 .اإليحاء االيجابي  –ء السلبي اإليحا –تحريك األهداف –اإلرساء  –النمذجة  –البرمجة العصبية اللغوية  :الكلمات المفتاح 

Resumé : 

La Programmation Neuro Linguistique ; est une technique qui est apparue dans le récemment 

domaine des psychothérapies. Selon ses pionniers, c’est une technique qui vise au développement des 

aptitudes de l’individu et l’évaluation de ses comportements, afin de trouver les moyens qui 

permettent leurs changement et amener l’individu à influencer et convaincre  la souffrance. 

Cette étude vise à faire ressortir dans quelle mesure on peut appliquer la Programmation Neuro 

Linguistique sur les individus qui souffrent de troubles psychologiques après un traumatisme d 

accident de la route  , tels que : la phobie .sentiment de culpabilité ; l’anorexie et la sous-estimation de 

soi. La Programmation-Neuro-Linguistique a été appliqué sur des cas victimes  d’accident de la route  

, en suivant la méthode clinique , et en utilisant  la pnl comme technique de prise en charge 

psychologique.  

Mots clés : Programmation Neuro Linguistique – la modélisation – l’ancrage – le déplacement des 

cibles  - la suggestion négative - la suggestion positive   . 

 

 :تعريف البرمجة العصبية اللغوية

 وكذلك هي دليلKعلى أنها برامج تشغيل العقل " عناصر البرمجة العصبية اللغوية" "كارول هارس"يعرفها  

فيعرفها على أنها التكنولوجيا الجديدة لإلنجازات ،إذ " ستيف أندرياس"أما . استخدام العقل ودراسة التجريب الموضوعي

يرى إبراهيم ألفقي أن التعريف األكثر دقة . أنها دراسة التفوق اإلنساني وهي القدرة على بذل قصارى الجهد أكثر فأكثر

تشير إلى أفكارنا : لبرمجـــةفا.بها مؤسسو البرمجة العصبية اللغوية أنفسهموصحة من الناحية العلمية ،هو ما عرفه 

المقدرة الطبيعية : اللغويــة.ومشاعرنا وتصرفاتنا، حيث أنه من الممكن استبدال البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية

ي وهو سبيل حواسنا الخمس ،التي من تشير إلى جهازنا العصب: العصبية.على استخدام اللغة الملفوظة أو غير الملفوظة

 ) .17، ص2001إبراهيم ألفقي، (خاللها نرى ونسمع ونشعر ونذوق ونشم

أن البرمجة العصبية اللغوية تساعد على تعريف الشخص، بوضعه الحالي وبذاته كيف " كارول هريس"يوجز   

يريد أن يكون عليها وتعلمه كيفية االنتقال من والتعرف على الحالة التي . يفكر ويشعر، وماذا يفعل وما يحققه من نتائج

 .(10-11، ص ص 2005كارول هاريس، )حالة غير مرغوب فيها إلى حالة أفضل

mailto:aichanahoui@gmail.com
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 .من خالل خبراتنا نخلق امتدادا وتطورا جديدا لوظائف عاداتنا وطرق تفكيرنا ومشاعرنا وسلوكنا :برمجــة

 .ومخزون وتنظيم المعلومات إلعطاء معنى لتجاربنا وخبراتنابرمجتنا متعلقة بقدراتنا العصبية من إدراكات : عصبية

وطرق كالمنا وكذا لغتنا ( حسي)ووصف تجاربنا لفظيا أو غير لفظي  décodéواللغة تسمح بطرق ترميز  :لغويــة

تدخل تعطي منهجية وطريقة تنبثق منها سلسلة من التقنيات لل Attitudeو البرمجة العصبية اللغوية هي اتجاه .الجسدية

 والتطبيق العملي

أن لكل فرد اعتقاد ذاتي فريد من نوعه خبرات خاصة وأن كل منا له موارد وإمكانيات التغير :  Les attitudesاالتجاه 

 .حسب حاجاته الخاصة لتحقيق ذاته وخصوصياته

وكنا والعناصر التي هي منفذ النمذجة المقترحة لدمجها في سل: Les techniques d'interventionsالتقنيات العملية 

تنتج تواصال نافعا ومقيدا لتطوير وتفجير قدراتنا وطاقاتنا الفعلية واالنفعالية وتحفيز دوافعنا وحوافزنا، وتحقيق تغير نحن 

 .بحاجة له ،لتكملة تقدمنا وخلق نموذج جديد لنماذج أخرى

وكتقنية في العالج النفسي . ث في العالج النفسي نستنتج مما سبق أن البرمجة العصبية اللغوية هي أسلوب دينامي وحدي     

،اذ تتخذ من فن التواصل ،إقامة عالقة ،هدفها تغيير المفحوص من نموذج غير مرغوب فيه إلى نموذج جديد، يخلق نماذج 

سي أخرى إيجابية وفعالة، ببرمجة فكره وشعوره على الطموح والرغبة في التغير وتحقيق الذات بالنجاح والتوافق النف

 (.التوافق العام...)والصحي والمنزلي

 :تقنيات العالج بالبرمجة العصبية اللغوية 

االستفادة -المبادرة والعمل   -تحقيق األفكار -المرونة -المجال الحسي-تقوم البرمجة العصبية اللغوية على العالقات       

إيجاد التقارب -المساعدة في تعلم المهارات-وك إيجابيتغيير السلوك السلبي بسل-تحديد األهداف-من األنماط والتعامل معها

االهتمام بالمشاعر -توجيه وإعادة برمجة األفكار والتخيل-استخدام اللغة للتواصل والتأثير-والتأثير والمحافظة عليهما

 .واالنفعاالت والمعتقدات بما في ذلك الجوانب الروحية

 :منهجية البرمجة العصبية اللغوية

البرمجة العصبية اللغوية منهج متكامل، إذ ترى أن كل أجزاء ومكونات الشخص متكاملة ،وأن تغير أي جزء ينعكس     

على باقي األجزاء ويؤثر فيها، وبالتالي تعطي كل األهمية لمفهوم التغير وتضع في االعتبار النتائج والعواقب المحتملة 

تقوم على عناصر الكفاءة وبناء نماذج األدوار وتركز على .يالت الدقيقةتتعامل مع التفص.لتغير مكون محدد في الفرد

العمليات الذهنية كما تستفيد من األنماط اللغوية وتتعامل مع الوعي والالوعي اذ  تتصف بالسرعة في تنفيذها وفي 

 .الحصول على نتائجها و تتصف بالحيادية وتحترم مستخدميها

 :العصبيـــة سير العـــالج بالبرمجة اللغوية 

يقوم العالج بالبرمجة اللغوية العصبية على مستويين على العملية النفسية وعلى النظام النظري من الناحية  

إذ أعطو للمعالج " Dilts،ودلتز  Grinder،وجريندر  Bandlerبندلر "التقنية، العديد من النماذج قدمت من طرف 

والتي تتماشى مع الحالة على اختالف أنماطها وتكوين جدول عمل  جد مجهزة Boite à outil( علبة أدوات)النفسي 

عالجي متنوع، ولذا نجد أن العديد من المعاهد المكونة للمبرمجين تعطي للمعالج حق اختيار االستعمال و االنتقاء األنسب، 

نظرية مرجعية من نظريات وهذا المبدأ التقني األول للمعالجين بالبرمجة اللغوية العصبية على أساس أن لديهم فلسفة 

 .عالجية أخرى

و فكرت بالضبط في العالقة المتبادلة بين كل من .البرمجة اللغوية العصبية تستخدم مجموعة كبيرة من مفاهيم التغير

و هي الوحيدة التي تعطي نماذج عديدة للعالج .المعالج والمفحوص، واقترحت عدة إجراءات ممكنة إلجراء عملية عالجية

 .ة المفحوص فأحيانا تأخذ طابع العالج السلوكي وأحيانا المعرفي وأحيانا أخرى التنويمي،حسب حاج
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 :اإلطار العـــام

ومدة الجلسة قد تكون  Séance individuelleالعالج بالبرمجة اللغوية العصبية يكون أساسا في جلسات فردية 

كما أنه يمكن  .حسب نوع االضطراب بين ساعة وساعتين ،حيث أن بعض إجراءات العالج قد تطول أو تقصر

 .للمعالج أن يبرمج جلساته واحدة في األسبوع أو جلسة واحدة في الشهر كما هو الحال في العالجات المختصرة

 :الجلسة العالجيــــة

ة، أو فيها تمارين معين Verbalيجلس المفحوص مقابل المعالج، وحسب ما يراه المعالج وقد تكون الجلسات شفاهية      

وفي أثناء الجلسة العالجية يأخذ الجسد بعين االعتبار بما فيه التغيرات الفيزيولوجية وما تحمله من معاني ووساطة بين 

 .المشاعر الداخلية والتعبيرات الجسدية

 :التزامن والقيادة: العالقة مريض معالج

البرمجة اللغوية العصبية يبحث أصال عن التغير وينتظر ويترقب النتائج الحقيقية أكثر من تحليل  المعالج النفسي في     

 .األسباب

بعض المعالجين يطرحون أسئلة ويقودون المفحوص بفعالية ،بينما يستخدم آخرون فن اإلصغاء وينتقون جمل تكون محور 

معالج هو الذي يحدد إطار الخطة العالجية ،وزمنها وطريقة ي أن الأ . Conversationnelleلما يسمونه الشكل الحواري 

 .الحوار الخاصة من التقنيات المناسبة للعالج بالبرمجة

مفحوص في أوجها ،وهي القاعدة األساسية للعالج والتي موضوعها ليست حقيقة -و عندما تكون العالقة معالج      

والتغير الذي يصبو له لتوسيع اللغة التي تحترم وتترابط مع ( طة للعالمخري)المفحوص بل إدراكه ونقده الذاتي لهذه الحقيقة 

مثال إذا وصف ( Guidage( )قيادة)،بالتأثير على االتجاه المرغوب فيه ( Synchronisation( )التزامن)هذه الذاتية 

األفق وعندما يتضح الطريق المفحوص العالم ،على أنه منظر أو مشهد على المعالج قبول هذا التقديم ويبحث معه عن مكان 

 .إليه يبحث عن العائق دونه حاليا

إذا كان المفحوص يعيش عالما داخليا مليئ باألصوات العميقة الداخلية فعلى المعالج اإلصغاء لها معه ،ويساعده على       

ده على تحديدها ،وأن تحديدها، والرد عليها حتى لو كان يرى نفسه يعيش في جحر ،على المعالج أن يعيد وضعيته ويساع

هذه المنهجية وهذه الطريقة هي تعقب اللحظات التي يتبع المعالج فيها المفحوص داخل عالمه ،واللحظات .يجد له مخرجا

التي يقوده فيها، لكن من أعماقه الذاتية، هذه المرونة التي تساعد على فهم العالم الذاتي المتنوع ،تأتي من التنويم 

Hypnose  الخطة العالجية إال أنها تحمل تأثيرا جانبيا إذ تعد من الصعوبات التي تواجه المعالج بالبرمجة والتي تثري

 .اللغوية العصبية من حيث تعقيدها وجهودها في جدول المهمة العالجية

 :Le contrat et les objectifsالتعاقد واألهـــداف 

 حوصالعالج بالبرمجة اللغوية العصبية تبدأ بعد طلب من المف-

ماذا تريد؟ : المرحلة األولى تقوم على إعادة صياغة مشتركة لهذا الطلب في إطار دينامية التغيير، وبناءا على السؤال األول

إذ أجاب المفحوص بعرض إلعراضه أو مشاكله وهذا هو الحال في أغلب الحاالت فإن جلسة ومحادثة بسيطة تساعد على 

المواضيع وهذه األهداف تكون قد شكلت وفقا للحالة الداخلية ،أو ارتباطات مع البيئة تحديد المواضيع المهمة وأهدافه، هذه 

المحيطة، ونبحث خاصة على أن تكون محدودة وتعمل تغيرات ملحوظة وخاضعة للقياس وقياس السلوك ،حتى تكون قابلة 

 . بة في العالم الواقعيلتغير في شكلها أثناء العملية العالجية ،وحتى تبدأ العملية البد من إرساء الرغ
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فاإلجراءات العالجية غالبا ما تأخذ نمط تحليل االستراتيجيات ،وتحديد وتعريف مصادر الطاقة تحديد الطباع تأطير        

و في أغلب األحيان فإن العالج بالبرمجة اللغوية العصبية وبطريقة مرغوبة، يعمل على .العوائق وتحديد ووصف المهام

ك ،سواء من طرف المفحوص الذي يفضل االهتمام بالجانب الواقعي الملحوظ لمشواره العالجي ،أو من مستوى السلو

 Thérapie deطرف المعالج الذي ينظم هذا المسلك من التأثيرات الثرية والمسموح بها والمكيفة للعالج المساند 

soutien.   

بالتغير وتهتم البرمجة اللغوية العصبية بإعادة التعرف على هذه  وما هو إال دافع لتحريك البنية الالشعورية الخاصة       

إذن البرمجة اللغوية العصبية تتخذ من جميع االعتراضات .البيئة العميقة، والتي تتخذ المنهج التحليلي، كأسلوب لها

إعالمية ،عن  على أنها مصادر معرفية أو Résistanceوالصراعات والعوائق التي تظهر على الفرد في شكل مقاومة 

هذا .حالة الفرد اآلنية والحالية، على المستويات النفسية، الحالة الداخلية، التظاهرات، االستراتيجيات، المعتقدات والهوية

النوع من العمل يكون أحيانا جد خاص عندما تكون دينامية الهدف ال تثير لديه الرغبة الداخلية للتغير، مما قد يؤدي إلى 

 .يقة عكسية بتحريك جميع المستويات البنيوية القديمةتعميم الحدث بطر

 :التشخيص في العالج بالبرمجة العصبية اللغوية

الكلمات وترتيبها العميقة )خالل تعبيره اللغوي  التشخيص يقوم في هذا المجال على التجربة الموضوعة للفرد، من  

التي تعتبر ( في حركات وإيماءات الفرد واتجاهاته الجسدية ،ومن الحركات الدقيقة كالترميش وحركات الحدقة(. ومحتواها

المرجع المؤثر عن النشاط الحسي والعصبي المعرفي للمفحوص، حيث يقوم الفاحص بتحليل هذه المؤشرات من خالل 

و بمعنى آخر العالج بالبرمجة العصبية اللغوية يقوم على إثارة  (.مرجع سابق)أو الحسية  (VAKOG)ول مالحظة جد

 .المصادر الداخلية والخارجية الضرورية للمفحوص لمواجهة مراحل التغيير

 Leتغذية الرجعية السلبية رغم اختالف طرق المناهج للتفكير اإليجابي والمتداخلة أحيانا، تسمح للمعالج بإدماج ال        

feed-back négatif في عملية المرسل من طرف المفحوص ال شعوريا ،من خالل إشارات جد صغير(Des micros 

signaux). هذا االستقبال الدائم للمعلومات تسمح للمعالج بتقييم التقدم اإليجابي نحو الموضوع الذي يصبو له المفحوص

لية العالجية، ويبعد المعالج عن األخذ بتغيرات فعالية الحماس، والتي لم تصل إلى أعماق وبمقارنتها شعوريا تتجسد العم

 .المفحوص وتعمل على تغيير األعراض

تتضمن عملية جعل نواح من السلوك الخارجي تتالءم مع نواح من سلوك خارجي لشخص آخر والموافقة و: الموافقــــة

 .ليست التقليد بل هي مفتاح إقامة العالقة

هي عملية مستمرة لموافقة حركات وأساليب تحدث اآلخر فالمطابقة تدعم العالقة وتقويمها على المستويين و: المطابقــة

 ((Monique Esser,2001الواعي والالواعي

 .تولد الموافقة والمطابقة، التآزر وتأتي مباشرة بعدها القيادة والتي تعني امتياز العالقة المقامة :القيـــادة

I-البنية اللغويـــة  

 .اإللغاء البسيط، اإللغاء بالمقارنة، األفعال غير المحددة، غياب المؤثر المرجعي: اإللغاء-

كل، دائما، أبدا، ال أحد التي تدل على "مقاييس عامة والعوامل الشكلية، المقاييس العامة : التصميم وهو نوعان -

 .تبار النبرة الصوتيةالمزايدة والمغاالة وبما في ذلك األخذ بعين االع

والعوامل (ال اقدر يتحتم من الضروري)العوامل الشكلية الضرورية :أما العوامل الشكلية هناك كذلك نوعان

 (.ممكن، مستحيل)الشكلية لإلمكانيات واالستحاالت 

 (.ادعاء معرفة ما يجول بأفكار الغير)والذي له عالقة بمعنى الكلمات وتتضمن قراءة األفكار : التعريف -

-(.الحكم المعمم لمجرد سلوك عادي)المساواة المركبة -(.األحكام المستخدمة من أجل مصلحة)األداء الضائع  -

 (.2001إبراهيم ألفقي،(.)إذ يسبب استجابة انفعالية كتبرير)السبب والنتائج 
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ففي أعماق الشخصية نجد ما يعرف بالمعتقدات وهي مجموعة " Robert Diltsروبر ديلتز "يعود هذا المفهوم إلى        

من التحقق والتأكد ،والتي تشكل فلسفة الشخصية ونظرة الفرد للحياة، لنفسه، للمحيطين ،وأغلبية المعتقدات تبقى ال 

ه على اإلدراك شعورية، ويأخذها اإلنسان بمبدأ الحقيقة المطلقة عن موضوع العالم المحيط به ،وبناءا عليها تحدد قدرت

تحليل البالغ وإعطائه معنى يتفق مع القيم والمعتقدات .*تلقي البالغ:*،نتيجة اإلدراك العقلي للموضوع ،يتسم في خطوات

تقييم البالغ وإضافة االنفعاالت الفسيولوجية ،كتعبيرات الوجه وحركات الجسم .*والخلفية الثقافية واالجتماعية للشخص

وكثيرا ما يحدث اإلدراك السلبي بسهولة ،مؤديا إلي استنتاجات خاطئة ،وبالتالي يميل الفرد والتنفس السريع كرد فعل 

–القيم : التسرع في إصدار األحكام النهائية و التركيز على السلوك دون أن ننسى طبعا الفروق الفردية في تحديد:إلى

 .هالخلفية الثقافية واالجتماعية والمشاعر ونوع الصدمة وحدت–المعتقدات 

 Laال تعتبر األحداث من مهام أو تقنيات البرمجة العصبية اللغوية، التي ال تستخدم النكوص :إرساء الحالة الداخليـــة

régression . فالبرمجة العصبية اللغوية تجعل المفحوص يعمل بطريقة بعيدة عن انفعاالته المؤلمةو و مصادرها، فالتفريغ

إال في حالة االحتياج فعال لذلك ،وخاصة إلعادة ظهور الذكريات القديمة المشحونة االنفعالي ال يأخذ بعين االعتبار 

 Malika .بالسلبيات، أو عندما يرغب المفحوص االعتراف أوال بآالمه، وهنا يقوم المعالج باالستماع أو اإلصغاء فقط

Balkassen ;1999) ) 

ه المفحوص، للوصول إلى ظاهرة أو خبرة أليمة موقفة تسمى إلرساء الحالة النفسية، يقوم المعالج بقيادة وتوجي       

مس شئ معين أو )،وعندما يجد الشعور المناسب يقوم المعالج بربط المثير خارجي  Etat-problèmeبالحالة المشكلة 

ثم يضيف . لحالة المشكل Neurosensorielleحسي -سماع صوت معين أو كلمة معينة ،تسمح بوضع مدخل عصبي

و هذه المصادر روابط تعود لزمن مواقف معينة .لمؤلمة حالة مصدر أو مصادر كانوا من قبل في حالة إرساءللحالة ا

التكرارية  -التمييز الحسي -الرابط-التوقيت  -القوة  -ويجب أن تتوفر فيها(مرجع سابق.)وتجعل الفرد يعيشها مرة أخرى

 في نفس المكان والزمان

 : وادث المرور بتقنية البرمجة العصبية اللغويةإجراءات التكفل النفسي لضحايا ح

 محاور المقابالت التشخيصية

التظاهرات و األعراض : المحور الثالث.األعراض الجسمية: المحور الثاني.معاناة المفحوص: المحور األول

 .التقييم الذاتي: المحور الخامس.المعاش النفسي للمعاناة: المحور الرابع.النفسية

 :بالت العالجية بالبرمجة العصبية اللغويةمحاور المقا -

المحور .تحريك الدوافع الداخلية، لسلوك جديد، وبناء التوافق: المحور الثاني.تحديد األهداف وترتيبها: المحور األول

اإليحاء : المحور السادس.تحديد السمات الجديدة: المحور الخامس النمذجة: المحور الرابع .الرابط اإليجابي: الثالث

 التقييم: المحور الثامن.تجسيد التغيير: المحور السابع.والتخيل

 المتابعة والضبط بدء العمل وتجسيد الحل تحضير اختيار الحلول التشخيص نقد الواقع تحليل الواقع

يتم تحديد .المتابعة مرحلة -(.عن طريق إجراءات العالج بالبرمجة)مرحلة التحقيق والتجسيد  -.مرحلة إعداد المفحوص -

 .الموضوع أوال، وتحليله ثانيا، وأخيرا ما يجب أن يتغير ونبدأ به 

 :إن المقابالت العالجية ليست كغيرها من المقابالت وعليه يجب أن تتوفر الجلسة العالجية على المعطيات اآلتية

 -كيفية إنعاش المقابلة  -إجادة فن اإلصغاء -فن التواصل الجيد  -المعرفة الدقيقة لخصائص وقواعد المقابلة اإلكلينيكية 

 . وتحليلها( أو مقابلة إكلينيكية)كيفية إنهاء جلسة 
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 :عرض الحاالت والنتائج

انطالقا من كون حوادث المرور مرادف لكارثة ،والكارثة تعني المعاناة من الصدمة ،إن لم نقل سلسلة من الصدمات      

من هذه الخلفية نتصور دور األخصائي ....(. قتل نفس أو التسبب في إعاقة لها-إعاقة-الم جسدي-موت عزيز-هلع)النفسية 

على حد ( الفاعل والمفعول به)ء التكفل النفسي بضحايا حوادث المرور النفسي، وتقنياته العالجية المستخدمة أثنا

مدى فاعلية تقنية : فرضية إجرائية واحدةمعتمدة على .وتقنية دراسة الحالة المنهج اإلكلينيكيواتبعت الباحثة .السواء

ون من  حاالت حوادث المرور تتك حاالت الدراسةأما . البرمجة العصبية اللغوية في التكفل النفسي بضحايا حوادث المرور

نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر .الخطيرة التي تكفلت بها الباحثة  كونها أخصائية نفسية مطبقة  في والية بسكرة 

عانت الحاالت المتكفل بها من أعراض الصدمة وما بعد . سبع حاالت 3حالتين أما العينة األصلية للدراسة تقدر ب 

سنة وتم التكفل طبعا بكل حالة على حدة وما هذه الدراسة 54و20ل حالة مجالها الزمني ،أما السن  بين وطبعا لك.الصدمة

 .المقدمة إال لهدف البحث وكأنموذج

سنة  طالبة جامعية ،أختها الكبرى حامل واقترب موعد الوالدة مع حلول العطلة الصيفية 22الحالة عمرها :الحالة األولى 

وفي طريق الرابط بين بسكرة و .لرعايتها أثناء فترة األمومة ( الحالة)زيارة األسرة وأخذ أختها جاءت األخت الحمل ل.

سنوات لحادث مروع مات 3سنوات بنت األخت4خنشلة تعرضت األسرة المكونة من زوج األخت ،األخت ابن األخت 

بعد تلقي نبأ ا لواقعة أبدت .جل اليمنى جميع من في السيارة ما عدا الحالة التي أصيبت بأضرار بليغة على مستوي  الر

 .الحالة أعراض ما بعد الصدمة واستخدمت آلية اإللغاء 

ذهب لوالية الوادي بيت صهره ليرجع زوجته وبنتاه آالتي قضين أيام من عطلة الشتاء هناك  30أب عمره :الحالة الثانية

سنوات من شدة الفرح هرعت إليه ليكون 3بلغ من العمر عندما لمحت الطفلة والدها والتي ت.ليعود بهن إلى والية بسكرة 

 .مصيرها تحت عجالت السيارة مما أدى إلى  أن يصدم األب ابنته ويتسبب في موتها

لخصت الباحثة المقابالت التشخيصية والعالجية وقدمت اختبارات نفسية للحاالت بهدف التشخيص الجيد كل من        

TAT ; RORSCHCH . . التحليل لتقنيات الفحص وتحليل محتوي المقابالت  أن الحاالت تعاني من أعراض تبين من

 .الصدمة وما بعد الصدمة وعليه بنت الباحثة الخطة العالجية بتقنية البرمجة العصبية اللغوية

ت تضمنت  بالدرجة المقابال.اللغوية بعد تحليل المحتوى للحاالت  ملخص المقابالت العالجية بتقنية البرمجة العصبية        

حاب ننسى ،قولولي )األولى عبارات المعاناة النفسية ،واليات الدفاع التي تعبر عن الرغبة في الهروب من الخبرة األليمة 

إن الفراغ الذي يسود .ونستنتج أن آلية اإللغاء واإلنكار ميزت جميع الحاالت( .بلي نحلم، كابوس،حاب نرقد نوم عميق 

سرحان ،إغماض العينين كهروب من صور رسخت بالذاكرة أو إيماءات بالرأس تعني الرفض المقابالت من صمت ،

كما تضمنت المقابالت وصف دقيق لحيثيات .،ولحظات من البكاء والتأسف وحياتا ،وكثير من السهو واآلهات والتنهدات 

س االنفعالي والرغبة في المساعدة تؤخذ مجرى التنفي.الحادث وعبارات التبرير أحيانا ،والشعور بالذنب أحيانا أخرى

وتقر الباحثة أنها أصعب أنواع المقابالت مقابالت تتجاوز طاقة الضحية الفاعل أو )للتخلص من عبء األلم النفسي 

 (.المفعول به على حد سواء

لكلمات وصعوبة جاءت المقابالت التشخيصية لدى جميع الحاالت،  بنتائج يبدي فيها الحاالت اكتئاب شديد ،وقلة ا       

متبوعة في كثير من .إيجاد التعبير المناسب، وحالة من الحزن العميق ،الذي يميز التعبير الجسدي والفسيولوجي للحالة

الحاالت بنوبات هيجانا وبكاء هستيري ،وأحيانا عدوانية موجهة نحو الذات كاللطم أو ضرب الرأس على الحائط وما شابه 

 .ذالك

 العالجية فاتسمت بالحماس وتنوع آليات الدفاع النفسي،والتعاون مع الباحثة والبحث عن السند النفسي ، أما المقابالت       

وخاصة من حيث تحديد األهداف وتحريكها واالستجابة للتنويم اإليحائي الذي كان مشبعا باإليحاءات االيجابية،وتجسيد 

لديني وإيمان األفراد الضحايا  دورا ايجابيا في الشعور بالتوافق التغيير في الواقع والشعور بالتقبل والرضا ولعب الدعم ا

 يوما بعد يوم 

المقابلة التشخيصية كانت في مع جميع الحاالت مقابلتين  متتاليتين أما المقابالت العالجية فكانت بين أربعة إلى ستة     

خاء تغير في السلوك اليومي للفرد يحاكي فيه نفسه مقابالت بين المقابلة واألخرى يوم وأحيانا يومين تتخللها تمارين استر

منتهية برسم تجديد ،وأهداف جديدة في الحياة يعمل المفحوص الضحية على تجسيدها في الواقع حتى يعمل .قبل الحادث 

 .خط الزمن على وثيرة التناسي ثم النسيان 
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 .وى كل من المقابالت التشخيصية والعالجيةفيما يلي جدولين يلخصان أهم العبارات ونسبها المؤوية من تحليل محت

يمثل األبعاد المشكلة والفئات التي تمثلها الناتجة عن تحليل محتوى للمقابلة التشخيصية للحاالت( 1)جدول  

 النسب المئوية (ك)تواتر الفئات  (ف)الفئات التي تمثلها  (د)األبعاد المشكلة 

 92,19% 34 الصدمة  المعاناة

 99,51% 90 أعراض نفسية

 36,58% 14 أعراض جسمية 

 31,70%  : الدوامة 

 84,26%= ن 51= ك  5= ف  

 40%  الذات مصادر الحوار الداخلي السلبي

 46,66%  الخبرة السابقة 

 13,33%  : السلوك السلبي

 68,87%= ن 14= ك  3=ف  

 44,54% 9 الخواف التشخيص

 94,54% 9 الشعور بالذنب 

 58,18% 10  اإلحباط 

 37,27% 14 الصراع النفسي والقلق  

 20% 11 : الكبت واإلنكار 

 15,45% 3 التوتر 

 32,54%=ن 44=ك  6=ف 

 مصادر الطاقة وديناميات 

 الشخصية والعالقات

 55,17% 32 العائلية: العالقات

 5,17% 3 األصدقاء 

 1,72% 1 جيران

 10,34% 6 عمل 

 92,06% 3 المقاومة

 35,17% 8 /اإلرادة والرغبة 

 34,31%= ن 49=ك  6=ف  

.4=االبعاد .11=ف .161=عدد العبارات   
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يمثل األبعاد المشكلة والفئات التي تمثلها الناتجة عن تحليل المحتوى للمقابلة العالجية  للحاالت ( 2)جدول   

 المئويةالنسب  تواتر الفئات  (ف)الفئات التي تمثلها  األبعاد المشكلة 

 80% 12 ذاتية تحديد األهداف وترتيبها

 20% 3 اجتماعية

 6,12% 14= ك  2= ف  

تحريك الدوافع الداخلية لسلوك 

 جديد وبناء التوافق

 35,59% 21 اإليمان 

 38,64% 11 الرغبة واإلرادة

 53,55% 9 المرونة والعالقات

 82,20% 18 االستبصار بالمعاناة ومصدرها 

 24,08% 48= ك 5= ف  

 35% 8 مصادر الحوار السلبي الرابط

 85% 12 التغير والرضى 

 95% 14 الحوار اإليجابي 

 55% 10 االستبصار

 %14,69=ن 36=ك 3=ف  

 68,96% 20 النموذج النموذج

 31,03% 8 الدوافع 

 11,83%= ن 28=ك  2=ف  

 40,54% 14 سلوكية  تحديد السمات الجديدة

 21,62% 9 عالقات

 37,83% 15 تطبيق

 15,10%=ن 33=ك 3= ف  

 29,11% 10 اإليحاء اإليجابي اإليحاء والتخيل

 التزامن والقيادة

 

 

5 %11,76 
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 58,82% 20 االسترخاء واإلرساء

 13,87%=ن 35=ك 3= ف  

 22,72% 4 ذاتيا تجسيد التغير

 27,27% 6 عمليا 

 9,09% 2 أسريا

 40,90% 8 سلوكيا 

 8,97%= ن 22= ك 5=ف  

 46,15% 6 المقارنة التقييم

 53,84% 3 الرضى

 5,30%= ن 13= ك 5=ف  

 8= االبعا د      .22=عدد ف      242: عدد العبارات

العصبية اللغوية ، ال تدعي  أن النتائج التي انتهينا إليها أو الحاالت التي تمت دراستها، ونجحت معها تقنية العالج  بالبرمجة

 أنها ممثلة وإنما تعد بمثابة سند لتفكيرنا ومن الممكن توسيع الدراسات لتشمل حاالت أخرى أكبر عددا

 :خاتمة 

ان التكفل بضحايا حوادث المرور ليس باألمر الهين إال انه فعال في تقديم السند النفسي للحاالت ،ومن خالل 

اللغوية ،الحظت الباحثة أن التقنية تتبع المنهج التكاملي وتأخذ من االتجاهات األربعة للعالج  تطبيق تقنية البرمجة العصبية

هذا  النفسي أي تهتم بالجانب الدينامي والسلوكي المعرفي والنسقي واالنساني تقنية مختصرة وفعالة مع الفرد المعاصر

ضع كل فرد في إشكالية خاصة، تسهل مساعدته، الفن المتطور، يقدم دون توقف، بروتوكوالت جديدة ، ونماذج، لت

األسس القاعدية، للبرمجة العصبية اللغوية ، نوعية .بالطريقة التي يرغبها،للوصول الى ما يبحث أن يناله من عرضه

 .االتصال، وهو أحد األسس الكبرى في سر العالج ونجاحه

 :المراجع

 .2001البرمجة اللغوية العصبية وفن التواصل بال حدود، المركز الكندي للتنمية البشرية، : إبراهيم ألفقي.1 

 2004كارول هاريس، البرمجة العصبية اللغوية اآلن أكثر سهولة، مكتبة جرير، .2

3.Malika Balkassen: La psychothérapie en PNL, article paru dans Actra-psyche N108 de décembre 

1999, PDF 

4. Le rôle de psychothérapeute en PNL, écrit par Monique Esser paru dans le métaphore N-37 de 

septembre 2001. 

5. T. RICHARD et autres La prise en charge psychologique et antalgique d’une victime incarcérée 

lors d’un accident de la voie publique 2009.  

6.La prise en charge des victimes d’accidents collectifs Guide méthodologique à l’usage des acteurs 

de terra 
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 األعراض وأهم طرق التكفل والمتابعة النفسية: الصدمـات النفسيـة التاليـة للحوادث المروريـة

psychological trauma left by traffic accidents. 

« the symptoms and the most important ensure methods and psychological 

 follow up » 

 (أستاذة محاضرة أ قسم العلوم االجتماعية جامعة باتنة ): مزوز بركو.الدكتورة -1

mazouz_fouz@yahoo.fr 

 :، البريد الكترونيجامعة الحاج لخضر باتنة : بن عبيد سعاد. أ -2

souad_benabid@yahoo.fr 

 ملخص 

عرفت الجزائر على غرار بقية دول العالم تزايدا كبيرا في نسبة حوادث المرور وما تحصده من خسائر 

وكوارث مادية وبشرية حتى أصبحت تعرف بإرهاب الطرقات، والمالحظ دائما أن االهتمام باآلثار السلبية لحوادث 

ا تخلفه من اآلثار النفسية السلبية فغالبا ما يتجاهلها المرور ينصب على الخسائر المادية واآلالم واإلعاقات الجسدية، أما م

الكثير وقد يقتصر األمر فقط على تلقي الضحايا نوعا من المساندة االجتماعية من األشخاص المقربين كاألهل واألصدقاء، 

يطون بالضحايا وهذا قد يخفف من اآلثار السلبية للحوادث المرورية إال أنه غالبا ما يكون غير كافي، فقد يجهل المح

الدرجة المناسبة من المساندة أو نوعها، إضافة إلى جهلهم لتفسير بعض األعراض التي غالبا ما تظهرعلى الضحية بعد 

 . مرور عدة أسابيع على الحادث خاصة إذا كان على درجة من الخطورة  والتي قد تتطور ألعراض حادة

نفسية السلبية الناجمة عن الصدمات التي تخلفها حوادث من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على اآلثار ال

الطريق وضرورة التكفل والمتابعة النفسية لضحاياه باستخدام أهم األساليب العالجية النفسية المتبعة للتخفيف من 

 .االضطرابات التالية لصدمة التعرض لحادث مرور

 .التكفل ،المتابعة النفسية، األعراض النفسية التالية للصدمة، حوادث المرور :الكلمات المفتاحية

Abstract 

Algeriaknewlike the rest of the world a significantincrease in the percentage of traffic 

accidents thatresulting a material and humandisasters ,evenbecameknown as road’sterrorism. 

Notingthatwealways focus on materiallosses and physicaldisabilities;whereas ,psychologicaleffects 

are ignored. 

The victimswillreceivesomekind of social support from the close people likefamilymembers and 

friends.Thismightreduce the negativeeffects of traffic accidents. 

People around the victimmightbeunaware of the appropriatekind of 

support.Inaddition,theymightmisread the symptomsthatoftenappear on the victimseveralweekafter the 

accident,especially if theydevelopseveresymptoms. 

The studyaimed to highlight the negativepsychologicaleffects of the trauma left by traffic 

accidents and the necessity of psychologicalfollow up to the victimsusing the most important 

psychologicaltherapeuticmethodsused to alleviate the disordersfollowing the traffic accident trauma. 

Keys words: Ensure, psychologicalfollow-up, psychologicalsymptomsfollowing the shock, traffic 

accidents. 
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 مقدمة

أن عدد الضحايا  واضحا بات ارتفاعا متزايدا في معدالت حوادث الطرقات، ولقد معظم دول العالم  ومن بينها الجزائر     

 بمختلف سنويا يتأثرون أو يقتلون الذين عدد تجاوز في العالمي والجرحى والمعاقين بسبب الحوادث المرورية من الوفيات

األمنية، ورغم أنه غالبا ما تقدم االسعافات والعالجات الجسدية الالزمة للناجين من  والمنازعات أشكال الصراعات

والعالجات النفسية الضرورية لهم، خاصة أنه في غالب األحيان الحوادث المرورية اال اننا نجد غيابا واضحا لالسعافات 

يتعرض الضحايا لصدمات نفسية وما يتبعها من ضغوط تعيق عودة المصدوم لممارسة نشاطاته الحياتيه قبل تعرضه 

صاب للحادث، وقد تتجاوز هذه الضغوط المصاب في حد ذاته لتمس المحيطين به كما قد تصل ألشخاص ال عالقة لهم بالم

 وتندرجهذهالدراسةتحتالدراساتالوبائيةذاتالصفةالعالجيةالتيتحاولتسليط الضوء على آثار. فقط ألنهم شاهدوا الحادث

للتعريف بالصدمة النفسية والضغوط التالية  ملحة علمية استجابة هي و المرورية، الحوادث عن الصدمات النفسية الناجمة

الجتماعية الناجمة عنها وأهم العالجات النفسية الضرورية للتكفل والمتابعة لها وأبرز أعراضها والمشكالت النفسية ا

 .النفسية للضحايا المتعرضين للصدمات النفسية الناتجة عن الحوادث المرورية

 :إشكالية البحث -1

صنفت مشكلة حوادث المرور من قبل منظمة الصحة العالمية كأحد أهم األوبئة الفتاكة في العقود األخيرة، 

واشارت معظم الدراسات الحديثة إلى أن الحوادث المرورية تأتي في المرتبة الرابعة كسبب للوفاة بعد أمراض القلب، 

، وعادة ما يتم التكفل بالضحايا (2، ص 2006الحميدان عايد علي، .) السرطان، الوفاة بسبب الجرع الزائدة من المخدرات

اجتماعيا من خالل المساندة االجتماعية من المقربين أو من الهيئات  اقتصاديا من خالل التعويضات المالية، وكذلك

االجتماعية إال أننا نالحظ قصورا واضحا من الجوانب النفسية وكثيرا ما يتجاهلها المحيطون بالضحايا ظنا منهم أن الزمن 

لحادث وأضراره، إال أنه كفيل بأن ينسي المتضررين ما أصابهم، وقد يكون هذا صحيحا إلى حد ما وهو يرتبط بحجم ا

. غالبا ماتتسبب أحداث الطرقات في صدمة نفسية لها آثارها التي قد تعيق استعادة الضحايا ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

وتحددت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على آثار الصدمات النفسية على ضحايا حوادث المرور من خالل التعرف على 

هم أعراضها والعالجات النفسية المختلفة التي يمكن من خاللها الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن مفهوم الصدمة النفسية وأ

 .الضغوط التالية للصدمة النفسية ومساعدة ضحايا الحوادث المرورية على استعادة صحتهم النفسية

وقوع في حوادث المرور الناجمة عن الصدمات النفسية جراء السنحاول عبر هذه المداخلة تبيان أهم األعراض 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنحاول تبيان طرق التكفل و المتابعة النفسية الواجب اتباعها مع الذين تعرضوا لمثل هذه 

 :الحوادث وعليه يمكن صياغة إشكاليتنا في التساؤل التالي

العالج والمتابعة  ماهي أعراض ومخلفات الصدمات النفسية الناتجة عن حوادث المرور؟ وماهي أهم طرق

 .النفسية الواجب اتباعها للتكفل باألشخاص الذين خلفت لديهم الحوادث المرورية صدمات نفسية؟

 :مفهوم الصدمة النفسية -2

عادة للتعبير عن التأثر النفسي الشديد الناتج عن التعرض لحادث صادم، ( Trauma) يستخدم مفهوم الصدمة 

عبد الفتاح عبد الغني )درة الفرد على التحمل والعودة إلى حالة التوازن الدائم بعدها،وهي حالة من الضغط النفسي تتجاوز ق

 Post)وال يختلف عموما تعريف الصدمة النفسية عن اضطرابات الضغوط التالية للصدمة(.2،ص2008الهمص،

Tramatic Stress Disorder, PTSD) صحة العالمي إال أن هذا األخير األكثر استعماال، فقد عرفت منظمة ال

على أنه من اضطرابات الحصر نتيجة التعرض لحدث مؤلم، يصل بعضها ( PTSD)اضطرابات الضغوط التالية للصدمة 

إلى حد تهديد حياة الفرد، وقد تشمل هذه األحداث اعتداءات ارهابية، وحوادث سيارات، اعتداءات عنيفة،اعتداءات جنسية، 

ايشة هذه المواقف أو مشاهدتها يولد لدى العديد من األفراد مشاعر خوف وعجز فقدان أحد أفراد األسرةإلى غير ذلك،مع

) كما ورد تعريف الضغوط التالية للصدمة في الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع .وغضب والعديد من األعراض النفسية

DSM-IV-TR ) خارج عن النطاق  حدث كبير وجسيم وفجائي،" الذي يصدر عن جمعية الطب النفسي األمريكية أنه

اإلعتداء ) المألوف واستثنائي وخطير، مما يدخل األفراد في دوامة من العجز للتكيف معه، وتتمثل في األفعال المقصودة 

حوادث الطرقات، الحرائق، )، والحوادث العامة (الجسدي، االغتصاب، السرقة، السطو بالقوة،أعمال ارهابية حروب

وتعتمد أغلب ....(. الزالزل ، الفياضانات،األعاصير،انزالقات التربة) كوارث الطبيعيةوال( حوادث العمل،حوادث صناعية
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تكرار : الدراسات النفسية في تعريفها إلضطرابات الضغوط التالية للصدمة على األعراض الثالثة الكبرى المميزة له وهي

.) د ثالثة أو ستة أشهر أو سنوات بعد الصدمةمعايشة الخبرة، التجنب والخدر، زيادة اإلثارة وقد تظهر هذه األعراض بع

 (22-21، ص ص 2008جارهللا سليمان، 

 

 :األعراض التالية للصدمة النفسية -3

" الذاكرة الصدمية"هي(PTSD)األساسية في هذا االضطراب ( Psychopathology)إن السمة المرضية    

(TraumaticMemory )لدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع وهذا ينعكس في أعراض نفسية محددة وردت في ا

 : كما يأتي( DSM IV 1885)لألمراض النفسية 

 :وحدث التالي( أذوي)تعرض الشخص لحادث صدمي  (أ

 مر الشخص بخبرة أو شاهد أو واجه حدثاً أو أحداثاً تضمنت موتاً حقيقياً أو تهديداً بالموت أو  -

 .شديداً لسالمة الشخص أو اآلخرين إصابة بالغة أو تهديداً 

تتضمن استجابة الشخص خوفاً شديداً وإحساساً بالعجز والرعب، وفي األطفال يظهر هذا في صورة سلوك  -

 .مضطرب أو هجاجة

 :تتم إعادة معايشة الحدث الصدمي بطريقة أو بأخرى من الطرق التالية (ب

 .تذكر الحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاغط وذلك يتضمن صوراً ذهنية أو أفكاراً أو مدركات-

 .استعادة الحدث بشكل متكّرر وضاغط في األحالم -

 .عائد( األذوي)التصرف أو الشعور وكأن الحدث الصدمي  -

 وانب الحدث الصدميانضغاط نفسي شديد عند التعرض لمثيرات داخلية أو خارجية ترمز إلى أو تشبه بعض ج -

 .استجابات فسيولوجية تحدث عند التعرض للمثيرات سابقة الذكر -

 .التفادي المستمر ألي مثيرات مرتبطة بالحدث إضافة إلى خدر عام في االستجابات (ج

 .أعراض زيادة االستثارة بشكل دائم (د

 (.لق عليها اضطراب الكرب الحادأّما إذا كانت أقل من شهر فيط)األعراض مستمرة لمدة شهر على األقل (هـ

يسبب هذا االضطراب انضغاطاً إكلينيكياً واضحاً أو يؤدي إلى تدهور في األنشطة االجتماعية أو الوظيفية أو جوانب  (و

 .أخرى هامة

 أما عند األطفال ال نجد عملية استعادة الحدث بالشكل المألوف كالكبار وإنما نجد عملية تمثيل الحدث أثناء اللعب،

، وقد قام ( 6، ص 2008عبد الفتاح عبد الغني الهمص،. )أو نجد أحالماً مفزعة ال يستطيع الطفل ذكر محتواها

 :بإضافةبعضاألعراضالخاصةباستجابةاألطفاللألحداثالصادمةومنها Dyregrov, 2003) )ديرجرروف 

تسبةحديثاًمنخاللعمليةالتطوروخصوصاًعنداألطزيادةسلوكالتعلقبالوالدينواألخوةأوظهورأعراضقلقاالنفصالوفقدانللمهاراتالمك

فاالألصغرسناًوالخوفالدائممنتكرارالحدثالصادم،وأخيراًالشعوربالذنبمنالحدثالذيتعرضوالهوهذايظهربشكألوضحعنداألطفاالأل

 .كبرسناً 

لدراسةالفروقاتبيناألطفالوالراشدينفيمايتعلقباضطرابمابعدالصدمة،وجدت بعض األعراض  "Terr"وفي محاولة

التبولوالتبرزالالإراديفيالليلوالنهار، مصاألصابع، الخوفمنالظالم، فقدانالشهية، :التالية للصدمة عند األطفال وهي

العنادللوالدينوللمدرسين، اللوازمالحركيةالمتكررة، ، الشكوىمنمشاكلفيالنظروالسمع، الصداعالمستمر

 (.13، ص 2011عمر فرينة أسامة ،) واضطراباتفيالكالممثاللتأتأة

 

لعل أهم المشكالت التي قد ترافق المصاب : أهم المشكالت التي ترافق المصاب باضطرابات ما بعد الصدمة  -4

باضطرابات ما بعد الصدمة يمكن أن تتمظهر في شكل سلوكات مضطربة أو مشاعر متقلبة والتي يمكن 

 :إدراجها في النقاط التالية

 رعة واضطراب ضربات القلب والتعرق الشديد قد تشمل األعراض الجسدية كس: النوبات العنيفة 

والشعور بضيق التنفس أو االختناق، واالرتعاش في الجسد، آالم في الصدر، الغثيان، الدوخان، ارتفاع حرارة الجسم، 

الخدر في الجسم، أو الشعور بوخز في الجسم، كما يمكن أن يشعر المصاب بأعراض نفسية كالشعور أنه غير حقيقي 

 .من اإلصابة بالجنون أو الخوف من الموت ومن اإلصابة بنوبات قلبيةأو الخوف 
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 تزداد حّدة هذه  حيث يصبح اإلنزواء سلوكاً يومياً يطال كافة جوانب حياة المصاب وقد : السلوك االنزوائي الحاد

 .الحالة لدرجة يحبس المصاب نفسه في البيت

 كثيرا ما يتعرض المصاب بالصدمة النفسية للشعور باالكتئاب وقد يتكون لديه شعور  :االكتئاب 

وربما يصل . باالختناق وأحياناً يلوم نفسه ويحملها المسؤولية على ما حدث حتى لو كان ذلك غير صحيح بشكل قطعي

 .المصاب إلى مرحلة التفكير باالنتحار كآخر محطة الكتئابه

 غالبا ما يشعر المصاب باضطرابات ما بعد الصدمة بالغربة والعزلة والبعد عمن   :زالالشعور بالغربة واالنع

يمكن أن يقدم لهم المساعدة والعون وربما يشعرون أنه ليس من الممكن أن يقوموا بأي دور اجتماعي جديد، 

أولئك الذين  ويالحظ هنا أن اضطراب العالقة مع األصدقاء والمحيطين واألهل من أهم اآلثار التي ترافق

يتعرضون للصدمات، واألكيد أن حاجتهم إلى الدعم من اآلخرين تبقى ضرورة ملحة حتى مع وجود صعوبات 

 .في تقديم المساعدة لهم

 هوردة فعل طبيعية لدى من يتعرض للصدمة النفسية إال أن الغضب المتواصل قد يؤثر :الغضب 

زمة إلعادة االنسجام مع اآلخرين سواء في البيت أو العمل أو مع سلباً على فترة العالج كونه سيؤخر من المّدة الال

 .األصدقاء أو حتى مع من يقدمون العالج

 أحياناً يأخذ المصابون بالبكاء لفترات متواصلة، فتذّكر :عدم القدرة على السيطرة على البكاء 

ل الذي يكون أحياناً صامتاً وأحياناً يترافق الحدث يسبّب للمصاب شعوراً بالحزن العميق والذي يعبر عنه بالبكاء المتواص 

 .مع الصراخ

 بالرغم من أن أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة  :االضطرابات التي تظهر على المدى البعيد 

، إالّ أن بعض األعراض ال تظهر إالّ على المدى البعيد، أي بعد شهور أو (خالل أسابيع عادةً ) مباشرة بعد الحادث  تظهر

-www.activist)حتى سنوات، وربما يساعد في ظهورها تعرض المصاب لحدث أو موقف مشابه للحدث األصلي 

trauma.net .) 

 :أثير ذلك على الصحة النفسية للفردالحوادث المرورية من أحداث الحياة الضاغطة وت -2

صنف علماء النفس الحوادث المرورية من بين أحداث الحياة الضاغطة، وقد بذلوا جهودا كبيرة لتتبع اآلثار 

ويرى الباحثون أن من . المترتبة على تلك األحداث  خاصة الخطيرة منها على صحة المرء النفسية والعقلية والعضوية

ابين وعائالتهم أن تلك المشاعر ردود أفعال طبيعية، وأنها قد تتالشى مع الوقت، لكن إذا استمرت المناسب أن نشرح للمص

لفترة زمنية تجاوزت الشهر أو كانت حدتها مقلقة بدرجة ملحوظة فمن المهم عند ذلك إحالة المصاب للخدمات النفسية 

، كما يرى الباحثون أن اضطراب ما بعد (3،ص 1523بن هزاع الشريف حمود ، )لعالجه من اضطراب ما بعد الصدمة

من األبعاد النفسية ذات الصلة بالحوادث المرورية التي أوالها علماء النفس اهتماما كبيرا فقد أشار  (PTSD)الصدمة

أن حوادث السيارات هي السبب األول في حدوث اضطرابات ما  (Blanchard &Hickling, 2003)بالنشارد و ايكلينج

ى عامة الناس، حيث يتعرض أكثر من ثالثة ماليين شخص سنويا إلصابات ناجمة عن حوادث الطرق و أن بعد الصدمة لد

من بين من يتعرضون إلصابات تظهر لديهم الحقا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، كما أن احتمال %54-10ما نسبته 

، وأن نسبة %(4)قارنة بالرجال أكثر من الضعف م%( 10 -5)ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند النساء 

كبيرة من الناجين من حوادث السيارات الذين ظهرت لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أكثر احتماال ألن يكونوا قد 

كما وجد الباحثان أن عينة . تعرضوا لحوادث مرورية أو خبرات صادمة مقارنة بالعينة التي لم تتعرض لمثل تلك الحوادث

ممن يعانون من اضطراب ما بعد  %43ادث السيارات يعانون من االكتئاب أكثر من العينة الضابطة، وأن الناجين من حو

من الناجين من حوادث الطرق ممن ظهرت لديهم أعراض % 10وبينما كان ما يقارب . الصدمة يعانون اكتئابا حادا

من تلك العينة ظهرت لديهم أعراض %53-4اضطراب ما بعد الصدمة مكتئبين عند وقوع الحادث إال أن ما نسبته 

ويخلص الباحثان إلى أن االضطرابات النفسية مثل االكتئاب تجعل ضحايا حوادث . االكتئاب الحاد بعد وقوع الحادث

 (5،ص 1523حمود بن هزاع الشريف، )  .الطرق أكثر استعدادا ألن تظهر لديهم اضطرابات ما بعد الصدمة
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 :المرورية على األطفالاآلثار النفسية للحوداث  -6

 13-4طفال وقعوا ضحية حوادث طرق بمدى عمري  212أجريت على  (Hauschildt, 2002)تشير دراسة

من الوالدين ظهر لديهم عرض واحد على األقل من أعراض اضطراب ما بعد % 93من األطفال و % 99عاما إلى أن 

 .تمت دراستها أثر عليهم اضطراب ما بعد الصدمةمن عائالت أطفال وقعوا ضحية حوادث طرق % 90الصدمة، وأن 

بين فئتين من األطفال بعد مرور ستة أسابيع على حادثة  (Stallard et al., 1998) وفي إحدى الدراسات قارن الباحثون

وقد وجد الباحثون أن ثلث . صادمة؛ فئة تعرضوا لحوادث سيارات وأخرى تعرضوا إلصابات في المنافسات الرياضية

ولم . فقط من أفراد الفئة الثانية %3الفئة األولى تنطبق عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بما نسبته  أطفال

يجد الباحثون عالقة بين نوع اإلصابة وال درجة شدتها من جهة، ووجود أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من جهة 

اال ألن يتأثروا بالصدمات لكن ليس من المستبعد أن يكون بعض وعلى الرغم من أن الفتيات على ما يبدو أكثر احتم. أخرى

و قد أشارت الهيئة (. 4،ص 1523حمود بن هزاع الشريف، ) .األطفال عرضة أكثر من غيرهم لإلصابة باالضطراب

سنواتأوأصغرأن الذين تعرضوا لحوادث  5 أن األطفااللصغارفيسن( 2004) الدولية لدراسات صدمات الكرب المفاجئة 

 األغراب من أوالخوف من اإلنفصال القلق مثل الخوف من جديدة صادمة كحوادث المرور يمكن أن تظهر عليهم حاالت

الحمام،  دخول إكتسبوها مسبقاً مثل التي الخبرات أويفقدوا عمرهم أصغرمن يقوموابتصرفات أن كما يمكنهم  .أوالحيوانات

عندما  النفسية الصدمة أحداث ذكريات عليهم تختلط أن سنة يمكن 11 إلى06الذين تتراوح أعمارهم بين  لألطفال وبالنسبة

آالم  طبية مثل أسباب لها ليس التي الجسدية األعراض بعض من الشكوى أيضاً  مكنهم ،يمذاكرته من إسترجاعهان يحاولو

أما  .بسهولة وبات الرعبأو أن تظهر عليهم ن"الفكر مشتتي" أنهم يبدو أو بالفضاء كما يظهر عندهم التحديق المعدة،

 و أفكار لهم تخطر األحداث، من أوجسدية نظرية سمعية لومضات يتعرضوا أن يمكن 19إلى 12المراهقون من سن 

 أن يمكن كما  .العدوانية و تفكير دون السريع الفعل رد تصرفاتهم يبدوعلى كما الحادثة، من مرغوبة غير مكربة تصورات

 .أفكاراإلنتحار أوتراودهم باإلكتئاب شعورهم، وغالبا مايشعرون لتحسين كمحاولة أو المخدرات للكحول يلجأوا

(www.istss.org) 

 :التكيّف بعد الصدمة -7

 :يمكن لمستوى التكيف بعد الصدمة أن يأخذ واحدة من ثالث وضعيات ممكنة وهي 

 يعود مستوى التكيف بعد الصدمة إلى حالته التي كان عليها قبل الصدمة إلى  :الوضعية األولى -

قوى الفرد وطاقاته االحتياطية، وإلى مرونته وإلى انخفاض األضرار التي رافقت الصدمة بما يمّكن الفرد من أن يتجاوزها 

 .ويعود إلى سيرة حياته السابقة

 ما بعد الصدمة مصداقاً للقول المشهور  يرتفع مستوى التكيف في مرحلة :الوضعية الثانية -

وفي هذه الحالة تحّسن الصدمة من أسلوب تكيف الفرد رغم ما فيها من قوة وخسارة ( الصدمات التي التقصم الظهر تقويه)

 مؤقتة؛ بسبب زيادة تمسك الفرد المصدوم بالحياة، وشعوره بقيمة األفراد واألشياء المحيطة به وتتحّسن عالقته بكل منهم

 .بشكل ملحوظ

 أن يقل مستوى تكيف المصاب الذي كان يتمتع به قبل الصدمة، فيضطرب  :الوضعيةالثالثة -

ترتيب أولويات الحاجات األساسية لديه، وربما سلم القيم التي يعتنقها، فينكص إلى أسلوب تكيفي أقل نضجاً،فتتغير فلسفته 

شائم، ويتغير أسلوب تفكيره ومواجهته لمشكالت الحياة اليومية إلى الحياةونظرته إلى نفسه وإلى من حوله بشكل سلبي مت

فيما بعد إلى شكل أقل تكيفاً، ولمزيد من فهم تأثير الصدمة علينا أن نفهم هنا مسألة قدرة اإلنسان على ضبط شروط الحياة 

 (10، ص 2008عبد الفتاح عبد الغني الهمص،.)من حوله

 :العـالج والمتابعـة النفسيـة  -8

ة عالجات نفسية يمكن من خاللها التكفل بالمصاب بالصدمة النفسية جراء التعرض للحوادث المرورية هناك عد

 :إال أننا سنتطرق ألهمها 

يتعامل هذا العالج الحديث نسبيا مع :(Cognitive BehavioralTherapy)العالج المعرفي السلوكي 8-1

االضطرابات المختلفة من منظور ثالثي األبعاد معرفيا وانفعاليا وسلوكيا، كما يعتمد على إقامة عالقة عالجية بين المريض 

والمعالج تسهل من توضيح  المسؤولية الشخصية للمريض عن كل ما يعتقده من أفكار مشوهة واعتقادات ال عقالنية مختلة 

ويستخدم هذا ( 20، ص2010الغامدي حامد أحمد، ) يفيا تعد المسؤولة عن تلك االضطرابات التي يعاني منها المريضوظ

االستعراض المعرفي، إعادة البناء المعرفي، التدعيم االيجابي ، التدريب على : العالج لتحقيق أهدافه عدة أساليب منها

رات االجتماعية، النمذجة، التدريب على أسلوب حل المشكالت، لعب االسترخاء، الواجب المنزلي، التدريب على المها

http://www.istss.org/
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ويقترح نموذج هيرمان المعرفي السلوكي  لعالج الصدمة النفسية (.  315ص  2008السيد عبد الحكيم نفين صابر،.)الدور

 :ثالثة مراحل

 بأن وهي مرحلة إعادة التعلم التي تعمل على جعل المريض  يفهم : مرحلة االحساس باألمان 

شعوره بالخطر والخوف وعدم األمان في حد ذاته، والغضب والكوابيس التي تهاجمه وذعره ومبالغته في الحذر كلها 

 .أعراض حالة إضطراب ما بعد الصدمة

 هذه المرحلة تستلزم إعادة سرد وترتيب أحداث الصدمة وقصتها، حتى : تذكر تفاصيل الصدمة 

 .ر واقعية واالستجابة بشكل واقعي لذكرى الصدمة وتأثيرهايتسنى فهم من جديد هذه األحداث بأكث

 فقد وجد هيرمان في النهاية بأن مرضى الصدمة في حاجة إلى اإلحساس بالندم  :اإلحساس بالندم 

على ما سببته الصدمة لهم من خسارة، سواء كانت نتيجة ظلم عانوا منه أو وفاة عزيز عليهم أو انقطاع عالقة حميمية أو 

 .موقف ما ندم على

وقد أشار هيرمان أنه بعد زوال األثر األول للصدمة أو تكرار أعراضها من حين آلخر تظهر عالمات معينة تدل 

على أن الصدمة قد أمكن التغلب عليها كانخفاض األعراض الفسيولوجية، تحمل المشاعر المرتبطة بذكريات الصدمة 

 (96،ص 2008جارهللا سليمان، .)والتحكم في استرجاعها إراديا

 eyemovementdesensitization and:التحصين وإعادة معالجة الخبرة من خالل تخلج العين 8-2

reprocessing (EMDR)شابيرو. ظهر هذا العالج حديثا على يد ف(F ,Shapiro 1995)  ويرتبط بأسلوب التعريض

المريض أن يعيد وصف الحادث الصدمي وأن  التدريجي والعالج المعرفي، ويتم تطبيق هذا العالج إجرائيا بأن يطلب من

يركز ذهنه عليها بصورة حية، وأن يحدد في نفس الوقت المواقع واإلحساسات العضوية النوعية التي ارتبطت بالخبرة، 

إعادة التصور البصري للخبرة، تكرار التصورات السلبية، : ويطلب منه بعدها بالقيام بأربعة أشياء في وقت واحد وهي 

ز على اإلحساسات البدنية التي ترتبط بالقلق الذي استثارته الخبرة، وتخليج العين يمينا ويسارا بمتابعة األصبع التركي

سم  34و30السبابة للمعالج، ويقوم المعالج خالل ذلك بتحريك أصبع سبابته أمام عيني المريض على بعد يتراوح بين 

مرة على األقل بعدها يطلب من المريض أن  29ويتكرر هذا اإلجراء  بحركات إيقاعية سريعة يمينا وشماال وأماما وخلفا،

على الرغم من أن شابيرو أكدت على فعالية هذا . يتنفس بعمق وأن يكف هذه الذكرى وأن يلغيها من ذاكرته إلى األبد

ضبوطة تثبت االسلوب العالجي في التخلص من مواقف القلق المرتبط بالخبرات الصادمة إال أنه لم تجرى دراسات م

 (.130،ص 2008عبد الستار ابراهيم،. )فعالية هذا االسلوب العالجي

يستند هذا العالج على نظرية المحاور المتعددة  التي ترى أنه ال يجب أن تجرد  :العالج السلوكي متعدد المحاور 8-3

عينا من الشخصية إنما يشمل المشكلة النفسية من طبيعتها المعقدة،أي أنه عند حدوث اضطراب نفسي ال يمس جانبا م

السلوك الظاهر والذي يظهر في األفعال الخارجية، االنفعال الذي تظهره التغيرات الفسيولوجية، : عناصرها اآلربعة وهي

التفكير ويتمثل في طرق التفكير والقيم واالتجاهات وأساليب حل المشكالت وأخيرا التفاعل االجتماعي ويتمثل في العالقات 

ويعتمد هذا العالج في عملية تقييم السلوك في حاالت اضطراب . وطرق معالجة الضغوط والمهارات االجتماعيةباآلخرين 

بهدف تحديد أنواع االضطراب ( behavioral analyses checklists)ما بعد الصدمة على استخدام قوائم تحليل السلوك 

صدمة حتى يسهل بعدها انتقاء بعض المشكالت المحورية في الجوانب السلوكية المعرفية المرتبطة باضطراب ما بعد ال

إن هذه القوائم ال تهدف للوصول إلى التشخيصات اإلكلينيكية المعروفة بل تهدف لجمع . لتشكل الهدف من العالج

دى المعلومات الضرورية للتخطيط للعالج المناسب وذلك بتحديد المشكالت النوعية الخاصة التي تحتاج للتعديل والعالج ل

كما تعتبراختبارات تقييم السلوك من . المرضى فضال عن أنه يمكن استخدامها لفحص تطور العالج ونجاح العملية العالجية

أكثر األساليب الحديثة في ميدان التقويم اإلكلينيكي لفائدتها العملية وسهولة تطبيقها وموضوعية تصحيحها ووضوح أهدافها 

وى اضطراب الحالة في كل المحاور السلوكية ومن أهمها االختبارات المالئمة لتقدير وهي متنوعة تشمل قياس وتقدير مست

قوائم قياس الجوانب االنفعالية ومصادر الضغط، قوائم : جوانب االضطراب في حاالت اضطراب ما بعد الصدمة نجد

 :ة العالجية ال بد أن تشمل ما يليويرى هذا العالج أن الخط. قياس األساليب المعرفية، قوائم قياس المهارات االجتماعية

ويتضمن تدريب المريض على اكتساب مهارات تعديل السلوك المرضي وذلك بطريقتين إما ضبط  :العالج السلوكي 8-4

للمواقف التي أحاطت بظهور االضطراب سواء   Exposureوإخفاء جوانب السلوك المرضية وكفها من خالل التعرض 

يع وتنمية السلوك الصحي من خالل التدريب على ممارسة نشاطات سلوكية بناءة وسارة تدريجيا أو بالغمر، أو تشج

 .تتعارض مع السلوك المرضي
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وتنمية التفكير العقالني وااليجابي من خالل إعانة المريض على تنمية طرق جديدة من التفكير في  :العالج المعرفي 8-2

 .الذات والعالم للتخفيف من أعراض االكتئاب

أي إكساب المريض مهارات اجتماعية تفاعلية جديدة من خالل تنمية بعض وسائل  :تعديل طرق التفاعل االجتماعي 8-6

مواجهة القلق في المواقف االجتماعية والتدريب على مهارات اجتماعية للتعامل مع المواقف التي تتضمن تعرضا للمخاطر 

 (28-21،ص ص 2008عبد الستار إبراهيم،. )الخارجية

 قشــةوتحليلمنا

من خالل ما سبق يتضح لنا أن الرضوض  النفسية ال تقل ألما عن الرضوض الجسمية  الناتجين عن الحوادث 

المرورية، إال أن المالحظ في الواقع وبشكل دائمإغفال الفرق بين األلمين واقتصار االهتمام بالجانب الجسدي الذي 

وتتبع العالجات الضرورية إلى آخر مراحلها دون االلتفات إلى حجم  يحضىفي غالب األحيان بتقديم اإلسعافات األولية

العجز واإلعاقة الذين يمكن أن يسببهما الرض النفسي، وما يتبعه من ضغوط  تحول دون استعادة المصاب لتوافقه النفسي 

المصاب في حد ذاته بل   وما يزيد من حجم المشكلة هو أن ما يترتب عن األلم النفسي غالبا ما ال يقف عند. واالجتماعي

يتعدى ألفراد أسرته الذين قد يتعرضون لصدمة نفسية نتيجة إصابته وقد يصل إلى أشخاص ال يمتون بصلة للمصاب وهم 

األشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث، وهذا يعني أنه بات من الضروري توفر أخصائيين نفسيين ضمن فريق 

اية المدنية أو قسم االستعجاالت الذين لهم األسبقية بتقديم المساعدات الالزمة للمتضررين من اإلسعافات األولية أو الحم

ونشير الى أنه حتى وإن كانت خسائر الحوادث المرورية غير جسيمة فهذا ال يمنع من أن تحدث . الحوادث المرورية

سي سواء للمتعرضين للحادث أو ألسرهم أو أضرارا نفسية جسيمة مما يعني توعية الناس وتحسيسهم بضرورة الفحص النف

للذين كانوا في مسرح الحادث، كما يجب إطالعهم وتعريفهم باألعراض الثالثة الكبرى للضغوط التالية للصدمة وضرورة 

الكشف النفسي عند أطباء أو أخصائيين نفسيين متى ما ظهرت هذه األعراض أو أحدها، وعدم اكتفائهم بتقديم الدعم 

االجتماعية الذين ال نقلل من أهميتهما إال أنهما ليسا كافيين خاصة إذا سبب الحادث صدمة نفسية بغض النظر  والمساندة

 .عن خطورته

ولعل من المناسب اإلشارة إلى أن هناك من الباحثين من أشار إلى ضرورة تطوير مقاييس لتحديد أنماط شخصية 

سلبية للحوادث المرورية أكثر من غيرهم وتحديد االستراتيجيات األفراد الذين يكون من المحتمل تعرضهم لآلثار ال

بهذا الصدد  إلى أن  (Butler et al., 1999)وقد أشاربتلر وزمالؤه. شخصياتهم( أو أنماط)العالجية المتوافقة مع نمط 

وأن من  .قة لحياتهمالتعيين المبكر لهؤالء األشخاص عامل حاسم يتيح التدخل العالجي لمنع اآلثار الالحقة األكثر إعا

الضروري إعادة النظر في اختبارات ترخيص قيادة المركبات لتشمل اختبارات نفسية مثل اختبارات الذكاء، القدرة على 

تقدير أو قياس األبعاد والمسافات، والتفكير المنطقي، والقدرة على تركيز االنتباه لمثيرات متكررة، وبعض االختبارات 

كما أن من الضروري االلتفات إلى بعض المتغيرات التي قد .ات سرعة رد الفعل وزمن الرجعحركية مثل اختبار-الحس

الذي (. 2000العنزي، )، "التفاؤل غير الواقعي"تؤثر على تفاقم مشكلة الحوادث المرورية من مثل ما يسميه علماء النفس 

وهي . وألحداث إيجابية أكثر من اآلخرين يتمثل في شعور الفرد بأنه سيكون في المستقبل عرضة ألحداث سلبية أقل،

. عبارة عن أفكار مضللة توجد لدى بعض األشخاص عن قدرتهم الفائقة على السيطرة على األمور في األحوال الطارئة

ونجد أن درجة التفاؤل غير الواقعي تكون أعلى لدي صغار السن من المراهقين واألحداث، كما تميز مستعملي المخدرات 

ولعل هذا يفسر جزئيا على األقل كثرة تعرض صغار السن وتورطهم . را من مظاهر االضطراب النفسي أحياناوتمثل مظه

 (.8-9،ص  ص 1523حمود بن هزاع الشريف، .) في الحوادث المرورية مقارنة بكبار السن

 

 الخاتمة

من خالل التطرق للصدمات قمنا في هذا العرض بتسليط الضوء على اآلثار النفسية السلبية للحوادث المرورية 

النفسية والضغوط التالية لها التي يتعرض لها ضحايا الطرقات سواء مسهم الحادث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من 

خالل تواجدهم في مسرح الحادث والتي تتسبب في إعاقتهم وتحول دون استعادتهم لنشاطاتهم الحياتية المعتادة، وهو مما 

م النفسي االجتماعي وبالتالي على صحتهم النفسية ككل إذا لم يتم متابعتهم والتكفل بهم وتقديم يؤثر سلبا على توافقه

وفي الختام نرى أنه من الضروري اإللفات للبحث في اإلضطرابات النفسية الناتجة عن .العالجات النفسية الالزمة لهم

 .ت النفسية على ضحايا الحوادث المروريةالحوادث المروريةفي مجتمعنا خاصة مع ندرة البحوث في آثار الصدما
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 :االقتراحــات

ضرورة إعادة النظر في اختبارات ترخيص قيادة المركبات لتشمل اختبارات نفسية كاختبارات الذكاء، القدرة على  -

 تقدير 

حركية -والمسافات، والتفكير المنطقي، والقدرة على تركيز االنتباه لمثيرات متكررة، وبعض االختبارات الحس األبعاد

 .مثل اختبارات سرعة رد الفعل وزمن الرجع

 ضرورة تطوير مقاييس لتحديد أنماط شخصية األفراد الذين يكون من المحتمل تعرضهم  -

( أو أنماط)يرهم وتحديد االستراتيجيات العالجية المتوافقة مع نمط لآلثار السلبية للحوادث المرورية أكثر من غ

 .شخصياتهم

 ضرورة تواجد األخصائيين النفسيين ضمن فرق االسعافات األولية والحماية المدنية ومصالح  -

 االستعجاالت والرضوض في المؤسسات االستشفائية قصد التكفل النفسي بالمصابين وذويهم والمتضررين من الحوادث

المرورية وتقديم التوعية النفسية الالزمة ألعراض اضطرابات ما بعد الصدمة ولزوم الكشف النفسي متى ما ظهرت 

 .إحدى هذه األعراض

 :المراجع المعتمدة في المداخلة 

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالتوجه نحو الدعاء لدى عينة من زوجات (. 2011.)أبو شريفة شعبان، ميساء -1

 .في قطاع غزة، فلسطين، الجامعة االسالميةتاشهداء 

الصدمة النفسية وأثرها على منظور الزمن، مذكرة ماجستير، سطيف،الجزائر، جامعة (. 2008)جارهللا، سليمان  -2

 .فرحات عباس

 .المكتبة االلكترونية(. س.ب.) الجمعية العراقية للصحة النفسية لألطفال -3

ماعية للحوادث المرورية، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اآلثار االجت(. 2006.)الحميدان، عايدعلي -4

 .مركز الدراسات والبحوث

ممارسة العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتعديل السلوك الالتوافقي (.2008.) السيد عبد الحكيم صابر، نفين -5

 ( 62)، لألطفال المعرضين لإلنحراف، مصر، جامعة حلوان، مجلة كلية اآلداب

السعودية، جامعة الملك سعود، مكتب التربية . اآلثار النفسية للحوادث المرورية(. 2003. ) الشريف، حمود هزاع -6

 .العربي لمكتب الخليج والمنظمة العربية للسالمة المرورية

) نفسية العربية الضغوط الالحقة للصدمات النفسية واالنفعالية، مجلة شبكة العلوم ال(.2008.) عبد الستار، ابراهيم -7

21-22) 

مدى فاعليةالعالج المعرفي السلوكي في خفض اضطراب القلق لدى عينة من (.2010.)الغامدي، حامد أحمد -8

 (1) 2المترددين على العيادات النفسية، السعودية، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، المجلد 

الختبار رسم الشخص في تمييز اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة  القيمة التشخيصية(. 2011.)فرينة عمر، أسامة -9

 .من األطفال، مذكرة ماجستير، فلسطين، الجامعة االسالمية

اضطراب الضغوط التالية للصدمة والتعايش معها لدى أبناء وأمهات (.س.ب.) القدومي،عبدالناصر،الحلو ،غسان -11

 (98)قلقيلية، فلسطين، مجلة رسالة الخليج العربي،شهداء انتفاضة األقصى في محافظة نابلس وطول كرم و

، فلسطين، -األسباب والحلول-اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال(. 2008.)الهمص عبد الفتاح، عبد الفتاح -11

 .الجامعة االسالمية

  http// : www.istss.org، (2004.)الهيئة الدولية لدراسات صدمات الكرب المفاجئة -12

(www.activist-trauma.net 
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دور السند االجتماعي في تجاوز الصدمة النفسية لدى المعاقين حركيا جراء حوادث المرور فئة 

 الراشدين

Le rôle du soutien social en surmontant le traumatisme psychique chez les handicapés 

moteurs après avoir subi d’accident routier 

 تغليت صالح الدين، جامعة فرحات عباس سطيف. د

salaheddine19@yahoo.fr 

 لعوامن حبيبة، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة.أ

Laouamen.Habiba@yahoo.fr 

 

 :ملخص

تعتبر ظاهرة حوادث المرور من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع، نتيجة الزيادة في عدد الحوادث و اإلصابات و      

فالفرد قد . الوفيات الناتجة عنها، حيث أصبحت تشكل تحديا سلبيا و خطرا من حيث اإلضرار باإلمكانات المادية و البشرية

،حيث جاءت هذه الدراسة لتعالج جزءا من المشكلة و التي (مصابا، معاقا أو مضطربا نفسيا (يكون ضحية لهذه الظاهرة 

تتمثل في إبراز أهمية السند االجتماعي ودوره في تجاوز الصدمة النفسية التي تخلفها ظاهرة حوادث المرور، خاصة إذا 

 .الواقع الذي فرضته تلك اإلعاقةكان الفرد معاقا أين يعيش الفرد في حالة رعب من مواجهة واقع الموت و 

تم التناول في هذه الدراسة أربع حاالت تعرضوا إلعاقات حركية مختلفة جراء هذه الظاهرة، حيث تم استعمال المنهج 

العيادي بأدواته المعروفة من مالحظة و مقابلة نصف موجهة، وبتحليل النتائج تم التوصل إلى أن السند االجتماعي الذي 

و األقارب و األصدقاء له دور فعال في تجاوز الصدمة النفسية لدى هؤالء، ليصبح بذلك عنصر وقائي يمنع  يقدمه األهل

 .من ظهور اضطرابات نفسية أخرى

 .السند االجتماعي، الصدمة النفسية، اإلعاقة الحركية: الكلمات المفتاحية

Le résumé : 

      Les accidents de la circulation est un phénomène considéré  comme un problème le plus grave 

que la société rencontre d’une façon permanente, en raison de l’augmentation de nombre d’accidents, 

de blessures et de décès causés par eux, où il est devenu un défi négatif et dangereux en termes de 

dommages au potentiel matériel et humain. Une personne peut devenir victime de ce phénomène 

(blessé, handicapé ou souffrant de troubles psychologiques), d’où vient cette étude à traiter une partie 

du problème, en mettant en relief l’importance  du soutien social et son rôle à surmonter le 

traumatisme psychologique, surtout si la personne ayant une déficience où l’on vit dans l’horreur da 

la confrontation de la mort et da la nouvelle réalité imposée par ce handicap. 

      Cette étude a examiné quatre cas ont été exposés à des handicaps moteurs différents après avoir 

subi d’un accident routier, où l’on utilise la méthode clinique avec ses outils les plus connus tels que : 

l’observation et l’entretien semi-directif. L’analyse des résultats a été conclue que le soutien social 

fourni par les parents, les proches et les amis a un rôle efficace à surmonter le traumatisme 

psychologique chez ceux-ci et devient comme un élément préventif qui empêche l’émergence 

d’autres troubles psychologiques. 
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 :اإلشكالية .1

اآلونة األخيرة أصبحت حوادث المرور تكاد أن تكون أمرا طبيعيا، فهي في ازدياد مستمر يوما بعد يوم، إذ  في    

حيث أصبحت تشكل خطرا جسيما على المجتمع لما تسببه من . تحتل مركز الصدارة في قائمة المشكالت االجتماعية

مهمة صعبة و معقدة في مجتمع كمجتمعنا و لكنها خسائر على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء، و الحد منها أصبح 

 .ليست مستحيلة

ويكفي أن ينظر المرء من حوله ليرى اآلثار التي تنجر من ورائها فهي تمس الناحية النفسية و الجسمية للفرد، فالفرد   

شخصيته، كما عند تعرضه لحادث مروري يكون في مواجهة مع الموت   و هذه المواجهة تؤدي إلى تغيرات عميقة في 

أنها تخلق لهذا الفرد ردود فعل عشوائية سواء على صعيد سلوكه الشخصي أو الفسيولوجي، فمن الناحية النفسية فإن 

الصدمة النفسية هي أول حدث يتعرض له الفرد أثناء و بعد الحادث، فهي تأتي دائما على أثر قطع اإلنسان عن وسطه 

 (14، ص (2006)عدنان حب هللا،.)ماعيةالطبيعي و عن عائلته و عن بيئته االجت

فهي مصدر العديد من االضطرابات النفسية و األمراض العقلية و لهذا أخذ موضوعها و لعدة سنوات اهتمام الكثير    

من الباحثين الذين سعوا إلى تكثيف جهودهم    من خالل إثراء  دراساتهم لإللمام بالصدمة النفسية من كل جوانبها و دراسة 

أظهرت الجمعية األمريكية اهتماما واضحا لدراسة أعراض  1890روف   التي يمر بها األفراد عند تعرضهم لها، ففي الظ

جندي مثقلين بآثار الحرب و إظهار بعضهم لألعراض ( 400.000)الصدمة النفسية و هذا بعد حرب الفيتنام و عودة 

ربي خاصة في لبنان فقد ظهر اهتماما واضحا بالصدمة النفسية و و نتيجة للحرب األهلية التي مر بها الوطن الع. الصدمية

كما هو الحال في  .هذا ما تأكده دراسات كل من النابلسي و عدنان حب هللا بواقع الصدمة النفسية في الوسط اللبناني

مام كبير بالصدمة الجزائر، فنظرا إلى تعرضها للعديد من الكوارث و معاناتها عدة سنوات من اإلرهاب، جعلها تولي اهت

النفسية من حيث خلق الخاليا النفسوطبية للتدخل أثناء الكوارث، و فتح الجامعات للتخصصات حول الصدمة النفسية لما 

 .بعد التدرج

و ناهيك من ناحية أخرى إذا أدرك الفرد بعد مرور الحادث أن لديه إصابة على مستوى جسده كاإلعاقة الحركية     

ه إلى تعطيله عن أداء مهامه في بيئته المهنية و االجتماعية، فاإلعاقة بمثابة مرض مزمن أو قصور يؤثر مثال، التي تؤدي ب

. هذا المرض أو هذا القصور على قدرات الشخص المعوق و يقترن بالتأثير على كافة النواحي التي تحيط بالفرد المعوق

اسة إلى المحيطين من حوله و ال يمكن عزله عن و نظرا كون أن الفرد في حاجة م(. 50، ص(2009)طارق كمال،)

اآلخرين، و هذا كما أجمع العديد من الباحثين و العلماء على أن الروابط االجتماعية تعتبر كعامل حماية من خالل تقديمها 

 .Line. Beauregard, Serge dumont,(1996)). )للسند االجتماعي

ي يصطدم بواقع غير منتظر و مرعب، و في هذا الصدد و من خالل فالفرد الذي يكتسب إعاقة حركية بشكل فجائ   

على أنه يجب تناول الصدمة النفسية و تحليلها على المستوى الجسدي و Perren kingler (1880،1886 )نتائج دراسات 

    (Doudin et Erkohen,2004).اجتماعي -نفسي -النفسي إضافة إلى الجانب االجتماعي ألن الفرد حدث بيو

فالمعاق حركيا جراء الحادث المروري تأخذ حياته منعرجا خطيرا و يدخل في متاهات ال مخرج منها و يحتاج لبذل    

 :كل الجهود لرفع المعنويات و تقبل المتغيرات الطارئة و تجاوزها و هذا ما دفعنا إلى طرح السؤال التالي

 ؟(فئة الراشدين)المعاقين حركيا جراء حوادث المرور  هل يؤدي السند االجتماعي إلى تجاوز الصدمة النفسية لدى  

 : فرضيات الدراسة .2

 :الفرضية العامة* 

 (.فئة الراشدين)يؤدي السند االجتماعي إلى تجاوز الصدمة النفسية لدى المعاقين حركيا جراء حوادث المرور -

 

 :الفرضيات اإلجرائية*    

 (.فئة الراشدين)المعاقين حركيا جراء حوادث المرور  يؤدي السند االجتماعي إلى تجاوز تناذر التجنب لدى -

  (.فئة الراشدين)يؤدي السند االجتماعي إلى تجاوز تناذر التكرار لدى المعاقين حركيا جراء حوادث المرور 

 (.فئة الراشدين)يؤدي السند االجتماعي إلى تجاوز االستثارة االنفعالية لدى المعاقين حركيا جراء حوادث المرور  -
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 :دوافع اختيار الموضوع .3

كون حوادث المرور في ازدياد ملحوظ في الجزائر إذ تحتل المرتبة الرابعة عالميا في ذلك و األولى في الوطن  -

، باب (قتيال 28)العربي، و أن ما تخلفه حوادث المرور من ضحايا لم تخلفه الكوارث الطبيعية األخيرة ككارثة غرداية 

و هي أرقام تقل بكثير عن مخلفات حوادث المرور، وجب االهتمام ( قتيال 2260)بومرداس  و زلزال( قتيال 439)الوادي 

 .بحوادث المرور بصفة كبيرة و معمقة

معظم الدراسات النفسية في مجال الصدمة النفسية ركزت كثيرا على الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية  إن -

 .كالزالزل و الفيضانات و الحروب، و من خالل هذه الدراسة نحاول التركيز على حوادث المرور

 :أهمية الدراسة .4

صة من وراء البحث فيه و التعمق في دراسته لكل دراسة أو بحث علمي في أي مجال من مجالت المعرفة أهمية خا 

 :لإللمام بجوانب معينة لموضوع معين، و أهمية هذه الدراسة تتجلى من خالل

 .مدى مساهمتها في إبراز المشكلة المطروحة و تفسيرها -

الموضوع ارتباط هذا الموضوع بجوانب الحياة االجتماعية و النفسية و الجسدية، حيث أن الدراسة تستمد أهميتها من  -

نفسه و ذلك من خالل الكشف عن دور السند االجتماعي في حماية و مساعدة الفرد على تجاوز الصدمة النفسية التي تحدث 

 .له نتيجة حادث مرور غير متوقع من قبل، حيث يسبب له إصابة جسمية تتمثل في اإلعاقة الحركية

أبعاد الشخصية والتي يمكن  ه كآثار سلبية على مختلـفالصدمة النفسية الناجمة عن حوادث الطرق وما يمكن أن تحمل -

 .أن تلعب الدور العامل المفجر لظهور اضطرابات نفسية مختلفة الحقة

 : أهداف الدراسة .2

ألي بحث أهداف يسطرها الباحث في بداية دراسته و يحاول تحقيقها في نهايتها    و عليه يمكن أن نلخص أهداف  إن     

 : الدراسة في النقاط التالية

إبراز مدى خطورة حوادث المرور التي هي في تزايد مستمر يوما بعد يوم  ومحاولة الحد منها عن طريق إظهار  -

وعلى  لمتمثل في الصدمة النفسية و على المستوى الجسدي المتمثل في اإلعاقة الحركيةمخلفاتها على المستوى النفسي ا

 .المستوى االجتماعي من خالل المشكالت االجتماعية التي تنجر من ورائها

 .معرفة أهمية السند االجتماعي في تجاوز الصدمة النفسية -

 .ر و فعالية السند االجتماعي االيجابي في اجتيازهاتدعيم الدراسات السابقة حول الصدمة النفسية عن طريق إبراز دو -

إبراز معاناة الراشد في اكتساب إعاقة حركية التي تغير مجرى حياته، و ضرورة مساندته لتقبل الوضع الراهن و  -

 .التخطيط للمستقبل

 

 :تحديد المصطلحات .6

 :السند االجتماعي .1.6

تكونة من العائلة، األصدقاء، الجيران و أيضا بأنه عبارة عن شبكة مFATIH OZBAY ET AL (2003 )يعرفه   

 ,Fatih. Ozbay et al). أفراد المجتمع التي تكون حاضرة في وقت الحاجة إلعطاء الدعم النفسي، الجسدي و المادي

(2007))  

الفرد السند االجتماعي هو سيرورة تفاعلية يعبر عن تفاعل الفرد مع محيطه حيث يستمد من خالله : التعريف اإلجرائي

 .القوة و الحماية و القدرة على المواجهة   والشعور بالثقة و األمان و المحبة

 :الصدمة النفسية .2.6

الصدمة النفسية هي قطع الصلة لكل ما يربط بالعالم و اجتياح القلق فناء النفس و الذي يؤدي لكسر  BANOISحسب 

 .وحدة الفرد و تعطيل وظيفة المعنى

(R.Scelles, (2001),p 147)  

الصدمة النفسية هي حدث مفاجئ يخرق الجهاز النفسي فيزعزع كيانه، فهي حالة التي تتجاوز قدرة : التعريف اإلجرائي

الشخص على التحمل و العودة إلى حالة التوازن الدائم، و تشير أيضا إلى تجربة عنيفة تتعدى في قوتها المعيار المعتاد 

 . أهمها تناذر التجنب، تناذر التكرار و تناذر االستثارة االنفعاليةتترجم في مجموعة من العوارض و التناذرات 
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يعرفها سعيد حسني العزة بأنها عبارة عن حالة عجز في مجال العظام و العضالت   واألعصاب  : اإلعاقة الحركية .3.6

 (53، ص (2000)سعيد حسني العزة، . )و تحد من قدرة األفراد على استخدام أجسامهم بشكل طبيعي و مرن كاألسوياء

على استخدام عضالته و تؤثر على أداءه  اإلعاقة الحركية هي إصابة جسمية تؤثر على قدرة الفرد: التعريف اإلجرائي

 .األكاديمي و منها ما هو خلقي أو مكتسب

 

 :الدراسة األساسية .7

إن أي باحث في أي تخصص من التخصصات يتبع منهجا واضحا في دراسة مشكلة بحثه،  :المنهج المستخدم .1.3

فاختيار المنهج المناسب يساعد و يرشد الباحث في دراسة متغيرات البحث للوصول إلى نتيجة مقنعة و التحقق من 

ه الدراسة تم اختيار المنهج وفي هذ. الفرضيات،   وبالتالي فان لكل منهج خصائصه ومميزاته التي يستفيد منها كل باحث

 .العيادي باعتباره من المناهج األساسية والهامة في مجال  الدراسة النفسية

طريقة علمية تتميز بالعمق و الشمول وبفحص تحليلي دقيق ألي ظاهرة أو مشكلة " :فقد عرفه عبد الفتاح دويدار بأنه      

أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع، بعد فهم الظاهرة فهما  أو فرع من السلوك المطلوب دراسته لدى شخص أو أسرة

إذن فبواسطة المنهج العيادي نستطيع دراسة الحاالت بطريقة معمقة (. 233، ص (1889)عبد الفتاح دويدار،) "مستفيضا

 وشاملة نتحصل من خاللها على األغراض المرجوة من البحث باإلضافة إلى أنه يتماشى وطبيعة الموضوع ألننا بصدد

 .دراسة كل حالة على حدا

  :عينة الدراسة األساسية .2.3

يختار الباحث العينة عندما يكون بحاجة إلى معلومات    معينة، فيختار عينة مما يحقق له  :طريقة اختيار العينة.  1.2.7   

ذا النوع من فإن الباحث يختار ه"غرضه، ولقد تم استخدام في هذه الدراسة العينة القصدية، فحسب رجاء وحيد دريدي 

العينات لتحقيق غرضه، إذ يقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا على أساس أنها تحقق أغراض دراسته من خالل توافر 

 (314، ص (2000)رجاء وحيد دريدي،" )البيانات الالزمة لدراسته

لى أساس أنهم من ضحايا حوادث المرور وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم اختيار الحاالت المعتمد عليها في هذه الدراسة ع     

 . تعرضوا إلى إعاقات حركية مختلفة من فئة الراشدين

في الجدول الموالي سوف نقدم صفات الحاالت حيث تم حصرها في السن، الجنس، مكان اإلقامة،  :وصف الحاالت. 2.2.7

 .نوع اإلعاقة الحركية و سبب الحادث المتعرض له

- الدراسة األساسيةجدول يوضح خصائص عينة  -

 سبب الحادث نوع اإلعاقة الحركية مكان اإلقامة السن الجنس أفراد العينة

 السرعة المفرطة شلل نصفي سفلي مسيلة 34 ذكر ب.ل

 السرعة المفرطة شلل نصفي سفلي بسكرة 30 أنثى ب.م

 رخصة سياقة جديدة+تجاوز في المنعرجات  شلل نصفي سفلي شلغوم العيد 23 أنثى ح.م

 انزالق+سرعة مفرطة شلل رباعي العلمة 28 ذكر ب.ع

 : حدود الدراسة األساسية .3.7

 :الحدود المكانية و الزمانية. 1.3.7

تمت الدراسة في المؤسسة االستشفائية إلعادة التأهيل الوظيفي برأس الماء والية سطيف و في مدة زمنية تراوحت بين    

 .2012أكتوبر 30إلى  2012أكتوبر 10
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 :أدوات جمع البيانات .5.3

تعتبر المالحظة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في جمع البيانات و حسب عبد هللا محمد هي  :المالحظة .1.5.3

المشاهدة و المراقبة الدقيقة لسلوك أو ظاهرة معينة و تسجيل المالحظات منها باالستعانة بأساليب الدراسة المناسبة لطبيعة 

وتم (. 59، ص (1886)عبد هللا محمد،. )هرة بغية تحقيق أفضل النتائج والحصول على أدق المعلوماتذلك السلوك أو الظا

المظهر العام : )القيام بالمالحظة أثناء المقابلة العيادية وذلك وفق لشبكة المالحظة حيث تضمنت في مجملها المحاور التالية

 (جسمللمفحوص، اإليماءات، السلوك أثناء المقابلة، وضعية ال

تعتبر المقابلة من أفضل وسائل جمع البيانات و تعرفها رجاء وحيد الدويدري بأنها محادثة  :المقابلة العيادية .2.5.3

. موجهة بين القائم بالمقابلة و بين شخص آخر أو عدة أشخاص الذين يتوقعون مساعدة محورها األمانة و بناء عالقة ناجحة

تم استخدام المقابلة النصف موجهة التي تتم وفق الشروط والتي تهدف  حيث(. 121، ص (2000)رجاء وحيد الدويدري،)

إلى توجيه العميل نحو أهداف البحث والسير في اتجاه واضح، حيث نتحصل على معلومات إكلينيكية، من خالل طرح 

إلى سبع محاور هي  أسئلة مناسبة لمتغيرات البحث تاركين مساحة للعميل يتحدث فيها بحرية وقد تم تقسيم أسئلة المقابلة

 : كالتالي

 تضمن  المعلومات البيوغرافية الخاصة بالحالة :المحور األول. 

 خصص بداية بالسؤال عن تقييم الحالة للوضعية داخل المؤسسة االستشفائية ثم بأسئلة تمهيدية متعلقة  :المحور الثاني

و المشاعر المرافقة  لإلعاقة الحركية بأعراض الصدمة النفسية بشكل ضمني من خالل الحديث عن طبيعة الحادث 

 .المكتسبة للحالة و مدى تأثيرها على حياته اليومية

 شمل على أسئلة متعلقة بنوع و طبيعة العالقة مع العائلة والمحيطين و كذا نوع السند االجتماعي المقدم  :المحور الثالث

 .للحالة

 اقتضى هو األخر أسئلة متعلقة بتناذر التجنب :المحور الرابع. 

 اشتمل على األسئلة الخاصة بتناذر التكرار :المحور الخامس. 

 تضمن أسئلة حول االستثارة االنفعالية :المحور السادس. 

 :مناقشة الفرضيات في ضوء النتائج المتوصل إليها 

من النتائج المحصل عليها من تحليل المقابالت للحاالت األربع تم التوصل إلى أن الفرضية اإلجرائية األولى و  انطالقا      

 : الثانية والتي مفادهما

إن السند االجتماعي يؤدي إلى تجاوز تناذر التجنب و تناذر التكرار لدى المعوقين حركيا جراء حوادث المرور قد      

فبعد اإلصابة بالحادث ظهرت أعراض الصدمة النفسية التي برزت في تناذر التجنب ( ل، م ب، م ح بـ)تحققتا مع الحاالت 

و الذي يتمثل في تجنب األماكن أو المواقف أو األشخاص التي بإمكانها إعطاء مؤشرات على القدرة بإحياء ذلك الحدث، و 

شكل أحالم تكرارية أو ذكريات صدمية إقحامية أو أفكار تناذر التكرار الذي ينطوي في تكرار الوقائع بشكل ال إرادي على 

إجترارية كمحاولة السيطرة على الدخيل الذي لم يتم معرفة هويته في أول األمر، ولكن بمرور الوقت وبتوفر السند 

و قدم له من طرف األخ واألصدقاء واألب وه( ل.ب)االجتماعي من طرف المحيطين بهم زال كل ذلك تدريجيا، فالحالة 

( م ح)فتلقت السند االجتماعي من طرف الزوج واألم ،أما عن الحالة ( م ب)من النوع العاطفي المادي أما بالنسبة للحالة 

هنا برزت فعالية السند االجتماعي في تجاوز كل من تناذر التكرار . فالسند كان من قبل كل العائلة والزوج المستقبلي

لوهلة األولى للحدث الصدمي حيث ساهم في إعطاء معنى للجسم الغريب الذي أخل وتناذر التجنب كونه كان متوفرا منذ ا

بالنظام اإلدراكي للحياة النفسية من ناحية و من ناحية ألخرى تقبل اإلعاقة و التعايش معها و حتى إلى تجوزها وهذا ما 

تي لحظة األزمة يمنع تطور على أن السند االجتماعي الذي يأ (Joseph. gule, Andrero et Uilhians)أكده كل 

اضطرابات ما بعد الصدمة وأن فعاليته تكون في ظل تطور احتياج الضحية للسند بمرور الزمن والقدرة على التأثير 

 (Stephan.Guay et al(2002))     .بالشكل االيجابي في تجاوز وتخطي الحدث الصادم والتكيف مع الوضع الراهن

رائية الثالثة والتي مفادها أن السند االجتماعي يؤدي إلى تجاوز تناذر االستثارة االنفعالية فقد أما بالنسبة للفرضية اإلج    

كون أن كل من التوتر واالنفعال وعدم القدرة على التركيز واالنتباه بقي ( ح.ب، م.ل، م.ب)تحققت جزئيا مع الحاالت 

عام  Cohen et wills ح ذلك من خالل الدراسة التي قام بهامستمرا ولكن بدرجة قليلة مقارنة باأليام األولى للحادث ويتض

من خالل عرضه لتأثير السند االجتماعي على الصحة وتقديمه لنموذج تخفيف الضغط وتوصل إلى أن السند  1894
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االجتماعي يؤثر مباشرة على مستوى السيرورة الفيزيولوجية حيث تجعل األفراد أقل استجابة للضغط المدرك عن طريق 

       (Edith.jean, Trudel (2009)) .وفير السند العاطفيت

فكل الفرضيات اإلجرائية تتحقق معه بالنفي حيث أن تناذر التجنب، تناذر التكرار وتناذر ( ع.ب)وبالنسبة للحالة       

ات الشدة التالية االستثارة االنفعالية وبعد مرور أكثر من عام ونصف على الحادث الزالت تالزمه فهو يعاني من اضطراب

للصدمة فالسند االجتماعي المقترح من طرف األصدقاء تم رفضه حيث وجد فيه نوعا من الشفقة أما بالنسبة للسند المقدم 

بأن الفرد يحتاج ألكثر من سند خاصة منه المعلوماتي  Weissمن طرف األم فلقد كان ضعيفا وغير كافي وهذا كما يرى 

 .(Stephan. Guay et al(2002)). عنى الحدث والتغيرات المعاشةمما يساعده على فهم أكثر لم

فئة )السند االجتماعي  يؤدي إلى تجاوز الصدمة النفسية لدى المعافيين حركيا جراء حوادث المرور :وعليه نجد أن

 (.الراشدين

 :خالصة

يلعب السند االجتماعي دورا هاما في حياة الفرد باعتباره سيرورة تفاعلية اجتماعية تزيد من تقدير الذات و الشعور    

باالنتماء و الكفاءة و حتى تذهب إلى تعديل استراتيجيات المواجهة، فهدفه األساسي هو حماية الصحة النفسية للفرد و ذلك 

دث الصدمية التي يتعرض لها خاصة  تلك الناجمة عن حوادث المرور لما تخلفه من من خالل حمايته من آثار  وشدة الحوا

أضرار وخيمة على الجانب النفسي والجانب الجسدي، و لكن أمام التكفل المستمر والرعاية الجيدة المقدمة من طرف 

إيقاف ظهورها هنا تكمن بؤرة  المحيطين من شأنهم  تخفيف حدة تأثير تلك العوارض النفسية الصدمية و حتى إلى كبحها و

السند االجتماعي وجوهره حيث يساهم في حماية الفرد في مرحلتين المرحلة األولى عالجية و التي تكون بعد الحدث 

 .مباشرة و المرحلة الثانية وقائية باحتمال إمكانية استمرار الصدمة النفسية التي تنبؤ بظهور اضطرابات نفسية الحقة

 :قائمة المراجع

 .1أشكالها العيادية و أبعادها الوجودية، دار الفرابي، لبنان، ط–، الصدمة النفسية (2006)ب هللا عدنان، ح -1

 .، االعاقة الحركية و الحسية، دار العلمية للنشر والتوزيع، عمان(2000) حسني سعيد العزة، -2

العلمية، دار الفكر المعاصر، لبنان، أساسياته النظرية و ممارساته –، البحث العلمي (2000)رجاء وحيد الدويدري،  -3

 .1ط

 .2، مناهج البحث في علم النفس، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط(1889)عبد الفتاح دويدار،  -5
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 .المروري الحادث عن الناتجة اآلثار: حادثة المرور كما أعيشها اليوم

Accident de la circulation comme je vie aujourd’hui : Effets résultant d'un 

accident de la circulation 

 -جامعة سطيف  – فيروز مامي زرارقة

z_fairouz@ yahoo.fr 

  ملخص  

 منظمة قبل من تصنيفها تم والمادية ، حيث البشرية الموارد الستنزاف األسباب أهم أحد المرور تعد حوادث إن مشكلة

سنويًا، لذلك تحول  الضحايا من مئات اآلالف عنها ينتج األخيرة، حيث  العقود في الفتاكة األوبئة أهم كأحد العالمية الصحة

 مواجهتها الكشف عن أثار حوادث المرور االجتماعية والنفسية من خالل التجربة الشخصية وكيفيةهذه الورقة البحثية 

 .آثارها لعالج الكفيلة وبيان السبل

 الشرطة، اآلثار النفسية، اآلثار االجتماعيةحادثة السير، التجربة الشخصية، التكفل الطبي تحقيق : الكلمات المفتاحية

Résumé 

     Le problème des accidents de la circulation sont l'une des principales raisons pour drainer les 

ressources humaines et matérielles, où a été classé par l'Organisation mondiale de la santé(OMS) 

comme l'une des épidémies les plus meurtriers de ces dernières décennies ;ce qui conduit à des 

centaines de milliers de victimes par an, donc on a  essayez dans  ce document de détecté les effets 

sociologiques et psychologiques des accidents de la circulation à travers l'expérience personnelle et 

comment y faire face  à ce phénomène et  montré les  façons de traiter ses effets .  

 مقدمة 

لقد أدى تطور التقنيات الحديثة إلى تحقيق قفزة نوعية في حياة اإلنسان بفضل ما قدمت وال زالت تقدم من آالت      

وطاب بها عيشه فصار من الصعب عليه االستغناء عنها وتبقى السيارة واحدة من أهم وأجهزة سهلت عليه حياته 

اختراعات العصر إذ بها اختصر اإلنسان المسافات واألبعاد وحقق ما كان يرنو إليه منذ زمن بعيد فيسرت له من أمره 

ارة أو بقية وسائل النقل الحديثة دون إلحاق فصار التنقل بالنسبة إليه أمرا سهال والسفر متعة، غير أنه ال يمر استعمال السي

 .الضرر بالذات البشرية وبالمكاسب وتلك هي  ضريبة كل تطور إذ تبقى الحوادث كنتيجة حتمية للسرعة وعدم االحتياط

لكن الملفت للنظر هو كثرة الحوادث وارتفاع نسق تطورها بشكل مفزع وخطيرو كثرة الضحايا من قتلى وجرحى إلى      

في إشارة ليست بالخافية إلى تشابه نتائج استعمال المركبات بنتائج الحروب " بحرب الطريق"أن البعض قد وصفها  درجة

من حيث الخسائر البشرية و والمادية، وبالفعل فإن الناظر على اإلحصائيات التي تنشر سنويا يخالها حربا جنودها السائقين 

 األمر يقتصر وال ، سنويًا الضحايا من اآلالف مئات عنها ينتج المرور وادثح إنوالمارة وسالحها السيارات والشاحنات، 

 فقد بسبب الحياة من قسوة فيعانون ، عائلها من أسرته فتحرم أسرة رب المتوفى هذا يكون فقد  الشخص وفاة مجرد عند

،  لهم يوفرها وحماية رعاية كل إلى السن يحتاجون صغار األبناء يكون عندما صعوبة األمر ويزداد ، الوحيد عائلهم

 من ينقص أو العمل عن جزئيًا يقعده أو كليًا عجًزا المرور حادث في المصاب عجز عليها يترتب قد الخطيرة واإلصابات

 أسرة مستقبل على السيئ باألثر ذلك ويعود ، أو جزئيًا كليًا فقًدا دخله مصدر فقد إلى يعرضه مما عمله أداء في كفاءته

  العائلة رب هو كان إذا خاصة ، المصاب
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 : المروري أوال التحديد المفهومي للحادث

 حوادث: في اإلنسان تواجه التي المشاكل حصر أهدافه، ويمكن تحقيق عن المرور نظام عجز عند المرور مشكلة تبرز     

 وكيانها االجتماعي الدولة اقتصاد على بالغة آثار من لها لما األهم هي المرور حوادث مشكلة البيئة، ولعل وتلوث المرور

 للوفيات كبيرة أعداد من بها يرتبط ما هذه الحوادث، عند نتوقف يجعلنا وما لألفراد، بالنسبة المؤسفة لنتائجها إضافة

 فالحادث المروري هو،  (53: 1882المطيري،  عقاب)المجتمعات سائر في تتزايد  التي و عنها الناجمة واإلصابات

 يعرف ، كما(68: 1896، مصطفى البيلي) المركبة استعمال جراء من جسمية أو مادية أضرار عنه ينتج الذي الحادث

 نتائج ويخلف  وقوعها يحتمل معينة ظروف توفر بسبب  سابق توقع بدون تحدث واقعة ": بأنه المروري الحادث البعض

 (. 133: 1506السيف،  الجليل عبد)فيها  مرغوب غير أو سيئة

 في خسائر أو األجسام في إصابات أو لألرواح إزهاق عنها ينتج التي الحوادث جميع : هي المرورية فالحوادثإذن      

 دول كافة تواجه التي المشكالت أهم من المرورية الحوادث وعليه تعدالسيارات،  استعمال جراء من ذلك جميع أو األموال

العامة  والممتلكات باألشخاص الضرر يلحق قد فعل من الحوادث هذه عن ينجم لما المعاصر، نظًرا الوقت في العالم

 .والوفاة البليغة اإلصابة حدوث أيًضا المختلفة ومن نتائجها ، والخاصة

 حوادث تسببها التي الخسائر أن واضحا حيث أصبح ، جريمة يعد المروري على األقل من وجهة نظرنا  والحادث 

والجرحى  الوفيات من الضحايا عدد الجرائم، وأصبح أنواع مختلف عن الناجمة من الخسائر غيرها تفوق السيارات

 الصراعات أشكال سنويا بمختلف يتأثرون أو يقتلون الذين عدد يتجاوز العالم في المرورية الحوادث بسبب والمعاقين

 القومي الدخل إجمالي من %3المرور  لحوادث االقتصادية التكلفة  قدرت حيث الدولي المستوى على األمنية والمنازعات

 عبد )الطرق حوادث عن ناتجة بإصابات تشغل العالم في المستشفيات أسرة من %  10-1 بين ما وأن ، العالم لدول

  . (332: 2003الوهاب بدرالدين، 

 حيثيات ينبغي الخوض فيها: ثانيا

أن للحادث آثار وانعكاسات ال بد من المرور عليها، بدأت رحلة البحث عن عالج لإلصابة والتي مازالت آثارها لحد  وحيث

 .بالقضية وكيفية حلها" مهتمة جدا"اليوم، وحيث أن الشرطة كانت 

 التكفل الطبي ورحلة البحث عن عالج -1

رطة واألقارب، وحيث أنني مكثت في المستشفى أربعة على الساعة العاشرة حسب الش 09/12/2011وقع لي الحادث يوم 

، بعده تسلم الزوج أمر بالمغادرة، اندهش الكل واستغرب coma avec agitation " أيام بعد غيبوبة مع اضطراب عنيف 

 ....وأدركوا بأن المنية قادمة، ألن المستشفى ال يخرج مريضا في تلك الحالة إال ألنها ميؤوس منها

، ألن المريض بالنسبة لهم ما هو إال رقم (الطبي، وشبه الطبي)الحادثة هي عادية بالنسبة لطافم المستشفى وحيث أن هذه 

، والسهر ...وسرير فحسب،  دون أن أنسى أن أقارب المصاب هم الذين يتكفلون بنقله عبر متاهات االستعجاالت واألشعة 

ذمر الكبير للممرضات، وهذه هي الرعاية والتكفل الطبي بالمصاب ناهيك عن الت...  على مراقبة األجهزة الطبية، ونظافته

لما " وساطات"، بعدها بدأت رحلتي مع العالج وإعادة التأهيل، ولو لم تكن هناك !!!في حادث سير خطير في الجزائر

ر السن الذين تمكنت من الدخول إلى مستشفى إعادة التأهيل براس الماء، هناك كانت المفاجأة، حيث وجدث نفسي مع كبا

يقومون بحركات اليد واألصابع بصعوبة، وأنا أتفرج وأسأل ماذا أفعل أنا هنا؟ ال أشكوا من ألم في المفاصل وال اليد و ال 

الظهر ، ولكن معاناتي هي على مستوى الوجه، شعرت حينها  وأدركت أنني في المكان الخطأ وأن مكاني هو في المكتب 

المقاالت،  وجهوني بعد هذه الحالة إلى األخصائية النفسية التي تفاجأت بي، ألنها وببساطة  أو المدرج أدرس وابحث وأكتب

، ولم تبدأ عندها جلسة عالج بل لقاء استحضار أليام الدراسة، وشعرت حينها أنني أنا المعالج وهي !!!كانت طالبة عندي

 .....المريض
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الوحيد هو ضمان زبون لعيادتهم وتردد شهري عندهم، مع القول أننا أما عن األطباء المختصون في األعصاب فكان همهم 

سوف نغير الدواء، ولكنه واحد منذ بدأت رحلة العالج، إلى أن حثني أخر على ضرورة السفر إلى فرنسا، بحكم أنها رائدة 

رنسا لم يعرفوا في التخصص وبالفعل سافرت إلى فرنسا وعندي أمل كبير في الشفاء، لكن المفاجأة أنه وحتى في ف

داخل األذن، أما الشلل " معين"تشخيص المرض، إال على مستوى الكسر الذي لحق مطرقة األذن وقمت بعملية زرع 

 الوجهي، فلم يدركوا حتى اآلن سببه؟؟؟؟

 تحقيق الشرطة، أو مغالطات الشرطة -2

ال التحقيق، أو إلقفال القضية بعد حوالي أكثر من شهر ونصف من الحادث، تم استدعائي من طرف الشرطة الستكم

وتأييدها ضد مجهول، على اعتبار أن الحادث وقع انفراديا  وانقلبت السيارة لوحدها، كان الشرطي يركز على حالة الجو، 

فيقول هل كانت الطريق مبللة، فأقول أنا ال أتذكر شيئا عن الحادث، فيسترسل ويقول هل كان اليوم مشمسا، هل ضايقك 

نا ال أتذكر ، فيسأل كم كانت سرعتك، فأقول أنا ال أتذكر، ولكن كان بإمكانكم معرفة سرعة السيارة من خالل أحد، فأقول أ

هكذا استنتج التحقيق األولي حول مالبسات الحادث، لينتهي في األخير، أنك كنت تقودين السيارة، وفجأة انقلبت بك، 

 .المحقق وأقفل القضية

 د من الوقوف عندهاالبمرعبة أرقام وإحصائيات  -3 

موت على الطريق خطر يومي يحسه ويشعر به يوميا السائق وحتى الراجل، خطر لم تستطع أجهزة األمن التصدي له  

 2012نظرا النعكاساته الخطيرة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عالميا سنة 

،  وهي مرتبة مفجعة بالنظر إلى عدد السكان (Mardi, 29 Novembre 2011 ،liberté)من حيث حوادث المرور

 النظر إلقاء ومستوى التنمية، ولكن هذه هي الحقيقة المرعبة، الذي يذهب من جرائها العديد من الضحايا واألبرياء، وعند

في الجزائر نجد أن العديد من التقارير األمنية و الصحف الوطنية قد أشارت إلى أرقام  المرور حوادث عدد تطور على

 2011و  2010حيث ارتفعت نسبة حوادث المرور بين "صادمة لعدد حوادث المرور خالل الثالث سنوات الماضية، 

حادث  1208قائمة بفي حين تصدرت والية سطيف ال، 2012ضحية مع نهاية العام  30.000وسجلت %  31.69بنسبة 

 ".حالة وفاة، والجدول التالي يوضح عدد حوادث المرور  وعدد المتوفين والمصابين خالل ثالث سنوات األخيرة138منها 

Mardi, 29 Novembre 2011 ،liberté  ) 

 2112يوضح عدد حوادث المرور وضحاياها من جانفي إلى سبتمبر :  11جدول رقم 

 المصابين لنسبةا المتوفين  الحوادث السنة 

2010 3 286 1933  12685 

2011 21.420 3296  30.15 39803 

2012 21.000 3836  43334 

. publié le 16/ 09:2211/2011  - Source : elwatan 
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 يبن عدد الحوادث حسب الواليات: 12جدول رقم 

 الوفيات  عدد الحوادث واليات   

 138 1208 سطيف 

 94 484 البليدة

 133 443 البويرة

 105 481 الشلف

 32 843 الجزائر

 106 833 وهران

Algerie news 18 novembre 2012 

ما نستشعره من خالل الجدولين هو أعداد كبيرة من المواطنين األبرياء الذين يذهبون ضحية أخطاء في كثير من األحيان 

ليست لهم بها أية عالقة، ولكن ذنبهم أنهم كانوا على طريق الموت بمحاذاة إرهابيو الطرق الذين يتلذذوا ويستمتعوا 

يء إال ألنهم يعتقدون أنهم مالك وسادة هذه الطرق، وهو ما حصل لنا بتخويف وإرهاب كل من كان على الطريق، ال لش

...) ، حيث كنت ككل يوم على الطريق وفجأة حاول سائق شاحنة من النوع الثقيل تجاوزي  04على الطريق الوطني رقم 

 .  ها، الشيء الذي أقلب سيارتي وسبب لي إصابات بليغة ما زلت لحد الساعة أعاني من(ال أدري ماذا حدث

تقرير منظمة الصحة  )مليون شخص سنويا  1.25 موت إلى تؤدي الطرق حوادث أن إلى الدولية فتشير أما اإلحصائيات

عاما،  55و 14من أولئك الذين قتلوا في التصادمات على الطرق تتراوح أعمارهم بين % 48،  وأن ( 2013العالمية، 

فاة نتيجة لإلصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هو األعلى ٪ منهم هم من الذكور،  وأشار إلى أن خطر الو33و

ألف من السكان، يليه إقليم شرق المتوسط، ويبلغ  100لكل  25.1في إقليم منظمة الصحة العالمية اإلفريقي، حيث يبلغ 

ألف من  100كل ل 10.3ألف نسمة، وأن أقل إقليم هو إقليم منظمة الصحة العالمية األوروبي، ويبلغ  100لكل  21.3

٪ من سكان العالم، للحد األقصى للسرعة في المناطق الحضرية، 38بلدا قوانين واجراءات تغطي  48السكان، فيما نفذت 

  .ساعة، وتسمح السلطات المحلية بتعزيز المزيد من تقليل هذا الحد/كم 40وهو 

  المرور حوادث أسباب -ثالثا

على األقل بالنسبة  صدفة تحدث المرور حوادث المرور يمكن القول أنقبل أن نخوض في التجربة الشخصية لحادث 

 الفصل ويجب له، المسببة العوامل من عدد حادث لكل بل واحد سبب من تنتج للضحية لعدم توقعه بحدوثها، وهي أيضا ال

 العمل وأيام الطقس حالةالحوادث  المتسببة في العوامل ومن "الحادث،  سببية في أهميتها لتقدير هذه العوامل أثر بين

خلل  أي أن ، والشك السائق -المركبة – الطريق : هي ثالثة عناصر الحادث خلق في دائًما وتشترك ، والرؤية واألضواء

يتحمل  الطريق مستعمل لكن ،(124: 2000عزت،  الدسوقي ) "الحادث وقوع إلى يؤدي أن يحتمل العناصر هذه أحد في

 النفسية الحالة على تشتمل التي والتدريب، وحالة السائقين الخبرة قلة خالل من المرور حوادث مسئولية من األكبر العبء

في أسباب مباشرة  -في نظرنا -القيادة، ويمكن حصر أهم أسباب حوادث المرور في السيئة والعادات والعقلية، والجسمية

  .وأخرى غير مباشرة
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 مباشرة أسباب ♣

 والقوانين بالتعليمات التقيد وعدم السرعة -

 ...(الرشاوي والوساطات)عدم معاقبة المخالفين لقانون المرور  -

 المروري للموقف السائق تقدير عدم -

 والزمن يقودها التي المركبة وعن الطريق عن لديه كافية وجود خلفية عدم -

 .بالسيارات السالمة شروط مراعاة بها السائق و عدم يتمتع التي والخبرة المهارة قلة  -

 استعمال الهاتف النقال -

 .تعاطي المخدرات الكحول -

 .للسائق الصحية الحالة سوء -

 السيئة الجو حالة -

 .السياقة لمدة طويلة دون توقف -

 المرورية التوعية نقص -

 المنح الجزافي لرخص القيادة -

 للسيارة العامة الحالة سوء -

 مباشرة  غير أسباب -♣ 

 الطريق الرديئة حالة -

 تواطؤ بعض أصحاب وكاالت مراقبة السيارات بإصدار رخص غير حقيقية عن حالة المركبة -

 تهور بعض السائقين -

 في السيارة عيب وجود -

 وكثافته المرور حجم مع سليمة بطريقة تصمم أن يجب الطرق بمعنى أن هندسة والطريق للسيارة الهندسي التصميم -

أو  خطرة تقاطعات أو عوائق عليه يكون وال الطرق بأحدث وإضاءته سفلتته تتم أن يجب ، كذلك ابه المسموح والسرعة

 المواصفات إلى إلى التوصل الطرق هندسة دفتهو الحوادث وقوع في سببًا يكون ذلك في تقصير أي ألن ، اختناق مناطق

 . السير حوادث في وقوع تتسبب التي والمعوقات العوائق من الخالية الطرق على للسالمة القياسية

 للفت صبيانية بحركات يأتون السن صغار السائقين خصوًصا من مجموعة والرعونة، فهناك االنتباه ولفت التباهي -

  .جسيمة العادة في تكون  مرورية حوادث لوقوع عرضة األنظار، فيكونون

 أو مشاجرة لمشاهدة بصورة مفاجئة التوقف إلى االستطالع وحب الفضول يدفعهم الذين السائقين من الكثير هناك -

  .مروري حادث

 منها يعانون مرضية أعراض أو بسبب العبور وأماكن العبور وكيفية الطرق في السير آداب يراعوا لم الذين المشاة -

 دون الطرقات في منهيتركو حيث الصغار لألطفال اآلباء بسبب إهمال أو ، الدهس حوادث وقوع في الرؤية وعدم كالصمم

  رقيب أي

 موانع كوجود للطريق للبيئة العامة ذلك ويرجع ، لها الهندسي التصميم سالمة رغم الطرق بسبب الحوادث تقع قد -

 الحوادث تسبب قد عيوبًا والرمال الراكدة واألتربة المياه تمثل كما الدعاية، والفتات واألشجار كالمباني للرؤية

 : وهي المروري للحادث المكونة األساسية للعناصر معادلة وضع ومن كل ما سبق  يمكن

 .المروري الحادث = مباشرة غير أسباب + مباشرة أسباب + مركبة + طريق + سائق

و هذا أيضا ما يأخذنا إلى القول أن ما يحسب في الجزائر هو عدد الوفيات واإلصابات الخطيرة ، وننسى أو نتغاضى عن 

فالسائق قد يفقد القدرة على قيادة الشاحنة ومنه يفقد عمله، أولئك الذين يعانون من صدمات نفسية اجتماعية من جراء ذلك، 

 .التلميذ والطالب الذي فضل العزلة على مواصلة تعليمه بسبب العاهة أو اإلعاقة

  



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

415 
 

، وفاة في السنة سببها السرعة 5.000إلى 3.400نعلم أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في حوادث المرور من 

الصدمية غير -ولكن ماذا نعلم حقيقة عن األثار النفسو... ام إشارات المرور واستعمال الهاتف التقالالمفرطة وعدم احتر

المرئية التي تخلفها الحادثة على الضحية والتغيرات الدرامية التي تطرأ على حياتها؟ وما ذا نعلم أيضا عن االنعكاسات 

)  ,,DUCROCQ. F*من الضحيا أو على اقتصاد الدولةاالجتماعية واالقتصادية لهذه المشكلة سواء على اآلالف 

2006 :p256). 

 .بعد الحادث المروري السلبية التأثيرات

نتدرج في التحليل لنخوض في عنصر جوهري وهو ما خلفه الحادث المروري سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، أو 

 المتسبب فيه الضحية أو اآلخر، وسواء بسبب إساءة استخدامعلى الصعيد األسري أو المهني أو المجتمعي، والذي قد يكون 

 اآلخرين وحياة حياته يعرض ألنه العام لقيادتها بالطريق تؤهله ال بحالة وهو يقودها الذي الشخص في عيب بسبب السيارة

 قتل جريمة باعتبارها الجريمة هذه مناقشة يجب وهنا ، والمخدرات الخمر تحت تأثير السيارة قيادة عند وخاصة للخطر

 ولعل ، أو لألسباب العديدة التي تم ذكرها في العنصر السابق،"عليها تبنى التي ومقوماتها ألركانها التعرض "تستوجب 

 سواء المروري الحادث نتيجة يلحق بها الذي الضرر أن أول هذه التأثيرات يظهر على المستوى الفردي واألسري، حيث

 يكن لم إذا أخرى سيارة شراءها أو الضرر، هذا إصالح سبيل مدخراتها في من أو دخلها من زًءاج يأخذ ماديًا ضرًرا كان

 على مستوى يؤثر وبالتالي لدخلها، وتوزيعها إنفاقها طريقة على يؤثر الذي األمر وهو إلصالح الضرر، مجاال هناك

تأثير  له يكون ذلك فان المروري، الحادث نتيجة مثال كاإلصابة بدني الضرر كان إذا محدودة، أما لفترة ولو األسرة معيشة

، كحالتي الشخصية ربة بيت *لها العائلين أفرادها أحد أو األسرة رب هو المصاب كان إذا وخاصة األسرة، على مضاعف

 الحادث عن أيضا ينتج وقد"والنفسية ألسرتي،  في التركيبة االجتماعية اختالال سبب وأم ألربعة أبناء وأستاذة جامعية، مما

 العمل في واإلنتاج األداء على قدراته حيث من على صاحبها تؤثر الجسمي العجز من نسبة تسبب بدنية إصابة المروري

 عبدهللا" )البدنية اإلصابة نتيجة المتولدة النفسية األمراض ببعض اإلصابة إلى األمر وقد يتطور  االجتماعي نشاطه وعلى

 : ،  ومن التأثيرات السلبية التي يخلفها الحادث المروري نذكر(84: 2002 التركيت، مال

 .الكبيرة المادية الخسائر -

 .الشديدة النفسية الصدمة -

 األسرة أفراد عن االنشغال -

  اآلخرين حياة تهديد -

 مؤقتًا األسرة معيشة مستوى على التأثير -

 .البليغة أو الجسيمة اإلصابة -

 

 الحادث المرورياآلثار النفسية ما بعد 

 الكيماوي التركيب في خلل في حدوث المتسبب السيارات حوادث ومنها النفسية للصدمات المصاحبة الحادة الضغوط تعد

 والضغوط ، الناتجة باالضطرابات يسمى فيما تعرف جسمية فسيولوجية أعراض من عنها ينتج ما و اإلنسان، مخ في

 .الحادث يشاهد من وحتى جميًعا وأسرهم مرافقيه إلى تمتد بل الحادث مرتكب تقتصر على ال وهى الصدمية، 

أما معاناتي النفسية بعد الحادث المروري فقد بدأت بعد استرجاعي للذاكرة، فلم أصدق أنني تعرضت لحادث مرور، فقط 

كنت نائمة، بل خرجت وعدت إلى البيت، هكذا أحسست وشعرت  في ذلك الوقت، ولكن سرعان ما أيقنت أنني لم أكن على 

جيدا في المرآة حينها تيقنت أنني تعرضت إلى حادث سير، لم صواب بعد أن أدركت التغيرات التي لحقت بي، ونظرت 

أتذكر الحادث وال أحداث اليوم الذي وقع فيه الحادث، ألنني تعرضت إلى ارتجاج في الجمجمة وكسر على مستوى عظمة 

وبدأت صور ووساوس تنتابني، الشعور « traumatisme crânien et une fracture du rocher »األذن   

والقهر على ما أصاب وجهي وعيني وأذني، ومنه بدأت أتجنب اآلخر وقلصت عالقاتي االجتماعية بسبب شعوري بالعجز 

وعدم القدرة على الكالم والنطق الجيد لمخارج الكلمات، وفقدت األمل في شفائي عندما عجز األطباء عن إيجاد  بالنقص

هابي إلى فرنسا الذي لم يدرك أطباؤها في أرقى عالج لمرضي لحد الساعة، أو حتى معرفة أسبابه، خاصة بعد ذ
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المصحات من تشخيص المرض، شعرت بعدها بحاالت من االكتئاب وبدأت أفكار الموت والعجز والنقص تراودني 

 . وتقعدني عن العمل واالجتهاد

 ,MAYOU, R., BRYANT ): وأهمها للحادث التعرض من أشهر ثالثة الصدمية خالل األعراض ما تظهر وغالبًا

B., DUTHIE, R., (1993 : 647-651) 

 .الضابط مقابلة أو الشرطة دخول عند األليمة الذكريات اجترار•

 .بالحادث عالقة لها التي األنشطة أو األفكار تجنب محاولة •

 .المستمر والتوتر القلق على تشتمل التي الحادة االنفعالية االضطرابات •

 .الحادة إلى البسيطة من المتدرجة االكتئاب حاالت •

 .اآلخرون منها يخاف ال التي العادية األماكن و أ األحداث أو األشخاص بعض من ( الفوبيا) المرضية المخاوف•

 .مبرر بال القهرية الوساوس اضطرابات •

 .القرار اتخاذ على القدرة وعدم والعجز بالنقص الشعور •

 .األمل وفقدان والوحدة واالغتراب بالخجل الشعور •

 .عليها المحافظة أو الغير مع اجتماعية عالقات إقامة على القدرة عدم •

 الدوري الجهاز أو ، التنفسي الجهاز الهضمي أو الجهاز في آالم ، النصفي أو الكلي الصداع مثل الجسدية العضوية اآلالم •

 .ذلك شابه ما أو

 .(EMPEREUR, C , 2002 :289)المرضية األعراض ظهور على المساعدة العوامل ومن

 .الماضي في له حدث لما والمشابهة اإلنسان على تمر التي المؤلمة األحداث •

 .سابقة نفسية صدمات في له تسببوا بآخرين يذكرونه معينون أشخاص ظهور •

 .له السابقة الصدمية باألحداث مرتبطة معينة وظائف أو أسماء •

 .لصدماته مشابهة بأحداث المرتبطة االجتماعية والعالقات اإلنسانية المواقف •

 .صدماته عن التفاصيل بعض تتضمن التي المتكررة المزعجة األحالم •

 .سابقة صدمات من له حدث فيما المستمر التفكير أو اليقظة أحالم •

 .بصدماته المرتبطة المرئية أو المسموعة أو المقروءة الدرامية سواءً  الفنية األعمال •

 عمر حتى الطفولة سن من الصدمات، النفسية عن الناتجة االضطرابات بهذه لإلصابة فرد أي يتعرض أن الممكن ومن

 الذي بالشخص تتعلق شخصية وسمات ومادية وثقافية عوامل اجتماعية على تتوقف بها اإلصابة حدة أن غير ، الشيخوخة

أو  شهور عدة أو بالصدمة اإلصابة من أسابيع عدة بعد االضطرابات هذه أعراض تظهر نفسية، وقد صدمة ألي يتعرض

 هذه تتداخل لم إذا حياته عليها ويستكمل يتغلب أن يستطيع العادي والشخص حده، على حالة كل ظروف حسب سنوات

 .اليومية المعيشة طريقة مع الضغوط
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  .المروري الحادث بعد ما االجتماعية اآلثار:خامسا

 ، المجتمع كيان ومن ثم ، واألسرة الفرد كيان على الحوادث هذه هو تأثير المرورية للحوادث االجتماعية باآلثار نقصد

 وما بعضهم األبناء وانحراف تربية وضعف األسر بعض تفكك إلى أدت التي العوامل أكبر من الحوادث المرورية وتعد

 من إليه آلت ما أو ، منتج فرد بفقد سواء اقتصادية من خسارة المجتمع يتكبده ما ذلك إلى أضف ، ومعاناة آالم من سببته

 المركبات سائقي مراعاة أن إلى الدراسات الحوادث، و تشير هذه على المترتبة المادية العالج واألضرار في باهظة تكاليف

 إما ما، خلل هناك أن انطباًعا يعطي وربما جًدا، متدني الجزائر على وجه الخصوص في السير وتعليمات المرور ألنظمة

لتقييم  تخضع ال والقوانين األنظمة هذه أن أو ، المرورية والعالمات واإلرشادات أو بالتعليمات ، أنفسهم السائقين في

 اآلخرين يجعل الذي الصارم "القانون  لتطبيق آلية وجود لعدم أو ، وبعدية قبلية دراسات إجراء طريق عن مستمر

 للحوادث االجتماعية لآلثار والمتتبع، (155: 2003الحميد،  العباسي عبد ). "بالذات المرورية التعليمات هذه يحترمون

 والمعاقين المصابين من جمهور فهناك ، اختالفاتها عن بغض النظر األسر من العديد تغزو بدأت أنها يجد المرورية

 ليصل إلى تعداه بل  المتهورين المركبات قائدي ببعض متعلقًا يعد لم األمر كما أن ، هذه الحوادث بسبب والوفيات

 ويتسببون ، المرورية السالمة أدنى حدود قائديها يراعي ال التي الخطيرة الوسائل من والحافالت وغيرها النارية الدراجات

 وكذلك "، به لحقت التي اإلعاقة جراء من المعاناة أو أفرادها أحد من فقد تعاني باتت التي واألسر لألفراد والمآسي باآلالم

 إشغال للمستشفيات من الحاالت هذه تزايد يسببه وما ، عالجه فاتورة بدفع وبدأو منتًجا فرًدا األسرة والمجتمع فقدت

 عايد ) "الصحي المجال في المميزة الخدمات  توفير من تمكنها وعدم الدولة لمؤسسات وإرهاق إعادة التأهيل  ومراكز

 :االجتماعية التي يخلفها الحادث المرور سواء في حالتي أو غيرها أذكر ومن اآلثار( 35، 2002 الحميدان،

 ككل والمجتمع األسري المحيط داخل التوتر -

  الدخل انقطاع -

 األداء على القدرة ضعف -

 والعجز أو اإلعاقة بالوفاة األسرة رب فقد -

  األسرة داخل االجتماعية التركيبة في االختالل يليه -

  تربيتهم وضعف األبناء انحراف -

 المنتجة البشرية العناصر خسارة -

 أو ، الحادث في األب األسرة لوفاة قيادة عن األمهات بعض لعجز نتيجة األسرة في االجتماعي الضبط سلطة ضعف -

 الحادث جراء من حدث الذي والعقلي البدني لضعفه

 عن كبديل القيادة سلطة تولي يحاول أكثرهم التي الحاالت في خاصة" ، البعض مع بعضهم األبناء بين العالقة اضطراب -

 الفتور أو الحسد أو الغيرة نزعات يثير مما قصور عن أو عمد عن لها إساءة استعماله ثم ومن ، المعوق أو المتوفى األب

 "األسرة بين أفراد

ارتباك لدى الزوج واألوالد وتقصير في مهنتي كأستاذة ورئيسة المجلس العلمي للكلية، حيث منعتني  وفي حالتي حدث

من مباشرة مهمة التدريس والبحث وحتى " الشلل الوجهي وفقدان السمع الناجم عن كسر في عظمة األذن"إصابتي البدنية 

 نتيجة بالوفاة أفرادها أحد تفقد حين والمجتمع على األسرة اوألمً  سوًءا أشد األمر ويكون تربية األوالد واألعمال المنزلية، 

 البعض أدرك ولو ، لذلك نتيجة المتضررة واألسرة المجتمع تركيب على مؤثرة تخلف عواقب وبالتالي المروري، الحادث

 الخطورة من الحد هذا المرورية إلى الحوادث ظاهرة وصلت لما ، مآسي من المجتمع حياة في المرورية الحوادث ما تسببه

  .*واألهمية
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 استخالصات ختامية

 على للوقوف الدراسة من إلى المزيد حاجة في زالت ال فإنها دولي اهتمام من المرور مشكلة به حظيت مما الرغم على

المنتجة التي مواجهتها، بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تخلفها سواء البشرية منها بالوفاة أو هدر الطاقات   وكيفية حجمها

 .تصبح عاجزة بسبب اإلصابة أو اإلعاقة، أو المادية، المتمثلة في المركبات ونظام التعويض عن األضرار

وعليه يمكن القول في األخير أن الحياة ال تقدر بثمن، فمهما وضعت شركات التأمين من نظم لتعويض ضحايا حوادث  

ة للمصاب، ولذلك ارتأيت في خالصة هذه الورقة البحثية تقديم جملة من المرور، فإنها ال تستطيع إرجاع السالمة والعافي

 :االقتراحات و التوصيات للتخفيف والحد من هذه اآلفة أو المشكلة منها

وضع الحق في الحياة كحق مقدس نصب أعيننا، من خالل احترام قانون السير، ومراقبة الضمير اإلنساني اتجاه ما قد  -

من إزهاق ألرواح أبرياء على الطريق وجر المعاناة االجتماعية على الضحايا وذويهم، والمسؤولية يسببه خرق القانون 

 .األخالقية واإلنسانية والتاريخية المصاحبة لذلك

ضرورة استحداث جهاز خاص بمتابعة ضحايا االعتداء في حوادث السير، حيث تتطلب حوادث السير المختلفة تدخل  -

الك األمن والمستشفى والمحامي والمساعدين االجتماعين والنفسانيين وغيرهم ومن أجل الوصول العديد من الجهات كأس

الضحية جراء عدم قدرة أجهزة الدولة على التكفل بها ال بد لنا من تحقيق هذه المعادلة الصعبة " انفجار"إلى تجنب 

 .تياجات الضحاياوالمتمثلة في إقامة جهاز خاص مهمته االستماع ومراقبة والتكفل بكل اح

اتخاذ كافة التدابير الالزمة والصارمة لوقف نزيف الطرقات من خالل محاربة الفساد في القطاع، محاربة الرشوة،   -

محاربة اقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة و تكثيف الحملة الوقائية من حوادث السير، تشديد المراقبة خصوصا في 

 ..الطرقات وفتح األنفاق وقت الذروة، إصالح وتعبيد

  ...المسؤولية، احترام القانون –الصبر  –التعاون  –التسامح : العمل بالقيم اإلنسانية والوطنية على الطريق من خالل- 

بالمائة من الضحايا، و وضع الوسائل الالزمة لنقلهم مثل تكوين أطباء عامين  40نقل المصابين بأمان يسهم في إنقاذ  -

 قل ضحايا حوادث المرور من مكان الحادث وصوال إلى االستعجاالت حول كيفية ن

 التي الصحبة الجيدة مرافقة والكحوليات و التدخين عن واالبتعاد بانتظام،  الرياضة بالنسبة للمصابين نوصي بممارسة -

  .أسبابه أو التوتر عن وتبعده باأللفة اإلنسان تشعر

 .أن تستفحل قبل حلها ومحاولة المشاكل أسباب عن الحياتية والبحث الضغوط مع االسترخاء والتعامل طرق تعلم -

 من التوتر أسباب عن ونبتعد أو الطبيب العائلة من النفسية المساعدة طلب في نتردد فال حياتنا على يؤثر الحادث ندع ال -

 .األطفال عند وخاصة المروري الحادث جراء

  المروري الحادث بالفشل بسبب لإلصابة نتيجة العضوي اإلحباط تسبب قد التي النفسية الضغوط عالج يجب -

 مع متواصل وبشكل واحد الدولة وبوقت أرجاء بمختلف المعارض وإقامة والمرورية األمنية اإلعالمية الحمالت إعداد -

  العامة بالشوارع المستهترين المخالفين ضد تطبيق القانون في والحزم اإلجراءات جدية على التأكيد

 وفهم الطريق باستعمال يتعلق وخاصة فيما ، القانون احترام على المتقدمة التعليمية المراحل منذ األبناء وتدريب تعليم -

 من الوقاية على تساعدهم حميدة سلوكيات ننمي وحتى اليومية الفرد من حياة جزء المرور ألن ، المرورية السالمة قواعد

 .الحوادث

 السريعة الطرق على خاصة فيها الحوادث تتكرر التي المناطق في كافية مسافات علي وإرشادية تحذيرية عالمات وضع -

 .والطويلة

 نظام ألن الطريق علي المتنقلة السيار والمستشفيات اإلسعاف ووضع ، الفعال ودورها الطبية بالرعاية االهتمام زيادة -

 .المرور حوادث بسبب يتوفون الذين من كبير عدد حياة أن تنقذ يمكن والمنظمة المجهزة الطبية الخدمة

 بما اإلنسان سلوك على أثرت والتي واالضطرابات النفسية الضغوط على للتغلب بالمجتمع الجزائري النفسية الثقافة نشر -

 .برعونة المركبات قيادة و ، القوانين باختراق ذلك قيامه في
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 الشركات وبين فيما بينها والتعاون الخبرات من واالستفادة المتخصصة البحثية المراكز بين التعاون ضرورة •

 على تعمل والتي ، باإلحصائيات المدعمة الالزمة لعمل الدراسات (... التأمين شركات – السيارات شركات ) المتخصصة

  .عنها الناتجة األرواح في المرورية والخسائر الحوادث من الحد

 البيبليوغرافية المراجع

 2002 . الوزان مطابع ، الكويت ، الطرقات وتحقيقاتها في بالموت العالقة ذات المرور جرائم:  عبدهللا التركيت -1

 1506 ، االشعاع مطابع . الرياض ،2ط ، المرور إدراة تنظيم أساليب تطور :الجليل السيف -2

 2002.مايو عدد-الداخلية الكويت، مجلة العالج، وكلفة المرور :عايد الحميدان-3 

 2000،  للنشر والتوزيع محمود دار ، القاهرة ، المرور موسوعة  : عزت الدسوقي -5

بالكويت،  المرورية الحوادث لوفيات تحليلية دراسة "المرور  لحوادث والنفسية االجتماعية اآلثار : الحميد العباسي عبد -4
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 .2003  اليمامة، مطابع الرياض، القتل، جريمة في والمحقق التحقيق: الوهاب بدرالدين عبد-6

 1886، الرياض العربية، ، الثقافة دار مطابع المرور، حوادث : المطيري عقاب-3

  1896،  القاهرة الشرطة، حوادثه، كلية وتحقيق ومشكالته المرور هيكل: مصطفى البيلي-9
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 األثر الصدمي لضحايا حوادث المرور دور التفريغ في التخفيف من

Le rôle du débriefing dans la  diminution de l’effet traumatique chez les 

accidentes de la route 

 سفاري لبنى ، مخبر القياس النفسي و االرشاد ،

seffaripsy@yahoo.fr 

 : ملخص

على حوادث المرور، نجد انفسنا امام حتمية التكفل النفسي بضحايا هذه األخيرة % 100ال يمكننا القضاء بنسبة باعتبار انه 

، من اجل مساعدة االفراد  (psychothérapie brève de débriefing)باعتماد نوع العالج النفسي التفريجي القصير

ت تم بتر احد اعضائهم او اضافة الى صدمة الحادث الذين بعد تعرضهم لحادث ، اصيبوا بعدة كسور و بعض الحاال

 (isolation)تعرضوا لفقدان احد او اغلب افراد العائلة حيث نجد اغلب يلجا الى استخدام ميكانيزم نفسي دفاعي هو العزل 

وب و للتعايش مع جسد جديد معط (urgences)باعتبار مصلحة جراحة العظام هي الوجهة األولى لهم بعد االستعجاالت 

هو ما يفرض علهم القيام بالحداد على الجسد السليم و هو االمر الذي يحاول األخصائي النفساني العيادي مساعدتهم على 

 تفرغ معاشهم الصدمي و إعادة االندماج االجتماعي عبر التكيف مع واقعهم الجديد من خالل هذه التقنية العالجية

 .الصدمة ، عمل الحدادالتفريغ  النفسي ، :  يةالكلمات المفاتيح

Le résumé 

Partant du principe qu’on ne peut pas mettre fin a 100 aux accidents de la route , on se trouve devant 

la fatalité de prendre en charge les victimes de cette dernière , en s’appuyant sur un type de  

psychothérapie brève de débriefing , a fin de pouvoir aider ces personnes fractures et parfois qui sont 

subi des amputation de leur membres , en plus du traumatisme de l’accident ont perdu un ou plusieurs 

membres de leur famille , et qui recours a un mécanisme défensif l’isolation. Le service d’orthopédie 

est la première destination après les urgences pour s’adapter avec un nouveau corps ce qui nécessite 

de faire le deuil sur leur corps ancien et intact, d’où l’intérêt du travail du psychologue clinicien qui 

va leur aider a décharger leur vécu traumatique et la réinsertion sociale en s’adaptant avec cette 

nouvelle réalité  a partir de cette technique thérapeutique.  

Mots-clés : Le débriefing psychologique, le traumatisme, travail de deuil 
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 :التفريغ و الحدث الصدمي  -أ 

االجنحة العالجية  و يستعمل من قبل عدة ممارسين كاحد" فحص نفسي للحدث" هو(Le débriefing)التفريغ ن  ا     

 .عالج تظاهرات او مظاهر الضغط  و من اجل(syndromes psycho-traumatiques)صدمية -للتناذرات النفس

صدمي، -مع ردة الفعل الفورية لالفراد الذين بمكن ان يطوروا تناذرا نفسليس الحدث الصدمي على صلة مباشرة      

و مع ذلك فان ردود الفعل الفورية المتجاوزة يمكن ان تصبح تتكهن . حتى و ان لم يبرز اي شيء بشكل فوري بعد الحدث 

 .صدميةمع تنوع كبير-بتناذرات نفس

 :ي لحدث معين من المهم اذن نعاين ردود الفعل الفورية للمعاش الصدم

الذي يميز (التوقف على الصورة)الغياب المؤقت لردود االفعال على المستوى النفسي اكثر منه على المستوى الجسدي  -

 .، االلتقاء مع العدم مع الالشيء" الرعب و الهلع"

ي ، لوهم عدم الهشاشة االنهيار النرجسي الثالث.الشعور بالعجز الكبير، للهشاشة ، لفقدان الثقة في انسانية تصبح جيدة  -

انهيار طعم " نؤكد على هذا المظهر االساسي المسمى ايضا .، لعدم الموت او الخلود ، و االعتقاد الساذج بان العالم حامي

 " . االعتقاد بالسيطرة على شيء ما 

ة حاالت على التي تترافق في سبع(les états dissociatifs péri-traumatiques)الحاالت التفككية البعد صدمية  -

بينما في عشرة حاالت على عشرة نجد فكرة . و التي تتم مالحظتها من قبل شخص ثالث. صدمي-عشرةبحدوثتناذرا نفس

يتعلق . الرعب و الهلع يتم ذكره من قبل فرد عاشه . او الهلع التي ال يتم مالحظتها من طرف شخص ثالث " الرعب "

االفكار، )كل شيء يختفي ". انا ساموت" و ليس " انا ميت " افق االمر بنوع من التوقف على الصورة الذي يو

 .فال يعود يحدث شيء اثناء فترة قصيرة. اثناء فترة الرعب او الهلع (العواطف

فرد متعب )، بسبب ظروف (شخص عصابي على سبيل المثال)بسبب هشاشة : هشاشة الفرد تجاه الصدمة هي ثالثية   -

 (حسب الرنين الوجداني لحدث خاص)او بسبب هشاشة ذات داللة ....( .في االيام التي تسبق الحدث ،

 (Marc Passamar , Nathalie Borgne,Bernard Vilamot ,2003, p.125-126) 

 :مقدمة تاريخية للتفريغ -ب

من حيث يشير الى االجتماعات التقنية للعودة )من القاموس العسكري(Le débriefing)لقد تمت استعارة كلمة التفريغ

 1853اتته الفكرة في عام  (Marshall)، مارشال(المهمة بالنسبة للطياريين

كل مشارك يحكي معاشه .في الوحدات الصغيرة للطفولة (groupes de paroles)لتطبيقه على مجموعات الكالم 

التشفيه لتجاربهم ، ان فعل . (historical groupdébriefing)للمعركة وفق الترتيب الزمني ، و الذي تاتي منه التسمية 

اعادة النظام الى معاشهم و االصغاء الى زمالئهم يمنحهم شعورا باالرتياح و يخفف عنهم في انتمائهم الى مجموعة و 

 .دافعيتهم 

الىاطبائه العقليين و تم تطبيقه على مجموعات من الجنود بعد حادث (Le débriefing)الجيش االمريكي اوكل بعدها 

 Stress Management)ففرق تسيير الضغط . و على رهائن مدنيين ناجين (incident critique)خطير 

Teams)(SMT) لسوكول ضمت طبيبا عقليا قائدا وطبيبا عقليا مساعدا ، اخصائيا نفسانيا و مساعدا اجتماعيا. 

 Standard)(S.O.P)في الجيوش اثناء حرب الخليج و تم تقنينها حسب طريقة تسمى ب(Le débriefing)تم استعمال 

Operation  Procedure)و تم نشرها في كتاب سمي ب(le deriefer’s guide to critical event debriefing) 

 " نقوم بتنظيفه و يبدا في العمل من جديد. النفسية المضطربة هي مثل مسدس رشاش معطل " ذو بساطة كاريكاتورية 

و هو رجل مطافئ سابقالذي اتته فكرةاعادة اخذ التقنية الروائية (Jeffrey Mitchell)قام جيفري ميتشال ( 1893)في عام 

(technique narrative) لمارشال و قام بتقنين اجراءات(Le débriefing) القابلة للتطبيق عهلى فرق االنقاذ المكونة

 .من مدنيين و رجال اطفاء  و رجال شرطة  غداة حادث خطير 
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 :تعاريف التفريغ -ج

 :االولية لالنجلوساكسونالمقاربة 

(Le débriefing) يتم  حسب ميتشال في سبعة مراحل: 

 .مقدمة او تقديم للعملية مع ضمان بالسرية -

 (.وصف موضوعي و دقيق من قبل كل واحد لما شاهده و ما قام به)(lesfaits)االفعال -

 .كل واحد يروي ما فكر فيه(lescognitions)االفكار -

 .كل واحد يعرض ما الذي قام به و كيف تصرف (lesréactions)ردود الفعل  -

 .كل واحد يصف االعراض الجسدية و النفسية التي احس بها(lessymptômes)اعراض  -

 le phénomène de)و يشرح ظاهرة الضغط (le débriefer)حيث يفسر القائم عليها(l’enseignement)اعالم  -

stress)لظاهرة الن االمر يتعلق بردود فعل عادية على وضعية غير في مصطلحات بسيطة مؤكدا على الطابع العادي ل

 عادية 

(Il s’agit de réactions normales à une situation anormale)  

للمشاركين بانه عند حديثهم و االصغاء (le débriefer)حيث يفسر(le retour d’expérience)عودة التجربة  -

 .يفهمون سواء ردود افعالهم و يخرجون من التجربة اقوى  لالخرين فانهم يكتسبون معرفة افضل بالحدث و

(Le débriefing) حسب الطبعة او النسخة الفرنسية: 

(Crocq, Lebigot, De Clercq, Vermeiren, De Soir ) 

فبالنسبة اليهم psychologique)(Le débriefing ان اغلبية المؤلفين الفرنسيين و البلجيكيين يدافعون عن نمط اخر من

غالبا من يومين الى ثالثة بعد الحادثة ، و احيانا فيما بعد في (en post-immédiat)ينبغي تطبيقه في الوقت بعد الفوري

نفسية -و هو االمر الذي ينبغي تمييزه عن العالجات المطبقة من قبل خاليا االستعجال الطب. حالة انتظار الدفن 

(cellules d’urgences medico-psychologiques) التي تتضمن تسييرا  25التي تتم في الميدان و في الساعات

 (gestion de crise et defusing)للصدمة 

تعتمد على خطورة الحدث و لكن بعد فترة معينة ، يعتبر بعض (la temporalité Le débriefing)زمنية التفريغ

عض االخر ،فان  القيام به حتى بعد عدة اشهر بعد يفقد فائدته العالجية اما بالنسبة للب (Le débriefing)العياديين بان 

 .الحادث يمكن ان يكون مفيدا 

ان االشخاص الممارسين لهذه التقنيةينبغي ان يكونوا ممارسين في الصحة ، و مكونين للقيام بهذه التقنية و الذي ينخرط في 

و (le meneur)و القائم عليها(Le débriefing psychiatrique)خطوة للعالجات الطبية و التي يمكن ان نسميها ب

 هوطبيب عقلي او اخصائي

 (Le débriefing de groupe)نفساني عيادي يترافق بمساعدة متنبهة بالنسبة لكل

عالجي -، كما اقترحنا ايضامصطلح التدخل النفس(un briefing)يبدو التفريغ غامضا النه يتضمن ما يعرف ب

 (intervention psychothérapiqueprécoce)المبكر

-intervention psychothérapique post)الفوري-عالجي بعد -او افضل من ذلك التدخل النفس

immédiate)(I.P.P.I) 
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و  (émotions)، ان اللجوء الى الرواية االحداث و االفعال هو نقطة االنطالق للتعبير عن االنفعاالت (I.P.P.I)في سير 

كر ايضا كل االفعال التي تمكن من انجازها في كل مرحلة من المراحل في هذا فكل واحد يذ.  (cognitions)ثماالفكار

في كل الحاالت ينبغي ان يبقى هذا التدخل عرضا للعالج يتم اقتراحه لالفراد . التطور خطوة بخطوة نحو تصور للحدث 

 L. Jehel,N .Prieto,L.Crocq ,2005,p.113-118)(.الذين يختارونه المتطوعين 

 :و الممارسات العالجية   (Le débriefing)التفريغ -د

انتجت المجهودات المبذولة للتقليل من االنعكاسات النفسية و الجسدية الكبيرة على المدى المتوسط و الطويل في طلبات 

االحداث يسمح هذا النموذج لالفراد المتضررين من .محددة من اجل زرع التدخالت النفسية لضحايا االحداث الصدمية

 .الخطيرة باعادة عيش سير الحدث و التعبير عما احسوه ، الطريقة التي تصرفوا بها و االسلوب الذي تكيفوا به نفسيا 

(Le débriefing)  يتم استعمال عبر كل العالم و تمثل بالنسبة للكثيرين ، استراتيجية اختيارية للوقاية او التقليل من

بعد  32ساعة الى 25هو من Le (débriefing)الوقت المثالي المتوقع للقيام ب رغم ان. صدمية-االنعكاسات البعد

بعد ان تكون حالة الصدمة ، الخدر )الحادث، و هو ما ال ينبغي القيام به اال عندما يكون المشاركون مستعد انفعاليا 

(engourdissement) عدة االسابيع بعد الحادث بدون  و هو ما يعني انها يمكن ان تطبق في( . و االنكار قد تم تجاوزها

 تجاوز ثالثة الى اربعة اشهر

حصة )(interventionpsychoéducative brève)تربوي قصير -هي تدخل نفس (Le débriefing)حسب ميتشل 

 la récupération)و مبكر ، تهدف الى تقليل تطور ردود الفعل البعد صدمية ، تسريع االسترجاع النفسي للضحايا( واحدة

psychologique) حتى .و التعرف بسرعة على اؤلئك االشخاص الذين سيكونون بحاجة  الى مساعدة متخصصة اضافية

 صممت ليتم تطبيقها في مجموعة ، حاليا يمكن ايضا تطبيقها بشكل الفردي(Le débriefing)و انها في االصل

(André Marchand, Soledad Lucci ,Pascale Brillon,2003,p141-143) 

 :الدراسة الميدانية  -ه

-2008)اثناء عملي كاخصائية نفسانية عيادية بالمؤسسة العمومية االستشفائية بدائرة العلمة والية سطيف خالل الفترة      

حيث كنت اقابل ضحايا حوادث المرور ، بشكل متكرر و الذين يتم توجيههم الى مصلحة جراحة العظام ( 2011

(service d’orthopédie) اغلبهم يعانون من كسور على مستوى مناطق مختلفة من الجسم و االسئلة التي نطرحها  الن

امام هذه المعطيات تتعلق بمصير هؤالء االفراد بعد التعافي من هذه الكسور الجسدية فماذا عن الكسور النفسية  التي 

 ك و كيف ذلك؟تعرضوا لها و عن كيفية التئامها و هل نستطيع نحن كاخصائيين المساعدة في ذل

 :(l’annonce de la mort et le deuil): مسالة اعالن الموت الحداد

كيفية ابالغ المرضى ضحايا حوادث المرور بموت احد اقربائهم و هي المهمة التي  تسند عادة الى االخصائي       

نقله الى مصلحة متخصصة لتلقي النفساني فاالهل عادة ما يخفون عن المريض فقدانه بقولهم انه في مستشفى اخر او تم 

 .عالج مكثف

قمت بتكوين مجموعات من المرضى من نفس الجنس الن توزيعهم في المصلحة يكون بهذه الطريقة جهة للرجال و جهة 

فقد كنت . في محاولة منا لمساعدتهم على ارصان الصدمة صدمة حادث المرور.(coté home et coté femme)للنساء

القاعة بين اسرة المرضى الذين تعرضوا لحادث مرور مع مراعاة تفادي اوقات الزيارة و اوقات اجلس على كرسي وسط 

 تناول الدواء ، و اتخذ من هذه الخاصية المشتركة نقطة انطالق تجمع بين المرضى
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ذه الحصة كل واحد منا رايح انا االخصائية النفسانية العيادية سفاري لبنى في ه: " و اقدم لهم التعليمة التالية باللغة الدارجة 

ثم اقوم بتقديم المرضى الذين يشكلون جزءا من هذا التدخل النفسي " يحاول يهدر على حادث المرور اللي تعرضلوا  

واحدا بواحد كل فرد باسمه، كل مريض يقوم بوصف االفعال حسب منظوره الخاص و الحدث الصدمي و هو ما نقوم 

حادث حسب كل فرد المتسبب فيه ، سلسلة االفعال المتتالية و التي ادت الى وقوع الحادث بمناقشته ، عبر استكشاف سبب ال

العمل او االنشغال الذي كان يقوم به . حسب رايه ، مكان جلوس الفرد في السيارة او الحافلة او الدراجة النارية او الشاحنة 

 اثناء ذلك

رابط مع الحياة العالئقية للفرد قبل الصدمة و التي اصبحت كما احاول استرجاع اليوم الذي سبق الحادث بهدف خلق 

 .مبتورة عن واقعه الحالي

 :  ثم في مرحلة ثانية نناقش االفكار اين يصف كل مشارك االفكار التي ولدتها فيه الصدمة 

صرى  خممت بلي واش" " ما فهمت والوا ، كنت في دنيا اخرى كنت حاس روحي مشوكي "االحساس بعدم فهم اي شيء 

 " .ما هوش صح ، كلي راني في منام ، كلي كنت نحلم و ما نطولش و نفطن 

هل هو اصابته : قمنا بمناقشة ردود افعال اين يحدد لنا كل مشارك ، الشيء الذي كان اكثر صادم حسب تصوره الخاص  -

ر نتقبل كلش بصح كي ماتتلي ما نقد" باعاقة دائمة و عدم قدرته على المشي ثانية ، او فقدانه القربائه او اشياء اخرى 

بكري كنت كي سبع و بعد واش صرى وليت كاس ماء ما نقدرش نجيبوا ....." " هاذي حاجة الواعرة لي ما نقدرش 

 " .لروحي

التي تتمثل غالبا في اضطرابات النوم و : قمنا بمناقشة االعراض اين يحدد كل مشارك االعراض الكدر المعاشة  -

وليت ما نرقدش مليح و ما عندي حاجة في :" رابات التغذية و تغير نظرته و اسقاطه في المستقبل تكرار الكوابيس و اضط

لمشهد صدمة (reviviscence)و هذا في شكل اعادة احياء "  la scène de l’accidentالماكلة ، نتفكر في كل دقيقة 

ك الدقيقة خممت بلي ذرك نموت ، راح في هذي" حادث المرور وكما نجد الخوف من الموت بعد مواجهة موقف قاتل 

ما يقوله عبد الرزاق و هو سائق شاحنة تعرض لحادث مرور ، و كيفية تصورهم " تخمامي اكل في والدي لمن نخليهم 

 sentiments de)لهذه الفرصة الثانية التي منحت لهم للحياة ، اذ يشعر البعض بتانيب الضمير و الشعور بالذنب 

culpabilité) ما " ما نقدر نستبن في الدنيا و خويا كاله التراب " هم احياء في الوقت الذي توفي فيه افراد من عائلتهم لبقائ

 .اخبرنا به خليفة و هو ناج من حادث مرور توفي فيه اخوه الوحيد االصغر منه سنا 

لي حسيتهم و خفتوا منهم  الحوايج"و ذلك بقولنا .تربية نفسية حول مختلف الردود العادية للضغط و الوليات التكيف -

 " .راهي حاجة طبيعية و هي الطريقة اللي تخليكم تتكيفوا مع هذا الوضع الغير طبيعي accidentوقت 

تخصيص وقت لتوضيح الغموض ان وجد ، و التحضير لنهاية اللقاء و الرجوع الى االشخاص الذين هم بحاجة الى  -

 .مساعدة اضافية 

 :مناقشة

ان جوهر هذه العملية يتمثل في التمكن من التعبير عن االنفعاالت المؤلمة مع ان الثقافة الجزائرية و نقصد بها هنا      

المحيط و االقارب يحولون دون ذلك تحت دعوى االيمان بالقضاء و القدر و الرضا بما قسمه هللا خصوصا بالنسبة للرجال 

عن معاشهم الصدمي للحادث و  (décharge cathartique)فريغ التفريجي الذين اظهروا صعوبة اكبر من النساء في الت

 .خصوصا البكاء بسبب التصورات االجتماعية لدور الرجل الذي ينتظر منه ان يظهر بمظهر القوي الذي ال يتاثر

كما ان تطبيق التفريغ اظهر فعالية عالجية على مرضى ضحايا حوادث المرور ، حيث يخلف لديهم ارتياحا فوريا و 

شعورا بازاحة حمل نفسي ثقيل عن عاتقهم و يحسن من نوعية حياتهم و قدرتهم على التكيف مغ حياتهم الجديدة بعد حادث 

 .(failles narcissiques)الشروخ النرجسية  (travail de réparation)المرور و يعمل على اصالح 

الذي تظهر فيثقوب الذاكرة المتميزة بالغموض و االختالط و المتميزة و الصور المشوشة التي ال يذكر منها الفرد على 

 la mobilisation)االغلب ، هذا الحادث الذي يحدث بشكل مفاجئ و الذي ال يتمكن معه الفرد مع تعبئة دفاعتهم النفسية 

des défenses psychiques) 
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 :خالصة

(Le débriefing psychologique) ان التدخل .ان تم استعماله في العديد من السياقات حتى ظهرت فعاليه بشكل واضح

ال يمكن في اي حالة ان تكون اجابة عالمية على (Le débriefing psychiatrique)فوري او ما يعرف ب-النفسي البعد

فورية و عدة محاور للبحث ينبغي ان يتم تطويرها لتقييم اثر مختلف هذه المكونات لهذه -نفسية البعدالضيق او الشدة ال

 .التقنيات العالجية الجديدة 

من الضروري تطوير ابحاث جديدة تتعلق بالتدخالت النفسية الخاصة بعد كارثة و بناء الخطواتالعالجية الوقائية 

و هذا عبر الوصف الواضح لالجراءات المختارة ، مع (évènements traumatiques)لالثارالمؤذية لالحداث الصدمية 

 اهداف محددة و 

 Le débriefing)بهذا الشكل تتحسن و تتطور معرفتنا ب. التقييم المنظم و الممنهج قبل و بعد التدخل ، مع متابعة لالفراد 

psychologique). 
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Résumé 

La présente étude explore le rôle des compétences nécessaires à l’activité de traversée de la rue et 

leurs relations avec l’exposition aux risques d’accidents chez l’usager piéton. L’activité de traversée 

s’apparente à une tâche de résolution de problème pour laquelle les piétons doivent utiliser des 

compétences spécifiques reconnu dans l’ensemble de la littérature dédiée à la question : « la 

perception du site de traversée, l’analyse de l’information routière, l’estimation du temps nécessaire à 

la traversée, et l’anticipation du comportement du conducteur »   

Un échantillon de 115 personnes (54 femmes, 61 hommes) ont répondu au test habilités 

comportementales de traversée de la rue (HCTR) dédié à l’exploration des compétences nécessaires à 

l’activité de traversée de la rue en sa version arabe, élaboré par l’unité de recherche sur les piétons au 

sein du laboratoire de la psychologie des usagers de la route. Cet échantillon est composé de quatre 

sous groupes selon la tranche d’âge des participants, pour le premier ( n=77) la tranche d’âge se situe 

entre 18 et 30 ans, entre 31 et 40 ans pour le  deuxième ( n= 18), 41 et 50 ans pour le troisième ( n= 

12), et enfin entre 51 et 60 ans pour le quatrième ( n= 8). Le niveau d’instruction oscille entre le 

fondamental, le secondaire et l’universitaire.  

Les résultats montrent que les propriétés psychométriques du test sont acceptables. En revanche 

l’analyse des données montre l’existence d’une corrélation négative entre les compétences mesurées 

par le HCTR et le nombre de fois dans lesquelles le piéton a été victime d’accident (r=-0.30, p  ≤ 

0.01). La régression linéaire simple révèle que l’élévation du score dans le HCTR prédit la diminution 

des risques d’accidents des piétons (β = - 0,30, t = -3,29,  p< 0,001). Le One way ANOVA montre 

que les scores du HCTR sont plus élevés chez le sous groupe de niveau d’instruction universitaire à 

comparer avec les deux autres niveau d’instruction ( F(2, 112)= 3.419,  p= 0.036), cependant, aucune 

différence significative est révélée en fonction des variables tranche d’âge ( F(3, 111)= 2,071, p= 

,108) et sexe (t= .69 , p= .49)  

Ces résultats suggèrent que le piéton algérien, à l’instar des piétons dans d’autres pays sur la 

minimisation de son exposition aux risques d’accidents lors de traversée de la rue. Par conséquent, 

cela implique que la sensibilisation dans le milieu socio-éducatif est la base d’acquisitions et 

d’assimilation des bonnes habilités comportementale pour diminuer ces risques d’accidents. 

Mots clés : Piéton, Traversée de rue, Compétences, risques d’accident. 
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1- introduction   

La rue est une scène silencieuse quant aux liens entre passants, elle émet pourtant des messages 

inquiétants et dramatiques interpellant les consciences, en effet les statistiques selon le Centre 

National de Prévention et de Sécurité Routières C.N.P.S.R de l’année 2007 montrent que les piétons à 

travers ces chiffres sont la plus touchée avec un chiffre de 11371, soit un taux de 58.49% ils sont 

suivis par les conducteurs avec 4285 blessés, soit 22.04%. Ces passages enregistrent 3784 blessés et 

un taux de 19.47%. La wilaya de Batna enregistre le plus grand nombre de décès en zones rurales 
[3]

. 

Au regard de ces enjeux, on est surpris de constater que peu voire pas d’efforts scientifiques n’ont été 

fournis pour traiter la question du déplacement piétonnier en Algérie. Notre diagnostic est que 

l’absence d’études sur le profil du piétons algérien dans sa dimension socioculturelle, psychologique, 

voire même ergonomique, constitue une réelle contrainte au développement d’une stratégie adéquate 

à la sécurité routière et au fonctionnement urbain.  

En revanche, le déplacement piétonnier en milieu urbain dans d’autres cultures a fait l’objet de 

fructueuses recherches dans une variété considérable de disciplines, en psychologie 
[9]

, en 

accidentologie 
[2]

, en planification des transports 
[6]

, et en simulation de flux 
[20]

. Les travaux les plus 

récents donnent lieu au développement de modèles de simulation de piétons, jugés pertinents pour 

leurs applications en aménagement urbain, régulations 
de

 feux, et la simulation de conduite en ville 
[18]

.  

Nous nous intéressons plus précisément dans cette section, à l’activité de traversée de la rue en 

recensant les principaux travaux relatifs aux compétences spécifiques qui y sont liées. 

1-1- La complexité de la situation de traversée et les compétences qui y sont liées :    

Soulignons d’abords que la traversée de la rue constitue une situation complexe pour les piétons 
[5] 

la 

décompose en plusieurs phases : a/ La sélection du lieu de traversée, b/ La sélection du moment de 

traversée, composée elle même de : l’exploration de l’espace visuel, sélection des informations 

pertinentes, appréciation de la situation, décision de traverser ou non la rue . Et c/ La traversée en elle-

même comme activité motrice.   

Il existe un consensus entre les chercheurs concernant les compétences impliquées dans la traversée 

de la rue 
[16]

, mettent en évidence quatre capacités impliquées dans la tâche de traversée de voies : Il 

s’agit de la détection de la présence de trafic, du jugement des minutages visuels, de la coordination 

des informations en provenance de différentes directions et de la coordination perception/action. Ces 

mêmes auteurs ont établi ultérieurement un autre modèle dans lequel quatre compétences importantes 

sont soulignées 
[17]

. Nous les récapitulant dans le tableau (1) ci-dessous. 

De son coté,  Granié différencie six types de savoirs et savoirs-faire en relation avec la sécurité 

routière 
[7]

 :  

- Perceptifs (perception des vitesses, distances).   

- Psychomoteurs (contrôle des mouvements)  

- Cognitifs (capacités de concentration, d’anticipation)  

- Métacognitifs (connaissances des limites perceptives)  

- Affectifs (estime de soi) 

- Sociaux (relation à la règle)  
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Tableau 1 : Principales compétences de traversée de la rue selon Tolmie et ses collaborateurs (2002). 

Compétences 1 
ère

 competence 2
ème

 compétence 3
ème

 competence 4
ème

 compétence 

 

 

Description 

Trouver des lieux sûrs 

 pour traverser la route 

 ; elle est fondée sur la 

perception du danger  

en relation avec la  

topologie de l’environnement 

routier (par exemple, 

 les passages piétons). 

 

Rechercher les 

mouvements réels 

 et potentiels des 

véhicules 

et d’en tirer les 

implications pour 

 la traversée de rue. Elle 

est réalisée en isolant  les 

stimuli auditifs  et 

 visuels fondamentaux, 

puis d’écarter par 

 filtrage ceux qui  

 ne présentent  pa 

s  de danger. 

le chronométrage des 

intervalles. Elle  

requiert d’intégrer des 

jugements sur  

trois facteurs : 

 distance et vitesse des 

véhicules,  temps 

disponible 

pour traverser et 

 temps nécessaire 

 à la traversée. 

la perception des 

intentions des autres. Ceci 

implique une interprétation 

des indices 

visuels perçus, une 

projection dans le 

 futur  pour 

 anticiper le 

 comportement des 

 autres. 

 

Enfin Tom et ses collaborateurs 
[18]

 développent un modèle composé de deux capacités, à savoir les 

capacités perceptives (vision et audition) et cognitives (attention, mémoire de travail), comme 

processus impliqués dans la tâche de traversée en carrefour, chez le piéton mais aussi chez le 

conducteur. 

Dans une perspective différente, Vukmirović évoque des capacités individuelles caractérisant une 

personne pendant qu’elle effectue certaines actions, et ils peuvent être divisés en quatre groupes de 

capacités : physique tel que la robustesse et l’endurance,  psychomotrice qui concernent la 

manipulation et le contrôle des objets, sensorielle relative à la perception visuelle, auditive et 

langagière, et cognitive qui se rapporte l’acquisition et l’emploi des savoirs lors de la résolution de 

problèmes 
[19]

.  

Ces compétences sous tendent l’activité de traversée dans la quasi-totalité des cas, même quand le 

piéton ne dispose (ou ne prend pas en considération) les indices explicites l’incitant à traverser 

(passage piéton, feux…). En effet, les flux de piétons semblent s’organiser en groupes, voies, 

respectant un code de la route informel qui permet à chacun d’anticiper, donc de prédire le 

comportement, la trajectoire des autres usagers 
[9]

. 

Toutefois, dans certains cas des facteurs d’ordre physiques ou morphologique tels que l’obstruction à 

la visibilité ou des conditions de visibilité entravent le cheminement du piéton. D’autres circonstances 

déterminant des problèmes de mauvaise prise d’information, de capture d’attention, ou d’impossibilité 

à anticiper sont également dénombrées 
[1]

. 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

 

430 
 

1-2- Activité de la traversée de la rue. 

La connaissance de la population par tranche d’âge et par sexe permet d’évaluer le risque d’être 

impliqué. Les études montrent que les enfants de moins de 15 ans (surtout les enfants de 5 à 9 ans), et 

les personnes âgées sont les deux catégories de piétons les plus touchées. La sur-implication des 

piétons âgés notamment est observée dans de nombreux pays (Choueri cité par Rennesson, 2004) 
[15]

. 

Le sur-risque d’être accidenté chez les jeunes enfants  peut s’expliquer à la fois par une exposition 

plus grande, notamment lorsqu’ils jouent dans la rue, et par leur incapacité à faire face à la complexité 

du trafic routier, pour des raisons morphologiques, perceptives et cognitives 
[15]

 (Assailly, 1992, cité 

par Rennesson, 2004). Mais le risque d’être tué est le plus élevé pour les personnes âgées 
[4]

, montre 

un effet significatif de l’âge sur la qualité sécuritaire des décisions de traversée de la rue, les analyses 

corrélationnelles et de régression logistique suggèrent que le déclin cognitif avec l’âge est associé à 

une prise de risque plus importante. 

Pour tous âges confondus, les hommes présentent par rapport aux femmes un risque plus élevé d’être 

impliqués ou tués dans un accident piéton 
[15]

. 

1-3- Hypothèses 

Nous voudrions dans cette étude d’évaluer la corrélation et l’effet des habilités comportementales de 

traversée de la rue sur le niveau de risque d’accident routière chez le piéton, qui explique le rôle des 

attitudes  psychologiques comportemental comme un  comportement à risque. Il existe peu de 

données dans la littérature psychologique Arabe portant sur l’impact des compétences 

comportementales de traversée de la rue sur le risque d’accident. La principale hypothèse est qu'il 

existe un lien entre les habilités comportementales de traversée de la rue avec le  risque d’accident 

chez le piéton et la deuxième hypothèse est d’explorer l'implication d’HCTR  selon les facteurs 

sociodémographiques dans la variation de degré d’exposition aux risque d’accidents routières dans un 

échantillon de population Algérienne adulte. 

2- Méthode 

2-1- Population 

Au total 115  personnes ont participé à cette étude (54 femmes et 61 hommes) effectuée à  Batna-

Algérie, âgés de18 à 60 ans (m=29,82, sd= 10,25) reparties en quartes sous groupes d’âges (G1 : de 

18 a 30 ; G2 : de 31 a 40 ; G3 : de 41 a 50 ; G4 : de 51 a 60 et selon trois niveau d’instruction 

(fondamentale, secondaire et universitaire). Le recueil des données a été effectué à l'occasion d'une 

recherche réalisée par le laboratoire de psychologie d’usager de la route visant à explorer les 

comportements des individus lors de traversé de la route, ainsi que leurs expositions ou non un 

accident lors de traversé de la route. Les caractéristiques sociodémographiques de cette population et 

leurs scores sur les principales mesures sont présentées dans le tableau (2).   

2-2- Instruments  

 -Un questionnaire pour évaluer le nombre de fois que la personne est heurtée par un automobile, 

mesurant le niveau d’exposition a ce risque, engendrant ou non des blessures. Le participant y répond 

en précisant combien de fois est heurté par un véhicule (aucune=0, une fois=1, deux fois=2,  plus de 

deux fois=3).  
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- Habilités comportementales de traverser de la rue et le risque d’accident. 

La procédure de réalisation de cette échelle est effectué selon les étapes suivantes : Elaboration de 

quatre questions ouvertes concernant quartes dimensions les plus étudiés dans la littérature 

psychologique [5,7, 8, 16]. Puis, l’étude et l’analyse du contenu des réponses de 52 personne de la 

population générale âgés plus de 15 ans, par des spécialistes en psychologies. Ensuite, élaboration des 

items à partir des réponses les plus répétées dans chaque dimension. En dernière étape, préparation de 

la première version du test constitué de 18 items. 

Une révision était effectuée par des psychologues cliniciens, des reformulations partielles ont été 

portées sur quelques items. 

Un pré-test est effectué sur un échantillon (n=12), pour vérifier la clarté des consignes et des énoncés 

des items, aucune difficulté de compréhension n’a été constatée lors des passations. 

En dernière étape, des enseignants de la psychologie clinique appartenant aux universités de Batna et 

de Sétif, ont confirmé la convenance de cette version élaborée en langue Arabe  pour la mesure des 

Habilitées comportementales de traverser de la rue. 

Cette échelle dans sa version finale (Annexe I) a été réalisée pour mener cette étude, après avoir 

évalué ces propriétés psychométriques. Elle est utilisée pour mesurer les habilitées comportementales 

de traverser de la rue, scoré selon l’échelle de Lukert  sur cinq degrés (jamais =1 ; rarement =2 ; 

parfois=3  ; pas toujours =4  ; toujours =5). La durée de passation est de 10 minutes. L’analyse 

statistique est effectuée avec le logiciel SPSS version 20.0.  

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques de la population. 

 Sous –groupes n HCTR  Risque Accident 

Sexe Femmes 54 61,10±8,87  0,94±0,98 

Hommes 61 62,11±6,75  0,98±1,10 

Age 

(m±sd ) 

18-30 (23,61±3,34) 77 60,50±7,60  0,99±0,99 

31- 40 (35,89±2,40) 18 62,67±7,70  0,72±1,02 

41 -50 (44,42±2,75) 12 64,20±6,46  1,08±1,24 

51 - 60 (54,0±3,51) 8 65,90±9,31  1,13±1,36 

Niveau culturel Fondamentale 26 60,69±8,43  0,96±1,04 

Secondaire 39 64,21±7,90  0,92±1,13 

Universitaire 50 60,10±6,97  1,00±0,99 

Total          Age ( 29,82±10,25) 115 61,63±7,80  0,97±1,04 

Note : n : nombre d’individus ; % pourcentage; m: moyenne ; sd : standard déviation ; HCTR : Habilitées 

comportementales de traverser de la rue. 
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3-  Résultats 

3-1-  Caractéristiques psychométriques du HCTR 

les propriétés psychométriques de l'instrument ainsi que la validité du construit mesuré ont été 

confirmées. La fidélité est estimée par le coefficient alpha de Cronbach (α =0.74). La validité par 

comparaison  des moyennes de 27% du groupe avec un score élevé et ceux du score bas. Le résultat 

de T-test montre une différence significative (t= 68.46 , p ≤ 0.001 ) entre les deux sous groupes. La 

reliabilité Test-retest est réalisé sur un échantillon de 30 étudiants universitaires a un intervalle de dix 

jours,  le coefficient de corrélation (r= 0.93 ) montre une stabilité de l’échelle  HCTR. 

3-2- Effet des habilitées comportementales de traversé de la rue  sur le risque d’accident du 

piéton. 

Une analyse de régression linéaire simple a été réalisée (tableau 3), pour examiner le lien entre les 

habilitées comportementales de traversé de la rue  (variable indépendante) et le risque d’être plus 

exposé a un accident  lors de traversé de la rue (variable dépendante) .  

Tableau 3 : Résultats de la régression lineaire simple, effet HCTR sur le rsique d’accident. 

Modèle R R-deux 

R-deux 

ajusté 

Err. standard de 

l'estimation 
F Sig. 

1 0,30 0,09 0,08 1,00 10,79 .001 

β = - 0,30,  t = -3,29,  p< 0,001 

 

Le résultat révèle que l’HCTR contribué (R
2
 ajusté = ,09) et explique 9 % de la variance du construit  

et le coefficient de corrélations ou de déterminations justifient l’adéquation de ces 

dimensions (r=0.30). la variation induite par l’HCTR sur le niveau du risque d’accident est tres 

significative ( F = 10.79, p≤ 0.001). 

Ce modèle montre que l’élévation du risque d’accident  du piéton lors de traversé de la rue  est 

négativement liée a l’élévation du niveau HCTR (β = - 0,30, t = -3,29,  p< 0,001). Les variations sont 

représenté par l’équation suivante: Risque Accident= 3.398-0.039*HCTR 

3-3- Relations entre les variables sociodémographiques et HCTR . 

Un T-test est effectué pour étudier les variations d’HCTR en fonction du sexe des participants. Les 

résultats sont récapitulés dans le tableau (4). La différence entre les femmes et les hommes n’est pas 

significative (t= ,689, p= ,492).  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_alpha_de_Cronbach
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Tableau 4 : Variations d’HCTR en fonction  du sexe , âges et niveau d’instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des ANOVAS sur le teste HCTR à partir des sous-groupes d’âges sont illustrés dans le 

tableau (6). Ils indiquent l’existence d’une différence significative selon le niveau d’instruction ( F(2, 

112)= 3,419,  p= 0.036), cependant, pas de différence significative selon les catégories d’âges ( F(3, 

111)= 2,071, p= ,108) dans le  degré d’HCTR chez les personnes de différents sous-groupes de 

piétons exposés aux risques des accidents routières. 

4- Discussion 

Les résultats de cette étude ont confirmé l’existence d’une corrélation entre les habilitées 

comportementales des piétons et leurs d’expositions aux risques d’accidents routiers. Ce qu’est en 

ligne avec les résultats de plusieurs étude [7, 8, 16, 19]. 

Les résultats de la régression linéaire simple a bien clarifié le pouvoir prédictif des habilitées 

comportementales du piéton lors de traversé de la rue sur l’exposition aux risques d’accidents routiers 

(β=-,295), et qu’elle a un effet sur la diminution du degré d’exposition aux risques. Les intentions des 

piétons sont déterminées par l'attitude comportementale plutôt que par normes subjectives des piétons 

peuvent être attribués à un manque de précaution de causes socioéducatives ou morales 
[11] 

. En tant 

qu’atitude  comportementale acquise par le piéton elle explique en grande partie leurs effet négative 

sur l’augmentation de nombre de fois que le  piéton est heurté par un automobile lors de traversé de la 

rue. D’autre part, le faible effet d’HCTR sur la survenue d’un accident est peut être dû  au fait que le 

piéton est une'' victime'' de conducteurs agressifs et sans scrupules 
[11,12]

.  

L’étude a montré l’existence des différences significatives liée au niveau d’instruction (F (2, 112) 

=3,419,  p≤ 0.05. Cette  différence entre les sous groupes de niveau d’instruction montre que le  

niveau universitaire a un effet  sur la diminution de nombre de fois que la personne est percuter par un 

automobile, ce qui explique l’importance d’assimilation de cette catégories des notions éducatives 

concernant la traversée de la rue est évidente.     

 Par contre  cette étude révèle l’absence des différences significatives liées aux facteurs sexe et âge 

associés au degré d’exposition du piéton aux risques d’accidents routiers. Ce qui diverge avec les 

résultats d’autres études qui ont révélé que Les jeunes piétons entre 17 et 25 ans commettent un plus 

grand nombre de violations, d'erreurs, et les défaillances en tant que piétons 
[13, 14]

. 

Sexe 

  Femmes 

   Hommes 

Moyenne Ecart-type  t 
Sig.  

(2-tailed) 

61,10 8,87 

-,69 ,49 
62,11 6,75 

Age    F(3, 111) = 2,071, p= ,108 

Niveau  

d’instriction 

F(2, 112) = 3,419,  p= 0.036 
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En générale, les résultats de ce travail confirment que les piétons de bonnes habilitées 

comportementales de traversé de la rue sont moins exposés d’être heurté par un véhicule et que ces 

habilitées prédisent le degré d’exposition a ce risque. Ainsi, que le niveau d’instruction semble joue 

un rôle dans la prévention des risque d’accidents routiers des piétons.  

Conclusion 

Cette étude constitué une évaluation de l’effet des habilitées comportementales du piéton lors de 

traversé de la rue sur la diminution du risque d’accident routiers. Un intérêt tout particulier doit être 

accordé au facteur humain, cause essentielle et consciente de ces accidents. Cela incite à adopter  des 

comportements minimisant l’exposition des piétons à ces risques, par le développement des 

programmes éducatifs et de sensibilisation pour les piétons en générale et notamment pour les 

écoliers. Nous signalons que cette étude est limité dans son échantillon et dans l’espace, mais peut 

être considéré comme esquisse pour mieux cerné les habilitées comportementales les plus opérantes et 

sécurisantes pour les piétons. Et que  la validité du test était discutable, l’échantillon a été sélectionné 

à la convenance des chercheurs et, par conséquent, n'est pas un échantillon aléatoire. Travaux futurs 

est de traduire et valider des tests les plus concordés pour la mesure des habilitées comportementales 

du piéton, pour bien répondre a un intérêt tout particulier, c’est d’accordé au facteur humain, cause 

essentielle et consciente de ces accidents. 
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 الضغوط و استراتيجيات مواجهتها لدى سائقي المركبات

 راجية بن علي/ د

radjia5@yahoo.fr 

 سامية شرفة/ ا

chorfa1772@hotmail.fr 

 مفيدة بن حفيظ/ أ

 : الملخص

-ان االرقام الخطيرة و المخيفة التي تعلن كل يوم عن حوادث المرور في الجزائر و عن مخلفاتها البشرية و المادية 

تجعلنا نتحدث عن ظاهرة خطيرة تنخر كيان المجتمع الجزائري  -رغم محاوالت الردع العديدة التي تقودها مصالح اآلمن

في العشرية االخيرة تتفاقم سنة بعد اخرى و تتزايد بزيادة الحظيرة الوطنية  هذه الظاهرة و وفق االحصائيات المقدمة. الحالي

سنة للحصول على رخصة سياقة في مجال غير مهيكل ال ماديا و ال  81للسيارات، و بفتح المجال امام كل بالغ ابتداء من 

، هذه   90,15%األساسي عنها  بنسبةتعيد معظم الدراسات هذه الحوادث إلى العامل البشري الذي يعد المسئول و . معنويا

المعطيات تدفعنا للقول انه اذا اردنا ان نأخذ بعين االعتبار هذه الظاهرة، و إن نقدم حلوال لها فما علينا إال االهتمام بشكل 

بطريقة قيادتهم، ممارساتهم و عاداتهم الخاطئة في الطريق و كذلك بالضغوطات : كبير بالعامل البشري، خاصة السائقين

 .سنحاول الكشف عنه من خالل دراستنا هذهيادة و بكيفية تصديهم لها، ما التي يواجهونها اثناء الق

 :االشكالية

ال تكف األرقام والمؤشرات العديدة في الجزائر عن دق ناقوس الخطر فيما يخص حوادث المرور، فقد ازدادت في 

ب األولى عربيا و المراتنف في الجزائر تصالسنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، حيث تشير معظم األرقام إلى أن 

 7588سنة  %70,52المصادر الرسمية تشير الى ان حوادث المرور ارتفعت بنسبة  .حتى عالميا في عدد حوادث المرور

ما  7587قتيل في اليوم الواحد بداية شهر جوان  81، و أحصت بعض الجرائد الوطنية 7585مقارنة بما كانت عليه في

  .ى وصف الظاهرة بإرهاب الطرقاتجعل المهتمين يؤكدون عل

ثم لعامل    90,15%و تعيد معظم الدراسات هذه الحوادث الى العامل البشري الذي يعد المسئول األساسي عنها  بنسبة

المعطيات تشير إلى انه إذا أردنا إن نأخذ  هذه. %3,65 و اخيرا لعوامل خاصة بالمركبة  بنسبة   4,23%المحيط بنسبة 

هذا االخير الذي ال نستطيع ان ندرسه بمنئى . بعين االعتبار هذه الظاهرة فما علينا إال االهتمام بشكل كبير بالعامل البشري

 . لقيادةعن الضغوط البيئية المتنوعة التي تزخر بها الحياة العصرية، خاصة منها الضغوط التي تواجه السائق اثناء ا

عدم احترام قانون المرور، عدم التحكم في المركبة، التجاوزات الصعبة و الممنوعة، الطريق المزدحم المليء 

طاب المركبات و عدم توفر قطع الغيار إضافة إلى غضب الطريق الذي كثيرا ما يؤدي إلى المالحقات، أعبالمطبات، 

امل مؤثرة تزيد من الضغط  النفسي عند سائقي المركبات، ضف إلى هذا التضييق والتنافس وكذلك االعتداء اللفظي كلها عو

(. الخ..النفسية، المهنية، االجتماعية)ظروف المعيشية عليه الظروف السائق في حد ذاته، كاإلجهاد، المرض و تأثير باقي 

ا يحدث في الطريق دون ظروف الطريق هذه غالباً ما تكون مصدر ضغط على قادة المركبات، لذا ال يجوز ان نحملهم م

 (.حوادث المرور)محاولة التعرف على أهم االسباب التي تدفعهم لمثل هذا المآل 

الدراسات الغربية تؤكد تأثير الضغوطات التي يواجهها السائق في الطريق حتى على الصحة الجسدية له، إذ كشفت إحدى 

القلبية لدى السائقين المهيَّئين لإلصابة بها، كما أشارت دراسة الدراسات األميركية عن أن االزدحام المروري يحفّز النوبات 

شخص ممن نجوا من أزمات قلبية إلى أنه خالل الساعة السابقة لحدوث األزمة القلبية  255غربية أخرى استطلعت آراء 

البيانات أن من تلك األزمات حدثت خالل تلك الساعة، كما أظهر تحليل % 87كانوا موجودين وسط زحام مروري، وأن 

العالقة بين االزدحام المروري وارتفاع ضغط الدم ربما تعدو . من األزمات القلبية يرتبط مباشرة باالزدحام المروري% 1

بنظر الكثيرين عالقة سببية ضعيفة، ولكن الواقع يشير إلى أن االختناقات المرورية تلعب دوراً كبيراً في تضخيم الضغوط 

قي السيارات، وال أدل على هذا أكثر من حاالت االعتداء و اختراقات قانون المرور التي تحدث النفسية الواقعة على سائ

 . عادة في مثل هذه المواقف
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هذه الضغوط الدائمة تؤثر سلبا على صحة السائق سواء النفسية أو الجسمية، كما قد تدفع به إلى ارتكاب بعض االخطاء      

و يختلف مستوى االستجابة لهذه الضغوط والتعامل  .على غيره من مستعملي الطريق التي تكون نتائجها و خيمة عليه و

معها بحسب االختالفات الثقافية، البيئية، المعرفية و النفسية، وبالتالي تختلف درجات تأثر السائق بالضغوط التي يعيشها 

هذه الضغوط و التي تتحدد أيضا وفق العديد من اثناء القيادة وفقا لعدة متغيرات منها االستراتيجيات المستخدمة لمواجهة 

و عموما سنحاول من خالل هذه الدراسة ان نركز على سيكولوجية السائق و هذا بتناول .  المتغيرات الشخصية و المحيطية

 : محورين اساسيين يدوران حول موضوع

 .الضغوط التي يتعرض لها السائق أثناء القيادة، و اختالفها وفق جنسه

 .االستراتيجيات المستخدمة لمواجهة هذه الضغوط و اختالفها ايضا وفق المتغير السابق

 : اسئلة الدراسة

 :تحاول هذه الدراسة االجابة عن االسئلة التالية

 التي يتعرض لها السائق؟  ما هي أهم مصادر الضغوط المادية والبشرية -8

 لمواجهة هذه الضغوط؟ما هي أهم استراتجيات المواجهة التي يستخدمها السائق  -7

 هل تختلف مصادر الضغوط و استراتيجيات المواجهة وفقا لجنس السائق؟ -1

عدم تمكننا من الحصول على دراسات سابقة في هذا المجال خاصة المحلية، فرض على دراستنا هذه طابع االستطالع و 

 .دفعنا الى عدم صياغة فرضيات و االكتفاء باإلجابة على التساؤالت السابقة

 :اهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية الى

 .الكشف عن أهم مصادر الضغوط التي تواجه السائق

 .الكشف عما إذا كانت هذه الضغوط تختلف باختالف الجنس

 .الكشف عن أهم استراتيجيات مواجهة الضغوط السائدة عند السائقين

 .تعزى للجنسالكشف عما إذا كانت هناك اختالف في استراتيجيات المواجهة 

 : اهمية الدراسة

تأتي اهمية دراسة الضغوط التي يواجهها السائق و استراتيجيات مواجهتها من اهمية مشكلة حوادث الطرقات بصفة 

حوادث تعد  7585سنة  OMSاذ و بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية . عامة و هذا سواء بالجزائر او بالعالم ككل

 سنة و ثالث أسباب الوفيات 72و 0فيما يتعلق بفئة األعمار المتراوحة ما بين  الوفيات في العالمالمرور ثاني أكبر أسباب 

حجم هذه الظاهرة و مخلفاتها السلبية سواء من الجانب االقتصادي، االجتماعي او النفسي . عاما 44و 15بالنسبة لفئة ما بين 

بحث عن بعض مسببات حوادث المرور التي تعرف ارتفاعا مطردا هو الذي يخلق اهمية البحث في هذا المجال و بالتحديد ال

 . و هذا رغم كل المحاوالت المبذولة للتخفيف منهاسنة بعد سنة 

ندرة الدراسات والبحوث التي أجريت وطنيا حول هذا الموضوع و الذي جاء في ظل اهمية هذه الدراسة تأتي ايضا 

الحد من المشكلة او للتقليل من حدتها على  وضع تصور لكيفيةرور و لكمحاولة اولية للكشف عن بعض اسباب حوادث الم

والمتمثل في الكشف عن اهم المسببات المادية و البشرية التي تشكل  األقل، وذلك من خالل ابراز جانب مهم من المشكلة

 .الضغوط ضغوط بالنسبة للسائق و بالتالي تدفعه لسلوك قيادة غير مقبول، إضافة إلى طرق مواجهته لهذه

 :الجانب النظري

I  )- الضغوط : 

أخذ مفهوم الضغط تاريخيا من تجارب العالم الكندي هانس سيلي، حيث الحظ على الفئران المخبرية التي عرضها إلى 

قد أظهرت نفس ردود . صوت مرتفع أو تغيير مفاجئ في درجة الحرارة وضعيات حرجة مثل صدمات كهربائية، ألم،

وكلما استمر  Syndrome général d’adaptation.حيث كان يطلق عليها مصطلح التناذر العام للتكيفاألفعال النفسية، 

 .في الضغط عليها أدى بها ذلك لإلصابة بالمرض أو الموت
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عل تمديد  8217وإلى سنة  8201حيث عمل سيلي منذ سنة . بعد ذلك انتقلت نتائج هذه التجارب من الحيوانات إلى اإلنسان

 ) .ضغط على كل االستجابات التي يبديها الفرد اتجاه كل التغيرات التي مصدرها المحيطتعريف ال

crocq ,1996,p :363,397) 

 :تعريف الضغوط/ 1

 .من ضغط يضغط ضغطا، ضغط الشيء بمعنى عصره أو كبسه وشده، ضغط عليه في أمر بمعنى تشدد وضيق عليه: لغة

Stringer  بالفرنسية اشتقت من الالتينيةstressوالتي تدل على عدة معاني منها المشقة، الشدة المحنة، الجهد الكبير  أن كلمة

 ....و التوتر النفسي

:H.Selye فيعرفها سيلي:اصطالحا  

."على أنها االستجابة البيوفيزيولوجية المميزة للجسم أمام االعتداءات مهما كانت طبيعتها"  

:N.Sillamy ويعرفها 

 التوازن سواء كان فيزيائي أو داء ورد فعل الجسم ، فهو كل عامل يعمل على تهديمعلى أنه فعل عامل االعت" 

 (Larousse ,2005 ;p :253)."  ." ."ونسميه العامل المجهد. كيميائي أو حتى نفسي 

من خالل تتبع تطور مفهوم الضغط نجد أن اغلب الباحثين ركزوا في دراساتهم على الجانب الفيزيولوجي، لكن خالل 

السنوات األخيرة من القرن الماضي عاد االهتمام بالجانب السيكولوجي للضغط وأصبح التركيز على ردود الفعل النفسية 

ويظهر الضغط كمرحلة انتقالية بين متطلبات الوضعية الجديدة وتصورات الفرد حول نفسه وإمكانياته الخاصة  .وتعقيداتها

 .لتحقيق التوازن و االستجابة التوافقية

 :دينامكية الضغوط /2

للتمكن من فهم التفاعالت التي تتم بين الوسط الخارجي للفرد والوسط الداخلي البد من وجود توازن داخلي نفسي 

وفيزيولوجي رغم التغيرات المستمرة في المحيط هذا التوازن يتحقق بوجود نظام تعديل يضمن التكيف المستمر مع 

هناك آليات نفسية وعضوية تعمل بطريقة آلية . ذعر وخطر فقدان التوازن الظروف الجديدة، وتحميه من الخوف وال

. ومستمرة لتعيد التوازن للعضوية وال تكون ناجحة إال في الحدود المقبولة والتي تسمى الحدود األيضية البيولوجية والنفسية

(M ,Bouda rêne,2005,p :10) ة تعمل بشكل ايجابي على فلكل فرد مستوى أو حد أقصى لتحمل الضغط، هذه القدر

 .الجسم والفكر

فوق تلك الحدود هناك آليات أكثر تعقيد تصبح فعالة في الوضعيات غير مألوفة والمستعجلة والتي تشكل خطر على 

الميكانيزمات تستدعي تدخل جهاز المناعة العام والذي ال ينشط إال إذا فاقت التغيرات الخارجية القدرة . التوازن الداخلي

وعند نشاطها تدخل جميع العضوية بخصائصها النفسية والبيولوجية في العمل وتكون النتيجة استجابة  .الطبيعية على التكيف

 .هي استجابة الضغط.اإلنذار مع أعراض انفعالية وعصبية ايعاشية 

النفسية ، االعتداء يكون الفرد واعيا بالتغيرات التي تحدث في محيطه الخارجي والنتائج التي تحدثها على حالته 

والخطر مدة طويلة أو تكرر تكون النتيجة ظهور المعاناة واإلنهاك  وإن أفلس جهاز المناعة تصبح المعاناة أقوى وأشد 

  .ويظهر اإلضطراب

  أعراض الضغط/ 3

..... نالينإن التعرض المستمر للضغط وعدم القدرة على التكيف ينجم عليه اضطرابات هرمونية خاصة زيادة نسبة األدري

 (711:،ص7555ع، محمد،:)في الدم فيؤثر على بقية الجسم فتحدث مجموعة من األعراض

منها اضطراب النوم ، التعب واإلرهاق، تغيرات في الهضم ، فقدان الدافع الجنسي، أالم وأوجاع في : أعراض جسدية/ أ

 .أماكن مختلفة من الجسم، زيادة ضربات القلب ، االرتعاش إلى غير ذلك

منها نوبات االكتئاب ، نوبات غضب شديدة ، حدة الطبع ، تغير في العادات والطباع ونوبات هلع : أعراض إنفعالية / ب

 شديد
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الزيادة في تناول العقاقير واإلفراط في التدخين، القلق المتميز بحركات عصبية، ظهور بعض : أعراض سلوكية/ ج

 .الالزمات العصبية

 . فقدان التركيز، التشويش، االرتباك، صعوبة في اتخاذ القرار، صعوبة التذكر : أعراض معرفية/ د

 :أسباب وعوامل الضغط/ 4

 :هناك عدة عوامل مولدة للضغط يمكن حصرها في

المتعلقة بالفرد و قدرته على تقييم قدراته وإمكانياته الشخصية  أو اإلصابة ببعض االضطرابات  :العوامل الداخلية 

 .الهرمونية أ والمرضية

والمتمثلة في العوامل البيئية واالجتماعية منها التنشئة االجتماعية، ظروف العمل، العالقات االجتماعية،  :العوامل الخارجية

 .العوامل البيئية

وأن المفهوم العام للضغط يتم . أسباب الضغط متعددة ومختلفة غير أن االستجابات وردود األفعال تبقي نفسها فالمعروف إن

 .الخلط فيه مابين الضغط كرد فعل أي كإستجابة مناعية نفسية  بمعنى الكلمة وبين عوامل الضغط التي تسبب هذه االستجابة

لعوامل المسببة للضغط لدى السائقين أثناء القيادة، وتم حصرها مبدئيا في لذلك جاء هذا البحث في محاولة منا لتحديد أهم ا

 : عاملين هما

 .تتعلق بالمحيط البيئي كحالة الطرقات، السيارة وغيرها: الضغوط المادية

 .تتعلق بمستخدمي الطرقات كالراجلين وبقية السائقين: الضغوط البشرية

ول الضغوط بينوا أنه ال يوجد عالقة مباشرة بين العوامل الضاغطة إن الباحثين الذين واصلوا البحث بعد سيلي ح

stresseursونتائجها بمعنى أعراض الضغط ، لذلك أدرجوا مفهوم استراتجيات لمواجهة الضغوط .

(l.jeheel,G .lopez.2006.p :175) 

II )- استراتيجيات المواجهة:  

الضاغطة او االحداث المثيرة  والتي تدفع به إلى حالة من الضيق، يعيش اإلنسان في حياته اليومية العديد من المواقف 

هذه المواقف عادة ما تدفع بالفرد للبحث عن طريقة لتخفيف حدتها و التفاعل معها بشكل يخفض . التوتر، القلق و االنفعال

تي تعرف في اللغة من حدة ضغطها و هذا وفق استراتجيات نفسية خاصة تتناسب وشخصيته، هذه االستراتيجيات هي ال

 .السيكولوجية باستراتيجيات المواجهة

 :مفهومها/8

  »استراتيجيات المواجهة مصطلح مكون من مفهومين يشير األول أي استراتيجيات إلى الكلمة اليونانية استراتيجوس 

strategos » ويعرف قاموس ويبستر , والتي تعني فنون الحرب وإدارة المعارك«  Websters »  New World 

Dictionary عبد الحميد  عبد الفتاح . ) اإلستراتيجية على أنها علم تخطيط و توجيه العمليات العسكرية

 (   82ص ,8222,المغربي

وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية بعدة  8211سنة ( Coping)أما مصطلح المواجهة فقد ظهر في اللغة االنجليزية 

 -   processus d’ ajustement  - processus de faire face - Processus de maitrise: مصطلحات أهمها 

stratègies de coping     8222التي اعتمدت في األدبيات الفرنسية منذ سنة . 

استراتجيات التوافق أو  –استراتجيات أو عمليات التعامل  -: وفي المقابل استخدمت في اللغة العربية مصطلحات مثل 

ص , 8221, محمد محروس الشناوي ومحمد السيد عبد الرحمن .)ميكانيزمات الدفاع –جيات التأقلم استرات  -المواجهة 

871  ) 

ونظرا لتعدد االتجاهات النظرية للباحثين فقد تعددت التعاريف النظرية المتعلقة بهذا المفهوم و يعرفها كل من فولكمان 

عة الجهود المعرفية والسلوكية المتغيرة باستمرار والتي مجمو: "بأنها ( Lazarus et Folkman , 1984) و الزاروس 

أو تحمل المتطلبات الداخلية أو الخارجية التي تدرك على أنها تهدد أو تتجاوز قدرات , أو التخفيض, تهدف إلى السيطرة

 Schroeder et)و يرى كل من شرودر و شوش(. Judith Worell Carol D. Good heart, 2006, p 138ـ. )"الفرد

Scheuch1990) Schroeder1986) ) على أن المواجهة تشتمل على عمليات معرفية وخبراتية و سلوكية وفيزيولوجية

سامر جميل . )وغددية و مناعة نفسية عصبية، وترتبط مع المحيط االجتماعي للشخص المعني في عالقة نشطة متبادلة
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الكيفية التي نفكر بها في األحداث و الطريقة التي  كما تعبر استراتيجيات المواجهة عن(.  812ص, 7557, رضوان

 (   180ص , 7555, السيد عبد الرحمن. )نستجيب بها لألحداث المسببة للتوتر

ومن خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نسقط هذا المفهوم في مجال دراستنا باعتماد مفهوم  استراتيجيات المواجهة 

تعرض لها السائق في الطريق سواء كانت تلك المتعلقة بالسيارة، بالطريق او بالراجلين كاستجابات للمواقف الضاغطة التي ي

 (.  الجسمي، النفسي و االجتماعي) و التي يحاول من خاللها ان يحقق توازنه العام 

 Lazarus et Folkman الزاروس وفو لكمان و نتناول نحن المواجهة وفق المقاربة المعرفية التي اقترحها كل من

فهذا . حيث اعتبرت استراتيجيات المواجهة محاوالت ضرورية للشخص لمواجهة االضطرابات الواقعية المدركة من البيئة

بمعنى الجهود المعرفية و االنفعالية و السلوكية المبذولة من قبل . النموذج يهتم بتفاعالت حالية بين الشخص والبيئة

 .  األشخاص لمواجهة المواقف الضاغطة

ط  هنا هو تفاعل خاص بين الشخص و البيئة والذي يقيم من قبل الشخص كتجاوز إلمكاناته، و الذي قد يؤدي إلى و الضغ

 (   Arther M.Nezu and others, 2003, p28.)خطر على حالته الصحية

ون ال يمكن فهم الضغط النفسي بدون الرجوع إلى المك  Stress- coping modelحسب نموذج الضغط و المواجهة 

والعملية المعرفية هذه تمثل حجر األساس لتحديد . المعرفي الكامن وراء تفسير الفرد للموقف أو الحدث الذي يتعرض له

ونموذج الزاروس يبين المتغيرات المعرفية التي يتم . طبيعة استجابة هذا الفرد للضغوط المختلفة داخلية كانت أو خارجية

: و تتأثر سيرورات التقييم بمجموعة من الخصائص منها.جهته للتغلب عليهعلى أساسها تقييم الحدث الضاغط وموا

و (. متغيرات الوضعية)و المتغيرات المحيطية ( موارد شخصية، المعتقدات، شدة التحمل، سمة القلق)الخصائص الشخصية 

 ,Paulhan, 1992)لفرد آلخر هذا ما يفسر لماذا يقيم نفس الحدث كتهديد او وضعية ضاغطة بالنسبة لفرد وكتحدي بالنسبة 

p 549 .)و سنحاول فيما يلي الكشف عن اهم استراتيجيات . و من خالل هذا التفسير يتم تبني استراتيجيات المواجهة

 .المواجهة المستخدمة من طرف السائقين حين تعرضهم لضغوط الطريق

 :اجراءات الدراسة الميدانية

 :منهجية البحث

البحث هو المنهج الوصفي ألنه األنسب لإلجابة عن التساؤالت المطروحة، حيث قمنا بعد  المنهج الذي نتبناه في هذا

االطالع على التراث النظري بإجراء دراسة على عينة من مجتمع البحث عن طريق إجراء مقابالت وتوجيه أسئلة مفتوحة 

 . وحةتمكننا من جمع البيانات وتحليلها لغرض االجابة على االسئلة المطر للسائقين

  :ادوات الدراسة

إعتمدنا  خالل دراستنا والتي تدرج ضمن الدراسات االستطالعية على إستبيان يحتوي على أسئلة مفتوحة لإلجابة على 

تساؤالت الدراسة وأهدافها، وهي الكشف عن أهم الضغوط المادية والبشرية التي تواجه السائقين أثناء القيادة وكذلك معرفة  

 .ت التي يتبناها السائقين لمواجهة هذه الضغوط أهم االستراتجيا

 : و قد احتوى استبيان الدراسة االستطالعية على االسئلة التالية

 ما هي اكثر المشكالت او الضغوط التي تواجهك اثناء السياقة؟  -

 (الخ...متعلقة بالسيارة او المركبة، بالطريق) مشكالت مادية  - أ

8-          

7-       

1-  

 (الخ.....متعلقة ببقية السائقين، الراجلين) مشكالت انسانية  - ب

8-                    

7 -

1   -
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 : اخرى،  اذكرها

 كيف تواجه عادة هذه المشكالت؟ -

8-           

7-                    

1-  

 

 :اجراءات الدراسة

على عينة عرضية  7581تم توزيع االستبيان في والية باتنة في الفترة الزمنية الممتدة بين شهر مارس و أفريل من سنة 

استبيان، تم تحليلها لإلجابة  21استرد منها . سائقا من الجنسين و من مختلف األعمار، المهن و رخص السياقة 855قوامها 

 .عن أسئلة الدراسة

 عينة الدراسة 

 :توزعت العينة بالشكل التالي حيث

 :حسب متغير الجنس

 مج إناث ذكور الجنس 

 21 81 02 العدد

% 21.85 78.25 855% 

 

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس( 1)جدول رقم 

 

بنسبة  أنثى 81و % 21.85ذكور بنسبة  02أن العينة  توزعت حسب متغير الجنس على ( 8)تبين نتائج الجدول رقم 

78.25 % 

 حسب متغير السن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 15ـــــــــــــــــــــــ 81 فئات السن

05 

 مج ــــــــــــفما فوق08

 21 87 11 70 العدد

% 14.70 42.18 81.44 855% 

 يبين توزيع العينة حسب السن( 2)جدول رقم 

 

ثم تليه فئة  %42.18بنسبة  05ــــــــ18توزيع للعينة حسب السن يعود للفئة العمرية أن أعلى (7)تظهر نتائج الجدول رقم 

 %81.44فما فوق بنسبة  08وفي األخير فئة  %14.70بنسبة  15ـــــ81

 

 :حسب متغير عدد سنوات السياقة

 مج  فما فوق 80 80ــــــــــــــ  0 سنوات 0ـــــ  عدد سنوات السياقة

 73 13 33 27 العدد

% 11.21 40.78 82.18 %100 

 يوضح توزيع العينة حسب عدد سنوات السياقة( 3)"جدول رقم 

ثم  %   40.78ب  80ـــــ0أن أعلى نسبة توزيع للعينة حسب عدد سنوات السياقة يعود للفئة ( 1)تبين نتائج الجدول رقم 

 % 82,18فما فوق بنسبة  80وفي األخير فئة  11,21سنوات بنسبة 0تلتها فئة أقل من 
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 : حسب متغير طبيعة المهنة

 مج بدون عمل عمل حر موظف  المهنة

 21 80 82 48 العدد

% 01.82 71.71 75.00 855% 

 يبين توزيع العينة حسب متغير المهنة( 4)جدول رقم 

تم  01.82تبين أن أعلى نسبة توزيع للعينة حسب طبيعة المهنة الممارسة تعود لفئة الموظفين بنسبة ( 4)الجدول رقم  نتائج

 على التوالي  %75.00إلى   %71.71تلتها فئة األعمال الحرة بنسبة متقاربة مع فئة بدون عمل بترتيب 

 

 حسب نوع رخصة السياقة

 مج خفيف وثقيل معا خفيف نوع الرخصة

 21 85 11 العدد

% 11.18 81.12 855% 

 يوضح  توزيع العينة حسب نوع رخصة السياقة( 5)جدول رقم 

 

مقارنة  11.18أن أعلى نسبة توزيع للعينة حسب نوع الرخصة كانت لفئة النوع الخفيف بنسبة ( 4)بينت نتائج الجدول رقم

 .لفئة النوع الخفيف والثقيل معا 81.12بنسبة 

 

 :عرض نتائج التساؤل األول  الدراسةعرض نتائج 

 ما هي أهم مصادر الضغوط المادية والبشرية التي يتعرض لها السائق؟

 :وقد تم ترتيب أهم الضغوط المادية والبشرية كما هو مبين في الجدول األتي

 ضغوط بشرية ضغوط مادية

 :ـــ تتعلق بوضعية الطرقات 8 

 ـــــ عدم صالحية الطرقات

 الممهالتـــــ 

 ــــــ االزدحام المروري

 :عدم احترام قانون المرور -8

 ـــــ من طرف السائقين

 ـــــ منطرف الراجلين 

 ـــــ غياب الثقافة المرورية

 :ـــ تتعلق بأمن الطريق ولواحقه 7

 الالفتات وإشارات المرور°  

 .عدم توفر محطات البنزين ومرافق تصليح السيارات على الطريق°

 نقص أماكن الركن °  

 انعدام اإلنارة الليلية °  

 :طريقة القيادة -7

 السرعة المفرطة°  

 التجاوزات الخطرة°   

 الركن العشوائي والتوقف على جوانب الطريق°  

 :ـــ تتعلق بوضعية المركبة 1

 قطع الغيار ولواحق السيارات°  

 (الجانب الميكانيكي) وضعية السيارة°  

 

 :وتصرفات السائقين ـــــ سلوك 1

 النرفزة°  

 إستعمال الهاتف النقال°  

 القيادة في حالة السكر°  

 :ــــ تتعلق بالجوانب الفيزيقية 4

 التغيرات الجوية°  

 أخرى° 

 :ــــ التجاوزات القانونية 4

 (المحاباة أو اإلهمال) سلوك الشرطة°  

 أخرى °  

 يبين تصنيف الضغوط المادية والبشرية( 6)رقم  جدول



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

 

443 
 

 :  وعليه تم االعتماد على التصنيف  السابق لإلجابة على التساؤل األول وجاءت النتائج مبينة في الجدول الموالي

 % ن ضغوط بشرية % ن ضغوط مادية

 ـــ تتعلق بوضعية الطرقات 1 

 

 عدم احترام قانون المرور -1 01.74 881

 

871 10.21 

 ـــ تتعلق بأمن الطريق ولواحقه 2

 

 طريقة القيادة -2 82.07 14

   

12 82.21 

 ـــــ سلوك وتصرفات السائقين 3 82.51 12 ـــ تتعلق بوضعية المركبة 3

  

84 2.41 

 1.21 81 ــــ التجاوزات القانونية 4 0.81 85 ــــ تتعلق بالجوانب الفيزيقية 4

 855 822 المجموع 855 824 المجموع  

يوضح توزع  مصادر الضغوط(  7)جدول رقم    

 :أن توزيع العينة حسب متغير مصادر الضغوط المادية والبشرية جاءت على النحو التالي(2)تبين نتائج الجدول رقم 

 :بالنسبة للضغوط المادية ترتبت أهم الضغوط كما يلي 

بنسبة ( عدم صالحية الطرقات، الممهالت ، اإلزدحام المروري ) الضغوط المتعلقة بوضعية الطرقات والتي احتوت على   

الجانب )قطع الغيار ولواحق السيارات ،وضعية السيارة )ثم تلته الضغوط المتعلقة بالمركبات والتي تضمنت .  01.74

 82.51بنسبة  (( الميكانيكي

الالفتات واإلشارات المرورية، عدو توفر محطات )تعلقة بأمن الطريق ولواحقه والتي احتوت على ثم جاءت الضغوط الم

في المرتبة ( التزود بالبنزين ومرافق تصليح المركبات على الطرق ، نقص أماكن الركن ، وانعدام ونقص اإلنارة الليلية

   0.81ة بالجوانب الفيزيقية بنسبة في المرتبة الرابعة جاءت الضغوط المتعلق.  82.07الثالثة بنسبة 

 :أما ترتيب الضغوط البشرية فجاءت كمايلي

من طرف السائقين ،من طرف الراجلين ،غياب ) في المرتبة األولى عادت للضغوط المتعلقة بعدم إحترام قوانين المرور

المفرطة ،التجاوزات الخطرة ،الركن السرعة ) ، تلتها الضغوط المرتبطة بكيفية القيادة  10.21بنسبة ( الثقافة المرورية

المرتبة الثالثة عادت للضغوط المتعلقة بسلوك وتصرفات السائقين   82.21بنسبة ( العشوائي والتوقف على جوانب الطريق

) وفي االخير الضغوط المرتبطة بالتجاوزات القانونية 2.41بنسبة ( النرفزة ،استعمال النقال ،السياقة في حالة السكر)

 1.21بنسبة ( ،ضغوط أخرى( المحاباة او اإلهمال)الشرطة تصرفات
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 :عرض نتائج التساؤل الثاني 

 ماهى أهم إستراتجيات المواجهة التي يستخدمها السائق لمواجهه هذه الضغوط؟

 :قمنا بتصنيف اإلستراتجيات على النحو التالي

 نوع اإلستراتيجية اإلستجابة العدد

87 

51 

82 

50 

51 

81 

 احترام قوانين المرور وتطبيقها

 التوقف حتى يمر مصدر الخطر أو الضغط

 الحذر والسير بتأني 

 اللجوء إلى الطرق الثانوية والفرعية في المدينة

 ترك األولوية للذي ال يحترمها

 تجنب إستعمال السيارة في المدينة وفي أقات الذروة

 التمركز حول المشكل

72 

11 

 اإلنفعال والغضب

 والتسامح الصبر

 التمركز حول اإلنفعال

57 

78 

 طلب المساعدة من الشرطي 

 طلب المساعدة من األشخاص الذين معي في السيارة

 المساندة اإلجتماعية

 

يظهر تصنيف إستراتيجيات المواجهة( 8)جدول   

 

 االستراتيجيات ن %

 إستراتجية التمركز حول المشكل 11 42,77

 حول اإلنفعالإستراتجية التمركز  17 41,44

 إستراتيجية المساندة اإلجتماعية 51 7،14

 

يبين توزع استراتيجيات المواجهة( 9)جدول رقم    

 :أن توزيع العينة حسب متغير استراتجيات المواجهة جاءت على النحو التالي( 2)تبين نتائج الجدول 

تم تلتها إستراتجية التمركز حول االنفعال بنسبة متقاربة  42,77إستراتجية التمركز حول المشكل في المرتبة األولى بنسبة 

  7,14وفي األخير إستراتجية المساندة اإلجتماعية ب  41,44جدا وهي 

 :عرض نتائج التساؤل الثالث 

 السائق؟هل تختلف مصادر الضغوط واستراتجيات المواجهة وفقا لجنس 

 ضغوط بشرية اناث ذكور الترتيب

  

 الضغوط المادية اناث ذكور الترتيب

  ن % ن % ا ذ  ن % ن % ا ذ

 وضعية الطرقات 70 04.14 11 02.40 8 8 عدم إحترام قوانين المرور 15 10.77 22 12.11 8 8

ولواحقهأمن الطريق  51 81.54 72 81.74 1 7 كيفية القيادة 2 80.77 15 75.14 7 7  

 سلوك وتصرفات السائقين 1 1.07 2 1.70 4 1

 

 وضعية  المركبة 81 71.71 74 81.78 7 1

 الجوانب الفيزيقية 7 1.11 2 7.25 4 4 التجاوزات القانونية 1 81.54 1 0.00 1 4

 يبين االختالف في توزع الضغوط وفق الجنس( 11)جدول رقم  
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فبالنسبة .بأن هناك اختالف جزئي في توزيع الضغوط المادية والبشرية وفق الجنس ( 85)تبين نتائج الجدول رقم        

  04.14تبين أن كل من الجنسين  أدرجوا  الضغوط المتعلقة بوضعية الطرقات في المرتبة األولى بنسبة : للضغوط المادية

ثم في المرتبة الثالثة الضغوط  71.71غوط المتعلقة بالمركبات بنسبة تلتها بالنسبة لإلناث الض. للذكور 02.40لإلناث و

 1.11،وفي األخير الضغوط المرتبطة بالجوانب الفيزيقية بنسبة 81.54المرتبطة بأمن الطرقات ولواحقها بنسبة 

 81.74لطرقات بنسبة على عكس ترتيب الذكور لباقي الضغوط المادية فقد جاءت في المرتبة الثانية الضغوط المتعلقة بأمن ا

 .بنفس الترتيب لدى اإلناث 7.25وفي األخير الضغوط الفيزيقية بنسبة  81.78ثم تلتها الضغوط المتعلقة بالمركبات بنسبة 

 :فجاء ترتيبها بالنسبة للجنسين على النحو التاليأما الضغوط البشرية 

للذكور ، كذلك ترتيب  12.11لإلناث و 10.77بنسبة  في المرتبة األولى ضغوط عدم احترام قوانين المرور لكال الجنسين

أما بقية الضغوط فهناك اختالف في . للذكور 75.14لإلناث و 80.77ضغوط كيفية القيادة كانت في المرتبة الثانية بنسبة 

ائقين بنسب ترتيبها بالنسبة لإلناث كانت ضغوط التجاوزات القانونية في المرتبة الثالثة وبعدها ضغوط سلوك وتصرفات الس

 .على الترتيب 1.70و 81.54

 وفي األخير  1.70أما الذكور ففي المرتبة الثالثة تأتي ضغوط سلوك وتصرفات السائقين بنسبة 

  0.00ضغوط التجاوزات القانونية ب 

 

 االستراتيجيات اناث ذكور  الترتيب

 ن % ن % ا ذ

 التمركز حول المشكل 81 41,14 42 08,51 2 1

 

 التمركز حول اإلنفعال 80 05 42 42,20 1 2

 

 المساندة اإلجتماعية 57 1,11 58 58,57 3 3

 

يبين إختالف استراتجيات المواجهة وفق الجنس( 11)جدول رقم   

 

 تظهر االختالف الجزئي في ترتيب استراتجيات المواجهة وفق متغير الجنس ( 88)نتائج الجدول رقم 

تم تلتها إستراتجية التمركز حول  05إذ تبين أن اإلناث استخدمن إستراتجية التمركز حول اإلنفغال في المرتبة األولى بنسبة  

  1,11وفي األخير المساندة اإلجتماعية ب  14,14المشكل بنسبة 

ثم التمركز   08,51ول المشكل ب أما بالنسبة للذكور فقد جاء ترتيب اإلستراتجيات المواجهة في المرتبة األولى التمركز ح

 58.57وفي المرتبة األخيرة المساندة اإلجتماعية ب  42,20حول اإلنفعال ب 

 :المناقشة العامة للنتائج

كشفت الدراسة عن أهم مصادر الضغوط المادية والبشرية التي تواجه السائقين ،وأهم إستراتجيات المواجهة لهذه       

وأظهرت النتائج أن أهم الضغوط المادية تنحصر في وضعية الطرقات في الدرجة األولى من حيث عدم صالحية . الضغوط 

 الطرقات على إستعاب العدد الهائل من السيارات في كل وقت  الطرقات ،الممهالت واالزدحام المروري ومدى قدرة

وفي المرتبة الثانية ضغوط تتعلق بوضعية المركبات في حد ذاتها من قطع الغيار المغشوش او الجانب الميكانيكي للسيارات  

على األخطار الحقيقية  ،ثم أدرجت الضغوط المتعلقة بأمن الطرقات ولواحقها فالالفتات واإلشارات المرورية التي ال تدل

التي وضعت من أجلها أو  تواجدها في المكان غير المناسب ، فأصبحت اإلشارات المرورية مصدر ضغط لدى السائقين 

 .باإلضافة لعدم توفر اإلنارة الليلية وأماكن التزود بالبنزين والركن في الطرقات. عوض تحقيق الجانب األمني في الطريق

الضغوط البشرية فقد حددت في عدم إحترام قانون المرور من طرف السائقين والراجلين معا ،و غياب أما أهم مصادر       

والسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة إلى متى هذه  التجاوزات على قانون المرور؟ ولماذا ال . الثقافة المرورية في شوارعنا

 نلتزم بتطبيقه ؟ وكيف ينظر لقانون المرور في مجتمعنا؟ 

من بين مصادر الضغوط البشرية طريقة القيادة فالسرعة المفرطة والتجاوزات الخطرة والركن العشوائي على حافة كذلك 

الطريق كلها تصرفات تنم عن اإلدراك المغلوط والمشوش للفضاء وللطريق من طرف العديد من السائقين وكذلك اعتبار  

في . ) ى ذلك تصبح كل الوسائل مسموح تطبيقها لتحقيق الهدف فمن يصل األول هو الفائز وعل.الطرقات كميادين للسباق

 (الماضي كان التنافس على ظهور الخيول والجمال واليوم اخذ أشكال أخرى وبقي التصور نفسه
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وبعد تحديد أهم مصادر الضغوط المادية والبشرية التي تواجه السائقين  جاءت اإلجابة عن أهم إستراتجيات مواجهة هذه 

التي حددت بين إستراتجية التمركز حول المشكل ثم التمركز حول اإلنفعال بنسب متقاربة جدا وفي األخير الضغوط ،و

يتبين أن إستخدام إستراتجية التمركز حول المشكل يبدو منطقي مقارنة مع تحديد أهم مصادر الضغط . المساندة اإلجتماعية

 (. كبات وضعية الطرقات والمر)والتي حددت من طرف عينة الدراسة 

فأمام هذه الضغوط يعد البحث عن حل لها أو تجنبها أو محاولة تحديد أبعاد ومكونات المشكل أمر منطقي  ،على إعتبار      

 .أن الضغوط مادية و دائمة لذلك تتطلب حل للمشكل يكون سريع وعملي

أن ردود األفعال حول الوضعيات الضاغطة الفارق بين إستراتجية التمركز حول المشكل واإلنفعال متقاربة جدا ،تدل على   

خاصة وأن ردود الفعل  كالتسامح والصبر وردت بنسب أعلى، وقد يعود تفسير ذلك إلى خصائص العينة ,قد تكون إنفعالية

التي تعتبر في مجملها موظفين ومن فئة األساتذة لذلك تعتبر فكرة التعود على مثل هذه اإلستراتجيات تهون من ضغوط 

في حين تعد إستراتجية المساندة اإلجتماعية من أقل اإلستراتجيات إستخداما ألن الوضعيات الضاغطة . ومتاعبها  القيادة

 .خالل القيادة يصعب فيها اللجوء في كل مرة إلى مساندة من األخرين

دراسة أن هناك أما فيما يخص إختالف مصادر الضغوط واستراتيجيات المواجهة وفق الجنس،فقد أظهرت نتائج ال       

حيث تبين أن الضغوط المتعلقة بوضعية .إختالف جزئي بين الجنسين في تحديدهم ألهم مصادر الضغوط المادية والبشرية

الطرقات هي أبرز مصادر الضغط التي تواجه الجنسين على حد سواء،في حين ترى اإلناث الضغوط المتعلقة بوضعية 

لك في أن المرأة ال تملك المعرفة الكافية في جانب ميكانيك السيارات وقطع الغيار المركبة من ثاني أهم الضغوط وقد يفسر ذ

وحتى كيفية إصالح العطب في حال حدوثه، أما ثاني مصدر للضغط بالنسبة الرجال يتعلق بأمن الطريق ويفسر ذلك كثرة 

 .لعالم القيادة حديث جداإستخدامهم للمركبات بحكم تنقالتهم اليومية مقارنة بالمرأة التي يعتبر دخولها 

بالنسبة لترتيب مصادر الضغوط البشرية لكال الجنسين جاءت متماثلة في مقدمتها عدم إحترام قوانين المرور وكيفية السياقة  

،ففكرة االمتثال لقوانين المرور وكيفية تعامل األفراد مع الطريق والقيادة تعد من أهم مصادر الضغوط البشرية لدى السائقين 

 .الجنسين  من

في حين تستخدم اإلناث .أما االختالف في تطبيق االستراتجيات لمواجهة مصادر الضغوط بين الجنسين كانت متباينة جدا  

استراتجية التمركز حول اإلنفعال يستخدم الذكور إستراتجية التمركز حول المشكل ،قد نرجع هذا اإلختالف إلى التباين في 

 .،المعرفي واإلجتماعي بين الجنسين التكوين النفسي والبيولوجي 

 

 :قائمة المراجع
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 التأثير النفسي للحمالت الوقائية المرورية على مستعملي الطريق

 -دراسة ميدانية-
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 عدودة صليحة. أ

salihaa43@yahoo.fr 
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 عزوز اسمهان. أ

   

 :الملخص

هو معرفة آراء و مواقف األفراد المستجوبين حول حمالت الوقاية المرورية المنشورة عن : الهدف من الدراسة

و كخطوة ثانية حاولنا من خالل هذه الدراسة . طريق اإلعالم الجزائري، و مدى تأثيرها النفسي على مستعملي الطريق

التعرف على األسلوب الفعال الذي يؤثر على األفراد، تلك الحمالت التوعوية التي تتضمن مشاهد مأساوية نتيجة قلة 

أناشيد، شخصيات هزلية أو )أو تلك التي تحمل مضامين رمزية ( إلخ....دماء، موت، إعاقة بدنية)التوعية المرورية 

مثل كندا، فرنسا، )ن الحمالت الوقائية الجزائرية و األجنبية ، و أخيرا المقارنة بي(إلخ...مشهورة، رسوم متحركة

 (.السعودية

 

 :مقدمة

بناءا على ازدياد توسع المدن و تعدد الوظائف التي يشغلها السكان، أصبح استعمال المركبات ضرورة من ضرورات      

ي، و هذه اإلستعماالت نتج عنها الكثير مزاولة النشاط اإلنساني، سواء كان ذلك لإلستعمال الرسمي أو التجاري او الشخص

 (.م و عبد الطيف بن دبيان العوفيبكر بن محمد ابراهي)من الحوادث و المخالفات المرورية التي أودت بأرواح بريئة 

و في هذا الصدد نجد بأن حوادث المرور في المجتمعات الدولية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة من المسببات      

في الوفيات إذ تنافس األمراض و األوبئة، و ما زاد من حدتها أن أضرارها مستمرة و ال تقتصر على فترة دون الرئيسية 

أخرى، حيث تفيد إحصاءات الحوادث المرورية المسجلة في العالم بأن عدد المصابين يصل سنويا إلى أرقام خيالية فهي 

خص بينهم نحو خمسة ماليين يصابون بحالة عجز، بينما مسؤولة عن إزهاق أرواح حوالي مليون و أربع مائة ألف ش

مليار دوالر سنويا، أي ما يكفي لمعالجة مشاكل المجاعة و التخلف و الفقر في عدة  155تصل الخسائر المادية إلى حوالي 

 (.7552طالب احسن، )دول 

الباحث النرويجي غابريال سون و هذه األرقام مرشحة لإلرتفاع ما لم يتم وضع حلول جذرية للحد منها فكما أشار 

Gabriel son  إلى أن حوادث السيارات عبر العالم تؤدي إلى وفاة مليون و مائتي ألف نسمة كل سنة تقريبان و إصابة

تحصل في الدول النامية فهو يشير إلى أن حركة المرور في الدول النامية  %11مليونا بإصابات جسدية و  ان  05

 (.7552أحمد مطهر، ) 7515من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول سنة  أصبحت عبارة عن كارثة و
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 80و بما أن الجزائر مثلها مثل بقية المجتمعات األخرى فهي تعاني و بشدة من هذه الظاهرة، حيث تؤدي إلى مقتل       

طالب أحسن، )جزائري  مليار دينار 20شخص يوميا و ان تكلفة الحوادث المرورية تتجاوز  755شخصا و إصابة نحو 

، و لكون العنصر البشري و تحديدا السائقين من األسباب الرئيسية في الحوادث القاتلة، فهم يتحملون نسبة كبيرة (7552

منها، فيما أخطاء المشاة و مساوئ الطرقات و نقائص العربات تمثل النسب الباقية، و بالتالي فهم بحاجة إلى توجيه و 

في سلوكياتهم أثناء قيادة المركبة بالتبصير إلى األمور المساعدة في تجنب الحوادث، فالبد من تظافر توعية دائمة للتحكم 

الجهود لزيادة الوعي و الثقافة المرورية، في وسط المجتمع كون الكثير من الجزائريين ال يلتزمون بسلوكيات القيادة 

ل منها إال أنها مازالت عاجزة عن تحقيق النتائج المرجوة منها السليمة بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة للتقلي

 .لغياب القناعة لدى المواطن بضرورة التقيد بعوامل السالمة و إلمامه بأهميتها

و في هذا المجال تبرز أهمية التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الحوادث المرورية من أصلها او على األقل التقليل منها 

ئجها السلبية على الفرد و المجتمع، و من هذا المنطلق تبرز أهمية الوقاية و التي ترتكز على الحمالت التوعوية و من نتا

المتمثلة في األنشطة المختلفة التي تهدف إلى تذكير مستعملي الطريق باألخطار التي تشكلها بعض السلوكيات المخالفة 

غلى وقوع حوادث مرورية مأساوية تهدف إلى التنبيه على اعتماد السلوك  لقواعد السالمة المرورية و التي غالبا ما تؤدي

السليم أثناء السياقة و محاولة اإلقناع بعدم ارتكاب الخطاء المرورية حفاظا على سالمة كل مستعملي الطريق و ال يتأتى 

التي تتحمل قدر كبير في نشر  ذلك إال من خالل تنمية و تعزيز المعارف و قواعد السالمة عن طريق الوسائل اإلعالمية

التوعية للحفاظ على سالمة الرواح و الممتلكات، بإنتاج مواد إعالمية إرشادية توعوية ذات طابع إنساني اجتماعي و بثها 

عبر وسيلة اإلعالم المرئية و التي يأتي في مقدمتها التلفاز كوسيلة إعالمية للتأثير في حياة الناس لما له من قدرة استهواء 

المشاهد و التاثير فيه و وجوده في المنزل يسهل من عملية التعرف للمادة اإلعالمية فهو يلعب دورا بارزا في تكوين 

 . الرأي العام و الوعي األمني 

 :مشكلة الدراسة

 :من خالل ما تم ذكره تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤالت التالية

 هل للبرامج الوقائية  تأثير على سلوك مستعمل الطريق؟  . 8

 ما هو موقف األفراد المستجوبين من القنوات التلفزيونية المستخدمة لتجسيد مبادئ  الوقاية المرورية؟. 7

 .؟(الجزائرية أو األجنبية)أي الحمالت المرورية أكثر تأثيرا . 1

األفراد، تلك الحمالت التوعوية التي تتضمن مشاهد مأساوية نتيجة قلة التوعية ما هو األسلوب الفعال الذي يؤثر على . 4

أناشيد، شخصيات هزلية، رسوم )أو تلك التي تحمل مضامين رمزية ( إلخ....دماء، موت، إعاقة بدنية)المرورية 

 ؟(إلخ...متحركة

 : أهداف  الدراسة

 .ستعمل الطريقمعرفة تأثير البرامج الوقائية  المرورية على سلوك م. 8

الكشف عن آراء و مواقف األفراد المستجوبين حول حمالت الوقاية المرورية المنشورة عن طريق اإلعالم الجزائري، . 7

 . و مدى تأثيرها النفسي على مستعملي الطريق

 (.الجزائرية أو األجنبية)معرفة أي الحمالت المرورية أكثر تأثيرا . 1

الذي يؤثر على األفراد، تلك الحمالت التوعوية التي تتضمن مشاهد مأساوية نتيجة قلة  التعرف على األسلوب الفعال. 4

أناشيد، شخصيات هزلية، رسوم )أو تلك التي تحمل مضامين رمزية ( إلخ....دماء، موت، إعاقة بدنية)التوعية المرورية 

 (.إلخ...متحركة
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 :اإلطار النظري للدراسة

 : الحمالت التوعوية: أوال

 : التوعوية الحملة هوممف. 1

المقصود بالحمالت التوعوية هي تلك األنشطة المختلفة التي تهدف إلى تذكير مستعملي الطريق باألخطار التي تشكلها 

بعض السلوكيات المخافة لقواعد السالمة المرورية ، و التي غالبا ما تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية مأساوية، و تهدف 

إلى التنبيه و اإلرشاد إلى اعتماد السلوك السليم أثناء السياقة، و محاولة اإلقناع لعدم ارتكاب  الحمالت التوعوية أيضا

و كل عملية توعوية يجب أن تتضمن موضوعا محددا و أن  .األخطاء المرورية حفاظا على سالمة كل مستعملي الطريق

 (.7551بوطالبي، . ) .بةتستهدف فئة أو شريحة معينة، على أن تتم في ظرف أو فترة زمنية مناس

 :مكونات الحمالت التوعوية. 7

المرسل و المستقبل و الرسالة التوعوية، و الوسيلة اإلعالمية، فنجاح : تتكون حمالت التوعية أساسا من أربعة عناصر

 .الحمالت التوعوية تعتمد على نجاح هذه العناصر

هم األشخاص المسؤولون عن توصيل عناصر الحملة التوعوية، و يكونون في العادة من األشخاص الذين  :المرسل 1.2

 .لديهم الخبرة المهنية و العلم و الثقافة المرتبطة بموضوع الحملة الذين يجيدون فن اإلدارة و التعامل مع اآلخرين

 .ة معينة مستهدفة من هذا البرنامجيمكن أن يكون عموم الناس أو أن تكون هناك شريح :المستقبل 2.2

 .المراد توصيلها إلى المتلقي...( تحذير، توجيه، إعالم،)فتتضمن المعلومة بشتى أنواعها  :الرسالة 3.2

فتنقسم إلى المرئي و المسموع و المكتوب باختالف أنواعها، فالمرئي التلفزيون و السينما و األنترنيت و  :الوسيلة 4.2

يشمل اإلذاعة و األشرطة السمعية و الخطب الدينية و غير ذلك، و المكتوب يتفاوت بين النشرات و غيرها، و المسموع 

 .المجالت و الجرائد اليومية و األنترنيت بمختلف تطبيقاته إلى غير ذلك من الوسائل 

 :أهمية الحمالت التوعوية. 1

، أوضح فيه أن الحمالت "تنمية المعارف المرورية  أهمية الحمالت التوعوية في" قدم علي ضبيان الرشيدي بحثا بعنوان 

ويرى ) التوعوية نشاط اتصالي منظم يهدف إلى إحداث تغييرات إدراكية أو سلوكية لدى جمهور محدد خالل وقت محدد 

البعض بأنها مجموعة من الجهود المنظمة التي تساعد على نقل فكرة معينة يمكن للجمهور وعيها، و يعزى ذلك إلى 

( بعض السلوكيات و اإلتجاهات)اعهم بما لحمالت التوعية اإلعالمية المنظمة من قدرة على تغيير و تعديل و تعزيز اقتن

لدى الجماهير عند استخدامها في إبراز قضية أو حدث من األحداث المحيطة بهم و جعلهم على علم و دراية بها قادرين 

 (.هـ 8472بحوث، مركز الدراسات و ال)على التعامل و التفاعل معها 

 :الوقاية المرورية: ثانيا

 :المرور حوادث من المرورية الوقاية مفهوم. 1

إن مفهوم الوقاية من حوادث المرور يعادل المفهوم العلمي للوقاية من الجريمة، و يصبح مفهوم الوقاية من حوادث 

احترافي يمكن أن تكون على شكل واحدة أو  المرور تبعا لذلك هو تدابير مجتمعية قبلية محسوسة ذات طابع عملي ميداني

 :أكثر أو كلها من تدابير على شكل
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 .برامج توعوية -

 .تأهيلية -

 .تدريبية -

 :على شكل تدابير إدارية قانونية في مجال

 .النظام المروري ككل -

 .قواعد المرور -

 (.تعليمات موقفية)تعليمات و توجيهات يومية حسب الظروف و الحاجة  -

 :تتعلق بالمحيط و التجهيزات تدابير -

 .الطرق و الشوارع -

 .إشارات المرور -

 .استخدام وسائل تقنية تكنولوجية -

و عليه فالوقاية من حوادث المرور هي قبل كل شيئ تدابير فعلية عملية، و ليست مجرد نصائح أو وعظ أو إرشاد،        

عن الوقاية المرورية، بل إن الوقاية المرورية هي تدابير ألن هذه األخيرة موجودة فعال و لكنها ليست مرادفة أو بديلة 

فعلية عملية قبلية، و ليست بعدية أي بعد حصول الحوادث المرورية، فالتدابير الوقائية تكون إذن بهدف الحيلولة دون 

  جتمع على حد سوا،وقوع الحوادث المرورية من أصله، أو على األقل التقليل منها، و من نتائجها السلبية على الفرد و الم

و هناك اعتقاد بعدم جدوى سياسة المكافحة الميدانية وحدها في مواجهة الحوادث المرورية، و هذا بكل بساطة ألن 

، و هي موجهة للمخالفين أنفسهم، بينما الوقاية المرورية هي "بعد الحادث"المكافحة الميدانية أو القمع، هي تدابير بعدية 

، ألنها تهدف لعدم ارتكابها، أو حصولها من أصله، و هي بذلك موجهة " ث المخالفات المروريةقبل حدو"تدابير قبلية 

لعامة الناس، و للسائقين المنضبطين ليبقوا على حالهم، و عليه فاإلستراتيجية و السياسة الحديثة في المجال المروري 

 :الوقائي يتشكل حسب اآلتي يجب أن تبنى على المثلث الوقائي بدل المثلث المكافحاتي، و المثلث

 .الوقاية -

 .المراقبة و الكشف -

 (.المثلث المكافحاتي)اإلنذار و التدخل  -

 :أما المكافحة الميدانية تعني في األساس اإلعتماد على ثالثة أجهزة

 .األجهزة األمنية -

 .المحاكم -

 .السجون -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "التدخل"األجهزة األمنية 

 السجـــــــــــون المحـــــــــــــاكم
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فسياسة المكافحة وحدها أعتمد عليها لمدة طويلة، و لم تعط النتائج المرجوة، و هو ما يعني أنها غير كافية لوحدها،       

في مجال السيطرة على الحوادث المرورية، هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن السياسة المكافحاتية وحدها قد تصل بنا 

مفرغة، و هو ما يعني أنه كلما زادت الحوادث المرورية، و كلما كان هناك فشل في مجال التعامل مع حوادث إلى حلقة 

المرور، كان هناك طلب بمزيد من األجهزة األمنية و المزيد من العقوبات، و المزيد من العقوبات يؤدي إلى المزيد من 

السجون، و هو ما نسميه سياسة الحلقة المفرغة أو ثالوث  المحكومين، و المزيد من المحكومين يؤدي إلى المزيد من

 :الحلقة المفرغة، و لتوضيح األمر أكثر نذكر ما يلي

أن سياسة الوقاية المرورية في المجال المروري يجب أن تنطلق من السياق الزماني و المكاني الذي تعتمد فيه، و  :أوال

و بيانات، و حقائق ميدانية من المجتمع المعني، و من الفترة الزمنية هو ما يعني أنها يجب أن تكون مبنية على معطيات 

عوامل الحوادث المرورية في التعامل في التفاصيل قد تختلف باختالف الزمان و المكان و باختالف ) المحددة 

قيقية عن ، و هو ما يشير إلى ضرورة اإلنطالق من بحوث و دراسات ميدانية، و من معطيات و بيانات ح(األولويات

 .حوادث المرور، و عواملها في فترة زمنية محددة و في مكان أو مجتمع معين

، أي العوامل المحددة، (عوامل الخطر)الوقاية من حوادث المرور تنطلق من تحديد عناصر و مكامن الخطر نفسها  :ثانيا

سه، و هو يعني أن عدم تحديد عناصر أو و الواضحة المؤدية للحوادث المرورية في المكان المحدد و المجتمع المعني نف

 .مكامن الخطر يعني بالضرورة عدم إمكانية التصدي لها

الوقاية من حوادث المرور يجب أن تنصب على الشيئ، أو القيمة العليا المراد الحفاظ عليها، و هي في هذه الحالة  :ثالثا

صب المكافحة الميدانية على الخطر نفسه، و هنا نجد فرقا اإلنسان نفسه، و ذلك بهدف وقايته و إبعاد الخطر عنه، بينما تن

واضحا بين جوهر السياسة الوقائية، و جوهر السياسة المكافحاتية، و بصورة عامة فإن المعادلة النظرية في هذا المجال 

 . تشير إلى أنه كلما زادت التدابير الوقائية كلما قلت التدابير المكافحاتية و العكس بالعكس

و بين األخطار التي تواجه ( السائق أو الراجل ) السياسة الوقائية تنطلق من التفريق بين األخطار التي تواجه الفرد  :رابعا

 .النظام المروري ككل، و هو المنطلق الذي يحدد طبيعة السياسة المكافحاتية و طبيعة السياسة الوقائية

 :السياسة الوقائية تنطلق من تحديد :خامسا

 .الوقائية الموجهة للسائقالتدابير  -

 .التدابير الوقائية الموجهة للمركبات -

 .التدابير الوقائية الموجهة للمحيط و الطرقات -

السياسة الوقائية تركز على تعزيز اإلرادة، أي على تعزيز إرادة المواطن و قناعته في احترام قوانين و قواعد  :سادسا

عم تركز على الوصول إلى رأي عام مضاد للحوادث المرورية، و المرور و السلوك المروري الحضاري، و بصورة أ

 .هذا باتباع برامج التوعية الطويلة األمد، المحترفة اإلعداد و التطبيق

و الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن الفعل، و المقصود به الحادث المروري يسبق ردة الفعل اإلجتماعي اتجاه الحوادث  

عن طريق األجهزة األمنية و المحاكم و السجون، و هو ما يشير إلى أفضلية التدابير الوقائية  المرورية، و التي تكون عادة

التي تهدف إلى تعزيز اإلرادة في احترام القانون، و قواعد المرور و السلوك المروري الحضاري، و ليس فقط اإلعتماد 

 (.7585أحسن مبارك طالب، )على التدابير الردعية وحدها 

 :طبيقيالجانب الت

 : حمالت الوقاية و سلوك مستعملي الطريق. 1

أردنا معرفة  ما إذا كان للبرامج الوقائية  تأثير على سلوك مستعمل الطريق  و قد قدمنا بندا على شكل سلم مستوحى من 

Likert موضحا أن البرامج الوقائية تؤثر على سلوكات مستعملي الطريق، و قد بينت النتائج عموما ان القبول هيمن بـ ،

 .يبين النتائج المتحصل عليها حسب متغيري الجنس و السن  8الجدول .  % 14.1
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 + حمالت الوقاية 

 ردة الفعل

 السن الجنس

  61-51  51-41  41-31  31-21من   21أقل من  إناث ذكور

 (5) %5.5 (7) %85.5 (1)%70.1 (1) %81.1 (8) %11.1 (1) %81.1 (88) %81.4 موافق تماما

 (4) %11.1 (87) %15.5 (81) %48.2 (11) %00.2 (5) %5.5 (74) %00.1 (11) %41.1 موافق إلى حد ما

 (4) %11.1 (7) %85.5 (4) %87.2 (2) %88.2 (5) %5.5 (4) %2.1 (81) %80.2 محايد

 (4) %11.1 (4) %75.5 (0) %81.8 (88) %81.1 (7) %11.2 (2) %81.1 (82) %71.7 غير موافق إلى حد ما

 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %1.7 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %8.7 غير موافق تماما

 (12) %111 (21) %111 (31) %111 (59) %111 (3) %111 (43) %111 (82) %111 المجموع

 .السن-الجنس/سلوكات مستعملي الطريق  –الوقاية : 1جدول 

كن أكثر إقرارا بأن الحمالت و برامج الوقاية المرورية لهما انعكاس على (  %24.4) حسب متغير الجنس اإلناث 

سنة   15-75من الذكور، اما حسب متغير السن  فاألفراد من (  %02.2) ، و هذا مقارنة مع   سلوكات مستعملي الطريق

تبنوا وجهة النظر هاته، في حين أن بقية (  %25) سنة  05-45، و من ( %12.2) سنة  45-18و من (  12.0%) 

ج يبين النتائ 7الجدول . الشرائح العمرية األخرى فقد رفضوا هذه الفكرة أو كانوا مقسمين مابين الرفض و القبول

 .المتحصل عليها حسب المستوى التعليمي

 

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي غيرمتعلم المستوى التعليمي

 +حمالت الوقاية 

 ردة الفعل 

 (19) %15.2 (81) %81.8 (0) %82.2 (8) %88.8 (5) %5.5 (5)%5.5 موافق تماما

 (62) %49.6 (48) %01.2 (87) %47.2 (4) %44.4 (7) %71.1 (1)%11.1 موافق إلى حد ما

 (17) %13.6 (1) %88.8 (7) %2.8 (7) %77.7 (1) %47.2 (7)  %77.7 محايد

 غير موافق إلى

 حد ما 

44.4% (4) 71.1% (7) 77.7% (7) 71.1% (1) 81.2% (85) 21.8% (26) 

 (1) %1.8 (5) %5.5 (8) %1.1 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 غير موافق تماما

 (125) %111 (72) %111 (28) %111 (9) %111 (7) %111 (9) %111 المجموع

 .المستوى التعليمي/سلوكات مستعملي الطريق  –الوقاية : 2جدول 
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بالنسبة لألفراد ( %00.0) نالحظ من خالل الجدول أن نسبة القبول ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي إذ تجاوزت       

بالنسبة الجامعيين، بينما األفراد الذين لم يتلقوا أي تعليم فقد رفضوا هذا (  %20)الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط، و 

يبين  1الجدول .  ، أما الذين لديهم مستوى تعليم ابتدائي كانوا مقسمين ما بين مؤيد و معارض( %44.4) المبدأ بنسبة 

 .عليها حسب متغير المهنةالنتائج المتحصل 

 المجموع بطال سائق طالب أعمال حرة أستاذ موظف المهنة

ردة + حمالت الوقاية 

 الفعل

 (19) %15.2 (8) %1.1 (8) %2.8 (1) %81.5 (4) %84.1 (1) %11.1 (4) %88.1 موافق تماما

 (62) %49.6 (1) %11.2 (4) %11.4 (2) %12.8 (85) %12.5 (85)%00.1 (78) %18.1 موافق إلى حد ما

 (17) %13.6 (7) %81.2 (7) %81.7 (4) %82.4 (4) %84.1 (8) %0.1 (4) %88.1 محايد

 غير موافق إلى

 حد ما 

84.2% (0) 0.1% (8) 11.1% (2) 15.4% (2) 72.1% (1) 1.1% (8) 21.8% (26) 

 (1) %1.8 (5) %5.5 (8) %2.8 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 غير موافق تماما

 (125) %111 (12) %111 (11) %111 (23) %111 (27) %111 (18) %111 (34) %111 المجموع

 .المهنة/سلوكات مستعملي الطريق  –الوقاية : 3جدول 

) و الموظفين (  %20) و البطالين (  %11.2) نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة رفض كانت لدى األساتذة 

، في حين أن بقية األصناف االجتماعية االقتصادية األخرى قبلت  بهذه الفكرة، و لكن أشاروا في نفس الوقت ( 21.1%

) و رفض تقارب (  %40.0) إلى أكبر نسبة رفض خصوصا السائقين الذين كانوا معتدلين مع نسبة قبول تقدر ب 

حياز أو عدم الحياز على رخصة السياقة، فيما يخص يقسم النتائج المتحصل عليها حسب متغير ال 4الجدول (.   11.4%

 .إذا كان أفراد العينة يسوقون ام ال، و فيما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفة مرورية او ال

ردة + حمالت الوقاية 

 الفعل

 المخالفة  المرورية السائقون رخصة السياقة

 ال نعم ال نعم ال نعم

 (85) %88.0 (2) %71.2 (1) %81.1 (88) %81.4 (4) %80.4 (80) %80.7 موافق تماما

 (41) %00.7 (84) %11.1 (75) %41.0 (47) %08.7 (87) %41.7 (05) %05.0 موافق إلى حد ما

 (81) %84.2 (4) %85.0 (2) %81.1 (85) %87.7 (1) %88.0 (84) %84.8 محايد

 غير موافق إلى

 حد ما 

82.7% (82) 71.2% (2) 77.5% (81) 81.1% (1) 72.5% (88) 82.7% (80) 

 (8) %8.7 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %8.7 (5) %5.5 (8) %8.5 غير موافق تماما

 (87) %111 (38) %111 (43) %111 (82) %111 (26) %111 (99) %111 المجموع

 .المخالفة المرورية–السائقون–رخصة السياقة/ سلوكات مستعملي الطريق  –الوقاية : 4جدول 
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 :التلفزيون كوسيلة من وسائل الحمالت المرورية. 2

أردنا معرفة موقف األفراد المستجوبين اتجاه القنوات التلفزيونية  Osgoodمن خالل سلم موقفي مستمد من عند أسجود 

 .المستخدمة لتجسيد مبادئ الوقاية المرورية، محاولين بذلك معرفة الوسيلة التي يفضلها األفراد في هذا المجال

عليه نجد من خالل الجداول أن  التلفزيون هو الوسيلة اإلعالمية المفضلة ألنه يسمح بنشر واسع للحمالت الوقائية و و 

( %08.7)المناقشات مع الفاعلين في مجال السالمة المرورية، هذا ما ظهر من خالل مجمل استجابات أفراد العينة إذ أن 

يقسم النتائج  0الجدول . ي وسيلة لنشر الحمالت و برامج الوقاية المروريةيرون بانه دائما ما يكون اإلعالم التلفزيون

 .المتحصل عليها حسب متغيري الجنس و السن

 الوقاية

/ المرورية 

البرامج 

 التلفزيونية

 السن الجنس

  61-51  51-41  41-31  31-21من   21أقل من  إناث ذكور

 (8) %1.1 (87) %15.5 (2)%08.1 (11) %00.2 (7) %11.2 (72) %17.1 (12) %40.8 دائما

 (4) %11.1 (4) %75.5 (4) %87.2 (1) %85.7 (5) %5.5 (4) %2.1 (84) %82.8 غالبا

 (2) %01.1 (1) %75.5 (2) %72.5 (82) %17.7 (8) %11.1 (88) %70.1 (7) %10.4 نادرا

 (5) %5.5 (5) %5.5 (7) %1.0 (8) %8.2 (5) %5.5 (8) %7.1 (7) %7.4 أبدا

 (12) %111 (21) %111 (31) %111 (59) %111 (3) %111 (43) %111 (82) %111 المجموع

 .السن-الجنس/ التلفزيون -الوقاية المرورية: 5جدول 

فحسب رأيهن أن الوقاية المرورية يجب أن تكون دائما عن طريق ( %17.1)اإلناث أشرن إلى نسبة جد مرتفعة       

، و مع ذلك (%40.8)الحمالت و البرامج الوقائية، و هذا ما أشار إليه أيضا جزء كبير من الذكور التلفزيون من خالل 

يعتبرون بأن التلفاز نادرا ما يكون كوسيلة وقائية مرورية فعالة، هذا الموقف ( %10.4)هناك نسبة مرتفعة بما فيه الكفاية 

، أما بقية الشرائح العمرية األخرى فاألغلبية  (%01.1)سبة سنة بن 15-08األخير هو الغالب  لدى األفراد المسنين من 

يبين النتائج المتحصل عليها حسب  1الجدول .  اختارت االستعمال الدائم للتلفزيون كقناة لنشر الرسائل المرورية الوقائية

 .المستوى التعليمي
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 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي غير متعلم المستوى التعليمي

البرامج / الوقاية المرورية

 التلفزيونية

 (64) %51.2 (41) %02.2 (81) %02.8 (1) %11.1 (8) %84.1 (8)%88.8 دائما

 (18) %14.4 (1) %88.8 (7) %2.8 (7) %77.7 (1) %47.2 (1)%11.1 غالبا

 (41) %32.1 (81) %70.5 (85) %10.2 (4) %44.4 (1) %47.2 (0)  %00.1 نادرا

 (3) %2.4 (1) %4.7 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 أبدا

 (125) %111 (72) %111 (28) %111 (9) %111 (7) %111 (9) %111 المجموع

 .المستوى التعليمي/ التلفزيون -الوقاية المرورية: 6جدول 

من الجامعيين أغلبيتهم ( %02.2)من الثانويين و ( %02.8)من خالل قراءة النتائج المبينة في الجدول نالحظ أن 

يصرحون بأن التلفزيون هو وسيلة ذات امتياز في مجال الوقاية المرورية، في حين أن بقية الفئات األخرى مقسمين ما 

بين القول بأن التلفزيون نادرا ما يكون وسيلة لنشر الرسائل الوقائية، كما هو الحال بالنسبة لألفراد الذين لم يتلقوا أي تعليم 

، بينما المستجوبين الذين لديهم مستوى تعليمي ابتدائي فهم (%44.4)و الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط ( 00.1%)

.  كوسيلة وقائية مرورية(  %47)أو غالبا ما تكون متداولة أكثر في التلفاز ( %47.2)مقسمون ما بين االستعمال النادر 

 .لمهنةيبين النتائج المتحصل عليها حسب متغير ا 2الجدول 

 المجموع بطال سائق طالب أعمال حرة أستاذ موظف المهنة

 الوقاية 

البرامج / المرورية

 التلفزيونية

 (64) %51.2 (2) %20.5 (1) %72.1 (87) %07.7 (81) %41.7 (85) %00.1 (82) %05.5 دائما

 (18) %14.4 (8) %1.1 (1) %72.1 (7) %1.2 (0) %81.0 (1)%81.2 (4) %88.1 غالبا

 (41) %32.1 (7) %81.2 (0) %40.0 (1) %14.1 (1) %72.1 (0) %72.1 (87) %10.1 نادرا

 (3) %2.4 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %4.4 (8) %1.2 (5) %5.5 (8) %7.2 أبدا

 (125) %111 (12) %111 (11) %111 (23) %111 (27) %111 (18)  %111 (34) %111 المجموع

 .المهنة/التلفزيون -المروريةالوقاية : 7جدول 

إن اللجوء المستمر للتلفزيون كوسيلة إعالمية مفضلة في مجال الوقاية المرورية هو الرأي المقبول من طرف جزء       

، (%41.7)، و ذوي المهن الحرة (%05)، الموظفين (%07.7)، الطلبة (%00.1)، األساتذة (%20)كبير من البطالين 

وحدهم من يعتبرون بأن التلفزيون يجب أن يستعمل نادرا في مجال الوقاية المرورية " السائقون"و محترفي الطريق 

يقسم النتائج المتحصل عليها حسب متغير الحياز أو عدم الحياز على رخصة  1الجدول (.  %40.0)بنسبة تقارب 

 .د ارتكبوا مخالفة مرورية او الالسياقة، فيما يخص إذا كان أفراد العينة يسوقون ام ال، و فيما إذا كانوا ق
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 الوقاية 

البرامج / المرورية

 التلفزيونية

 المخالفة  المرورية السائقون رخصة السياقة

 ال نعم ال نعم ال نعم

 (42) %04.5 (82) %44.2 (72) %17.1 (12) %40.8 (81) %18.0 (41) %41.0 دائما

 (87) %81.1 (1) %80.1 (1) %84.5 (87) %84.1 (1) %88.0 (80) %80.7 غالبا

 (72) %18.5 (88) %14.7 (2) %75.2 (18) %12.1 (1) %71.8 (14) %14.1 نادرا

 (8) %8.7 (7) %0.1 (8) %7.1 (7) %7.4 (8) %1.2 (7) %7.5 أبدا

 (87) %111 (38) %111 (43) %111 (82) %111 (26) %111 (99) %111 المجموع

 .المخالفة المرورية–السائقون–رخصة السياقة/ التلفزيون-المروريةالوقاية : 8جدول 

و لو أن جميع الفئات فضلوا بامتياز االستعمال الدائم للتلفزيون كأداة من أجل الوقاية المرورية، إال أن النسب تختلف، فهذا 

، و الذين ليست (%17.1)ال يسوقون  ، و الذين(%18.0)الرأي هو الغالب لدى األفراد الذين ليس لديهم رخصة سياقة 

 (.%04)لديهم مخالفة مرورية 

 :حمالت الوقاية المرورية في الجزائر. 3

لقد كان هدفنا هو معرفة آراء و مواقف األفراد المستجوبين حول حمالت الوقاية المرورية المنشورة عن طريق اإلعالم 

مفتوحة سمحت باستخالص سلم  موضوعي أين مجمل األجوبة الجزائري، و التحليل الموضوعي لإلجابات على أسئلة 

إذ أن أصحاب ( %44)األول يتضمن تأييد و تفضيل الحمالت الوقائية الجزائرية بنسبة : أبرزت هيمنة اتجاهين رئيسيين

ا السائق، أما هذا االتجاه يرون بأنها تقدم بطريقة فعالة، مفيدة، جادة، و لها تأثير على نفسية مستعمل الطريق، و ال سيم

االتجاه اآلخر فقد أحطوا من شأنها، و اعتبروها بأنها غير نافعة، مثيرة للسخرية، غير كافية، رديئة و غير كفؤة، و 

، و لهذا أضيفت فكرة مفادها ضرورة تحسين مستوى الحمالت لتكون أقرب من (%45.1)رسالتها ال تصل إلى المستقبل 

صرحت بأنها ال تتابع هذا النوع من البرامج، و ليسوا من ( %87)أن أقلية قليلة ، في حين (%17.1)الواقع الجزائري 

 .يقسم النتائج المتحصل عليها حسب متغيري الجنس و السن 2الجدول . المشاهدين للتلفزيون الجزائري
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 حمالت الوقاية/اآلراء

 المرورية 

 السن الجنس

  61-51  51-41  41-31  31-21من   21أقل من  إناث ذكور

 الحمالت الوقائية 

 فعالة ولها تأثير على 

 مستعملي الطريق

72.8%  

(17) 

12.2%  

(71) 

05.5%  

(7) 

12.0%  

(11) 

81.2% 

(2) 

45.5% 

 (85) 

70.5%  

(1) 

 ال يشاهدون هذا

 النوع من البرامج 

2.1%  

(1) 

88.0% 

 (2) 

70.5%  

(8) 

0.2%  

(0) 

88.2%  

(0) 

87.5% 

 (1) 

1.1% 

 (8) 

 غير فعالة و ال تحقق

 أهدافها 

17.2%  

(11) 

74.1%  

(80) 

70.5%  

(8) 

71.8%  

(71) 

47.2% 

 (81) 

75.5%  

(0) 

11.1%  

(4) 

  %77.2 تحسين مستوى الحمالت

(70) 

71.7% 

 (81) 

5.5%  

(5) 

71.4%  

(70) 

71.7%  

(88) 

75.5% (0) 5.5%  

(5) 

 %1.7 بدون إجابة

 (2) 

5.5%  

(5) 

5.5%  

(5) 

7.1%  

(7) 

7.4%  

(8) 

1.5%  

(7) 

11.1% 

 (4) 

  %111 المجموع

(82) 

111%  

(43) 

111%  

(3) 

111%  

(59) 

111%  

(31) 

111% (21) 111%  

(12) 

 .السن-الجنس/ آراء مستعملي الطريق حول حمالت الوقاية المرورية الجزائرية: 9جدول 

، و (%17.2)لحمالت الوقاية المرورية الجزائرية و ذلك بنسبة يتجلى من خالل الجدول أن الذكور كانوا أكثر انتقادا 

يرون بأنها ليست كفؤة، و ال توصل الرسالة إلى مشاهد التلفزة، أما اإلناث فقد استحسن حمالت الوقاية المرورية 

مستعملي الطريق، أما و من بينهن من يرون بانها ذات نوعية جيدة و فعالة، و لها تأثير على ( %12.2)الجزائرية بنسبة 

سنة  75حسب متغير السن فالرأي المؤيد لحمالت الوقاية المرورية الجزائرية ممثل أكثر لدى الفئة العمرية األقل من 

 45-18، في حين أن بقية الشرائح العمرية األخرى من (%120)سنة  15-75، و من (%45)سنة  05-48، من (05%)

يعتبرون بان حمالت الوقاية المرورية الجزائرية غير كافية و ال تف ( %11.1)سنة  15-08و من ( %47.2)سنة 

 .يبين النتائج المتحصل عليها حسب المستوى التعليمي 85الجدول .  بالغرض المطلوب

 

 

 

 

 

 



LRPUR 2013 –1er Séminaire national: Les accidents de la route entre le comportement des usagers de la route 

et la régulation du Trafic. Batna, ALGERIE, 24-25 Avril 2013 

 

458 
 

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي غير متعلم المستوى التعليمي

 حمالت الوقاية /اآلراء

 المرورية

 الوقائية فعالةالحمالت 

 ولها تأثير على مستعملي  

 الطريق

88.8% 

(8) 

71.1%  

(7) 

22.1%  

(2) 

10.2% 

 (85) 

41.1% 

 (10) 

44.1% 

 (55) 

 ال يشاهدون هذا النوع من

 البرامج 

5.5% 

(5) 

84.1%  

(8) 

5.5%  

(5) 

84.1%  

(4) 

81.2%  

(85) 

12.1%  

(15) 

 غير فعالة و ال تحقق

 أهدافها 

44.4%   

(4) 

71.1%  

(7) 

88.5%  

(8) 

05.5%  

(84) 

48.2%  

(15) 

41.8%  

(51) 

  %5.5 تحسين مستوى الحمالت

(5) 

84.1%  

(8) 

77.7%  

(7) 

70.5%  

(2) 

41.8%  

(18) 

32.8%  

(41) 

   %44.4 بدون إجابة

(4) 

84.1%  

(8) 

88.8%  

(8) 

1.1%  

(8) 

7.1% (7) 2.7% (1) 

  %111 المجموع

(9) 

111%  

(7) 

111%  

(9) 

111%  

(28) 

111% 

 (72) 

111%  

(125) 

 .المستوى التعليمي/ آراء مستعملي الطريق حول حمالت الوقاية المرورية الجزائرية : 11جدول 

لم ( %05)، و الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي (%44.4)يتضح من خالل الجدول أن األفراد الذين لم يتلقوا أي تعليم 

الذين ( %22.1)المرورية الجزائرية، على نقيض األفراد الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط يؤيدوا البرامج الوقائية 

أيدوا ذلك، في حين أن الجامعيين و الذين لديهم مستوى تعليمي ابتدائي كان موقفهم معتدل ما بين الوضعيتين، إذ أن نسبة 

 . كبيرة كانت مع هذه الحمالت، و نسبة أخرى غير مقتنعة بها
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 .يبين النتائج المتحصل عليها حسب متغير المهنة 88الجدول 

 المجموع بطال سائق طالب أعمال حرة أستاذ موظف المهنة

حمالت الوقاية /اآلراء

 المرورية

 الحمالت الوقائية

 فعالة ولها تأثير 

 على مستعملي 

 الطريق 

17.4%  

(88) 

05.5%  

(2) 

12.5%  

(85) 

21.2% 

 (82) 

72.1% 

 (1) 

48.2% 

 (0) 

44.5%  

(00) 

 ال يشاهدون هذا

 النوع من البرامج 

84.2%  

(0) 

77.7% 

(4) 

2.4%  

(7) 

1.2%  

(7) 

2.8% 

 (8) 

1.1%  

(8) 

87.5%  

(80) 

 غير فعالة و ال

 تحقق أهدافها 

44.8%  

(80) 

77.7 

%(4) 

44.4 

%(87) 

15.4% 

(2) 

04.1% 

(1) 

01.1% 

(2) 

45.1% 

(08) 

 تحسين مستوى 

 الحمالت

42.8%  

(81) 

00.1%  

(85) 

77.7%  

(1) 

82.4%  

(4) 

2.8%  

(8) 

11.1%  

(4) 

17.1%  

(48) 

  %0.2 بدون إجابة

(7) 

5.5%  

(5) 

84.1%  

(4) 

4.4%  

(8) 

2.8%  

(8) 

1.1%  

(8) 

2.7%  

(2) 

  %111 المجموع

(34) 

111%   

(18) 

111%  

(27) 

111%  

(23) 

111%  

(11) 

111%  

(12) 

111%  

(125) 

 .المهنة/آراء مستعملي الطريق حول حمالت الوقاية المرورية الجزائرية : 11جدول 

استحسنوا حمالت الوقاية المرورية الجزائرية و اعتبروها بأنها ذات كفاءة و لها ( %05)، األساتذة (%21.2) الطلبة

األخرى لم يؤيدوا هذه الحمالت الوقائية و خاصة تأثير على مستعملي الطريق، في حين أن بقية الفئات االجتماعية المهنية 

يقسم النتائج المتحصل عليها حسب متغير الحياز أو عدم  87الجدول (. %04.1)و السائقون ( %01.1)لدى البطالين 

ة أو الحياز على رخصة السياقة، فيما يخص إذا كان أفراد العينة يسوقون آم ال، و فيما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفة مروري

 .ال
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حمالت الوقاية /اآلراء

 المرورية

 المخالفة  المرورية السائقون رخصة السياقة

 ال نعم ال نعم ال نعم

 الحمالت الوقائية 

 فعالة ولها تأثير على 

 مستعملي الطريق

15.2% (47) 11.7% (81) 11.5% (10) 15.1% (75) 14.5% (81) 18.0% (12) 

 ال يشاهدون هذا 

 البرامجالنوع من 

1.1% (87) 1.1% (1) 2.4% (85) 2.2% (0) 1.4% (1) 2.2% (87) 

 غير فعالة و ال تحقق 

 أهدافها

15.2%(47) 71.0%(2) 15.7%(17) 72.7%(82) 11.7%(82) 72.4%(14) 

 (17) %70.1 (2) %82.7 (81) %72.2 (71) %78.2 (1) %82.2 (10) %70.1 تحسين مستوى الحمالت

 (2) %0.2 (7) %4.1 (1) %4.1 (1) %0.2 (1) %1.1 (1) %4.4 بدون إجابة

 (87) %111 (38) %111 (43) %111 ( 82) %111 (26) %111 (99) %111 المجموع

 .المخالفة المرورية–السائقون–رخصة السياقة/ آراء مستعملي الطريق حول حمالت الوقاية المرورية الجزائرية : 12جدول 

األفراد الذين لديهم عالقة مع السياقة و الطريق، الذين لديهم رخصة سياقة، الذين يسوقون و نالحظ من خالل الجدول ان 

الذين لديهم سابقا مخالفة مرورية موقفهم كان معتدل اتجاه حمالت الوقاية المرورية الجزائرية ما بين مؤيد و معارض 

كدوا على عدم تأييدهم لهذه الحمالت الوقائية، في حين بنسب متقاربة، أما المستجوبون الذين لديهم سابقا مخالفة مرورية أ

 .أن بقية األصناف األخرى أيدوا ذلك و هذا ما يظهر خصوصا لدى الذين ال يسوقون

 (:  الجزائرية أو األجنبية)الحمالت الوقائية المفضلة .  4

 17)جزائرية على عينة قوامها تتضمن حمالت توعوية أجنبية و ( 16)قمنا بعرض مجموعة من الفيديوهات عددها 

و تتضمن هذه الفيديوهات لقطات سمعية بصرية، قصيرة المدة تشمل سيناريو وجيزا جدا يبرز مثال سلوكا خاطئا ، (فردا

يؤدي إلى وقوع ما ال يحمد عقباه، أو سلوكا سليما يؤدي إلى نتائج مرضية، أي أنه يظهر سلوكا ايجابيا قصد تحبيبه و 

وذلك و عرض سلوك سلبي و التشديد على عواقبه المأساوية بغية التحذير منه و اجتناب اإلتيان بمثله، اإلحتذاء به، أ

بغرض التعرف على األسلوب الفعال الذي يؤثر على المتلقي، تلك الحمالت التوعوية التي تتضمن مشاهد مأساوية نتيجة 

أناشيد، شخصيات هزلية، )لك التي تحمل مضامين رمزية أو ت( إلخ....دماء، موت، إعاقة بدنية)قلة التوعية المرورية 

 .، و بعد ذلك قمنا بالمقارنة بين الحمالت التوعوية الجزائرية و األجنبية(إلخ...رسوم متحركة

و في هذا الصدد أعددنا استمارات تتضمن أسئلة حول موضوع الحملة التوعوية، قمنا بطرحها على الفئة المستهدفة 

بالعملية، و تلقي إجاباتهم، و بعد ذلك جمعت تلك اإلستجابات، و تمت دراستها و تحليلها لمعرفة نسبة من شملتهم العملية 

 . محتوى هذه الرسالة و اإلقتناع بمغزاهاو تلقوا رسالتها، و التأكد من نسبة استيعاب 
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 الحمالت 

 المفضلة

 السن الجنس

  51-41  41-31  31-21من   21أقل من  إناث ذكور

 (5) %5.5 (8)%88.88 (4) %45 (7) %05 (4) %70 (1) %47.10 (تشيك) 7الحملة 

 (5) %5.5 (8) %88.88 (7) %75 (8) %70 (7) %87.05 (7) %71.02 (كندا) 4الحملة 

 (5) %5.5 (7) %77.77 (5) %5.5 (8) %70 (7) %87.05 (8) %84.71 (فرنسا) 0الحملة 

 (5) %5.5 (7) %77.77 (7) %75 (5) %5.5 (1) %81.20 (5) %5.5 (كندا) 2الحملة 

 (8) %855 (1) %11.11 (2) %21 (5) %5.5 (4) %70 (5) %5.5 (االمغرب) 2الحملة 

 (5) %5.5 (1) %11.11 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %1.70 (5) %5.5 (الجزائر) 84الحملة 

 (5) %5.5 (8) %88.88 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %84.71 (فرنسا) 80الحملة 

 (1) %111 (9) %111 (11) %111 (4) %111 (16) %111 (7) %111 المجموع

 السن و الجنس/ الحمالت المفضلة ( 13)جدول 

، الحملة 80، 84، 2، 2، 4، 7: من الجدول ان الحمالت التي تم تفضيلها من قبل العينة هي كما يلي على الترتيب نالحظ

بنسبة  80و  0، ثم الحملة %71.02بنسبة  4، تلتها الحملة رقم  %47.10هي التي نالت أعلى نسبة لدى الذكور  7رقم 

ثم  %81.20بنسبة  2، تلتها الحملة %70بنسبة  7ن للحملة ، بينما اإلناث فقد كانت أعلى نسبة تفضيل له84.71%

، أما حسب متغير السن فيالحظ من الجدول أن  %1.70بنسبة  84، و في األخير الحملة %87.05بنسبة  0و  4الحملة 

األقل ، أما الفئة  0و  4من هذه الفئة فضلت الحملة  %70، في حين أن 7سنة فضلت الحملة  75من الفئة األقل من  05%

و الفئة األقل من % 75التي كانت نسبتها  2و  2و  4مقارنة بالحملة % 45 7سنة فقد كانت نسبة تفضيلها للحملة  15من 

التي كانت نسبتها  7،4،2،84،80مقارنة بالحملة % 77.77بنسبة  2و  0سنة كانت أعلى نسبة تفضيل لها للحملة  45

 (.%855)  2لت الحملة سنة فقد فض 05، أما الفئة األقل من 88.88%
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 السن الجنس سبب اإلقتناع

  51-41  41-31  31-21من   21أقل من  إناث ذكور

 (8) %4.21 (1)%71.01 (1) %84.71 (8) %4.21 (0) %48.11 (7) %45 مؤثرة و صادمة

 مبرزة لسلوك 

 الخطر

15% (1) 70% (1) 4.21% (8) 82.54% (4) 4.21% (8) 5.5% (5) 

 (5) %5.5 (7) %2.07 (8) %4.21 (5) %5.5 (1) %70 (5) %5.5 احترافية

 (8) %4.21 (5) %5.5 (5) %5.5 (5) %5.5 (8) %1.11 (5) %5.5 إمكانية اإلستهداف

 (21) %111 (31) %111 (59) %111 (3) %111 (12) %111 (5) %111 المجموع

 .السن و الجنس/ سبب اإلقتناع (: 14)جدول 

من الذكور صرحوا بأن سبب إقتناعهم بالحملة التوعوية المختارة ترجع لكونها ( %45)يتجلى من خالل الجدول أن       

من اإلناث من ( %48.11)أقروا بأنها مبرزة لسلوكات الخطر، و هذا مقابل  % 15مؤثرة و صادمة، في حين أن 

( %1.11)مبرزة لسلوك الخطر و احترافية، أما منهن يرون بأنها ( %70)صرحن بأنها مؤثرة و صادمة، في حين أن 

سنة  15-75، (%4.21)سنة  75فقد صرحن بإمكانية اإلستهداف ، أما حسب متغير السن فالفئة العمرية األقل من 

فقد صرحوا بأن سبب إقتناعهم بالحملة التوعوية المختارة  4.21سنة   05-48، (%71.01)سنة  15-45، (84.71%)

 (سنة  15-75و من ( 4.21)سنة   75أن مشاهدها صادمة و مؤثرة ،في حين أن الفئة األقل من  ترجع إلى  اعتبار

-18و من  % 4.21 سنة  15-75،  يرون بأنها مبرزة لسلوكات الخطر، و من %4.21سنة  45-18و من  ) 82.54%

إمكانية استهدافهم لمثل هذه أقروا ب( % 4.21)سنة  05-48يرون بأنها احترافية، في حين أنه من ( % 2.07)سنة  45

 .السلوكات الخطيرة

 

 :مناقشة عامة

أردنا معرفة رأي المستجوبين الخاص بمجال الوقاية المرورية، و موقفهم اتجاه الحمالت و برامج الوقاية المرورية، 

 .أساليب الوقاية و على وجه الخصوص حمالت الوقاية المرورية الجزائرية،

قبلوا فكرة بأن برامج الوقاية تؤثر على سلوكات مستعملي الطريق، هذا االتجاه معلن أكثر لدى كما أن أغلبية األفراد 

سنة، و قد تبين لنا أن نسبة القبول  05-48سنة، و من  45-18سنة، و من  15-75النساء، و الفئة العمرية المحصورة من 

، البطالون، الموظفون، األفراد الذين ليست لديهم ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي، و تبقى مهيمنة من طرف األساتذة

 .مخالفة مرورية، في حين ان أكبر نسبة للرفض كانت لدى السائقون و الذين لديهم سابقا مخالفة مرورية

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك بعد آخر لهذه الدراسة و هو معرفة موقف األفراد من األساليب و القنوات المفضلة في مجال 

ية المرورية، و قد اقترحت ثالثة طرق للمستجوبين تتمثل في التلفزيون، المحاضرات و الملتقيات العلمية، و دروس الوقا

التربية المدنية و المرورية لألطفال، و قد أدلت النتائج ان التلفزيون يبقى الوسيلة اإلعالمية المفضلة من طرف أفراد 

لفزيونية تعد دائما أفضل طريقة للوقاية المرورية، هذا الموقف كان أكثر العينة، و أغلبيتهم يعتبرون أن البرامج الت

اإلناث، األفراد الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي و جامعي، البطالون، األساتذة، الطلبة، الموظفون، : وضوحا لدى

 .ةاألفراد الذين ليس لديهم رخصة سياقة، الذين ال يسوقون، و الذين ليس لديهم مخالفة مروري
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و فيما يخص اآلراء و المواقف اتجاه حمالت الوقاية المرورية المنتشرة عن طريق اإلعالم الجزائري، فجزء من العينة 

المدروسة يعتبرونها فعالة و لها تأثير على سلوكات مستعملي الطريق، في حين أن الجزء اآلخر يعتبرونها غير كفؤة و 

الرسالة إلى المستقبل، و قد كان الذكور أكثر انتقادا لها، و كذلك الفئتين العمريتين غير كافية و ال تف بغرضها في إيصال 

سنة، و األفراد الذين لديهم مستوى تعليمي متوسط، البطالون، السائقون و الذين لديهم  15-08سنة، و من  45-18من 

و الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي، الطلبة، سنة و األفراد بدون تكوين، 75سابقا مخالفة مرورية، أما اإلناث، األقل من 

 .األساتذة و الذين ال يسوقون كانوا أكثر تفضيال لحمالت الوقاية المرورية الجزائرية

إال أنه ما يعاب على بعض الحمالت التوعوية المرورية األجنبية حسب وجهة نظر العينة هو أنها تحتوي على مشاهد 

نظم اإلجتماعية و العقائدية السائدة في المجتمع، فكما هو معروف أنه لكي تحقق الرسالة يعتبرها البعض منافية للقيم و ال

أن يكون محتوى الرسالة التوعوية سهل الفهم  التوعوية الهدف المتوخى منها يجب أن تتوفر على عدة شروط أساسية منها

الخاصة بالفئة المستهدفة، و قابلة للتصديق، فالمادة  و مرتبطا بالمنظومة اإلجتماعية المتمثلة في العقيدة و القيم و العادات

إذا لم تكن صحيحة ال يتقبلها عقل الفئة المستهدفة فينفر منها، كما يشترط أن تكون عناصرها متسقة و مترابطة مع بعضها 

 .ةالبعض و خالية من التناقض، و أن تكون هذه المادة قابلة للتنفيذ في شكل سلوك من قبل الفئة المستهدف

بهدف مقارنة الحمالت التوعوية األجنبية و الجزائرية تم طرح سؤال عام على المستطلعين مفاده أي الحمالت التوعوية 

اقروا بتفضيلهم للحمالت األجنبية على حساب الحمالت الجزائرية كون هذه األخيرة من  %22تفضل؟ كانت النتيجة أن 

مثال ذلك حملة التوعية المرورية التي مثلها )مل الشخصيات الكوميدية وجهة نظرهم ال تعكس الواقع و غير مؤثرة تستع

، كما يعاب عليها أنها تفتقر للغة السليمة الهادفة و ضعف توظيفها للصورة بطريقة مؤثرة و (الكوميدي صالح أوقروت

زائرية غير ممنهجة و مقنعة، و أكثر من ذلك فهي تفتقر بصورة كبيرة إلى اإلحترافية، فمعظم الحمالت التوعوية الج

مخططة بعكس األجنبية التي يالحظ أنها تعتمد على أفكار مدروسة هادفة و واقعية، فيها نوع من اإلحترافية تؤثر على 

 .المتلقي إلعتمادها على جودة الصورة و الصوت و تناسق األحداث

من ( %22)رمزية فقد أظهرت النتائج بأن و فيما يخص األسلوب الفعال الذي يؤثر على المتلقي، المواقف الصدمية أو ال

التي ركزت على المشاهد الدموية و  7المتلقين بينوا فعالية المشاهد الصدمية و تأثرهم بها، كما هو الحال في الحملة 

و في هذا مواقف مأساوية في حين لم يتم تفضيل استخدام سلوكات سليمة التي ال تؤدي إلى نتائج كارثية و غير مرضية، 

دد نجد اختالف توجهات المختصين في التربية و التوعية فيما يخص األسلوب الفعال الذي يؤثر على سلوك المتلقي، الص

فاإلتجاه األول يرى وجوب التركيز على المثال الجيد و السلوك السليم لترسيخه في نفس المتلقي فيتصرف وفقا لهذا 

لمركبة و الطريق، و يرى أن إبراز األحداث األليمة و الصور و النموذج المثالي ، و يقلده في سلوكه و تعامله مع ا

 .المشاهد المؤلمة تصدم المتلقي و تؤلمه فيبتعد عنها و ال يتحمل متابعتها و بالتالي ال يتحقق الهدف المتوخى من الرسالة

لى وقوع حادث خطير أما أنصار اإلتجاه الثاني فيرون أن عرض المشاهد المؤلمة مثل ارتكاب مخالفة خطيرة تؤدي إ

يتسبب في وفاة الركاب و إصابة بعضهم بجروح بليغة، مع إبراز المشاهد الدموية، يرون أن هذا يصدم فعال المتلقي فيؤثر 

فيه تأثيرا عميقا، يجعله يتفادى ارتكاب مثل تلك المخالفات، و ال يقوم بتصرفات سيئة أثناء سياقته للمركبة أو سيره عبر 

تحقق الهدف أال و هو تهذيب سلوك مستعملي الطريق، أي جعله يدرك األخطار التي تسببها مخالفة الطريق و بذلك ي

 .و إقناعه بوجوب اإلقالع عن ارتكاب تلك المخالفات مستقبال  قواعد السالمة المرورية

بل هما مكمالن لبعضهما و بناءا عليه فإن  بوطالبي  يرى بان التجارب الميدانية أثبتت أن كال األسلوبين مفيد و ناجح، 

البعض ، فهناك مواضيع يالئمها األسلوب الصدمي لتحقيق الهدف مثل إظهار مخاطر اإلفراط في السرعة، و ذلك أن 

أسلوب المثال السليم قد ال يؤثر في المتلقي، فالصور و المشاهد الدموية التي تظهر الضحايا قتلى و مصابين و مخضبين 

ي و تصدمه، و كلما حاول اإلفراط في السرعة تذكر تلك العواقب الوخيمة فيخفف من سرعة بالدماء تهز مشاعر المتلق

المركبة، لكن هذا األسلوب إن كان يالئم فئة السواق، فهو بطبيعة الحال ال يالئم األطفال ألن مشاعرهم المرهفة ال تقوى 

لنموذج المثالي و التركيز على القدوة المثلى على تحمل تلك المشاهد المرعبة ، فمع هذه الفئة يجب استعمال أسلوب ا

 .لغرسها في نفوسهم
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحاج لخضر باتنة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 قسم العلوم االجتماعية 

-مخبر سيكولوجية مستعملي الطريق -  

 

 :االول حول توصيات الملتقى الوطني 

 حوادث المرور بين مستعملي الطريق و تنظيم المرور

        

انعقد ملتقى وطني حول حوادث المرور بين سلوك مستعملي  42/42/42/4402في يومي األربعاء والخميس       

حيث تعرضت فيها أربعة وأربعون مداخلة متعددة المحاور  الطريق وتنظيم المرور لمخبر سيكولوجية مستعملي الطريق،

بالدراسة والمناقشة لهذه اإلشكالية المهمة، تبادل فيها مجموعة من األساتذة والدكاترة المشاركون الذين حضروا من 

 . مختلف جامعات الوطن األفكار واآلراء المتعلقة بموضوع التربية المرورية

 :بالتوصيات التاليةتوج الملتقى في ختام أشغاله 

التي  تثمين دور الشرائح المجتمعية المختلفة خاصة المدنية منها للمشاركة في مثل هذه الملتقيات والتظاهرات العلمية -1

 .تتناول بالدراسة موضوع التربية المرورية

إلذاعات تخص للوقاية من حوادث المرور في ا اإلشهاريةتثمين مشاركة وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة البرامج  -2

 .موضوع التربية المرورية، من مختلف المحطات الجهوية المسموعة والقنوات التلفزيونية

إشراك مصالح الدرك الوطني واألمن والشرطة والحماية المدنية والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور في  -3

 .التربية المرورية

 .الخاصة بالتربية المرورية وعرضها بطريقة تتالءم والفئات العمرية المختلفة اإلشهاريةتنويع اللوحات  -4

الخاص بالحافالت والشاحنات  و(  خاصة حزام األمن) تجهيز الحافالت الغير مجهزة بوسائل الوقاية والحماية -5

 Chronotachygrapheوالسيارات النفعية 

 .الطب المروري وإبرام اتفاقية مع مصالح طب العمل لتحرير شهادة األهلية في السياقة تفعيل -6

 خلق قاعدة معلومات بين جميع المصالح المعنية، بمتابعة الحوادث المرورية لتنسيق الجهود وتوحيد المعلومات -7

 .ة وعند فئة األطفال والمراهقينتدعيم الجوانب النفسية والتربوية لتوعية مستعملي الطريق لدى سائقي سيارات األجر -8

لدى فئة  تحسيس المجتمع عن طريق تظاهرات رياضية ميكانيكية في مضامير خاصة المتصاص النشاط الزائد -9

الشباب الولوعين بالسياقة، بشرط أن تكون مؤطرة من طرف متخصصين في هذا النوع من الرياضة، ويجب أن 

 .تخضع لشروط السالمة 

 .تحيينها حسب المستجدات التي تفرضها التغيرات السوسيوديموغرافية في المدن والقرىتنظيم حركة المرور و -11

ضبط الصالحيات المتداخلة بشأن التنظيم المروري بين مختلف الهيئات فيما يخص تسيير المنشآت القاعدية وتخطيط  -11

 .إنجاز الطرقات

  .إدراج مادة التربية المرورية في النظام التربوي الجزائري -12

قاعدة وطنية للمعلومات  (UAR) والسلطات األمنية ألجل خلق ة التنسيق بين اإلتحاد الوطني للتاميناتضرور -13

 .والبيانات تتولى مهام سحب نقاط رخصة السياقة مضافة إليها الرفع من قيمة قسط التأمين

 .ضرورة توحيد معايير حساب قسط تأمين السيارات -14

تقيات أخرى تعالج موضوعات لها صلة باإلشكاليات المطروحة في هذا تدعيم النتائج المتوصل إليها لبرمجة مل -15

 .الملتقى الوطني
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ثمغى ػهى انُفظ كهٛخ انؼهٕو ، 2002انًخجش ػبو  أَشئ

ش ثبرُخ، ٔ انٓذف يُّ اإلعزًبػٛخ  ثغبيؼخ انحبط نخع

فًٛب ٚخص حٕادس انًشٔس، ٔ ْٕ دق َبلٕط انخطش 

عشاءاد انالصيخ نهٕلبٚخ يُٓب، ال عًٛب أٌ رٕخٙ اإل

اإلحصبئٛبد رشٛش إنٗ أٌ انغضائش رصُف فٙ انًشارت 

ٔ . األٔنٗ ػشثٛب ٔ حزٗ ػبنًٛب فٙ ػذد انحٕادس

لزٛم فٙ انٕٛو  13انٕغُٛخ  انًصبدساحصذ ثؼط 

ًب عؼم انًٓزًٍٛ ي 2012خ شٓش عٕاٌ انٕاحذ ثذاٚ
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عٛكٕنٕعٛخ انغبئك، انزشثٛخ ٔ انضمبفخ انًشٔسٚخ، انٕلبٚخ 

 ٔانؼمٕثبد.
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 يهتقى وطني حولُٚظى : 
حوادث انًرور بين سهوك 

 يستعًهي انطريق 

 و تنظيى انًرور
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 انرئيس انشرفي نهًهتقى

 أ/د. ثٍ ػجٛذ انطبْش يذٚش انغبيؼخ
 

 رئيس انًهتقى
 أ/د. سحبل غشثٙ يحًذ انٓبد٘



 

 

 

 

 

 

 إشكانية انًهتقى:
ثشص انًشكالد انزٙ أرؼذ انحٕادس انًشٔسٚخ أحذ 

فٙ يُحُٗ  ، خبصخ ٔأَٓب رٕاعٓٓب انذٔل انًؼبصشح

خغبئش ثششٚخ ٔيبدٚخ كجٛشح رفٕق  خهفيب ٚ ،رصبػذ٘

َغجزٓب رهك انزٙ رغججٓب انحشٔة ٔانصشاػبد، يغ يب 

ٔالزصبدٚخ نك يٍ آصبس اعزًبػٛخ َٔفغٛخ ر ٚصبحت

  ..رفشض أػجبء صمٛهخ ػهٗ انذٔل

فٙ انغضائش  إلحصبئٛبد ٔ انذساعبد انًزخصصخرشٛش ا

لّذس ثُحٕ نحٕادس انًشٔس إنٗ أٌ يؼذل انٕفٛبد انحمٛمٙ 

اسرفبع َغجخ حٕادس   ، حٛش نٕحعلزٛم كم عبػخ

 25, 07ثـ  2010يمبسَخ ثغُخ  2011انًشٔس عُخ 

لزٛم  3546فٙ انًُبغك انشٚفٛخ ثـًبئخ، أغهجٓب عغم ثبن

عشٚح  20050لزٛم ٔ 702يمبثم عشٚح فٙ  41722ٔ

انًشكض انٕغُٙ نهٕلبٚخ  ؤكذكًب ٚ نحعشٚخ.فٙ انًُبغك ا

يٍ ْزِ انحٕادس  %20أٌ أكضش يٍ  ٔحًبٚخ انطشلبد

حٛش َغذ  فٙ يمذيخ األعجبة  ساعؼخ نهؼٕايم انجششٚخ.

شكجخ، ٔ فٙ انًشرجخ انضبَٛخ فمذاٌ انغٛطشح ػهٗ انً

  .انغشػخ انًفشغخ ٔفٙ انًشكض انضبنش انزغبٔص انخطٛش

أيبو ْزا انٕظغ انًمهك فبٌ االْزًبو ثحٕادس انًشٔس يٍ 

حٛش أعجبثٓب، غشق حذٔصٓب، ظحبٚبْب، َزبئغٓب، عجم 

ثبد يٍ   ،انٕلبٚخ يُٓب ٔ رحغٛظ األفشاد ثًذٖ خطٕسرٓب

ٙ رشكٛجخ يُظٕيخ انجحش ػٍ يٕظغ انخهم فانعشٔس٘ 

 ) انجششٚخ، انًبدٚخ، انًحٛطٛخ..( انًشٔس ثكم ػُبصشْب

االعزًبػٛخ انضمبفٛخ،  انصحٛخ، ٔأثؼبدْب )انغٛكٕنٕعٛخ،

 انمبََٕٛخ...(  

يغ كم انًٓزًٍٛ  انزؼبٌٔ إنْٗزا انًهزمٗ  ٚٓذف 

اإلعبثخ ػهٗ األعئهخ  أعميٍ ثًٕظٕع حٕادس انًشٔس 

 انزبنٛخ:  

زٙ رؤد٘ إنٗ اَزشبس حٕادس انًشٔس يب ْٙ انؼٕايم ان -

 فٙ انغضائش؟

 كٛف رؤصش انؼٕايم انغٛكٕنٕعٛخ فٙ رفبلى انظبْشح؟ -

يب ْٙ انؼٕايم انزٙ رؤد٘ إنٗ اَزشبس حٕادس انًشٔس  -

 فٙ انغضائش؟

 يب ْٙ انًحذداد انزُظًٛٛخ ٔ انمبََٕٛخ انزٙ رغبْى فٙ -

 اَزشبسْب؟ انحذ يٍ

فٙ حٕادس  ٔ االعزًبػٛخ انؼٕايم انضمبفٛخ  يب ْٕ دٔس - 

 انًشٔس؟

 يب ْٙ عجم انٕلبٚخ يُٓب ٔ انزكفم ثعحبٚبْب؟  -
 

 ل غشثٙ يحًذانٓبد٘سحبأ/د.:رئيس انهجنة انعهًية

 اعضاء انهجنة انعهًية :

 ......... عبيؼخ ثبرُخ.... عجبنٙ َٕسانذٍٚ..د 

 عبيؼخ عطٛف. ..يحًذ انصغٛش....أ.د. ششفٙ 

 عبيؼخ ثغكشح. ..أ.د. عبثش َصش انذٍٚ..........

 .2عبيؼخ انغضائش..... ..........أ.د. ثٕظشٚفخ حًٕ

 يؼخ ثبرُخ.  .. عب...............أ.د. لشُٚبد َبدٚخ

 .2. عبيؼخ انغضائش.......صسدٔيٙ أيحًذ....... د.

 .عبيؼخ ثبرُخ د.ثٕلصخ ػجذ انًغٛذ............

 .. عبيؼخ ثبرُخ....د. ثٍ حغٍٛ ٔصبل........

 ... عبيؼخ ثبرُخ.............د. صبنحٙ حُٛفخ..

 ... عبيؼخ ثبرُخ..............د. ساعٛخ ثٍ ػهٙ.

 عبيؼخ ثبرُخ. .......... ذحد. ٚحٙ ثب٘ أيبل نُٛ

 عبيؼخ ثبرُخ. ......د. ثٕثبكٕس عًٛشح..........

 ENATT  .............د. ثٍ ػٛشخ اعًبػٛم

 

 

 عهًٛبٌ عبسهللاد.  :رئيس نجنة انتنظيى

 عضاء نجنة انتنظيى : أ

 .أ.نؼمٌٕ نحغٍ  

 .أ. ششفخ عبيٛخ  

 أ. ػذٔدح صهٛحخ.  

 أ. ثٓهٕل عبسح اشٕاق.  

 أ. صسدٔو خذٚغخ.  

 .يشاصلخ ٔنٛذحأ.   

 .أ ػضٔص اعًٓبٌ  

 .ثٍ حفٛع يفٛذح أ.  
 

 

 

 يحاور انًهتقى:

)انغبَيت  عيٛكٕنٕعٛخ انغيبئك ٔ انشاعيم انًحور األول:

انًؼشفييٙ ٔ االَفؼييبنٙ، انغييهٕكبد انخطٛييشح، انصييذيخ، 

 سدٔد األفؼبل....(

انزشثٛيخ ٔ انضمبفيخ انًشٔسٚيخ ) انيزؼهى ٔ   انًحور انثاني:

االنزيييضاو ثميييٕاٍَٛ انغيييٛش، احزيييشاو آداة انطشٚيييك، دٔس 

 ًؤعغبد االعزًبػٛخ.....(انًذسعخ ٔ ان

دٔس يخططييييبد انُمييييم ) انؼٕايييييم   انًحووووور انثانووووج:

 انًبدٚخ ٔ انًحٛطٛخ، اإلداسح انًشٔسٚخ...(

عييييييجم انٕلبٚييييييخ يييييييٍ حييييييٕادس   ع:انًحووووووور انرابوووووو

انًييييشٔس)حًالد انزحغييييٛظ ٔانزٕػٛييييخ، دٔس ٔعييييبئم 

 اإلػالو ...(

عييييجم انزكفييييم ثعييييحبٚب حييييٕادس  انًحووووور انخووووايس:

 جٙ، انًزبثؼخ انُفغٛخ...(انًشٔس) انزكفم انط

 أهذاف انًهتقى:

األثؼبد انزٙ  ثكم انؼٕايم ٔ يحبٔنخ اإلحبغخ .1

 رؤد٘ إنٗ حٕادس انًشٔس.

اثشاص دٔس ػهى انُفظ فٙ رغغٛذ انغهٕكبد  .2

 انغٕٚخ انًشرجطخ ثبنضمبفخ انًشٔسٚخ.

 ٔ ثبنزٕػٛخ ثشايظ خبصخ سعى يخططبد ٔ .3

 .انًشٔسٚخ ٔ انًشالجخ انزشثٛخ

هى انُفظ فٙ انٕلبٚخ يٍ اإلعزفبدح يٍ ػ .4

 انحٕادس ٔانزكفم ثبنعحبٚب.
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