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  حد كتابا يف يومه إال قال يف غده: أيكتب إين رأيت أنه مل 
  

ولو زيد هذا لكان  ،هذا لكان أحسن " لو غْري            
 رك هذا لكانولو تُ  ،لكان أفضلم هذا دِّ ولو قُ  ،ستحسنيُ 

على استيالء النقص  وهو دليل ،، وهذا من أعظم العَرب أمجل
   على مجلة البشر"

  لعماد األصفهاين عن قاموس املورد ا                                      

  
حسن كما أعوذ بك من جب مبا أُ اللهم إين أعوذ بك من العُ 

  حسنالتكلف مبا ال أُ 
  
  

  
 
 
 
 
  



 

 

  شكر وتقدير 
    

ليه أفضل ع احلمد Y الذي تتم بنعمته الصاحلات، وأصلي وأسلم سيد اخللق حممد بن عبد هللا

  .الصالة وأزكى التسليم

بلور تت، بل مل تكن الرغبة لهذا البحث جمرد رغبة معزولة عند الباحثمل يكن اخلوض يف   

ة وكشفت لتوجيهات اليت رشدت الفكر بال تلك ا ،وتأخذ طريقها إىل املبادرة ببناء مشروع البحث

لى هذا العمل املشرف ع األستاذ: الدكتور حممد بلوموقد كان  ،بعضا من اجلوانب املستحقة بالتناول

 الشيء الذي ساعد ،ومشجعا حينا آخر وكله صرب وعزم وجلد ،يأخذ بيد الباحث مرشدا حينا

زاه هللا خري يف بلوغ اهلدف املنشود فج، واالرختاء بثبات وطموح هاقعلى جتاوز حلظات التعب اإلر 

  ما جزى  به أستاذا عن طالبه.

يل  على ما قدمهبراهيمي الطاهر  كما أجد دينا علي أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ:  

  .سائال املوىل عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافيةطيلة مشواري الدراسي جبامعة بسكرة 

ترمجة  امهته يفبشار من قسم اإلجنليزية على مسمحد الشكر موصول لألستاذ الدكتور أ

   ملخص هذه الدراسة وغريها من امللخصات.

متام العمل إلاملساعدة ظروف العمل كل  ت يلموصول ألفراد العائلة الكرمية اليت وفرّ شكر ال  

  . لةوالزوجة الفاض أطال هللا عمرمها وأخص بالذكر الوالدين الكرميني وتقدميه على هذا احلال

على  سكرةب فراد سرية أمن الطرقات التابعة لصفوف الدرك الوطين بواليةأل هشكر كلال  

، وهو الوطين يف الوالية وعلى املستوى بكل اإلحصائيات املتعلقة حبوادث املرور وتزويدي ،تعاو�م

  ما ساعد على إجناز عناصر كثرية من هذه الدراسة. 

األيادي اليت امتدت للمساعدة على إجناز هذا العمل العلمي وعلى  الشكر موصول لكل   

ر ضبط معامل الدراسة، كما أتقدم بالشك �م يفارشادذين سامهوا بنصائحهم وإرأسهم األساتذة ال

  متام الدراسة.لعينة على تعاو�م ومسامهتهم يف إاجلزيل جلميع أفراد ا

ته اشمناقو نه و اللطيف بكوش على تعاعبد واألخ والصديق شكر خاص لزميل الدراسة   

  .ذكرة على ما هي عليهالقيمة اليت ساعدت على إخراج امل



 

 

  امللخص

إن ا*تمع هو الذي يطرح القضايا دائما أمام البسيكولوجيا االجتماعية على حد تعبري الباحث الفرنسي   

(موسكوفيتسي) "وال ميكن للمرء الذي ميتلك مناهج البحث واملعارف النظرية أن يصبح عاملا جيدا يف جمال السيكولوجيا 

 كظاهرة وطنية معتلة تربز املسألة املرورية يف اجلزائرضمن هذا اإلطار  ،االجتماعية دون إدراك قضايا جمتمعه االجتماعية"

اهل املؤسسات الرمسية مبا تفرضه تثقل كى باألفراد واألسر وا*تمع، و بالنظر إىل ما ينتج عنها من آثار عديدة تلحق األذ

سعيا مقارعة املوضوع  فرض، وهو ما جمن تبعات مالية وإجرائية تضغط على املال العام يف شؤون التكفل والوقاية والعال

حيدد املهتمون مبباحث السالمة املرورية موضوعهم ضمن  حنو كبح معدالت القتلى واملصابني بسبب حوادث املرور، وإذ

اعل األبرز ضمن املعضلة على العنصر األخري بوصفه الف فإن الدراسة تركزت )املركبة، والطريق والسائق(حلقات ثالث هي 

اعتمادا على مبادئ  مل األركان لتعديل سلوك السائقنيضع بني يدي اهليئات الوصية باملسألة املرورية برناجما مكتتل ةاملروري

    حنو السالمة املرورية. وأسس السيكولوجيا االجتماعية يف اإلحاطة مبفهوم االجتاهات النفسية

مبضع التشريح السيكواجتماعي سيغور مرتني  فإن ولن يكون ذلك ممكنا بال تشخيص أمربيقي للواقع املروري لذا  

من خالل توصيف ملالمح اجتاهات السائقني حنو تشخيص األزمة املرورية ، تارة من أجل يف جسد املسألة املرورية يف بالدنا

ك ، وتارة أخرى حينما جعل من مبادئ الربنامج املقرتح ترتكز حول مفهوم االجتاه من أجل تعديل سلو السالمة املرورية

اعتمادا على مدارس تعليم السياقة اليت يوكل إليها مهام  تأثري ممنهج على مكونات االجتاه السائقني على الطريق، وفق

إعداد سائقني مهرة وتشريبهم بالقيم املرورية اليت تعلي من مبادئ السالمة املرورية وترسخها يف مظاهر السلوك القيادي 

، من أجل ذلك يقدم الربنامج دليال تكوينيا قومي لبيداغوجيا تعليم السياقة بال متثلللمركبة، وال ميكن بلوغ هذا أو ذاك 

يتأسس على مجلة من املبادئ وفق أسلوب بيداغوجي يراعي إمكانات السائقني ويشرتط لنجاحه مجلة من االقتدارات 

املسطرة جتاوزا حلالة االخفاق اليت ينبغي امتالكها من طرف املكون من أجل بلوغ الغايات اليت ترومها أهداف الربنامج 

أفرز�ا البيداغوجيا التقليدية يف تكوين السائقني وسعيا الستشراك قطاعات ا*تمع يف مسألة الرتبية املرورية فليست األسرة 

  .دين مبعزل عن هذه األزمة وآثارهاواملدرسة واملسجد ومنظمات ا*تمع امل

رى تصميم حمتويات الربنامج بشقيه التعليمي واالرشادي إنطالقا من مكتمل األركان ج جل تقدمي مقرتحومن أ  

وجود اجتاهات  spssباستخدام برنامج أشارت نتائج التحليل  ،فردا 160شخيصية الجتاهات عينة تتكون من دراسة ت

وق بني األفراد وجود فروق بالفر  ةكما كشفت نتائج التحليل املتعلق  ،سلبية غري مرغوبة لدى أفراد العينة حنو السالمة املرورية

بني أفراد العينة يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة  -غالبا– 0.05دالة إحصائيا عند مستوى 

املرورية يف جل املتغريات اليت اعتمدها الباحث يف دراسته ويتعلق األمر بكل متغري (النوع االجتماعي أو اجلنس، السن، 

تماعية، املستوى التعليمي، املهنة، أقدمية السائق يف القيادة، ارتكاب خمالفات أدت لسحب الرخصة، ارتكاب احلالة االج

اعتمادا على املنهج شبه التجرييب انطالقا من عينة جرى تقسيم أفرادها إىل جمموعتني إحدامها ضابطة و  حادث مروري)،

لدرجة دالة إحصائيا بني درجات ا*موعتني يف القياس البعدي ل سة إىل وجود فروقواألخرى جتريبية، أشارت نتائج الدرا

،  رتحختبار التحصيلي للربنامج املقودرجات اال واألبعاد منفصلة اجتاهات األفراد حنو السالمة املروريةالكلية على مقياس 

   .وهو ما يشري إىل فاعلية برنامج تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية



 

 

  ��لغة أ�جنلزيیة امللخص

  
Abstract 
 In social psychology, it is the society that offers the study subjects. In spite of 
many research on the topic of road driving, it stills seems to be underexplored 
especially as the severe consequences of car accidents that are exponentially high 
causing failure in care provision and, therefore, a drastic drain of public funds. Driving 
on Algerian roads manifests itself as a subject at issue especially as yearly statistics of 
casualties is frightening. Studies on road driving generally focus on the vehicle, road, 
and driver, the current research, however, undertakes to focus on the third element 
(i.e., driver) because it is perceived as the most important. This is done with a view of 
providing political and managerial stakeholders a framework that would help them 
manipulate the driver’s behavior and attitudes in order to minimize costs and 
rationalize road driving as well as road safety. 
 
 The researcher intends to carry out a double-focused study: The first focus will 
attempt to redefine the notion of attitude toward road driving and safety, and the 
second focus will provide stakeholders with a comprehensive framework that would 
ultimately assist in reshaping drivers’ attitudes toward road driving and safety. The 
first phase of conscientious road driving seems to be in preparing and training 
considerate drivers in driving schools; the latter are perceived to be a major factor in 
securing a safe driving. By rethinking driving pedagogy, driving schools will provide 
the learners- thanks to the Driving Guide Program (DGP) provided by the present 
researcher- with the necessary skills that would enable them to drive conscientiously. 
The linchpin philosophy of the DGP is to tailor drivers’ skills to their needs and 
abilities. In other words, the personalization of driving instructions would be the focus 
of DGP. Beside driving schools, the other institutions such as family, schools, and 
mosques are urged to have a share in raising driving awareness. 
 
 In order to fulfill this ambitious program, whose guiding and instructional pillars 
are well thought of, a sample of drivers (n=160) has been selected.  The SPSS-
analyzed data disclose that the drivers have negative attitudes toward road safety. 
Moreover, the individual differences such as gender, age, experience, seniority, traffic 
fines, marital status, educational backgrounds, and the number of car accidents reveal 
that 0.05 differences on drivers’ attitude scales toward road safety. The significant 
differences between the control group and experimental group, which are SPSS 
backed, demonstrate the efficiency of the proposed DGP program. 
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  ل 

   :مقدمة

يشــكل النقــل عنصــرا هامــا يف احليــاة املعاصــرة، ويعــد أحــد املطالــب األساســية للمجتمعــات 
العصـر االسـتغناء عـن وسـائل بتنوع شرائحها االجتماعية، والثابـت أنـه مل يعـد يف وسـع إنسـان هـذا 

النقـل املختلفــة وباخلصـوص منهــا السـيارة، ومــع توســع املـدن وســرعة إيقـاع احليــاة بـات الطلــب علــى 
الســــيارات يعــــرف تزايــــًدا مطّــــرًدا، األمــــر الــــذي كــــان وراء العديــــد مــــن  املشــــكالت املروريــــة تتعلــــق 

يت يــروح ضــحيتها حنــو مليــون باالزدحــام املــروري ومــا يصــاحبه مــن تلــوث بيئــي، وحــوادث املــرور الــ
ومـــائيت ألـــف شـــخص وإصـــابة أكثـــر مـــن أربعـــني مليـــون ســـنويا بإعاقـــات مســـتدمية يف أحنـــاء العـــامل 

  ) 6،ص2008(راضي السيد، املختلفة.
وعلى الرغم من تعدد األسباب اليت تقف وراء هذه احلوادث، فهي تتوزع غالبا على حماور   

ويشكل العامل البشري بإمهاله وتقصريه وجتاوزه لألنظمة ثالث هي (الطريق، املركبة، السائق)، 
والتعليمات املرورية السبب الرئيس هلذه احلوادث، اليت أصبحت مشكلة متس سالمة البناء 

ية منها واالقتصادية اإلنسان على مقومات اqتمع من أوجه عدة االجتماعي نتيجة تأثرياoا السلبية
كون اليوم لدراسات عمودية معمقة تسرب أغوار املشكلة، وتلقي إننا أحوج ما نواالجتماعية، لذا 

ذا النوع من الدراسات احللول بني يدي اهليئات الوصية لتكون موضع تنفيذ، والتجارب املثمرة هل
حول املنظور املتكامل لعالج األزمة املرورية تأسيسا لسلوك سليم يراعي مجيعا تتفق عديدة، 

 ينشدها.و املرورية مقتضيات السالمة 
متكاملة تشخيصا وعالجا تأسيسا على ما تقدم وضمن سعي الباحث حنو تقدمي رؤية 

، فقد تركز البحث على مفهوم االجتاهات املشكلةسلوك السائقني الذي يشكل أحد أبعاد ل
السلوك اإلنساين،  يف فهم آليات تشكل م املداخل املفاهيمية اليت تساعدالنفسية باعتباره أحد أه

اجتاهات سائقي لتعديل  بناء برنامج نفس اجتماعياجتماعية موسومة بعنوان "ضمن دراسة نفس 
فصول متباينة احملتوى أوهلا يدخل حتت عنوان مخسة املركبات حنو السالمة املرورية " تضمنت 

 فرضياتالدراسة، إشكالية مجلة من العناصر أمهها فيه الباحث تناول  مشكلة الدراسةمدخل إىل 
التوجهات البحثية وختاما بعنصر  ،مفاهيم الدراسة ،الدراسة، أمهية الدراسة، أهداف الدراسة

خالله الباحث إىل إبراز متوقع من سعى الذي و  ،النفسية واالجتماعية يف موضوع السالمة املرورية
ثاين الفصول واملوسوم أما حول موضوع السالمة املرورية،  موضوع الدراسة ضمن الرتاث األديب

والذي عرض من  ،لسيكولوجي، االجتماعي واالقتصادياملنظور ا السالمة املرورية يفعنوان ب
يكولوجية االجتماعية التوجهات النظرية مبختلف أنساقها العلمية الس احث مجلةخالله الب



 

  م 

ة يف اجلزائر من باإلضافة إىل عرض تفصيلي عن واقع السالمة املروري املوضوع،حول  واالقتصادية

يضاف إليها عنصر بعض  ،يلقي الضوء على حجم املشكلة املرورية يف بالدنا منظور إحصائي

أما عن مفهوم االجتاهات النفسية فقد أفردت فصال  التجارب الرائدة يف جمال السالمة املرورية،

جاء  )والتعديل املفهوم، القياس( االجتاهات النفسية حنو السالمة املروريةخاصا حوله بعنوان 

 ا، قياسهاالجتاهات النفسية مفهوموفق ما هو بارز يف عنوان الفصل لة من العناصر فيه مج

الذي تضمن دراسة متهيدا للفصل الرابع  ات االجتاه حنو السالمة املروريةمكونو ، اوتعديله

رورية يف اجلزائر السالمة املبـ املوسوم تشخيصية الجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية و 

وهو الفصل الذي  : املنطلقات التشخيصية لتحديد معامل الربنامج املقرتحوضعها وحدودها

 املالمح الوصفية الجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةتضمن ثالثة عناصر رئيسية أوهلا هو 

عينة على مقياس لدرجات أفراد الاستند فيه الباحث إىل معطيات املعاجلة اإلحصائية الوصفية 

اجتاهات السائقني حنو  عالقةيف حني تضمن عنصر الثاين من الفصل البحث يف االجتاهات 

الدراسة التشخيصية  متهيدا الستخالص أبرز استنتاجات ببعض املتغريات السالمة املرورية

خري من الفصل، بينما تضمن يف العنصر الثالث واأل الجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

الربنامج النفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات الفصل األخري من الدراسة املوسوم بـ 

مجلة من العناصر الرئيسية ضمن هذه الدراسة  )التصميم وتقييم الفاعلية (حنو السالمة املرورية 

برنامج نفس اجتماعي، ومبادئ الربنامج واليت تدرجت من توطئة للربنامج املقرتح وتبيان ملاذا هو 

املرجعية النظرية والرتبوية إىل عنصر ومنطقاته وغاياته وجماالت ومستويات تنفيذه قبل االنتقال 

للربنامج ومكونات الشق التعليمي، وألن الربنامج يعتمد أساسا يف مقومات جناحه على املؤطر 

املطلوبة يف مؤطر الربنامج املقرتح وهو آخر عنصر فقد تضمن العنصر الالحق تفصيال للكفايات 

ضمن الشق اخلاص بالتصميم قبل اإلنتقال إىل تقييم فاعلية الربنامج املقرتح الذي تضمن مجلة 

عناصر مشلت الشق اإلجرائي واملنهجي للدراسة والتحقق من منطوق الفرضيات متهيدا للعنصر 

جاء فيه توصية بسيطة من الباحث للهيئات األخري املوسوم ب على سبيل االستخالص الذي 

  الوصية حول العوامل املكملة لنجاح تطبيق الربنامج املقرتح.

جدير بالذكر التنويه بالصعوبات اجلمة اليت واجهت الباحث لإلحاطة بعناصر املوضوع، 

غري أن احلافز لتقدمي مقرتح يسهم يف كبح معدالت حوادث السري ساعد على جتاوز تلك 

  ات مبا أن الغاية هي حفظ النفس. الصعوب
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  الدراسةشكالية أوال: إ

نقلــة حضــارية واســعة امتــدت مالحمهــا لشــىت قطاعـــات األخــرية  العقــودشــهد العــامل خــالل     

مليــون مركبــة ) 800(احليــاة ومل يشــكل قطــاع النقــل اســتثناءا، حيــث جتــوب طرقــات العــامل اليــوم حنــو 

تقـــدمها املركبـــات يف تســـهيل متطلبـــات احليـــاة  ومثلهـــا مـــن الـــدراجات، ورغـــم الفائـــدة العظيمـــة الـــيت

اليومية لألفراد وزيادة رفاهيتهم، إال أWا يف الوقـت ذاتـه تتسـبب سـنويا بفعـل حـوادث املـرور يف وفـاة 

  .)15، ص2006(هاشم املدين،مليون فرد. )40(حنو مليون ومائيت ألف، وإصابة أكثر من 

ر مبتعــة النصــر العلمــي علــى مشــاق الســفر فبقــدر مــا تــرك اخــرتاع الســيارة مــن ارتيــاح وشــعو     

وطي املراحل والزمن وتواصل األفراد وحىت اiتمعات املتباعدة، بقدر ما حتولت النعمـة إىل آفـة تـأثر 

أجناسهم ومسـتوياmم العلميـة واملهنيـة واالجتماعيـة اد اiتمع على اختالف أعمارهم و kا معظم أفر 

 "كينيـــدي" الـــرئيس األمريكـــي األســـبق يف كلمـــة عـــّرب بســـبب مـــا حتصـــده مـــن أرواح كـــل حـــني، وقـــد 

إىل أن "الســيارة هــي مــن أكثــر احلاجــات املاســة يف احليــاة  )1977(ألقاهــا علــى الكــونغرس يف عــام 

اليومية اليت جتلـب للشـعب األمريكـي أكـرب قـدر مـن الراحـة، وأعظـم قـدر مـن املآسـي والوفيـات الـيت 

-1977( بـــل إن أمريكــا قــد فقــدت بــني ســـنيت) 28،ص2008(راضــي الســيد، حتــدث علــى الطرقــات "

(علــــــي بســــــبب حــــــوادث املــــــرور مــــــا مل تفقــــــده أمريكــــــا يف مجيــــــع حروkــــــا بعــــــد االســــــتقالل  )1988

 )2014(ســــنة ، ويف اجلزائـــر أحصـــت اجلهـــات املعنيــــة مبســـألة املـــرور خـــالل )63، ص1997الغامـــدي،

  حـــني بلـــغ عـــدد اجلرحـــىيف ،)2013( مقارنـــة بســـنة )%5.99(قتيـــل بزيـــادة بلغـــت  )4812(هـــالك 

منهــــا وقعــــت يف ) %56( حادثــــا مروريــــا )40101( مــــن جممــــوع )%6.21( بزيــــادة بلغــــت )65263(

(املركــز الــوطين للوقايــة  ،عامــا) 40( نعــأعمــارهم  قــلمــن الضــحايا ت )%63(ومــا نســبته  ،منــاطق ريفيــة

ة يف العقـد اجلـاري نصـل وبقراءة متأنيـة ملعـدالت احلـوادث املروريـ )6-2،ص2015واألمن عرب الطرقات، 

حينــــا إىل االعتقــــاد بــــأن حــــوادث املــــرور يف اجلزائــــر قــــد أضــــحت تشــــكل معضــــلة حقيقيــــة ال تقلــــق 

اجلهات املسؤولة عن املرور فحسب، بل تشغل فكر الكثريين مبا فيهم عامة الناس، وبـات يصـطلح 

لســـالمة املروريـــة يف علــى الظـــاهرة باســـم "إرهــاب الطرقـــات"، ولغـــة األرقــام تنبؤنـــا أيضـــا بــأن مؤشـــر ا

وهو ما جعل اجلزائر تتبوأ مراتب متقدمة على سلم الدول األكثر  ،اجلزائر يزداد سوءا عاما بعد عام

  )   15،ص2008(املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات (م.و.و.أ.ط)،تسجيال حلوادث املرور.
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طنية معتلة بالنظر إىل ما ينتج كظاهرة و  على هذا النحو تربز املسألة املرورية يف اجلزائر    

عنها من آثار عديدة تلحق األذى باألفراد واألسر واiتمع، وتشكل بالنهاية ثقال من رصاص يقع 
على كاهل املؤسسات الرمسية مبا تفرضه من تبعات مالية وإجرائية تضغط على املال العام يف شؤون 

ة على الطاقة البشرية الشابة اليت كان يفرتض وترتك فوق ذلك آثارا هدام ،التكفل والوقاية والعالج
يف  يد يف مواجهة الرهانات املختلفة أن تشكل قوة وعماد التنمية املنشودة وقيادة حركة البناء والتشي

كافة اiاالت، ويتعدى األمر ليلحق املنظومة القانونية ومنظومة الرعاية االجتماعية بصرف النظر 
    ية kما.عن املؤسسات اليت تتوىل الوصا

ال تكاد تعرف سكونا يوقف نزيف األرواح  أزمة مرورية حادة يف اجلزائرهكذا ترتسم معامل     
 ،ة يف األوسـاط الريفيـة كمـا يف احلضـر واملـدن الكـربىوما تستتبعه من آثار أليمة، وتزداد األزمة حـدّ 

ز مالحمه، إذ تسـجل دون أن تنكفئ يف هذا األخري الذي يشكل النقل وازدحام حركة السري فيه أبر 
اهليئــات الوصــية باملســألة املروريــة يف اجلزائــر أن الوســط الريفــي يصــيبه نصــيب مــن األزمــة مــا يصــيب 
املدينــة نفســها، ويف كــال الوســطني يــربز العامــل البشــري كســبب رئــيس يف اخــتالل الظــاهرة املروريــة 

 التصــرف أوطــيش يف الســياقة ويتعــاظم دوره جــراء جهــل بــالقوانني الناظمــة حلركــة الســري أو رعونــة يف
أو ســوى ذلــك ممــا يــرد إىل إرادة اإلنســان يف فعــل الســياقة، وال تنكفــئ األزمــة عنــد حــدود الســائقني 
لتشمل املشاة أو الراجلني لتكون احملصلة أن أطراف العملية املرورية ليست على القدر املرغوب مـن 

  .الثقافة املرورية املنشودة
يســتِ شــأنا فطريــا يولــد بــه اإلنســان إمنــا هــي نتــاج عمــل تتظــافر فيــه تلــك الثقافــة املروريــة ل   

جهـــــود املؤسســـــات الرمسيـــــة وغـــــري الرمسيـــــة، فاملدرســـــة واملســـــجد وســـــواها مـــــن مؤسســـــات التنشـــــئة 
االجتماعيـة تتحمـل جــزءا مـن عمليــة التعبئـة بقــيم املـرور وال ميكـن أن يكــون هـذا الــدور حكـرا علــى 

، إذ تسـعى السـلطات الرمسيـة إىل إدارة املـرور علـى مـن أوكـد مهامهـاة للدولـة رغـم أنـه األجهزة الرمسي
املصـلحة  يسـتفادة مـن مـورده البشـري بشـكل حيمـالنحو  الذي حيفظ اإلنسان ويؤمن للمجتمع اال

العليـــا للـــبالد ومينـــع عنهـــا عوامـــل التقـــويض، إذ يف مـــوت اآلالف وحتييـــد آالف أخـــرى عـــن ميـــادين 
ت البشــرية املتاحــة أو املمكنــة اإلتاحــة الحقــا وإعاقــة مــا ميكــن أن العمــل واإلنتــاج هــدر لإلمكانيــا

تقدمه من إضافة إىل اإلنتاج الوطين وإن يف عـدة األزمـة إذا لـزم األمـر، ولـذلك يتحـدد جمـال للعمـل 
يســتوجب أن يكــون ملؤسســات التنشــئة االجتماعيــة دور حاســم، ففــي عمــل تثقيفــي يطــال نشــاطه 

أقــرب للتــأثري يف ســلوكه واجتاهاتــه وتصــوراته للظــاهرة املروريــة باعتبارهــا  احليــاة اليوميــة للمــواطن يكــون
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أي أWــا تعكــس ثقافــة اiتمــع ومتثــل املرجعيــة القاعديــة للســلوك  ،ظــاهرة اجتماعيــة يف املرتبــة األوىل

املروري، ويكون حينئذ يف تظافر اجلهد بني املؤسسات الرمسيـة والالرمسيـة ثقافـة مروريـة ينسـجم فيهـا 

وتلــك توليفــة ترفــع رايــة النجــاح يف إقامــة أنظومــة الثقافــة املروريــة  ،رف املــروري مــع يقينيــات العلــمالعــ

املتجددة واملتجـذرة يف منبغيـات العلـم وأهـداف اiتمـع يف تشـييد ثقافـة السـالمة املروريـة لتنـدمج يف 

أسـرع وأجنـع، وهـو منظـور بنية العوائد املروريـة ويف النفـاذ إىل األفـراد واجلماعـات االجتماعيـة أمكـن و 

ال يــزال بعيــد املنــال يف بالدنــا وتلحقــه الكثــري مــن االخــتالالت يف صــورة تضــيق حينــا وتتســع حيننــا 

آخــر حبســب ظــروف تــرفض التخلــي عــن طــابع الفلكولوريــة واملناســباتية، بــل ال تكــاد إال أن تكــون 

لة باملوضوع وختفت فيمـا سـواها، ظاهرة صوتية تعلو يف املناسبات واأليام الوطنية والعاملية ذات الص

فضــآلة مضــامني الرتبيــة الطرقيــة يف املنــاهج الدراســية، وعــدم وضــع اســرتاتيجية وطنيــة واضــحة املعــامل 

  .للسالمة املرورية، وضع اجلزائر يف مرتبة متقدمة على سلم الدول األكثر تسجيال حلوادث السري

زمين، فهنـاك مـا يسـبق هـذه النقطـة ومـا إن احلادث املروري ليس نقطـة معزولـة يف السـياق الـ    

يليهــا، واحلــادث املـــروري وفــق هـــذه التســمية أصـــبح مرفوضــا علـــى األقــل مـــن الناحيــة االصـــطالحية 

والوظيفية، فهو يشري إىل اعتباطية احلدث وهي يف الواقع ليست كذلك، وباتـت جـل الدراسـات يف 

لح االصــطدام، كمــا أن معظــم تلــك جمــال الســالمة املروريــة وخاصــة األمريكيــة منهــا تســتخدم مصــط

الدراسات تتفق على تفسري احلوادث املروريـة مبجموعـة عوامـل مـا بعـد احلـدث (احلـادث) ومـا قبلـه، 

الـوعي املـروري هذه األخرية تتفاوت بني العامل البشري ممثال يف قائد املركبة، هندسة الطرق والبيئة و 

يــأيت بعــد احلــادث مــن حتقيــق مــروري وخــدمات  التخطــيط احلضــري واملــروري، ومــاوالثقافــة العامــة و 

وطوارئ وخدمات طبية وجمموع هذه العوامل جمتمعة أو متفرقـة تـؤدي إىل وقـوع احلـدث ومـا يرتتـب 

   )164،ص2006(عبد الرمحان اجلناحي،عليه من بعد. 

إذا ما سلمنا kذا الطرح تبني لنا أن كل جزئيـة مـن هـذه العوامـل حتتـاج لبحـث مسـتقل مـن     

أن يســاعد يف جتنــب احلــدث (احلــادث املــروري) أو ختفيــف حدتــه، وال يســع أي جهــة علميــة  شــأنه

منفــردة أن تــدعي إمكانيــة حصــر مفــردات وأبعــاد الســالمة املروريــة، فهــي موضــوع حمــوري للهندســة 

بأنواعهــا املختلفــة املدنيــة والطــرق واملواصــالت وامليكانيكيــة وغريهــا وعلــم اإلحصــاء وعلــوم الفيزيــاء 

لوم األمنية والقانونية، وال ميكن حصر هذا التنوع يف املباحث املهتمة مبوضـوع السـالمة املروريـة، والع

وهــو مــا يــدل علــى أن موضــوع الســالمة املروريــة يــدخل ضــمن إطــار يأخــذ بفكــرة العوامــل املتعــددة 

    وينبذ فكرة السببية األحادية البعد وما فيها من تبسيط خمل.
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 موضـوع احلـوادث املروريـة مـن أكثـر املشـكالت جـذبا الهتمـام وهكذا فقد صار البحث يف    

ــــة للوقــــوع يف  ــــة وتطبيقيــــة، فالبحــــث يف خمتلــــف األســــباب املؤدي ــــه مــــن دالالت نظري البــــاحثني ملــــا ل
مــن أجــل ، العالجيــةو ء الوقائيــة، أاحلــوادث هــو الطريــق األمثــل ملختلــف احملــاوالت الــيت جتــري ســوا

مة املرورية موضوعهم ضمن حلقات ثالث يأخذ بعضها برقـاب ذلك حيدد املهتمون مبباحث السال
بعــض وهــي املركبــة، والطريــق والســائق، اســتنادا إىل تلــك احللقــات الــثالث انــتظم عمــل البــاحثني يف 
جمـال الســالمة املروريــة بــاختالف نظمهــم وأنســاقهم العلميــة (اهلندســية، القانونيــة، اإلداريــة، األمنيــة، 

كولوجيا االجتماعيـــة علـــى الـــرغم مـــن وضـــوح هـــذا اجلانـــب يف حـــوادث الطبيـــة) وبدرجـــة أقـــل الســـي
املــرور، إن علــى مســتوى عوامــل مــا قبــل احلــادث أو علــى مســتوى عوامــل مــا بعــد احلــادث، وهــو مــا 
يــربر قصــور تلــك املباحــث عــن الوصــول إىل نتــائج مــن شــأWا أن تســهم يف كــبح معــدالت ضــحايا 

ة تعـزو حـوادث املـرور إىل العامـل البشـري حتديـدا، فاملشـكلة احلوادث املرورية، وألن املؤشـرات الرقميـ
عية بالدرجة األوىل، وهي قائمـة علـى مسـتوى متجممن وجهة نظر السيكولوجيا االجتماعية مشكلة 

الثقافة والوعي املروريني يف اiتمع، ذلك الوعي وتلك الثقافة ليست إال الوجه اآلخر اخلفي لسلوك 
اول املشـــكلة املروريـــة مـــن منظـــور الســـيكولوجيا االجتماعيـــة مبنيـــا علـــى الســـائقني، عندئـــذ يصـــبح تنـــ

نطالقـــا مـــن فهـــم تـــأثري متهيـــدا لتقوميـــه، إحماولـــة حتليـــل ســـلوك الســـائقني واستقصـــاء مالحمـــه وأبعـــاده 
الظروف االجتماعية املشكِّلة لسـلوك قائـد املركبـة، وكشـف اآلليـات امللموسـة حلبـك سـلوك الفـرد يف 

وري االجتمــاعي بطبعــه، وهــو مــا يســتوجب لــيس فقــد مكاشــفة ســيكولوجية إمنـــا نســيج الواقــع املــر 
متهيـدا لبلـوغ احملطـة األهـم مــن   مـدخال سوسـيولوجيا مرافقـا يف كـل حتليـل يتـوخى اإلحاطـة باملوضـوع

  هي حماولة تعديل سلوك السائقني وفق مقتضيات السالمة املرورية.كل ذلك و 
راســـة مبحاولـــة كشـــف تلـــك اآلليـــات، فـــإن البحـــث وإذ يطّلـــع الباحـــث مـــن خـــالل هاتـــه الد    

سريتكز على موضوع االجتاهات باعتبارها من أهم حمصالت التنشئة االجتماعيـة، ولـذلك فـإن كـل 
حماولــة علميــة لفهــم ســلوك الســائقني وحماولــة تعديلــه ال يســعها إغفــال أو جتــاوز هــذا املفهــوم، فهــي 

  .اد يف احلياة اليومية اجتاه املواضيع املختلفةالنواة اليت kا يتشكل ويرتسم ملمح سلوك األفر 
رمبــا يكــون وقوفنــا يف هــذه الدراســة علــى مفهــوم االجتاهــات كمــدخل رئيســي لفهــم ســلوك     

خاضـعا لضـرورات علميـة تتعلـق أساسـا بتوجـه الدراسـة والتخصـص الـذي وحماولة تعـديلها السائقني 
مكانيــة االجتاهــات يتــيح يف حــد ذاتــه إمتــت ضــمن حــدوده، غــري أنــه ال ميكننــا أن ننكــر أن مفهــوم 

نطالقـا ممـا تشـري إليـه نظريـات تشـّكل االجتاهـات النفسـية عنـد األفـراد، إالفهم والتحكم يف السـلوك 
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 وألن، حيث تنبثق نوى الكثـري مـن سـلوكات األفـراد مـن اجتاهـاmم النفسـية حنـو خمتلـف املوضـوعات

راحل ثالث هي: (االعـرتاف بوجـود املشـكلة، حبـث جيد أWا متر مبعموما املشكالت املتتبع لسريورة 

فــإن   )224هـــ،ص1418(خالــد الســيف، هــذه املشــكلة واقــرتاح احللــول، وضــح احللــول موضــع التنفيــذ).

خيتزل املراحل الـثالث الـيت البحث يف موضوع االجتاهات النفسية للسائقني وإعداد برنامج لتعديلها 

  .سبق ذكرها

لدراســـة مـــن ســـؤال حمـــوري يبحـــث يف فاعليـــة برنـــامج نفـــس تأسيســـا علـــى مـــا تقـــدم تقلـــع ا    

ــــة،اجتمــــاعي لتعــــديل اجتاهــــات ســــائق ــــذي ميكــــن  ي املركبــــات حنــــو الســــالمة املروري وهــــو الســــؤال ال

خيتــرب فاعليــة برنــامج نفــس  موضــوعالــيت مــن شــأWا اإلحاطــة بأبعــاد  استصــحابه جبملــة مــن األســئلة

تقــدميها ضــمن بوتقــة واحــدة املقــرتح اول الربنــامج صــورة الرتكيبيــة الشــاملة الــيت حيــالضــمن اجتمــاعي 

اهتمـــــــت مبوضـــــــوع تعـــــــديل االجتاهـــــــات جيمـــــــع بينهـــــــا املقـــــــرتب  جتمـــــــع فتـــــــات حبـــــــوث ونظريـــــــات

السيكواجتماعي من ناحية االهتمام والتصميم والتنفيذ لتقنيات ثبت فعاليتها يف تعديل االجتاهـات 

رتح الربنـــامج يف أمهيـــة الضـــخ املعـــريف حنـــو مواضـــيع خمتلفـــة، علـــى هـــذا األســـاس يســـتند منظـــور ومقـــ

تعليمية إىل نظرية (روكيتش) اليت تقـدم  )جمزوءات(الجتاهات السائقني مبعارف مرورية وفق وحدات 

إشارة واضحة حـول أن تغيـري السـلوك ومـن خلفـه االجتـاه ميـر حتمـا عـرب التغيـري املعـريف، هـذا األخـري 

مليـــة إحـــداث التغيـــري املطلـــوب وهـــو جـــوهر مـــا يســـتحيل بصـــاحبه إىل حالـــة مـــن الالتســـاق متهـــد لع

تتضـمنه نظريـة احلكــم االجتمـاعي وال يبتعــد منظـور هــذه النظريـة عـن حمتــوى مـا تقدمــه نظريـة (مــاك 

جوير) حول تعديل االجتاهات الـذي يتطلـب أول مـا يتطلـب معرفـة مبوضـوع االجتـاه وأن تغيـري هـذا 

ذه املعرفــــة، وكــــل ذلــــك عنــــاوين خمتصــــرة عــــن االجتــــاه غالبــــا مــــا يــــرتبط بتغيــــري كمــــي أو نــــوعي يف هــــ

منطلقــــات الربنــــامج الــــنفس اجتماعيــــة، غــــري أن الــــذي ينبغــــي اإلشــــارة والتأكيــــد عليــــه هــــو املنظــــور 

الســـيكو اجتمـــاعي الـــذي حيـــاول الربنـــامج ترســـيخه انطالقـــا مـــن اهتمامـــه بشخصـــية الســـائق داخـــل 

واالرشـادية ضـمن عمليـة تأخـذ بأمهيـة وعـاء أسوار مدرسة تعليم السياقة والعناية باحتياجاته املعرفية 

اجلماعــــة كعامــــل مســــاعد شــــديد األمهيــــة يف اكتســــاب األفكــــار اجلديــــدة علــــى حنــــو حيــــول اجلماعــــة 

التكوينية إىل مجاعة مرجعية ويقدم لبلوغ ذلك مجلة مـن اإلضـاءات ميكـن للمكـون توظيفهـا لتجعـل 

وين للقناعــات حنــو مــا يتصــل بالســالمة يف Wايــة املطــاف الوعــاء االجتمــاعي للســائق جــزءا مــن التكــ

وهو منظور يصحح شتات من التمثالت املختلة اليت التصقت مبدارس التعلـيم السـياقة مـن  ،املرورية

مكان للحصول على رخصة السياقة إىل مكان للتلقيح مببادئ السـالمة املروريـة، حينهـا فقـط ميكـن 
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ين السـائقني، وهـي حقيقـة تعـري كـل مضـمر احلديث عن الوظيفة الفعلية واملنتظـرة مـن مـدارس تكـو 

ومسكوت عنه يقرتن بتلك املدارس، فقد وجهـت يف غـري مـا مـرة أصـابع االmمـام عنـد البحـث عـن 

أصــحاkا والقــائمون علــى التكــوين ارتفــاع حــوادث الســري بــاجلزائر إىل تلــك املــدارس واmــم باب أســ

تعلـــيم الســـياقة إال مكانـــا يـــزودهم غراق الطـــرق جبـــيش مـــن الســـائقني الـــذي ال يـــرون يف مـــدارس إبـــ

ويشــيع اآلن يف كثــري مــن األوســاط الشــعبوية إمكانيــة احلصــول  ،برخصــة اجللــوس خلــف مقــود املركبــة

علـــى الرخصـــة بـــال اجتيـــاز امتحانـــات رخصـــة الســـياقة املختلفـــة، وهـــو واقـــع يكشـــف فســـاد بعـــض 

حيــة القانونيـة الـيت تعاقــب  مسـؤويل تلـك املـدارس وقلــة وعـيهم خبطـورة مـا يفعلونــه لـيس فقـط مـن النا

ملوضـــوع إىل مـــنح رخصـــة قتـــل إىل كـــل شـــخص تـــورط يف شـــبهة تلقـــي رشـــوة بـــل يتعـــدى خطـــورة ا

مل يـــع بالقـــدر الكـــايف أن مســـألة اجللـــوس خلـــف املقـــود تســـتلزم التشـــبع بكـــم مـــن املعـــارف  شـــخص

مبادئـــه والقـــيم الـــيت حتفـــظ ســـالمته وســـالمة اآلخـــرين، مـــن أجـــل ذلـــك جيعـــل الربنـــامج اســـتنادا إىل 

وغاياته من املكون معوال هاما لنجاحه ويفرتض من املكون امتالك مجلة من االقتدارات والكفايات 

تبـار فاعليتـه وفـق منحـى إجرائـي انطالقـا مـن الـذي تسـعى الدراسـة الخ واملواصفات لنجاح الربنامج

  التساؤالت التالية: 

 يف القيـاس البعـدية والتجريبـة هناك فروق دالة إحصائيا بـني درجـات اiمـوعتني الضـابطهل  -

 مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية؟للدرجة الكلية على 

 يف القيـاس البعـديهناك فروق دالة إحصائيا بـني درجـات اiمـوعتني الضـابطة والتجريبـة هل  -

 مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية؟على  لدرجة البعد األول

 يف القيـاس البعـديهناك فروق دالة إحصائيا بـني درجـات اiمـوعتني الضـابطة والتجريبـة هل  -

 مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية؟على البعد الثاين  درجةل

 يف القيـاس البعـديهناك فروق دالة إحصائيا بـني درجـات اiمـوعتني الضـابطة والتجريبـة هل  -

 مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية؟ى عل البعد الثالث درجةل

 يف القيـاس البعـديهناك فروق دالة إحصائيا بـني درجـات اiمـوعتني الضـابطة والتجريبـة هل  -

 ؟لالختبار التحصيلي للربنامج املقرتح  للدرجة الكلية
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  : فرضيات الدراسة نياثا

املراجع العلمية خصصة بالسالمة املرورية و كان لقراءات الباحث يف اiالت واملناشري املت  

بعض ما نشر على صفحات املواقع اإللكرتونية األثر اإلجيايب يف التمكني من بلورة وصياغة و 

، فضال عن دورها اليت يروم من خالهلا الباحث اإلحاطة يأبعاد املوضوع ساؤالت الدراسةأفكار وت

لعالقة بني متغريات  افكار مؤقتة تقرتح حتديدواليت تنم عن أ ،الفاعل يف صياغة فرضيات البحث

وهي على حد تعبري (ماخ) "تفسري  ،أو حتديد لداللة الفروق واجتاهها ،طروح للدراسةموضوع م

لوقائع معينة ال يزال مبعزل عن امتحان للوقائع، حىت إذا ما امتحن يف الواقع أصبح إما فرضا زائفا 

 )36،ص1995(الطاهر براهيمي، ،ا يفسر جمرى الظواهر"وإما قانون ،غريه ىلجيب أن يعدل عنه إ

ن توفر كثريا من اجلهد  انطالق أولية ومؤقتة من شأWا أفجاءت فروض البحث على شاكلة معامل

، وقد صيغت جلها على شكل لذي إن مل جيد ضبطا منهجيا ميكن أن يهدر من غري جدوىا

ؤالت حمل البحث بوتقة متصلة بالتسا للتحقق من الناحية اإلجرائية، ضمن فروض صفرية أسهل

  :على النحو التايل

يف القياس فروق دالة إحصائيا بني درجات اiموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد -

 .ي املركبات حنو السالمة املروريةمقياس اجتاهات سائقللدرجة الكلية على  البعدي

يف القياس ة والتجريبة فروق دالة إحصائيا بني درجات اiموعتني الضابط ال توجد -

 .ي املركبات حنو السالمة املروريةمقياس اجتاهات سائقلدرجة البعد األول على  البعدي

يف القياس فروق دالة إحصائيا بني درجات اiموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد -

 .ي املركبات حنو السالمة املروريةمقياس اجتاهات سائقلدرجة البعد الثاين على  البعدي

يف القياس فروق دالة إحصائيا بني درجات اiموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد -

 .ي املركبات حنو السالمة املروريةمقياس اجتاهات سائقلدرجة البعد الثالث على  البعدي

يف القياس فروق دالة إحصائيا بني درجات اiموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد -

 .ختبار التحصيلي للربنامج املقرتحللدرجة الكلية لال البعدي

  : أمهية الدراسة ثالثا

العمل  نحويبقدر ما تتسم مشكلة أمن األفراد على الطرقات بالتشعب والتعقيد بقدر ما   

ولئن  ،املشكلة ومؤثراmا وتداعياmا املختلفة الدقة والعمق والتخصص لكشف العلمي إزاءها
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حنو  لتناول إشكالية اجتاهات السائقني عي املرورياجتمانفس البحث الاعتمدت هذه الدراسة 

واقرتاح برنامج نفس  للسالمة املروريةالسالمة املرورية ضمن سياق البحث يف اإلسرتاتيجية الشاملة 

واستقصاء اجلوانب املؤثرة فيها كافة بالرغم من أن البعد  ،اجتماعي لتعديل اجتاهات السائقني

حىت إن منظمة الصحة  ،يف ظل الوفيات واإلصابات املستدمية املتزايدةاإلنساين ميثل الفداحة املؤملة 

 رئيس لوفاة األفرادفت حوادث املرور كثالث سبب العاملية اليت تويل اهتماما متزايدا باملوضوع صنّ 

د األخرى األبعالرؤية العلمية تتسع ملعاجلة فإن الذا  )1، ص2009(أحسن طالب،،سنة )29-5( يف سن

 ،وتضخم األضرار املادية يف ضوء البحث االقتصادي املروري اجلادنتاجية اإلعاقة اإل لتتناول حجم

موال كما ميكن تقدير األ  ،لعامة واخلاصةواإلضرار باملمتلكات ا فيندرج حتتها تكاليف العالج

واخلسائر الفادحة اليت ال ميكن التغلب  ولعل إبراز هذا اإلهدار ،املدفوعة رغم التوقف عن العمل

كالكفاءة واألمان الذي   ،ليها واحلد منها إال بالنظرة املوضوعية لتلك العناصر املهمة يف املعادلةع

يفقده اiتمع يف حراكه ومنجزاته االقتصادية هي ذاmا اليت تساعد على تفهم تكاليف احلوادث 
ثالث  لمبراح ريورة املشكالت جيد أWا متراملتتبع لص، فواستيعاب حجم خطورة املشكلةاملرورية 

 .)وضح احللول موضع التنفيذ، حبث هذه املشكلة واقرتاح احللول ،بوجود املشكلة عرتافهي: (اال
  )224هـ،ص1418السيف،خالد (

 ة املكاشفة العلمية عنخيتزل موضوع البحث الذي يروم من خالله صاحب الدراسو   
املراحل السالمة املرورية حنو  اجتاهات سائقي املركبات فاعلية برنامج نفس اجتماعي لتعديل

بالرغم من أننا نعتقد أن حتقيق السالمة املرورية ال يتأتى  ،اليت سبق ذكرها يف هذه الدراسةالثالث 
أمهيتها تكمن غري أن ، والبشري ها املكاينيبية من حيث جمالمن خالل دراسة واحدة ميكروسكو 

صية كن أن تشكل سندا قويا للجهات الو مياليت يف أWا تفتح اiال ملزيد من الدراسات املرورية 
، فاالستقصاء املكتيب واملصابني على الطرقات بح معدالت الوفياتحنو ك باملسألة املرورية يف بالدنا
نبؤ بالواقع أن مؤشرات عدة كانت تُ  نشغال kذا املوضوع على الرغم منيكشف تأخرنا عن اال

ات اليت ففي الوقت الذي تشري فيه اإلحصائي، الذي بلغه مستوى السالمة املرورية على طرقاتنا
(زياد  الدول الناميةحوادث املرور متمركز بشكل كبري يف  إىل أن عددتقدمها منظمة الصحة العاملية 

من بني الدول النامية ونظريmا املتقدمة لمقارنة ليف هذا الصدد ال جمال ف، )13،ص2006عقل،
الدول النامية للمسألة املرورية ال تكاد تذكر إذا ما علمنا  ، األول أن امليزانية اليت ختصصهاوجهني

ألف  )50-40( اليت ميوت على طرقاmا حنوعلى سبيل املثال األمريكية املتحدة أن الواليات 
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(علي  ،مليون دوالر أمريكي لألحباث املرورية )39( حنو )1988( شخص سنويا قد خصصت سنة

مت وضع متوسط  ففي بريطانيا مثال ،اإلسرتاتيجيةالعلمية رؤية ال والوجه الثاين) 201الغامدي،ب ت،ص
أساسا هلدف قومي يتطلع لتقليص اإلصابات  )1985 -1981( اإلصابات املرورية خالل الفرتة

 كما تبنت ذات اجلهة عام  ،املرورية يف املستقبل حبيث يصبح ثلث املتوسط وهو ما حتقق فعال

- 5( خاص خلفض عدد الوفيات اليت حتدث للفئة العمريةسرتاتيجيا يهدف بشكل هدفا إ )1999(

سنة بسبب حوادث املرور ووضع هذا اهلدف على وثيقة أطلق عليها اسم "طريق الغد أكثر  )19

أما يف السويد فقد مت وضع  "For Everyone  Tomorrow‘s road Saferسالمة للجميع 

الذي يهدف إىل عدم وجود إصابات  Vision zéro "الرؤية الصفر"هدف اسرتاتيجي أطلق عليه 

ويف أملانيا مت بلوغ معظم  )10،ص2006عامر املطري،( بليغة أو وفيات بسبب حوادث املرور،

األهداف املسطرة من خالل إسرتاتيجية مرورية مت تصميمها منذ عقدين لعل أبرزها اخنفاض عدد 

    )201(علي الغامدي،ب ت، ص .)%50(احلوادث املرورية املهلكة بنسبة 

تربز مجلة التجارب السابقة األمهية اإلسرتاتيجية للبحث العلمي يف جمال السالمة املرورية   

فهو السبيل الوحيد إلدراك املنافذ اليت ميكن من خالهلا الولوج إىل عمق املشكلة  ،على الطريق

عمق من املرورية من خالل حبث رصني يأخذ بفكرة العوامل املتعددة وال يلغي صفة التخصص وال

و حناحلالية وهو املنطلق الذي اعتمدته الدراسة  ،أجل اخلروج حبلول ممكنة ووضعها قيد التنفيذ

حنو  اجتاهات سائقي املركباتفاعلية برنامج نفس اجتماعي يف تعديل املكاشفة العلمية عن 

ل موضوع االجتاهات النفسية عموما مادة خصبة للبحث ولئن شكّ  ،السالمة املرورية

للسائقني على طرقاتنا  السلوكية ظاهرفامل ،واجتماعي يف املنتصف الثاين من القرن املاضيالسيك

سبب مقنع  ،من احلوادث ترجع للعامل البشري )% 90( فضال عن اإلحصاءات اليت تشري إىل أن

معارف ووجدان  حتفر يف أركيولوجيامتهيدا لبلوغ نتائج  ،وملح للبحث يف ثنايا هذا املوضوع

 االجتاه النفسي فضال عن إمكانيةوهي املكونات اليت يشتمل عليها مفهوم  ،لسائقنيوسلوك ا

سهم يف تعديل االجتاهات مادام هذا األخري ممكنا بلغة أهل السيكولوجيا نامج يصياغة بر 

 حنو حاليا حيث يستعملقبل عقدين من الزمن وهو املنطلق ذاته الذي اعتمدته أملانيا  ،االجتماعية

وهو منوذج بسيط ) 204(علي الغامدي، ب ت، ص ،السائقني حزام األمن بصفة منتظمةمن  )95%(

ويكشف الشكل التايل أمهية البحث العلمي يف جمال السالمة يكشف أمهية البحث يف املوضوع 

بالنظر إىل ، وهو املبدأ الذي حاول الباحث متثله خالل تصميم الربنامج املقرتح املرورية
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حيث ينطلق الباحث يف مقرتحه حنو تعديل سلوك  ،ت املستخدمة يف الربنامجميكانيزمات واآلليا
السائقني من نظريات سبق عرضها يف عناصر سابقة تشري مضامينها وبوضوح إىل أن التأثري يف 

أحد مكونات االجتاه يتسبب يف حالة من الالتوازن يسعى الفرد بعدها إىل البحث عن االتساق 

املوضوع ومعارفه اجلديدة وهو حبث عن حالة التوازن بني معارفه ووجدانه  بني معارفه القدمية حول

وسلوكه وهو ما ميثل مكونات االجتاه، وحيث أن الربنامج يستهدف إحداث هاته احلالة فإنه يوفر 

سندا ميثل استثارة عرفانية غرضها زيادة تراكم املعلومات لدى السائق املتكون كما  )السائق(للفرد 

ثارة وجدانية انفعالية غرضها التأثري يف املكون اهليجاين لالجتاه دون أن يهمل تقدمي مجلة يعتمد است

من قواعد التمهري السلوكي لتكون احملصلة أن ميكانيزم التعديل يتجه حنو مفهوم االجتاه كنسق 

وفق ذلك التدبري تسلك مضامني  ،واحد كما يتجه حنو مكونات االجتاه منفردة كل على حدة

نامج مبا حوت من جانب تعليمي أو ارشادي أحد الطريقيثن إىل عمق اجتاهات السائقني حنو الرب 

السالمة املرورية فهو إما أن يكون طريقا مركزيا يستدعي من املتكون التفكري العميق والدقيق بشأن 

ت املعارف املقدمة وإما أن يكون طريقا جانبيا يوظف تقنيات االستمالة والتأثري يف انفعاال

املتكونني واستدراجهم حنو متثل قواعد السالمة املرورية، ويقدم الربمانج توجيهات للمكون لتوظيف 

  ، وهو ما نعتقد أنه مينح أمهية ملقارعة املوضوع. الطريق األنسب إلحداث التعديل املرغوب

  

  أهمیة البحث العلمي في مجال السالمة المروریة )1شكل رقم (

  

  )180ص ،2006الباحث (عبد الرحمان الجناحي،بتصرف من  المصدر:
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  : أهداف الدراسةرابعا

هكذا موضوع منذ سنوات يعود ألمهيته ليس فقط من الناحية تقد الباحث أن مقارعة يع  
العلمية السيكولوجية، فالبحث يف موضوع السالمة املرورية مثقل باحلوامل اإلنسانية واiتمعية مبا 

وم الباحث بلوغه من خالل تقدمي هذه األطروحة هو حماولة جتسيد ئيس الذي ير ر أن املسعى ال

نطالقا من موضوع يعتزم الباحث إ البنيان املقويل للعمل على حفظ النفس البشرية من اإلزهاق لذا

  :أمهها األهدافواستنادا إىل مضمون الدراسة بلوغ مجلة من البحث 

إرشادي للهيئات الوصية باملسألة املرورية تقدمي مقرتح برنامج نفس اجتماعي ذو منحى تعليمي   -

يف بالدنا سعيا حنو كبح معدالت حوادث املرور والتقليل من اخلسائر يف األرواح والتقليل من 

 التبعات املادية اليت تقع على عاتق الدولة للتكفل باملصابني واجلرحى.

حنو السالمة املرورية من خالل من أفراد العينة  اهات اليت حيملها سائقو املركباتبراز نوع االجتإ -

هي (معارف ووجدان وسلوك  ةثالث مكوناتحتليل إجرائي ملفهوم االجتاهات يشتمل على 

واملمارسات يف تشخيص أمربيقي للواقع االجتماعي املروري السائقني) قصد اخلروج بنتائج تسهم 

ت ضحايا معدال فضال عن رسم سياسات عالجية تروم كبح ،على طرقاتناالسلوكية للسائقني 

له فإن أهدافا ميكن وهو هدف الدراسة امليدانية واستصحابا  ،إصاباتحوادث املرور من وفيات و 

 .استهدافها لبلوغه موجزة يف النقاط التالية

حماولة إبراز البناء الداخلي للمشكلة املرورية يف بالدنا انطالقا من حتليل وصفي مفصل على  -

يشمل كل من التوزيع اجلغرايف  )2014إىل غاية  1970ذ سنة (منمدار أربعة عقود من الزمن 

مع الرتكيز على  ب احلوادث املرورية األكثر تكرارأسباعن ، فضال حلوادث املرور والتوزيع الزمين

 .للمتورطني يف حوادث املرور اخلصائص الدميوغرافيةبعض 

أبعادها ابع جممل يف أسباkا و ت طإبراز خاصية الشمولية ملشكلة السالمة املرورية فهي مشكلة ذا -

امج عالجي ينشد واآلثار املرتتبة عنها وتنبذ فكرة السببية األحادية، وهي الفكرة األساس لكل برن

 .السالمة املرورية

تكشف عملية االستقصاء املكتيب أن الباحثني املعنيني مبشكلة السالمة املرورية قد بذلوا جهودا  -

واآلثار املرتتبة عنها وحماولة عالجها  ،فة أسباب هذه الظاهرةحبثية مكثفة يف هذا الصدد ملعر 

ومشلت هذه اجلهود البحثية عناصر احلادث الثالثة ومكوناmا  ،والتقليل من خماطرها وآثارها السلبية
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لعنصر الثالث الدراسة احلالية تعىن أساسا با أن، ورغم الطريق و العامل البشري املركبةوهي عوامل 
فإن  اح برنامج نفس اجتماعي لتعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةمن خالل اقرت 

أوهلا التأكيد على أمهية  :البحث يف هذه اجلزئية ختفي وراءها أهداف حمورية اعتمدmا الدراسة
النواحي السلوكية للسائقني يف بالدنا ضمن والثاين دراسة  ،العامل البشري يف حوادث املرور

وهو ما يضفي على نتائج الدراسة أمهية وداللة أكرب من  ،االجتماعية املرورية احمللية خصائص البيئة
    .ملرورية الوقائية منها والعالجيةأجل بناء اسرتاتيجيات السالمة ا

  مفاهيم الدراسة:خامسا: 
  الربنامج: . 1.5

، بـَْرَجمةً  ،يربمج  برمجَ  ْرَجمَةٌ ، مصدر بَـ بـَْرِمجْ ، أُبـَْرِمجُ ، بـَْرَجمْتُ ( فعل : رباعي متعد ).  :جرمَ بَ  
: َوَضَعُه أَْقسامًا َأْو َأْجزاًء ِضْمَن ُخطٍَّة َمْوضوعًا يف احلاسوبِ   بـَْرَمجَ  ،ُمربَمج، واملفعول ُمربِمجفهو 

مبجموعة من احلقائق واألرقام  احلاسوَب : زّوده  جَ مَ رْ بَـ  ،َمْقبوَلٍة يف احلاسوِب لِيـَُقدَِّمها ِعْنَد الطََّلبِ 
 - ، وهو ترتيب حمّدد سيجري عليه العمُل ويُنفَّذ :العمل: وضع له بـَْرناًجما جمَ رْ بَـ  ،ق برنامج معّني وف

، ومصطلح  )2008أمحد عمر، ( برجمة التَّعليمأو  ماُهلا لضبط العمل واإلنتاجتربمج املؤّسسات أع
وهي مشتقة من  programmeويف اللغة الفرنسية  programبرنامج تقابله يف اللغة األجنليزية 

ومنه أخذت الكلمة الفرنسية  programméeأصل الكلمة يف اللغة اليونانية القدمية 
prographein  تكتب (ومعناها graphein مقدما + =pro ( ) ،776، ص2006عبد الكرمي غريب(  

وردت العديد من التعاريف اخلاصة مبفهوم برنامج لدرجة توسع من الناحية االصطالحية 
  ملفهوم ليتداخل مع مفاهيم مقاربة، ومن تلك التعريفات:  امعها معىن

عبد ( اسرتاتيجية للتدخل تريد أن متشي عليه مجلعة من األشخاص أثناء تلقينهم للتعلم. •
 )776، ص2006الكرمي غريب، 

جمموعة من الدروس املتناسقة أو جمموعة منظمة من الدروس ومناذج التعليم واملوارد  •
 )780، ص2006عبد الكرمي غريب، ( ص هدفها تبليغ املعارف واملهارات.الديداكتيكية واحلص

بأنه جمموعة من املهارات املنظمة بطريقة متدرجة  )1988(  عبد املنعم عبد الصمدويعرفه  •
من خالل مادة لغوية يف صورة وحدات ودروس حمددة هلا أهداف وأنشطة واخلطة الزمنية 

 )3، صنسرين فهمي، دت(   التقومي.الالزمة للتنفيذ وإجراءات التدريس و 
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وأهداف التكوين ومضامينه ووسائله خطة عامة للتكوين تشمل مواصفات املرتشحني  •
واملواصفات املتوقعة على مستوى نتائجه ويشتمل على الدروس النظرية واالنشطة التطبيقية 

 )780، ص2006عبد الكرمي غريب، ( والوحدات وأدوات التقييم.
أن التتبع التارخيي لصريورة املنظومة الرتبوية الفرنسية يكشف أن  "رمي غريبعبد الك"ويذكر   

أنشطة، جماالت دراسية،  (مل يكن دائما مصاغا وفق عبارات موحدة لتشمل  مصطلح الربنامج
معارف مواد دراسية، أهداف، درايات وإتقان وحسن التواجد، كفايات واجنازات، تصرفات 

   )778، ص2006، عبد الكرمي غريب(  )ومواقف

ويشري يف فقرة أخرى أن مجلة التعريفات اليت تناولت املفهوم تتفق عموما حول نقاط ثالث 

  رئيسية:

 ما ينبغي أن يتعلمه التلميذ. .أ

 يف أي مستوى من مستويات املنظومة الرتبوية. .ب

لذلك واليت عادة ما تكون بعدد الساعات يف كل أسبوع أو مبجموع  ج. الفرتة املخصصة 

 )778، ص2006عبد الكرمي غريب، (لعدد الساعات. كلي 

تأسيسا على ما تقدم عّرف الباحث الربنامج املقرتح بأنه" جمموع األنشطة واخلربات 

بغرض تعديل واملعارف واملهارات املقدمة لسائقي املركبات الذين مت سحب رخص سياقتهم، 

واقف املتغرية الستخدام الطريق مبا حيفظ ية ليتمكنوا من التكيف مع املر ة املرو اجتاهاmم حنو السالم

ضمن حيز زمين متسق مع أمهية املوضوع، سالمتهم وسالمة املركبة، وسالمة مستخدمي الطريق، 

حماور الربنامج يف شقه التعليمي على ستة وحدات تعليمية تضم كل منها مجلة من عليه توزعت 

يما بينها لتغطي أكثر جوانب الضعف العناصر مبا يتوافق مع عنوان الوحدات اليت تتكامل ف

لغرض ضخها معرفيا وتعبأة الكفايات الالزمة  املسجلة يف معارف السائقني حول السالمة املرورية،

. 3السائق . 2 ل إىل املشكلة املرورية وحوادث السريمدخ. 1(لتحقيق السالمة املدرورية لتشمل 

 ) .صور وتعاليق6 مة املرورية املعارف واملهاراتمقتضيات السال. 5 الطريق ونظام املرور. 4املركبة 

يف سياق التأسيس للسالمة املرورية يكون منطلقه وغايته تقومي وتعديل االجتاهات حنو السالمة 

املرورية اعتمادا على مدارس تعليم السياقة من أجل أجرأة كفايات وحمتويات وأنشطة تعليم السياقة 

ة يف اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا اهليئات الوصية باملسألة املرورية يف kدف املسامهة البيداغوجية اهلادف

اجلزائر، مستحضرة يف ذلك التكامل بني مكونات الربنامج الذي يشمل باإلضافة إىل الشق 
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التعليمي شق إرشادي يكمل األول ويرسخ نتائجه جتاوزا حلالة التنافر املعريف املشروط حدوثها 
ة إلبدال االجتاهات غري املرغوبة بأخرى مطلوبة حنو السالمة املرورية وفق نتيجة التعلمات اجلديد

ما تقدمه األطروحات النظرية املتعلق بتغيري واالجتاهات مبا أنه أساسا برنامج نفس اجتماعي 
  لتعديل االجتاهات.

  :االجتاهات النفسية. 2.5
ُمْستَـْقبَـُله، ويف  ُكلِّ شيء:  وَوْجهُ ، الُوُجوهواجلمع  الَوْجهُ  ، ومنهَوَجهَ االجتاه لغة من فعل 

؛ َأي اتَِّبع } فأَِقْم َوْجَهَك للدِّين َحِنيفاً  {وقوله تعاىل: }، هللاِ  فأَيـَْنما تـَُولُّوا فَثمَّ َوْجهُ {التنزيل العزيز: 
نَّ هللا بني ُوُجوهكم؛ ُصُفوَفُكْم أَو لَُيخالِفَ  ويف احلديث: لُتَسوُّنَّ  ُوُجوهٌ و َأْوُجهٌ واجلمع  الَقيَِّم، الدِّينَ 

 الرْأِي َأي هو الرْأُي نـَْفُسه، َوْجهُ ويقال: هذا  ،َأشرافُه :أو القوم البلد ُوُجوهُ و أَراد ُوجوَه القلوب،
تَـَعَل،مبعىن عرض وأقبل له رْأٌي َأي َسَنحَ  اجتََّهَ و صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها، وأُبدلت  ، وهو افـْ

 الِوْجَهةُ و اِجلَهةُ و، َأي تِْلقاَءك ِجتَاَهكَ و ُجتاَهكَ عليه قولك قعدت  منها التاء وأُدغمت مث ُبِينَ 
: الِقبلُة وِشْبهها الُوجهةُ و أَْمرِه َأي َقْصَدُه؛ ِوْجَهةَ وَضلَّ  .،ضُع الذي تـَتَـَوجَُّه إليه وتقصدمجيعاً: املو 

َألن َأصل  َأي توجهتُ  َأْجتَهُ إليك  َجتَْهتُ و ،يف كل وجه استقبلته وَأخذت فيه يف كل وجهة َأي
حنَوَك  تَوجَّْهتُ وْجِهَي Ð و وجَّْهتُ يف حاجٍة و وجَّْهُتهُ إليه كذا: أَرسله، و َوجَّهو ،فيهما واو التاء

   ) 4777-4775ابن منظور، د ت، صحممد ( ، واملعىن إمجاال اإلقبال بالوجه على أمر ما أقصده.وإليك
علم النفس االجتماعي فلم يتفق الباحثون يف هذا أما من الناحية االصطالحية ويف ميدان   

امليدان على تعريف حمدد، بل مثة من أشار إىل وجود أكثر من مخس مائة تعريف هلذا املفهوم، 
من تلك  وقد أمكن للباحث تبعا ملراجعاته يف بعضٍ  )8، د ت، صشحاتة خليفة، حممودعبد الطيف (

االجتاه النفسي على النحو التايل: "استجابة نفسية التعريفات الوصول إىل صياغة تعريف ملفهوم 
عامة عند الفرد حنو مثريات حمددة مرتبطة مبوضوع معني يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد، تنظمها 
وتوجهها خربات الفرد السابقة مبا يكفل تقدميها وتعميمها على سلوكياته يف املواقف والظروف 

أفكار الفرد ومعارفه ومعتقداته حول موضوع - ث (معريف املشاkة، وتعكس تفاعل مكونات ثال
وسلوكي  -دانية املتعلقة مبوضوع االجتاهمجلة املشاعر واخلصائص الوج -، وجداين  -االجتاه

يعكس استعداد الفرد الستجابة حمددة حنو موضوع االجتاه) لرتكيب ثابت نسبيا يوجه سلوك الفرد 
 حني عرف الباحث مفهوم االجتاه من الناحية اإلجرائية على يف ،بعيدا أو قريبا حنو عناصر بيئته "
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أنه: "تقدير ذايت يقوم به السائق، يعكس استجابة ثابتة نسبيا حنو مثريات تتعلق بالسالمة املرورية 
على الطريق، من خالل اإلجابة على البنود املتضمنة يف املقياس تبعا لبدائل االستجابة املتدرجة 

عارضة إىل أقصى درجات القبول ملضمون العبارة، وهي (معارض متاما، من أقصى درجات امل
معارض، غري متأكد، موافق، موافق متاما)، ميكن ترمجتها إىل درجات حتدد نوع االجتاه الذي 
حيمله السائق حنو أبعاد السالمة املرورية اليت حصرها الباحث يف ثالثة أبعاد رئيسية هي : االجتاه 

 .32.29.27.26.21.20.18.16.11.9.6.4.3.2.1 ( ي السليم وتقيسه البنود رقمحنو السلوك املرور 
، االجتاه حنو االهتمام بعوامل السالمة يف املركبة وتقيسه البنود رقم )40.38.37.35

واالجتاه حنو التقيد بأنظمة وقواعد املرور وتقيسه البنود رقم  )39.28.25.19.17.14.12.7.5(
)36.34.33.31.30.24.23.22.15.13.10.8("  

  السائق:. 3.5
، َسوَّاقو سائقٌ وهو  ،َيُسوقها َسْوقًا وِسياقاً اإلبَل وغريَها  اقَ سَ  ،اقَ سَ و قَ وَ سَ من الفعل 

سائٌق  ؛ قيل يف التفسري:}وجاءت كلُّ نـَْفٍس معها سائٌق وَشِهيد{ وقوله تعاىل ،شدِّد للمبالغة
ورائه  لذين َيُسوقون جيش الُغزاة ويكونون ِمنْ مجع سائق وهم ا والسَّاقة َيُسوقها إىل حمشرها،

  )4321ابن منظور، د ت، صحممد (ويقودونه. حيفظونه
السائق من الناحية االصطالحية هو كل شخص يتوىل قيادة مركبة مبا فيها الدراجات، 
والدراجات النارية أو يسوق حيوانات اجلر واحلمل والركوب والقطعان عرب الطريق أو يتحكم فعال 

  ) 5، ص 2009(اجلريدة الرمسية، ذلك . يف
وقد عرف الباحث من الناحية اإلجرائية السائق على أنه: "الشخص احلاصل على رخصة 

ختبارية مؤقتة أو دائمة، واليت تسمح ية الشروط القانونية، سواء كانت إقيادة الصنف (ب) مستوف
 )3500( اإلمجايل للعربة ال يتعدى لصاحبها بقيادة مركبة من مثانية مقاعد والسائق تسعة، الوزن

  كلغ".   )750(كلغ والعربة املقطورة ال يتعدى وزWا 
  املركبة: . 4.5

وكلُّ ما ، بالكسر الرِّْكبة: َعال عليها، واالسم رُُكوباً  يـَرَْكبُ : رَِكَب الدابَّة ركبمن الفعل 
ابةالـَمرَْكبُ و، اْرُتِكبَ و رُِكبَ ُعلِـَي فقد  : الـَمرَْكبُ و مراِكبُ ، واَجلْمع َمرَْكيبا تقول: هذ ،: الدَّ

 )2672(ابن منظور، د ت، ص ، : املْوِضـعُ الـَمرَْكبُ و، رُُكوباً َأي  رَِكْبُت َمرَْكباً الـَمْصَدُر، تـَُقول: 
  مجع مفرده مركبة.  املركباتو
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واملركبة هي " كل وسيلة نقل بري مزودة مبحرك للدفع أو غري مزودة بذلك، تسري على   
  )5، ص2009(اجلريدة الرمسية،  بوسائلها اخلاصة أو تدفع أو جتر"طريق ال

وقد عرفها الباحث من الناحية اإلجرائية على أWا: "كل سيارة من النوع اخلفيف ذات   
كلغ،  )3500(أربع عجالت، موجهة لنقل األشخاص أو البضائع ال يتعدى وزWا مع احلمولة 

 تسري على الطريق، ويستثىن من ذلك السيارات الثقيلة أو مزودة جبهاز ميكانيكي للدفع الذايت
من  45(انظر امللحق اخلاص بالعدد الشاحنات واحلافالت والدراجات بنوعيها واملركبات املتمفصلة " 

  اجلريدة الرمسية)
  السالمة املرورية : . 5.5

إىل االعتقاد عند البحث يف الرتاث األديب ذي الصلة مبفهوم السالمة املرورية نصل حينا 
إال أنه حديث العهد بالتناول يف جمال البحث  ،بأن هذا املفهوم وعلى الرغم من كثرة تداوله

العلمي مبختلف أنساقه، وهو ما شكل صعوبة للباحث يف حتديد تعريف حمدد يتسق مع اإلطار 
قليال  اعددالعام للدراسة وخيدم أهدافها، كما مل تكشف عملية البحث املكتيب حول املفهوم إال 

من التعريفات خضعت أبعاد الصياغة فيها إىل األطر واألنساق العامة اليت جرت حتتها تلك 
  .أمنية أو هندسية أو قانونيةالبحوث سواء كانت 

وقد ارتبطت نشأة مفهوم السالمة املرورية مع البحوث اليت أجراها الباحث األمريكي وليام 
على الطرقات  مج وطين خلفض عدد احلوادثله مهمة تكوين برناالذي أسندت ، هادن

اليت اشتملت على العناصر الرئيسية املرتبطة م ما مسي فيما بعد مصفوفة هادن، األمريكية، فقدّ 
بوقوع حوادث املرور، وقد تبنت وزارة النقل واملواصالت األمريكية هذه املصفوفة كأساس لربنامج 

، واليت ترتكز أساسا على العناصر اليت )1968(ة األنظمة ومواصفات السالمة اليت تضعها منذ سن
   )464،ص1994خرون،قاضي وآالسعد (أوردها هادن يف مصفوفته وهي (الطريق، املركبة والسائق) .

ه العناصر الثالث انتظم عمل الباحثني حنو صياغة تعريف جامع مانع واستنادا إىل هذ
ل بتحديد ماهية السالمة املرورية، غري أن صعوبة ملفهوم السالمة املرورية، فتحديد العالقة بينها كفي

عَرب عنه مبستوى متثل تلك العالقة، جعلت فريقا من الباحثني يلصق لفظا جديدا باملفهوم، ويُ 
ونستطيع وفق ذلك حتديد السالمة املرورية تبعا iموعة من املؤشرات مثل عدد  ،السالمة املرورية

سب الكيلومرتات املقطوعة وعدد حب يات وعدد املصابنيوعدد الوف احلوادث املرورية املسجلة
ر هذا الفريق صحة توجهه بالقول: وقد برّ  )466، ص1994القاضي وآخرون، سعد ( املركبات املسجلة،
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أن الدراسات واألحباث املرورية املرتبطة مبفهوم السالمة املرورية تسعى دوما إىل حتسني مستوى 
يرتجم هذا التحسني تراجع يف عدد حوادث املرور وعدد املصابني السالمة املرورية على الطريق، و 

  والوفيات، والتخفيف من حدة احلوادث وخطورmا.

ويكشف التحليل املفاهيمي هلذا التصور التعبري عن مفهوم السالمة املرورية بصياغة كمية 

رورية ملستخدمي ميكن معها احلكم على فعالية الربامج اليت mدف أساسا إىل حتقيق السالمة امل

إال أن فريقا آخر من الباحثني رفض فكرة  ،الطريق، وعلى الرغم من معقولية التصور إىل حد بعيد

املزاوجة بني تلك الصبغة الكمية والسالمة املرورية، فمفهوم السالمة املرورية حسبهم مطلب تنشده 

جهة خمتلف العوامل اليت اiتمعات املعاصرة وليس رقما، وهو يف حد ذاته مبدأ قائم على موا

تساهم يف وقوع حوادث املرور، وفق ذلك فإن السالمة املرورية مبفهومها الواسع تعين " تأمني 

الوسائل اليت تساهم يف تسيري العملية املرورية يف ظل توفر أسباب السالمة من خمتلف اجلوانب، 

لصحيحة واإلجراءات اليت توفر له حيث يتوىل اجلانب األول توعية اإلنسان بقواعد وأنظمة املرور ا

أسباب السالمة، ويف الوقت نفسه تطبق اجلزاء على من خيالف هذه األنظمة، يف حني يتوىل 

اجلانب الثاين مراعاة تأمني وسائل السالمة يف املركبات وضرورة أهليتها للسري على الطرق، فيما 

طرق حسب املواصفات القياسية، يقوم اجلانب الثالث من جوانب السالمة املرورية بتصميم ال

      )45،ص2005الرشيدي،علي (ومتابعة صيانتها مبا يضمن سالمة مستخدميها. 

يقدم التعريف تصور عاما ألبعاد السالمة املرورية، وهو املنطلق الذي أّسس عليه الباحث 

فاعلية برنامج بحث يف تعريفه املقرتح للسالمة املرورية مبا خيدم اإلطار والتصور العام للدراسة واليت ت

اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية، وبناء على هذا األساس نفس اجتماعي لتعديل 

فإن السالمة املرورية مبفهومها الواسع تعين " تبين السائق كافة اللوائح والنظم املرورية واإلجراءات 

ت املرور، والرتكيز أثناء القيادة، كالعقل، وسالمة احلواس، ومعرفة أنظمة وتعليما  -الوقائية 

مبا مينع الوقوع يف  -واإلحساس باملسئولية، واإلملام مبيكانيكا املركبة، وصيانتها بشكل مستمر

مرورية على الطريق، لضمان سالمة السائق نفسه والركاب وكذا املركبة، وهو ما يعكس حوادث 

أي تقليل عدد املصابني  –بلد البشرية على حنو غري مباشر حرصا يف احلفاظ على أمن مقومات ال

  ". -اخلسائر يف املمتلكات العامة واخلاصة املرتتبة عن احلوادث  –واالقتصادية  -والوفيات 
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  : البحثية النفسية و االجتماعية يف جمال السالمة املرورية التوجهات :سادسا

لفهم الظاهرة كمدخل تقعيدي صفحات هذا العنصر من الفصل األول   لئن اتسعت رقعة  
فإن الغرض الرئيسي من موضوع البحث ضمن الفضاء احمللي على قلة املراجع اليت توفرت لدينا 

ذلك هو إبراز متوقع الدراسة احلالية ضمن احملاوالت البحثية اليت عكفت على استجالء معامل 
 فيه إىل تمام العلمي مبوضوع انقسمت معامل البحثلاله رهاصات املتقدمةورصد اإل ،املوضوع

فهم ظاهرة حوادث السري وتشخيص مشكلة أثقلت بآثارها كاهل ني بارزين، اهتم األول بمحمل

التقليل من آثارها، وهو و العديد من الدول، يف حني اهتم الثاين مبحاولة التصدي للمشكلة 

براز انتماء تلك الدراسات اليت مع إ نقسام الذي انسحب على عرض مضامني هذا العنصراإل

سمت إىل دراسات سيكولوجية اهتمت باألبعاد النفسية وأبرز املتغريات ذات الصلة بالوقوع يف انق

، ودراسات سوسيولوجية عنيت بتسليط الضوء على امللمح واآلثار املرتتبة عنها حوادث السري

ن من مقارعة املوضوع وتذييل العنصر بقراءة وتعليق وهو التقسيم الذي مكّ  ،اiتمعي للمشكلة

"بناء برنامج نفس اجتماعية لتعديل  ـم رسم اخلطوط العريضة للدراسة احلالية املوسومة بعا

  اجتاهات سائقني املركبات حنو السالمة املرورية" 
   :وجهات البحثية النفسيةتال. 1.6

تنطلق الدراسة النفسية للسلوك املصاحب للقيادة وحوادث الطريق من منظور سـلوكي واع، 

لسيارات على أWا عملية تفاعلية هلا مسـتويان، أحـدمها يتعلـق بالتفاعـل مـع السـيارة  ينظر إىل قيادة ا

كآلــة، واآلخــر يتعلــق بالبيئــة احمليطــة والطريــق، وخيضــع هــذا التفاعــل ملنظومــة ســلوكية حتكمهــا قواعــد 

ويف ضـــوء هـــذا املنظـــور فـــإن ســـلوك قائـــدي الســـيارات يتكـــون مـــن جمموعـــة مـــن  ،ومهـــارات حمـــددة

واآلخـر  ،لشخصـيةعددة من اخلاصية، بعضها مـرتبط بسـمات االيت تعكس جوانب متاالستجابات 

مــرتبط بــاملتغريات املعرفيــة، والثالــث مــرتبط باحلــاالت االنفعاليــة املرتبطــة بالضــغوط احلياتيــة للمشــقة 

واليت تزيد من استعداد األفراد الرتكاب حوادث املرور وبعض اخلصـائص النفسـية الـيت تقـف خلـف 

فــراد كــالتوافق النفســي واالجتمــاعي ومســتوى الدافعيــة ومســتوى القــيم واألعــراف والتعــب ســلوك األ

هـذه املتغـريات النفسـية بلـورت االجتـاه العـام  لدراسـة  )2008،194دويـدار،مسيحـة (،والنوم أثناء القيـادة

ســلوك القيــادة واالســتهداف للحــوادث والــذي انعكــس بشــكل مباشــر وواضــح يف حمتويــات الكتــب 

  بعض منها يف ما يلي :ربت عن هذه الدراسات واليت نعرض يات العلمية املتخصصة اليت عوالدور 
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 مسات الشخصية حبوادث املرور : عالقة . 1.1.6
مساmـا الوقـوف علـى اهتمت العديد من الدراسات مبحاولة الكشف عـن شخصـية السـائق و 

كثـر اسـتهدافا حلـوادث الطـرق، علـى الطريـق، وحتديـد منـط الشخصـية األ يف عالقتها بسـلوك القيـادة

ــــيت حظيــــت باهتمــــام ــــة مبكــــر يف عالقتهــــا حبــــوادث املــــرور ومــــن أهــــم مســــات الشخصــــية ال  العدواني

Agression  فقـــد أكــــد)Whitlock( ســــنة )مــــن حــــوادث املــــرور يف بريطانيــــا  )%85(أن  )1971

جـــود ميـــول إىل و  )1975( ســـنة )Mozer( كمـــا أشـــار  ،ترجـــع إىل امليـــول العدوانيـــة لـــدى الســـائقني

وهو ما تشري إليه أيضا األحباث الـيت  ،عدوانية أكرب عند خمالفي املرور من السائقني يف أملانيا الغربية

عـن أن األشـخاص الـذين حيصـلون علـى درجـات عاليـة علـى مقيـاس القلـق  )Perry(قام kا "بـريي"

    )67،ص1406خالد السيف،(عبد هللا النافع و والعدوان كانوا أكثر تسجيال حلوادث املرور من غريهم 

مــن حتليلــه لثالثــة عشــر متغــريا مــن متغــريات  (1974)وزمــالؤه عــام  (Zelhart)واســتخلص 

الشخصية أن هنـاك سـتة متغـريات منهـا فقـط هـي الـيت أسـهمت بصـورة دالـة يف التميـز بـني جمموعـة 

 بقواعــد املــرور منتهكــي قراعــد املــرور ومــرتكيب احلــوادث مــن ناحيــة وغــريهم مــن األفــراد مــن امللتــزمني

وغري مرتكيب احلوادث مـن جهـو أخـرى ومشلـت هـذه املتغـريات املسـؤولية واالهتمـام والـنظم ومشـاعر 

والتفكــــــــري املســــــــتقل  suspicousnessواالنبســــــــاط واالنطــــــــواء والتشــــــــكك  infériorityالــــــــنقص 

independent mindedness  ري (حممــد التـــوجي مــن اختبــار هــاوارث للشخصــية العصــابية أليزنــك
  )98هـ،ص 1421وآخرون ،

ة واملواقــف املصــاحبة هلــا أن قيــادة الســيا Naatanen & Sumala  (1977)وقــد الحــظ

يف العوامـل الـيت  هـه املواقـف، فمـن خـالل البحـث تستثري السلوك العـدواين يف أنـاس طبيعـني يف غـري

نطــوي علــى مواقــف ن عمليــة قيــادة الســيارة توك االعــدواين يشــري الباحثــان إىل أتــؤدي إىل هــذا الســل

، بينمـــا املـــرء مـــرتجال أن يتخطـــى شخصـــا آخـــر حمبطـــة بطبيعتهـــا إذ أن مـــن الســـهل للغايـــة إذا كـــان

املركبــة حتــول بــني املــرء  خيتلــف الوضــع أثنــاء القيــادة، باإلضــافة إىل أن هنــاك قيــود حقيقيــة يف قيــادة

النفسـي هـود اجلسـدي و إىل كـل ذلـك أن اi نفعاالته وهو ما متنحـه السـيارة للسـائق يضـافوتفريغ إ

الــذي حيتــاج إليــه الســائق أثنــاء القيــادة بصــورة جيــدة ووفــق نظــم قــانون الســري ســوف يزيــد مــن تعــب 

الشــخص ونقــص عتبــة االحبــاط لديــه، باإلضــافة إىل أن القيــادة بســرعة وختطــي الســيارات األخــرى 

أسـرية أو يف العمـل أو مبهارة يكسب الفرد قيمة ذاتية، وهو يقوم kذه املخالفات كرد فعل لظـروف 

  )67،ص1406(عبد هللا النافع وخالد السيف، فعه إىل حماولة تأكيد ذاته.يف عالقاته مع اآلخرين تد
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بدراســــة أخــــرى عــــن دور مســــات الشخصــــية األوليــــة يف إدراك  )1979(ســــنة  )Loo(وقــــام 
عـــدد مـــن واســـتعرض فيهـــا  ،لحـــوادثالتعـــرض لوخمالفـــات املـــرور و  trafic signe  إشـــارات املـــرور

كأحــد املكونــات  impulsivité الدراسـات الســابقة يف هــذا املوضــوع وتبــني أن مكــون االندفاعيــة
وتبـني أيضـا أن  ،نبساط واحلوادث املروريـةاملسؤول عن تباين العالقة بني اإلاألساسية لالنبساط هو 

االندفاعيـة هـو املسـؤول عـن تبـاين العالقـة بـني    sensation seekingمكـون البحـث عـن  اإلثـارة
أي أن ارتفاع درجة الفرد على مكون البحث عـن اإلثـارة يـرتبط بزيـادة وقوعـه يف  ،واحلوادث املرورية
كما أن مكـون قصـر زمـن اختـاذ القـرار يفسـر العالقـة بـني احلـوادث املروريـة والقـدرة   ،احلوادث املرورية

لفظية، وتشري نتائج الدراسة نفسـها على إدراك الصور املخفية لإلشارات املرورية يف أنواع الرسائل ال

عموما أن الذين يرتكبون حوادث السيارات كانوا يتميـزون بعـدة مسـات للشخصـية هـي االندفاعيـة، 

  )98هـ،ص 1421التوجيري وآخرون ،حممد ( .احلماس، اخلجل، االكتئاب، القلق واالنطواء

بطـة حبـوادث املـرور بدراسة عن عوامل الشخصـية املرت) 1980(سنة  )Pestonjee(كما قام 

لدى السائقني املستهدفني، وقد وجد أن هؤالء السائقني خيتلفون اختالفا داال عن غري املسـتهدفني 

يف كثري من السمات والـيت تـرتبط بوقـوع احلـوادث وذكـر مـن بينهـا (االندفاعيـة ، الـرتدد، االكتئـاب، 

ص املتضـــــررون مـــــن احلـــــوادث شـــــخاأمـــــا األ )421،ص 1995(حممـــــود أبـــــو النيـــــل، القلــــق واحلساســـــية ) 

فيتميــزون بعــدة مســات تقابــل غالبــا الســمات الســابقة وهــي اإلتــزان والتعقــل واجلديــة واملغــامرة واجلــرأة 

  )99هـ،ص 1421(حممد التوجيري وآخرون ،ومقاومة الكف والتلقائية والتشدد والثقة بالنفس واالنبساط 

مــن خــالل  لســائقني األملــان،لســلوك العــدواين لــدى ا) ا1980(ســنة  )Hauber(كمــا درس 

البحــث يف الســمات املتعلقــة kــذا الســلوك، وذلــك مبالحظــة ردود أفعــال الســائقني عنــد نقــاط عبــور 

مبحوثا من هؤالء السائقني عند اقرتاkم من ) 966(املشاة يف الشوارع، والحظ الباحث استجابات 

ذي يعــرب يف اللحظــة األخــرية، وقــام أمــاكن عبــور املشــاة وخباصــة اســتجاباmم اجتــاه آخــر املرتجلــني الــ

الباحـــث بتحليـــل االســـتجابات العدوانيـــة ســـواء البدنيـــة أو اللفظيـــة، وكـــذلك عمـــر الســـائق وجنســـه 

بعــد تســجيل أرقــام الســيارات وبــالرجوع إىل  وغريهــا مــن البيانــات الــيت مت مجعهــا عــن طريــق املقابلــة

ي هلـذه االسـتجابات، وصـل الباحـث ، وبإجراء التحليل العـاملالسجالت أمكن االتصال بأصحاkا

إىل عامــل مســاه "العــدوان املكتســب" تشــبع عليــه أربعــة متغــريات هــي التعــرض للعقــاب مــن قبــل يف 

التعلـيم املـنخفض والتعـرض للعقـاب يف احليـاة مسـتوى املنزل، السلوك العـدواين اجتـاه املـارة العـابرين و 

    )64،ص1406(عبد هللا النافع وخالد السيف،احلالية. 
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مـــن  )302(مـــن خـــالل دراســـتهم علـــى  )1991(وآخـــرون ســـنة  )Matthews( كمـــا أكـــد
قائــدي الســيارات ودراســة االرتبــاط بــني احلالــة املزاجيــة ومســات الشخصــية، وجــود ارتبــاط اجيــايب بــني 

حيــث تــرتبط هاتــان بالشــعور باملشــقة الــذي يــؤدي  ،العصــابية والعدوانيــة وســلوك ســائقي الســيارات
ممـا قـد يـرتبط بارتكـاب احلـوادث  اه وسوء احلالة املزاجيـة أثنـاء قيـادة السـيارةاالنتب اخنفاض ىلبدوره إ
 ) 195، ص2008،دويدارمسيحة ( .املرورية

مــن خــالل الدراســة الــيت أجروهــا علــى جمموعــات  )1997(وآخــرون ســنة  )Arnett( وأشــار
 )18-17(هم مــابني والــذين تراوحــت أعمــا )139ن=(مــن الطــالب الــذكور واإلنــاث مبرحلــة الثــانوي 

وأن معظــم  ،وجــود عالقــة بــني العدوانيــة والبحــث عــن اإلثــارة والتهــور يف قيــادة الســيارات ىلأشــاروا إ
قيــادة الســيارات بســرعة فائقــة يف احلالــة املزاجيــة الغاضــبة  ىلالطــالب يف هــذه األعمــار مييلــون أيضــا إ

  )196، ص2008،دويدارمسيحة ( انفعالية أخرى.أكثر من أي حالة 

توضـــــيح العالقـــــة بـــــني منـــــط  ىلبدراســـــة mـــــدف إ )1997(ســـــنة  )Magnavita(كمـــــا قـــــام 
مـن  )13(سـائقا مـن الـذكور و) 73(الشخصية واالستهداف للحوادث حيث أجريت الدراسة على 

اإلناث وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة بني منـط السـلوك "أ" و االسـتهداف حلـوادث 
ني الــذين يتســمون بــنمط الســلوك "أ" هــم األكثــر ارتكابــا حلــوادث الطــرق حيــث اتضــح أن الســائق

  )195، ص2008،دويدارمسيحة  ( .الطرق
الســمات املرتبطــة بســلوك القيــادة بشــكل عــام شــف عــن ونشــطت البحــوث الــيت حتــاول الك

) 1999( ســـنة )Derry  &Fildes( واالســـتهداف للحـــوادث بشـــكل خـــاص، فـــأجرى كـــل مـــن

أجريت الدراسة األوىل على عينة من السـائقني  لشباب،االسائقني نة من دراستني ميدانيتني على عي
للتقريـر الـذايت، حـدد اختبـار سـنة وطُبّـق علـيهم  )19-16(سائق مبدى عمـري مـن  )18( مكونة من

فرعيـة للسـائقني، كمـا مت حتديـد جمموعـة السـائقني  الباحثان من خالل التحليل العاملي مخس فئـات
وادث املروريـة وهـم الـذين يتسـمون مبسـتويات مرتفعـة مـن العدوانيـة املرتبطـة مرتفعي االستهداف للح

بالقيادة والسرعة الشديدة والقيادة kدف ختفيض التوتر وسرعة القابلية لالسـتثارة والتهـيج والعدائيـة 
يف ظــل تقــدمي مهــام عاليــة  )54ن= ( ويف الدراســة الثانيــة متــت دراســة عينــة فرعيــة مــن العينــة الكليــة

شـــقة فكانـــت النتيجـــة هـــي اخنفـــاض الكفـــاءة يف القـــدرة علـــى الـــتحكم يف االنتبـــاه ونقـــص مهـــارة امل
  )195، ص2008،دويدارمسيحة  ( القيادة.
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خبصــوص حمــور الدراســات العربيــة فتــربز يف الواجهــة مــن مجلــة الدراســات الــيت متــت دراســة و 
فســية واالجتماعيــة لســلوك بعنــوان "حتليــل اخلصــائص الن ه��ـ)1406(عبــد هللا النــافع وخالــد الســيف 

مبحوثـا تراوحـت  )2018(قيادة السيارات لـدى السـائقني السـعوديني"، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 

موقوفــا ممــن ارتكبــوا حــوادث  )115( عامــا وأكثــر باإلضــافة إىل )38(عامــا وأقــل) 17( أعمــارهم بــني

احلوادث هـــي (الســـرعة مروريـــة، وتبـــني مـــن خـــالل الدراســـة أن أهـــم عشـــر تصـــرفات تـــرتبط إجيابيـــا بـــ

الزائدة، التجاوز يف املنحنيات والطرق الضيقة، التجـاوز بـدون اسـتخدام اإلشـارة، تغيـري املسـار دون 

اســتخدام اإلشــارة، االنشــغال بأشــياء خمتلفــة أثنــاء القيــادة، املســارعة يف جتــاوز اإلشــارة الضــوئية قبــل 

مـــع الســـيارات يف الطريـــق العـــام، قطـــع  تغريهـــا، االنطـــالق مبجـــرد غلـــق اإلشـــارة املعاكســـة، التســـابق

اإلشارة احلمراء، التجاوز من اليمني)، وعن مسات الشخصية وارتباطها بأمناط القيادة، فقد تبني أن 

القيادة اآلمنة اليت تتبع أصول السالمة وتلتزم بالنظم واآلداب املروريـة تـرتبط ارتباطـا إجيابيـا بسـمات 

لشخصــية الســلبية كاالندفاعيــة والعصــابية والقهريــة والقلــق، أمــا املســؤولية، وارتباطــا ســلبيا بســمات ا

القيـــادة اخلطـــرة غـــري اآلمنـــة فارتبطـــت إجيابيـــا بســـمات الشخصـــية الســـلبية وارتباطـــا ســـلبيا بســـمات 

  هـ)1406(عبد هللا النافع وخالد السيف، الشخصية اإلجيابية. 

وعالقتهـــا بالعوامـــل كمـــا أجريـــت دراســـة أخـــرى يف اiتمـــع الســـعودي عـــن حـــوادث املـــرور 

حممـــــد التـــــوجيري وآخـــــرون بعنـــــوان "احلـــــوادث النفســـــية واالجتماعيـــــة، وهـــــي الدراســـــة الـــــيت قـــــام kـــــا 

وقـد أجريـت  ،واملخالفات املرورية لدى صغار السن واخلصائص الشخصية واالجتماعيـة ملرتكبيهـا "

لــيت تناولتهــا الدراســة ور االدراســة وفــق خصــائص البيئــة الســعودية، وعلــى الــرغم مــن اتســاع رقعــة احملــا

أشارت النتـائج سائقي السيارات من صغار السن، و اخلصائص الشخصية لفقد ركزت الدراسة على 

إىل وجــود فــروق جوهريــة دالــة بــني الســائقني الــذين ســبق هلــم وأن ارتكبــوا حــوادث وخمالفــات مروريــة 

مســــة االندفاعيــــة  ونظــــرائهم ممــــن مل يســــبق هلــــم وأن ارتكبــــوا حــــوادث وخمالفــــات مرويــــة يف كــــل مــــن

  )هـ1421(حممد التوجيري وآخرون،واملخاطرة واالنبساطية والذهانية. 

يف دراســة موســومة بـــ "حــوادث املــرور أســباkا  )ه��ـ1404( كــرم هللا عبــد الرمحــانأشــار  كمــا 

وطرق الوقاية منها " إىل أن هناك مجلة مـن اخلصـائص املشـرتكة بـني السـائقني املتـورطني يف حـوادث 

إفراط يف الثقة بالنفس واملركبة، وهي مهها الالمباالة والتهور وعدم الكفاءة ونقص اخلربة واالالسري وأ

ـــة الـــيت عـــددها الباحـــث يف دراســـته وأمههـــا  خصـــائص ومســـات مرتبطـــة جبملـــة مـــن املخالفـــات املروري
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لنــافع عبــد هللا ا( اإلفــراط يف الســرعة، التجــاوز والوقــوف غــري النظــامي، تعــاطي املســكرات واملخــدرات.

  )46، صه1406وخالد السيف، 

 حبوادث املرور :  ةاجلوانب العقلية واملعرفية املرتبط.2.1.6

بـــاملتغريات العقليـــة واملعرفيـــة الـــيت ميكـــن أن تـــؤثر يف قيـــادة يف هـــذا احملـــور اهتمـــت الدراســـات       

ب املعرفيـــة وقـــد اجتهـــت الدراســـات إىل حماولـــة الـــربط بـــني ســـلوك القيـــادة واجلوانـــ ،األفـــراد ملركبـــاmم

وهــو مــا كــان يطلــق عليــه فيمــا ســبق مصــطلح "الفهــم" وأصــبح يســمى بالســلوك  ،والعقليــة للســائق

املعريف والذي يشمل كل العمليات املعرفيـة والفكريـة وكـل مـا يـرتبط باختـاذ القـرار كمـا أن هـذه الفئـة 

وغريهــــا مــــن مــــن الدراســــات تأخــــذ يف حســــاkا القــــدرة علــــى تقــــدير املســــافات واالنتبــــاه واإلدراك 

(العــاملي)  قــد أغفلــت اســتخدام التحليــل وبــالنظر إىل مــا قدمتــه هــذه الدراســات جنـد أWــا ،القـدرات

للواجبــات واملســؤوليات املتعلقــة بالقيــادة والــيت متكننــا مــن الوقــوف علــى املنطقيــات الضــرورية للقيــادة 

لدراســات فقــد اقتصــر هــذه الفئــة مــن اجمــال ونظــرا التســاع  )199،ص2008دويــدار،مسيحــة ( ،الناجحــة

 العرض على عدد حمدود من الدراسات األجنبيـة والعربيـة ومـن هـذه الدراسـات الدراسـة الـيت أجراهـا

)Liotan micheal(  ســنة)للعالقــة بــني االنتبــاه وحــوادث املــرور، وطبــق الباحــث اختبــار  )1973

مـن السـائقني، وقـد  علـى عينـة Auditory sélective attention testاالنتباه السمعي االختياري 

كشفت النتائج عن ارتباط معدل االنتباه بعـدد احلـوادث، كمـا وجـد أن معامـل االرتبـاط بـني توزيـع 

، كما خرج الباحث من نتـائج الدراسـة بتوصـيات )0.51(احلوادث وعدد األخطاء يف االختبار بلغ 

لنيــل رخصــة القيــادة، وقــد ملزمــة بتطبيــق اختبــار االنتبــاه الســمعي االنتقــائي علــى املرتشــحني اجلــدد 

(حممـــــود أبـــــو .)%15( أظهـــــرت الدراســـــة ارتفـــــاع معـــــدل االنتبـــــاه بعـــــد تطبيـــــق املقيـــــاس بنســـــبة بلغـــــت

  )418، ص1995النيل،

نمط اإلدراك اخلـاص باالعتمـاد علـى لـ بالبحـث والدراسـة)1978(سـنة  (loo)كما تصـدى       

 verbalرور اللفظيــــــــــة اiــــــــــال واالســــــــــتقالل عنــــــــــه وقــــــــــدرة الســــــــــائقني علــــــــــى إدراك إشــــــــــارات املــــــــــ

اليت مت مت تصميمها لغرض التجربة إضافة إىل مناظر لشوارع حقيقية طلـب مـن   symbolicوالرمزية

املبحـــوثني حتديـــدها ، وعالقـــة ذلـــك ببعـــدي اإلنبســـاط والعصـــابية، وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

إشـــارات مروريـــة  شـــرحية حتتـــوي علـــى (32) ا جتريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة ومت عـــرضجممـــوعتني إحـــدامه

بينمــا عـــرض علــى اiموعـــة الضـــابطة  خمفيــة يف منـــاظر مــن شـــوارع حقيقيــة علـــى اiموعــة التجريبيـــة

شـــرحية إلشـــرات مروريـــة مت إخفـــاء مـــا حوهلـــا، ومتثلـــت مهمـــة املبحـــوثني يف اiمـــوعتني يف أن  (32)
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ن أو الفـرتة الزمنيـة ة الكمـو حيددوا اإلشارات املرورية لفظيا يف كل شرحية ، وكان املتغري التابع هـو فـرت 

املفحوصــــون لالإجابــــة علــــى مضــــمون الشــــرحية، وكلمــــا كــــان الفــــرتة قصــــرية واإلجابــــة  الــــيت يســــتغرقه

دلـــــيال علـــــى زيـــــادة يف القـــــدرة اإلدراكيـــــة وتبـــــني مـــــن النتـــــائج أن الشـــــخاص صـــــحيحة كـــــان ذلـــــك 

ة كمـا كشـفت تقـاريرهم اإلنبساطيني احتاجوا إىل زمن أطول للتعـرف علـى اإلشـارات املروريـة املخفيـ

الذاتيــة أWــم أكثــر وقوعــا يف املخالفــات واحلــوادث املروريــة مقارنــة بــأقراWم االنطــوائيني، كمــا تبــني أن 

األشخاص املعتمدين على اiال حيتاجون لزمن رجع أطول للتعرف علـى اإلشـارات املروريـة املخفيـة 

أي أن االنبســـاط واالعتمـــاد علـــى اiـــال  مقارنـــة بـــأقراWم غـــري املعتمـــدين علـــى اiـــال يف إدراكهـــم،

ــــــوجيري نقــــــال عــــــن :  loo.1979(يرتبطــــــان بقيــــــادة الســــــيارات والســــــجل املــــــروري للفــــــرد  حممــــــد الت

  ه)1421وآخرون،

استعراضــني لبحــوث حــوادث املــرور، ذكــر  )1982(ســنة  )B. Rezestraten(  كمــا نشــر      

مقارنـة مبجموعـة السـائقني ذوي  ملـروراإلدراك السطحي كانت لـه عالقـة بتكـرار حـوادث افيهما أن 

، فقـــــــد أورد يف استعراضـــــــه األول أن الســـــــائقني ذوي االدراك الســـــــطحي أبطـــــــأ يف اإلدراك الثاقـــــــب

اكتشاف والتعرف على املواقف اخلطرية، كما تعوزهم املهـارة يف تغيـري املسـار بتغـري الظـروف الطارئـة 

ا حـــواليهم خبـــالف الطريـــق ايل يســـريون علـــى الطريـــق، كمـــا أWـــم يفتقـــدون للقـــدرة علـــى مالحظـــة مـــ

عليــه، أمــا يف االســتعراض الثــاين فقــد الحــظ الباحــث أن القــدرة علــى إدراك اإلشــارات اخلافتــة لــدى 

ــــافع وخالــــد الســــيف، (الســــائقني ذوي اإلدراك الســــطحي أبطــــأ منــــه لــــدى اiموعــــة الثانيــــة  عبــــد هللا الن

    )65، صه1406

وهــــي  )1996( وآخــــرون ســــنة )Héro( بحــــث دراســــةومــــن الدراســــات الــــيت اهتمــــت kــــا امل      

بغرض الكشف عن امليكانيزمات األساسية لتقدير السائقني للمسـافة املوجـودة اليت أعدت دراسة ال

بني السيارة اليت يقودها والسيارة اليت أمامه وذلك يف ظل ثالثة ظروف متباينة، مت يف الظرف األول 

وجــودة بــني ســيارته والســيارة الــيت أمامــه يف ظــل ســرعات ســؤال مخســة ســائقني عــن تقيــيم املســافة امل

خمتلفة أما الظرف الثاين فجلس فيه السائق يف مقعد الراكب وقـام بتقـدير املسـافة بينـه وبـني السـيارة 

الــيت أمامــه يف ظــل ســرعات خمتلفــة أيضــا ويف الظــرف التجــرييب الثالــث مت عــرض شــريط فيــديو مــن 

 ،قـــدير الســـائق للمســـافة بـــني ســـيارته والســـيارة الـــيت أمامـــهخـــالل ثـــالث شاشـــات لعـــرض القيـــادة وت

وكشــفت النتــائج عــن أن تقــديرات املســافة تعتمــد علــى حــدة الســرعة فكلمــا كانــت الســرعة شــديدة 

   ) 199، ص2008،دويدارمسيحة (.قلت دقة تقدير املسافة والعكس صحيح
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قوعـــا يف حـــوادث أن كبـــار الســـن أكثـــر و  )1998( ســـنة (Goode et al) كمـــا أوضـــحت دراســـة
السيارات من مقارنة بغريهم من الفئات العمرية األخرى وفق ما كشـفت عنـه نتـائج الدراسـة احلاليـة 

وقــاد قــام  Useful Field of Viewأي  UFOVباســتخدام بطاريــة اختبــارات املختصــرة برمــز 
اليت تقيس القدرة على املعد مع غريه من االختبارات النفسية املعرفية  رنة نتائج املقياساالباحثون مبق

، وقــــد   ســـائقا )239(وذلــــك علـــى عينـــة مكونـــة مـــن والقـــدرات العقليـــة والـــذاكرة االنتبـــاه البصـــري 
 أكثر قـدرة علـى التنبـؤ بوقـوع كبـار السـن يف احلـوادث. UFOVأن مقياس كشفت نتائج الدراسة 

(Goode et al.1998. p 425 )  
بدراســـة العالقـــة بـــني  )1994( د ســـامل"  ســـنةأمـــا علـــى املســـتوى العـــريب فقـــد قـــام "فـــؤاد فايـــ      

واعتمــدت الدراســة  ،االســتهداف للحــوادث وبعــض القــدرات املعرفيــة عنــد ســائقي الســيارات الثقيلــة
ــــة مــــن  ــــة مكون ــــة  )100(علــــى عين ســــائق ُقســــمت إىل جممــــوعتني إحــــدامها ضــــابطة واألخــــرى جتريبي

رجـــع البصـــري والســـمعي واختبـــار واختبـــارات زمـــن ال واســـتخدم يف الدراســـة مقيـــاس "وكســـلر بلفيـــو"
قـد  )وكسـلر بلفيـو(وكشفت نتائج الدراسة عن أن هناك ثالث اختبارات فرعيـة مـن مقيـاس  ،التآزر

حيــث تفوقــت اiموعــة الضــابطة يف نســبة الــذكاء العليــا  ،ميــزت بــني اiمــوعتني التجريبيــة والضــابطة

امــل عــام للــذكاء مييــز جمموعــة وســرعة زمــن الرجــع، كمــا أوضــحت نتــائج التحليــل العــاملي وجــود ع

املسـتهدفني للحــوادث وعامـل القــدرات النفسـية احلركيــة لـدى اiمــوعتني يف التـآزر البســيط بســرعاته 

  )195، ص2008،دويدارمسيحة  (املختلفة

سـائقا  )24(واليت بلغ عـدد أفـراد عينتهـا  )1985(أبو النيل سنة ما يف الدراسة اليت أجراها أ      

عامـــا  )37( قـــدره يدينـــة القـــاهرة واملســـتهدفني للحـــوادث املروريـــة مبتوســـط عمـــر لنقـــل الركـــاب يف م

وجد أن درجات املستهدفني على اختباري ترتيب الصـور ورمـوز األرقـام  ،عاما )15( ومتوسط خربة

الســائقني الــذين مل - الفرعيــة الختبــار الــذكاء أعلــى مــن درجــات غــري املســتهدفني ومهــا مــن املقــاييس

ومن الغريب أن اختبار ترتيب الصور يقـيس قـدرة الفـرد علـى  -عرضوا حلوادث مرورن تيسبق هلم وأ

كما أن رموز األرقام يعكس املرونـة يف   ،فهم وتقدير املوقف والقدرة على التخطيط وحتديد العواقب

نــه يقــيس التناســق البصــري احلركــي وهــو مــا يشــري إىل تنــاقض كمــا أ  ،واجهـة مواقــف الــتعلم اجلديــدةم

  )1995أبو النيل،حممود (ر وقد برّ  ،دراسات املختلفة حول هذا املبحث وعالقته حبوادث املرورنتائج ال

ســـيطرة عامـــل اخلـــربة حيـــث يســـتخدم الســـائقون احلـــد األدىن مـــن القـــدرات املتطلبـــة التنـــاقض بهـــذا 

 أبــوحممــود ( لعمليــة القيــادة وتصــبح الشخصــية والنــواحي االنفعاليــة هــي األســاس وراء وقــوع احلــوادث
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إىل أن الـــذكاء وحســـن التقـــدير  1966)( "لـــوير" يف الوقـــت الـــذي يشـــري فيـــه )416ص ،1995النيـــل، 
هـــام يف تنميـــة  ، فـــاألخرييرتبطـــان حتمـــا بســـالمة القيـــادة، مـــع ذلـــك فالعالقـــة بينهمـــا ليســـت ثابتـــة

مهــارات مستحســـنة عنـــد ســـائق املركبـــة ولكـــن الـــذكاء الـــذي يزيـــد عـــن مقـــدار معـــني يصـــبح أقـــل يف 

 ،نـــت البحـــوث أن الســـائق متوســـط الـــذكاء يكـــون أكثـــر أمانـــا يف القيـــادة مـــن غـــريه، وقـــد بيّ األمهيـــة

فاألشـــخاص ذوو القـــدرة العقليـــة األعلـــى مـــن املتوســـط يتعلمـــون بســـرعة لكـــنهم ال حيظـــون بـــنفس 

 .الدرجــة مــن الــتحكم يف أداء األعمــال البســيطة الــيت تنــدرج حتتهــا الكفــاءة يف اإلملــام بقواعــد املــرور
  )419، ص1995أبو النيل، حممود(

ومن مث فقد أكدت الدراسات مبا ال يدع جماال للشك أن القدرات العقلية تعد مـن العوامـل       

إدراك املســــافات وســــرعة كثــــر هــــذه القــــدرات هــــي وأن أ ،اجلوهريــــة املســــامهة يف ارتكــــاب احلــــوادث

الفحــوص علــى القــدرات أمهيــة إجــراء وبالتــايل أكــدت هــذه الدراســات  ،االســتجابة احلركيــة والبصــرية

  العقلية للراغبني يف قيادة السيارات لتاليف الوقوع يف احلوادث.
  اجتماعية:.املتغريات النفس 3.1.6

احملــور حنــو دراســة متغــريات متعــددة؛ هــذا  هــت البحــوث والدراســات املندرجــة حتــت مظلــةاجت

وضـغوط احليـاة  بـالتوافقالدراسـات الـيت اهتمـت ليت اهتمت باالجتاهات النفسية، و منها الدراسات ا

االنفعالية، باإلضافة إىل قيادة السيارة حتت وطـأة كذا و  املثرية للمشقة والصراعات واحلاالت املزاجية

ومنهـا  إلصـابات،السـيارة صـاحب السـيارة ومسـتخدمي الطريـق ض ظروف معينة مـن شـأWا أن تعـرّ 

إىل  وقـد انقسـمت هـذه الفئـةسـكرات، النوم أثناء القيادة وتعـاطي املخـدرات و املو  قاإلرهاالتعب و 

األخــرى تركـز علــى القيــادة ى االجتاهـات والــدوافع النفسـية و إحــدامها تركـز علــ ،نـوعني مــن الدراسـات

وهـو أن  يمـن فـرض أساسـتنطلـق ف فأمـا األوىلاخلطرة حتت وطأة عوامل نفسية مؤثرة على القيـادة، 

وامـــل ذاتيـــة تتصـــل بـــاألداء أو القـــيم و انعكـــاس لع الســـلوك اخلـــارجي القابـــل للمالحظـــة مـــا هـــو إال

ن جانبـا رئيسـيا منهـا يرجـع الفرد حدوث بعـض األفعـال باخلطـأ فـإوأنه إذا ما تكرر من  ،االجتاهات

ــــدا مــــن الفهــــم للعوامــــل املســــببة  إىل هــــذه املتغــــريات، وأن معرفــــة آرائــــه يف هــــذه املتغــــريات يتــــيح مزي

ه وفكــره هــو جــزء مــن ســائق باجتاهاتــه وآرائــللحــوادث، وقــد أكــدت الدراســات يف هــذا الصــدد أن ال

رون املشــكلة املروريــة وحــوادث الطــرق فــإWم ال يفســروWا يف مــا يفّســفراد حيناألفــ نســق تفــاعلي، لــذا

ضــوء حمكــات موضــوعية كحالــة الطــرق وحالــة املركبــة بــل يفســرون وجــود مشــكالت مروريــة يف ضــوء 

كـد علـى أن تفاعـل األفـراد علـى الطريـق ال يـتم مدركاmم وأحكامهم واجتاهـاmم حنـو اآلخـرين، ممـا يؤ 
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مسيحــة (، وفــق اجتاهــاmم الذاتيــة وحتيــزهم الشخصــي يــتم يف الغالــبيف ضــوء متغــريات موضــوعية بــل 

ا تأكيــدا لعالقــة االجتاهــات وقــد شــكلت حبــوث االجتاهــات جمــاال فســيح )201، ص 2008 ،دويــدار
  )66، صه1406خالد السيف، عبد هللا النافع و ( النفسية بتحديد سلوك السائقني.

 drivingالدراسـات الـيت اهتمــت مبوضـوع االجتاهـات النفسـية حنـو مهمــة القيـادة  ومـن بـني

task تضارب وجهات على الرغم من  ،حسب أن هلا صلة بوقوع السائقني يف حوادث املرورواليت أ
 عنها لفظيا والسـلوك العالقة بني االجتاهات كما يعربالنظر يف جمال السيكولوجيا االجتماعية حول 

تزيـــد مـــن  القيـــادةكمـــا ال يســـعنا أن ننفـــي أن العديـــد مـــن االجتاهـــات الـــيت تـــرتبط ب  ،فعلـــي لألفـــرادال
مت خالهلـــا إجـــراء  )1983( ســـنة )Goldstein & Mosel( ، ففـــي دراســـة أعـــدهااملخـــاطراحتمـــال 

عريضـــا يـــرتبط  جمـــاال )14(ســـائقا علـــى بطاريـــة اجتاهـــات تغطـــي  )323( حتليـــل عـــاملي الســـتجابات
مت اســـتخالص مخســـة عوامـــل أوليـــة هـــي االجتـــاه حنـــو الســـرعة (مـــثال القيـــادة بســـرعة عاليـــة  ،بالقيـــادة

تعطــي املعــىن املثـــري للقــوة النفـــوذ) واالجتاهــات حنــو األشـــخاص اآلخــرين الـــذين يســتخدمون الطريـــق 
ات حنـو الشـرطة (إذا  (مثال أن الشاحنات الكبـرية جيـب إبعادهـا عـن الطريـق كثيفـة املـرور،) واالجتاهـ

) واالجتاهـات حنـو السـيارة (نـوع ذا يـدفعك إىل عـدم احـرتام القـانونكان رجل املرور سـيئ اخللـق فهـ
شخصـية ونفـوذ صـاحبها) واالجتاهــات حنـو إدراك املسـؤولية الشخصـية عــن عــن وحالـة السـيارة تعـرب 

ن هذه العوامـل اخلمسـة وقد مت الوصول إىل عاملني م ،احلادث (حوادث املرور مسألة قدر وصدفة)
حنــو ســبب احلــادث وهــو  ، األول هــو االجتــاهزز خمــاطر ســلوك القيــادةعــيف حتلــيالت عامليــة الحقــة تُ 

وقـد ارتـبط هـذا العامـل بعـدد احلـوادث الـيت أقـر الشـخص  ،التحكم النـوعي للقيـادة قريب من عامل
قــرار املســؤولية الشخصــية فكلمــا كــان عــدد احلــوادث كبــريا كــان هنــاك ميــل كبــري إل ،مبســؤوليته عنهــا
أن ) Goldstein  &Mosel( وافــــرتض ،املســــؤولية لعوامــــل الصــــدفة Attribution أكثــــر مــــن عــــزو

حنــو  favorableعــزز االجتاهــات الشخصــية املرغوبــة اعــرتاف الشــخص مبســؤوليته عــن احلــادث رمبــا يُ 
ؤ اخلـــاص مبركـــز ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه العالقـــة تبـــدو عكـــس االجتـــاه املتوقـــع للتنبـــ ،أســـباب احلـــوادث

عوامــــل خــــارج نطــــاق ون ســــبب احلــــوادث لفــــاملتوقع أن الســــائقني مرتفعــــي املخــــاطرة يعــــزُ  ،الــــتحكم
، أما العامل الثـاين الـذي يـرتبط بتعزيـز اخلطـر فهـو االجتاهـات حنـو السـرعة حتكمهم أكثر من غريهم

بيـا بكــل مـن عــدد إجيا والــذي ارتـبط –العـدوان  –الســرعة التنافسـية  عليــه الباحثـان اسـموقـد أطلـق 
املخالفــات واحلــوادث املروريــة الــيت يعتقــد الفــرد أنــه مســؤول عنهــا، واالجتاهــات الــيت مت قياســها kــذا 
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التـــوجيري وآخـــرون، حممـــد ( .لمخـــاطرة والبحـــث عـــن اإلثـــارة أثنـــاء القيـــادةعلـــى تقيـــيم لاملقيـــاس تنطـــوي 

   )108هـ، ص1421
الجتــاه العــدواين الــذي يــرتبط بالقيــادة بدراســة مفهــوم أكثــر عموميــة ل )Parry( يف حــني قــام

فأشــكال الســلوك الــيت تتضــمن هــذا  ،)Goldstein  &Mosel(ز نظريــا عــن تصــور يبــدو أنــه يتمــاي
ار ســـياق مفهـــوم القيـــادة، فتوجـــه حنـــو  عـــن األفعـــال العدوانيـــة يف إطـــالتكـــوين النظـــري لالجتـــاه تعـــّرب 

تقـــع هـــذه األفعـــال عـــرب متصـــل ، و آخـــر أو حنـــو شـــيء آخـــر مثــل الســـيارة أو ســـائق الشــخص نفســـه

السباب للسائق اآلخـر إىل حماولـة إقصـاء السـيارة األخـرى بعيـدا عـن و للشدة يرتاوح من توجيه اللوم 

ذه مثــل هــ الربيطــاين واألمريكــي حيملــون وكشــفت النتــائج عــن أن نســبة كبــرية مــن الشــباب ،الطريــق

الـــذين تـــرتاوح كثـــر لـــدى الســـائقني أ ويبـــدو أن هـــذه امليـــول تنتشـــر ،االجتاهـــات واألفكـــار العدوانيـــة

فهـذه اiموعـة مـن السـائقني تسـاهم بنسـبة كبـرية يف احلـوادث مقارنـة  ،سـنة )30-17( أعمارهم بـني

أن االجتاهـات العدوانيـة الـيت تـرتبط بالقيـادة  راWم من اجلمهور العام للسائقني، وعلى ذلـك يبـدوبأق

  )420، ص1995أبو النيل، حممود ( دة .تتباين يف ضوء متغريات العمر واجلنس ومهام القيا

 self enhancementالتعزيــز الــذايت وســيلة خلفــض التــوتر و  ر إىل القيــادة علــى أWــاويعــد النظــ

الشــباب الــذين ســبق هلــم أن  إىل )Romel( ويشــري ،اهــات الــيت تــرتبط مبخــاطر القيــادةأحــد االجت

ادة كنشـاط خيفـف حنـو القيـ هاالجتـاهـي:(  حيملون ثالثة أنواع من االجتاهـاتحوادث مرور  ارتكاب

 ، أمـاالسلوك التعويضي عن دور الراشديناالجتاه حنو القيادة كشكل من أشكال ، التوترات النفسية

 .األخري فهو النظر إىل القيادة على أWا سلوك ميكن اإلفصاح من خالله عن قدرة الشخص الذاتيـة
   )110هـ، ص1421التوجيري وآخرون، حممد (

 ،حول االجتاهـات حنـو اسـتخدام حـزام األمـان )1973( عام )Varner & Hein(ويف دراسة 

ر مـــن اســـتخدامهم إيـــاه وســـط الطـــرق الســـريعة أكثـــ تخدمون غالبـــا احلـــزام يف أن الســـائقني يســـتبـــّني 

وعنـــد األحـــوال  ،الرحالت القصـــريةأكثـــر يف الـــرحالت الطويلـــة مقارنـــة بـــ، كمـــا يســـتخدمونه املدينـــة

، ومل تكشــف النتــائج عــن وجــود ه يف ظــل األحــوال اجلويــة العاديــةاســتخدام اجلويــة الســيئة أكثــر مــن

، يف حــني أثبتــت الدراســة وجــود عالقــة بــني اســتخدام حــزام األمــن وعمــر الســائق عالقــة متســقة بــني

فالســــــائقون ذوو  ،اســــــتخدام احلــــــزام ومتغــــــريات مثــــــل التعلــــــيم واملســــــتوى االجتمــــــاعي االقتصــــــادي

، كمــا أكثــر مــن غــريهماعيــة األعلــى كــانوا مييلــون إىل اســتخدام احلــزام واالجتم التعليميــة تاملســتويا

يستخدمه أصحاب السـيارات  أكثر مما احلزام أظهرت النتائج استخدام أصحاب السيارات اجلديدة
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، ورغـــم ذلـــك مل يكـــن اســـتخدام احلـــزام مرتبطـــا بســـجل احلـــوادث املروريـــة للســـائق، والنتيجـــة القدميـــة

أن اجتاهــــات الشــــخص حنــــو اســــتخدام حــــزام األمــــان  كشــــفلدراســــة تاألهــــم املســــتقاة مــــن هــــذه ا

، فاملســتخدمون للحــزام وغــري املســتخدمني لــه قــد أبــدوا اجتاهــات إجيابيــة واســتخدامه فعليــا متناقضــة

، على ذا االجتاه كبريا بني اiموعتنيومل يكن الفرق يف ه دام احلزام كوسيلة أمان للسيارة،حنو استخ

يـدون فكـرة إصـدار تشـريع يلـزم السـائقني باسـتعمال حـزام مقعـد السـيارة كـانوا أن السائقني الذين يؤ 

مسـتويات التعلـيم األقـل   وأن السـائقني ذوي ،غالبا ما يسـتخدمون احلـزام بالفعـل أكثـر مـن اآلخـرين

كانوا يعتقدون أيضا بضرورة إصدار تشـريع يقضـي بضـرورة اسـتخدام احلـزام علـى الـرغم مـن أWـم ال 

وأوضــحت النتــائج أن األشــخاص الــذين يعارضــون إصــدار تشـــريع  ،مبعــدالت أقــل يســتخدمونه إال

فهـــم مـــن حيـــث املبـــدأ يعارضـــون  ،الســـتعمال احلـــزام يوافقـــون علـــى اســـتخدامه ولكـــن بـــدون تشـــريع

، ويتضــح مــن هــذا التفــاوت القــائم بــني  النــاس علــى اســتخدام حــزام األمــانإصــدار تشــريعات جتــرب

حنـو إصـدار تشـريع يلـزم السـائقني باسـتخدام احلـزام  –رب عنهـا لفظيـا كما يع –االجتاهات اإلجيابية 

بالقول أن هذا التفاوت رمبا يرجع على درايـة السـائق بـان الباحثان واالستعمال الفعلي للحزام يعلق 

، أمـا عــدم اســتخدامه فهـو ميثــل نوعــا مـن الدفاعيــة الالشــعورية اسـتخدامه للحــزام جينبـه بعــض اخلطــر

التأويل ذاته الذي يذهب إليه حممد النابلسـي يف تفسـريه لوقـوع السـائقني  تملة وهوضد املخاطر احمل

سريا آخر مـؤداه أن النـاس مييلـون يضيف الباحثان تفو ، )2002(أنظر حممد النابلسي، يف حوادث املرور 

ىل توضـــيح وتعريـــف مـــواطن اخلطـــر لآلخـــرين يف موقـــف مـــا يف حـــني أWـــم أنفســـهم يســـتهينون أو إ

  ) 73-71، ص1406(عبد هللا النافع وخالد السيف، .إمكان حدوث هذا اخلطر هلمتبعدون يس

دراســـــات تعـــــىن مبوضـــــوع ضــــمن نفـــــس الســـــياق البحثـــــي متـــــت علـــــى املســـــتوى العـــــريب عـــــدة 

kـــدف التعـــرف علـــى  )2002( الســـالمة ســـنة ســـليمانها ل أبرزهـــا الدراســـة الـــيت أعـــدّ االجتاهـــات لعـــ

 )1561( وذلـــك اســـتنادا الســـتجابات ،دام حـــزام األمـــاناجتاهـــات الســـائقني الســـعوديني حنـــو اســـتخ

ســـائقا وداللـــة الفـــروق يف طبيعـــة االجتاهـــات بـــني الســـائقني وفـــق متغـــريات عديـــدة اشـــتملت عليهـــا 

، العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي، الوظيفة، خربة القيادة، عدد (اجلنس :الدراسة أمهها

) وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل وجـــود املروريـــة، نـــوع الســـيارةاملرتكبـــة، عـــدد احلـــوادث  املخالفـــات

باإلضــــافة إىل اتســــاق  ،اجتاهــــات إجيابيــــة عنــــد الســــائقني حنــــو اســــتخدام حــــزام األمــــان يف املركبــــات

االســـتجابات علـــى أن اســـتخدام احلـــزام يشـــكل ســـلوكا حضـــاريا فضـــال عـــن دوره يف تفعيـــل ســـالمة 

ت النتـــائج إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد كمـــا أشـــار   ،األفـــراد عنـــد التعـــرض للحـــوادث



 

 

 دراسة مشكلة الالفصل األول: مدخل إىل

31  

، باإلضـافة إىل وجـود عالقـة ارتباطيـه بعض فئات املتغـريات الدميوغرافيـةبني  )0.05(مستوى أقل من
بــني املتغــريات الدميوغرافيــة ألفــراد العينــة باســتثناء اجلنســية ونــوع  )0.05( دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى

 ســـــليمان (.ارة مـــــن جهـــــة واجتاهـــــاmم حنـــــو اســـــتخدام حـــــزام األمـــــاناملخالفـــــات املروريـــــة ونـــــوع الســـــي

   .)2002السالمة،
العالقــــة بــــني االجتــــاه حنــــو املخــــاطرة  )1991(وتنــــاول عبــــد احلميــــد صــــفوت إبــــراهيم ســــنة 

طالبـا مـن الطـالب جبامعـة امللـك سـعود مبتوسـط  )622(وحوادث املرور وتكونت عينـة الدراسـة مـن 
علـيهم مقيـاس االجتـاه حنـو املخـاطرة حيـث جـاءت نتـائج الدراسـة طبـق  ،سنة) 2.2-+22.3( عمري

لتوضح وجود فوق دالـة بـني مـرتكيب احلـوادث املروريـة يف االجتـاه حنـو املخـاطرة كدرجـة كليـة وكـذلك 
كما اتضح أن وجود ارتباط بني عدد احلوادث املرورية ودرجـة االجتـاه حنـو املخـاطرة    ،درجاته الفرعية

  )472، ص1994(فرج طه،  حلوادث املرورية والسن واالجتاه حنو املخاطرة.كما ظهر تفاعل بني ا
لبحــث يرصــد اجتاهــات الشــباب حنــو املشــكلة املروريــة،  )2003(وتطــرق ســعد الشــهراين ســنة 

 لدى الشباب حنو املشكلة املروريـة،حماولة منه للتعرف على االجتاهات املعرفية الشعورية و السلوكية 
 التعليم الثـانوي مبدينـة الريـاض،طالب من طالب  )5600( لى عينة قوامهاحيث أجريت الدراسة ع

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتـائج أمههـا: أن فئـة الشـباب مـن املبتـدئني يف قيـادة السـيارات هـم 
من أخطر الفئات وأكثرها هشاشة أمـام املشـاكل املروريـة، ومـن أكثـر الفئـات العمريـة عرضـة للوقـوع 

ري مــن املعــارف والثقافــة وأن هــذه الفئــة متتلــك الكثــ املروريــة الســلبية و التعــود عليهــا،يف الســلوكيات 
، غــري أن هــذا املخــزون املعــريف مل يصــل إىل احلجــم والوضــوح الــذي جيعــل أفــراد العينــة يعرفــون املروريــة

دة  ويــدركون حجــم املشــكلة املروريــة كقضــية اجتماعيــة وال حجــم املخــاطر الــيت تــواجههم أثنــاء القيــا
فعليـــة علـــى ة كافيـــة تـــرتجم يف شـــكل ســـلوكيات كمـــا أن تلـــك املعـــارف واملـــدركات مل تنضـــج بدرجـــ

كما أنه ال تزال هناك نسـبة معتـربة مـن هـذه الفئـة حتمـل معـارف خاطئـة عـن جانـب   ،الواقع املروري
فهنـــاك فجـــوة معرفيـــة ميكـــن مألهـــا عـــن طريـــق التوعيـــة الـــيت  ،أو أكثـــر مـــن جوانـــب املشـــكل املـــروري

هدف هــذه الفئــة دون غريهــا، وأن هنــاك نســبة كبــرية مــن هــؤالء الشــباب لــديهم مواقــف ســلبية  تســت
كمــا أن حالـة مــن االرتيـاب غالبــة علـى املكــون  جتـاه الســلطة املروريـة،اجتــاه االلتـزام بالنظــام و اكامنـة 

ـــه انعكاســـاته اخلطـــرية علـــى  الشـــعوري الجتاهـــات الشـــباب تتعلـــق أساســـا باجلانـــب النفســـي الـــذي ل
األكثـر إفصـاحا عـن ي من اجتاهـات الشـباب هـو األخطـر و ن السلوكسلوكيات املرورية،  وأن املكوِّ ال

لديها ممارسات سلوكية خاطئة وأن أخطر اجلوانب املتعلقـة  )%19.7( نفسه، وأن نسبة ال تقل عن
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نـــه ال وأ ،بـــاملكون الســـلوكي لالجتاهـــات هـــو مـــا يتعلـــق بالســـرعة وبالنظـــام والعالقـــة بالســـلطة املروريـــة
ة االجتاهـــات ومكوناmـــا اجلزئيـــة تتـــأثر بنـــوع التعلـــيم أو عـــتوجـــد فـــروق إحصـــائية ذات داللـــة يف طبي

املستوى االقتصادي لألسرة وال كيفية تعلم القيادة،  كما تبني أيضـا أن نسـبة كبـرية مـن السـلوكيات  
  ) 350ص  ،2003 شهراين،ال (سعداملرورية ميكن تفسريها بااللتزام بالفروض الدينية و اآلداب العامة.

راسة ميدانية على د )2007( سنة محو بوظريفة وآخرون ذاته عكفضمن االجتاه البحثي   
وقد اختذ الباحثون مفهوم االجتاهات كمدخل الستقصاء  ،حول فعالية قانون املرور يف اجلزائر

 ،من طرف السائقنيمدى فعالية قانون املرور املستحدث يف احلد من املخالفات املرورية املرتكبة 
حيث أشارت  سائقا، )214(عشوائيا على عينة مكونة من  عد هلذا الغرض استبيان مت توزيعهوقد أُ 

قد اطلعوا على قانون املرور اجلديد من   )%49(النتائج بأن نسبة كبرية من السائقني تقدر ب
 )%45.94( ه القدميةخالل التلفزة، كما قدرت نسبة الذين يعتقدون أWم يطبقون القانون بصيغت

، كما كشفت )%50.04( نسبة الذين حيرتمون قانون املرور بصيغته اجلديدة ال تتجاوز أنيف حني 
حيملون اجتاهات إجيابية حنو فاعلية هذا القانون املستحدث   )%60( النتائج أن ما يقرب نسبته

 نوك السائقني إذ أسل ات جذرية علىيف تقديراmم بأنه سيحدث تغيري  ارغم أWم مل يبالغو 
غري متوافرة حلد الساعة  منهم يعتقدون بأن القانون حيتاج إىل جدية وإمكانيات  )86.7%(

، كما أظهرت النتائج أن هناك شرائح اجتماعية ومهنية ال حترتم القانون أكثر من غريها لتطبيقه
د على قانون باالعتما ة أسباب ومظاهر لعدم احرتام قانون املرور ال ميكن معاجلتهاوأن هناك عدّ 

سؤولية اجلميع يف جانيب التوعية والتحسيس ، وأن حوادث املرور هي ماملرور اجلديد وحده
  ) 9،ص 2007(محو بوظريفة وآخرون،.مبخاطرها

 ظروف احلياة الضاغطة وأثرها على احلالة االنفعالية للسائق : .4.1.6

هــات البحثيــة الــيت اهتمــت وجتاولــت الابق علــى الدراســات الــيت تنلقــد ركــز االســتعراض الســ    
، زعــاmم الرتكــاب احلــوادث املروريــةاســتعدادات األفــراد العقليــة ونية الثابتــة نســبيا و بســمات الشخصــ

وعــابرة تزيــد مــن احتمــال التعــرض للحــوادث  Acuteفباإلضــافة إىل هــذا هنــاك حــاالت أكثــر حــدة 
خــرى جنــد أن أحــداث احليــاة الضــاغطة فمثلمـا هــو األمــر يف جمــاالت الســلوك والوظــائف النفسـية األ

 ســنة )Mayer & Treat(فقــد وجــد ســائق، أو املثــرية للمشــقة هلــا آثــار ســلبية بالصــحة النفســية لل
أن أحــداث احليــاة الــيت تتطلــب إعــادة توافــق نفســي (مثــل املشــكالت الزوجيــة واضــطراب  )1977(

ضــغوط العمــل والضــغوط األكادمييــة أو  العالقــة مــع الوالــدين أو أفــراد العائلــة اخلالفــات القانونيــة أو
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الصــعوبات املاليــة ) كانــت موجــودة لــدى مــرتكيب احلــوادث يف اإلثــىن عشــر شــهرا الســابقة الرتكــاب 
ـــــــوجيري  احلـــــــوادث أكثـــــــر مـــــــن اiموعـــــــة الضـــــــابطة الـــــــيت مل يرتكـــــــب أفرادهـــــــا احلـــــــوادث. (حممـــــــد الت

  )113،ص1421وآخرون،

ة ارتباطيــة لتحديــد مــا إذا كانــت حــوادث بدراســ  )porterfield )0196 مــن هــذا املنطلــق قــام  

املــرور تــرتبط ارتباطــا معنويــا بامليــل إىل االنتحــار او القتــل ، وقــد اســتخدم يف هــذه الدراســة معــامال 

index  يــدل علــى درجــة ميــل الفــرد إىل النتحــار أو ارتكــاب جرميــة قتــل كــذلك اســتخدم الباحــث

واحـــدة مـــن ســـتة مـــن اجلـــرائم الكبـــرية، وقـــد معـــامال آخـــر يـــدل علـــى ميـــل االشـــخاص إىل ارتكـــاب 

أجريــت الدراســة والتحلــيالت اإلحصــائية علــى ســائقني ينتمــون إىل بعــض الواليــات األمريكية،وقــد 

أشـارت النتــائج إىل ارتباطــات متوســطة وأخــرى قويــة بــني الــدرجات علــى املقــاييس املــذكورة ممــا يؤيــد 

طـرية قـد تسـبب فيهـا سـائقون لـديهم ميـول إىل حد ما فرض الباحـث القائـل بـأن حـوادث املـرور اخل

 )59، ص1406(عبد هللا النافع وخالد السيف، انتحارية. 

أن الســائقني الــذين مــروا خبــربة ضــغوط  )1969(ســنة  )Berner & Selzer(كمــا نــاقش     

اجتماعيـــــة حديثـــــة معرضـــــون الرتكـــــاب حـــــوادث مروريـــــة مميتـــــة باحتمـــــال مقـــــداره مخســـــة أضـــــعاف 

 & Finish(ووجــد كــل مــن رين الــذين مل ميــروا kــذه الضــغوط، لســائقني اآلخــاالحتمــال املماثــل ل

Smith (  عــام)ســائقا قتلــوا يف حــوادث الســيارات  )250م��ن  %80(أن علــى ســبيل املثــال  )1970

مروا خبربات ضاغطة جوهرية خـالل األربـع والعشـرين سـاعة السـابقة الرتكـاkم احلـوادث وكانـت  قد

 الصعوبات املالية واملهنيـة فضـال عـن الصـراع مـع األشـخاص اآلخـرين.الضغوط السائدة تدور حول 
  )113،ص1421(حممد التوجيري وآخرون،

مــن خـــالل فحـــص ســـجالت  Crancer & Quiring (1970)ففــي دراســـة أعـــدها كــل مـــن   

بسـبب حمـاولتهم االنتحـار، وكـان  (1964-1965)سائق أدخلوا املستشفى يف الفـرتة مـا بـني  (483)

، وقـد وجـد لسـيارات الصـادرة مـن واليـة واشـنطنالعينة ممن حصلوا على تصاريح لقيادة ا مجيع أفراد

الباحثـــان أن الســـائقني ذوي امليـــول االنتحاريـــة قـــد ارتكبـــوا فعـــال حـــوادث مروريـــة أكثـــر مـــن غـــريهم 

، أمـا (146%)كذلك ارتكبوا نسـبة مـن املخالفـات املروريـة تزيـد عـن سـواهم مبقـدار   (81%)مبقدار 

لســجالت النظيفــة بــني ســجالت هــؤالء الســائقني فكانــت أقــل ممــا هــو موجــود يف اiموعــة نســبة ا

الضابطة، أما أكثر التهم املوجهة هلؤالء السائقني فكانت قيادة املركبة وهـم يف حالـة سـكر، القيـادة 

املســـتهرتة، والقيـــادة بـــدون رخصـــة، أمـــا نســـبة حـــوادثهم الـــيت نتجـــت عنهـــا إصـــابات فكانـــت أعلـــى 



 

 

 دراسة مشكلة الالفصل األول: مدخل إىل

34  

نهـــا يف اiتمـــع العـــام، ومـــن ناحيـــة اخـــرى فقـــد كانـــت اmامـــاmم يف خمالفـــة حـــدود الســـرعة لـــديهم م

(عبـــد هللا النـــافع وخالـــد الســـيف، القصـــوى واالجتـــاه املمنـــوع أثنـــاء الســـري ، أقـــل مـــن اiموعـــة الضـــابطة. 

  )60، ص1406
ادث خــرين يف ارتكــاب احلــو اآلمــع ص مهيــة صــراع الشــخأهــذا وقــد ركــز بعــض البــاحثون علــى     

مميتــة كــانوا مــرور  وزمــالؤه أن الســائقني الــذين ارتكبــوا حــوادث )Tabachnick(، فقــد وجــد املروريــة

ســـائقا لـــديهم تـــاريخ ســـابق  )15( أصـــلمـــن  )12( إىل أنباإلضـــافة  ،عـــدوانيني ومكتئبـــني ومـــدمنني

تقـادات أو جتاهــل الـذي صـاحب تعرضـهم الن Emotional Upset حـديث لالضـطراب االنفعـايل

فعـة مـن القلـق رت يف دراسات مشاkة أن املبحـوثني الـذين لـديهم مسـتويات م، وتبنيَّ اء اآلخرينوازدر 

بغـريهم مـن مقارنة  Driving Simulationقد أظهروا أداء ضعيفا يف مهام حماكاة القيادة  والعدوان

  )114ص ،1421 ،واخرون (حممد التوجيري املبحوثني

أثري على صحة ثي أنه تناول متغريا هاما ذو تعلى هذا التوجه البحعموما واملالحظ     

وتتمثل اإلضافة اليت  ،الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا األفراد يف حياmم السائق بوجه عام وهو

قصرية  قدمها هذا التوجه تقديره ألثر الضغوط النفسية اليت تسبق ارتكاب احلوادث املرورية بفرتات

ا يعاب على مجلة الدراسات اليت تندرج حتت هذا التوجه ، غري أن مترتاوح بني يوم وعدة أشهر

عمر السائق ومسات شخصيته واستعداته املسبقة (افتقارها إىل ضبط العديد من املتغريات مثل 

ث إىل بعض احلواد وهو ما جعل عزو )،الرتكاب احلوادث وتارخيه السابق يف قيادة السيارة

  .ىل الدالئل املوضوعيةمسألة ليست مؤكدة وتفتقد إ الضغوط النفسية
  العوامل اخلارجية للقيادة اخلطرة:.5.1.6

أن القيـادة تتكـون مـن جمموعـة مـن تشـري إىل  احملور مـن مسـلمةالدراسات على هذا انطلقت 

جـــرد حركـــات الســـائق ال يقـــوم مب، فاملهـــارات احلركيـــة الـــيت تتطلـــب قـــدرا كبـــريا مـــن الرتكيـــز و االنتبـــاه

 ،عناصــر الطريــقثنــاء تفاعلــه مــع هــاز لتحليــل املعلومــات الــيت يتلقاهــا أولكنــه يعمــل مبثابــة ج متكــررة

ثـر املسـكرات علـى دراسـة أ اة تركيـز أن مثّـيظهـر الدراسات اخلاصة kـذه الفئـة مضامني استقراء وعند 

مــن فرضــية مؤداهــا أن الســائقني حتــت وطــأة حبيــث انطلقــت أغلبهــا  ،علــى ســلوك قائــدي الســيارات

ومـن مث فقـد أمكـن تصـنيف األفـراد وفقـا  ، يتسـاوون يف خصـاهلم النفسـيةاملخدرات و املسـكرات ال

، هلذا االفرتاض إىل ثالثة أمناط للشخصية هم املنضبطون أثناء قيادmم للسيارة وهم األفراد العاديون

  ) 203، ص2008،(مسيحة دويداراألفراد ذوو األعراض الذهانية.واألفراد ذوو األعراض العصابية و 
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وتنظر الدراسات إىل الذين يقودون سياراmم حتت تأثري املخدرات باعتبـارهم أكثـر اسـتهدافا 

دراســة  )2001( ســنة )& Fergusson Horwood( الرتكــاب احلــوادث ومــن هنــا حــاول كــل مــن

دى امليف  الباط )907( حوادث املرور لدى عينة مكونةقة بني تعاطي القنب و االستهداف يف العال

مت مجــع بيانــات حــول معــدالت تكــرار تعــاطي القنــب علــى مــدار وقــد  س��نة)، 21-18( عمــري مــنال

بـني  ث الطرق يف هذه الفرتة، وأشـارت النتـائج لوجـود عالقـة، ومعدالت ارتكاب حواداحملددالعمر 

مــرة يف  )50( فمتعــاطي القنــب مبعــدل أكثــر مــن قنــب ومعــدالت ارتكــاب حــوادث املــرور،تعــاطي ال

(مسيحــــة لقنــــب.ل تعــــاطنياملأعلــــى مــــن غــــري  )1.6(حلــــوادث لــــديهم حــــوايل الســــنة كانــــت معــــدالت ا
  ) 204، ص2008،دويدار

DALLY  يف دراسة اعدها الباحثان جورج الجي و دايل من املستشفى الباريسي فريناند فيدال و   

مت مجع البيانات عن طريق  ،N.SER.M   ذلك مبشاركة املعهد الفرنسي للصحة و البحث الطيب

من حوادث السري اليت وقعت  )3147( مستشفى يف فرنسا، وملدة سنتني ومشلت العينة مخسة عشر

يف خمتلف ارجاء فرنسا . و كان اهلدف من البحث معرفة اثر االدوية بالتحديد املهدئات و 

  املنومات على حوادث السري و خلصت الدراسة اىل عدد من النتائج املهمة :

 طون هذه االدوية .من السائقني الفرنسيني يتعا )7%( -1

منهم  )63%(  نذه االدوية تكون اكثر خطورة حيث أاحلوادث اليت يرتكبها متعاطي ه -2

  )12، ص2003.( قاسم عامر ، تستلزم الدخول اىل املستشفى واملكوث فيه

وفيمــا يبــدو أن الدراســات العربيــة مل mــتم كثــريا مبحاولــة رصــد العالقــة بــني املتغــريات اخلارجيــة 

اإلرهـاق وغريهـا مـن املتغـريات باسـتثناء حلوادث كتعاطي الكحوليات واملخدرات والتعـب و بطة بااملرت

وتناول فيها حوادث املرور ) 2003(دراسات قليلة منها الدراسة اليت أجراها مجال حممد شاكر سنة 

مـن الشــباب بإمـارة الشــارقة  )125( بـني الشــباب، األسـباب و الــدوافع حيـث أجريــت الدراسـة علــى

واســتخدمت فيهــا أداة االســتبيان  س��نة)، 40-15( ارات العربيــة املتحــدة يف املرحلــة العمريــة مــنباإلمــ

رتكــاب حــوادث الطــرق كــان املؤديــة الأن مــن أهــم العوامــل  أقــر أفــراد العينــةجلمــع البيانــات، حيــث 

 ، باإلضـافة)%7.1( وتعـاطي الكحوليـات بنسـبة )%4( استخدام اهلاتف النقال أثناء القيادة نسبة

  )254،ص2003(مجال شاكر،ة أثناء القيادة.إىل السرعة العالي
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  احلوادث:ة النامجة عن املشكلة املرورية و اآلثار النفسي .6.1.6

، ومــن هنــا أولــت العديــد مــن الدراســات عنايتهــا kــذه ثــار الــيتحلــوادث املــرور العديــد مــن اآل

ــــار ب تمــــامااله قــــد غلــــبو  حماولــــة الوقــــوف عليهــــا،و اآلثــــار واملرتتبــــات  اآلثــــار النفســــية مقارنــــة باآلث

حيث اقتصرت الدراسـات علـى عـرض النتـائج اإلحصـائية  ،االقتصادية حلوادث الطرقاالجتماعية و 

 وطـرق)، قتصـادية (تلفيـات، سـياراتاخلسـائر االسـائر البشـرية (وفيـات ومصـابني)، و اليت توضح اخل

أن مثــة ة حلــوادث الطــرق حيــث علــى الدراســات الــيت اهتمــت باآلثــار النفســيمــن أجــل ذلــك ســنركز 

"زمـرة  )2008دويـدار،مسيحـة ( تباآلثار النفسية املرتتبة علـى حـوادث الطـرق، والـيت أطلقـبالغا  اهتمام

باعتبـار أن هنـاك جمموعـة مـن األعـراض تتشـابه إىل حـد   أعراض اضـطرابات املشـقة التاليـة للصـدمة"

 سـنة )Nightengole& Williams(مـن  كبري بني األفراد الذين ميرون خبربات صدمية، فـاهتم كـل

انطالقـــا مـــن  ة للصـــدمة النامجـــة عـــن حـــوادث الطـــرق،املشـــقة التاليـــ اتضـــطرابســـة االبدرا )2000(

باإلضـــافة إىل شـــدة  األساســـية للمشـــقة التاليـــة للصـــدمة األعـــراضو  التعبـــري االنفعـــايلعوامـــل أبرزهـــا 

 رور الـذين تراوحـت أعمـارهم مـنحيث أجريت الدراسة على عينة من مـرتكيب حـوادث املـاإلصابة، 

االجتـاه السـليب للتعبـري االنفعـايل أسـهمت يف ضحت النتائج أن هناك عالقة جوهرية بوأو  )61- 16(

 كمـا رصـدت العالقـة  ث املروريـة بعـد حـدوث هـذه احلـوادث،تفسري ردود فعل األفراد مرتكيب احلـواد

ح أن االجتاهات االنفعاليـة السـلبية كما اتض  بني أعراض اإلصابة وشدة اإلصابة ومسات الشخصية،

كســـمات شخصـــية   واالنبســـاطيةض الدرجـــة يف االنفتـــاح علـــى اخلـــربة التاليـــة للصـــدمة تـــرتبط باخنفـــا

  ) 208، ص2008،دويدارمسيحة .( ر اآلثار املصاحبة حلوادث الطرقتفسّ 

حي النـــواالدراســـات العربيـــة الـــيت اهتمـــت بـــأثر حـــوادث املـــرور علـــى  رأمـــا فيمـــا يتعلـــق مبحـــو 

ز فهـد الناصـر يف دراسـة بعنـوان "األبعـاد النفسـية واالجتماعيـة حلـوادث املرور"علـى فقـد رّكـ النفسية،

مفهــــوم ســــيكولوجي بــــدأ يأخــــذ حيــــزا مــــن االهتمــــام يف اآلونــــة األخــــرية هــــو (األحــــداث الصــــدمية  

 لة مـنوأشارت الدراسة إىل مج PTSD" Post Traumatic Stress Disorder" للحوادث املرورية

(حماولـة  لعـل أبرزهـاتدهور احلالة النفسية لألفراد الذين تعرضوا حلـوادث مروريـة األعراض ذات صلة ب

ــــة اضــــطرابات، فكــــار واألنشــــطة ذات الصــــلة باحلــــادثجتنــــب األ  اكتئــــاب، حــــاالت حــــادة انفعالي

ا) مـــن األشـــخاص واألمـــاكن واألحـــداث، ، خمـــاوف مرضـــية (فوبيـــمتدرجـــة مـــن البســـيطة إىل احلـــادة

جز وعدم القدرة على اختاذ القـرار، الشـعور بعقـدة ، الشعور بالنقص والعب الوسواس القهرياضطرا
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، الشـــعور باخلجـــل واالغـــرتاب والوحـــدة وفقـــدان األمـــل، عـــدم القـــدرة علـــى إقامـــة الـــذنب والدونيـــة
  )119، ص2005، (فهد الناصرعالقات اجتماعية مع الغري واحملافظة عليها) 

وان" األســباب النفســية للســرعة الزائــدة، ومعاجلــة املشــكل يف بعنــ )ه��ـ1418( دراســة فــرج ،
مناهج املرحلة الثانوية" والـيت اسـتهدفت التعـرف علـى األسـباب النفسـية للسـرعة الزائـدة وأمهيـة هـذه 
األســـباب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب والتعـــرف علـــى حمتويـــات ومضـــامني املنـــاهج يف املرحلـــة الثانويـــة، 

األمثــل هلــذه املشــكلة، وباســتخدام املــنهج الوصــفي علــى عينــة بلــغ عــدد وحماولــة الوصــوا إىل العــالج 
سنة توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج ) 25-18(شخص ترتواح اعمارهم بني ) 1000(مفراداmا 
االستهانة باحليـاة وحيـاة اآلخـرين والسـيارة يف حماولـة لتأكيـد الـذات للتغلـب علـى الشـعور  (أمهها : 

من أهم األسباب املؤدية للسرعة الزائـدة، انشـغال السـائق جبهـاز الراديـو ونقـص  بالوحدة وهو واحد
اخلــوف مــن الــدوريات ونقــص الــوعي مبخــاطر احلــوادث املروريــة، غيــاب تــام حملتويــات تعليميــة تعــىن 
بالشــأن املــروري والتحســيس مبخــاطر حــوادث املــرور وأهــم األســباب املؤديــة إليهــا ويــأيت علــى رأســها 

  وقد أوصى الباحث جبملة من التوصيات: ، )رطة السرعة املف
على املدرسة أن تضـطلع بـدور مهـم يف عمليـة التوعيـة بـاحلوادث املروريـة وخمـاطر السـرعة  .1

 املفرطة من خالل حمتوى تعليمي ال يقل عن ثالثني ساعة أسبوعيا.
 تلبية احلاجيات الضرورية للمراهقني لتعزيز الصحة العقلية والنفسية. .2
بالســـالمة املروريـــة يف األوســـاط الشـــبانية باســـتخدام املطبوعـــات وامللصـــقات  نشـــر الـــوعي .3

 واملنشورات والنشرات اإلذاعية واألفالم وغريها من الوسائط اإلعالمية للتحسيس بأمهية املوضوع.
  )67، ص2000لبقمي، حممد ا (                                                                                          

 الشــارع العراقــي العالقــة بــني الفوضــى املروريــة يف )2006(كمــا تنــاول أســامة الســبعاوي ســنة 
زعت على عينـة عبارة وُ  )18( ، واستنادا إىل األداة املعتمدة يف الدراسة واملكونة منوالصحة النفسية

كشـــف عنـــه اســـتجابات توصـــل الباحـــث إىل أن هنـــاك أثـــرا بالغـــا توقـــد  ،مـــن طلبـــة جامعـــة املوصـــل
مبتوســـط  املفحوصـــني للفوضـــى املروريـــة الـــيت يعانيهـــا الشـــارع العراقـــي علـــى الصـــحة النفســـية للطلبـــة

يات ، كمـا خرجــت الدراســة جبملـة مــن التوصــ)12.4(واحنـراف معيــاري قــدره  )66.3(حسـايب بلــغ 
ن الفوضـــى لطلبـــة للتخفيـــف مـــن اآلثـــار النفســـية املرتتبـــة عـــأبرزهـــا ختصـــيص جلســـات إرشـــادية مـــع ا

  )18ص ،2006(أسامة السبعاوي،  .ملروريةا
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ارتفــاع معــدالت حــوادث املــرور يف الــوطن العــريب تركــز اهتمــام "ذيــاب موســى البداينــة" ومــن 
حيـــث  ،علـــى موضـــوع اخلـــوف لـــدى املـــواطنني األردنيـــني مـــن التعـــرض حلـــوادث ســـري )1996(ســـنة 

باإلضـافة  ،اخلوف من حوادث السريعليهم مقياس  حوثا وزعمب )1674( تكونت عينة الدراسة من
وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن  )1992 -1979( االســـتعانة بـــبعض الســـجالت الرمسيـــة للفـــرتة بـــني ىلإ

ة اتفــــاق بــــني خمتلــــف الفئــــات كمــــا تبــــني أيضــــا أن مثـّـــ  ،غالبيــــة أفــــراد الدراســــة يــــدركون خمــــاطر الســــري

إن كانـــت اإلنـــاث واجلـــامعيون االجتماعيـــة يف اخلـــوف مـــن أن يكونـــوا هـــم ضـــحايا حلـــوادث الســـري و 
ـــة  وأصـــحاب األعمـــال احلـــرة هـــم األكثـــر خوفـــا مـــن الوقـــوع كضـــحايا حلـــوادث الســـري. ـــاب البداين (ذي

  )99، ص هـ1417،

ات وتوضــــح الدراســــات الــــيت اهتمــــت باجلوانــــب النفســــية يف مجلتهــــا ســــواء الــــيت تناولــــت مســــ
ميكـــن  ال هنـــالـــنفس اجتماعيـــة، أبـــاملتغريات  املعرفيـــة، أو تلـــك الـــيت اهتمـــتالشخصـــية أو القـــدرات 

يف ت حيــث أكــدّ  ث بــدون الوقــوف علــى هــذه املتغــريات، فيــه احلــادري ســياق املوقــف الــذي متفســت

أن وقوع األفراد كضحايا للحادث (مرتكبني وضحايا) ما هو إال اسـتجابة ال تفسـر إال مـن جمملها 
رامج للوقايـة أو التوعيـة املروريـة ينبغــي خـالل البيئـة الداخليـة النفسـية هلـؤالء األفـراد، و بالتـايل فـأي بـ

  عليها دراسة هذه املتغريات و الوقوف على أبعادها املشكلة هلذه االستجابة.

  
  هات البحثية االجتماعية:وجتال. 2.6

على الرغم من صعوبة تقسـيم الدراسـات الـيت تناولـت املتغـريات االجتماعيـة املتعلقـة حبـوادث 
باخلصــائص  أصـحاkا أحـدمها اهــتم ،يم هـذه الدراسـات إىل فئتــنيالطـرق إال أننـا ســوف حنـاول تقســ

ات االجتماعيــة املتغــري الثانيــة علــى حمتــوى  وضــحايا حــوادث املــرور، بينمــا تركــز ة ملــرتكيبالدميوغرافيــ

عـرض  يوعوامل االحنراف االجتمـاعي وغريهـا، وفيمـا يلـ األخرى كاملستويات التعليمية واالقتصادية

  :من الفئتنيكل ضمون  مل

  
  اخلصائص الدميوغرافية لقائدي السيارات:.1.2.6

ويبــدو أن عمــر ت االجتماعيــة، علــى هــذا احملــور املتغــريات الــيت عنيــت kــا الدراســاتعــددت 

 حيـــث اتضـــح أن موضـــوع العمــــر الســـائق وجنســـه مـــن املغـــريات االجتماعيـــة الــــيت مت تناوهلـــا مبكـــرا

الــيت لقيــت حيــزا كبــريا مــن االهتمــام،  واســتهداف الشــباب يف حــوادث املــرور كــان مــن املوضــوعات
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وإن كــان  ر مــن األفــراد كبــار ومتوســطي العمــرن يرتكبــون حــوادث الطــرق أكثــفالشــباب صــغار الّســ

ورمبـــا يفســـر ذلـــك يف ضـــوء أن  ،هنـــاك تشـــابه بـــني صـــغار و كبـــار الســـن يف االســـتهداف للحـــوادث

 أن كبـــار الســـن تـــنخفض يف حـــني ،االنـــدفاعشـــباب لـــيس لـــديهم خـــربة كافيـــة ويتســـمون بـــالتهور و ال

مــن الدراســات ، و لــديهم القــدرة علــى ردود الفعــل الســريعة للتغــريات يف املواقــف الــيت تتطلبهــا القيــادة
عالقـة بعـض عـن  )1968( سـنة )Hyman( املبكرة اليت أجريت حول املوضوع الدراسة اليت قـام kـا

وامـل الـيت اهتمـت kـا الدراسـة هـو ؤشر القابلية الرتكاب احلوادث وأول العاخلصائص الدميوغرافية مب

احلــوادث مبعــدالت أعلــى مــن  فقــد أشــارت نتــائج الدراســة إىل أن الرجــال يرتكبــون ،جــنس الســائق

 ت، ومــع ذلــك يبــدو أن هــذه النتيجــة قابلــة للتقــويض مــادام الرجــال يقــودون الســيارة مبعــدالالنســاء

فيمـا يتعلـق بعامـل العمـر أمـا ريـة، دل احتمال تعرضـهم حلـوادث مرو أعلى من النساء بالتايل يزيد مع

مــن مجهــور الســائقني لكنهــا  )%21(تشــكل  )25-16( الباحــث إىل أن الفئــة العمريــة فقــد توصــل

علـــى وجـــه  Fatal accidentمـــن إمجـــايل احلـــوادث بوجـــه عـــام واحلـــوادث املميتـــة  )%34( ترتكـــب

دث تؤكـــدها دراســـات وهـــذه املســـامهة املرتفعـــة لقائـــدي الســـيارات مـــن الشـــباب يف احلـــوا ،اخلصـــوص

ملخـــاطر احلـــوادث كدالـــة  Bimodalأن هنـــاك توزيعـــا مزدوجـــا  )Hyman(الحقـــة أحـــدث، ووجـــد 

ســنة أو أقــل لــديهم قابليــة مرتفعــة الرتكــاب  )24(العمــر، فقــد وجــد أن الــذكور واإلنــاث يف عمــر 

وثني ســنة ومــع ذلــك فــإن املبحــ )25-60( احلــوادث أكثــر مــن الســائقني اآلخــرين يف املــدى العمــري 

ســـنة فمـــا أكثـــر كانـــت قـــابليتهم الرتكـــاب احلـــوادث أعلـــى مـــن الشـــباب يف املـــدى  )70( مـــن عمـــر

، وافـــرتض هاميـــان أن هنـــاك عمليـــات خمتلفـــة تكمـــن خلـــف ارتكـــاب ســـنة فمـــا أقـــل )24( العمـــري

فلـدى جمموعـة الشـباب كانـت عـدم اخلـربة ، احلوادث لدى هاتني اiموعتني املعرضة ملخاطر مرتفعـة

Inexpérience  واالنـــدفاع والتهـــور هـــي العوامـــل األساســـية املســـؤولة عـــن معـــدل احلـــوادث املرتفعـــة

لــديهم، بينمــا كــان تــدين القــدرة علــى االســتجابة الســريعة للمواقــف املتغــرية و متطلبــات القيــادة مســة 

علـــى  هلـــا تـــأثري أن العمـــر واحلالـــة االجتماعيـــة (الـــزواج ) )Hyman(مميـــزة لكبـــار الســـن، كمـــا وجـــد 

فـــأكثر كــــانوا  )45(ن يف املـــدى العمـــري مـــن بـــني الـــذكور، فالـــذكور غـــري املتزوجـــو طر احلـــوادث خمـــا

معرضـــني للحـــوادث بنســـبة تعـــادل ضـــعف نســـبة الـــذكور املتـــزوجني يف نفـــس املـــدى العمـــري، وتبـــني  

كذلك أن الفروق يف خماطر احلوادث بني الـذكور املتـزوجني وغـري املتـزوجني يف نفـس املـدى العمـري 

أكثـــر تعرضـــا للحـــوادث مـــن  Widowوكـــان الـــذكور األرامـــل  ،ســـنة كانـــت ضـــئيلة )45( ناألقـــل مـــ

 )45(سـنة واألكـرب مـن  )25( وكانت لدى الذكور املطلقني واملنفصلني األقـل مـن ،الذكور املتزوجني
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أن الـــــذكور املطلقـــــني أو  )Hyman(وافـــــرتض  ،ســـــنة احتمـــــاالت مرتفعـــــة نســـــبيا ملخـــــاطر احلـــــوادث

حلـــة املبكـــرة مـــن الشـــباب منـــدفعون وأقـــل اجتماعيـــة ولكـــنهم قـــادرون مـــن الناحيـــة املنفصـــلني يف املر 
  )118هـ، ص1421التوجيري وآخرون،حممد ( .النفسية على التغلب على تبعات فشل زواجهم

بعنـوان العوامـل االجتماعيـة املـؤثرة يف التـزام السـائقني بأسـاليب  )هـ1418( ويف دراسة للعتييب
ارات بأســاليب القيــادة الوقائيــة فت التعــرف علــى طبيعــة املعرفــة قائــدي الســيالقيــادة الوقائيــة اســتهد

األســــرة، املســـــتوى االقتصـــــادي، املســـــتوى  (نظمتـــــه وتــــأثري العوامـــــل االجتماعيـــــة وبقواعــــد املـــــرور وأ

يف مـــدى التـــزام قائـــدي  )التعليمـــي، مجاعـــة الرفـــاق، وســـائل اإلعـــالم ، مستوىالضـــبط االجتمـــاعي 

قيادة الوقائية وحماولة التوصل إىل مؤشـرات ختطيطيـة حتفـز مـن املعرفـة والتطبيـق السيارات بأساليب ال

لــدى ســائقي املركبــات لــتاليف أوجــه القصــور يف املعرفــة والتطبيــق القائمــة حاليــا، وباســتخدام املــنهج 

ائقني ن السسائقا توصلت الدراسة إىل أ )380(الوصفي وأسلوب املسح االجتماعي على عينة من 

  )63، ص2000حممد البقمي،  (.م أقل الفئات العمرية إلتزاما بأساليب القيادة الوقائيةالشباب ه

 

  :تعدد العوامل االجتماعية. 2.2.6

يبـدو أن اهتمــام البـاحثني بقضــايا النـوع والعمــر يف الدراسـات االجتماعيــة حلـوادث الطــرق مل 

ع البحـث، حيـث أكـد عـدد يشغلهم كثريا عن االهتمام ببعض اجلوانب األخرى من الظاهرة موضـو 

وانتهــاك قواعــد املــرور  Social Dévianceمــن البــاحثني وجــود عالقــة بــني االحنــراف االجتمــاعي 

بقوة االجتاه الذي يربط بني امليـل للوقـوع  )1979( حيث يؤيد ميدندوف ،وارتكاب حوادث مرورية

  )59هـ، ص1406خالد السيف ،النافع و (عبد هللا  .يف احلوادث املرورية وامليول والنزعات اإلجرامية

حيث افرتض الباحثون وجـود عالقـة  ،دراسة تؤيد هذا التوجه )Meadous et al(وقد قدم  

جمــرم مــن ) 100(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن حلــوادث املروريــةبــني االحنــراف االجتمــاعي وارتكــاب ا

ومـــات مـــن خـــالل وقـــام البـــاحثون جبمـــع بعـــض املعل ،س���نة) 21-15( الـــذكور يف املـــدى العمـــري مـــن

مقيـاس مطـول الحنـرافهم  نتهاكـاmم وأخطـائهم واعتمـادا علـىالتقرير الذايت للمبحـوثني تـدور حـول ا

االجتمــاعي وتفضــيل الســرعة وارتكــاب احلــوادث، باإلضــافة إىل بعــض املعلومــات عــن العمــر واخلــربة 

ل العـــاملي لبنـــود وكشــفت نتـــائج التحليـــ ،القيــادة ونـــوع اجلرميـــة الـــيت يقضــون بســـببها عقوبـــة الســـجن

واالحنـــراف  ا االحنـــراف االجتمــاعي املتطــرفمقيــاس االحنــراف االجتمـــاعي عــن وجــود عـــاملني مهــ

االجتماعي اخلفيف، كما كشف استخدام معامل حتليل االحندار لتحديد املتغريات املنبئة بارتكـاب 
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راف االجتمـــاعي احلـــوادث مـــن املتغـــريات الـــيت متـــت دراســـتها أن النـــزوع النتهاكـــات القيـــادة واالحنـــ

ومـــع ذلـــك فـــإن العالقـــة بـــني االحنـــراف االجتمـــاعي املتطـــرف  ،املتطـــرف ينبئـــان بارتكـــاب احلـــوادث

التوجيري وآخرون ، حممد (وارتكاب احلوادث تعتمد على متغري وسيط هو النزوع النتهاك قواعد املرور .

  )124هـ، ص1421
بــني قــة العال حماولــة كشــفدراســة mــدف إىل  )2001(وآخــرون ســنة  )Junjer(كمــا أجــرى 

مـــن  )1531(مكونـــة مـــن  اعتمـــادا علـــى عينـــة ،والســـلوك اإلجرامـــي ســـلوك االســـتهداف للحـــوادث
ومجعــت هــذه البيانــات مــن خــالل  ،ســنة )79-12(مــرتكيب احلــوادث املروريــة تراوحــت أعمــارهم مــن 

البيانــات الدوليــة  اثنــني مــن قواعــد البيانــات املروريــة والشــرطية ومهــا نظــام احلــوادث املســجلة وقاعــدة
ومــن خــالل اســتخدام أســلوب حتليــل األحــداث مــع متغــريي الســن واجلــنس  ،ملــرتكيب هــذه احلــوادث

استهداف للحوادث املرورية مييلون للقيام حبوادث مروريـة  تاتضح أن األفراد الذين يظهرون سلوكيا
  ) 214، ص2008،دويدارة مسيح(  . اجلرمية العنيفة وجرمية السرقةكما أWم من مرتكيب  )2.6(مبعدل 

 إىل أن ( Lauer, 1972 )أشار وضمن مبحث الثقافة املرورية وعالقتها حبوادث السري 
 أن أيضا جند كما ،للمركبة قيادته بنمط وطيدة عالقة هلا ثقافته من يستمد والذي السائق سلوك
 وإجيابا سلباً  قيادته أمناط وىف سلوكه يف تؤثر بالسائق احمليطة الثقافية البيئة أن تؤكد الدراسات بعض
 الوعي يف يؤثر بدوره والذي السائقني لدى التعليمي املستوى اخنفاض أن الباحثني بعض وجد كما

 ,Lauer ) املرور حوادث وراء األسباب أهم من كان األفراد لدى والثقايف االجتماعي

1972,p10   

 هو األردن يف حوادث قوعو  إىل أدت اليت األسباب مجلة فإن من )1997 ، عبده(  وحسب
ابالسرعة  تقيد عدم أن أيضا وجد كما كفاءmم، وعدم السيارات سائقي لدى املرورية تدين الثقافة

 اخلاطئ والوقوف اخلاطئ واالنعطاف املرور بأولويات التقيد القانونية على الطرق السريعة وعدم
 وقوع آدت من مالئمة ريغ ونفسية صحية ظروف يف مركباmم بقيادة السائقني بعض وقيام

 املخالفة خبطورة وإحساسه ووعيه السائق بثقافة وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة األسباب وهذه احلوادث
 )22، ص1997يوسف عبده، (املرورية 

هـــدفت إىل معرفـــة معـــىن  دراســـة )2008(حممـــد الغامـــدي وســـعيد الغامـــدي كـــل مـــن وقـــدم   
ور وعالقتهــا حبــوادث املــرور، وباســتخدام املــنهج الوصــفي، الثقافــة املروريــة وأمهيتهــا يف دعــم نظــام املــر 

، علـــى عينـــة بلـــغ ادة العلميـــة ومـــن أمههـــا االســـتبانةواعتمـــادا علـــى جمموعـــة مـــن األدوات يف مجـــع املـــ
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ســائق مت اختيــارهم وفــق أســلوب العينــة العمديــة، توصــلت الدراســة إىل نتــائج  )900( حجــم أفرادهــا

ــــادة  )% 11.3(عديــــدة مــــن أمههــــا أن مــــا نســــبته   ــــة يقومــــون بقي مــــن جممــــوع الســــائقني أفــــراد العين

مـنهم يقومـون بـالفحص التقـين  )% 68(السيارات داخل مدينة جده بدون رخص القيـادة، أن حنـو 

للمركبـــة مــــن ســــنة إىل ســــنتني إال عنـــد احلاجــــة، وىف ذلــــك خمالفــــة للتعليمـــات الــــيت تقضــــي بضــــرورة 

دين مســتوى النضــج يف الثقافــة املروريــة أشــارت الفحــص الــدوري كــل ســنة، ويف إشــارة أخــرى إىل تــ

ذات الدراسة أن غالبية أفراد العينة ينشغلون عن السـياقة بالتـدخني واسـتخدام اهلـاتف والراديـو كمـا 

مــن أفــراد العينــة غــري مقتنعــون بأمهيــة اســتخدام حــزام االمــن وان اســتخدامهم لــه  )% 36.8(أن حنــو 

مــن أفــراد العينــة  )% 58.6( ن الدراســة تشــري إىل أنأ ي كمــاور مــرتبط بــاخلوف مــن توقيــع اجلــزاء املــر 

مهيـة التـأمني علـى أسـريعة باإلضـافة إىل تـدين الـوعي بجيهلون السرعة القانونيـة احملـددة علـى الطـرق ال

مــن أفــراد العينــة ســبق هلــم ارتكــاب  )% 74.4( النتــائج تــربر أن مــا نســبته املركبــة باإلضــافة إىل مجلــة

ا خطـــري كتجـــاوز الســـرعة القانونيـــة وجتـــاوز اإلشـــارة الضـــوئية باإلضـــافة إىل أن  خمالفـــة مروريـــة بعضـــه

، 2008حممــد الغامــدي وســعيد الغامــدي،  (.ن اجتاهــات ســلبية حنــو رجــال املــرورمــنهم حيملــو  )% 69.4(

 )104ص

ملفهـوم املسـؤولية االجتماعيـة يف عالقتـه  )1991(وتطرق عبد هللا النـافع واخلالـد السـيف سـنة 

وبصـــفة خاصـــة مـــن مـــرتكيب  ،ات والســـلوكيات اخلاطئـــة لـــدى عينـــة مـــن ســـائقي الســـياراتبالتصـــرف

كالســـرعة الزائـــدة والتســـابق مـــع حــوادث الطـــرق الـــيت تـــرتبط باملخالفـــات املروريـــة وارتكـــاب احلـــوادث  

الســري عكــس االجتــاه والتجــاوز مــن اليمــني وقطــع اإلشــارات احلمــراء والتجــاوز علــى ســيارة أخــرى، 

واملنعطفـات واالنـدفاع املفـاجئ قبـل فـتح اإلشـارة وإتبـاع سـيارة النجـدة واإلسـعاف  الطرقات الضيقة

علـى الطـرق السـريعة  للتخلص من االزدحام وعدم استخدام اإلشارات الضوئية وإضاءة النور العـايل

والتوقف وسط الطريق بغرض إنزال أو صعود أحد الركاب واستخدام آلـة التنبيـه لوقـف عبـور املشـاة 

 ،ال بأشــياء كثــرية أثنــاء القيــادة وعبــور التقاطعــات اخلاليــة مــن اإلشــارة املروريــة بــدون توقــفواالنشــغ

تعكـس عـدم الشـعور  تحيث اعتـرب الباحثـان أن كـل هـذه السـلوكيات  اخلاطئـة مـا هـي إال سـلوكيا

وخالـد  (عبـد هللا النـافع .باملسؤولية االجتماعية كما أWا من أهم العوامل املسـببة للحـوادث علـى الطـرق

  )196هـ،ص1406السيف،

العالقـة بـني   )ـهـ1423صـاحل السـديس،( وضمن دراسة تبحث يف سـلوك سـائقي املركبـات تنـاول

ارتكـــاب املخالفـــات املروريـــة والتســـبب يف حـــوادث املـــرور، وقـــد أظهـــرت الدراســـة مجلـــة مـــن النتـــائج 
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 بأنواعهـــا الثالثـــة الـــيت : أن هنـــاك خمالفـــات مروريـــة كـــان تأثريهـــا بـــارزا يف وقـــوع حـــوادث الســـريأمههـــا

، حــــوادث االصــــطدام وحــــوادث دهــــس املشــــاة وحــــوادث االنقــــالب :مشلتهــــا هــــذه الدراســــة وهــــي
واملخالفــات األكثــر تكــرار منهــا (عــدم التقيــد بالســرعة احملــددة، قيــادة املركبــة يف حالــة ســكر، الســري 

كابح املركبة، ، تلف ملتجاوزمراء، عدم مراعاة قواعد ا، جتاوز اإلشارة احلاألنوارليال دون استعمال 

  )178هـ،ص 1423 (صاحل السديس، ).السري عكس االجتاه

مبوضـوع اآلثـار االجتماعيـة حلـوادث املـرور مـن خـالل حبـث هـدف  )1998،الصبحي(واهتم 

 ،احلـوادث أساسا إىل رصد اآلثار االجتماعية املرتتبة عن حوادث املرور حسب فئات املتضررين من

إىل فئـة املصـابني وعـائالت القتلـى وفئـة املسـجونني العـاجزين عـن دفـع الديّـة،  واليت قسمها الباحـث

وادث املرور هي األكثر تعرضا حل )سنة 35(الفئة العمرية أكرب من  أنت نتائج الدراسة عن وقد عربّ 

مــــن إمجــــايل عــــدد الوفيــــات يف  )%59.5(مــــن إمجــــايل املصــــابني و )% 37.5( تشــــكل مــــا نســــبته و

ماعيـة الالحقـة اآلثـار االجتب النتـائج إىل أن فئـة املتـزوجني هـي األكثـر تضـررا ارتاحلوادث، كما أشـ

مـن املصــابني يف حــوادث املــرور يعيلــون علــى  )% 60(حنــو  أناألرقــام إىل  حيــث أشــارت ،للحـادث

تقـــارير الطبيـــة املعتمـــدة يف عـــن مؤشـــر خطـــورة احلـــوادث أشـــارت الاألقـــل أربعـــة أفـــراد كحـــد أدىن، و 

م العــادي بعــد خــروجهم مــن ميكــنهم مزاولــة نشــاطهمــن املصــابني فقــط  )%5(أن حنــو الدراســة إىل 

 ضـعف دوره ، كمـا أوضـحت الدراسـة أن إصـابة العائـل يف حـادث املـرور كـان هلـا دور يفاملستشفى

عـدم و وآثار نفسية أخرى أثرت على عالقة املصاب بأسرته،  اإلشرايف داخل األسرة واحنراف األبناء

يــة حاجــات األســرة املاديــة بســبب حالــة العجــز وهــو األمــر الــذي جعــل نســبة كبــرية القــدرة علــى تلب

منهم يلتمس الدعم من مصلحة الضمان االجتماعي ورغبة يف إحلاق األبناء بدور الرعاية وورشات 

  )192-178،ص1998(عبد العزيز الصبحي، العمل يف سن مبكرة.

بــــني اجلنســــني يف عــــزو مســــؤولية علــــى موضــــوع الفــــروق  )1993(ذيــــاب البداينــــة ســــنة  وركــــز

علـــى حيـــث أكـــدت الدراســـة  ،حـــوادث املـــرور يف حماولـــة للتعـــرف علـــى دور اجلـــنس يف هـــذا الصـــدد

الـــذكور يف عـــزو مســـؤولية نـــاث لصـــاحل داللـــة إحصـــائية بـــني الـــذكور واإل وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات

  )20، ص 2007(ذياب البداينة ، الطرف اآلخر واملوقف.احلادث لكل من 

بـــإجراء دراســـة علـــى عينـــة مـــن طـــالب قســـم علـــم  )1998( عبـــد الرمحـــان عســـريي ســـنةوقـــام 

البــا مــن املســتويني األول ط )127( االجتمــاع جبامعــة حممــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض وعــددهم

أســئلة حـول اخلصــائص  الباحـث مقيــاس املخالفـات املروريـة واســتبيان يتنـاول، وقـد اســتخدم والثـامن
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يف تعـاملهم  السـلوك الشخصـي لألفـرادب ادية للمبحوثني وبعض األسـئلة املتعلقـةاعية واالقتصاالجتم

الـة بـني الطـالب الـذين عاشـوا ائج الدراسـة عـدم وجـود فـروق د، وقـد أظهـرت نتـمع األنظمة املرورية

، كمـــا أظهـــرت يف ارتكـــاب املخالفـــات املروريـــة يـــف أو الباديـــةيف املدينـــة وأقـــراWم ممـــن عاشـــوا يف الرّ 

أبنـاء ذوي  أن، حيـث اتضـح متغريي املسـتوى التعليمـي لآلبـاء وجود فروق دالة إحصائيا يف النتائج

وي املســـتويات التعليميـــة رتكابـــا للمخالفـــات املروريـــة مـــن أبنـــاء ذااملســـتويات التعليميـــة املرتفعـــة أقـــل 

أظهـرت ، كمـا ري يف ارتكـاب املخالفـات املروريـةم مل يكـن ذا تـأثمستوى تعلـيم األ، ولكن املنخفضة

 ،النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسـية بـني املسـتوى التعليمـي للطالـب وارتكابـه للمخالفـات املروريـة

عاما قل  )25( واألمر ذاته بالنسبة ملتغري املستوى العمري حيث أن الطالب الذين يزيد عمرهم عن

  )278ص  هـ، 1418 عبد الرمحان عسريي،(.ارتكاب املخالفات لديهم

اليت اهتمت مبعارف السـائقني ودرجـة الـوعي املـروري الدراسـة الـيت أعـدها عبـد ومن البحوث 

ســة شــبه جتريبيـــة " ضــمن درااملروريــة يف زيــادة الــوعي املـــروريهللا اخللــف بعنــوان "دور أفــالم التوعيـــة 

يف املعرفـة وجود فورق ذات داللة إحصائية لدى جمموعة الطالب التجريبية  ىلفيها إ النتائجأشارت 

، ووجـود فـروق ذات لبعـدينني املرور وبأسباب احلـوادث وسـلوك القيـادة بـني القيـاس القبلـي و ابقوا

داللــة إحصــائية بــني جممــوعيت الطــالب التجريبيــة ولضــابطة لصــاحل اiموعــة التجريبيــة وهــو مــا يؤكــد 

(عبـــــد هللا فعاليـــــة مثـــــل هـــــذه الـــــربامج التوعويـــــة يف زيـــــادة مســـــتوى الـــــوعي املـــــروري عنـــــد الســـــائقني.
   )2 -1، ص2005،اخللف

فقــد  ومل mــتم الدراســات العربيــة فقــط بقائــدي املركبــات بــل وجهــت عنايتهــا أيضــا حنــو املشــاة

عـن و   ادث دهـس املشـاة يف مدينـة الريـاض"دراسة مستفيضـة بعنـوان "حـو  )1999(حسني الفّراج،أعد 

وسـلوكيات املشـاة يف أجـرى املعهـد القـومي للنقـل حبثـا حـول اجتاهـات  دور املشاة يف حوادث املـرور

مـــن مكونـــة عينـــة اعتمـــادا علـــى  )2003(القـــاهرة الكـــربى وتأثريهـــا علـــى األمـــان وحركـــة املـــرور ســـنة 

ــــة  )1382( طالبــــا وطالبــــة مبــــرحليت التعلــــيم االبتــــدائي واإلعــــدادي مــــن املــــدارس احلكوميــــة والتجريبي

تغـريات املرتبطـة بالسـالمة وباسـتخدام أسـلوب االستقصـاء لـبعض امل ،واخلاصة بإقليم القاهرة الكربى

كشـفت النتـائج عـن وجـود خلـل يف مفـاهيم السـالمة املروريـة لـدى طلبـة املـدارس واخنفــاض   ،املروريـة

واخنفـاض دور  ،الوعي باألماكن اآلمنة لعبور الطريق سواء بني الطلبة أو مـع مـن يصـاحبوWم للعبـور

أمهيـة السـري علـى ملـرور سـواء فيمـا خيـص ساسيات أمان ااملدارس ووسائل اإلعالم يف تعليم الطلبة وأ
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األرصــفة أو عبــور الطريــق باإلضــافة إىل وجــود عوائــق علــى أرصــفة املشــاة ممــا جيــرب نســبة كبــرية مــن 

   .طريق مما يعرضهم للحوادثال رصفة والسري مع املركبات علىالطالب على ترك األ

من قبل هـذه الدراسـات إىل تبـين ن مثة ميل العربية والعاملية بأ الجتماعيةوتطالعنا الدراسات ا

وهــــي اخلصــــائص مــــن املوضــــوعات فهــــي تركــــز باألســــاس علــــى فئــــات ثــــالث  ،موضــــوعات بعينهــــا

والفئــة  ،نســوالعلــى خاصــييت النــوع  كــزوأكثــر مــا تر  ،الدميوغرافيــة ملــرتكيب وضــحايا احلــوادث املروريــة

أمـا  ،ئات االجتماعية املختلفةالثانية تتناول األسباب العامة حلوادث الطرق ومدى انتشارها عرب الف

حماولــــة الــــربط بــــني حــــوادث الطــــرق والســــلوك اإلجرامــــي واالحنــــراف علــــى الفئــــة الثالثــــة فقــــد ركــــزت 

ويبــدو أن مــن أكثــر القضــايا الــيت ارتبطــت حبــوادث الطــرق كانــت قضــية ارتبــاط العمــر  ،االجتمــاعي

وأن الفئـــات العمريـــة  ،مـــرعلـــى افـــرتاض أن هنـــاك توزيعـــا مزدوجـــا لالســـتهداف للحـــوادث كدالـــة للع

وقــــد  ،صـــغرية الســـن أكثــــر تعرضـــا للمخالفــــات املروريـــة وحــــوادث الطـــرق مــــن الفئـــات األكــــرب ســـنا

باإلضـافة إىل االسـتبيان كـأدوات ابقة على جمموعة مـن اإلحصـاءات اعتمدت معظم الدراسات الس

شــكلة املروريــة قلمــا اســتخدمت هــذه الدراســات منحــى تكامليــا يف دراســة هــذه املو  ،جلمــع البيانــات
كمـا  ،سواء علـى مسـتوى اإلطـار النظـري أو التخصصـات املنوطـة kـذه الدراسـة أو أدوات الدراسـة

 .عية أكثر من كوWا مشوليةأن جل هذه الدراسات ركزت على متغريات نو 

  . التوجهات البحثية ملواجهة مشكلة حوادث املرور:3.6

لوجية والسوســيولوجية ملســألة حــوادث يف توجــه حبثــي خمــالف للســائد مــن البحــوث الســيكو   
املرور برز توجه جديد يتجاوز تلك البحوث اليت احنصـر اهتمامهـا يف البحـث عـن أسـباب حـوادث 

ة وتدريبيـ ة متثلـت يف بـرامج تعليميـةالسري والفئات املتسببة فيها إىل حماولـة التـدخل بأسـاليب عالجيـ
ة املركبــات، وهــو منحــى يبــدو أكثــر إنتاجيــ تســتهدف تعــديل ســلوك الســائقني واجتاهــاmم حنــو قيــادة

ول مـن البحـوث غـري ممكـن مبـا أن كـال التـوجهني يكمـل أحـدمها وإن بدا االسـتغناء عـن الصـنف األ
  اآلخر.

 beamish & Maefetti قـاميف دراسـة تناولـت السـائقني صـغار السـن و ضـمن هـذا املنحـى 
، ســــنة )19-16( حــــت أعمـــارهم بـــنيمبقارنـــة جممـــوعتني مـــن الســــائقني الـــذكور الـــذين تراو  )1962(

واحـــد مـــنهم خمـــالفتني مـــروريتني أو أكثـــر، ســـائقا ارتكـــب كـــل  )84( مـــن  تكونـــت اiموعـــة األوىل
وقـــد حـــاول الباحثـــان اكتشـــاف  ،ســـائقا مل يرتكبـــوا خمالفـــات قـــط )186(وضـــمت اiموعـــة الثانيـــة 

حـاول الباحثـان أن كمـا  ،وجود أي فروق يف مسات الشخصية بني هـاتني اiمـوعتني مـن السـائقني
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 ،كانــت لتلــك الفــروق عالقــة باجتاهلــات الســائق املخــالف حنــو أســرته أو حنــو جمتمعــهيكتشــفا مــا إذا  

هلذا مل يكن هدف الدراسة جمرد حماولة وصـف أو التعـرف علـى خصـائص عينـة السـائقني املتـورطني 

مـن خالهلـا الكشـف عـن حماولـة ابتكـار وسـائل ميكـن  ولكن هـدفت الدراسـة إىل ،يف حوادث املرور
وقد مت تطبيق بطاريـة  ،أن يفييدوا من برامج التدريب والتوجيه بصورة أفضلالسائقني الذين ميكنهم 

ــــارات النفســــي ــــارات  ة علــــى هــــؤالء الســــائقني مجيعــــا ومشلــــتجمموعــــة كبــــرية مــــن االختب هــــذه االختب
(Guielford. Zimmernan. Temperament survey)  ومقيـاسMinnesota counseling 

inventory  ومقياس السرية الذاتية لـsiegel biographical inventory   واختبار األداء الذايت لـ
otis self administration highter examination  ومقيـــاس االجتاهـــات لــــsiebrecht 

attitude scale ألفـرادوقد أرسـل جمموعـة ا ،واستمارة التاريخ الشخصي وقد صممها فريق البحث 
 cleveland driver improvementلاللتحـاق بربنـامج تقدمـه مدرسـة املخـالفني لقواعـد املـرور 

school  لتحســني قيــادة الســيارات وذلــك لتعــديل اجتاهــات هــؤالء الســائقني حنــو قواعــد املــرور وحنــو
ء متــام هــؤالركبــات، وبعــد ســنة كاملــة مــن إنظمــة املــرور وصــيانة امل، ولزيــادة معلومــاmم عــن أاiتمــع

قسـمت هـذه اiموعـة إىل جمموعـات فرعيـة م املروريـة، و فحصت سـجالm ،السائقني لذلك الربنامج

وىل وهـــي الـــيت اســـتفادت مـــن البربنـــامج ســـتفادmم مـــن الربنـــامج املقـــدم، اiموعـــة األحســـب درجـــة ا

النفسية  ختبارات د قورنت درجات اiموعتني على اإل، وقالثانية وهي اليت مل تستفد شيئا واiموعة

وقـــد وجـــد  ،كمـــا قورنـــت نتـــائج اختبـــارات الســـمات اخلاصـــة األخـــرى والســـري الذاتيـــة للمجمـــوعتني

الباحثان فروقـا سـيكولوجية دالـة احصـائيا بـني جممـوعيت املخـالفني وغـري املخـالفني علـى اختبـارات : 

واملــزاج  objectivity  املوضــوعية confornityاملوافقــة  emotional stabilityاإلتــزان االنفعــايل 
mood  أمــا بيانــات الســرية الذاتيــة فقــد كشــفت أن آبــاء الســائقني غــري املخــالفني أنشــط يف العمــل

ال .1  (نتج الباحثـــان أن مجاعـــة املخـــالفني: السياســـي مـــن أبـــاء الســـائقني املخـــالفني ، وقـــد اســـت
. 2آلخـرين، سـواء حنـو أنفسـهم أو حنـو ا يفكرون بصورة جيدة فيما يعنيـه أو ينطـوي عليـه سـلوكهم

االحســاس بعــدم الثقــة يف أنفســهم . 3ية مميــزة بــني الســائقني املخــالفني، تشــكل صــفة التمــرد خاصــ

واحلساســية الزائــدة وشــعورهم بعــدم أمهيــتهم، رمبــا يــدفعهم كــل ذلــك إىل التعــويض مــن خــالل أفعــال 

الشـــعور  نقـــص. 4 .خاطئــة أو مـــن وحـــي اللحظـــة مبــا يـــؤدي kـــم إىل الوقـــوع يف املخالفــات املروريـــة

باملســؤولية املدنيــة مبــا أWــم ينتمــون إىل أســر ثبــت مــن خــالل ســجالت الســري الذاتيــة أن آبــاءهم ال 

  يشاركون يف النشاطات اiتمعية واملدنية يف األحياء اليت يقطنون kا. 
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 75( أمــا حتلــيالت الســجالت املروريــة للســائقني بعــد إWــائهم لــربامج التــدريب فقــد بينــت أن

ت دلـــيال علـــى ذقني قـــد ســـاعدهم هـــذا الربنـــامج وذلـــك بنـــاء علـــى املعـــايري الـــيت اختـــمـــن الســـائ )%

رنــةبني جمموعــة غــري املخــالفني وجمموعــة املخــالفني علــى االختبــارات باســتثناء ان املقحتســنهم، علــى أ

املخـالفني أعلـى علـى هـذا  من جمموعة ذين حتسن أداؤهممتغري "االجتماعية" وقد كانت درجات ال

  )71هـ،ص1406عبد هللا النافع وخالد السيف،( .املقياس

سالمة املرور للصفوف  تقومي منهج تعليمدراسة بعنوان " )1977(سوزان بادجيب وأجرت 

ملنهج سالمة دراسة تقوميية لك ضمن ذ" و كاروالينا  من الروضة إىل الصف التاسع بوالية مشال

و مات أ )1975(إذ أنه يف عام  ،الوعي املروري بني طالب املدارس عد بغية نشراملرور الذي أ

وقد مت تطبيق نتيجة حوادث املرور يف الوالية،  راكب دراجة )28190(وماشيا  )53180(جرح حنو 

تقوميه يف ضوء ما حدث من مث قامت عدة هيئات ب ،طق تعليميةربع مناطبق هذا املنهاج يف أ

كان اهلدف و  ،أخرى مناطق يف سلوكهم، مث أعيد تطبيقه يف سبعت يف معلومات الطالب و تغريا

من تغيري يف معلومات التالميذ ومن حيث  من تطبيقه هو تقومي هذا املنهج من حيث ما حدث

س له من من حيث تقدير مديري املدار استجابات املدرسني له، واستخدامهم ملواده التعليمية، و 

ت هناك كاني الثالث، و الوجهة اإلدارية، ولذلك تضمن التقومي اختبارات واستبانات هلذه النواح

املعارف اليت  فرق دال احصائيا يف قد أشارت نتائج الدراسة إىل وجودضابطة، و جمموعات جتريبية و 

كرب من الربنامج يف الصفوف من احلضانة إىل زيادة أ زاد استخدامهم ملواد كما  ،اكتسبها الدارسون

ذات قيمة متوسطة أو معقولة  نامجوجد املدرسون مواد الرب التاسع، كما لصفوف السابع والثامن و ا

أمجع مديرو املدارس على ات قيمة عالية بالنسبة لبعضها اآلخر، وقد ذبالنسبة لبعض الصفوف و 

أن هذا الربنامج ينبغي أن يضمن يف مناهج الدراسة على أنه جزء منها وأن يدرس حبماسة، وأنه 

 )35، ص 2014 حممد بيان، (تطبيقه .ال توجد مشكالت إدارية يف تنفيذه و 

لتعرف على فاعلية مشروع سالمة هدفت ل  Wilson, lowden (2003) ـلدراسة يف 

الطريق للمدرسة الذي يؤكد على ضرورة تضمني مفاهيم السالمة املرورية ضمن املناهج الدراسية 

انوية وأولياء ملراحل اإلبتدائية والثالتالميذ باباسكتلندا، وأخذ أراء املعلمني و يف مجيع اجلهات احمللية 

تضمنة ىل وجود قصور يف مفاهيم السالمة املرورية املقد أشارت نتائج املشروع إاألمور يف ذلك، و 

ن قضية السالمة املرورية من القضايا احلديثة اليت اهتمت يرجع ذلك إىل أ، و ضمن املناهج الدراسية
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نقص يف الوعي بالسالمة  مر الذي ترتب عليه وجودالسلطات احمللية باسكتلندا حديثا، األkا 

رورة تضمني مور على ضكيد كل من املعلمني والتالميذ وأولياء األملدارس، تأاملرورية لدى تالميذ ا

تخدام املناقشة والدراما ولعب األدوار اس، و املروريةنشطة اليت تتعلق بالسالمة املناهج الدراسية باأل

م مفاهيم السالمة املرورية ن تعليحلة الثانوية على أ، كما أكد تالميذ املر ملسرح والتعليم التجرييباو 

سالمة ن مور على أياء األل، بينما أكد أو ية عن املرحلة الثانويةمهية لتالميذ املرحلة االبتدائكثر أأ

   )60، ص2012خليل الزيان، (. مجيع اجلهات املعنيةأطفاهلم مسؤولية املدرسة والشرطة و 

دراسة بعنوان "اختبار  )1983(وارت كوبانو ستيز و جيبون كما نشرت كل من كويستينا

. بناء منهج 1 (استطالعي ملنهج الصفوف من الروضة إىل الصف السادس" وذلك kدف 

.اختبار فعاليته يف عشر مدارس 2لسالمة ركاب سيارة املدرسة للصفوف من الروضة اىل السادس. 

ة ومديريها يف مدى سهولة تدريس الربنامج . التعرف على آراء مدرسي املدارس التجريبي3ابتدائية. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن الكسب النهائي قد زاد من حيث درجة استخدام  )وأدواته

االطفال ملواد الربنامج يف املدارس التجريبية مرتني ونصف على ما حدث يف املدارس الضابطة .  

دارس التجريبية، كما نوهت الدراسة إىل ان كما ارتفع مستوى استخدام حزام االمان لدى افراد امل

اجلهود الرتبوية املدرسية ليست كافية وحدها يف ترسيخ الوعي املروري بل ينبغي استشاك بقية 

 )38، ص 2014حممد بيان،  ( مؤسسات اiتمع ضمن املسعى العام للسالمة املرورية.

الضوء على  طتسلي إىل Cornwall County Council 2006-2001دراسة وهدفت 

نشطة اليت حتد من األعرب اقرتاح بعض الربامج و  سنة (15)السالمة املرورية لألطفال أقل من 

اmم على ثالث جمموعات عمرية تبدأ من الوالدة ولغاية قد قسم الباحثون معاجلرورية، و احلوادث امل

منت الدراسة حث ضحيث ت ،سنة) 15-12(الثالثة من سن سنة و  )11-4(الثانية من سن الثالثة، و 

طفال يف تدريبية حول سالمة األكة حقيقية الجناز دورات توعوية و جياد شرا املستشفيات على إ

مان الطرق واإلرشادات املرورية للفئة املشرفات يف احلضانة على سياسات أتدريب سيارات، و ال

يدانية على الطرق  خربة م طفالئة الثانية فقد حثت الدراسة على إعطاء هؤالء األما الفوأوىل.األ

ل تطوير خطط املدرسة للمحافظة على السالمة املرورية يف نقكمشاة وركوب الدراجات، و 

عطائهم املهارات الالزمة من خالل متطوعني من اiتمع إالطالب، وتوسيع تدريب املشاة، و 

طرق بشكل مرتكز ما الفئة الثالثة فقد مت الرتكيز على تطوير برامج السالمة العامة على الوأ ،احمللي
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ا بني اجلهات فتح قنوات اتصال مالسياسات العامة للمدارس، و علمني و على عناصر تربوية مثل امل

التحقق من انسجام اخلطة املدرسية للتوعية املرورية يف املنهاج مع الرتبوية املختصة وجملس البلدية، و 

  )60، ص2012خليل الزيان، ( اخلطوط الوطنية العامة .

هدفت إىل تعليم قانون الطرق يف فرنسا للطالب ) thomas ijlesis )1998لـ  ويف دراسة

املراهقني الذين حيضرون للحصول على رخصة قيادة السيارات حيث عرض املعلم على الطالب 

يف التعليم املتوسط اشارات املرور بشكل رسوم أو صور أو شفافيات، وقدم االختبار على شكل 

مثة تعرض شفافيات االجابات على الطالب بعد أدء االجابة، وقد  أسئلة اختيار متعدد، ومن

  أشارت نتائج الدراسة إىل:

 حصول تقدم يف معارف الطالب  -

 مسحت هذه الطريقة القيام بنشاطات واسعة  -

  )42، ص 2014حممد بيان،  ( التوجيه باعتماد هذه الطريقة من قبل مجيع مستويات التعلم  -

هدفت الدراسة  (BITRE) (2003)نية لبحوث تعليم املرور ويف دراسة للمؤسسة الربيطا

يق من سلوك مستخدمي الطر املرورية و املواقف اليت تؤثر على السالمة إىل معرفة وفهم السلوك و 

فقد قامت  ،النتائج اليت ترتتب على استمرار حوادث الطرقطلبة املرحلة االبتدائية والثانوية و 

الثانوية بعنوان وع لتالميذ املرحلة االبتدائية و داد مشر عاملرور بإالربيطانية لبحوث تعليم املؤسسة 

لدراسية خر لطالب املرحلة الثانوية لتضمني مجيع املناهج اة وآالسالمة املرورية يف املراحل االبتدائي

رسة واiتمع ورية لتوثيق الصلة بني املدسس السالمة املر يف املرحلة االبتدائية والثانوية مببادىء وأ

، ىل زيادة نسبة الوفيات يف هاتني الشرحيتنين االحصائيات تشري إخاصة أبشكل واسع، 

مهارة اختاذ القرار اليت متكنهم أن من للطريق مثل لضرورية لالستخدام اآلكتساب املهارات اإو 

يتخذوا ويتحملوا مسؤولية سالمتهم وسالمة اآلخرين وقد أشارت نتائج هذه الدراسة أن املشروع 

خليل  ( .ب فيما يتعلق بالسالمة املروريةالطالالوعي املروري واملعريف لكل من املدرسني و حيسن 

 )26، ص2012الزيان، 

السابقة أمنوذجا للدراسات األجنبية اليت صـّبت يف بـاب التوجهـات البحثيـة  متثل الدراسات    

لنمـاذج األجنبيـة وقـد فضـل الباحـث عـدم الرتكيـز كثـريا علـى تلـك ا ،ملواجهة مشكلة حـوادث السـري

لســببني رئيســني، يتعلــق أوهلمــا بــإفراد عنصــر يف الفصــل الالحــق مــن هــذه الدراســة يتعلــق بالنمــاذج 
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دراسـات الـيت الرائدة يف مواجهة مسألة السالمة املرورية وسبل حتقيقها ورد ضـمنها مجلـة مـن تلـك ال
ا الـيت قـد ال ختـدم عرضـنا ببنيـة تلـك الدراسـات ومضـامينهما الثـاين فيتعلـق تصب يف هذا املبحث، أ

هـــذا، مبـــا أن اخـــتالف اخلصـــائص الثقافيـــة والتمـــايز الواضـــح يف درجـــة التقـــدم علـــى ســـلم االهتمـــام 

العلمــي مبوضــوع الســالمة املروريــة بــني الواقــع احمللــي الفقــري مــن هــذه النمــاذج البحثيــة ونظــريه الغــريب 

ذا فـإن العـرض سيقتصـر علـى مـا تـوفر الذي تقدم مبراحل عديدة يف سـبيل حتقيـق السـالمة املروريـة لـ

لدى الباحث من مناذج ختدم العنصر ضمن حدود البيئة البحثية العربية اليت تتمايز هـي اخلـرى كمـا 

  سيأيت عرضه الحقا يف التعليق العام على التوجهات البحثية يف السالمة املرورية.

ليميــة وأخــرى تدريبيــة ومــن مجلــة تلــك الدراســات الــيت تركــز معظمهــا علــى إعــداد بــرامج تع    

لفئــات خمتلفــة مــن جمتمــع مســتخدمي الطريــق، ومراعــاة ملبــدأ التــدرج فقــط اهتمــت بعــض الدراســات 

بفئة الطفولة من منطلق أن غرس القيم املرورية يف الناشئة قد أصـبح مـن أوكـد عناصـر اسـرتاتيجيات 

نجــاحي وحنــان نصــار حيــث نشــرت فوزيــة الالســالمة املروريــة الــيت تعكــف اهليئــات علــى حتقيقهــا، 

دراســـة موســـومة ب"فعاليـــة اســـرتاتيجية لتنميـــة الـــوعي املـــروري لـــدى طفـــل الروضـــة، مبـــا أن  (2009)

دث السـري ينتمـون إىل فئـة األطفـال، كمـا مـن ضـحايا حـوا (10%)الدراسات شري إىل ان ما يفـوق 

عديـد مـن املهـارات أن طفل الروضة ال يعـرف مـدلوالت الكثـري مـن العالمـات املروريـة، ويفتقـر إىل ال

والقواعـــد الســـلوكية اخلاصـــة باملشـــاة كعبـــور الطريـــق وركـــوب الســـيارة واحلافلـــة بأمـــان، وهـــي ضـــرورات 

تسدعي العناية kذه الفئة وبناء برامج واسرتاتيجيات تدريبية تقدم للطفل لتنمية وعيه بتلك القواعد 

 (ة مجلــة مــن األنشــطة التثقيفيــة واملهــارات، مــن أجــل لــك تضــمنت االســرتاتيجية املقرتحــة يف الدراســ

 :. قصصــية2.معرفيــة اهلــدف منهــا التعــرف علــى عناصــر حركــة املــرور كالشــرطي وعالمــات املــرور 1

: اهلـدف منهـا احلـث علـى .موسـيقية 3الغرض منها تكوين اجتاهات وقيم وسلوكات مرورية سـليمة 

. فنية : اهلـدف منهـا 4سيقيةاتباع قواعد املرور باستخدام طرق مسعية باستخدام اناشيد وقصص مو 

وأنشــطة تدريبيــة لرتســيخ الســلوك املــروري اآلمــن، وبعــد   )متييــز األلــوان والــربط بينهــا وبــني مــدلوالmا

التطبيق أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا لصـاحل درجـات االختبـار البعـدي وهـو 

البحـث، كمــا أشـارت نتــائج الدراســة إىل مـا يشــري إىل حتسـن مســتوى الـوعي املــروري لألطفـال عينــة 

للطفـــل يف جانـــب ســـلوكيات املشـــاة ومهـــارات وقـــدرات عبـــور الطريـــق، كمـــا  حتســـن الـــوعي املـــروري

أشارت النتئج إىل حتسن الـوعي املـروري للطفـل علـى حمـور ركـوب السـيارة أو احلافلـة لصـاحل التطبيـق 

   )215-213، ص 2009فوزية النجاحي وحنان نصار، ( البعدي. 
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بعنوان " حنو اسرتاتيجيات للرتبية املرورية يف رياض  ) 1998(ويف دراسة لسهام حممد بدر 

االطفال" ضمن حبث مقدم اىل ندوة أمن الطفل: اجلانب األمين يف تربية الطفل ، مركز البحوث و 

خالهلا الدراسات يف القيادة العامة لشرطة ديب ، دولة االمارات العربية املتحدة، واليت هدغت من 

  إىل اإلجابة عن مجلة من التساؤالت أمهها:

  ما مفهوم الرتبية املرورية ؟ و ملاذا االهتمام kا يف مرحلة رياض االطفال؟ – 1

  ما اسس الرتبية املرورية بالروضة ؟ و ما اهدافها ؟ و ما مضامينها ؟ – 2

  ما اسرتاتيجيات التعليم و التعلم املرتبطة بالرتبية املرورية ؟ – 3

  ما الرؤى املستقبلية للرتبية املرورية برياض االطفال ؟ – 4

  وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن:

اجتماعية ) تعتمد على احلس و  –حركية  - مسعية  –الرتبية املرورية تربية متكاملة ( بصرية  – 1

  العقل و الوحدات و تنمي املعارف و املهارات و القيم و االجتاهات .

مام بالرتبية املرورية لسببني اوهلما زيادة الكثافة املرورية و خماطرها ، و ثانيهما جيب االهت – 2

  التطور التقين و الفين للمركبات احلديثة .

  تعتمد الرتبية املرورية يف الروضة على االساس البيين ، و االساس السلوكي . – 3

مية املهارات املرورية لدى طفل اهلدف االساس من الرتبية املرورية يف رياض االطفال هو تن – 4

  الروضة و اليت تتطلب :

  اجلوانب احلركية و الوجدانية و املعرفية . –تنمية القدرات الذاتية للطفل : احلواس  –أ 

  التعرف و التعامل مع مكونات البيئة احمللية املادية و البشرية . –ب 

  الوعي باداب املرور و قواعده و نظمه . –ج 

  وكيات مرغوب فيها .اكتساب سل –د 

  )39، ص 2014حممد بيان،  ( تنمية قدرات خاصة مثل سرعة رد الفعل و التحكم و االنتباه . –ه 

اىل تنمية الوعي بالسالمة املرورية يف مرحلة ريـاض االطفـال  )2008(هدفت دراسة يوسف 

الختبـار فروضـه،  بربنامج مقرتح للحد من احلوادث املروريـة و قـد اسـتخدم الباحـث املـنهج التجـرييب

 )60(عــداد الربنــامج املقــرتح و تطبيقــه علــى عينــة عشــوائية قصــدية مكونــة مــن حيــث قــام الباحــث بإ

 قـد اسـتغرق تـدريس الربنـامجمـي" مت تـدريس الربنـامج املقـرتح و طفال من روضة الشهيد" امساعيل فه

إىل وجود فروق  ، وقد أشارت نتائج الدراسة)2007-2008(حصة موزعني على فصلني لعام  )44(



 

 

 دراسة مشكلة الالفصل األول: مدخل إىل

52  

روري ذات داللــة احصــائية لصــاحل اiموعــة التجريبيــة أي أن الدراســة عملــت علــى تنميــة الــوعي املــ

وصـــى الباحـــث بإعـــداد مقـــرر لألطفـــال مبرحلـــة ريـــاض االطفـــال يتنـــاول لـــدى العينـــة التجريبيـــة وقـــد أ

 حيــاة الفــرد، كمــا أوصــى املفــاهيم والقضــايا العلميــة والصــحية والبيئيــة ملــا هلــذه املفــاهيم مــن أمهيــة يف

الباحـــث بتضـــمني مجيـــع املنـــاهج يف التخصصـــات كافـــة و يف كـــل املراحـــل التعليميـــة مبوضـــوعات و 

  )60، ص2012خليل الزيان، (البيئية مثل قضية الوعي املروري. معايري القضايا

 كرياز "عد يف ترسيخ السلوك املروري لدى النشأ أمهية الرتبية املرورية أ ملعاجلة موضوع

ثانية من املرحلة االساسية يف دراسة حتليلية لكتب اللغة العربية املقررة لصفوف احللقة الشعبان" 

ردن يف ضوء مضامني الرتبية املرورية هادفا من خالهلا اىل التعرف على مدى تركيز عينة الكتب األ

تتابع يف تركيزها على ال ية و كيفية تقدميها و مراعاة مبدأجمال البحث على املضامني الرتبية املرور 

مضمونا ذي صلة  )52( حب الدراسة باعداد قائمة تضمنتهذه املضامني من اجل ذلك قام صا

دام حافلة استخ، عبور الطريق، استخدام الرصيف (جماالت هي :  )5(بالرتيبة املرورية موزعة على 

 ) رية العامةالثقافة املرو ، استخدام الدراجة اهلوائية، النقل العامالنقل املدرسي و 

البحث مل تركز  ن الكتب مدارليل املضمون كشفت نتائج الدراسة أسلوب حتباستخدام أو    

حاجات الفئة العمرية املستهدفة ن ما تناولته ال يغطي من مضامني الرتبية املرورية وأي على أ

 تتبع منهجية بع وملا ملضامني الرتبية املرورية مبدأ التتامل تراع يف تناوهلن الكتب أ خصائصها، كماو 

  ) 302، ص2013، كرياء شعبانز ( .حة بل اعتمدت منحى تقليدي عشوائيواض

فاعليـــــة برنـــــامج بالســـــوم املتحركـــــة يف "دراســـــة موســـــومة ب  ) 2012 ( وأعـــــد خليـــــل الزيـــــان    

، اعتمـــادا علـــى مجلـــة مـــن "اكتســـاب مفـــاهيم الســـالمة املروريـــة لـــدى طلبـــة املرحلـــة األساســـية بغـــزة

اهيم السالمة املرورية املكـون إعداد وحدة دراسية موازية للصف اخلامس واختبار مف األدوات مشلت

بنـــدا باإلضـــافة إىل الربنـــامج املقـــرتح باســـتخدام الرســـوم املتحركـــة وقـــام بتطبيقـــه علـــى عينـــة  )38( مـــن

طالبـــا وباســـتخدام املـــنهج شـــبه التجـــرييب أشـــارت النتـــائج إىل فعاليـــة الربنـــامج يف  )30(مكونـــة مـــن 

تساب أفرد العينة ملفاهيم السالمة املروريـة، ويف ضـوء ذلـك اوصـى الباحـث جبملـة مـن التوصـيات اك

اســـتخدام الرســـوم املتحركـــة كوســـط فعـــال يف العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة ملـــا هلـــا مـــن أثـــر علـــى  .1 (

تنظــيم ورشــات عمــل للمعلمــني حبيــث يــتم تــدريبهم علــى انتــاج  .2التحصــيل الدراســي لــدى الطلبــة،

تطــوير بــرامج إعــداد املعلمــني جبميــع املراحــل التعليميــة لتشــمل البعــد املــروري يف  3لرســوم املتحركــة،ا

ربط املدرسة بـاiتمع احمللـي مـن خـالل تشـجيع الزيـارات العلميـة وخاصـة املرتبطـة  4املناهج الرتبوية،
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ملنــاهج الدراســية ضــرورة تكامــل مفــاهيم الســالمة املروريــة ضــمن مجيــع ا 5،بتــدريس القضــايا املروريــة
خليـل الزيـان، (.وتدريب املعلمني وتشجيع التالميـذ علـى املشـاركة يف املشـاريع اخلاصـة بسـالمة الطريـق

2012 (  

وحـــدة مقرتحـــة للســـالمة  دراســـة بعنـــوان " أثـــر تـــدريس )هــــ1424 (وقـــدم رشـــدان املطـــريف     
ســـالمة املروريـــة ويف املروريـــة يف إكســـاب التالميـــذ الصـــف األول ثـــانوي بعـــض مفـــاهيم ومهـــارات ال

اجتاهــاmم حنــو الســالمة املروريــة" والــيت هــدفت إىل معرفــة دور الوحــدة املقرتحــة يف إكســاب الطــالب 

، بعض مفاهيم السالمة املرورية ومهاراmا فضال عن نشريبهم باجتاهـات اجيابيـة حنـو السـالمة املروريـة

ســالمة املروريــة اعتمــادا علــى مجلــة ولتحقيـق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بإعــداد وحــدة تدريســية لل

من الدراسات املشاkة باإلضافة إىل استبانة مت توزيعها على بعض قطاعات اiتمـع، واعتمـادا علـى 

 (املنهج شبه التجرييب وتصميم اiموعتني غري املتكافئتني وصمم ثالث أدوات جلمع البيانـات هـي 

وبعــد التقنــني شــرع الباحــث بتطبيقهــا علــى  )اختبــار حتصــيلي وبطاقــة مالحظــةى ومقيــاس اجتاهــات

 0.05دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى عينـــة شـــوائية ويف ضـــوء ذلـــك أســـفرت النتـــائج عنوجـــود فـــروق 

لصاحل اiموعة التجريبية يف التحصيل ككل وعند مستويات التـذكر والفهـم والتطبيـق وكـذا مهـارات 

فاعلية الوحدة الدراسية املقرتحة يف تنمية السالمة املرورية ومقياس االجتاهات، وهو ما ما يدل على 

رشــدان املطــريف، ( مفــاهيم ومهــارات واالجتاهــات االجيابيــة وحنوهــا لــدى طــالب الصــف األول ثــانوي.

   )هـ، ص د 1424

وضــمن سلســلة الدراســات الــيت تعــدها اللجنــة الوطنيــة الســعودية لســالمة املــرور يف مواجهــة 

قـدم كـل هـا املختلفـة اهلندسـية واإلداريـة والتعليميـة وغريهـا مشكلة حـوادث السـري باململكـة يف جاونب

دراســة تعــىن باجلانــب التعليمــي  )ه��ـ 1409( وفهــد الشــمري ابــراهيم الشــافعيعبــد النــافع آل شــارع 

" أدخال تعليم سالمة املرور يف مقررات احمللة املتوسطة يف التعليم العام" للمشكلة املرورية موسومة بـ

دة تعليميــة عــن الســالمة املروريــة لتالميــذ املرحلــة املتوســطة kــدف رفــع مســتوى وتركــز علــى إعــداد مــا

الــــوعي املــــروري وتكــــوين عــــادات مروريــــة ســــليمة للقيــــادة وســــالمتهم قبــــل قيــــامهم بالقيــــادة الفعليــــة 

وتســتند الدراســات يف معطياmــا علــى دراســات تشخيصــية لســلوك الســائقني الســعودين للســيارات، 

يــأيت هــذا البحــث كحلقــة مــن سلســلة تعــىن بأمهيــة ادخــال مققــرات الســالمة مــن قبــل ذات اللجنــة و 

املروريـــة ضـــمن التعلـــيم العـــام يتـــدرج فيهـــا املتلقـــي مـــن بـــني مراحـــل التعلـــيم العـــام االبتـــدائي املتوســـط 

والثــانوي واجلامعــة ليتلقــى جرعــات خمتلفــة مــن القــيم املروريــة الســليمة، لتكــون احملصــلة تشــكيل بنيــة 
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ات القيــادة وآداkــا وقواعــدها تتشــابك يف صــالبة مــع بنيــة الشخصــية الــيت تتشــكل شخصــية لســلوكي

مــن خــالل التنشــئة العامــة الــيت mــدف إىل تغيــري حضــاري يف ســلوك أفــراد اiتمــع ومفــاهيمهم لكثــري 

ويــأيت هــذا البحــث أســوة بتجربــة الــدول املتقدمــة، وان تكــون ســالمة املــرور جوانــب احليــاة املختلفــة، 

تجـــزأ مـــن منهـــاج التعلـــيم العـــام يف مراحلـــه املختلفـــة وذلـــك اعتمـــادا علـــى منحـــى يـــدمج جـــزءا ال ي

املضــامني اخلاصــة بالســالمة املروريــة ضــمن املــواد الدراســية حســب طبيعــة األنشــطة واملعلومــات دون 

احلاجـــة لتخصــــيص مـــادة دراســــية باملوضـــوع وأن يــــتم إعــــداد املعلمـــني لتلقــــني هـــذه املــــواد الدراســــية 

. تزويد التالميذ يف املرحلة املتوسطة باحلقائق 1(رامج تدريبية متخصصة لتكون احملصلة باستخادم ب

. اكساkم املهارات الالزمة املتصـلة بالسـالمة املروريـة والسـري 2واملعلومات اخلاصة بالسالمة املرورية 

ابية والقيم السلمية كساkم االجتاهات اإلجي. إ3العالمات املرورية املختلفة  يف الشوارع والتمييز بني

مــــن وســــالمة مجيــــع التقليــــل مــــن حــــوادث املــــرور وحتقيــــق أ. املســــامهة يف 4اخلاصــــة بســــالمة املــــرور 

                          )6-5ه، ص  1409عبد هللا النافع،  ( )مستخدمي الطريق 

 خالد عبد الرمحن السيف وعبد هللا احلمدان وعبد نشر كل منللسابقة يف دراسة مشاkة 

برنامج تعليم سالمة املرور يف كليات  دراسة بعنوان " )2002( ابراهيم الشافعياجلليل السيف و 

الت حوادث جراء دراسة مسحية مبشكإ( " وذلك kدف الرتبية باململكة العربية السعودية

على قائد السيارة معرفتها،  القيم اليت جيبالسيارات يف السعودية، وحتديد املعارف واملهارات و 

  سية تكون منهجا دراسيا يهدف إىل:املهارات يف صيغة مقررات دراووضع تلك املعارف و 

  تزويد طالب اجلامعة بقواعد السالمة املرورية. -أ 

  تزويد العامة بقواعد السالمة املرورية . -ب 

سطة اعداد مدرسني يف كليات الرتبية لتعليم مفهومات السالمة املرورية يف مرحلة التعليم املتو  -ج 

  و الثانوية .

  وقد أشارت نتائج الدراسة إىل:

  تعديل السلوك يف نواحي السالمة املرورية . - 1

ختريج مدرسني مزودين مبفهومات اساسية يف السالمة املرورية ، ميكن نقلها للطالب من  - 2

  )39، ص 2014حممد بيان،  (. رامج التعليموضعه ضمن بخالل مقرر دراسي عن السالمة املرورية و 

قــد اســتهدفت " و دخــال تعلــيم الســالمة يف املنــاهج، بعنــوان : إ) ه��ـ1418( دراســة الســيف

ريـاض االطفـال وانتهـاءا باجلامعـة،  حتديد دور املؤسسات التعليمية يف سالمة املرور بدءا مـن مرحلـة



 

 

 دراسة مشكلة الالفصل األول: مدخل إىل

55  

ن يف تلــــك و ، وليكــــوم بــــدور هــــام يف صــــياغة ســـلوك الفــــردن املؤسســــات التعليميــــة تقـــمـــن منطلــــق أ

منهـــا يف ســـالمة املـــرور يف اiتمـــع، وقـــد اســـتخدم الباحـــث املـــنهج الوصـــفي، غة مـــا يســـاهم الصـــيا

  :من أمهها، و وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات

 مقــرر الثقافــةملروريــة يف مرحلــة ريــاض االطفــال والتمهيــدي واالبتــدائي و ادخــال مفــاهيم الســالمة ا -ا

  لثانوية .ااملرورية يف املرحلة املتوسطة و 

االســعافات االوليــة مج خاصــة لتعلــيم الســالمة املروريــة، وتعلــيم قيــادة الســيارات، و ادخــال بــرا -ب

ــــاهج الكليــــات  ــــةضــــمن من ه اiــــاالت وفــــق ختصــــص تلــــك ، العــــداد مدرســــني يف هــــددون اجلامعي

مـــدربني ســـعوديني مـــؤهلني يف هـــده د مـــدارس تعلـــيم القيـــادة مبدرســـني و ، حـــىت ميكـــن اعـــداالكليـــات

iاالت .ا  

، حـىت يـتمكن املعلمـون يف سالمة املرور يف كليات الرتبية واعداد املعلمـنيادخال برنامج تعليم  -ج

  هده الكليات من تدريس سالمة املرور يف مراحل التعليم اليت يعملون kا بعد خترجهم .

حــىت ، الاiــ س العمــل يف ســالمة املــرور بعقــد الــدورات هلــم يف هــداتــدريب املعلمــني علــى أســ -د

  يتمكنوا من تدريسها يف مراحل التعليم اليت يعملون kا .

ملـرور توعيتهم باعداد برنامج تدريب يف سالمة او التعليمات املرورية تثقيف املخالفني لالنظمة و  -ه

و ربنامج شـرطا لتخفيـف عقوبـة السـجن أيعد اجتياز هدا اليعطى هلم يف دور التوقيف والسجون، و 

  )63، ص2000لبقمي، حممد ا ( االيقاف.

استهدفت  "دور املؤسسات التعليمية يف منع احلوادث املرورية" ) 1982( شاكر دراسة أمني

الدراســة إىل أن  التعــرف علــى أســباب احلــوادث املروريــة ودور العامــل البشــري مــن ورائهــا، وخلصــت

رة الرتكيـز علـى زيـادة مهية يف التقليل من نسبة حوادث املـرور، وتوصـي الدراسـة بضـرو التعليم بالغ األ

التفاعـــل والتنســـيق بـــني املؤسســـات التعليميـــة والرتبويـــة واملؤسســـات املتخصصـــة يف نظـــام املـــرور مـــن 

خــالل إعــداد بــرامج وقائيــة مــن حــوادث املــرور يف أوىل املراحــل التعليميــة أي مرحلــة ريــاض األطفــال 

كمـــا توصـــي الدراســـة   وتســـتمر يف املراحـــل الالحقـــة مـــن أجـــل تشـــكيل ســـلوك قـــومي لـــدى الســـائق،

، حركــة املــرور والتقليــل مــن احلــوادثنســيابية التخطــيط علــى كافــة األصــعدة لضــمان إباعتمــاد مبــدأ 

سـابيع وأيـام ي على مدار السـنة وال يقتصـر علـى إهتمـام ينحصـر يف أوالعمل على نشر الوعي املرور 

تــدريب الطــالب وحتســيس و  ،مروريــة وإدخــال مــادة تعليميــة تعــىن مبوضــوع املــرور يف منــاهج الدراســة
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ة وإنشــاء مــدارس تعلــيم ســياقة مبعــايري تكنولوجيــة وعلميــة لضــمان يــملعضــلة املرور ااجلمهــور الواســع ب

  )70، ص2000حممد البقمي،  ( تكوين جيد لسائق جيد.

من كواحدة من الدراسات القليلة اليت اهتمت باملوضوع )2015 ( بوبيدي حمليا تربز دراسة

فـة املروريـة عنوان "دور بعض مؤسسات التنشـئة االجتماعيـة يف اكسـاب الثقاخالل دراسة موسومة ب

مفـــردة   )163 ( للتالميـــذ املتمدرســـني" وذلـــك اعتمـــادا علـــى أداة االســـتبيان علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 

حــث وهــي مؤسســات بكشـفت مــن خالهلــا أن مــن بــني بعــض املؤسســات الــيت تنــاولتهم الدراســة بال
ىل مجاعــة الرفــاق تــربز األســرة وحيــدة يف تلقــني األطفــال بــبعض قواعــد األســرة واملدرســة باإلضــافة إ

بينمـــا يبـــدو التقصـــري واضـــحا مـــن طـــرف مجاعـــة الرفـــاق واملدرســـة بوصـــفها  ،الســـالمة علـــى الطريـــق

مؤسسة تعليمية تعتمدها العديد من التجارب الرائدة يف جمال السـالمة املروريـة معـوال هامـا لتشـريب 

وجـه أبرزmـا الدراسـة منهـا: الطريـق ية، ويبدو التقصري واضحا مـن عـدة أملرور األطفال بقيم السالمة ا

املـــؤدي لللمدرســـة وحمــــيط املدرســـة حيـــث بــــدى جليـــا مــــن خـــالل اســـتجابات أفــــراد العينـــة غيــــاب 

االهتمــام مبعــايري الســالمة عنــد تصــميم الطرقــات احملاذيــة للمؤسســات الرتبويــة، فيمــا أظهــرت بعــض 

أن املعلــم يوصــي التالميــذ أحيانــا مبراعــاة عامــل الســالمة علــى الطريــق عنــد اســتجابات أفــراد العينــة 
العــودة إىل املنـــزل، ويــربز التقصـــري بوضــوح عنـــد مناقشـــة مســألة املنـــاهج التعليميــة وعنايتهـــا مبوضـــوع 

السالمة املرورية حيث أكد أكثر من ثلثي أفراد العينة أWـم مل يشـكلوا صـورة واضـحة مـن خـالل مـا 

اتســمت بالطــابع النظــري علــى قلتهــا، يف غيــاب شــبه تــام للتنســيق بــني املؤسســات  وستلقــوه مــن در 

الرتبويـــة واملؤسســـات ذات الصـــلة باملســـألة املروريـــة، يضـــاف إليهـــا نقـــص حتيـــني املقـــررات الدراســـية 

للتمشــى مــع معطيــات الواقــع املــروري احمللــي الــذي تشــري أبــرز معطياتــه إىل تقــدم اجلزائــر علــى ســلم 

ثــر تســجيال لضــحايا حــوادث املــرور، كمــا أشــارت الدراســة مــن خــالل مســح حملتويــات الــدول األك

الكتــب املقــررة علــى تالميــذ الســنة الثالثــة والرابعــة واخلامســة أن كتــاب الرتبيــة املدنيــة هــو الوحيــد ايل 

  .يتضمن مقررات متعلقة بالسالمة املرورية

الــيت أعــدها حممــد بــن شــباب ومـن أهــم الدراســات ضــمن هــذا التوجــه البحثــي تــربز الدراســة 

بــن دغــيش البقمــي بعنــوان" التخطــيط التعليمــي للســالمة املروريــة يف املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر 

مديري ووكالء ومعلمي ومرشدي طالب املرحلة الثانوية مبكـة املكرمـة وجـدة والطـائف" وباسـتخدام 

ســـتة أبعـــاد وزعـــت علـــى مجيـــع عبـــارة موزعـــة علـــى  )86(املـــنهج الوصـــفي واالســـتبانة الـــيت تضـــمنت 

  الفئات املوضحة يف العنوان الدراسة أعاله كشفت نتائج الدراسة: 
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والــربامج الالزمــة لتأهيــل املعلمــني لتــدريس الســالمة املروريــة يف املرحلــة الثانويــة أن اخلطــط  .1
تتطلــب حتديــد األخطــاء واملشــكالت للحــوادث املروريــة والعالقــة بــني شخصــية الطالــب واالحــوادث 

روريـــة واملنـــاهج والوســـائل الــــيت ينبغـــي أن تســـهم يف التوعيـــة املروريــــة واجلوانـــب النظريـــة والتطبيقيــــة امل
 للسالمة املرورية والعوامل النفسية للسائق واجلاونب امليكانيكية للمركبات.

الـــربامج الالزمـــة لتأهيــــل املعلمـــني لتــــدريس الســـالمة املروريـــة يف املرحلــــة الثانويـــة ينبغــــي أن  .2
حكــام الشــرعية واالنظمــة املروريــة والســلوك املــروري املطلــوب مــن طــالب املرحلــة الثانويــة تشــمل األ

وعمليـــة اختـــاذ القـــرار وقـــت وقـــوع احلـــادث املـــروري واخلصـــائص النفســـية للطالـــب والبيئـــة وميكانيكـــا 

 السيارات وديناميكية تشغيلها وأهم األعطال.

 املرحلــــة الثانويــــة يــــتم عــــن طريــــق أســــاليب إعــــداد املعلمــــني لتــــدريس الســــالمة املروريــــة يف .3

إعطـــائهم حماضـــرات ومعلومـــات حـــول الســـالمة املروريـــة وإحلـــاقهم بـــدورات تدريبيـــة قصـــرية األجـــل 
 وحصوهلم على ختصصات فرعية يف األمن والسالمة املروية.

برامج تنمية الوعي املروري لدى طالب املرحلة الثانويـة تـتم عـن طريـق تعـريفغهم باألنظمـة  .4

واالخطــــاء الشــــائعة واألعطــــاب الشــــائعة املســــببة للحــــوادث وعــــرض أفــــالم عــــن احلــــوادث املروريــــة 

واصـــطحاkم للســـجون واملستشـــفيات للوقـــوف علـــى آثـــار احلـــوادث املروريـــة وتعويـــدهم علـــى الثقـــة 

 بالنفس وحتمل املسؤولية أثناء القيادة.

البتعــــاد عــــن أســــاليب حتقيــــق الــــوعي املــــروري لــــدى الطــــالب يف املرحلــــة الثانويــــة يكــــون با .5

العــــادات الســــلوكية اخلاطئــــة أثنــــاء القيــــادة وااللتــــزام بــــالقيم األخالقيــــة اخلاصــــة بالقيــــادة وتدريســــهم 

االســـعافات األوليـــة وعـــدم تعـــاطي العقـــاقري املنومـــة وتعويـــدهم علـــى القيـــادة أثنـــاء الظـــروف الطارئـــة 

 وتكوينهم مبفاهيم صحيحة عن السالمة املرورية.

  وصت الدراسة جبملة من التوصيات أمهها:وعلى ضوء تلك النتائج ا

 اقرتاح خطة تربوية تعليمية للسالمة املرورية لتنمية الوعي املروري لدى طالب املرحلة الثانوية. •

يقرتح الباحث مـن خـالل الدراسـة تـدريس السـالمة املروريـة يف املـدارس االهليـة كخطـوة جتريبيـة  •

 أوىل.

م مــن قبــل اجلهــات املســؤولة عــن الســالمة املروريــة يوصــي الباحــث بــالرتكيز علــى منســويب الــتعل •

 الختاذ ما هو مناسب لتنمية الوعي املروري لديهم كوWم ميثلون الشرحية األكثر من اiتمع.



 

 

 دراسة مشكلة الالفصل األول: مدخل إىل

58  

استحداث قسم أو شعبة للتوعية املرورية يف اجلهات املسؤولة عـن السـالمة املروريـة تعـىن بتنميـة  •

 لمي وطالب املرحلة الثانوية.الوعي املروري ألفراد اiتمع ومنهم مع

يقرتح الباحث تكوين جلان فرعيـة للسـالمة املروريـة بكـل مدينـة وحمافظـة تـرتبط باللجنـة الوطنيـة  •

لسالمة املرور بالرياض تعىن ببحـث ودراسـة املشـكالت املروريـة بتلـك املـدن واحملافظـات ووضـع 

 احللول املناسبة هلا.

ة لتوضـيح دور األسـرة يف متنيـة الـوعي املـروري لـدى كما يوصي الباحـث بـاجراء دراسـات مماثلـ   •

  األبناء.

   )، ص ج2000حممد البقمي،  (                                                                                      
  

  تعليق عام :  –التوجهات البحثية املعاصرة .4.6

قــد لقيــت قــدرا  ظــاهرة املشــكلةجنــد أن ال، ادث املــرورعــن حــو  املرتتبــةبقــدر حجــم اخلســائر 

ممـــاثال مـــن االهتمـــام لدرجـــة تبـــاين معهـــا مســـتوى التنـــاول ســـواء بـــني التخصصـــات أو حـــىت داخـــل 

التخصــص الواحــد، وســعى كــل ختصــص إىل قــراءة تفــاعالت الظــاهرة مــن منظــوره اخلــاص، kــدف 

تـه، وداخـل التخصــص تقـدمي فهـم أعمـق للظــاهرة ووضـع جمموعـة مـن التصــميمات الضـابطة لتفاعال

الواحد سعى هـذا التخصـص إىل تقـدمي جموعـة مـن الدراسـات الـيت تتنـاول مشـكلة املـرور مـن خـالل 

حماولــــة التعــــرف علــــى العوامــــل الديناميــــة املســــؤولة عــــن احلــــوادث املروريــــة، أو تفاعالmــــا، أو اآلثــــار 

حللهــا مــن املشــكالت الــيت ويبــدو أن مشــكلة املــرور والســعي  ،االجتماعيــة والنفســية الــيت تنــتج عنهــا

العلمـــي درجـــة االهتمـــام ولعـــل مـــا يـــربر ، ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا مشـــكلة اجتماعيـــة يف املقـــام األول

املســبب الرئيســي الثالــث للوفــاة حبلــول عــام ستصــبح ق يــالطر باملوضــوع التوقعــات الــيت تشــري إىل أن 

 )2007(العـاملي للصـحة لسـنة مما دعا منظمة الصـحة العامليـة لوضـع شـعار رئيسـي لليـوم  ،)2020(

"الســــالمة علــــى الطريــــق ال جيــــب أن تــــرتك للمصــــادفة" وعلــــى هــــذا قــــررت املنظمــــة أن يكــــون عــــام 

هــو عــام ســالمة الطــرق ونقطــة البدايــة للحملــة العامليــة الــيت تســعى لتنفيــذ التوصــيات الــيت  )2004(

كمــا أكــد التقريــر علــى أن  ،التقريــر العــاملي للوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عـن حــوادث الطــرق أقرهـا

الــبالد احملرومـــة هـــي األكثـــر تعرضــا للحـــوادث املروريـــة وذلـــك لزيــادة عـــدد الســـكان يف هـــذه البلـــدان 

وبالتـايل يزيـد اعتمـادهم علـى املركبـات  ،بشكل يفوق عدد السـكان يف البلـدان ذات الـدخل املرتفـع

ها يف الغالــب اإلجــراءات الــيت علــى الطــرق مــع مالحظــة أن كــل هــذه التغــريات املتالحقــة ال يصــاحب
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ــدار،مسيحــة (.تضــمن الســالمة  لــك ترعــىذمــن أجــل  )145،ص2006املطــري،عــامر ( )221، ص2008 دوي
موضوع حوادث السـري وتسـهر علـى متابعتـه وتـدعيم الـدول املتـأخرة يف ركـب عديد اهليئات الدولية 

مــــل املســــاعدة للتقليــــل قــــدر العوااالهتمــــام مبوضــــوع الســــالمة املوروريــــة ومســــاءلتها مــــن أجــــل mيــــأة 
ويــــأيت علـــــى رأســــها االســـــتنزاف الكبـــــري يف األرواح  ،اإلمكــــان مـــــن آثــــار وتبعـــــات املعضــــلة املروريـــــة

اإلرادة السياســية اجلــادة والبحــث العلمــي (واإلصـابات املســتدمية، ولــن يكــون ذلــك ممكنــا بــال ثنائيــة 
ن حتسـني سـالمة مسـتعملي الطريـق لسالمة املـرور علـى أ )دهلي(وهو ما جاء نصا يف إعالن  )اجلاد

ذلك  فـإن االحتياجـات املطروحـة تتعلـق بسـلطة لـووفق  ،يتطلب تعهدا سياسيا يف أعلى املستويات
اقية ، علمــا أن مصــدتنســيقية ذات قاعــدة علميــة تــدير حتــت إشــراف حكــومي ملــف ســالمة املــرور

بالعمــل علــى إجيــاد فــرق الــربامج حتصــل ال فقــط مــن خــالل املؤسســات البحثيــة املؤهلــة ولكــن أيضــا 
حبثية علمية قادرة على تقييم وإعداد اخلطط وحتديد اإلجراءات وضبط الوسائل والتقنيات الواجـب 
اعتمادها، أما متويل برامج سالمة املرور فهو مرتبط أساسا مبـدى إدراك سـلط اإلشـراف ألمهيـة هـذا 

دة وفـــرص التمويـــل الدوليـــة احملـــد هـــدافقتصـــاد الـــوطين وطبيعـــة الغايـــات واألامللـــف وتأثرياتـــه يف اإل
وهو أمر يبدو بعيد املنال عن واقعنا رغم وجود هيأة رمسية تعـىن  )237، ص8200العجمي،  (املتاحة. 

بلمف السالمة املرورية حتت مسمى "املركز الوطين للوقاية واالمن عرب الطرقات" ترفض التخلـي عـن 
يكشــــف و البحثيــــة األكادمييــــة املتخصصــــة،  بــــني أذرع املؤسســــاتالتنــــاول األمــــين للموضــــوع ورميــــه 

الســـالمة املروريـــة وضـــوع ذات االهتمـــام مبهـــات البحثيـــة املعاصـــرة وجتاالستقصـــاء البحثـــي املتعلـــق بال
  :ا فيما يليإمكانية رصد عدد من احلقائق نوجزه

منهــــا العناصــــر املســــببة للمشــــكلة وطبيعــــة  ،ملشــــكلة املــــرور العديــــد مــــن األبعــــاد األساســــية  .1
 ،هـــائر البشـــرية واملاديـــة املرتتبـــة عناالجتماعيـــة الـــيت حتـــدث فيهـــا وتـــدعمها وحجـــم اخلســـا الســـياقات

باإلضـافة  ،القيادة علـى الطريـقسلوك و  يرور واقع املالثقافة والعادات والسلوكيات املرتبطة بال وطبيعة
تخفيـــف حـــدة رتبطـــة بواالســـرتاتيجيات الوطنيـــة امل جتماعيـــة والنفســـية والقانونيـــةاألبعـــاد االمجلـــة إىل 

كلــه مـن جوانـب إعالميـة ومعرفيـة للتوعيـة حبجـم املشــكلة   يتبـع ذلـكعـن املشـكلة ومـا اآلثـار املرتتبـة 
 )222، ص2008دويدار،مسيحة (kذه اآلثار. وتنمية الوعيوآثارها 

لدراسـة  Interdisciplinary approach ظهرت احلاجة املاسة إىل وجود مـداخل متعـددة  .2
ن كِّــفدراسـة أبعــاد متعــددة مـن العوامــل املرتبطــة kـذه الظــاهرة ميُ  ، واحــداهـذه الظــاهرة ولـيس مــدخال

حبيـث تـتمكن مـن  ،الباحثني من إجراء تعميمات على حد كبري من الدقة خبالف ما هو واقـع اآلن
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أن ســالمة الطــرق  نبغــي اإلشــارة إىليومــع كــل مــا ســبق م الفعــال للظــاهرة وطــرق احلــد منهــا، التعمــي
وإن كــان علــى البــاحثني أن يطــوروا األدوات الــيت تســمح  ،يف األحبــاث الدراســات حتتــل مكانــة كبــرية

ة أثناء هذا التقييم واآلثار وحتديد املتغريات الوسيطات وتقييم العيوب يمبعرفة األمهية املتزايدة للسلوك
لمشـكلة ز األحبـاث يف هـذا السـياق علـى العناصـر الثالثـة املكونـة لكمـا ينبغـي أن تركِّـ  ،هلذه املشكلة

، املركبــة) حبيــث يســهم كـل حســب ختصصــه يف دراســة هــذا املوضــوع –الطريــق  –املروريـة (اإلنســان 
لتوجهــــات البحثيــــة ا نســــعى إىل بلوغــــه مــــن خــــالل عــــرض امــــ وهــــو )223، ص2008(مسيحــــة دويــــدار،

 .السالمة املرورية على وجه اخلصوصحوادث املرور عموما و  ملشكلةاملعاصرة 
هات البحثية النفسية واالجتماعيـة يف جمـال السـالمة املروريـة وجتلالستقصاء عن ايكشف ا  .3

ضــال عـــن ف ،تــأخر االهتمــام البحثــي العــريب كيفــا وكمــا عـــن نظــريه الغــريب مبوضــوع الســالمة املروريــة
علــى أمهيــة هــذا  )Gunnarsson( جتمــاعي للمســألة املروريــة وقــد عــّرب حداثــة االهتمــام باجلانــب اال

طريــق ) مــع  –آلــة  –ف نســق املــرور علــى الطريــق باعتبــاره نســق (رجــل اجلانـب بــالقول "ميكــن وصــ
أمـا  ،فهناك ثالث مكونات متفاعلة معا هي السائق واملركبة والطريـق ،جمموعة من العوامل املتداخلة

، والبيئـة النفسـية راملكونات األخرى احمليطة kذه املكونات األساسية فهـي البيئـة الـيت kـا حركـة املـرو 
غالبـا مـا يـتم جتاهـل مكـون ه وبـالرغم مـن ذلـك فإنـائق والبيئـة املاديـة احملليـة، ة املرورية للساالجتماعي

يشـكل  ونظـم ومسـتوى تعلـيم آخر هو اiتمع بنسقه الثقـايف واالجتمـاعي، ومـا يتضـمنه مـن قـوانني
ميكـن  لدرجـة وسائل النقل وملكية السـيارات... يف جممله الروح العامة وأمناط املعيشة والطلب على

 )274،ص1995النوحي وآخرون،عبد العزيز ( "القول معها أن حركة املرور وبيئتها إمنا هي مرآة اiتمع
هــــــات البحثيــــــة النفســــــية وجتمون الدراســــــات الــــــيت رمســــــت معــــــامل الميكــــــن أن نــــــوجز مضــــــ  .4

اجتماعيـــــة أخـــــرى ( قـــــراءات نفســـــية و  :واالجتماعيـــــة يف جمـــــال الســـــالمة املروريـــــة يف العبـــــارة التاليـــــة
"ميكروسكوبية" يف أسباب حوادث الطـرق وآثارهـا) اعتمـادا علـى مـدخل سـلوكي يف الغالـب لفهـم 

هــد الطريــق حنــو التخطــيط لتعــديل هــذا الســلوك الــذي أظهــرت اإلحصــاءات أنــه ميُ  ،ســلوك القيــادة
 يقف وراء نسبة كبرية من احلوادث على الطرقات، وميكن التعقيب على هذا االستنتاج باآليت :

  
   االختزالية يف مقابل النظرة الشمولية: النظرة -

اولــــة دراســــة وعــــزل ، وحمة املركبــــة هــــو جــــزء مــــن ســــلوكه العــــامإن ســــلوك الســــائق أثنــــاء قيــــاد    
أثنـــاء القيـــادة عـــن شخصـــياmم ككـــل والوعـــاء االجتمـــاعي الـــذي حيتضـــن هـــذه  ســـلوكيات الســـائقني
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نــب ســلوك الســائقني ، وهكــذا فــإن الفصــل بــني أي جانــب مــن جوايات هــو فصــل مصــطنعالســلوك
يع يف مثـــل عمـــر الســـائق وجنســـه ومساتـــه الشخصـــية واالنفعاليـــة أو امليكانيزمـــات اإلدراكيـــة الـــيت تشـــ

، عزل هذا البعد أو ذاك املتغري عـن شخصـية السـائق هـو عـزل مضـاعف سلوك السائق أثناء القيادة
وهـو مـا ، مناقشـة النتـائجة إجـراء الدراسـة و البد أن ينطوي على قدر مـن التشـويه ال تـربره إال سـهول

املكونــات  يف األســباب املباشــرة دون اعتبــار كبــري للتفاعــل املعقــد بــني جعــل منهــا دراســات تبحــث
ت والبيئـة احمليطـة ، وال التفاعـل القـائم بـني تلـك املكونـاد اليت حتكـم الظـاهرة موضـوع البحـثواألبعا

 .بسائق املركبة
     ت:ات تقييم سلوك قيادة السياراعدم اتساق حمكّ  -

راحـــل حبـــث الدراســـات الـــيت مت تبـــني مـــن خـــالل عـــرض أســـاليب االستقصـــاء املعتمـــدة يف م    
لوك قيـادة السـيارات بـني وفقهـا مقارنـة سـ ات اليت يـتموجود تعارض بينها فيما يتعلق باحملكّ  عرضها

ة ، فواحــدة مــن الدراســات قــد تســتخدم ملفــات حــوادث الســائق وســجل انتهاكــه لألنظمــالســائقني
، وقــد حيصــل باحــث آخــر يف دراســة مغــايرة علــى عينــة مــن ســلوك ة يف تقيــيم ســلوك الســائقاملروريــ

أو النـزول إىل امليـدان واسـتخدام املالحظـة املباشـرة أو  ،القيادة مستخدما اختبارات املواقف الشبيهة
مجـع ، وإن كـان تعـدد تقنيـات لفات مروريـةاعتماد املقابالت املوجهة مع األفراد الذين يقعون يف خما

املعلومـــات يف حـــد ذاتـــه أمـــرا حممـــودا مبـــا أنـــه يســـمح للباحـــث بكشـــف متظهـــرات املشـــكلة موضـــوع 
هــو يســاهم يف تبـاين نتـائج البحـوث، و  فـإن عـدم وضـوح حمكــات تقيـيم سـلوك القيـادة قـد ،الدراسـة

 . يتحدد من خالهلا السلوك املدروس تعارض ناتج عن عدم االتفاق على املعامل اليت
 :  ية يعكس اختالفا يف سلوك القيادةالثقاف اختالف البيئة -

 ،أجريــت معظــم حبــوث الســالمة املروريــة والــيت تركــز علــى ســلوك الســائقني يف الــدول الغربيــة    
هلــذا فمــن املهــم علــى مــن يبحــث يف املوضــوع أن يكــون علــى وعــي بــأثر العوامــل والفــروق احلضــارية 

 حضــارة معينــة علــى ســلوك أفــراد بيئــة جريــت يفمبعــىن أن التعمــيم مــن حبــوث أُ  ،علــى هــذا الســلوك
امــل الــيت تســتحق ه لــبعض العو ميكــن أن تلعــب دور املنّبــ غــري أWــا ،حضــارية أخــرى ال يكــون صــائبا

 .املكاشفة العلمية
  :و فهم أعمق لسلوك قيادة السياراتحن -

السالمة املرورية اتفاقا يف يكشف االستطالع البحثي عن التوجهات البحثية يف جمال     
دا على مدخل سلوك قيادة داف بني الدراسات حنو مكاشفة عميقة للمشكلة اعتماهاأل
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، وجتاوزا تمدmا كل واحدة من تلك الدراساتيف األبعاد واملؤشرات اليت اع ا، واختالفالسيارات

يف دراسة له عن سيكولوجية املرور يف جامعة  )1997(ختالف هذه يذهب جيمس ليون حلالة اال

بأن هناك منظورين  )480،ص1995أبو النيل،حممود (نظرية لفهم سلوك القيادة" هواي حتت عنوان "

واآلخر  Internalأحدمها يتعلق مبجموعة من العوامل الداخلية  ،ممكنني لفهم ما يفعله السائقون

بظروف القيادة خيتص هذا األخري حيث  ،External يتعلق مبجموعة من العوامل اخلارجية

جهزة واملقاييس واملعلومات املتعلقة بذلك ميكن رصدها من خالل األ ،املروريةركبات واإلشارات وامل

، أما العوامل الداخلية فتهتم بوجهة نظر السائقني أنفسهم واخلاصة بأحاسيسهم وتقييم املالحظني

تلك املعلومات اليت ال ميكن حتصيلها  ، عنها لفظيا وآرائهم وانفعاالmموإدراكهم وأفكارهم املعربَّ 

األجهزة أو املالحظني بل من خالل استطالع االجتاهات النفسية للسائقني كمفهوم يشمل كل ب

واألمهية  ،املعرفة والسلوكو  تشمل الوجدان أو حىت منافذ ة ضمن مداخلتلك اجلزئيات الداخلي

أWا تغطي جماال واسعا من هي العلمية النظرية هلذه اجلوانب من منظور علم النفس االجتماعي 

السيكولوجي أن التعلم نفسه ينبثق من األديب واملعروف يف الرتاث  ،ك األفراد يف حياmم اليوميةسلو 

ويف ذلك إشارة حركي)، ، املعرفة والسلوك احلس ان(الوجد :ثالث جوانب مميزة عند الفرد هي

، ولقد لفظيةأن التعبري عنه يكون بصورة كما   ،ضمنية ملفهوم االجتاه النفسي بالنظر ملكوناته الثالثة

عن هذا بالقول إن سلوك اإلنسان ينتظم يف ثالث جمموعات متميزة طبقا  عرب الفالسفة قدميا

 )Actionالفعل (و )Understanding الفهم() Willلطبيعة اإلنسان الثالثية وهي اإلرادة (الرغبة 

بدل اإلرادة يتعاملون مع ذلك النظام الثالثي من السلوك فيستخدمون  وال يزال السيكولوجيون

ع األهداف عن الوجدانيات واملشاعر والدوافع واحلاجات وكل ما يتفق م للتعبري السلوك الوجداين

 ريقبل تغي Signalingفعلى سبيل املثال فإن قيام السائق بإعطاء اإلشارة  اليت تستهدفها أفعاهلم،

ع لدى السائق دواف حارة الطريق يعترب سلوكا حسيا حركيا متضمنا يف سياق وجداين حيث يكون

وتفادي فشل السائق يف استخدام اإلشارة اخلاصة بالوقوف، ويف  لتفادي الوقوع يف اخلطأ واخلطر

 affective drivingضوء ذلك فإن تعلم دافع تفادي أخطاء القيادة يعترب مهارة قيادية وجدانية 

skill،  جود خربة صراع بني الدوافع وغالبا ما حتدث أخطاء القيادة نتيجة احلالة الوجدانية عند و

حينما يقود السيارة بسرعة وتضعف لديه مشاعر الرغبة يف احلذر واحرتام القانون لوجود يف نفس 

ما كان و  )484-483،ص1995أبو النيل،حممود ( ،عر احلث على العجلة وعدم التأخريالوقت مشا

ريف والذي يشمل السلوك املعاآلن يسمى  Understandingالفهم  يطلق عليه يف السابق
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العمليات املعرفية والفكرية وكل ما يرتبط باختاذ القرار واجلوانب األخرى املتضمنة يف أفعال األفراد 
سلوك استخدام اإلشارة الذي أشرنا إليه آنفا قبل االنتقال من حارة منها املتصل بسلوك القيادة، فو 

اق معريف كما يعترب إضافة هلذا أن بل ويف سيط متضمنا يف سياق وجداين، إىل أخرى ال يكون فق

 cognitive drivingتعليم السائق اختاذ أحكام صحيحة أثناء القيادة  اليومية مهارة قيادية معرفية 

skill الختاذ  ألن األخطاء املعرفية غالبا ما ينتج عنها تفسري غري منطقي لتتابع األحداث مما يؤدي

تغيري خلفي ومن مث فال داعي الستخدام إشارة د أحد عرف أنه ال يوجأنا أقرار غري صحيح مثل (

لى العكس مما لو قرر سائق  وينطوي هذا القرار على توقع حدوث أخطاء نتيجة له وعاالجتاه) 

، والنظرية اليت تعتمد ر صاحبها، وأن هناك شرطي يراقبين)أمامي مركبة ومن احملتمل أن يدو آخر (

ة وأن خاص اذ القرار الصحيح أو غري الصحيح،ا الختتتضمن حتديد compréhensiveعلى العقل 

النواحي الوجدانية الختاذ تلك القرارات والقيام باألفعال اخلاصة بقيادة  النواحي املعرفية تتفاعل مع

 sensorimotorويطلق على تلك األفعال اليت يقوم kا الفرد السلوك احلسي احلركي   ،السيارة

فعلى سبيل املثال فإن إعطاء  ،وسط اجلانبني احلسي واحلركيويشمل كل تلك اخلربات اليت تت

اليت يسري عليها السائق يعترب فعال حسي حركي معقد يتضمن  Laneاإلشارة قبل تغيري احلارة 

، كما يتضمن لف الستخدام الفرامل إذا تطلب األمرتآزر العني واليد إضافة لالستعداد احلركي 

د وحديثا صامتا بني السائق ل يف اجلهاز العصيب وإفراز الغدالرأس والعنق للرؤية اخللفية وعم

  )484،ص1995أبو النيل،حممود (ونفسه. 

تلكـــم هـــي اجلوانـــب األساســـية الـــيت جيـــب أن تتضـــمنها كـــل دراســـة تـــروم الدقـــة والعمـــق يف   

دون إغفـال عنصـر وجانـب آخـر ال يقـل  ،قبل حماولة إحداث تغيري جيايب فيهـا دراسة سلوك القيادة

ذلــك أن ســلوك  ،يــة عــن اجلوانــب الــيت ســبق ذكرهــا وهــو املعــايري واألســس االجتماعيــة والثقافيــةأمه

ميــة اجلماعــة مــثال هلــا تــأثري فقــوى دينا يف ظــل هــذه الــيت أشــرنا إليهــاالقيــادة يتشــكل إىل حــد بعيــد 

  Aggressive، فواحـدة مــن الدراسـات الـيت عرضــاها تؤكـد أن قيـادة العدوانيــة بصـورة عدوانيـةبـالغ

driving األسـرة ووسـائل ري واألسس الثقافية الـيت تكتسـب يف الوسـط االجتمـاعي مـن يعزى للمعاي

وصارت تلك السلوكات اليت تنم عـن عدوانيـة اجتـاه اآلخـرين وحنـو الـذات وغريها، اإلعالم املختلفة 

ي القابــل ، بــل إن الســلوك اخلــارجفــرد يف اiتمــع إال حماكــاة لســلوك اآلخــرينتقليــدا، فلــيس ســلوك ال

للمالحظة ما هو إال انعكاس لعوامل ذاتية تتصل باألداء أو القيم و االجتاهـات الـيت يرمسهـا اiتمـع 

ويتبناهــا أفــراده، وأنــه إذا مــا تكــرر مــن الفــرد حــدوث بعــض األفعــال باخلطــأ فــان جانبــا رئيســيا منهــا 
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دا مــن الفهــم للعوامــل املســببة يرجــع إىل هــذه املتغــريات، وأن معرفــة آرائــه يف هــذه املتغــريات يتــيح مزيــ

ت بعــض مــن الدراســات الــيت مت عرضــها يف هــذا الصــدد أن الســائق باجتاهاتــه للحــوادث، وقــد أكــدّ 

وآرائـــه وفكـــره هـــو جـــزء مـــن نســـق تفـــاعلي، و بالتـــايل فـــإن األفـــراد عنـــدما يفســـرون املشـــكلة املروريـــة 

ـــة ا ـــة املركبـــة بـــل وحـــوادث الطـــرق فـــإWم ال يفســـروWا يف ضـــوء حمكـــات موضـــوعية كحال لطـــرق وحال

يفسـرون وجــود مشــكالت مروريـة يف ضــوء مــدركاmم وأحكـامهم واجتاهــاmم حنــو اآلخـرين، ممــا يؤكــد 

علـــى أن تفاعـــل األفـــراد علـــى الطريـــق ال يـــتم يف ضـــوء متغـــريات موضـــوعية بـــل يف الغالـــب يـــتم وفـــق 

يصـــبح البحــــث يف  تبعـــا هلــــذا )202،ص2008دويــــدار،مسيحـــة (،اجتاهـــاmم الذاتيــــة وحتيـــزهم الشخصــــي

أكثــر مــن ضــرورة بــل مــن غــري املنطقــي وبنــاء برنــامج لتغيريهــا موضــوع االجتاهــات النفســية للســائقني 

أبعــاد الســلوك الــيت ذكرهــا و  ىل مــا ســبق ذكــره حــول مضــامنيالعــدول عنــه إىل غــريه إذا مــا اســتندنا إ

مبكوناتـــه الـــيت ســـبق  وهـــي األبعـــاد ذاmـــا الـــيت يشـــملها مفهـــوم االجتاهـــات النفســـية ،الســـيكولوجيون

 هـوم االجتاهـات النفسـيةففصـل املتعلـق مبالتفصيلها يف عناصر الحقـة مـن سيأيت اليت اإلشارة إليها و 

، فضــال عــن أنــه خيــدم جزئيــة الســياق االجتمــاعي : املفهــوم، القيــاس والتعــديلحنــو الســالمة املروريــة

ــــة يتفقــــون علــــى فالعــــارفون مبجــــال الســــي ،للســــلوك ن اجتاهــــات األفــــراد ترتســــم أكولوجيا االجتماعي

مـا تبـىن  وتتحدد يف سياق احلياة االجتماعية وقد ال يتحقق التكيف النفسـي واالجتمـاعي للفـرد إذا

وتوضح مجلة الدراسـات املتعلقـة مبوضـوع االجتاهـات عظـم املسـؤولية الـيت  ،اجتاهات خمالفة للجماعة

ني ومحلهــم علـى تغيــري اجتاهــاmم حنــو تقـع علــى عــاتق خـرباء املــرور مــن أجــل تعـديل اجتاهــات الســائق

أمنـــاط القيـــادة اخلطـــرية فـــإن علـــيهم أوال معرفـــة بينـــة تلـــك االجتاهـــات وتشـــكلها أو يوجـــدوا الســـبل 

املساعدة على تعديل االجتاهات احملركة لسلوك السائقني، وهي إجتاهـات مرتبطـة جبملـة مـن الـدوافع 

لــيت تراكمــت عــرب الســنوات واخلــربات والظــروف واألهــداف وتــرتبط بالعديــد مــن العوامــل االنفعاليــة ا

املتغرية اليت مر kا السائق وغالبا ما تكـون مرتبطـة بـبعض األفكـار الدعائيـة الـيت تروجهـا وختطـط هلـا 

  )70هـ،ص1406(عبد هللا النافع وخالد السيف، شرائح يف اiتمع وتبثها قنوات اإلعالم املختلفة.

بنـــاء برنـــامج نفـــس اجتمـــاعي لتعـــديل  طـــوط العريضـــة ملوضـــوع "الكفـــاءة البحثيـــة واإلنتاجيـــة واخل -

 حنو السالمة املرورية ": قي املركباتسائاجتاهات 

 ،كثري من الدراسات الـيت مت عـرض نتائجهـا مـن عينـة البحـوث الـيت تسـري يف طريـق مسـدود    

دام الطـرق فهي ال تؤدي بنا يف النهاية إىل نتائج وإجـراءات ميكـن اسـتغالهلا لتحسـني وسـائل اسـتخ

، وهـو جـم حـوادث املـرور وآثارهـا السـلبيةوقيادة السيارات وبلـوغ اهلـدف األهـم وهـو التقليـل مـن ح
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إذا مــا اســتثنينا التوجــه الثالــث مــن البحــوث  هــدف ال ختدمــه العديــد مــن البحــوث الــيت مت عرضــها

أن تراعيـــه  اإلنتاجيـــة أمـــر ينبغـــي، فالكفـــاءة البحثيـــة و الـــذي يعـــىن مبواجهـــة مشـــكلة حـــوادث املـــرور

وهـــــو أمـــــر ندركــــه  مـــــن خـــــالل موضــــوع جـــــدير بالدراســـــة  ،البحــــوث العلميـــــة يف خمتلـــــف اiــــاالت

، فإذا كانت ليل من آثار املشكلة موضوع البحثلرسم االسرتاتيجيات للتق من نتائجها واالستفادة

(خطـــــأ يف ســـــلوك حـــــوادث املـــــرور إىل العامـــــل البشـــــري  مـــــن )% 90( الدراســـــات تعـــــزو مـــــا نســـــبته

والسلوك ذاته يتحدد إىل حد بعيد من خالل االجتاهات النفسية اليت حيملهـا السـائقون،  ائقني)الس

يســـاعد يف  ،يصـــبح البحـــث يف طبيعـــة تلـــك االجتاهـــات مطلبـــا حبثيـــا ملحـــا (كفـــاءة حبثيـــة)حينئـــذ ف

التعــرف علــى طبيعتهــا وديناميكيــة فعلهــا وارتباطهــا بعوامــل انفعاليــة قويــة تراكمــت عــرب ســنوات عمــر 

لها بفعـــل التـــأثري االجتمـــاعي وقـــوى الســـائق واخلـــربات والظـــروف الـــيت مـــر kـــا وكشـــف آليـــات تشـــكّ 

متهيــــدا  نــــوات التنشــــئة االجتماعيــــة وغريهــــا،قو الديناميــــة االجتماعيــــة عــــرب منافــــذ كوســــائل اإلعــــالم 

نـا للهدف األهم وهو حتديد السبل الكفيلة بتعديل تلك االجتاهات النفسية ما دام هذا األخـري ممك

، وهي احملطتان اليت خيتزهلما موضوع الدراسـة سلوك السائقني (كفاءة إنتاجية) فينعكس بدوره على

  املوسوم بـ " بناء برنامج نفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية"

والــيت  راســةلت لــدى الباحــث املعــامل واخلطــوط العريضــة للدوفــق هــذا الــذي أشــرنا إليــه تشــكّ     

  ايل :نوردها على النحو الت

السالمة املرورية يف اجلزائر وضعها وحدودها : املنطلقات التشخيصـية لتحديـد معـامل  احملطة األوىل:

وهي احملطة اليت تتضمن اخلروج جبملة املعطيات التشخيصية للواقـع املـروري وحتديـدا  الربنامج املقرتح

  ، وميكن بلوغ ذلك عرب اخلطوات التالية:اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

 فهـي إلعـداد الربنـامج الـنفس االجتمـاعي املقـرتح.البحث يف أبعاد املوضوع يشكل نقطة البداية 1 

اجتاهــات الســائقني حنــو  –ملوضــوع عــام  Assessementباألســاس تســعى إىل وضــع تقــدير  خطــوة

  .السالمة املرورية

) وكـذا السـلوكي(املعـريف والوجـداين و  ةكوناتـه الثالثـملوضـوع مبا مجع أكرب قدر من املعلومات عن .2

أو اجلماعــات رتبطــة بالســائقني أنفســهم العوامــل واملتغــريات املرتبطــة بــه ســواء كانــت هــذه العوامــل م

المــي أو القــانوين أو كالنســق اإلع  –الــيت ينتمــون إليهــا أو األنســاق اiتمعيــة ذات الصــلة بــاملوقف 

 .رورية العامة السائدة يف اiتمعة امل، أو الثقافالتعليمي
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جمعـة عنـه حبيـث ميكـن التوصـل ة دقيقة من خـالل املعلومـات ا. صياغة املوضوع املشكلة صياغ3
ُ
مل

  إىل
 .ت السائقني حنو السالمة املروريةتعريف إجرائي دقيق الجتاها أ)

  .وضوعاملرتبطة باملتساؤالت حول املتغريات صياغة  ب)

املتعلقـــة بطبيعـــة العالقـــة بـــني االجتاهـــات وبعـــض املتغـــريات مـــن شـــاكلة اجلـــنس ئج عـــرض النتـــا ت)

   .والسن واحلالة االجتماعية واملستوى التعليمي والوظيفة وغريها من املتغريات

هداف الـيت تسـعى الدراسـة الوصول إىل احملطة األوىل من األ وkذه اخلطوات الثالث يتحقق    

الدراســـة  (( ســـالمة املروريـــةحـــول اجتاهـــات الســـائقني حنـــو ال إىل حتقيهـــا وهـــي إعـــداد تقريـــر مفصـــل

لتعــديلها أســوة بالعديــد نفــس اجتمــاعي داد برنــامج عــهــم وهــي إمتهيــدا للمحطــة األ ))التشخيصــية 

عـــىن مبوضـــوع الســـالمة املروريـــة ث العلمـــي الـــيت تبحـــلبحثيـــة املعتمـــدة يف مؤسســـات امـــن النمـــاذج ال

 Institut املعهــد البلجيكــي مــن أجــل الســالمة املروريــةومــن ذلكــم  حســبما ســبقت اإلشــارة إليــه

Belge pour la sécurité routière واملعروف اختصارا باسم IBSR  تقريـرا دوريـا عـن حيث يعـد

ني حنــــو موضــــوعات متعــــددة متكــــن مــــن رصــــد التغــــريات احلاصــــلة يف اجتاهــــات الســــائقني البلجيكــــ

السـرعة املفرطـة اسـتخدام حـزام  ومـن بينهـا ،روريـةاجتاهات اiتمع البلجيكـي حنـو عوامـل السـالمة امل

   (A. Boulanger , 2009 ).اقة حتت تأثري املسكرات من والسياأل

: ت حنــو الســالمة املروريــةاعي لتعــديل اجتاهــات ســائقي املركبــاالربنــامج الــنفس اجتمــ احملطــة الثانيــة:

  من اإلجراءات: عرب مجلة هاوهي احملطة اليت ميكن بلوغ ،التصميم وتقييم الفعالية

تصــميم حمتــوى الربنــامج الــنفس اجتمــاعي املقــرتح لتعــديل اجتاهــات ســائقي املركبــات حنــو  .1

. مبـادئ 2ملاذا هـو برنـامج نفـس اجتمـاعي . 1 (السالمة املرورية والذي تضمن مجلة من العناصر 

. 6نــــامج . غايــــات الرب 5. منطلقــــات الربنــــامج 4. الكفايــــات املتطلبــــة ملــــؤطر الربنــــامج 3الربنــــامج 

. املرجعيــــة النظريــــة والرتبويــــة: يف ســــبيل 8. مســــتويات تنفيــــذ الربنــــامج 7جمــــاالت تطبيــــق الربنــــامج 

. 11. مكونات الربنـامج 10. الكفايات األساسية للربنامج 9بيداغوجيا لتعليم السياقة يف اجلزائر 

 ). مناذج جذاذات للوحدات التعليمية يف الربنامج 12طريقة تنفيذ الربنامج 
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حيملــون اجتاهــات غــري مرغوبــة حمتــوى الربنــامج املقــرتح علــى عينــة مــن املتطــوعني ممــن  نفيــذت .2

التجــرييب للمجموعــة شــبه باســتخدام التصــميم املقــرتح حنــو الســالمة املروريــة الختبــار فعاليــة الربنــامج 

 الضابطة والقياس البعدي.

ت السـائقني حنـو السـالمة اجتاهـا يف تعديلتقييم فاعلية الربنامج النفس اجتماعي املقرتح   .3

مــن أجــل تقــدمي الربنــامج يف املروريــة، باســتخدام أدوات الدراســة األساســية للتحقــق مــن الفرضــيات 

صورته النهائية بعد مناقشته للهيئات الوصية باملسألة املرورية من أجـل تنقيحـه ليتوافـق مـع معطيـات 

   قليل من حوادث املرور يف اجلزائر.تالواقع املروري العام احمللي وتوظيفه ضمن املسعى العام لل
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حنو السالمة  اجتاهات سائقي املركباتبناء برنامج نفس اجتماعي لتعديل مل ومراحل دراسة معا) أبرز 2شكل رقم (

  املرورية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من إعداد الباحث المصدر:

  هدف الدراسة:

  ت السائقني حنو السالمة املروريةتقييم فاعلية برنامج نفس اجتماعي لتعديل اجتاها

  منهاجية الدراسة:

 مرحلة حتضريية         مرحلة التشخيص          مرحلة التصميم        مرحلة التقييم 

  املرحلة التحضريية

 مراجعة مبحث السالمة املرورية و التنقيب يف الدراسات السابقة 

  املرحلة التشخيصية :

  سائقي املركبات حنو السالمة املرورية املالمح الوصفية الجتاهات

  مرحلة التصميم 

 تصميم برنامج نفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املررورية 

  

  مرحلة التقييم 

 تقييم فاعلية الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية 
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ثاين: السالمة املرورية يف املنظور الفصل ال

  السيكولوجي،االجتماعي واالقتصادي

  متهيد 
 أوال: مفهوم احلوادث املرورية

رة حلوادث املرور    ثانيا: النظريات والنماذج السيكولوجية املفسِّ
   ثالثا: املشكلة املرورية من منظور سوسيولوجي
  رابعا: املشكلة املرورية من منظور اقتصادي 

  خامسا: حجم وواقع املشكلة املرورية يف اجلزائر
  سادسا: بعض التجارب الرائدة يف جمال السالمة املرورية

   خالصة  
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  تمهيد:

تقاريرهــا إىل أن حنــو مليــون ومئــيت ألــف شــخص  حــدمنظمــة الصــحة العامليــة يف أ أشــارت
وقـد جعلـت منهـا هـذه األرقـام  )19،ص2006،(هاشم نـور املـدين ،ميوتون سنويا بسبب حوادث املرور

فهــي باألســاس  ،يط `ــا علمــاتقتضــي ممــن يبحــث يف هــذا املوضــوع أن حيــ األبعــادمشــكلة متشــعبة 
ال ميكــن  فقــد حياتــه يرتتــب عنــه آالم نســان أوفقــد جــزء مــن جســد اإل أنذلــك  ،إنســانيةمشــكلة 

فـإن إن حياة اإلنسان تسـتحق الكثـري مـن اجلهـد والوقـت حلفـظ سـالمتها لـذا ، حصرها وال جربها
املشـكلة املروريـة  أنكمـا  ،مربراتـه هية يصبح حينئذ أمـرا ملحـا ولـالبحث يف موضوع السالمة املرور 

كثــر فــأكثر كاهــل الــدول أ تثقــلقتصــادي بــالنظر إىل اخلســائر املاديــة الــيت قــد تلــبس ثــوب البعــد اال
فــــه احلــــوادث مــــن أضــــرار وادث املــــرور بســــبب مــــا ختلِّ وتضــــررا حبــــتســــجيال  األكثــــر فهــــي ،الناميــــة

، عـد رئيسـي ال ينبغـي إغفالـهإن الوجه االقتصادي للمشكلة املرورية ب ،باملمتلكات العامة واخلاصة
مببـالغ تفـوق ناجتـة عـن احلـوادث املروريـة تقـدر اخلسـائر املاليـة ال أنقد أثبتت الدراسات والبحوث ف

رت اإلحصــاءات تكــاليف قــد قــدّ و  ،معــدال{ا امليزانيــات الــيت ترصــدها الــدول للخــدمات الصــحية
وعنـد  )133،ص2008راضـي السـيد،( ،مليار دوالر سـنويا )230(حوادث املرور يف دول العامل بنحو 

�ــا تعــد مشــكلة وطنيــة تنــافس يف حجمهــا مشــكلة صــحية فإ أ�ــاالنظــر إىل املشــكلة املروريــة علــى 
ن عـالج إصـابات حـوادث املـرور وانشـغال أطقـم على مستوى ا�تمع أل أخرىمشكالت صحية 

وى اخلـــدمات املصـــابني يف حـــوادث املـــرور قـــد يـــنعكس ســـلبا علـــى مســـتباملستشـــفيات يف  العـــالج

   .ا�تمعالصحية املقدمة ألفراد 

النظــرة الشــمولية ملوضــوع  أمهيــةتؤكــد جــل الدراســات الــيت وقعــت بــني يــدي الباحــث علــى   

السالمة املرورية يف مقابل النظرة االختزالية اليت حتـاول أن حتصـر املشـكلة املروريـة يف بعـد واحـد يف 

اجتماعيــة  إنســانيةمشــكلة كلة احلــوادث املروريــة ، فمشــيــل إىل التكامــل بــني فــروع املعرفــةعصــر مي

جـل ذلـك حنـاول مـن خـالل هـذا الفصـل واملوسـوم بعنــوان " مـن أ ،لوكية واقتصـادية وحـىت إداريـةسـ

" عـــرض املشـــكلة مبختلـــف  صـــاديتيف املنظـــور الســـيكولوجي، االجتمـــاعي واالق الســـالمة املروريـــة

د سـواء عنـد حماولـة حتليـل الظـاهرة موضـوع ع علـى حـأبعادها لتكتمل الصورة لدى الباحـث واملطلّـ

ســيكواجتماعي يأخــذ ببقيــة أبعــاد الظــاهرة وال خيتزهلــا يف بعــد واحــد يكــون وفــق منحــى  ،الدراســة

نتاجــه نظــرة قاصــرة إلحــدى جوانــب املوضــوع،  باإلضــافة إىل عناصــر أخــرى اتســم بناؤهــا جمتمعــة 

عــرض مفــاهيمي للمشــكلة و املروريــة  مبنحــى تــدرجيي انطلــق بعــرض مفــاهيم حموريــة تتعلــق باملشــكلة
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 وســــــيولوجيالسالســــــيكولوجي،  يــــــه عــــــرض للمشــــــكلة انطالقــــــا مــــــن البعــــــديل ،ادهــــــااملروريــــــة وأبع

واالقتصــادي وعــرض واقــع املشــكلة املروريــة علــى الصــعيد العــاملي والعــريب اإلقليمــي وختامــا حبجــم 

وحــىت ســنة  )1970(نة املشــكلة املروريــة علــى املســتوى الــوطين بشــكل مفصــل وشــامل ميتــد منــذ ســ

اخلــروج باســتنتاجات ختاميــة وحماولــة  إحصــائيةيف حــدود مــا تــوفر للباحــث مــن بيانــات  )2014(

  .صر األخري ضمن حمتويات هذا الفصلشكل العنت
  يوضح أبعاد املشكلة املرورية )03(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املصدر: من إعداد الباحث
  

  

  

  

  

  

  

  البعد السيكولوجي

 البعد االقتصادي 

 البعد الصحي  البعد اإلعالمي 

  ندسيالبعد اهل

  البعد السوسيولوجي

  املشكلة املــــــرورية
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  ماهية احلوادث املرورية  :أوال

  تعريف احلادث املروري: .1.1

املنــوال هــذا علــى  ،األشــياءه متييــزا لــه عــن غــريه مــن أوصــافه وأركانــ تعريــف الشــيء هــو حصــر 
أو  األرواح"الواقعـــة الـــيت تتســـبب فيهـــا املركبـــة بإحـــداث خســـائر يف  احلـــادث املـــروري بأنـــه يشـــار إىل

كمــا ) 18،ص2008ي الســيد،(راضــ،املمتلكــات أو كليهمــا بــدون قصــد ســابق أثنــاء قياد{ــا يف الطريــق"

يعــرف احلــادث املــروري بأنــه "كــل واقعــة تــنجم عنهــا وفــاة أو إصــابة أوخســارة يف املمتلكــات بــدون 

ويدخل ضمن ذلك حوادث االحرتاق أثناء املركبات أو محولتها أثناء حركتها، وذلك بسبب  ،قصد

بأنـه   )1403(كـرم هللا  رفـهبينمـا ع )22،ص2005لـف،اخل(عبـد هللا ،"حركـة املركبـة علـى الطريـق العـام 

أو إصــابات يف األجســام أو  األرواحثنــاء ســريها ممــا ينــتج عنــه إزهــاق يف أ"كــل مــا حيــدث للمركبــة 

وكــذلك مــا  ،ويســتثىن مــن ذلــك احلــوادث املتعمــدة حيــث تعــد مــن اجلــرائم ،خســائر يف املمتلكــات

وأبــرز مــا  )22،ص2005لــف،اخل(عبــد هللا مــاكن املخصصــة لــذلك "حيــدث للســيارة أثنــاء وقوفهــا يف األ

العنصــر عــرف آخــر احلــادث ا إىل هــذا اســتناد ،تعريــف خاصــية أو عنصــر اخلطــأنســتقيه مــن هــذا ال

الضـرر سـواء أكـان  نه "الفعل اخلاطئ الذي يصـدر بـدون قصـد سـابق أو عمـد يـنجم عنـهاملروري بأ

(راضـــــي العـــــام "املركبـــــة أثنـــــاء حركتهـــــا علـــــى الطريـــــق  و تلفيـــــات بســـــبب اســـــتخداموفـــــاة أو إصـــــابة أ

املــرور يقتضـي االنتقــال مــن  أنذلــك  ،ويســتفاد مــن هـذا األخــري خاصــية احلركـة) 18،ص2008السـيد،

 ،ما يتطلب بدوره احلركة لذا فإن منطق احلادث املروري يشرتط هـذه اخلاصـية مكان على آخر وهو

ومن  ،واألجسادعلى عنصر الضرر يف املركبات واملمتلكات وكذا األرواح كما تتفق جل التعريفات 

 أوالتعريفــات مــن ركــز علــى أصــناف احلــوادث ومثــال ذلــك أن احلــادث املــروري هــو "واقعــة تصــادم 

انـــزالق يقـــع مـــن إحـــدى املركبـــات أثنـــاء ســـريها علـــى الطريـــق العـــام ينـــتج عنهـــا  أوتـــدهور أو دهـــس 

  ) 73ص،2003عبد اجلبار،ال(ناصر إصابات أو وفاة أو خسائر يف املمتلكات العامة واخلاصة "

   :ت السابقة عناصر احلادث املروري موضحة يف األيتالتعريفا إمجاال منويستفاد 

 مال و الرعونة وعـد.عنصر اخلطأ: الفعل الصادر عن الشخص بدون قصد بسبب حالة من اإلمه1

  .ني و النظم واللوائح املروريةمراعاة القوان

كبـة نه الضرر واقعا بسبب استخدام املر أن يكون هذا الفعل اخلاطئ الذي ينجم ع .عنصر املركبة:2

، ارات، اجلـــرّ ، الـــدراجاتبأنواعهـــاعـــد للســـري علـــى الطريـــق العامـــة (الســـيارات واملركبـــة هـــي كـــل مـــا أ

  .) والعربات املقطورة
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ن يكون هذا الفعل اخلاطئ الذي جنـم عنـه ضـرر واقعـا بسـبب اسـتخدام أ هنعين ب .الطريق العام :3

  .نقطة التقاء بني مستخدمي الطريق لذي يشكلاملركبة على الطريق العام ا

ويعــرب عــن هــذا الــركن قانونيــا بــركن الضــرر  .حــدوث خســائر يف األرواح أو املمتلكــات أو كليهمــا:4

مبقياس الرجل العـادي فمـا يعـد ضـررا للرجـل العـادي يعـرب عـن الضـرر املتطلـب لتـوافر هـذا الـركن وال 

ع اخلســـائر املاديـــة والبشـــرية نتيجـــة اإلصـــابات شـــك أن هـــذا الـــركن هـــو مـــا يشـــكل يف جمملـــه جممـــو 

العامــة  املؤقتــة واملســتدمية وكــذا اخلســائر املاديــة والــيت تشــمل تلــف الســيارات واملمتلكــاتواإلعاقــات 

  .واخلاصة
  أنواع احلوادث املرورية: . 2.1

، افإننا نعين الشكل الذي يتخذه احلادث أو الكيفية اليت وقع ` حينما نتناول أنواع احلوادث

معرفــة نـوع احلــادث يســهل مهمــة حتديــد اجلهــة الــيت  أن، والواقــع وهنـاك صــور عديــدة حلــوادث املــرور

أنـــواع  )2008 ،(راضـــي الســـيدينبغـــي أن تســـتهدفها بـــرامج واســـرتاتيجيات الســـالمة املروريـــة ويلخـــص 

  التايل :النحو حوادث املرور على 
  :  حوادث التصادم. 1.2.1

ام مــركبتني أو أكثــر مــع بعضــها أو ارتطــام مركبــة مــع عــارض حــادث التصــادم يشــري إىل ارتطــ

غالبا مـا و  من أكثر احلوادث شيوعا ويعترب )21،ص2005(عادل املعمري،،آخر على الطريق أو خارجه

وقــد يأخــذ صــورا وأســباب خمتلفــة فقــد يكــون التصــادم  ،عنــه خســائر يف األرواح و املمتلكــات ينــتج

وتعـزى حـوادث التصـادم عـادة إىل خطـأ ارتكبـه  ،حـد اجلـانبنيأ أو اخللف أو األمامبني مركبتني من 

الســائق أو عيــب يف املركبــة أو الطريــق أو خطــأ مــن املشــاة أو احليوانــات الســائبة واإلمهــال والســرعة 

بــع خطــورة ، وتنالعوامــل الطبيعيــة وكثافــة املــرور والتهــور وتنــاول املســكرات وعيــوب يف الطريــق وبعــض

ن حجــم اخلســائر البشــرية الــيت خيلفهــا وكــذا التلفيــات يف أعمــدة اإلنــارة هــذا النــوع مــن احلــوادث مــ

ويــربط البــاحثون يف علــم املــرور بــني خطــورة حــادث التصــادم وســرعة  ،واألرصــفة والعالمــات املروريــة

  :ى النحو املوضح يف اجلدول التايلاملركبة عل
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  العالقة بني السرعة وحجم الضرر)  1جدول رقم (

  رار املتوقعة عند حدوث التصادماألض  السرعة  م

  مرت  2.4مثل األضرار الناجتة عن قذف السيارات من مكان مرتفع بعلو   كم/ساعة  25  1

  مرت 9.6مثل األضرار الناجتة عن قذف السيارات من مكان مرتفع بعلو   كم/ ساعة  50  2

  مرت 32 مثل األضرار الناجتة عن قذف السيارات من مكان مرتفع بعلو  كم/ ساعة   75  3
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  )43، ص2008راضي السيد ،( املصدر:

ينبغـــي علـــى  ،بشـــريىل العامـــل الدث التصـــادم الـــيت ترجـــع يف معظمهـــا إولتقليـــل خمـــاطر حـــوا

دومـا يف  والتـزام خطـوط السـري ويـتم الرتكيـز ،السائقني االلتزام بتعاليم املرور والقيادة الوقائية السـليمة

الســائق ألنــه العنصــر الوحيــد مــن عناصــر املنظومــة املروريــة الــذي ميلــك اإلرادة اجلانــب الوقــائي علــى 

علـى الـرغم مـن تطـور شـبكة  ،تلـف أنواعهـاعلى تفادي الوقوع يف املخاطر النامجة عن احلوادث مبخ

  )42-41 ، ص2008(راضي السيد ، .الطرقات ومعايري السالمة داخل املركبات يف عصرنا هذا

    :حوادث التدهور. 2.2.1

انقالب أو تدحرج املركبـة واسـتقرارها  ،يعرف حادث التدهور بأنه فقدان السيطرة على املركبة

ىل وضـــعها الطبيعـــي مـــع وجـــود أو ارات أعلـــى أو عود{ـــا إون فيـــه اإلطـــعلـــى جانبهـــا أو بشـــكل تكـــ

وتصــنف حــوادث التــدهور يف خانــة احلــوادث  ،معــا كالمهــا  غيــاب ضــرر يف األرواح و املمتلكــات أو

فــاالنقالب والتــدحرج غالبـــا مــا خيلـــف إصــابات مميتـــة  ،األكثــر خطــرا بســـبب مــا ختلفـــه مــن وفيـــات

 املركبـة بسـبب تلـف خمـزن الوقـود واقـرتان ذلـك وبصـفة خاصـة إذا أعقـب التـدهور حريـق يف ،للركاب

علــى املركبــة بســبب ث التــدهور إىل فقــدان الســيطرة ، وتعــزى حــوادالنــاتج عــن التــدهور كباالحتكــا

  :عوامل منها 

أو الزيــوت واحلصــى و الرمــال علــى الطريــق وخــروج الســيارة  األمطــار. انـزالق املركبــة بســبب 1

    .عن مسارها

  .املنعطفات احلادة وخروج احليوانات السائبة. السرعة الزائدة عند 2

لقـــوى الطـــاردة املركزيـــة وهـــي القـــوة الطبيعيـــة الـــيت تتولـــد عـــن ســـرعة الســـيارة وحركـــة ا. تـــأثري 3

  .اخلطورة مع ارتفاع معدل احلمولة الدوران واليت تعمل على إخراج املركبة عن مسارها وتزداد هاته
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   .فقدان السيطرة على املركبة. القيادة يف حالة سكر وهو ما يتسبب يف 4

عطـل يف قـوة الـدفع يف التوجيـه طـارات يـؤدي علـى ، فانفجـار إحـدى اإل.انفجار اإلطارات5

والسـيطرة عنهـا وهـو مـا يربـك السـائق وينتهـي  إيقافهـاعل السيارة غري متزنة ويصعب من عملية فيج

  )48-45، ص ص 2008(راضي السيد ، . األمر حبادث تدهور

  االنزالق: حوادث . 3.2.1

وهنــاك عوامــل خمتلفــة  ،يقــع حــادث االنــزالق بســبب قلــة متاســك إطــارات الســيارة مــع الطريــق

، وهـــي صـــفة تقـــرتن بالطرقـــات القدميـــة ،مـــة ســـطح الطريـــقو تعـــزى إليهـــا حـــوادث االنـــزالق أبرزهـــا نع

ي يــؤدي إىل األمــر الــذ ،ل االحتكــاك مــع اإلطــاراتلك يقــل معامــواســتعماهلا املكثــف والطويــل وبــذ

زيادة مسافة الكبح وهو ما جيعل املركبة تنحرف جانبا حىت عند الفرملة على األجزاء املستقيمة مـن 

دون نسـيان  ،باإلضافة إىل عامل ركود مياه األمطار والزيـوت والشـحوم علـى سـطح الطريـق ،الطريق

ة للمركبـات ا يتعـني علـى السـائقني الـذين يتحـرون السـالمة املراقبـة املسـتمر مل تآكـل اإلطـارات لـذعا

 )49-48، ص ص2008(راضي السيد ،.ل احلرص على عدم وقوع يف املخاطروتوظيف عوام

  حوادث الدهس: . 4.2.1

، وحـــوادث خاص مباشـــرةيعـــرف حـــادث الـــدهس بأنـــه حـــادث اصـــطدام مركبـــة بأحـــد األشـــ

هم شـاة أو إصـابتوفـاة امل ألفـراد، فهـي غالبـا مـا تـؤدي إىلالدهس من احلوادث األكثر خطورة على ا

نــوع آخــر مــن  ألي، إىل ذلــك تصــبح حــوادث الــدهس مماثلــة يف درجــة خطور{ــا بإعاقــات مســتدمية

 وميكـن إجيـاز ،األطفالشري اإلحصاءات إىل أن أكثر حوادث الدهس تستهدف تو  ،أنواع احلوادث

  :  أهم أسباب حوادث الدهس فيما يلي

  .املسافات من طرف مستخدمي الطريق . سوء تقدير1

  .وقلة االنتباه والالمباالةمهال . اإل2

  . عدم االلتزام خبط السري.3

  )53-51 ، ص2008(راضي السيد،. عدم ترك مسافة أمان كافية.4

  العناصر احلاكمة للحادث املروري: . 3.1

ه العناصر هي دث املروري ينبغي اإلشارة إىل أن هذعند اخلوض يف العناصر احلاكمة للحا

املروري ولنا معها عود يف عناصر الحقة ألن العنصر يقتضي منا نفسها العناصر املكونة للنظام 
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 يف العناصر التالية:طرحها كعوامل مسامهة يف وقوع احلادث املروري ويلخصها املهتمون باملبحث 

  )8ص ،2006 احلميدان، عابد(. ركبة، الطريق والعوامل الطبيعيةالعنصر البشري، امل

  :العنصر البشري. 1.3.1

ث إىل العامل من احلواد )%90(لدراسات يف جمال السالمة املرورية ما نسبته تعزو معظم ا 

للسالمة  األوىلتقرير املرحلة  ( ،من احلوادث كعامل رئيسي )%65( ، وما نسبتهالبشري كعامل مساهم

معمل أحباث الطرق يف بريطانيا دراسة خاصة بالسالمة  أجرىكما   )15ص ،املرورية يف مدينة الرياض

ن الدراسة إىل أطريق لتحديد أسباب احلوادث يف الدول النامية مشلت عشر دول وتوصلت على ال

 ،يف اهلند )%94(يف إيران و )%64(نسبة العامل البشري كعامل رئيسي يف حوادث املرور بلغت 

نه ليس مثة لغة يف جمال السالمة املرورية أبلغ من لغة وألننا نعتقد أ )57،ص2008(راضي السيد،

يف  م فاجلدول التايل يربز النسبة املرتفعة للعامل البشري كسبب رئيس يف حوادث املروراألرقا

  :اجلزائر

  2014األمهية النسبية للعوامل املتسببة يف حوادث املرور يف اجلزائر خالل ) 2جدول رقم (

  اgموع  احمليط  املركبة  العامل البشري  

  40101  1168  1524  37409  عدد احلوادث

 %100 %2.91 %3.80 %93.29  ئويةالنسبة امل

  ) 6، ص2015املصدر: (املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات،   

  2014لعوامل املتسببة يف حوادث املرور يف اجلزائر خالل األمهية النسبية ل) 4شكل رقم (

  

  ) 6، ص2015ت، (املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقااملصدر: 
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 السائق :  )أ

يعد سائق املركبة حمور املشكلة املرورية فما من حادث مروري يقع إال ويكون طرفا فيه حىت     

ن متّكـ أمـورواخلربة املرورية  فاليقظة والوعي ،كخلل يف السيارة أو الطريق  أخرىيف ظل وجود عوامل 

خـالل بـرامج  ، وال يتـأتى هـذا إال مـنوادثبالتايل تفـادي الوقـوع يف احلـصاحبها من معاجلة اخللل و 

 أنبــ الواقــع يطلعنــا أنغــري  ،تســتهدف االرتقــاء مبســتوى الــوعي املــروري ملســتخدمي الطريــق لتوعيــةل

وال  ،ة املطلوبـــة لقيـــادة حتقـــق الســـالمة املروريـــةنســـبة كبـــرية مـــن الســـائقني ال تتمتـــع باملهـــارات الفنيّـــ

م القــــوانني احــــرت ا وعــــدم ،مــــن مســــتخدمي الطريــــق يناآلخــــر باملســــتوى احلضــــاري املطلــــوب الحــــرتام 

  :متعددة أبرزها ر ذلك بعوامل، ويفسّ نظمة وآداب الطريق وأخالقيات القيادةواأل

املستوى احلضاري عموما والتعليمي خصوصا لنسبة كبرية مـن السـائقني القـادمني  اخنفاض -

إذا مـا علمنـا  زداد هذه املشـكلةوت ،وعالقتهم باآللة عموما غري ذات كفاءة عالية ،من مناطق ريفية

عيــه و  اثــل يف وعــي الســائق هلــا ومل يبلــغيواكبــه تطــور مم مواصــفات املركبــات ملأن تطــور خصــائص و 

 ) 60ص ،2007 (أديب خضور، .حسبمرحلة اعتبارها وسيلة للنقل ف

يف سلوك قائد املركبة يقرنه الباحثون بـنقص الشـعور  قع العديد من احلوادث بسبب خطأت -

لطريــق تتحــدد مــن ن ســالمته وســالمة غــريه مــن مســتخدمي ا، وأؤولية اجتــاه الــنفس واآلخــرينباملســ

 أمههــاالــذي يتســم غالبــا بنــوع مــن املخــاطرة تربرهــا ســلوكات خمتلفــة  لمركبــةخــالل أســلوب قيادتــه ل

ثقــة املبــالغ لا ،أمـان، عــدم تـرك مســافة ات اخلطــرية علـى املنعرجــات الضـيقة، التجـاوز (السـرعة املفرطــة

 )28، ص2005 لف،اخلهللا  (عبد .يها يف القدرة على ضبط املركبة يف التجاوزات اخلطرية)ف

يف اكتساب اخلربة ورفـع الكفـاءة يف  اكبري   املستوى التعليمي دور يلعب ا: املستوى التعليمي -

 أن السـعودي املـتعلم )48، ص هــ1406 وخالـد السـيف، عبـد هللا النـافع(دراسـة  أظهـرتوقد  ،منط القيادة

معـدل السـلوكيات اخلطـرية  اخنفـض املسـتوى التعليمـي ارتفـعوكلمـا  ،أقل تعرضا للحوادث من األمي

 .وادث السري من غريهمعل من أصحا`ا أكثر عرضة حلاليت جت

أصـول وقواعـد السليمة تقرتن بدراية كافية عن  : إن القيادةاخنفاض مستوى الوعي املروري -

دراسة  أناليت ال ترتبط حتما باملستوى التعليمي على الرغم من  وهذا جزء من الثقافة العامة ،املرور

وى أشـــارت إىل وجـــود عالقـــة عكســـية بـــني املســـت قـــد )50ص ،هــــ1406 ،الســـيفخالـــد و  النـــافععبـــد هللا (

 أوهلمــا ،ويتخــذ اخنفــاض مســتوى الــوعي املــروري منحيــني ،الســعودية التعليمــي ومعــدل احلــوادث يف

واملنحى الثاين عدم االمتثال رغم املعرفة نتيجة عدم  ،اجلهل `او تعليماته عدم اإلملام بأنظمة املرور و 
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ن الـوعي يسـتلزم أن حيـافظ السـائق علـى و ينـدرج حتمـا ضـمن قلـة الـوعي ذلـك أفهـ ،تقديره لألمور

 )45،ص2005لف ،اخل(عبد هللا .سالمته وسالمة اآلخرين

مريــة نفســها خيتلفــون فيمــا بيــنهم إن ســلوك القيــادة تركيبــة معقــدة فالســائقون مــن الفــرتة الع - 

كمـا أن قـدرات السـائق تتغـري   ،من حيث النمط العام ألسلوب القيادة واستيعاب املعلومات املروريـة

مثـة مـن الدراسـات مـن يـربط بـني  أنمثل احلالة النفسـية، غـري  أخرىمن سائق إىل آخر تبعا لعوامل 

فسـر الشـهراين تـورط الشـباب يف حـوادث وي )13ص ب ت، الغامـدي،علي ( ،احلوادث ومرحلة الشباب

(االنــــدفاع، حمدوديــــة اخلــــربة، التعجــــل، احلمــــاس، حــــب الظهــــور  أمههــــااملــــرور جبملــــة مــــن الســــمات 

 ) 323،ص2003،الشهراينسعد (.، عدم تقدير املواقف تقديرا سليما)واملباهاة، حب املغامرة

بــني احلالــة  ارتباطيــه هنــاك عالقــة أن ت مجلــة مــن الدراســات: أكــدّ احلالــة الصــحية للســائق - 

فالصحة اجليدة بني التورط يف احلوادث املرورية، ) و فهومها العام (البدنية والنفسيةالصحية للسائق مب

لوك املؤثرة علـى سـ األمراضومن مجلة  )749، ص2004 ،السبيعيعبد هللا ( ،ضروري للقيادة اآلمنة أمر

 ،وتصلب الشـرايني وارتفـاع ضـغط الـدم، أمراض السكري والقلب السائقني ضعف واضطراب الرؤية

يدخل ضمن العوامل املؤثرة يف صحة السـائق ولياقتـه تنـاول كما   ،وهي عوامل تضعف تركيز السائق

(راضــي  ،املسـكرات واملخـدرات والعقــاقري املنومـة وهــي كلهـا تضـعف قــدرات السـائق العقليــة والذهنيـة

ء ال يتجـزأ مـن صـحة السـائق فقـد آثـر ن الصـحة النفسـية عامـل رئـيس وجـز وأل )64ص، 2008السيد،

ســائق هــو فســلوك ال ،النفســي حنــو الســالمة املروريــة هاالجتــاالباحــث إدراجهــا ضــمن فصــل مكونــات 

 هــــ1406،الســـيفخالـــد و  النـــافععبـــد هللا ( حيـــث أشـــارنتـــاج تفاعـــل عوامـــل جســـدية واجتماعيـــة ونفســـية 

غــريهم ويصــطلح علــى هــذا الســلوك املتــورطني يف حــوادث املــرور أكثــر عدوانيــة مــن  أنإىل  )67،ص

 ،غضب الطريق Road Rageالعدواين بنوعيه املادي واملعنوي يف جمال حبوث السالمة املرورية اسم 

 ،ردود فعلـه سـريعة أنفالشـخص العـدواين ميكـن اسـتثارته بسـهولة كمـا  )26،ص2005،لفعبد هللا اخل(

االندفاعيـة، الـتهجم وشـتم ت مثـل السـياقة وكثـري احلساسـية للعوامـل احمليطـة والـيت يعـرب عنهـا بسـلوكا

التسـابق و  واستعمال املنبه بشكل مزعج ،ا�ال إفساح، سري ببطء وعدم ة، التهور واملخاطر اآلخرين

ويدرج الباحثون خاصية سيكولوجية أخرى ترتبط بالسائقني املتـورطني يف حـوادث  ،يف الطريق العام

القيـام بسـلوكات مثـرية مبـا يف ذلـك اخلطـرة منهـا وغـري  هي البحث عن اإلثـارة متمثلـة يف رغبـةالسري 

علـــى وقـــد أشـــارت نتـــائج بعـــض االســـتفتاءات  ،العاديـــة نتيجـــة املتعـــة احلاصـــلة عـــن هـــذا التصـــرف

ويتميــز البــاحثون  ،ن الســرعة يف الطريــق العــام جتلــب هلــم املتعــةمــنهم يقولــون أ )%20(الســائقني أن 
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، وقد يدركون املخاطر النامجة عـن تصـرفا{م بـنفس باآلخرينالسائقني بقلة اكرتاثهم عن اإلثارة من 

إال أ�ـم يتسـمون باالعتقـاد أ�ـم يسـتطيعون الـتحكم يف  ،الدرجة اليت يدركها األقل حبثـا عـن اإلثـارة

 ،وبفـرق دال ممـا هـي عنـد الكبـار بكثـرة عنـد املـراهقني والشـباب ةوهـي متكـرر  املركبة وتقليـل اخلطـر،

 لــف،اخل(عبــد هللا هنــاك عالقــة بــني البحــث عــن اإلثــارة واملخــاطرة يف الســياقة. أن )1997( ويشــري لــوثر

 ) 27ص ،2005

 :  املشاة )ب

وكثــريا مــا  ،هــم األفــراد واجلماعــات الــذين يســتخدمون الشــوارع والطرقــات ســريا علــى األقــدام  

ذلك، غــري املخصصـة لــ األمـاكنيقـع احلـادث املــروري نتيجـة خطــأ مـن املشــاة أثنـاء عبـور الطريــق يف 

وكبــار الســن نتيجــة عــدم تقــديرهم الســليم لكيفيــة ووقــت  األطفــالوأكثــر حــوادث املشــاة تســتهدف 

لـــب يكـــون اخلطـــأ مشـــرتكا بـــني وأغلـــب حـــوادث املشـــاة هـــي حــوادث دهـــس ويف الغا ،عبــور الطريـــق

الطريـق  مـن خلـو التأكـدوبني املشاة لعـدم  ،نتيجة عدم احرتامه للمشاة والسري بسرعة عاليةالسائق 

وإذا اســـتثنينا الشـــوارع الرئيســـية يف املـــدن ، يف الطريـــق العـــام األطفـــاللعـــب  يضـــاف إليـــه بـــل عبـــورهق

العفــوي واالرجتــايل ورمبــا  الكــربى ميكــن القــول أن حركــة املشــاة علــى الطرقــات يســيطر عليهــا الطــابع

  )64،ص2008(راضي السيد، .ويالفوض

  :  املركبة. 2.3.1

 األمهيـــةعناصـــر احلاكمـــة للحـــادث املـــروري مـــن حيـــث تشـــكل املركبـــة العنصـــر الثـــاين مـــن ال

 )%8(ن املركبــة تســاهم يف مــا نســبته ، وتشــري اإلحصــاءات إىل أكســبب يف حــوادث الســري  النســبية

مـن وفيـات حـوادث الطرقـات تكـون بسـبب  )%38(ن ، وأمن مجلة احلـوادث علـى املسـتوى العـاملي

أما بالنسبة للحوادث اليت كانت فيهـا املركبـة  ،ياالرتطام الثانوي الداخلي باملقود أو احلاجز الزجاج

املركبـــة قـــد  أنوبـــالرغم مـــن  )29،ص2006،(هاشـــم نـــور املـــدين ،)%4.8(الســـبب الوحيـــد فـــال تتجـــاوز 

 ولــيس أدل علــى ذلــك مــن ،ال مفــر منــه أمــراعليهــا أصــبح  دواالعتمــا األفــرادابتكــرت لتســهيل حيــاة 

ق زيــادة قــدره ثالثــة بفــر  )2007و1997(بــني ســنيت  معــدل ملكيــة الســيارات يف اجلزائــر الــذي ارتفــع

(تقريـر املركـز الـوطين  ،مـن حـوادث املـرور يف اجلزائـر )%3( تتسـبب يف مـا نسـبته أ�ـاماليني مركبة، إال 

واجلـدول التـايل يبـني أصـناف املركبـات املتورطـة يف  )2008 ،سـنة ،(م.و.و.أ.ط)لألمن والوقاية عـرب الطرقـات

  :توى الوطينحوادث السري على املس
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  أصناف املركبات املتورطة يف حوادث املرور يف اجلزائر) 3جدول رقم (

  النسبة   عدد املركبات   الصنف 

 %75.49  30272  سيارات سياحية 

  %10.34  4148  دراجات نارية وهوائية 
  %9.36  3754  شاحنات 

  %3.72  1490  حافالت نقل املسافرين وسيارات األجرة
  %0.59  236  آليات فالحية

  %0.13  53  آليات األشغال العمومية 
  %0.19  78  قطارات 

  0.18  71  غري معروف
  %100  40101  ا�موع

 )13،ص2015م.و.و.أ.ط ، ( املصدر:

عـــن برنـــامج الفحـــص التقـــين للمركبـــات يف اململكـــة العربيـــة  )1991 ،ويف دراســـة (الزهـــراين    

مــن احلــوادث يف  )%10و 2( ة تــرتاوح بــنيعنصــر املركبــة يســاهم بنســب أنذكــر الباحــث  ،الســعودية

املركبـة تفقـد الكثـري مـن  أنلذا وجب الرتكيز على برامج الفحص التقين إذا ما علمنـا  ،الدول النامية

طرقاتنــا علــى املســتوى الــوطين  عمــر االســتعمال، والزلنــا نشــاهد يفعوامــل ســالمتها مــع تقــدمها يف 
 اخنفــاض عينيات القــرن املاضــي، وهــو مــا يشــري إىلمركبــات تــاريخ تصــنيعها يعــود إىل ســتينيات وســب

معــدل عمــر املركبــات عنــدنا أعلــى  أن، كمــا ينبغــي اإلشــارة إىل معــدل ســالمة وأمــن املركبــات عنــدنا
سنة أي ثالثة أضعاف معدل عمر  )15(ـ بكثري من املعدل املسجل يف بعض دول اخلليج واملقدر ب

عف عناصـر يف املركبـة تكـون سـببا يف حـوادث مميتـة ومـن املركبات يف أمريكا، فزيادة عمر املركبة يضـ
وقـــد ُوجـــد أن أكثـــر  ،)اإلطـــارات، املكـــابح، عجلـــة القيـــادةبينهـــا (مكونـــات اإلضـــاءة، العجـــالت و 

املكونــــات عرضــــة للفشــــل يف الســــيارات الــــيت يبلــــغ عمرهــــا ثــــالث ســــنوات أو أقــــل هــــي العجــــالت 
ونظـام اإلشـارة أكثـر  سـنوات كانـت اإلضـاءة ويف السيارات اليت يزيد عمرها عـن ثـالث ،واإلطارات

ويعــزى ذلــك  ،، ويلعــب تلــف اإلطــارات أكثــر أســباب حــوادث املــرور املتعلقــة باملركبــةعوامــل الفشــل
إىل عوامل متعددة أمهها ارتفاع درجة حـرارة احملـيط الـيت تسـاهم يف زيـادة معـدل ضـغط اهلـواء داخـل 

 )35-30ص  ،1420وآخــرون، الصــيادجــالل ( ســرعة عاليــةاإلطــار، حتميــل الســيارة أوزانــا زائــدة والســري ب

ويف هــذا الصــدد توضــح إحصــاءات املركــز الــوطين للوقايــة واألمــن عــرب الطرقــات أكثــر العوامــل ذات 
  .)2014(الصلة باملركبة تسببا يف حوادث املرور يف بالدنا دائما خالل سنة 
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 املتورطة يف حوادث املرور يف اجلزائر مهية النسبية لألسباب املتعلقة باملركباتاأل) 4جدول رقم (

  النسبة    وادثعدد احل   السبب

 %1.73  693  ثقب يف اإلطار 

  %0.73  293   خلل ميكانيكي
  %0.65  260   الفرامل 

  %0.18  72  احلمولة الزائرة او غري املؤمنة
  %0.16  65  خلل يف جهاز التوجيه 

  %0.14  55   انعدام األضواء
  %0.12  50  إضاءة غري قانونية

  0.09  36  أخرى
  %3.80  1524  ا�موع

 )8،ص2015املصدر: ( م.و.و.أ.ط ،

  الطريق:. 3.3.1

، فـــالطريق عنصـــر وادثضـــمن العامـــل غـــري البشـــري املتســـبب يف احلـــعنصـــر الطريـــق يـــدخل   

ركبـة إال النظام املـروري ال ميكـن للسـائق أن يقـوم برحلتـه مـن مكـان إىل آخـر بواسـطة امل أساسي يف 

املـــروري فـــإن ومـــع أن الطريـــق عنصـــر مـــن معادلـــة احلـــادث  ،ه األخـــريةريـــق تتحـــرك عليـــه هـــذعلـــى ط

عوامـــل  معادلـــةال توضـــح بشـــكل دقيـــق وزن هـــذا العنصـــر املهـــم ضـــمن  إحصـــاءات حـــوادث املـــرور

 ،إذ أن هذا الوزن ال ميكن قياسه إال من خالل دراسة حتليلية معمقة حلـوادث املـرور ،حوادث املرور

بيئيـــة احمليطـــة علومـــات تفصـــيلية عـــن ظـــروف احلـــادث ومكـــان وقوعـــه والظـــروف الويتطلـــب ذلـــك م

لذا ميكن القول بأن السبب يف عدم ثبات وزن الطريق كجزء  )43، ص ب.ت الغامدي،علي ( بالطريق،

وتـربز هـذه املشـكلة  ،من خريطة احلادث املروري يتعلق أساسا مبشكلة التحقيق يف احلـوادث املروريـة

فالسـبب عنـدنا دومـا يتعلـق بالعامـل البشـري دون اإلشـارة بدقـة إىل  ،لـدول الناميـةبشكل جلـي يف ا

 ،)%50(دور الطريق وحىت املركبة، على عكس دول املتطـورة أيـن ال تبلـغ نسـبة اخلطـأ البشـري إال 

يف الــدول الناميــة ومــع تســليمنا بوجــود اخــتالف جــوهري دال يف درجــة الــوعي املــروري بــني الســائق 

الطرقـات عنـدنا هـي مـن السـوء يف التصـميم  أنالدول املتطـورة فإننـا ال نسـتطيع أن ننكـر ونظريه يف 

إن خطــأ يف تصــميم الطريــق مثــل منعطــف بزاويــة يتعــذر معهــا إدراك الســالمة عليهــا،  والبنــاء لدرجــة

وجـود عوائـق للرؤيـة  أنكمـا   ،ضيقة ومسافة رؤية غري كافية قد يسهم بشكل كبري يف وقوع احلـادث

 )%14.71( أنسام ثابتة قد يسهم يف خطورة احلادث املروري وجسامة خسائره ومثال ذلك أو أج
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كانـــت مـــن نـــوع االصـــطدام جبســـم  )1993(أمريكـــا خـــاللمـــن حـــوادث الطرقـــات الـــيت حـــدثت يف 
 ،سببه االصطدام جبسم ثابت علـى الطريـق ) %7.42( ومن بني حوادث الوفيات كان هناك ،ثابت

افة مسـ( اليت يتم مراعا{ـا يف التصـميم اآلمـن للطريـق: األمور أهمومن  )45الغامدي، ب.ت، ص علي (

و  -املنحنيــات علــى الطريــق –الســرعة علــى الطريــق املســار األفقــي  الرؤيــة والتوقــف وكــذا التجــاوز،

عــرض أي تصــميم مقطــع الطريــق العرضــي ،  -املرتفعــات واملنخفضــات يف الطريــق –املســار الرأســي 

علــي ()  اخلطــوط وعيــون القطــط، عالمــات حتديــد املســارات أي اف الطريــقتــالطريــق ومســاراته وأك

  )78ص  الغامدي ،ب ت ،

وال يســــعنا اخلــــوض يف تفاصــــيل هــــذه العناصــــر كــــل علــــى حــــدة ألننــــا حنســــب ذلــــك مــــن     

الـــذي ينبغـــي اإلشـــارة إليـــه يف هـــذه الســـطور هـــو تلـــك  أنغـــري  ،هندســـة الطرقـــات أهـــلاختصـــاص 

وقــوع احلــوادث بشــكل  –ق ســببا يف تــدين معــدالت الســالمة املروريــة العيــوب الــيت جتعــل مــن الطريــ

حفـــــر وجـــــود . 3.ســـــطح الطريـــــق األملـــــس. 2 .مســـــافة الرؤيـــــة غـــــري الكافيـــــة. 1(  :وأمههـــــا -متكـــــرر

الــــزمن والبيئــــة عامــــل  .5.نقــــص يف جــــودة خلــــيط الرصــــف. 4.وتصــــدعات نتيجــــة تســــاقط األمطــــار

نيب الطريــق وجــود أجســام ثابتــة علــى جــا. 7.طفــاتملنعاخللــل يف تصــميم ا . 6.واالســتعمال املكثــف

 .9.ات ذات احلركـــة املروريـــة الكثيفـــةوجـــود مواقـــف للســـيارات علـــى الطرقـــ. 8.قريبـــة مـــن مســـار املـــرور

  )59(علي الغامدي، ب ت، ص .)اخللل يف تصميم املنعطفات

د وقـــــ ،خـــــالل بقواعـــــد الســـــالمة املروريـــــةاإلإن إمهـــــال التصـــــميم اآلمـــــن للطريـــــق يـــــؤدي إىل     

مــن حــوادث اإلصــابات ميكــن تفاديهــا يف حــال  )% 60(أن حــوايل ) Lay1990(أوضــحت دراســة 

يف حـال مراعـاة من هذه النسـبة ميكـن حتقيقهـا  )%15( وأن ،بسائق املركبة تتعلقاختاذ تدابري وقائية 

ثـريا املواقـع اخلطـرية يسـاعد كديد موقع احلادث املروري و حت أن نشري أيضا إىل ،شروط سالمة الطريق

اجلهــات املســؤولة  يســاعد بــدورهوهــو مــا  ،يف حتديــد وزن عنصــر الطريــق يف معادلــة احلــادث املــروري

وال يسـتنزف جهـده يف  ،تصميم الطرقات وصيانتها على حنو يساعد السائق على قيادة املركبـة على

فـق مـا متليـه رصد عيوب الطريق وحماولة تفاديها بـل جيعـل مـن سـلوكه متمركـزا حـول املركبـة وإدار{ـا و 

مـــا يصـــطلح عليـــه بـــالطريق اآلمـــن الـــذي يضـــمن وهـــو مـــا يكـــرس بـــدوره  ،الظـــروف احمليطـــة بـــالطريق

وبشــكل عــام نشــر املركــز الــوطين  )68،ص2008الســيد،راضــي ( .مسـتويات مرتفعــة مــن الســالمة املروريــة

ور الطريـق يف للوقاية واألمن عرب الطرقات جدوال يوضح األمهية النسبية لـبعض األسـباب املتعلقـة بـد

 .)2014(حوادث املرور خالل سنة 
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   يف اجلزائراألمهية النسبية لألسباب املتعلقة بدور الطريق يف حوادث املرور ) 5جدول رقم (

 2014خالل سنة 

  النسبة    وادثعدد احل   السبب

 %1.09  439  طريق غري صاحل

  %0.44  175  مرور احليوانات
  %0.43  172  سوء األحوال اجلوية

  %0.34  138  ق زجلطري

  %0.20  81  إنعدام إشارات املرور

  %0.11  45  حفر بالطريق

  %0.14  57  {يئة غري مناسبة للطريق 

  %0.06  24  انعدام اإلضاءة 

  %0.04  15  إ`ار الشمس

  %0.01  02  حواجز بالطريق 

  %0.05  20  أخرى

  %2.91  1168  ا�موع 

  )8،ص2015املصدر: ( م.و.و.أ.ط ،

    مل الطبيعية :العوا. 4.3.1

حيـث يـزداد وقـوع احلـوادث  ،متثل العوامل الطبيعية سـببا مـن أسـباب وقـوع احلـوادث املروريـة    

 ،يف األيام املمطرة وعند ارتفاع درجات احلرارة ومعدالت انتشار الضباب وهبوب الرياح والعواصـف

فقــد يكــون  ،فوتؤكــد اإلحصــاءات والوقــائع تفــاقم حجــم حــوادث املــرور يف ظــل مثــل هاتــه الظــرو 

السائق رشيدا واملركبة سليمة وهندسة الطريق مالئمة لقيادة آمنة ولكن ظروف مثل تلك قد تعرض 

مــن أجــل ذلــك تتطلــب مثــل هاتــه الظــروف وعيــا مــن الســائق برفــع درجــة  ،الســائق حلــادث مــروري

كرب قبه ألى الطريق العام قد تكون عوافتدهور إحدى السيارات ع ،احلرص مقارنة بالظروف العادية

وميكـن تفــادي  ،فـريوح بسـبب ذلــك احلـادث سـيارات أخــرى بفعـل التصـادم بينهــا ،ممـا ميكـن تصــوره

ظـروف غـري مالئمـة  أخـذ احليطـة يفو ذلك مـن خـالل إجـراءات السـالمة والتوعيـة املروريـة للسـائقني 

هـــذه  مثـــل ، إنخلاصـــة مثـــل مســـاحات املطـــر مـــثالاملركبـــة ا أجهـــزةوالتأكـــد مـــن كافـــة  ،لقيـــادة آمنـــة

  )70،ص2008(راضي السيد، .الوقائية ال يرتتب عنها إال سالمة السائق املرورية تالسلوكيا
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    ادث املروراملفسرة حلو السيكولوجية النظريات والنماذج  ا:ثاني

ختلفـت مـن حيـث إن ااحلوادث عموما ظاهرة مالزمـة للمجتمعـات القدميـة منهـا واحلديثـة و     

ة األفراد مطلـب تـروم معظـم فـروع املعرفـة بلوغـه فقـد شـكل موضـوع طبيعتها كما وكيفا، وألن سالم

وهو ما أفرز جمموعة من النظريـات  ،احلوادث جماال خصبا للمشتغلني يف جمال علم النفس الصناعي

أحـد أبـز املباحـث الـيت اسـتجدت اليت حاول الباحث تكييف حمتواها على حوادث املرور باعتبارهـا 

، 1995أبـو النيـل،حممـود (.يل "سيكولوجية املـرور"الذي يسميه أبو النالتخصص السيكولوجي  يف هذا

  )465ص
  :النظريات املفسرة حلوادث املرور. 2.1

  :  النظرية القدرية. 1.1.2

، فاألول يتمتع حبصانة أن األشخاص من حيث األقدار صنفانيرى أصحاب هذه النظرية     

يـة للحـوادث بـل وهنـاك مـن يكـون يف حالـة أكثـر قابلو  واآلخـر يفتقـر لتلـك احلصـانة ،ضد احلـوادث

ويفســــر أصــــحاب هــــذه النظريــــة وقــــوع األفــــراد بشــــكل متواصــــل يف  ،اســــتهداف مباشــــر للحــــوادث

، هذا الضبط الذي يتضح اإلنسان على نفسه والضبط الذايت ويغفلون أثروادث املرور إىل القدر ح

أصـبح توجهـا قـدميا جتاوزتـه معظـم  ال لـذا فـإن الطـرح الـذي تقدمـه هـذه النظريـةلنا بعد حني أنـه فّعـ

يتعـني علينـا البحـث يف األسـباب  فإنـهوإن كنا ال نستطيع نفي مسألة القدر يف حد ذا{ا  ،األحباث

) كـل مـن (منتـز وبلـوموقـد عـرض   ،رها على سـالمتهمايف حوادث املرور وختفيف أث التورطاليت متنع 

وأثبتــا أن احلــوادث تقــع  ،ذه النظريــةنتــائج دراســة تــدحض معظــم األفكــار الــيت يعرضــها أصــحاب هــ

، ولقــد أثبتــت دراســات  دائمــا لــبعض األفــراد ونــادرا ألفــراد آخــرين كنتيجــة منطقيــة لتشــابه الظــروف

ن هنــــاك بعــــض األفــــراد يكــــون تــــورطهم يف احلــــوادث أكثــــر مــــن أن يكــــون حمــــض كثــــرية ومتعــــددة أ

ه النظريـــــة يفتقـــــر للمنطـــــق هـــــذوهـــــو مـــــا يقـــــود إىل اســـــتنتاج مفـــــاده أن كثـــــريا ممـــــا تطرحـــــه  ،مصـــــادفة

 )30،ص1985(عباس عوض،.العلمي
  :النظرية الطبية. 2.1.2

أن الــذي يتكــرر تورطــه يف احلــوادث إمنــا يعــاين خلــال جســديا الطبيــة النظريــة  يــرى أصــحاب     

وقـد أشـارت الدراسـة الـيت  ،يف حـوادث املـروروراء وقوع األفراد  وأن هذا اخللل هو السبب ،وعصبيا

أن الســائقني الــذين يعــانون مــن ضــغط الــدم املرتفــع بلغــت  )Sloucoule & Binglan(قــام `ــا 

 )58ص هــ،1421لتـوجيري وآخـرون ،حممـد ا( ،حوادثهم ضعف حوادث الذين ال يعانون من ضـغط الـدم
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لوقوع يف احلـوادث بـل شكل السبب الوحيد لللسائق ال ت ةلصحيامل او الع أنوقد سبق اإلشارة إىل 
الكثـري مـن مسـتهديف احلــوادث  أنأثبتـت  )Flander & Dinbare(مـت `ـا إن الدراسـات الـيت قا

  )31،ص1985(عباس عوض، .هلم سجالت طبية طيبة
    :نظرية االستهداف للحوادث. 3.1.2

احلـــوادث وقـــوع األفـــراد يف ل اتفســـري وضـــعت مـــن أقـــدم النظريـــات الســـيكولوجية الـــيت  واحـــدة    
وجي ولـض أن سـبب ذلـك هـو وجـود اسـتعداد فيزي، وتفـرت مصـطلح املسـتهدفنيوالذين تطلق علـيهم 

ات نفســية دفينــة، ويُفســر هــذا مبحاولـة إشــباع حاجــ ،معرضـني للحــوادثاألفــراد  نفســي جيعــلآخـر و 
أكثر من غريه للوقوع يف  ه النظرية أن هناك منطا من أمناط الشخصية يعد مهيأويعتقد أصحاب هذ

ر قلقا وأقـل ثباتـا أكث ،احمليطني `م األفرادحنو يتسمون بالعدوانية  يل، فأصحاب هذا الربوفاحلوادث

، كمــا يتســم باملســؤولية االجتماعيــة إحساســاأقــل و  �ــم يعــانون مــن ســوء توافــق نفســيانفعاليــا كمــا أ

عـن اقتحـام ا�ـاالت  واإلحجـام بواالكتئـا االنفعـايلعلى من التـوتر درجة أأصحاب هذا الربوفيل ب

نفس وأكثــر كراهيــة ملواقــف التفاعــل االجتمــاعي، وأكثــر مــيال االجتماعيــة والفشــل يف التعبــري عــن الــ

حساسـية للتهديـد  وأكثـر ،للشك واجلمود وأقل اهتماما باألمور العملية املباشرة وتعلـم اجلديـد منهـا

وأكثـــــــر اعتمـــــــادا علـــــــى اجلماعـــــــة وخضـــــــوعا ملعايريهـــــــا وأقـــــــل شـــــــعورا بـــــــاألمن يف جمـــــــال العالقـــــــات 

 )60،ص1421التوجيري وآخرون،حممد (االجتماعية.

فإن الدالئل العلمية علـى صـحتها  أفكارهاالدراسات على  شيوع هذه النظرية واعتمادرغم     

ن نسـبة  وأ ،بصـفة متكـررة يرتكبـون حـوادث ل هناك عدد كبري من األفرادفبالفع ،ومشوليتها متعارضة

دلــيال  ذلـك عـد، فــال ياألفـراد جتمـع بيــنهم قواسـم مشـرتكةكبـرية مـن احلـوادث ترتكبهــا فئـة قليلـة مــن 

فئـــة  أنعلمنــا  : إذا، ولتوضـــيح ذلــك نضـــرب املثــال التـــايلعلــى صـــحة كــل مـــا تطرحــه هـــذه النظريــة

تسـجيال للحـوادث فـإن هـذا يـدحض بعضـا ممـا تطرحـه النظريـة خصوصـا  األكثـرالشـباب هـي الفئـة 

 خــــذ يف عــــني االعتبــــار عامــــلالتحليــــل اإلحصــــائي الــــذي أ ولقــــد دلّ  وأ�ــــا مل تشــــر لفئــــة الشــــباب،

ىل ضــف إ ،ىل عامــل االســتهدافإ إرجاعـهن مـن جممــوع احلــوادث ميكــ )%15(الصـدفة علــى وجــود 

خـرى غـري االسـتهداف للحـوادث مل يـتم ضـبطها يف معظـم الدراسـات الـيت متـت هـذا أن العوامـل األ

حممــد ( .ضــبطها واإلبقــاء علــى عامــل االســتهداف فــإن النســبة الســابقة ســوف تــنخفض أمكــنوإن 

  )60،ص1421،التوجيري وآخرون
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  :نظرية التحليل النفسي. 4.1.2

ريـــة عامـــة يف ارتقـــاء الشخصـــية مدرســـة التحليـــل النفســـي نظمـــن خـــالل  Freudقـــدم فرويـــد     

أن االرتقــاء عمليــة ديناميــة تتضــمن  وافــرتض، ت عديــدة لتفســري الســلوك اإلنســاينقهــا يف جمــاالوطب

هنــاك ثــالث أبنيــة للشخصــية  أن افــرتضكمــا صــراعا بــني الرغبــات الغريزيــة للفــرد ومطالــب ا�تمــع،  
ت الغريزيـة للفـرد وميثـل اهلـو البنـاء البـدائي للشخصـية ومسـتودع الرغبـا ،، األنا واألنـا األعلـىهي اهلو

لكـــن  ،الفـــوري للحاجـــات والرغبـــات اإلشـــباعويســـعى إىل  ،الـــذي يتكـــون مباشـــرة مـــع والدة الفـــردو 
يـــة بـــدور الضـــبط الـــذي ال ميلكـــه الفـــرد املولـــود ا�تمـــع ال يرضـــى عـــن ذلـــك ويقـــوم الوالـــدان يف البدا

مــع  األنــاويف البدايــة يتعامــل  ،ومــع تشــكل األنــا تنمــو لــدى الطفــل وســائط الضــبط الــذايت ،حــديثا
فيحـاول إجيـاد احللـول إلرضـاء  ،منـاذج السـلطةو الصراع بـني مطالـب اهلـو ومطالـب الوالـدين وا�تمـع 

الدفاعيـة  دين ويسـتعني يف سـبيل ذلـك باآلليـاتالوالـويف نفس الوقت عدم اخلروج عـن نـواهي  ،اهلو
 ، ويشــمل البنــاءاهلــو مــن أجــل إرضــاء رغباتــه بســبل وكيفيــات مقبولــة اجتماعيــا الــيت تضــبط مطالــب

إىل وحيــول األنــا األعلــى  ،يقــرتب مــن مفهــوم الضــمريلقيــة و األعلــى القــيم والنــواهي اخلالثالــث األنــا 
يف  قواعــد ا�تمــع نتيجــة لرغبــة إتبــاعفيصــبح  ،ة وا�تمعيــةالــذات الكثــري مــن وظــائف الضــبط الوالديــ

وقـد اعتقـد فرويـد أن  ،ن تكون نتيجة اخلوف مـن عقـاب خـارجيجتنب الشعور بالذنب أكثر من أ
بيولوجيــة يف أجــزاء ارتقــاء هــذه املكونــات للشخصــية ينــتظم بواســطة توقيــت داخلــي نتيجــة لتغــريات 

ن العوامـل الالشـعورية هـي الـيت هلـا أ دوأكد فروي ،اجلنسي علإلشبا كمصادر أولية   لماجلسم اليت تع
ن هـــذا مفضـــ )30 -29،ص ص1ج 1989(لـــويس كامـــل مليكـــة ، ،اإلســـهام األكـــرب يف ارتقـــاء الشخصـــية

ن احلـوادث ، ومنهـا أمدرسة التحليل النفسي نظريته للحوادث من خالل  Freudاإلطار العام قدم 
ن عقــاب الــذات هــو وأعــدوان موجــه حنــو الــذات، تعبــري عــن ك  الشــعوريا تعمــدةاملروريــة هــي أفعــال م

ـــــة  ـــــيت تعتمـــــد بالدرجـــــة األوىل علـــــى الدافعي ـــــيت تســـــتند إليهـــــا ســـــببية احلـــــوادث وال ركبـــــات ال
ُ
أحـــــد امل

ث بـني سـائق ومثال ذلك الصـراع الـذي حـد )26هـ،ص 1409(عبد اجلليل السيف وآخرون،الالشعورية، 
رمــز لزوجتـــه الــيت يريـــد أن الصـــخرة احملاذيــة للطريـــق ك ســائق، فلقــد صـــدم الإحــدى املركبــات وزوجتـــه

يقـف وراءه  حوادث سرييف الوقوع ويعتقد أصحاب املدرسة التحليلية أن  رغب يف التخلص منها،ي
بالــذنب والغـيظ واحلقــد علــى منـاذج الســلطة وكـل مــا ميثــل موضـوع الصــراع بـني األبنيــة الــيت  إحسـاس

  )32،ص1985(عباس عوض، .ةتشكل يف تكاملها اجلهاز النفسي للشخصي
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لقيت مثل هذه األفكار وغريها مثل ميكانيزمات الدفاع وعامل الالشعور قبول لدى العديـد     

مل تلبث حىت واجهـت مجلـة مـن  أ�اغري  ،من الباحثني يف البدايات املبكرة ملدرسة التحليل النفسي

االستقصــاء الــيت تعتمــدها  يبســواء يف منهجهــا أو أســال ،االنتقــادات مــن داخــل املدرســة وخارجهــا

فــال يســعنا مــن منظــور املنطــق  ،وينطبــق هــذا متامــا علــى موضــوع حــوادث املــرور ،احملوريــة هــامفاهيمو 

أن نعزو حادثـة السـائق الـيت أشـرنا إليهـا آنفـا إىل صـراعات شـعورية  ،العلمي املبين على حقائق ثابتة

، إن لتخلص من زوجتهصخرة ألنه يريد اوأنه تعمد االصطدام الشعوريا بال ،الشعورية مع زوجته وأ

ثني بـــالتوازي مـــع وجـــود نظريـــات تقـــدم قـــد ال جتـــد قبـــوال لـــدى مجهـــور البـــاح مثـــل هـــذه التـــأويالت

بـــل ميكـــن القـــول إن عموميـــة التأويـــل الالشـــعوري الـــذي  ،حتلـــيالت جتريبيـــة واضـــحة عـــن احلـــوادث

  .ي مل يصدق مع موضوع حوادث املروراعتمدته مدرسة التحليل النفس

 :النظرية التجريبية. 5.1.2

 فالسـائق غالبـا مـا ،للحـوادث أسـباب كثـرية وعديـدة النظرية التجريبية طرحـا مفـاده أنتقدم     

ملركبات واملارة وقواعد املرور كلها مؤثرات هلا فعلها وأثرها على فا ،كون حتت تأثري متغريات عديدةي

ومثلـه مثـل العامـل الـذي يقـع حتــت  ،لتفكــري)الوظـائف النفسـية للسـائق (اإلدراك احلسـي والـذاكرة وا

 ،هنـاك أسـباب متعـددة للحـوادث فـإن هلـا أيضـا أهـداف متعـددة توإذا كانـ ،تأثريات كثرية ومتغـرية

وقــد يكــون الــدافع هــو الرغبــة يف احلصــول علــى تعــويض مــادي أو معنــوي كجــذب اهتمــام اآلخــرين 

هــذه  أنإىل  )هـــ1421التــوجيري  (  ويشــري )32،ص1985(عبــاس عــوض، ،وختفيــف املســؤولية عــن عاتقــه

فال يوجد خلفها أساس نظري مييزها عـن غريهـا مـن  ،النظرية تتسم باملعاجلة اجلزئية لظاهرة احلوادث

تقــف خلــف  تفــرتض عوامــل ســببية حمــددة أنفــأي نظريــة مــن النظريــات البــد  ،النظريــات األخــرى

 إمكانيــة اانتقـدالــذين ي ومـاكنر  بعـض البـاحثني مثــل دارتأن ، فضـال عــن الظـاهرة موضـوع البحــث

البـــد مـــن الوقـــوف علـــى  أســـباب مســـتقلة عـــن بعضـــها الـــبعض حيـــث أســـاستفســـري احلـــوادث علـــى 

  بني هذه األسباب. التفاعل

  :واحلركة واليقظة األهدافنظرية . 6.1.2

أي أ�ــا تنــتج عــن بعــض ة أن احلــادث عبــارة عــن ســلوك عملــي رديء، تفــرتض هــذه النظريــ    

وقــد  ،إلنســاين الســيئ الــذي حيــدث يف بيئــة ســيكولوجية غــري مواتيــة وغــري مشــجعةأشـكال الســلوك ا

لــذا فـــإن معظـــم  ،ركــز أصـــحاب هــذه النظريـــة الكثـــري مــن جهـــودهم علـــى بيئــة العمـــل الســـيكولوجية

نــه ميكــن يشــري إىل أ )1990(، غــري أن العيســوي انصــبت يف جمــال علــم الــنفس الصــناعيحتلــيال{م 
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، فالســائق يف الطريـــق  املــرورتســببة يف احلــوادث املهنيــة علـــى حــوادث مثــل تلــك الظـــروف امل إســقاط

، فاملناخ السيكولوجي الصحي الذي يوفر للعامل املكافأة واجلزاء علـى مـا يبذلـه يف املصنع كالعامل

، ومثــل هــذه الظــروف تســهم يف لعامــل فرصــة وضــع األهــداف وحتقيقهــايــوفر ل أنمــن جهــد جيــب 

واالنتباه وعدم الوقـوع يف املخـاطر وباملثـل لـو أسـقطنا مثـل هـذه  نتاجاإلتكوين عامل اليقظة وجودة 

واقعيـة تكشـفها العديـد مـن  دالئـلىل جية للسائق فإننا نتوقـع اسـتنادا إالظروف على البيئة السيكولو 

  ) 62، ص1421التوجيري وآخرون،حممد (.الدراسات زيادة عامل اليقظة والقيادة الوقائية لدى السائق

 :  يف والضغوطة التكنظري. 7.1.2

كعامــــل حمــــدد للوقــــوع يف   بيئــــة العمــــل ومناخهــــا ريــــة التكيــــف مــــع الضــــغوط علــــىنظ تركــــز    

هــذه النظريــة فــإن العامــل الــذي يقــع حتــت ظــروف الضــغط والتــوتر ا متليــه أفكــار وطبقــا ملــ ،احلــوادث

 وإذا مـــا ،عرضـــة للتـــورط يف احلـــوادث مقارنـــة بالعامـــل املتحـــرر مـــن الضـــغوط والتـــوترات أكثـــريكـــون 

 األفـــرادجمـــاالت التفاعـــل االجتمـــاعي ومواقفـــه بـــني  انتقلنـــا ملفهـــوم الضـــغوط خـــارج حمـــيط العمـــل إىل

، فأيـــة ضـــغوط وتـــوترات أمـــر ممكـــن جـــدافســـنجد أن تطبيـــق هـــذه النظريـــة علـــى حـــوادث الســـيارات 

 احلــوادث إىل التـورط يف ممـا يـؤدي بـه ،ر عليــه تـأثريا سـلبيايتعـرض هلـا قائـد السـيارة مـن شـأ�ا أن تـؤث

الفرض الـرئيس للنظريـة يتسـم بقـدر مـن االتسـاع والعموميـة وعـدم  يبقىمبختلف أشكاهلا رغم ذلك 

  )63، ص1421التوجيري وآخرون،حممد (.التخصيص

  قراءة يف النظريات املفسرة حلوادث املرور:

النظريــــات الــــيت قــــدم أصــــحا`ا تفســــريات  أهــــما مــــن خــــالل العنصــــر الســــابق بعــــض عرضــــن    

، وإن تركــز اهتمامهــا علــى احلــوادث املهنيــة ربر وقــوع بعــض األفــراد يف احلــوادث املروريــةت تــوتــأويال

فـــإن ذلـــك ال مينـــع البتـــة مـــن إلبـــاس  ،أصـــحا`ا إىل جمـــال علـــم الـــنفس الصـــناعي انتمـــاءعلـــى اعتبـــار 

وإن اختلفت ظروف البيئة اليت حتتضـن كـال احلـادثني  ،موضوع حوادث املرور ثوب تلك التفسريات

أن حـوادث  )1985(عبـاس عـوض و) 1995 ،أبـو النيـلحممـود (فقـد أشـار كـل مـن  ،ذا الطرح ما يـربرهوهل

املرور قد أصبحت تشكل مبحثا خصبا يف جمال سيكولوجية احلوادث بـل إننـا أحـوج مـا نكـون مـن 

أي وقــت مضــى إىل مثــل هــذا النــوع مــن البحــوث خاصــة يف البيئــة العربيــة الــيت ال يــزال باحثوهــا يف 

أما فيمـا يتعلـق إمجـاال مبضـمون تلـك الطويل ملوضوع السالمة املرورية،  وات األوىل على الدرباخلط

  :ات فيمكن سرده يف النقاط التاليةالنظري
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علـى نظريـة التحليـل النفسـي ، فها جمتمعـة بقـدر مـن العموميـةعرضـتتسم النظريات الـيت مت  -

ناوهلــا ملوضــوع حــوادث ت ، افتقــريالــيت تشــكل أحــد أهــم دعامــات الفكــر الســيكولوجســبيل املثــال 

، وأن  تثبـت صـحة التوجـه الـذي مت تبنيـهة الـيتنطقي وقلة الدالئل العلمية املوضوعيللتحليل امل املرور

 ،علـى جانـب الطريـق بـدافع الكراهيـة الالشـعوري لزوجتـه النظريـة اصـطدام سـائق مركبـة بصـخرةتربر 

وزهـــا العلـــم احلـــديث الـــذي ال يـــؤمن إال فهـــذا ضـــرب مـــن ضـــروب نظريـــة التحليـــل النفســـي الـــيت جتا

 .وموثوقية أدوات التفسري والتأويلبالدالئل املتسقة 

بــالنظرة االختزاليــة يف مقابــل النظــرة الشــمولية  اإلشــارة إليهــاتتســم معظــم النظريــات الــيت مت  -

ل النظريـــة الطبيـــة الـــيت ركـــز أصـــحا`ا علـــى العوامـــومثـــال ذلـــك  ،للعوامـــل املتســـببة يف حـــوادث املـــرور

، إن مثــل هــذا العامــل ال ميكــن إنكــاره كمــا ال ميكــن للســائق وعالقــة ذلــك بوقــوع احلــوادثالصــحية 
وحـىت  ادهـاعوأب املرور مشـكلة متشـعبة يف أسـبا`افحوادث  ،أن جنعل منه السبب األوحد للحوادث

  -ليــة يف مقابــل االختزا –عــن النظــرة الشــمولية أو التكامليــة  املوضــوعويتحــدث املهتمــون ب ،آثارهــا
ية وأخـــــرى فباإلضـــــافة إىل العوامـــــل الصـــــحية هنـــــاك عوامـــــل ســـــيكولوج ،لتفســـــري أســـــباب احلـــــوادث

الســائقني يف ر وقـوع املركبــة والطريـق وهـي كلهـا جمتمعــة أو مفرتقـة تـربّ ب اجتماعيـة بـل وهندسـية تتعلـق
 حوادث املرور.

عـن  النظريـات  السـتغناءا يف جمال تفسري حوادث املرور يشري إىل ضرورةمثة توجه حديث  -
منـاذج تراعـي خصوصـية واالعتماد بدل عنها على  ،الفتقارها للدالئل الواقعية وادث املرورحل املفسرة

وهلـذا التوجـه مـا يـربره فباإلضـافة إىل النقـاط الـيت سـبق  ،البيئة اليت جيري يف نطاقهـا موضـوع الدراسـة
ية ونوعيـة نسـبة واالعتمـاد علـى منـاذج ن الفائـدة الـيت تقـدمها تلـك النظريـات حمـدودة إليهـا فـإاإلشـار 

 وفيما يلي عرض ألبرز تلك النماذج:  ،قد يكون التوجه األمثل واألنسب لتفسري حوادث املرور
 النماذج السيكولوجية املفسرة حلوادث املرور: .2.2

 النموذج السلوكي املعريف للقيادة مرتفعة اخلطورة : .1.2.2

لكحـــول وقيـــادة الســـيارات يرتبطـــان أن شـــرب ا )1968(افـــرتض (كوســـرب وموزركســـي) عـــام     
فيمــا بينهمـــا ارتباطـــا وظيفيــا، فأشـــكال الســـلوك هــذه ميكـــن التنبـــؤ حبــدوثها معـــا يف أوقـــات وأمـــاكن 

وافرتض الباحثان على أساس ذلـك  ،ويقوم `ا بعض األفراد أكثر من غريهم ،معينة أكثر من غريها
بــريا عــن حــاالت نفســية متشــا`ة غالبــا مــا يكــون كــل مــن شــرب الكحــول وقيــادة الســيارات تع أنــه

هـذا الطـرح دراسـات تـربط بـني  ، حلـققو{ـاو املواجهـة  بدورها علـى كفـاءةتؤثر ق مرتبطة بالتوتر والقل
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 القانون والوقوع في الحوادث القيادة مرتفعة الخطورة وانتهاك 

 زيادة المستوى الفعلي للسلوك العدواني 

 

شــرب الكحــول ومســات الشخصــية والضــغوط االنفعاليــة احلــادة واالجتاهــات املرتبطــة بالقيــادة ووجــود 
النمـوذج السـلوكي املعـريف املقـرتح كمحاولـة ) 5(ويبـني الشـكل التـايل رقـم  ،مهارات املواجهة املالئمـة

وهــذا  ،لــدمج هــذه ا�موعــة املرتابطــة مــن العوامــل والقيــادة مرتفعــة اخلطــورة يف إطــار منظــور تفــاعلي
دنوفان) وكذا (مارالت و  )1976(النموذج يقوم على أساس النموذج الذي قدمه (مارالت) يف عام 

 .خبصوص معدالت شرب الكحول )1982( عام
  ) النموذج املعريف السلوكي لتفسري حلوادث املرور5رقم ( شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) (بتصرف).66، ص1421املصدر: (حممد التوجيري وآخرون،

ىل أقصى درجات احتمال ارتكاب احلوادث هو فرد يتصف فالشخص الذي يصل إ
يات  عدواين وشرب الكحول بكمداد واستع ،مبستوى مرتفع من العداوة اليت تقف خلف سلوكه

ومواجهة الضغوط  ولديه قصور يف املهارات االجتماعية الالزمة للتعبري املالئم عن الغضب ،كبرية
تلك األوصاف بضغوط انفعالية حادة فلن تكون لديه املهارات واإلحباط، فحينما يواجه فرد 

أنه إذا ما طلب من  )Sells( ، وقد افرتضبطريقة مناسبة على املوقف الضاغطالضرورية للتغلب 
ضغوط ن يستجيب يف موقف ضاغط ومل تتح له االستجابة املالئمة فسوف يعاين من الفرد أ

، ج عدم االستجابة بشكل معني للفرد، وخباصة إذا كانت نتائالحقة كفقدان التحكم الشخصي
لضغوط والقلق ويؤدي التناقض يف إدراك التحكم الشخصي والكفاءة الذاتية إىل زيادة مستوى ا

وبالنسبة ملثل هذا  ،والعداوة والعجز فضال عن نقص تقدير الذات والدافعية والتحكم يف السلوك
 ئل بديلة على الرغم من أ�ا ليستالفرد تكون إمكانية شرب اخلمر وارتكاب حوادث مرور وسا

حتقق التكيف  وسائل مناسبة للتعامل مع مشاعره الداخلية يف غياب التعبريات االنفعالية اليت
ومن خالل عمليات النمذجة لألقران واخلربات السابقة لكل من شرب الكحول وقيادة  ،األفضل

 ول بشكل مستمرمهارات المواجهة وتعاطي الكحقصر 

 زيادة اإلحباط والتوتر ونقص الكفاءة الذاتية 

 ضغوط العالقات الشخصية

 القيادة مع توقع انخفاض الضغط وزيادة التحكم 
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السيارات والتعرض إلعالنات وسائل اإلعالم فإن هؤالء األفراد يظهرون توقعات معرفية بأن كال 

 ،بية األخرىال يف تقليل التوتر واحلاالت املزاجية السلمن شرب الكحول وقيادة السيارات فعّ 
ية هلذه األفعال النتائج الواقعلكن  ،فضال عن توقع زيادة مشاعر القوة الشخصية والرباعة والتحكم

أكثر من كونه  كون خادعافالتحكم الذي يتم احلصول عليه ي ،تبدو عكس مقصدها األصلي
االت فالكحول يؤدي على زيادة مستوى العدوان الضمين والعدوان الصريح فضال عن ح ،فعليا

وهذه املشاعر واالنفعاالت االندفاعية ترتجم إىل عدوان سلوكي ضمن السياق العام لقيادة  ،التهيج

أن مثل  )Tillman( كما الحظ،  تهورالبحث عن اإلثارة و الخاطرة و املتنافسية و السرعة الالسيارة و 

باإلضافة إىل  ،قيادةهؤالء األفراد حياولون التعبري عن إدراكهم الومهي لرباعتهم يف إطار حميط ال

ثري املباشر لالستغراق املتزامن والغفلة قيادة هذه يف زيادة املخاطر والتأاإلسهام املباشر ألساليب ال

inattention املعرفية واحلسية  تفإن سلوك القيادة يسوء أكثر بسبب آثار الكحول على املهارا

ونتيجة هذا التفاعل يتشكل أسلوب القيادة  ،واإلدراكية والنفسية واحلركية الالزمة ملهارة القيادة
التوجيري وآخرون حممد (.مرتفع اخلطورة مع احتمال متزايد النتهاك قوانني املرور والوقوع يف احلوادث

   )67-65،ص 1421،
كـــان الباعــــث األســــاس مــــن عــــرض النمــــاذج الســـلوكية املفســــرة حلــــوادث املــــرور هــــو حماولــــة   

ن خصـائص البيئـة املروريـة احملليـة سـعيا حنـو حماولـة تفسـري تـورط وتوظيفه ضم ،االستفادة من حمتواها

م مفـاهيم وسـلوكات ال السائقني يف حوادث املـرور، غـري أن املالحـظ علـى هـذا األخـري هـو أنـه يقـدّ 
غــرب القــائم تشـكل الوجــه العـام لثقافــة بيئتنــا، بـل ينطلــق مــن حماولـة اســتقراء لظــروف السـائقني يف ال

، رغــم مــا خيلفــه مــن آثــار نربطهــا يف حــدود هــذه الدراســة بفقــدان العقــل علــى إيبــاح شــرب الكحــول

نـه قـد يشـكل وعـاء حتليليـا مناسـبا لتفسـري حـوادث ن انتهاكـات لقواعـد املـرور، ورغـم أوما يلحقه مـ

حـاول الباحـث عـرض املزيـد مـن النمـاذج وحماولـة االسـتفادة مـن  د الثقافة الغربيـة فقـداملرور يف حدو 

ا. إجيابيا{ا وجتاو     ز عي̀و
  :ماكنري رت ومنوذج دا .2.2.2

 منوذجا لتفسري حوادث املرور مفرتضني وجود فئتْني  )1982( م دارت ومكنري عامقدّ 

 من العوامل اليت تسهم بصورة تفاعلية يف وقوع احلوادث ومها العوامل النفسية أساسيتْني 

  :كل التايللشا يوضحه اية وذلك تبعا ملواالجتماعية والعوامل الطبيعية وامليكانيك
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  ) منوذج دارت وماكنري لتفسري حوادث السيارات6شكل رقم (

  
  ) (بتصرف).68،ص 1421املصدر: (حممد التوجيري وآخرون ،

  
ى ألن خر العناصر األورغم أنه ال يوجد خالف على أساس أحد العناصر مستقال عن 

فئتان من العوامل على النحو وتتحد هاتان ال ،التفاعل بينها هو األساس الذي ينبغي االهتمام به

  :)1421،ي وآخرونالتوجير حممد ( التايل

  العوامل النفسية واالجتماعية:  .أ

جتماعية اليت ترجع لإلنسـان أن هناك العديد من العوامل النفسية واالافرتض دارت وماكنري     

الـيت  يةوخمتلـف أشـكال االضـطرابات النفسـمثل إدمان الكحوليـات  ،وقوع يف احلوادثلتؤدي لنفسه 

عــد مؤشــرا كمــا أن حالــة الســائق النفســية أثنــاء وقــوع احلــادث تُ   ،يف امليــول االنتحاريــة يكــون هلــا دور

مثل مشاعر احلزن واالكتئاب أو الفرح و السعادة اليت يكـون عليهـا السـائقون  ،مهما لتفسري احلادث

هــذا فضــال عــن العديــد  ،عيــةأثنـاء القيــادة والســمات الدميوغرافيــة الــيت تشــكل جــزءا مــن البيئــة االجتما

 )68هـ، ص1421(التوجيري وآخرون، .ةوامل األخرى مثل املخاطر من الع
  العوامل الطبيعية وامليكانيكية:  .ب

ة متغــريات منهــا الســيارة ومــدى صــيانتها واخللــل الــذي يوجــد `ــا مــع مراعــاة أن وتشــمل عــدّ     

وكــذلك الكفــاءة اهلندســية للطريــق  ،قائــد الســيارة هــو املســؤول عــن هــذا اخللــل إن مل يكــن مفاجئــا لــه

ف الطقــس املختلفـة عــرب الـذي تسـري عليــه املركبـة وخمتلـف الظــروف البيئيـة الطبيعيـة مثــل الظـالم وظـرو 

  وأشار الباحثان إىل وجود ثالث أمناط من أمناط القيادة األساسية هي كما يلي: ،فصول السنة
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 أنــواعيـادة كنــوع مـن والنظـر إىل القدة بالســرعة وتتميــز سـلوكياته يف القيـا: )Riski(الـنمط املخـاطر  -
ط هـذا الـنمط السـلوكي يف القيـادة بأمنـاط سـلوكية يف غـري ويـرتب ،التعبري عن الرجولة والشجاعة واجلـرأة

  .قيادة السيارات تتميز باملخاطرة جماالت

وتـــرتبط احلـــوادث لـــدى صـــاحب هـــذا : )Inadéquate performance(الـــنمط قليـــل الكفـــاءة  -
مـــن  )%20(، وتشـــكل نســـبة هـــذا الـــنمط هـــارة يف مواجهـــة املواقـــف املفاجئـــةط بقلـــة اخلـــربة واملالـــنم
 .ايل املبحوثني الذين متت دراستهمإمج
يتميــز أصــحاب هــذا الــنمط  :)psychological Breakdown(الــنمط ســريع اال�يــار النفســي  -

كمـا أن   ،هـة املواقـف الطارئـةالتفكـري عنـد مواج نفسي يتمثل يف التوقف املفاجئ عن حبدوث ا�يار

  بون بالنوم املفاجئ عند اإلرهاق.بعض ممن يتسمون `ذا النمط يصا

مــن خــالل منوذجهمــا التفســريي ي دارت ومــاكنر مــه كــل مــن لعــل اإلســهام الــرئيس الــذي قدّ     

بتنـاول مشـويل مـع هـذه الظـاهرة، غـري العوامل يف إطار تفاعلي يتيح الفرصـة للتعامـل  هو جتميع تلك

مــا يعــاب علــى هــذا النمــوذج تركيــزه علــى العوامــل املرضــية مثــل اإلدمــان وشــرب الكحــول وامليــول  أن

  ) 69،ص 1421(حممد التوجيري وآخرون ، اجتماعية -ية العوامل النفسمن أمه التقليلاالنتحارية و 
  منوذج سبوالندر لتفسري حوادث املرور عند الشباب:. 3.2.2

لنمـــــوذج الـــــذي أطلـــــق عليـــــه منـــــوذج خطـــــر احلـــــوادث هـــــذا ا )1983(قـــــدم ســـــبوالندر عـــــام   

Accident risk model  لوصـف كيفيـة تـأثر خطـر وقـوع السـائقني الشـباب يف احلـوادث بفكـر{م

النمـوذج  وضـع هـذامت ، وقـد م القياديـة وأسـلوب القيـادة لـديهمعن قدر{م اخلاصة وخربا{م مهارا{

رق والنقـل عهـد الـوطين السـويدي ألحبـاث الطـبناء على نتائج عدد من الدراسات اليت أجريـت يف امل

التــوجيري حممــد ( .قــدرا{م اخلاصــة بقيــادة الســيارات آراء الشــباب عــن هــاحــول عــدد مــن القضــايا أبرز 

  )70ص  ،1421 ،نوآخرو 
يف سـلوك د العمليـات أو العوامـل الـيت تـؤثر هذا النموذج الذي يظهر فيه تعقـويوضح الشكل التايل 

النفسـية واالجتماعيـة رئيسـني مهـا عمليـة التعـرف والظـروف ربز أمهية مكونني الشباب وتنوعها كما ي

  .تالزم الفرد أثناء قيادة املركبةاليت 

،ص 1421(التـوجيري وآخـرون ،ويوضح سبوالندر منوذجه التفسريي انطالقـا مـن املعـامل التاليـة: 

70-74(  
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   )Integrated driver éducation( تعليم القيادة املتكامل .أ

شـاب قيـادة السـيارة  )1000( نظرا ألمهية التعلم يف هذا النموذج، فقد قـام البـاحثون بتعلـيم  
ة علـى عـدّ  تعلـيم القيـادة آنـذاك، و يشـتمل هـذا الربنـامجمـن أفضـل برنـامج عترب من خالل برنامج اُ 

ق وفـــق يقـــوم `ـــا الســـائيعقبهـــا تـــدريبات خاصـــة علـــى القيـــادة  ،جلســـات يف مـــدارس تعلـــيم الســـياقة
، ومت توظيــــف بعــــض اجللســــات يف املدرســــة لتعلــــيم الســــائق كيفيــــة تعليمــــات يأخــــذها مــــن املدرســــة

ذه أن ه قد مت الوصول إىل استنتاج مفادهة وأسلوب مواجهتها، و السيطرة على بعض املواقف احلرج
ا�موعـــة  أداءقـــد اتضـــح عنـــد مقارنـــة و  ،دهاالطريقـــة مل تـــؤت النتـــائج الـــيت كـــان الفريـــق العامـــل ينُشـــ
أن األوىل كانـــــت أفضـــــل يف عـــــدم تعرضـــــها  ،التجريبيـــــة الـــــيت تلقـــــت التـــــدريب با�موعـــــة الضـــــابطة

 نيـةالثا أمـا يف السـنة ،مـن احلصـول علـى رخصـة القيـادة األوىلولكـن كـان هـذا يف السـنة  ،للحـوادث
هنـاك نـوع مـن  أي أن ،وعـة التجريبيـةطة أقـل يف نسـبة احلـوادث مـن ا�مفقد كانـت ا�موعـة الضـاب

(التوجيري وآخـرون  .وهو ما صعب تفسريه على الباحثني التأخر يف األثر بالنسبة للمجموعة التجريبية

  )72ص  ،هـ1421،

  

  

  ) نموذج سبوالندر لحوادث المرور7شكل رقم  (

 

 )71هـ، ص 1421التويجري و آخرون ،محمد ( :المصدر 
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  الشباب أكثر عرضة للحوادث:ب . 

معرفـــة   Learning processالـــيت ركـــزت علـــى الـــتعلم حـــاول البـــاحثون يف الدراســـات 

والطريقــة الــيت جتعــل هــذه  ،األســباب الــيت جتعــل ســائقي الســيارات مــن الشــباب يبــالغون يف قــدرا{م
مث كيــف ميكــن تصــحيح هــذا الوضــع مــن خــالل  ،املبالغــة تــؤدي إىل احتياجــات أمنيــة غــري مناســبة

عجزهم وحمدودية قـدرا{م وجعلهـم يـدركون مـواطن يتعلق جبعل الطالب يدركون  األمرهذا  ،التعليم
قــد أوضــحت و صــعوبة إدراك خمــاطر القيــادة،  أمههــا لــديهم لعــل Shortcomingsالضــعف العديــدة 

الـــيت متـــت علـــى جممـــوعتني مـــن دراســـة عـــن املبالغـــة يف مهـــارات القيـــادة بـــني الشـــباب مـــن الســـائقني 
وكـان اهلـدف معرفـة مـدى   ،ادة السـياراتالطالب تلقت كل جمموعة منهما منط تعليم خمتلف يف قيـ

كفــاءة أســلوب التعلــيم التقليــدي مقارنــة باألســلوب احلــديث يف الســيطرة عــن طريــق إيقــاف الســيارة 
وأوضــحت النتــائج أن الطــالب  ،االنــزالقوجتنــب املواقــف اخلطــرة الناشــئة مــن وجــود طــرق شــديدة 

وأ�م علـى الـرغم مـن هـذا  ،كرب يف قدرا{ملى مهارة القيادة أظهروا مبالغة أعطوا تدريبات عالذين أُ 
التدريب مل يظهروا مهارات أفضل يف السيطرة على املواقف الطارئة مقارنة بالطالب اآلخرين الذين 

ويف دراســـة أخـــرى مت تعلـــيم الطـــالب كيفيـــة إدراك ســـلوب التقليـــدي يف تعلـــيم القيـــادة، خضـــعوا لأل
وقد مت تطبيق نفـس األسـلوب مـع  ،سلوب تطبيقيالفائدة من القيادة وفق أفضل شروط السالمة بأ

ســـائق مـــن شـــركة  )900(هم ســـيارات مهنـــة بالنســبة هلـــم بلـــغ عـــددجمموعــة أخـــرى ممـــن تعـــد قيـــادة ال
ما خطــر احلــوادث مبقــدار وكانــت نتيجــة الدراســة أن ا�مــوعتني اخنفــض لــديه ،االتصــاالت الكنديــة

  )72،ص 1421التوجيري وآخرون ،حممد ( .الثلث

 Lifestyle and Accident ب احلياة واحلوادثج . أسلو 
وذلـــك  ،مت يف بدايـــة التســـعينيات تبـــين توجـــه آخـــر يف البحـــث يف قيـــادة الشـــباب للســـيارات  

وقد كشفت نتائج عدد مـن الدراسـات يف  ،بالرتكيز على العالقة بني أسلوب احلياة وخطر احلوادث
حيـث أمكـن حتديـد ا�موعـة ، احلياةهذا اجلانب وجود عالقة واضحة بني خطر احلوادث وأسلوب 

  األكثر تعرضا خلطر احلوادث وا�موعة األقل تعرضا من خالل حتديد منط احلياة ألولئك السائقني.
وهذا املنحى يف دراسة اخللفية الثقافية والعوامل النفسـية واالجتماعيـة مت تطـويره حـىت أصـبح   

وا `ـا عـن حاجـا{م ودوافعهـم لسـن أن يعـربّ يتضمن الطرق اليت حياول سـائقو السـيارات مـن صـغار ا
أســلوب القيــادة لــديهم ومــدى تــورطهم يف احلــوادث تــؤثر علــى الــيت  ،مــن خــالل قيــاد{م للســيارات
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ثر ع تــؤثر علــى أســلوب القيــادة الــذي يــؤ ، أي أن الــدوافج هنــا تشــري إىل وجــود تلــك العالقــةوالنتــائ
 )73،صهـ1421،وني وآخر التوجير حممد (.التورط يف احلوادثبدوره على 

   year – old as driving pupils 16التالميذ يتعلمون القيادة يف أعمار السادسة عشر:د. 
ه البـــاحثون يف هـــذا النمـــوذج التفســـريي حماولـــة تقيـــيم أثـــر مـــن أهـــداف املشـــروع الـــذي أعـــدّ 

مـع اإلبقــاء  )1993(ن عنـه يف العـام علِــسـنة الـذي أُ  )16( لتعلــيم القيـادة إىلختفـيض السـن القانونيـة 
ولقـد كـان اهلـدف مـن هـذا التغيـري إعطـاء الســائقني  ،سـنة )18( علـى قـانون إعطـاء الرخصـة يف سـن

، وذلـــك فرصـــة للحصـــول علـــى خـــربة أكثـــر حتـــت إشـــراف معلمـــني قبـــل أن يقـــودوا الســـيارة منفـــردين
ن واألمـل أ )Sake driver(تلعب دورا كبريا يف إجياد سائق السيارة احلريص عة اخلرباء بأن اخلربةلقنا

بعـض سـلوكيات القيـادة يف حكـم  الطـالب وتغـدو تعلـيم القيـادة إىل زيـادة خـربةيؤدي ختفيض سن 
إضــافة إىل أن القــدرة علــى  انواإلدراك الصــحيح ســوف ينمــو  Awarenceإن الــوعي حــىت  ،العــادة

بعـه يتّ التفاعل السليم مع مستخدمي الطـرق ستتحسـن، ولقـد قـام البـاحثون مبتابعـة األسـلوب الـذي 
وكيفية قيامهم بالتمارين وعدد احلوادث اليت يتورطون  ،صغار السن يف توظيف نظام التعليم املروري

فيهـــا أثنـــاء التمـــارين وغـــري ذلـــك مـــن التصـــرفات إضـــافة إىل قيـــاس تـــأثري اخلـــربة علـــى ســـلوك الســـائق 
اختــاروا أن  وأوضــحت النتــائج أن التالميــذ الــذين بعــد اســتالم الرخصــة،ومــدى تورطــه يف احلــوادث 

، وأن أغلبهم كان أضعاف غريهم )4-3( ى تدريبات تعادلم القيادة مبكرا قد حصلوا علتعلّ  يبدؤوا
ني موعـد حصـوهلم مدارس تعليم السيارات حىت حيـ وأ�م يرتكون احلضور يف ،ميارس التمارين بنفسه

ء قيامهم بالتمارين ، ولوحظ عدم زيادة حوادث القيادة لدى هؤالء الشباب أثناعلى رخصة القيادة
  )73،ص هـ1421التوجيري وآخرون ،حممد ( .يض السن القانونية لتعلم القيادةبعد ختف

    Life longe  training process :هـ عملية التدريب مدى احلياة

 )16(مستخدمي الطريق وسـائقي السـيارات يبـدأ يف مرحلـة مبكـرة قبـل سـن يبدو أن تعليم   
رجريسن من املعهد الـوطين السـويدي ألحبـاث الطـرق واملواصـالت، وقـد كما يشري إىل ذلك ج  ،سنة

وأحد االفرتاضات أن قيمنا األوليـة مهمـة  يف هذا الشأندارس املأجريت دراسات عديدة على دور 
 Future، ونظم وفق هذا النموذج مشروع مسي املستقبل على الطريق "يف تشكيل سلوكنا كسائقني

on the way "،  متوسط حىت �اية املرحلـة  األوىلبرنامج تعليمي للطالب من السنة واشتمل على
، وكان هـذا املشـروع واسـع النطـاق وهـدف أساسـا ساعة من التعليم املروري )120(ضمن الثانوية وت
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ىل هــذه املكونــات ضــافة إباإل، إىل تكــوين اجتاهــات مناســبة حنــو الســيارة واملــرور والنقــل بصــفة عامــة
  .والصحة واالقتصاد وا�تمعحول املرور والبيئة  اامج دروستضمن الربن التقليدية
ســتخدم كأســاس للعديــد مــن البحــوث الــيت انطلقــت القيمــة الواقعيــة هلــذا النمــوذج أنــه اُ لعــل   

فضـال  احلـوادث،وصـيات للتقليـل مـن ، خاصة تلك اليت تتعلـق بـاخلطط واالقرتاحـات والتن نتائجهم
وامــل املســؤولة عــن حــوادث الشــباب واســتمرار العمــل بــه لفــرتة عــن نظرتــه التكامليــة غــري اجلزئيــة للع

مـع ظـروف ا�تمعـات الـيت يطبـق طويلة مما جعلـه عرضـة للتعـديل والتطـوير املسـتمرين فيمـا يتناسـب 
  )74-70،ص هـ1421التوجيري وآخرون ،حممد ( .`ا

حنـــو الســـالمة  ملركبــاتاالجتاهـــات النفســية لســـائقي ا(: النمــوذج املقـــرتح لتفســري حـــوادث املــرور. 4.2.2

  Attitudes of vhicle drivers towards traffic safetyاملرورية):

 ا ملموسا، و{ديدا حليـاة األفـرادأصبحت مشكلة حوادث املرور يف اجلزائر هاجسا اجتماعي
، ومـا زاد مـن درجـة ذلـك املتجـددة إىل التنقـل لقضـاء حاجاتـه تعاظم حاجة الفردتعاظمت درجته ب

واضحة املعامل تعمل على كبح معدالت حوادث املرور املتزايدة عاما بعد إسرتاتيجية غياب التهديد 
عــام، واملتتبــع لوضــع الســالمة املروريــة يف اجلزائــر يــدرك فداحــة املشــكلة واخلســائر النامجــة عنهــا رغــم 

قيقــي ع احلت يف الســنوات األخــرية، وألن الوضــالــذي شــهدته البنيــة التحتيــة للطرقــاالنســيب التحســن 
حلجم حوادث املرور أكثر جسامة مما تشري إليه اإلحصاءات الرمسيـة الـيت تسـتثين مـن حسـابا{ا مـن 
ميوتـــون أثنـــاء فـــرتة تلقـــي العـــالج، يضـــاف إىل ذلـــك مشـــكلة عـــالج املصـــابني الـــذين يـــرث أغلـــبهم 

لكـــات العامـــة وحجـــم اخلســـائر يف املمت ،إعاقـــات مســـتدمية تشـــكل عبئـــا إضـــافيا علـــى عـــاتق الـــدول
العــالج يف املستشــفيات باملصــابني بــاحلوادث بــدل التفــرغ للمرضــى...اخل،  اخلاصــة، وإ�ــاك طــواقمو 

ويطـرح هـذا الواقـع املــروري مـربرات عديـدة تفــرض بـدورها حاجـة ملحــة إلعـداد دراسـات مستفيضــة 
البيئـــة و  ســـائق، املركبـــة، الطريـــقالتســـهم علـــى حنـــو علمـــي بتشـــخيص واقعنـــا املـــروري بكـــل عناصـــره (

وريــة) كــل حســب ختصصــه مــن أجــل اقــرتاح منــاذج تفســريية تنبثــق عنهــا حلــول ناجعــة تســهم يف املر 
التخفيــف مــن حــدة وآثــار هــذه املعضــلة، ومل تظهــر النمــاذج التفســريية الــيت ســبق عرضــها إال ضــمن 
أطــر اختــذت هلــا مبــدأ مشــرتكا هــو " الــتحكم يف حجــم املشــكلة املروريــة ميــر حتمــا عــرب فهــم أســبا`ا 

وقـد اسـتطاعت دولـة مثـل السـويد اسـتنادا إىل أحـد  "اقرتاح احللـول ووضـعها موضـع التنفيـذومن مثة 
التـــوجيري وآخـــرون حممـــد (.)%50( تلـــك النمـــاذج التقلـــيص مـــن حجـــم حـــوادث املـــرور بنســـبة جتـــاوزت

  )  74ص  ،هـ1421،
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بنـاء برنـامج نفـس اجتتمـاعي ضمن السياق العـام لبحثنـا الـنفس اجتمـاعي املوسـوم بعنـوان "

تقـــدمي مقـــرتح والـــذي حنـــاول مـــن خاللـــه  ،اجتاهـــات ســـائقي املركبـــات حنـــو الســـالمة املروريـــة"لتعـــديل 

فهــم أســباب املشــكلة ملــدارس تعلــيم الســياقة يف بالدنــا لتعــديل ســلوك الســائقني انطالقــا مــن حماولــة 

مــن إســقاط املروريــة يف بالدنــا فــإن ضــرورات تتعلــق بــالفروق احلضــارية والثقافيــة واالجتماعيــة متنعنــا 

تلــــك النمــــاذج التفســــريية علــــى واقعنــــا املــــروري، فالبيئــــة املروريــــة جبميــــع متظهرا{ــــا جــــزء مــــن البيئــــة 

ق لسلوك السائقني واجتاها{م النفسية االجتماعية عموما، وليس باإلمكان بلوغ فهم صحيح ومعمّ 

ا حيــتم علينــا اقــرتاح مــن خــالل منــاذج تفســريية ال تراعــي اخلصوصــيات البيئيــة لواقعنــا املــروري، وهــو مــ

منــوذج تفســريي يراعــي تلــك االعتبــارات وخيــدم اإلطــار العــام للدراســة وحيقــق أهــدافها وال حييــد عــن 

  العنوان الرئيس هلا، وميكن إجياز مضمون هذا النموذج التفسريي على النحو التايل: 

دأب البـــاحثون يف علـــم الـــنفس االجتمـــاعي منـــذ وقـــت لـــيس بقريـــب علـــى دراســـة مفهـــوم 

الجتاهـــات النفســـية، وقـــد مســـح البحـــث يف أبعـــاد هـــذا املفهـــوم الكشـــف عـــن تفســـريات وإجابـــات ا

فاعليـة برنـامج ألسئلة حّريت الباحثني طويال، وعند حماولة التأصيل ملوضوع الدراسة اليت تبحـث يف 

تتبــادر إىل الــذهن تلــك العالقــة  ،اجتاهــات الســائقني حنــو الســالمة املروريــةنفــس اجتمــاعي لتعــديل 

املتجذرة منـذ القـدم بـني اإلنسـان والسـالمة عمومـا، فقـد أوجـدت غريـزة حـب البقـاء لـدى اإلنسـان 

وعيـــا أمنيـــا يســـتطيع بـــه احملافظـــة علـــى حياتـــه، وكـــل اآلثـــار التارخييـــة القدميـــة تؤكـــد بوضـــوح علـــى أن 

مكــان الــيت يوليهــا عنايــة كبــرية، فاختيــار ســالمة كــان مــن أهــم مشــاغله اليوميــة اهتمــام اإلنســان بال

بـراج اإلقامة والبعد عن األخطـار الطبيعيـة مثـل جتنـب السـكن قـرب جمـاري السـيول، وبنـاء القـالع وأ

عــن الســالمة يف كــل حركاتــه الفــرد إىل البحــث عــرب عــن ســعي كلهــا دالئــل ت  املراقبــة وحفــر اخلنــادق

من  جتماعيكما يطلعنا الرتاث األديب يف جمال علم النفس اال) 2ص ،2006 النعمة،حممد ( ،وسكناته

يف التخصـص بــ عنـدنا اليت كشفت ما يعرف عند مجهـور البـاحثني خالل حبوث الدوافع واحلاجات 

ل فيه احلاجة إىل األمن قاعدة اهلرم، تلكـم هـي بعـض مـن أهـم "هرم احلاجات ملاسلو" والذي تشكّ 

وم الســالمة باالنتقــال إىل مفهــألفــراد والبحــث عــن األمــن والســالمة الــدالئل عــن الصــلة بــني ســلوك ا

املروريــة ومــا تكشــف عنــه األرقــام ذات الصــلة عــن حتــول الطريــق إىل {ديــد حقيقــي لســالمة األفــراد، 

وعند البحث يف الدالالت اليت حتملها تلـك األرقـام تسـتوقفنا بعـض اإلحصـاءات الـيت تشـري إىل أن 

وهـو الـرقم الـذي  ،مـن حـوادث املـرور ) %85(العامـل البشـري (السـائق) يعتـرب سـببا رئيسـيا يف حنـو 

يربر تركيزنا يف هذه الدراسة على عنصر السائق الذي يشكل أحد أضالع مثلـث السـالمة املروريـة، 
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ورغــم العــدد اهلائــل مــن البحــوث الــيت أجريــت حــول هــذا العنصــر إال أن االســتطالع البحثــي الــذي 
البحــوث أعــّده الباحــث واملشــار إليــه يف فصــل ســابق مــن الدراســة يكشــف عــن عجــز أغلــب تلــك 

علـــى بلـــوغ تفســـريات ميكـــن ترمجتهـــا إىل اســــرتاتيجيات وقائيـــة وعالجيـــة ملموســـة تكـــبح معــــدالت 

احلــوادث والوفيــات واملصــابني، كمــا تكشــف عناصــر ســابقة مــن هــذه الدراســة إىل أن مقــرتح الرتكيــز 
علـــى مفهـــوم االجتاهـــات النفســـية يؤســـس ملكاشـــفة علميـــة عميقـــة لســـلوك الســـائقني، فلـــيس مثـــة إال 

ظورين ممكنني لفهم ما يفعله السائقون أحدمها يعىن مبجموعة من العوامل الداخلية واآلخر يتعلق من
ركبات واإلشـارات مبجموعة من العوامل اخلارجية، حيث خيتص املنظور اخلارجي بظروف القيادة وامل

ملالحظــني، واملعلومــات املتعلقــة بــذلك ميكــن رصــدها مــن خــالل األجهــزة واملقــاييس وتقيــيم ا املروريــة
أمـــــا العوامـــــل الداخليـــــة فتهـــــتم بوجهـــــة نظـــــر الســـــائقني أنفســـــهم واخلاصـــــة بأحاسيســـــهم وإدراكهـــــم 
وأفكارهم املعرب عنها لفظيا، تلك املعلومات اليت ال ميكـن حتصـيلها بـاألجهزة أو املالحظـني بـل مـن 

ة ضــمن خـالل اســتطالع االجتاهــات النفسـية للســائقني كمفهــوم يشـمل كــل تلــك اجلزئيـات الداخليــ
مداخل أو حىت منافذ تشمل الوجدان، املعرفة والسلوك، واألمهيـة العلميـة النظريـة هلـذه اجلوانـب مـن 

غطــي جمــاال واســعا مــن ســلوك األفــراد يف حيــا{م اليوميــة، كمــا منظــور علــم الــنفس االجتمــاعي أ�ــا تُ 
 :الفـــرد هـــي يشـــري الـــرتاث الســـيكولوجي إىل أن الـــتعلم نفســـه ينبثـــق مـــن ثـــالث جوانـــب مميـــزة عنـــد

ويف ذلــك إشــارة ضــمنية ملفهــوم االجتــاه النفســي بــالنظر  ،)حركــي(الوجــدان، املعرفــة والســلوك احلــس 
 الفالسـفة منـذ القـدم عـن هـذا ملكوناته الثالثـة، كمـا أن التعبـري عنـه يكـون بصـورة لفظيـة، ولقـد عـّرب 

نســان الثالثيــة وهــي بــالقول إن ســلوك اإلنســان ينــتظم يف ثــالث جمموعــات متميــزة طبقــا لطبيعــة اإل
وال يزال السيكولوجيون احملدثون  ،Actionوالفعل  Understanding) الفهم Willاإلرادة (الرغبة 

 عـن يتعاملون مع ذلك النظام الثالثي من السلوك فيستخدمون بدل اإلرادة السلوك الوجداين ويعـّرب 
سـبيل املثـال فـإن قيـام السـائق املشاعر والدوافع واحلاجات وكل ما يتفـق مـع أهـداف أفعـاهلم، فعلـى 

قبــل تغــري حــارة الطريــق يعتــرب ســلوكا حســيا حركيــا متضــمنا يف ســياق  Signalingبإعطــاء اإلشــارة 
وتفادي فشل السـائق يف  ع لتفادي الوقوع يف اخلطأ واخلطرحيث يكون لدى السائق دواف ،وجداين

فــادي أخطــاء القيــادة يعتــرب اســتخدام اإلشــارة اخلاصــة بــالوقوف، ويف ضــوء ذلــك فــإن تعلــم دافــع ت
، وغالبــا مــا حتـدث أخطــاء القيـادة نتيجــة احلالــة affective driving skillمهـارة قياديــة وجدانيـة 

الوجدانيــة عنــد وجــود خــربة صــراع بــني الــدوافع حينمــا يقــود الســائق الســيارة بســرعة وتضــعف لديــه 
اعر احلــث علــى العجلــة وعــدم مشــاعر الرغبــة يف احلــذر واحــرتام القــانون لوجــود يف نفــس الوقــت مشــ
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الســـلوك اآلن يســـمى  Understandingالتـــأخري، ومـــا كـــان يطلـــق عليـــه يف الســـابق مفهـــوم الفهـــم 

املعـــريف والـــذي يشـــمل العمليـــات املعرفيـــة والفكريـــة وكـــل مـــا يـــرتبط باختـــاذ القـــرار واجلوانـــب األخـــرى 

ســـلوك اســـتخدام ل املثـــال فســـلوك القيـــادة، وعلـــى ســـبياملتضـــمنة يف أفعـــال األفـــراد ومنهـــا املتصـــل ب

ال يكـــون فقـــط متضـــمنا يف ســـياق  ا إليـــه آنفـــا قبـــل االنتقـــال مـــن ممـــر إىل آخـــراإلشـــارة الـــذي أشـــرن

اختــــاذ أحكــــام كمــــا يعتــــرب إضــــافة هلــــذا أن تعلــــيم الســــائق   ،وجــــداين (دوافــــع) بــــل ويف ســــياق معــــريف

ألن األخطــاء  ،cognitive driving skillاليوميــة مهــارة قياديــة معرفيــة  صــحيحة أثنــاء القيــادة

الختـاذ قـرار غـري صـحيح  املعرفية غالبـا مـا ينـتج عنهـا تفسـري غـري منطقـي لتتـابع األحـداث ممـا يـؤدي

، ال داعـــي الســـتخدام إشـــارة تغيـــري االجتـــاه "أحـــد خلفـــي ومـــن مث عـــرف أنـــه ال يوجـــد مثـــل "أنـــا أ

آخـــر رر ســـائق ة لـــه وعلـــى العكـــس ممـــا لـــو قـــوينطـــوي هـــذا القـــرار علـــى توقـــع حـــدوث أخطـــاء نتيجـــ

والنظريـة الـيت تعتمـد علـى  صـاحبها، وأن هنـاك شـرطي يـراقبين" "أمـامي مركبـة ومـن احملتمـل أن يـدور

تتضـــمن حتديـــدا الختـــاذ القـــرار الصـــحيح أو غـــري الصـــحيح، خاصـــة وأن  compréhensiveالعقـــل 

عـال اخلاصـة بقيـادة النواحي املعرفية تتفاعل مع النواحي الوجدانية الختاذ تلك القـرارات والقيـام باألف

 ،sensorimotorويطلــق علــى تلــك األفعــال الــيت يقــوم `ــا الفــرد الســلوك احلســي احلركــي   ،الســيارة

ويشـــمل كـــل تلـــك اخلـــربات الـــيت تتوســـط اجلـــانبني احلســـي واحلركـــي فعلـــى ســـبيل املثـــال فـــإن إعطـــاء 

ي معقـد يتضـمن تـآزر اليت يسري عليها السائق يعترب فعال حسي حرك Lane مراإلشارة قبل تغيري امل

العني واليد إضـافة لالسـتعداد احلركـي السـتخدام الفرامـل إذا تطلـب األمـر، كمـا يتضـمن لـف الـرأس 

والعنــق للرؤيــة اخللفيــة وعمــل يف اجلهــاز العصــيب وإفـــراز الغــدد وحــديثا صــامتا بــني الســائق ونفســـه. 

  )487،ص1995أبو النيل،حممود (

ن يتضمنها كـل منـوذج تفسـريي يـروم الدقـة والعمـق تلكم هي اجلوانب األساسية اليت جيب أ

دون إغفـــال عنصــر وجانـــب آخـــر ال يقـــل أمهيــة عـــن اجلوانـــب الـــيت ســـبق  ،يف دراســة ســـلوك القيـــادة

ذكرها وهو املعايري واألسس االجتماعية والثقافية، ذلك أن سلوك القيـادة يتشـكل إىل حـد بعيـد يف 

الدراسـات الــيت  اعــة مـثال هلــا تـأثري بــالغ، فواحـدة مــنظـل هــذه الـيت أشــرنا إليهـا، فقــوى ديناميـة اجلم

يعـزى   Aggressive driving عرضـاها يف عنصـر سـابق تشـري إىل أن قيـادة املركبـة بصـورة عدوانيـة

للمعايري واألسس الثقافية اليت تكتسب يف الوسط االجتماعي من األسرة ووسـائل اإلعـالم املختلفـة 

تــنم عــن عدوانيــة اجتــاه اآلخــرين وحنــو الــذات تقليــدا، فلــيس وغريهـا، وصــارت تلــك الســلوكيات الــيت 

ســلوك الفــرد يف ا�تمــع إال حماكــاة لســلوك اآلخــرين، بــل إن الســلوك اخلــارجي القابــل للمالحظــة مــا 
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هـــو إال انعكـــاس لعوامـــل ذاتيـــة تتصـــل بـــاألداء أو القـــيم و االجتاهـــات الـــيت يرمسهـــا ا�تمـــع ويتبناهـــا 

مـن الفـرد حـدوث بعـض األفعـال باخلطـأ فـان جانبـا رئيسـيا منهـا يرجـع إىل أفراده، وأنه إذا مـا تكـرر 

هذه املتغريات، وأن معرفة آرائه يف هذه املتغـريات يتـيح مزيـدا مـن الفهـم للعوامـل املسـببة للحـوادث، 

نفا يف هـذا الصـدد أن السـائق باجتاهاتـه وآرائـه وفكـره اليت مت عرضها آالدراسات  بعضت وقد أكدّ 

رون املشــكلة املروريــة وحــوادث الطــرق بالتــايل فــإن األفــراد عنــدما يفّســو  ســق تفــاعلي،هــو جــزء مــن ن

 املشـــكلة طـــرق وحالـــة املركبـــة بـــل يفســـرونفـــإ�م ال يفســـرو�ا يف ضـــوء حمّكـــات موضـــوعية كحالـــة ال

رورية يف ضوء مدركا{م وأحكامهم واجتاها{م حنو اآلخرين، مما يؤكد على أن تفاعل األفـراد علـى امل

وحتيــــزهم  وفــــق اجتاهــــا{م الذاتيــــة يــــتم يف الغالــــبيــــق ال يــــتم يف ضــــوء متغــــريات موضــــوعية بــــل الطر 

مفهـوم  ج لتعـديل سـلوكات السـائقني يتأسـس علـىتصـميم برنـامحماولـة الشخصي، تبعا هلذا تصـبح 

االجتاهــات النفســية للســائقني أكثــر مــن ضــرورة بــل مــن غــري املنطقــي العــدول عنــه إىل غــريه إذا مـــا 

إىل مــا ســبق ذكــره حــول مضــامني الســلوك وأبعــاد الســلوك الــيت ذكرهــا الســيكولوجيون وهــي اســتندنا 

األبعاد ذا{ا اليت يشملها مفهوم االجتاهات النفسية مبكوناته اليت سبق اإلشارة إليها، فضال عن أنه 

 فالعـارفون مبجــال الســيكولوجيا االجتماعيـة يتفقــون علــى ،خيـدم جزئيــة السـياق االجتمــاعي للســلوك

وقــد ال يتحقــق التكيــف النفســي  ،أن اجتاهــات األفــراد ترتســم وتتحــدد يف ســياق احليــاة االجتماعيــة

  واالجتماعي للفرد إذا ما تبىن اجتاهات خمالفة للجماعة.

 ذج التفسـريي باإلضـافة إىل بسـاطةويعتقـد الباحـث أن مـن أهـم عناصـر القـوة يف هـذا النمـو   

ميكـــن االســـتفادة مـــن حتليالتـــه لبنـــاء اســـرتاتيجيات  ئـــييؤســـس لفكـــر عمليـــايت أو إجرامنطقـــه الـــذي 

عالجيــة تســهم يف التخفيــف مــن حــدة وآثــار حــوادث املــرور علــى النقــيض مــن تلــك النمــاذج الــيت 

ســــبق عرضــــها، حيــــث تســــري أغلبهــــا يف طريــــق مســــدود ال يــــؤدي بنــــا يف �ايــــة التحليــــل إىل نتــــائج 

اهلـدف األهـم  رق وقيـادة السـيارات وبلـوغوإجراءات ميكن اسـتغالهلا لتحسـني وسـائل اسـتخدام الطـ

وهو التقليل من حجم حوادث املرور وآثارها السلبية، يف حني ميكن بلوغ ذلك من خالل النموذج 

التفسريي املقـرتح املرتكـز علـى مفهـوم االجتاهـات النفسـية، فـإذا كانـت أغلـب اإلحصـاءات تعـزو مـا 

طـأ يف السـلوك)، والسـلوك ذاتـه يتحـدد إىل من حوادث املـرور إىل عنصـر السـائق (خ )%85( بتهسن

حـــد بعيـــد مـــن خـــالل االجتاهـــات النفســـية الـــيت حيملهـــا الســـائقون، يصـــبح البحـــث يف طبيعـــة تلـــك 

مفهــوم االجتاهــات النفســية يتــيح أن االجتاهــات املــدخل األصــح لفهــم ســلوك الســائقني، فضــال عــن 
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الجتاهات ممكنـا بلغـة أهـل االختصـاص أمكانية تعديل السلوكيات غري املرغوب فيها ما دام تعديل ا
  يف جمال السيكولوجيا االجتماعية.

  من منظور سوسيولوجي ملشكلة املرورية ا :اثالث

مـن بينهـا  املروريـة تكتسـي أبعـادا خمتلفـة سبق وأن ذكرنا يف مستهل هذا الفصل أن املشـكلة
تـوفر مـن أدبيـات نظريـة البعد االجتماعي، ويروم الباحث من خالل هـذا العنصـر واعتمـادا علـى مـا 

، فعالقــة الفــرد يف ا�تمعــات الناميــة بــاآلالت يم االجتماعيــة باملشــكلة املروريــةتبيــان أثــر وعالقــة القــ
عالقــة أدت بشــكل غــري مرغــوب إىل ســوء اســتخدام املســتحدثة خلقــت قيمــا رمســت مالمــح لتلــك ال

  .ملختلةمنوذجا لتلك العالقة ا –املركبة عموما  –وتشكل  السيارة  ،اآللة
وهــــي عبــــارة عــــن آمــــال وطموحــــات ، فكــــرة االخــــرتاع أوهلمــــافأصــــل كــــل ابتكــــار ركيزتــــان 
ن املرحلــــة األخــــرية مث تعلــــ أفــــراد ا�تمــــع، فينبــــغ فيهــــا أحــــدهماجتماعيــــة تبلــــورت يف أذهــــان بعــــض 

قــل : وتتمثــل هــذه املرحلــة يف نالتنفيــذ التكنولــوجيو الثانيــة هــي  ويســجل باســم خمرتعــه، لالخــرتاع
الرشــاد االقتصــادي وينطبــق ة إىل حيــز الوجــود وتطويرهــا وفــق مقتضــيات االســتعمال وقواعــد الفكــر 

فمـــثًال عنـــد اخـــرتاع الســـيارة كانـــت يف  ،)وغريهـــااتف، التربيـــد، الســـيارة الكهربـــاء، اهلـــ( ذلـــك علـــى
بــأن يســري اإلنســان مــن مكــان إىل آخــر وهــو جــالس علــى  ،األســاس متثــل خيــاًال يــداعب األذهــان

مث كانـــت خيـــاالت بســـاط الـــريح وقصـــص احلـــذاء العجيـــب وغريهـــا مـــن وجـــدانيات  مقعـــده، ومـــن
كان   حيث كتها واستبداهلا باحلركة الذاتيةالشعوب اليت رأت يف توفري الدواب وتغذيتها وحمدودية حر 

 ،ذلك ميثل فتحاً اجتماعياً  كبرياً، وهكذا استغىن علمـاء الفيزيـاء واحلركـة وامليكانيكـا عـن هـذا احللـم
 ،تطــويره إىل آلــة االحــرتاق الــداخلي الــيت كانــت يف بــدايتها تســري بســرعة أبطــأ مــن ســرعة اخليــل ومت

ويســبقها رجــل جيــري ومعــه علــم أمحــر ومصــباح مشــتعل لينــذر املــارة بــأن العربــة قادمــة، مث تطــورت 
ن ق بـــني املشـــاة العـــابرياألنظمـــة املروريـــة مـــع تطـــور الســـيارات والعربـــات ذاتيـــة احلركـــة، وقســـم الطريـــ

وتغري تصميم املدن وأعيد ختطيطها وزاد اتساع الشوارع، فاستحدثت اإلشـارات الضـوئية والعربات، 
وحــددت أمــاكن عبــور  توقــف وأعيــد تقســيم الطــرق وتنظيمهــاوقبلهــا اإلشــارات اللونيــة يف الســري وال
   )44،ص1997الوهيد،حممد (ومرور املشاة وعربات اخليل وحنوها.

حيــث شــهدت ا�تمعــات اإلنســانية  ،قــيم وقــوانني ا�تمــعيــدة األنظمــة كمــا هــو معلــوم ولو 
بنــود بصــياغة  )1905(ســنة   Jules perrigotظهــور أول قــانون لتنظــيم املــرور يف فرنســا حــني قــام

حيــــث  )2، ص2009(األخضــــر دهيمــــي،لتنظــــيم ســــري املركبــــات علــــى الطــــرق، قــــانون ضــــم عشــــر بنــــود
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 ا نظــم تســيريها، وثانيهمــ)التكنولوجيــة(هلمــا املركبــة أصــبحت املركبــات اآلليــة حتمــل شــقني بــارزين: أو 
وقد انتقلت العربات إىل أماكن أخرى مل تنشأ فكر{ـا ومل  ،(الضبط االجتماعي)وقواعد استخدامها

  النتيجة هي تطبيق ثالثية التواصل التكنولوجي واليت متثلت يف:ذ تقنيتها بواسطة أبنائها، و تنف
اهلــدف ألن هنــاك حاجـــة  دام، وكانــت الســـيارات حتقــق هــذامنــط جــدير باالســتقدام واالســتخ -1

  فضالً عن فائد{ا. ماسة إليها
وســـيلة لنقـــل هـــذا الـــنمط اجلديـــد وهـــذه أيضـــاً متـــوافرة حيـــث بـــواخر النقـــل وقطـــارات الشـــحن  -2

  رت إيصاهلا إىل جمتمعاتنا النامية.وغريها، ومعاهد العلوم وبعثات نقل التقنية يسّ 
تمعــات الناميــة علــى هــذه التقنيــة أقبلــت ا�قبــل علــى اســتخدامها و تقنيــة ويُ ه الجمتمــع ينقــل هــذ -3

وسـائل النقـل التقليديـة وهي أحوج ما يكون إليها لطي املسافات والتخلص من خماوف الطرقـات، و 
والنقل عرب امليـاه، أمـا وسـائل النقـل عـرب السـكك احلديديـة  قة مثل الدواب ومشكال{ا الكثريةالساب

 داما{ا داخل املدن غري ذات جدوىنتشار، كما أن تكاليف تأسيسها مرتفعة واستخفهي قليلة اال
صصــية أخــذت بدرجــة ومــن مث أصــبحت الســيارات ســيدة املوقــف، وقــد كانــت يف بــدايتها مهنــة خت

وكانت قوانينها حازمة، والنظـرة إىل ممـارس القيـادة نظـرة تبجيـل واحـرتام، مث حتولـت   عالية من اجلدية
فقــدت صــفتها التخصصــية، وازداد عــدد و  اجتماعيــة ميارســها مــن يريــدإىل ظــاهرة  كــأي شــيء آخــر

وأصـبحت ظـاهرة معتـادة دون أي تقاليـد عريقـة  تشـرت بـني فئـات ا�تمـع بشـكل كبـريالسيارات وان
 حتكمهــا، بــل ســحب عليهــا بعــض أنظمــة ا�تمــع وعاداتــه وقيمــه، ممــا جعلهــا تــزداد خطــورة ومــن مث

تشـــري إحصـــائية لـــوزارة ا املرجـــوة، فضـــمن أطـــر ثالثيـــة التواصـــل التكنولـــوجي قلـــت فاعليتهـــا وفائـــد{
اهلــاتف يف إحــدى الــدول العربيــة إىل أن اســتخدام اهلــاتف ملــدة عشــر دقــائق يف مكاملــة واحــدة يــتم 
توزيعهــا كــاآليت: هنــاك أربــع دقــائق للمقدمــة والســالم والتمهيــد للموضــوعات، مث دقيقتــني للهــدف 

من املكاملة ال  )%80(مث أربع دقائق للتوديع بصورة اجتماعية مناسبة، أي أن  األصلي من املكاملة،
 تليفونية، وعلـى هـذا القيـاسفيمثل احلد الضروري إلجراء حمادثة  )%20(ضرورة له، أما الباقي وهو 

فإن هناك عوامل ومتغريات اجتماعية تؤثر يف تبين التكنولوجيا تشمل اخلصـائص والسـمات املوروثـة 
حتكـم أسـاليب الـيت تخدمة، كمـا أن هنـاك خصـائص قياسـية تتعلـق مبنظومـة القـيم االجتماعيـة واملس

استخدام السيارات وحتدد انعكاسات حجم السـري وكثافـة املـرور الـيت تـؤدي إىل حـوادث كثـرية تنبـع 
بــني قـيم اإلنســان وشـروط اسـتخدام اآللــة، ممـا يقودنــا  Culture Gapمـن اهلـوة أو الفجــوة الثقافيـة 

ىل حالـــة تشـــهد فيهـــا الطرقـــات حـــوادث مؤســـفة يـــروح ضـــحيتها أرواح بريئـــة تـــنجم عنهـــا إصـــابات إ
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األجهــزة ( شــقيها الرمســيب جيــثم علــى صــدور ا�تمعــات الناميــةبشــرية وخســائر ماديــة تشــكل عبئــاً 
 ستفيد من خدمات السـري، وعلى املستوى الشعيب امل)التنفيذية والتنظيمية املعنية باملرور واملواصالت

  )46،ص1997الوهيد،حممد (. واملواصالت
أن التقـــدم  مـــل اخللـــل يف املنظومـــة املروريـــة، حيـــثجم يلخـــص "اهلـــوة الثقافيـــةلعـــل مفهـــوم "

(اجلوانب املادية) مل يصاحبه تقدم يف اجلوانـب املعنويـة واملعرفيـة للمجتمـع مثـل: أنظمـة  التكنولوجي
تظــل قضــايا التخلــف املعنــوي(القيم) تشــكل  الســري وقــيم التعامــل مــع اآللــة ومــع اآلخــرين، ومــن مث

ومـــن ضـــمنها الســـيارات، وذلـــك لســـبب جـــوهري  االســـتفادة مـــن معطيـــات التكنولوجيـــاعائقـــاً أمـــام 
يتمثــل يف عــدم اإلعــداد االجتمــاعي قبــل نقــل التقنيــة، وألن التغــري التكنولــوجي حيتــاج للمــال وزمــن 
قصــري للنقــل، أمــا نقــل القــيم االجتماعيــة ملســايرة التقنيــة فهــي قضــية تســتغرق زمنــاً طــويًال، كمــا أ�ــا 

ا�تمعيــة املختلفــة لتنشــئة أفــراد ا�تمــع وتــربيتهم علــى حتتــاج إىل تضــافر اجلهــود مــن قبــل املؤسســات 
(املؤسســات التعليميــة واإلعالميــة والدينيــة، فضــًال عــن دور األســرة ومؤسســات ا�تمــع  االلتــزام `ــا

املــدين املختلفـــة)، وذلـــك لتنميــة الـــوعي لـــديهم أوالً مبفــاهيم: املركبـــة والطريـــق وقائــد املركبـــة واملشـــاة، 
التنقـــل ضـــمن ضـــوابط ق وواجبـــات األفـــراد واجلماعـــات يف اســـتخدام تســـهيالت وثانيـــاً حتديـــد حقـــو 

وال شك يف أن جتاوز تلـك اهلـوة الثقافيـة والقيميـة يسـتلزم غـرس قـيم الغرييـة جبانـب  املصلحة العامة،
قــيم الذاتيــة حــىت نســتطيع أن نطــرح مفهــوم (ســالمة الفــرد جــزء مــن ســالمة ا�تمــع)، وكــذلك نطــرح 

املـــرور وأنظمتـــه بطريقـــة  حريتـــك عنـــدما متـــس حريـــة اآلخـــرين)، وتطبيـــق قواعـــد مفهـــوم(تنتهي حـــدود
ــــــيس  حازمــــــة ووديــــــة يف ذات الوقــــــت مــــــن خــــــالل إدراك مفهــــــوم(أن النظــــــام املــــــروري حلمايتــــــك ول
ملضايقتك)، عندها رمبا نستطيع إبدال قيم الفردية واألنانية ومعاداة رجل املرور، وغرس قـيم األمانـة 

ا كذلك استبدال مفهوم قانون القوة مبفهوم(قواعد النظام)، فيحرص اإلنسـان مع الذات، كما ميكنن
على عـدم خمالفـة املـرور وصـيانة املركبـة والبعـد عـن القيـادة اخلطـرة، وغـرس مفهـوم الـذات واحرتامهـا، 
ممــا جيعــل اإلنســان خيجــل مــن اخلــروج علــى النظــام املــروري ويقابــل باالســتهجان االجتمــاعي عنــدما 

  )52-50،ص1997الوهيد،مد حم(يفعل ذلك.
وميكننــا أن نؤكــد انطالقــا مــن اســتقرائنا للواقــع املــروري أن ســن األنظمــة والتشــريعات املروريــة 

مــا مل يكــن رجــل املــرور نفســه ومســتخدمو الطريــق علــى نقطــة التقــاء وتفــاهم بــأن نفعــا لــن جيــدي 
وتـدل  ستهتار تعد قيمـاً مرفوضـةهور واالاملصلحة العامة تقتضي احلرص يف القيادة، وأن األنانية والت

على عدم التحضر، فضًال عن الشعور الذايت بأن خمالفة نظام املرور ميثل اعتداءا على ا�تمـع، كمـا 
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يــة االجتماعيــة منهــا أو وهــو األمــر الــذي ترفضــه القــيم الدين {ديــداً لســالمته وأمنــه االجتمــاعيميثــل 
رة لـبعض الـدول الناميـة وعلـى وجـه التحديـد الـدول ومبالحظـة اإلحصـاءات الرمسيـة املتـوفاألخالقية، 

العربيــة حلجــم املركبــات العامــة الرمسيــة جنــد أن الطاقــة االســتيعابية للطــرق واملواقــف تقــل عــن القيمــة 
 هــي نصــف عــدد الســيارات خــالل النهــاراملفرتضــة لعــدد الســيارات املتحركــة يف األوقــات العاديــة، و 

  250( فـرتض لدرجـة اسـتعمال عـادي والـذي هـو يف املتوسـطباعتبار معدل املسـافات األسـبوعي امل
م يوميـاً) أليـام ك 50م أسبوعياً)، وهذا ما تعكسه التقارير لفئة االستعمال العادي، أو ما يعادل(ك

تشـــري اإلحصـــاءات أيضـــاً إىل أن معـــدل القيـــادة يصـــل إىل مـــا يقـــرب يف األســـبوع، و العمـــل العاديـــة 
وهذا ما يستدعي  فة املفرتضة لالستعماالت العاديةضعف املساألف كيلو مرت سنوياً، أي  )24(من

االنتبــاه، إال أن هنــاك جانبــاً مــن القــيم االجتماعيــة املرتبطــة إمــا بالوجاهــة االجتماعيــة يف اســتعمال 
وجعل املشـي علـى األقـدام عمليـة مرهقـة، ممـا  فات القصرية، أو رمبا آثار الطقسالسيارة حىت للمسا

ولعــل م داخــل املدينــة أو حــىت بــني املــدن، رة يفــوق املعــدل املعــروف لالســتخداجيعــل اســتخدام الســيا
للقيـادة كسـائقني رغـم أ�ـم ال  فـراد غـري املـؤهلنيهناك بعداً آخر حلوادث املـرور يـرتبط باسـتخدام األ

حيملــون أي مــؤهالت لــذلك، كمــا أنــه ال يــتم إعــدادهم هلــذا يف منــاطق العمــل، ممــا يضــيف أرقامــاً 
كمــا أن اللجـــوء الســـتخدام   عــدم القـــدرة علــى القيـــادة الســـليمة، ث املــرور النامجـــة عـــنأخــرى حلـــواد

املهدئات أو الكحوليات يضيف قائمة أخـرى مـن احلـوادث النامجـة عـن نقـص القـدرة علـى التعامـل 
مع اآللة ومن مث عـدم القـدرة علـى الـتحكم فيهـا، وعلـى الـرغم مـن أن تـأثري هـذا العامـل يعتـرب تـأثرياً 

وضعيفاً باملقارنة بالعوامل األخرى، إال أنه يسهم مع العوامل األخرى السالفة الـذكر يف تزايـد  نسبياً 
ق، وال شك يف أن هندسة الطر ، معدالت احلوادث املرورية سواء داخل املدن أو بني املدن وبعضها

الطـرق وهي مثل تكنولوجيا العربـات تشـهد تقـدماً ملحوظـاً وتلقـي بأعبـاء إدراكيـة علـى مسـتخدمي 
(الطريـق، املركبــة، الســائق)، وخاصــة الطــرق  يقتضـي االلتــزام `ــا الــوعي الكامـل الــذي تفرتضــه ثالثيــة

، واليت تتطلب سرعات حمددة أعلى من احلد املسموح بـه يف املـدن، كمـا أن High Waysالسريعة 
ام بإرشـادا{ا االلتـز هلا طريقة قيادة خاصة `ا تتطلب مستوى معريف معـني للسـيطرة علـى مفاهيمهـا و 

اوزهــا بعــض الســائقني بصــورة  خاصــة أن الســرعة علــى هــذه الطــرق مــن املمكــن أن جي بصــورة دقيقــة
  )53-50،ص1997الوهيد،حممد (.مما جيعل فيها احلوادث تكون شنيعة وينتج عنها آثار مدمرة كبرية
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  من منظور اقتصادي ملشكلة املروريةا :ارابع

وخاصـــة يف  رات هائلـــة يف معظـــم جمـــاالت احليـــاةبتطـــو  مـــرت البشـــرية خـــالل العقـــود املاضـــية

يف إنتاج  ت أهم مظاهرهمتثل زة نوعية كبرية وتطور علمي متميزترتب عليه قف ،جمال التقنية والتصنيع

الســـيارات علـــى وجـــه التحديـــد ، و مـــة ووســـائط النقـــل الـــربي بصـــفة خاصـــةوســـائط النقـــل بصـــفة عا

قتصــادي ومــا ترتــب عليــه مــن زيــادة يف مســتوى نمــو االاخلاصــة واملركبــات نتيجــة ارتفــاع معــدالت ال

، كمــا أن التطــور التقــين يف هــذا علــى حــد ســواء يف معظــم الــدول املتقدمــة والناميــةالــدخل الفــردي 

، ولكـن هـذا التطـور مل يكـن كلـه حسـنات بـل رافقـه كثـر راحـةا�ال سهل حيـاة اإلنسـان وجعلهـا أ

د ممــثال بالفاقــد يف اإلنتــاج القــومي احمللــي نتيجــة علــى مســتوى االقتصــانعكاســات الســلبية بعــض اال

زيـــادة وتـــرية حـــوادث الســـيارات واملـــرور عمومـــا ومـــا يـــنجم عنـــه مـــن خســـائر اقتصـــادية، فقـــد بلغـــت 

أكثــر مــن  )1994(االقتصــادية علــى ســبيل املثــال يف الواليــات املتحــدة ســنة حــوادث املــرور  خســائر

ــــون دوالر وهــــو رقــــم يتجــــاوز بعــــض ميزان) 165( ــــدول اإلفريقيــــةملي ــــات ال ، 2000،(علــــى الغامــــدي، ي

 دة فقـد جـزء مـن القـوى العاملـةية النامجـة عـن حـوادث املـرور عـاداخلسائر االقتصـاوتشمل  )157ص

(عامر عاما،  )40(أو إصابتها أو إعاقتها مبا أن أغلب ضحايا املرور هم ممن تقل أعمارهم عن سن 

، ناهيـك عـن التكـاليف املمتلكـات العامـة واخلاصـة  تلحقوكذا األضرار اليت )143،ص 2006املطري، 

عيــة وآثارهــا علــى الطبيــة املصــاحبة للحــادث والالحقــة لــه وانعكــاس ذلــك كلــه علــى الناحيــة االجتما

  )179،ص 2005(خالد اخلليوي، .املؤسسة وا�تمعالفرد 

رور، كــزا علــى التــأثريات االقتصــادية النامجــة عــن حــوادث املــتوســيكون جمــال هــذا العنصــر مر   

تتطلــب إلقــاء الضــوء علــى اقتصــاديات الــدول وعالقتهــا باملشــكلة املروريــة لــذا ولكــن هــذه التــأثريات 

إىل انعكــاس التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة علــى جمــال  التطــرق يف اجلــزء األول مــن العنصــر ســيتم

قتصــــادية النقــــل وحــــوادث املــــرور، أمــــا اجلــــزء الثــــاين فسيخصــــص لعــــرض أمهيــــة تقــــدير التكــــاليف اال

الـدول حبسـب مـا تـوفر بـني  للخسائر االقتصادية اليت تتكبدهاحلوادث املرور وعرض بعض النماذج 

لــــي دقيقـــة تتعلـــق بالفاقـــد احمل إحصـــاءاتيـــدي الباحـــث مـــن معطيـــات رقميـــة يف ظـــل عـــدم وجـــود 

  .اجلزائري جراء حوادث املرور

    .انعكاسات التنمية االقتصادية على املسألة املرورية:1.4  

رغـم مـا تقدمـه التنميــة علـى الصـعيدين االقتصـادي واالجتمــاعي مـن ميـزات ومكاسـب ماديــة   

ومعنوية للمجتمع ومؤسساته الرمسيـة واملدنيـة، فإ�ـا ال تسـلم مـن بـروز وظهـور مشـكالت اجتماعيـة 
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ف واقتصــــــادية وتنظيميــــــة مصــــــاحبة هلــــــا بســــــبب براجمهــــــا املتجــــــددة ومتطلبا{ــــــا التنظيميــــــة و التكيّــــــ
  معها.   عي املطلوب من قبل أفراد ا�تماالجتماع
وملــا كــان فعــل التنميــة بــارزا داخــل ا�تمــع حيــث تنمــو مــداخيل أفــراده ومشــاريعهم وأمــاكن   
هــــذا ليس تنشــــط حــــركتيهم وفعــــاليتهم اليوميــــة وتزيــــد مــــن حتركــــا{م داخــــل املدينــــة والبلــــد،و  عملهــــم

ل نقـتيوميـة الـيت تتطلـب السـرعة يف اللفحسب بل تزيد مـن وسـائط التنقـل مـن أجـل إجنـاز أعمـاهلم ا
من مكان إىل آخر، ولعل من أبرز مظاهر التنمية االقتصادية واالجتماعية عنصر النقـل الـذي بـات 
مطلبــا ضــروريا ال ميكــن االســتغناء عنــه بــأي حــال مــن األحــوال انطالقــا مــن دوره احليــوي يف تــدوير 

دورة األفـــراد والطاقـــة والبضـــائع  "  بأنـــه Scott Greerعجلـــة التنميـــة، وقـــد عرفـــه ســـكوت جريـــر
واخلدمات، يقوم `ا فاعلون اجتماعيون لتحقيق أهـداف اجتماعيـة فضـال عـن التكامـل احلاصـل يف 
النشـــاط البشـــري يف املكـــان مـــن خـــالل تبـــادل املنتجـــات واألنشـــطة وجتميـــع وتوزيـــع النـــاس والطاقـــة 

نقـــل مثـــل وســـائط النقـــل العـــام ســـاهم تعـــدد وســـائل القـــد و  )122،ص2006(معـــن العمـــر، ،"والبضـــائع
والقـــاطرات حتـــت األنفـــاق وعلـــى ســـطح األرض وســـيارات النقـــل اخلـــاص واحلـــافالت والشـــاحنات 

شــية واملهنيــة والصــحية والتعليميــة تمــع املــدين علــى املســتويات املعيوغريهــا يف تســهيل حيــاة أفــراد ا�
الطلــب علــى النقــل، فبينمــا تكــون قــوي بــني تقــدم ا�تمــع و ال، مــا يــربز الــرابط ةوالتجاريــة والصــناعي
، جند أن دولة مثل الواليات املتحدة تنفق ربـع تخلفة إىل النقل يف أضيق احلدودحاجة ا�تمعات امل

 دخلها القومي على عنصر النقل مبختلف صوره، وتظهـر إحصـاءات النقـل لـبعض الـدول أن حـوايل
ملباشــر، ومــن البــديهي أن ترتفــع مــن جممــوع القــوى العاملــة توظــف يف جمــال خــدمات النقــل ا )6%(

هــذه النســبة إذا مــا أضــفنا أولئــك الــذين يســتخدمون النقــل بصــورة غــري مباشــرة لقضــاء حاجــا{م يف 
بعض اإلحصـاءات أن الـذين يوظفـون يف جمـال النقـل بصـورة مباشـرة ر وتقدّ  ،املتجددة احلياة اليومية

ـــدين عشـــماوي، ،س وســـبع القـــوى العاملـــة يف الـــدول املتقدمـــةيـــرتاوح بـــني ُمخـــ  )130،ص1990(ســـعد ال
وحيــث أن هنــاك عالقــة بــني تســهيالت وإمكانيــات النقــل املتاحــة ومتوســط دخــل الفــرد، ممــثال يف 
عالقة دخل الفرد بنصيبه مـن شـبكة الطـرق بـالكيلومرت وكـذا نصـيبه مـن السـيارات اخلاصـة، فشـبكة 

، فعــدد مات وطلــب النقــللنســب الســكانية وخــدالنقــل داخــل املــدن وخارجهــا تتناســب طرديــا مــع ا
مليــون مــا  )68(سـيارة و )260( مليــون مركبـة منهــا )328( جتــاوزت )1995( السـيارات املســجلة عـام

يف حـــني تشـــري بعـــض اإلحصـــاءات  )131،ص1990(ســـعد الـــدين عشـــماوي،،بـــني شـــاحنة وحافلـــة نقـــل
هاشـم ( ،رجاتمليون مركبة جتوب طرقات العامل ومثلهـا مـن الـد )800(أن حنو )2006(احلديثة سنة 
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وقـــد ارتفـــع مســتوى ملكيـــة الســـيارات اخلاصـــة كدالــة علـــى التنميـــة االقتصـــادية ) 96،ص2006املــدين، 
واالجتماعيــة الـــيت حققتهــا معظـــم دول العــامل، مـــا انعكــس علـــى مســتوى الـــدخل الفــردي، وأصـــبح 

فقــد امــتالك الســيارات اخلاصــة ال يعــرب عــن حاجــة كماليــة بســبب تســهيالت البيــع وتــوفر الســلعة، 

يف بلـــــدان أمريكـــــا الشـــــمالية  )%43.5(عـــــدلارتفـــــع معـــــدل امللكيـــــة يف الفـــــرتة املشـــــار إليهـــــا آنفـــــا مب

(ســــــــــــــعد الــــــــــــــدين يف بــــــــــــــاقي دول العــــــــــــــامل ) 19.7%(ويف أوربــــــــــــــا و )34.8%(والوســــــــــــــطى، وحنــــــــــــــو

مقارنـة  )2006(مليـون مركبـة سـنة  )6(ويف اجلزائـر بلـغ جممـوع املركبـات حنـو )131،ص1990عشماوي،

) 30،ص2008(م.و.و.أ.ط،ماليـــني مركبـــة  )3(حيـــث كـــان العـــدد يشـــري إىل أقـــل مـــن  )1999(بســـنة 

وكمثــال عــن دول اخللــيج الــيت يرتفــع فيهــا مســتوى دخــل األفــراد، تشــري بعــض اإلحصــاءات أنــه يف 

الوقت الذي كان معدل ملكية السيارات يف اململكة العربية السعودية ال يتجاوز سيارة واحدة لكل 

س���نة ارتفـــع هـــذا املعـــدل إىل ســـيارة واحـــدة لكـــل أربعـــة أشـــخاص  ،)ه���ـ1391(شخصـــا ســـنة  )48(

 )2069479(بلــغ العــدد  )44968( يبلــغ )ه��ـ1391(س��نة وبينمــا كــان عــدد الســيارات  ،)ه��ـ1401(

(عـــــــامر ســـــــنوات  )9( ضـــــــعفا يف فـــــــرتة )14(أي أن العـــــــدد تضـــــــاعف  ،)ه�������ـ1400(ســـــــيارة ســـــــنة 

ل املوضـوعية لعـل أمههـا ارتفـاع أسـعار الـنفط، ممـا ويفسر ذلك جبملة من العوام )18،ص 2005املطري،

خالـد ( ،ساعد على ارتفـاع معـدالت التنميـة االقتصـادية صـاحبه مـن ارتفـاع يف مسـتوى دخـل األفـراد

انطالقــا مــن هــذا املثــال التوضـــيحي متيــل جــل الدراســات إىل الــربط بـــني ف )184، ص2005اخلليــوي، 

مــــة النقــــل يف االجتــــاه املقابــــل، فالتقــــدم االجتمــــاعي زيــــادة املركبــــات والطلــــب علــــى النقــــل وتعقــــد أز 

واالقتصادي كما سبق وأن أشرنا يؤدي لزيادة الطلب على النقل ومـن مث زيـادة الطلـب علـى ملكيـة 

وزيـادة عـدد السـيارات يـؤدي بالتبعيـة إىل  ،سيارات خاصة ملقابلـة تلـك االحتياجـات املتزايـدة للنقـل

ومقابلة هذه املشـكلة تكـون عـن  )بطء احلركة وزيادة احلوادث، (ازدحام مروريتعقد مشاكل املرور 

ووضـــع التنظيمـــات  ،طريـــق تـــوفري تســـهيالت أكثـــر حلركـــة املـــرور مـــن خـــالل توســـيع شـــبكة الطرقـــات

العلميـــة املناســـبة لضـــبط حركـــة املـــرور، األمـــر الـــذي يســـاهم يف رفـــع كفـــاءة النقـــل وخفـــض التكلفـــة 

ومتضـــي املســـألة ضـــمن ) 131،ص1990ســـعد الـــدين عشـــماوي،(،النســـبية الناجتـــة علـــة تعقـــد حركـــة النقـــل

  سلسلة نوضحها بالشكل التايل: 
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 التنمية ومشاكل النقل العالقة بني) 8شكل رقم (

  

 
 )133،ص1990(سعد الدين عشماوي،املصدر: 

  

 :ادية للحوادث املرورية يف العاملالتكلفة االقتص.2.4

مــن الضــروري التــزام �ــج يســمح باالســتفادة مــن ألن توجــه الدراســة اجتمــاعي باألســاس فــإن   

، غـري أن هـذا ال ينفـي العمـل علـى اسـتجالء لعنصر وتوظيفها ضمن عنصـر التحليـلمعطيات هذا ا

العناصر الضرورية الـيت تسـاعد علـى تشـكيل متثـل موضـوعي مـن منظـور اقتصـادي للمشـكلة املروريـة 

املروريـة يشـكل عنصـر البـد منـه يف كـل دراسـة إذا ما علمنا أن تناول التكلفـة االقتصـادية للحـوادث 

يف هـذا البـاب إىل أن  )2000،الغامـديعلـي (حيـث يشـري  ،تروم الشمولية والدقة على حد سـواء

البعـــد االقتصـــادي للمشـــكلة املروريـــة كـــان نقطـــة البدايـــة يف معظـــم سياســـات الســـالمة املروريـــة الـــيت 

حـوادث املـرور ومـا ختلفـه مـن عواقـب ماليـة  وذلـك بعـد أن أصـبحت ،طرحتها وزارة النقل األمريكية

تنـــافس املخصصـــات املاليـــة الـــيت تصـــرفها الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة علـــى بعـــض األمـــراض املزمنـــة 

املنتشرة داخل النسيج االجتماعي األمريكي وهو األمر ذاته الذي تشري إليه منظمـة الصـحة العامليـة 

  واجلدول التايل يوضح ذلك:

  ول يوضح تكاليف حوادث املرور مقارنة ببعض األمراض املزمنةجد )6جدول رقم (

  ميزانية سنوية  

  (مليون دوالر/ سنة) 

  ميزانية األحباث العلمية

  (مليون دوالر/ سنة ) 

  243  998  أمراض السرطان

  297  624  أمراض القلب 

  165  512  حوادث الطرق 

 )140، ص "أ" 2000(عبد الوهاب التحايف، املصدر:
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فإن تقدير التكلفة االقتصادية حلوادث املرور حيقق مجلة من املآرب أمهها  افة إىل هذاباإلض  

(اعتماد التحليالت اإلحصائية املنبثقة عنها يف جدولة مشاريع حتسني مستوى السالمة املرورية، 

 ،)ديةى تقليل أثارها االقتصاإقناع صناع القرار بضرورة االهتمام مبجال الدراسات املرورية عمال عل

لذا تعمل معظم الدول على يد اجلهات الوصية بتقدير اخلسائر االقتصادية النامجة عن حوادث 

. 1: (أ�ا تفق مجيعا على العناصر التالية وقد ختتلف طرق حسا`ا من دولة إىل أخرى إالّ  ،املرور

. 4ف الطبيةتكلفة املصاري. 3 تكلفة إجراءات التأمني. 2 تكلفة تلف امللكيات العامة واخلاصة

وأكثر الطرق استخداما يف تقدير التكلفة  )158ص، 2000الغامدي،علي ( ،الفاقد من أجور العمل)

أسلوب ( االقتصادية حلوادث املرور ينسب للواليات املتحدة األمريكية اعتمادا على طريقتني مها 

ر على الطرق أسلوب اإلدارة الوطنية لسالمة املرو و  )NSC(ا�لس الوطين لسالمة املرور 
)NHTSA(. 

، لكنهما خيتلفان يف طريقة يف عناصر التكلفة املذكورة آنفا ويتفق األسلوبان يف اشرتاكهما

أسلوب اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على  أناستخدام العناصر وتوزيع  التكلفة بينهما، كما 

عل التكلفة النهائية يركز بشكل كبري على عنصر التكلفة االجتماعية مما جي )NHTSA(الطرق 

واجلدول التايل يوضح الفروق بني  ،ضعف ما تصل إليه طريقة ا�لس الوطين لسالمة املرور

  الطريقتني :
  ) : تقديرات تكلفة احلوادث املرورية يف أمريكا حسب الطريقتني7جدول رقم (.

  التكلفة (دوالر أمريكي)  البند  الطريقة

طريقة(

NSC(  

  حادث وفاة 

  حادث إصابة 

  حادث تلفيات 

170000  

6700  

980  

طريقة 

)NHTSA(  

  وفاة

  إصابة حرجة 

  إصابة خطرية {دد احلياة

  إصابة خطرية ال {دد احلياة

  إصابة معتدلة

  إصابة ثانوية 

  إصابة متوسطة

  تلفيات فقط

278175  

192240  

76955  

8085  

4350  

2190  

3185  

520  

   ) 162، ص 2000الغامدي، علي املصدر : (
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فة إىل هذين الطريقتني مثة أساليب عديدة تعتمد حلساب التكلفة االقتصادية باإلضا      

(طريقة الناتج اإلمجايل، طريقة الناتج الصايف، طريقة  )2008(راضي السيد،حلوادث املرور أوردها 

التأمني على احلياة، حساب التكاليف الضمنية الداخلة يف الناتج العام...اخل) وأكثر الطرق 

ى اإلطالق بسبب بساطته هو النموذج الربيطاين يف حساب تكاليف احلوادث استخداما عل

 املرورية واجلدول التايل أسلوبه يف حساب التكاليف االقتصادية حلوادث املرور :

  تكاليف حوادث املرور حسب النموذج الربيطاين) 8جدول رقم (

  متوسط التكلفة لكل مصاب   متوسط التكلفة لكل حادث   شدة احلادث 

  902500  1042410  وفاة 

  102880  124610  إصابات بليغة

  7970  12430  إصابات بسيطة

  جنيه إسرتليين  1240  حادث تلفيات 

  )131،ص2008راضي السيد (املصدر : 

 الوطين الربيطاين ألحباث الطرق على هذا النموذج تشري اإلحصاءات اليت نشرها املعمل ااعتماد

من الدخل القومي يف معظم  )% 2( إىل )% 1(رية قد بلغت من إىل أن تكاليف احلوادث املرو 

إىل حدود يف الدول النامية بل وصل ) %5-2( الدول الصناعية املتقدمة، يف حيت ترتاوح بني

) 100(وبلغ إمجايل هذه التكلفة يف العامل حنو )133، ص2008(راضي السيد، يف أسرتاليا،  )7%(

ر يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها، يف حني أن الدراسة مليا )64( مليار دوالر سنويا منها

مليار دوالر،  )57.2( حنو )1980( اليت قامت `ا وزارة النقل األمريكية أشارت إىل الفاقد سنة

أن إيطاليا واليت تنخفض فيها  )2001( وأظهرت اإلحصائيات الرمسية األوربية اليت صدرت عام

مليار دوالر، صرفت نسبة   )20( لدول األوربية تكبدت خسائر فاقتحوادث املرور مقارنة ببقية ا

وتقدر  )145،ص2006(عامر املطري،كبرية منها ألجل رعاية املصابني فقط يف احلوادث املرورية، 

مقارن  )%50( بعض الدراسات أن التكاليف اليت تدفعها الدول النامية لعالج املصابني ال تتعدى

 )1997عبد العال،مجال (ويشري ) 125ص،2008(راضي السيد، ،على نفس الفئة مبا تنفقه الدول املتقدمة

إىل أنه بالنسبة للدول النامية فإن تكاليف حوادث املرور اليت تقتطع من إمجايل الناتج القومي يف 

وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالوضع االقتصادي املنخفض هلذه الدول،  )%5-2(هذه الدول

حة العاملية إىل أن الوضع يزداد سوءا يف هذه الدول نظرا لقلة اإلمكانيات وتشري منظمة الص
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املشكلة  الة تعمل على تقليل حجماملخصصة يف جمال البحوث املرورية، وعدم األخذ مبعايري فعّ 

بليون دوالر سنويا نصيب  )428( املرورية، وأن تقدير تكاليف احلوادث املرورية يف العامل بلغ حوايل

بليون دوالر وكوريا  )77( بليون دوالر وأوربا حوايل )60( ا والشرق األوسط منها حنودول أسي

مليون  )600( بليون دوالر وماليزيا حوايل )72(مليار دوالر وكوريا اجلنوبية حنو  )4.3( الشمالية حنو

ات دوالر، ويشري املدير اإلقليمي ملكتب منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط أن حكوم

-1( بليون دوالر وهو ما بني )518(دول شرق املتوسط تتكبد سنويا بسبب حوادث املرور حنو

من إمجايل الناتج القومي وهو ما يعادل جمموع املساعدات اإلمنائية اليت حتصل عليها دول  )2%

دث ر البنك الدويل اخلسائر اليت تتكبدها دول إقليم شرق املتوسط بسبب حواالعامل جمتمعة، وقدّ 

باليني دوالر، ويشري تقرير اجلمعية التونسية للوقاية من حوادث ) 7.5( حنو )1999( املرور يف العام

مليار دوالر  )500( املرور أن خسائر حوادث املرور السنوية على الصعيد العاملي بلغ تقدر بنحو

 )146،ص2006ملطري،(عامر ا.من الناتج اخلام الوطين اخلام يف العامل )%1.3( سنويا وهو ما يعادل

  : حجم حوادث املرور يف الوطن العريب وتكلفتها االقتصادية. 3.4

بالنظر إىل عدة عوامل  املرور يف اجلزائر أمر غري يسري تقدير التكلفة االقتصادية حلوادث      

لعل أمهها قلة املعطيات املفصلة اليت تسمح ببناء هذا العنصر، لذا آثر الباحث واعتمادا على ما 

فر من معطيات، تبيان التكلفة االقتصادية للحوادث حمليا من خالل عقد مقارنة بينها وبني تو 

التكلفة االقتصادية الناجتة عن حوادث املرور املسجلة يف الدول العربية، وذلك استنادا إىل الدراسة 

أشارت  اليت توفرت للباحث، حيث باإلضافة إىل مجلة املصادر )2006(عامر املطري،اليت أعدها 

اململكة العربية السعودية إىل أن خسائر  هـ)1409السيف وآخرون،عبد اجلليل (الدراسة اليت أعدها 

لایر يوميا، وتشري اإلدارة العامة  )1581070( رياال أي ما يعادل )2135582676( تتجاوز سنويا

ني خمصص للمعاقكفاقد إنتاجي لایر   )20503600( لسالمة املرور إىل أن اململكة تصرف سنويا حنو

للعناية باملصابني، وما يقارب  لایر )102765500( جراء حوادث املرور، وتصرف حنو

السيف عبد اجلليل (موجهة للعناية الطبية املستعجلة للمصابني يف حوادث املرور، )30000000(

قد إىل أن معدل الفا )8، صهـ1418الصقر، عبد هللا (يف حني تشري دراسة  )5هـ،ص 1409وآخرون،

ماليني لایر سعودي، وأشار  )5( اليومي املادي على طرق اململكة بسبب احلوادث يقدر بأكثر من

أن الفاقد املادي بسبب حوادث املرور يف اململكة  )هـ1417(تقرير مؤسسة النقد السعودي يف عام 

ملالية السنوية اخلسائر ا بلغت )1997عبد العال،مجال  ( من الناتج احمللي، ويف دراسة )%2.2( يتجاوز
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عبد العال، مجال (حنو مليار دوالر سنويا، وأشار يف دراسة أخرى  السعودية بسبب حوادث املرور يف

وهو  مليار لایر )2( السنوية بسبب حوادث الطرق يف اململكة يبلغ حنو جممل اخلسائرأن ) هـ1418

) فقد أشار إىل أن 2004ين،الزهراعبد الرحيم من إمجايل الناتج القومي، أما ( )%3-2( ما يعادل

قيمة  )%85( :التايلمليار لایر موزعة ك )42(بنحو  )هـ1420(تكلفة حوادث املرور قد قدرت سنة 

قيمة اخلسائر املصروفة للعناية باملصابني، يف حني  )%10( قيمة التلفيات، )%5( تعويض الوفيات،

يف اململكة لألسباب املتعلقة املرور  ادثو إىل أن التكلفة االقتصادية حل) 2004العناوسة،حممد ( أشار

  مليار لایر سنويا. )26.8( باملركبة بلغت حنو

 أن حول حوادث املرور )1986( {ا جامعة قطر عامويف قطر تشري الدراسة اليت أعدّ       

مليون لایر قطري سنويا، وأن جمموع  )18( التكاليف املادية اليت ختلفها حوادث املرور تتجاوز

 مليون لایر قطري، إضافة إىل )31( القتصادية بسبب حوادث املرور سنويا جتاوز مبلغاخلسائر ا

وتكاليف األجهزة الرمسية اليت هلا صلة حبوادث  لعائالت املتوفنيعية مليون لایر تدفع كدية شر  )37(

  )151،ص2006.(عامر املطري،املرور كالقضاء والشرطة وغريها

مليون دينار  )17.8(ير إىل أن اململكة تنفق سنويا حنو ويف مملكة البحرين أشارت التقار     

مليون  )20( إىل حنو )1996( مليون دوالر أمريكي، وارتفعت التكلفة يف عام )76( وهو ما يعادل

ألف  )232( ألف دينار منها عبارة تكاليف إدارية ملواجهة حوادث املرور، )804( دينار حبريين،

ألف حبريين كتعويضات عما  )315( دفع شركات التأمني حنودينار خمصصة لعالج املصابني، وت

  )150،ص2006(عامر املطري، ينتج من حوادث املرور.

ويف إمارة ديب فقط اليت يبلغ  )2002( نه خاللفتشري اإلحصائيات إىل أأما يف اإلمارات       

من  حادثا خلفت أكثر )1308( فقد بلغ عدد حوادث املرور )268000( فيها عدد السيارات

حادثا خلفت ما  )3466( متوىف بينما بلغ عدد احلوادث يف إمارة أبو ظيب )185(مصابا و )2198(

أما فيما يتعلق  )112،ص2008(راضي السيد،مصابا  )4839( حالة وفاة وأكثر من )332( يقارب

  :حبجم اخلسائر االقتصادية فقد مت رصدها يف اجلدول التايل
  االقتصادية النامجة عن حوادث املرور يف اإلمارات) تقدير اخلسائر 9اجلدول رقم (

  النسبة املئوية للزيادة  التكلفة بالدرهم اإلمارايت  السنة

1999  1545500  -  

2000  754000  -51.2  

2001  428000  -43.2  
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2002  1082000  152.8  

2003  2617000  131.9  

  )150،ص2006(عامر املطري،املصدر: 

وقد سجلت  ،املرورية استنزافا خطريا للطاقات واملوارد تشكل احلوادثويف األردن        
 )28980( يف أكثر من )13184( شخصا وإصابة )495( وفاة حنو )1995( اإلحصاءات عام

بينما  )113،ص2008(راضي السيد، ،مليون دينار أردين )70( ت قيمتهاحادثا وأدت إىل خسائر تعدّ 

 )100( إىل خسائر فاقت )1995( ت سنةإىل أن حوادث املرور أدّ  إحدى الدراساتأشارت 

بني أن تكلفة احلادث املروري تَ ) 1997( ويف عام )102،ص1997(يوسف عبده، مليون دينار أردين،

دوالر أمريكي، وأن التكلفة االقتصادية  )4590( دينار أردين وهو ما يعادل )3215( الواحد بلغت
مليون دوالر أي ما  )114(  أي ما يعادلمليون دينار أردين )100( حلوادث املرور قد زادت عن

  )151،ص2006(عامر املطري،.الناتج احمللي الوطينمن  )%2( يعادل

 )38589403(العراق يف خسائر بلغ جمموعها تسببت حوادث الطرق ب )1979( ويف العام      

ر اخلسائدينار و  )23652803( خسارة الوفيات بلغت ا عراقيا مقسمة على النحو التايل:دينار 

بينما  ،)3361000( دينار اخلسائر يف املمتلكات )11575600( املتعلقة بالتكفل باملصابني بلغت

قتيال سنة  )3878( فتتشري اإلحصائيات يف اململكة املغربية إىل أن حوادث املرور قد خلّ 
كما أن نصف عدد املعاقني   مرة )13( وهو ضعف عدد ضحايا حوادث املرور يف فرنسا ،)2003(

مليون معاق هم من ضحايا حوادث الطرق، وأن  )2(ملغرب والذين يبلغ عددهم أكثر من يف ا

مليار درهم سنويا، ويف أحدث التقارير اليت  )11( التكلفة االقتصادية للحوادث يف املغرب تزيد عن

من جمموع  )%46.69(  أن تعويضات حوادث املرور تشكل ما نسبتهنشر{ا شركات التأمني تبّني 
  ) 111،ص2008(راضي السيد، .مليون درهم )3.29(ضات اليت تقدمها الشركات، وهو ما يعادلالتعوي

مليــــون دوالر  )400( الدولــــة حنــــو )2004( فــــت حــــوادث املــــرور خــــالل ســــنةويف اجلزائــــر كلّ 

صـاب ومـا يتبـع ألـف م )128( أكثـر مـن )2003( أمريكي، بينما استقبلت املستشفيات خالل سنة

بسبب التكاليف العالجية اليت تتحمل الدولة نسبة كبـرية منهـا، وتـويف أكثـر  ذلك من خسائر مالية

املســـجلة  ســـائروحتتـــل اجلزائـــر املرتبـــة الرابعـــة عربيـــا مـــن حيـــث اخل ،مصـــاب يف املستشـــفيات )1614(

حنـو  )1995( سـنة ، بينما بلغـت اخلسـائر يف ليبيـا)152،ص2006(عامر املطري،. بسبب حوادث املرور

بلغـت قيمـة األضـرار الناجتـة عـن  )2003(و )1994( ر أمريكي، وخالل الفـرتة بـنيمليون دوال )28(
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مليـــون  )11.64( دينـــار ليـــيب، أي أن املتوســـط الســـنوي بلـــغ حـــوايل )116410513(حـــوادث املـــرور 

) إىل أن التكلفــة االقتصــادية بســبب 2005مججــوم،عمــرو دينــار ليــيب، ويف مصــر أشــارت دراســة (

مليــار  )3( مصــري وتقــدر اخلســائر الســنوية بنحــومليــون جنيــة  )60( حنــوحــوادث املــرور قــد بلغــت 

 .دينــار ســوداين )13156560( كلفــة االقتصــادية حلــوادث املــرورتدوالر، بينمــا يف الســودان بلغــت ال

عدد أن إىل  )2003( يف تونس أشارت حصيلة إحصاءات املرور سنةو ، )153،ص2006(عامر املطري،

عــــــدد اجلرحــــــى قتيــــــل و  )1606( راح ضــــــحيتها أكثــــــر مــــــنحادثــــــا  )115444( قــــــد بلــــــغاحلــــــوادث 

أمــــــا مــــــن الناحيــــــة االقتصــــــادية فقــــــد كلفــــــت حــــــوادث املــــــرور اخلزينــــــة التونســــــية حنــــــو  ،)15689(

   )152،ص2006(عامر املطري،.جنيه إسرتليين )288603650(

ول يوضـــح اجلـــدول التـــايل التكلفـــة االقتصـــادية الســـنوية املرتتبـــة عـــن حـــوادث املـــرور يف الـــدو 

  ة وما يقابلها بالدوالر األمريكي:العربية بالعملة احمللي

  ) التكلفة االقتصادية حلوادث املرور يف الوطن العريب بالعملة احمللية وما يقابلها بالدوالر10جدول رقم (

التكلفة االقتصادية لحوادث المرور   التكلفة االقتصادية لحوادث المرور بالعملة المحلية  الدولة

  بالدوالر

  الترتيب

  10  712208  2617000  اإلمارات 

  7  53046023  20000000  البحرين 

  1  16227720140  91000000000  السعودية

  8  187043975  86000000  قطر 

  5  342644320  100000000  الكويت

  12  31824  38589403  العراق 

  6  240893855  168000000  األردن

  3  964352221  5000000000  مصر 

  11  55895  13156560  السودان 

  9  1120958  11640000  ليبيا 

  4  400000000  27200000000  الجزائر

  2  1495344507  11000000000  المغرب

  /  19744626926  /  المجموع 

  )153،ص2006(عامر المطير، المصدر:

مـن بـني  )الرابعـة( ول أن اجلزائـر حتتـل مرتبـة متقدمـةوتكشف األرقام اليت مت عرضها يف اجلـد

دول العربيــة مــن حيــث حجــم اخلســائر الناجتــة عــن حــوادث املــرور، وتشــري البيانــات ذا{ــا إىل أن الــ

السعودية هي أكثر الدول العربية تضررا من اخلسائر اليت ختلفها حوادث املـرور، وقـد أشـرنا آنفـا إىل 

نيـة ومـن خلفهـا مليـار دوالر سـنويا، بينمـا حتتـل املغـرب املرتبـة الثا )1.5( خسائر اململكـة تتجـاوزأن 
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علــى إحصــائيات تراوحــت  وألن اجلــدول اعتمــد، مليــون دوالر )965( كلفــة قاربــتمباشــرة مصــر بت

إىل  )2006،املطــــريعــــامر (فقــــد عمــــد  عامــــا )20( هابــــني القــــدمي واحلــــديث حيــــث تتجــــاوز بعضــــ

يف تقـدير حساب التكلفة االقتصادية حلوادث املرور يف الوطن العريب اسـتنادا إىل النمـوذج الربيطـاين 

علـــــــــــي ( :التكلفـــــــــــة االقتصـــــــــــادية حلـــــــــــوادث املـــــــــــرور والـــــــــــذي تســـــــــــتخدم فيـــــــــــه املعطيـــــــــــات التاليـــــــــــة

  )164ص،2000الغامدي،
متوســـط تقـــدير تكلفـــة احلـــادث املـــروري الواحـــد ســـواء نـــتج عنـــه تلفيـــات يف املمتلكـــات أو  -

 جنيه إسرتليين 5295172=  4) ÷ 1240+ 12430+12461+ 1042410= ( إصابات أو وفيات

 55325= 2)÷7970+102880(= اإلصابة الواحدة مهمـا كـان نوعهـا ط تقدير تكلفةمتوس -

 .جنيه إسرتليين

جنيه إسرتليين مـع مالحظـة أشـرنا إليهـا آنفـا وهـي  902500تقدير تكلفة الوفاة الواحدة =  -
ممـــا تقدمـــه الـــدول الصـــناعية لـــذا ســـيتم  )%50( أن تكـــاليف الـــيت تقـــدمها الـــدول العربيـــة ال تتعـــدى

صــف تلــك القيمــة لتحديــد التكلفــة الــيت تتحملهــا الــدول العربيــة بســبب حــوادث املــرور، حســاب ن

  وبناء على ذلك حتصلنا على اجلدول التايل : 

 ) يوضح التكلفة االقتصادية للدول العريب باجلنيه اإلسرتليين11جدول رقم (
  الترتيب   لية بالجنيهالتكلفة اإلجما  تكلفة المتوفين    تكلفة المصابين   تكلفة الحوادث   الدولة

  14 196472084  39394125  29386335  127691624  اإلمارات 

  6 569064943  2842875  7681905  558540163  البحرين 

  1 3569607443  1877651125  78625905  3303216413  السعودية

  13 195240318  26082259  18664369  150493699  عمان 

  2 1020777626  5144250  3929633  1011703744  قطر

  7 576034324  14214275  6157718  555662231  الكويت

  10 306151216  73417625  22929333  210074268  سوريا

  16 55613628  15071750  8884628  31675221  لبنان 

  15 201775913  69447375  17816366  114512171  العراق 

  3 863294971  34204750  48167096  780923125  األردن

  8 718213000  270750000  63738750  383724250  مصر

  9 541317089  159065620  19986255  362265209  السودان  

  12 260708921  72109750  27803951  160795219  ليبيا 

  11 288603650  74727000  43503083  170373567  تونس 

  5 913475845  173866625  150592469  589016724  الجزائر

  4 1164668313  169715125  225482756  769470432  المغرب

    11341019284  1387548625  773350569  9280120090  المجموع 

  بتصرف من الباحث.  )163،ص2006(عامر املطري،املصدر: 
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 ناء على متوسط التكلفة احملسوب وفقونستنتج من خالل معطيات هذا اجلدول أنه ب    

تصادية للحوادث املرورية، وما ينتج عنها من إصابات النموذج الربيطاين يف تقدير التكلفة االق

ووفيات وتلفيات فإن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة األوىل، حيث بلغ ما تفقده اململكة 

، وفيما مليار جنيه إسرتليين )3.6( ما يقاربوهو  العربية السعودية سنويا بسبب احلوادث املرورية

ا اجلزائر بفعل حوادث املرور فإن املعطيات الرقمية يف اجلدول تشري إىل يتعلق بالتكلفة اليت تتكبده

غري أن املعطيات هذه قد ختفي احلجم  ،أن اجلزائر تتبوأ املرتبة الرابعة عربيا من حيث حجم اخلسائر

احلقيقي هلذه املشكلة بالنسبة لعدد السكان وعدد املركبات اليت جتوب الطرقات فضال عن املدى 

مبا أ�ا ترسم مالمح اخلسائر االقتصادية إذا كان معظم ضحايا حوادث املرور هم  ،لوفياتالعمري ل

من الفئة العمرية املنتجة لذا كان لزاما علينا أن حندد ونعمل إفراد عنصر يهتم باملشكلة املرورية يف 

ات العالقة بالدنا من منظور إحصائي يعىن بعرض املشكلة املرورية وفق معايري {تم باملتغريات ذ

حىت تكتمل الصورة عند الباحث قبل الولوج إىل اجلزء امليداين وهو ما تتناوله صفحات العنصر 

  التايل من هذه الدراسة.

  حجم وواقع املشكلة املرورية يف اجلزائر :خامسا 

أصبحت حوادث املرور وما يرتتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية من أبرز املشكالت 

ر ا�تمعات، وتربز هذه املشكلة بشكل ملموس وحاد يف البلدان النامية، ورغم اليت تعيق تطو 

فإن الدراسات تشري  بني ا�تمعات الصناعية والناميةتباين عدد السيارات مقارنة بعدد السكان 

من إمجايل عدد السيارات يف العامل ويقع  )%80( إىل أن الدول الصناعية املتقدمة متتلك حوايل

من  )%20( من قتلى حوادث السيارات، بينما متتلك الدول النامية حوايل )%40( منفيها أقل 

  )107ص،2008(راضي السيد،من قتلى حوادث املرور )%60( السيارات يف العامل ويقع فيها أكثر من

أحباث الطرق الربيطاين إىل أن معدالت الوفيات يف الدول  عمليف هذا اجلانب يشري م   

تصل إىل ثالثني ضعفا للمعدالت السائدة يف الدول األوربية، ومع  بعدد السيارات النامية باملقارنة

بينما تبدي الدول  يف مبسببات ونتائج حوادث املرورذلك فالدول النامية ليس لديها االهتمام الكا

ر حسب ويوضح الشكل التايل نسب حوادث املرو  ،املشكلةالصناعية املتقدمة اهتماما بالغا ب

  .منظمة الصحة العاملية قاليم املعتمد منتوزيع األ
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   توزيع نسب حوادث املرور يف خمتلف األقاليم العاملية )9شكل رقم (

  
  

  )11،ص2006(حمسن العجمي،املصدر: 

 جمموعمن  )%50(عن  زيدت حوادث املرور يف قاريت إفريقيا وآسيانسبة ويظهر الشكل أن 
القومية  من اإلدارة )Joseph Tessmer )1999يشري حوادث املرور يف العامل، من جهة أخرى 

األمريكية يف دراسته اليت جاءت بعنوان "مقارنة إحصائيات حوادث .مللسالمة على الطرق يف و.

املرور العاملية" إىل أن معرفة مستوى السالمة يف الواليات املتحدة األمريكية يتضح كثريا بعد 

بالدول املتقدمة يف جمال سالمة املرور مثل أول أوربا صة اخلامقارنتها بإحصائيات حوادث املرور 

يف دراسة  )Homburger Wolfgang )1999الغربية واليابان وكندا، ضمن نفس السياق يشري 

فق مؤشرات سالمة بعنوان "أسس هندسة حركة املرور" على أمهية املقارنة بني إحصائيات الدول و 

تلك املتعلقة خبصائص السائقني املتورطني يف حوادث املكانية والرتكيز على املرور الزمنية 

  ) 9ص ،2005(عامر املطري،املرور.

 استنادا على األساس املتقدم عمد الباحث إىل بناء هذا العنصر من أجل توفري األرضية

غريها من الدول يف هذا مة املرورية يف اجلزائر و مستوى السال الالزمة من أجل عقد املقارنة بني

ام، وحتديد مكامن اخللل يف املنظومة املرورية احمللية من حتليل مكاين وآخر زمين دون املبحث اهل

املصابني يف حوادث املرور، ومن شأن ذلك أن يساهم يف ملتغريات الدميوغرافية للوفيات و إغفال ا

ة صورة متكاملة نسعى إىل تشكيلها متهيدا لبلوغ نتائج ميدانية مدعمة حبقائق وأرقام مستقا رسم

من واقعنا املروري، وتنبع أمهية هذا العنصر من العناية اليت توليها الدول املتقدمة لعملية حتليل 

وذلك من خالل مجع  )،حوادث املرور(حوادث املرور، فهي أشبه ما تكون بعملية تشخيص للداء 

تاجات تساعد املروري إىل استنيف البحث البيانات وفرزها وتلخيصها يف أرقام وأشكال تقود احمللل 

 وانتشار استخدام املعلومات تقنية يف املذهل التطور يف اختاذ قرارات متعلقة بالسالمة املرورية، ومع

 بيانات حتفظ إذ لتحليل احلوادث، آلية أنظمة متتلك املتقدمة الدول من كثريا فإن اآليل احلاسب
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 حيث الغرض، هلذا متصم آيل حاسب بواسطة برامج ملفات يف وترميزها مجعها بعد احلوادث
 مواقع يف املرورية واحلركة للطريق اهلندسي بالتصميم مرتبطة ببيانات أخرى البيانات هذه ربط ميكن

 املتغريات بعضها عالقة دراسة يف احمللل يساعد البيانات بني اآليل الربط تلك احلوادث، هذا
وأسبابه  سائق بنوع احلادثوسن ال جنس عالقة أو مبكان وقوعه، احلادث نوع عالقة مثل ببعض،
األمهية  (علي الغامدي،ب ت)و )2006املدين،هاشم ( كل  ويلخص )266ص علي الغامدي، ب ت،(،وهكذا

  العلمية لعملية حتليل حوادث املرور يف النقاط التالية: 
معرفة حجم املشكلة ومقارنتها بالدول املتقدمة يف جمال السالمة املرورية، استنادا إىل مقارنة  -
 عشرة آالف مركبة مسجلة.ساكن و مائة ألف كل لمعدل الوفيات واإلصابات  اعيتر 
 معرفة الفئات العمرية األكثر عرضة للخطر كاألطفال وكبار السن واملشاة والسائقني. -
االستقراء املستقبلي حلجم احلوادث املتوقعة مما يتيح لإلدارات واملؤسسات املعنية توفري  - 

مة كاملستشفيات واألطباء واحتياجات الطوارئ واملستلزمات القضائية االحتياجات املختلفة الالز 
 ).34،ص 2006املدين،هاشم (. وغريها

دراسة جدوى الربامج واملشاريع املرورية املطبقة للحد من احلوادث كفعالية أجهزة التصوير  - 
 وكفاءة اإلصالحات اليت أجريت على مستوى التقاطعات.صة بالسرعة اخلا

 ذلك.  أسباب على للتعرف للمواقع اليت تكثر فيها حوادث املرور تفصيلي تقييم - 

 لوقوعها، املشرتكة احلوادث واألسباب أمناط عن واضح تصور إلعطاء إحصائية مؤشرات بناء - 
 .املرورية احلوادث مشكلة مواجهة يف التخطيط املستقبلي يف أساسًيا دورًا ذلك ويؤدي

 مسببات كشف .احلوادث فيها وقوع قبل اخلطرية املواقع اكتشاف يف تساعد أساليب بناء -
  رخصة على احلصول اختبارات التوعية وحتسني برامج تصميم يف منها لالستفادة احلوادث
 )267الغامدي، ب ت، ص علي (السياقة. 

يرتكز على وتشخيص الواقع املروري  املرور حوادث حتليل نظام يف الرئيسي املطلب غري أن
 يتيح استخدامها بشكل احلوادث ومعلومات تلك بيانات ومجع ،بدقة املرور حوادث تسجيل

ها املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات بيسر، وهو ما ال تتيحه الدراسات التحليلية اليت يعدّ 
بشكل يسمح بالوصول إىل البناء العلمي الذي يرومه الباحث، لذا اعتمد هذا البناء التحليلي 

و ة من الباحث استنادا إىل ما توفر من بيانات لتشكيل األرضية املناسبة حنعلى حماولة اجتهادي
عند استقراء نتائج التقارير اليت تعكف على نشرها منظمة الصحة ف، بلوغ ما مت اإلشارة إليه آنفا



   

 

 واالقتصادي السيكولوجي، االجتماعي السالمة املرورية يف املنظور :الفصل الثاين

120  

العاملية عن أسباب الوفاة يف خمتلف أحناء العامل، يتبادر حينا إىل األذهان االعتقاد بأن مشكلة 
املرور أضحت تنافس األمراض واألوبئة كسبب رئيس للوفاة، وتزداد املشكلة تعقيدا مع  حوادث

السيارات مبختلف األشكال ، وزيادة إنتاج ارتفاع عدد السكان يف العامل وتوسع شبكة الطرقات
واألنواع، وأصبحت السيارة مع ما تقدمه من فوائد مجة تيسر حاجات األفراد سالحا ذا حدين 

قها السليب حبياة اآلالف من البشر أغلبهم يف سن الشباب، كما أن حوادث املرور تودي يف ش
عاما والسبب التاسع يف أسباب الوفاة  )35 -5(هي السبب الرئيس لوفاة األفراد من الفئة العمرية 

ويوضح اجلدول التايل عدد الوفيات اليت تسببها حوادث املرور مقارنة  ،يف مجيع الفئات العمرية
  )45الغامدي، ب ت، ص علي (.ها من أسباب الوفاةبغري 

  ) يوضح عدد الوفيات بسبب حوادث املرور مقارنة ببقية أسباب الوفاة12جدول رقم (
  النسبة  2001سنة   النسبة  2000سنة   النسبة  1999سنة   نوع الحادث والوفاة

 %100  56.554.000  % 100  55.694.000 %100  55.695.000  الوفيات في العالم

  % 9  5.103.000  % 9.1  5.062.000 % 9.1  5.101.000  لوفيات من اإلصاباتا

  % 2.3  1.493.000  % 2.3  1.260.000  %  2.2  1.240.000  حوادث المرور

  % 0.6  343.000  % 0.6  315.000  % 0.5  257.000  حوادث التسمم

  % 0.7  385.000  % 0.5  283.000  % 0.6  347.000  حوادث السطو

  % 1.4  652.000  % 1.4  650.000  % 1.2  596.000  ريقحوادث الغرق والح

  %  1.55  849.000  % 1.5  815.000  % 1.6  893.000  االنتحار

  % 0.9  510.000  % 0.9  520.000  % 0.9  527.000  القتل والعنف

  % 0.4  230.000  % 0.6  310.000  % 0.5  269.000  الحروب

  )189، ص2005اخلليوي، خالد املصدر:  (

حجم الوفيات اليت تسببها حوادث املرور، وهي األرقام  املدرجة يف اجلدول وتوضح األرقام
اليت جعلت منها واحدة من األسباب العشرة الرئيسية للوفاة يف العامل، ويف الواليات املتحدة يراوح 

األول والسبب الرئيس   الثامن يف مجيع الفئات العمريةترتيبها كسبب رئيس للوفاة بني اخلامس إىل
ها سنويا إدارة سنة، واستنادا إىل التقارير اإلحصائية اليت تعدّ  )33( اة يف الفئة العمرية أقل منللوف

 ىالنقل يف الواليات املتحدة األمريكية فإن عدد الوفيات جراء حوادث املرور يف ازدياد سنة تلو 
ارتفع عدد ، حيث )2003(و) 2000( األخرى، وهو ما تربزه املقارنة يف عدد الوفيات بني سنيت

حالة وفاة سنة  )44000( إىل ما يربو عن )2000( حالة وفاة سنة )41821( الوفيات من
بسبب احلوادث اليت جتاوز عددها ستة ماليني حادث  دقيقة )13 –12( ، مبعدل وفاة كل)2003(

وألن معدل الوفيات واإلصابات بسبب  )2005،191اخلليوي،خالد ( ،)2003( مروري خالل سنة
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فال  )73، ص2008(م.و.و.أ.ط،،جرحيا يوميا )168(قتيال و) 11(املرور يف اجلزائر ال يربو حوادث 
يسعنا القول بأن اجلزائر أفضل حاال من الواليات املتحدة األمريكية ألن األمر يتعلق بعوامل 

  حيددها عدد السكان واملركبات و هو ما توضحه البيانات املدرجة يف اجلدول التايل: 
  مركبة يف بعض الدول املختارة10000ساكن و100000الوفيات لكل  معدل) 13جدول رقم(

  آالف مركبة 10الوفيات لكل   الدولة  ألف من السكان 100الوفيات لكل   الدولة

  1.0  أيرلندا  5.9  بريطانيا

  1.2  بريطانيا  6.5  السويد

  1.2  النرويج  6.6  هولندا

  1.2  اليابان  6.8  النرويج

  1.3  السويد  7.3  فنلندا

  1.3  سويسرا  8.2  اليابان

  1.4  هولندا  8.2  سويسرا

  1.6  فنلندا  8.9  ألمانيا

  1.6  ألمانيا  9.1  الدنمارك

  2.0  اأمريك  9.8  البحرين

  2.2  الدنمارك  10.0  المغرب

  2.4  فرنسا  11.8  النمسا

  2.7  إسبانيا  13.4  فرنسا

  2.9  البحرين  13.4  نيوزلندا

  3.1  التشيك  14.0  بلجيكا

  6.8  تركيا  15.3  اأمريك

  14.0  السعودية   18.0  الكويت

  19.0  األردن  19.1  البرتغال

  24.0  سيريلنكا  23.2  كوريا

  25.7  سوريا  23.9  اإلمارات 

  36.0  قبرص  24.0  عمان

  44.0  بنجالدش  32.8  السعودية 

  )26،ص2006املدين،هاشم (املصدر: 

 بـ عدد السكان احملددوقد تضمن اجلدول أرقاما حول عدد الوفيات استنادا إىل 

وتظهر األرقام حجم االستنزاف من الفاقد يف  ،)10000( ـوعدد املركبات احملدد ب )100000(

املوارد البشرية، كما تربز ارتفاع معدل الوفيات يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدة خاصة 
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يل من آثارها يف رية قصد التقلواليت تويل عناية خاصة بربامج السالمة املرو  ،منها ةاالسكندينافي

   وميكن توضيح حمتوى اجلدول السابق بالشكلني التاليني: استنزاف األفراد،

  
  شخص 100000الوفيات بسبب حوادث املرور لكل ) 10شكل رقم (

  
  33، ص2004تقرير منظمة الصحة العاملية،  املصدر: 

  

   من السكان 100000دث املرور لكل معدل اإلصابات والوفيات النامجة عن حوا) 11شكل رقم (

  

  32، ص2004تقرير منظمة الصحة العاملية، املصدر: 

دول العامل ميكن و إمجال القول يف هذا العنصر وحجم خطورة حوادث املرور يف خمتلف 

واملركز  استنادا للمعطيات اإلحصائية اليت قدمتها منظمة الصحة العاملية تلخيصه يف اإلطار التايل

 :ين للوقاية واألمن عرب الطرقاتالوط

  )74،ص2008(م.و.و.أ.ط، على المستوى الوطني  )11،ص2006(محسن العجمي، على المستوى العالمي

، مبعدل ) فردا19حنو ( 100000معدل القتلى لكل  بلغ

) يف 20.2(وذات الدخل املرتفع،بلدان اليف ) 12.6(

ليم شرق إقيتكبد ، املتوسط وأالبلدان ذات الدخل املنخفض 

من  )%7() مليون نسمة 492املتوسط الذي يقطنه (

امل، فيما تبلغ نسبة اإلقليم األورويب ـوع القتلى يف العـجمم

عدد )، ويبلغ %10) مليون نسمة (874الذي يقطنه (

 شخص سنويا. 1800000يف العامل قتلى حوادث املرور 

، و حادث مرور يوميا 107مصابا في  168قتيال و 11

 157باإلضافة إلى  حادث. 100كل قتيال في  11

مصابا لكل مليون  1747حادث./  100مصابا في كل 

قتيل لكل  803قتيال في كل مليون ساكن ./  119 ساكن.

مصابا لكل مليون مركبة./  11758 مليون مركبة .

  .100000حادث لكل  7502
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  :)2001( غايةإىل  )1970( ايل سريورة وأرقام حوادث املرور منذ سنةويلخص اجلدول الت

   2001إىل غاية سنة  1970معطيات عن مستوى السالمة املرورية يف اجلزائر منذ سنة  ) 14جدول رقم (

  عدد المركبات   عدد الجرحى   عدد القتلى   عد الحوادث   السنة

1970  24437 1374 27430 335600 

1971  24163 1484 20072 344300 

1972  23619 1601 21883 367200 

1973  25714 2106 23423 396702 

1974  28444 2313 24618 439200 

1975  29484 2579 31071 498701 

1976  31424 2862 27530 532409 

1977  31111 3061 27860 605836 

1978  32616 3046 30143 678179 

1979  32335 3114 30118 746900 

1980  33275 2967 31928 816376 

1981  36428 3216 35616 852000 

1982  27742 3134 35347 919185 

1983  29154 3315 35596 1038186 

1984  29497 3628 36612 1130221 

1985  35308 4134 37936 1335364 

1986  34899 3948 38548 1606601 

1987  34292 3699 38002 1819241 

1988  33186 3473 37937 1928317 

1989  31372 3241 36565 2037058 

1990  29673 3410 36955 2142203 

1991  27585 3218 35702 2242203 

1992  27550 3654 34726 2355364 

1993  24842 3673 32689 2451601 

1994  20141 4022 26198 2549241 

1995  20127 3621 26768 2644223 

1996  24052 3457 32227 2742306 

1997  25982 3526 34429 2786257 

رت عن أسف ) مليون إصابة50و 20رحى ما بني (عدد اجلو 
) 2020حبلول سنة (و  اليني حالة عجز دائمة،) م5(

)وعدد الوفيات إىل حنو %60سريتفع عدد املصابني بنحو (

ارتقاء و  الفقرية منهم يف الدول )%90( ) مليون3.2(

   حوادث املرور إىل املرتبة الثالثة عامليا كسبب رئيس للوفاة.
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1998  28804 3554 38135 2818681 

1999  31639 3885 43765 2886064 

2000  35762 4025 51494 2947517 

2001  38393 3768 54624 / 

  )http://www.cnpsr.org.dz  نقال عن،(م.و.و.ا.ط)املصدر:  (املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات
  

وبشكل جلي التطور الذي عرفه  عند حماولة استنطاق األرقام املدرجة يف اجلدول يتضح

ات مبا يف ذلك اخلاصة والعامة قطاع النقل يف اجلزائر إنطالقا من العدد املتزايد يف عدد املركب

ماليني مركبة مبعدل قارب  )5.2( حنو )2006( مركبات النقل اجلماعي والذي بلغ مع �اية عامو 

ة الوطنية للمركبات إىل عامل الدخل ويعزى هذا النمو السريع يف احلظري  ،مركبة لكل ستة أشخاص

الوطين الذي شهد ارتفاعا كبريا، حيث يشري الديوان الوطين لإلحصائيات أن الدخل الوطين يف 

 )3465074.9( إىل )2001( مليون دينار ليصل سنة )44293.9(كان يقدر ب) 1974( سنة

 السنوات األخرية وهي كلها يف باإلضافة إىل التسهيالت اليت شهدها سوق السيارات مليون دينار،

ت إىل زيادة حركة السري على الطرقات، وكان من املنطقي أن تسجل زيادة مطردة يف عوامل أدّ 

عدد حوادث املرور، وتربز البيانات املدرجة يف اجلدول النمط التصاعدي يف عدد حوادث املرور 

اجع عامل أمن الطرقات ليس وهي الفرتة اليت ارتبطت برت  ،إذا ما استثنينا سنوات التسعينات

 ،بسبب احلوادث ولكن بسبب األعمال اإلرهابية اليت شهد{ا أغلب الطرق الوطنية والوالئية

لدرجة أن أغلب األشخاص أصبح خيشى التنقل على الوجه اخلصوص ليال بني الواليات ومناطق 

رور تصاعده الوطن، ومع استتباب األمن وازدياد معدل حركة السري عاود معدل حوادث امل

حادث مروريا، وهو الرقم  )38393( حنو )2001( التدرجيي حىت بلغ عدد احلوادث خالل عام

 )61139(حادثا مروريا خلفت أكثر من  )40885( ليبلغ )2006( الذي شهد ارتفاعا خالل سنة

حالة وفاة، وهو ما يقودنا إىل الربط بني عدد السكان وعدد حوادث  )4177( مصابا وأكثر من

للحكم على مستوى السالمة املرورية على  امرجعي الذي يشكل هو اآلخر معدالو  ،املرور

الطرقات، ويف هذا الصدد يشري املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات إىل أن عدد السكان يف 

وهو ما انعكس على معدل  ،اجلزائر تزايد بشكل الفت مقارنة بسنوات السبعينات والثمانينيات

حادثا لكل مليون نسمة، وأكثر ما  )1210( أكثر من )2006( ث املرور الذي بلغ سنةحواد

وسنة  )1970( من خالل املقارنة بني سنيتألرقام عدد القتلى، فيلفت انتباه القارئ يف ثنايا هذه ا

يتضح معدل الزيادة بنحو ثالثة أضعاف، واستنادا إىل املعطى ذاته تشري اإلحصائيات  )2000(
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ة الصادرة عن املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات (م.و.و.أ.ط) إىل أن عدد القتلى احلديث

قتيال يف املنطقة احلضرية  )709( صنفوا حسب املنطقة إىل ،قتيال )4177( بلغ حنو )2007( سنة

وعند مقارنة عدد القتلى بسبب حوادث  ،)%83.03( أي ما نسبتهيف املنطقة الريفية،  )3468(و

 )57( أي حنو )%1.38( يتضح أن مثة زيادة مبعدل )2006( مع نظريه عام )2007( رور سنةامل

حادثا  )39010( على املستوى الوطين )2007( حالة وفاة، وقد بلغ عدد حوادث املرور خالل سنة

حادثا يف املناطق الريفية بأمهية نسبية بلغت  )22042(و يف املناطق احلضرية )16368( منها

، كما تشري املعطيات إلحصائية أن قتيال )4177(جرحيا و )61139( جمملهاخلفت يف  )56.5%(

أكرب عدد من احلوادث حيث مت  الثالثي الثالث (شهر جويلية، أوت، سبتمرب) من السنة شهد

حادث مروريا، ولعل ذلك يرتبط باحلركة املتزايدة خالل موسم االصطياف  )11311( تسجيل

تكثر التنقالت من وإىل املناطق الساحلية يؤدي بدوره إىل االزدحام  والدخول االجتماعي حيث

واالختناق املروري، ويبقى شهر أوت من أكثر شهور السنة تسجيال حلوادث املرور، حيث بلغ 

من جمموع  )% 12.36(حادث بنسبة تقدر بأكثر  )4043( جمموع احلوادث يف هذا الشهر حنو

فيمكن إبرازها من خالل احلوادث بني أيام األسبوع ومؤشر  احلوادث املسجلة، أما عن العالقة

    اجلدول التايل:

  ) جدول توزيع حوادث المرور خالل أيام األسبوع15جدول رقم (

  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين   األحد  السبت  

عدد 

  الحوادث

6005  6129  7551  6122  6242  5694  3067  

  %7.86  %14.60  %16.00  %15.69  %14.74  %15.71 %15.39  النسبة

  ) 24 ،ص2008(م.و.و.أ.ط، المصدر:

وهو ما يربز أن أكرب عدد من احلوادث يقع يوم األربعاء، بينما يوم اجلمعة األقل تسجيال 

حلوادث املرور، وهو ما ميكن تفسريه بعاملي �اية وعطلة األسبوع على التوايل، أما عن مؤشر عدد 

على املستوى الوطين فقد بلغ عددهم حنو  )2007( ور خالل سنةاملصابني يف حوادث املر 

مبعىن  ) %31.80( بلغتجرحيا يف املناطق احلضرية بأمهية نسبية  )19440( جرحيا منهم )61139(

جرحى يف كل ساعة وهي النسبة اليت ارتفعت مقارنة بالسنة اليت سبقتها  )7( أن طرقاتنا تتسبب يف

وألن الثالثي الثالث هو األكثر تسجيال حلوادث املرور كان من املنطقي ، جرحيا )1019( بزيادة حنو

أن يكون أيضا األكثر تسجيال لعدد املصابني حيث بلغ جمموع املصابني خالل هذا الثالثي حنو 
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أما عن العالقة بني  ،)%1.97( قدرت بنحو )2006( جرحيا بزيادة نسبية مقارنة سنة )18752(

  .يمكن رصده يف اجلدولالشهور وعدد املصابني ف
  توزيع عدد الحوادث والمصابين والوفيات حسب الشهور )16جدول رقم (

  النسبة  عدد الوفيات  النسبة  عدد المصابين  النسبة  عدد الحوادث  الشهر

  %7.64  319  %7.32  4477  %7.57  2954  جانفي 

  %6.18  258  %5.92  3618  %6.62  2583  فيفري

  %6.80  284  %7.23  4423  %7.31  2853  مارس 

  %20.61  816  %20.47  12518  %21.51  8390  الثالثي األول

  %6.75  282  %6.91  4425  %7.23  2820  أفريل

  %7.40  309  %8.05  4919  %8.34  3253  ماي 

  %9.17  383  %9.13  5584  %9.01  3515  جوان 

  %23.32  974  %24.29  14728  %24.57  9586  الثالثي الثاني

  %9.22  385  %10.56  6457  %10.00  3901  جويلية 

  %11.47  473  %11.14  6811  %10.36  4043  أوت

  %9.10  380  %8.68  5304  %8.63  3367  سبتمبر

  %29.78  1244  %30.38  18752  %29.00  11311  الثالثي الثالث 

  %8.79  367  %9.56  5845  %9.54  3720  أكتوبر

  %8.09  338  %7.55  4618  %7.70  3002  نوفمبر

  %9.41  393  %7.95  4858  %7.69  3001  ديسمبر

  %26.29  1098  %25.06  15321  %24.92  9723  الثالثي الرابع

  )11،30،47،ص،2008المصدر: (م.و.و.أ.ط،

يتبادر إىل الذهن حينا حجم   عدد املصابني بسبب حوادث املرور النظر إىلوعند 
األطقم وانشغال  اإلقامة يف املستشفىمصاريف العالج و  يف صورةاخلسائر اليت تتكبدها الدولة 

وهو ما يساهم يف تعطيل وترية النمو فضال عن اإلصابات واإلعاقات  ،العاملة فيها `ؤالء املصابني

غلب حوادث املرور تفرز إصابات مستدمية تشكل عبئا ، ذلك أن أاليت تلحق `ؤالء املصابني

اإلحصاءات  إضافيا على املصاب وا�تمع على حد سواء، وعند التأمل يف فئات املصابني تطالعنا

ومن فئة السائقني بلغ عدد  )1097( مصابا بلغ عدد املصابني املشاة )41699( بأنه من جمموع

واألكثر عرضة لإلصابات هم من فئة الركاب حيث بلغ عددهم  ،مصابا )11753( املصابني

، مصابا، واألكثر إيالما يف حوادث املرور هو مؤشر عدد الوفيات يف حوادث املرور )28849(حنو

حيث تشري املعطيات اليت يقدمها املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات إىل أن عدد الوفيات 

منهم يف املناطق الريفية بأمهية نسبية تقدر  )3468( قتيال )4177( حنو )2007( بلغ سنة

يتضح ارتفاع معدل عدد القتلى على  )2006( ومقارنة مع نفس الفرتة من سنة )%83.03(ـب
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كما أن الثالثي الثالث هو األكثر تسجيال لعدد القتلى من   ،)%1.38( توى الوطين بنحواملس
حوادث املرور، أما عن الواليات األكثر تسجيال لعدد القتلى فتشري اإلحصاءات ذا{ا للمركز 

ثر من قتيال تليها والية اجلزائر بأك )230( والية باتنة بنحو للوقاية واألمن عرب الطرقات فتربزالوطين 

وهي الواليات اليت تتسم عموما بزيادة يف  ،قتيال )162( قتيال ويف املرتبة الثالثة وهران بنحو )184(

 )14،15،24(بنحو  ت واليات تندوف وإليزي وتيسمسيلتعدد السكان بينما تظهر اإلحصاءا

فا لوالية، وخالالسكان يف ا كثافةالقتلى و  قتيال وهو ما يظهر معقولية التفسري الذي يربط بني عدد

 )478(هم من فئة املشاة بملؤشر املصابني تظهر اإلحصائيات أن أكثر القتلى يف حوادث املرور 

فئة السائقني مث مباشرة تليها  إلشارة إليه يف عناصر سابقة،وهو ما يتسق مع  ما سبق ا ،حالة وفاة

 عن توزيع فئة القتلة حسب ا، أم)55،ص2008(م.و.و.أ.ط،قتيال على التوايل )115و 148( ـالركاب ب

  :س فيمكن إبرازه يف اجلدول التايلالسن واجلن
  ) توزيع عدد القتلى حسب السن والجنس17جدول رقم (

  النسبة   المجموع   اإلناث  الذكور  الفئة 
 % 20.59  146  51  95  سنوات 9أقل من 

10-14  41  7  48  6.77%  

15-19  33  7  40  5.64%  

20-24  69  5  74  10.44%  

25-29  66  4  70  9.87%  

30-34  40  8  48  6.77%  

35-39  26  5  31  4.37%  

40-44  26  5  31  4.37%  

45-49  28  4  32  4.51%  

50-54  22  6  28  3.95%  

55-59  26  6  32  4.51%  

60-64  20  5  25  3.53%  

65-69  17  10  27  3.81%  

70-74  23  6  29  4.09%  

  %6.77  48  12  36  سنة  75أكبر من 

  ) 55،ص2008ط،المصدر: (م.و.و.أ.

القتلى هم من الذكور وهو أمر منطقي تربره عوامل عدة  وتربز أرقام اجلدول أن أغلب 

لعل أمهها أن حركة الذكور وتنقلهم تفوق معدالت تنقل اإلناث كما أن أغلب السائقني هم من 

اليت  الذكور، وتظهر األرقام املدرجة يف اجلدول أعاله حجم الفاقد يف الفئات العمرية الشابة

بينما نسبة الفئة  ،عاما )15( هم من الفئة العمرية أقل من )%27.36( فما نسبته ،تتكبدها الدولة
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وهو ما يربز أن فئة الشباب هي الفئة األكثر عرضة حلوادث  ) %50( منتجة تفوقفئة اليت تعترب 

توزيع  وهو أمر تربره جداول ،املرور من حيث مؤشري عدد املصابني والقتلى على حد سواء
  :السائقني املتورطني يف حوادث املرور وميكن توضيحه من خالل الشكل التايل

  نسب توزيع الفئات العمرية املتورطة يف احلوادث) 12شكل رقم (

  

  ) 69،ص2008(م.و.و.أ.ط، املصدر: 

  

وقد يعزى  ،تسببا يف حوادث املروراب األكثر تعرضا و النسب أن فئة الشبو وتظهر األرقام 

ن حتقق القيادة الوقائية اليت من شأ�ا أا إىل قلة الوعي مبخاطر الطريق وعدم اإلحاطة بقوانني هذ

الذي ميكن أن  ملستوى التعليمي واملركز الوظيفيوقد يرتبط هذا العامل با ،سالمة السائقني

وميكن توضيح توزيع السائقني املتورطني يف حوادث املرور حسب  ،ينعكس على سلوك السائق

   :كز الوظيفي من خالل الشكل التايلر امل

  
  توزيع السائقني املتورطني يف حوادث املرور حسب املركز الوظيفي) 13شكل رقم (

  

  ) 69،ص2008(م.و.و.أ.ط، املصدر:

سبة مئوية بلغت نويربز الشكل أن السائقني البطالني هم أكثر الفئات تسببا يف احلوادث ب

وهم أولئك الذين ميتهنون مهنة السياقة بنسبة  ،نيائقني املتمرسمباشرة فئة الس ليهات )22.17%(

رتبط أساسا األخرية منطقية إىل حد بعيد ذلك أن وظيفتهم ت وتبدو هذه، )% 21.44(بلغت 
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، يف احلوادثأكثر من غريهم من الفئات، وال مينع عامل اخلربة لديهم وقوعهم  باستعمال الطريق

اخلربة يف السياقة تظهر اإلحصائيات اليت قدمها املركز الوطين هذه األخرية بسنوات عالقة وعن 

للوقاية واألمن عرب الطرقات على املستوى احلضري يف جدول ترمجه الباحث من خالل الشكل 

   التايل:
  توزيع السائقين المتورطين في الحوادث حسب أقدمية رخصة السياقة ) 14شكل رقم (

  
   ) 69،ص2008(م.و.و.أ.ط، المصدر:

وتظهر األرقام والنسب املشار إليها يف الشكل الصلة الوثيقة بني خربة السياقة ومعدل 

ورغم أن اإلحصائية ال تغطي إال املنطقة احلضرية فهي معطى يكفي  ،التعرض حلوادث املرور

  .ربة يف الوقاية من حوادث املرورلنستدل على أثر عامل اخل

 رورية يف بالدنا، والذي تنحو فيهشكلة امللعل ما سبق عرضه من أرقام يكشف حجم امل

السالمة منحى تصاعديا، يزيد من حدة أثارها املتعددة وجسامة اخلسائر البشرية واملادية،  مؤشرات

ولعل أهم معطى احصائي من مجلة األرقام اليت مت عرضها هو العامل البشري كسبب رئيس يف 

الدراسة الذي يبحث يف اجتاهات  ولعل موضوعحوادث املرور، وهو األمر الذي ينبغي معاجلته، 

سائقي املركبات حنو السالمة املرورية يساهم بقدر بسيط يف تشخيص املنظومة املرورية يف بالدنا، 

    فيف من آثارها.ادفة إىل تقليص حجم احلوادث والتخمن أجل رسم السياسات اهل

    سادسا: بعض التجارب الرائدة يف جمال السالمة املرورية

عالقة بالسالمة املرورية، فإن المدار الصفحات السابقة وما تضمنته من عناصر ذات على   

ما هي إال حماولة للمساعدة على مزيد فهم ألسباب  ات واألفكار اليت تضمنتهاالبيانات واملعطي

ورية تبقى رغم ذلك السالمة املر ة ومدى انتشارها وما ختلفه من آثار اقتصادية، هذه الظاهر 

لية اجتماعية بالنظر إىل صلتها املباشرة مبناشط احلياة اليومية وإنشغاال هاما لبعض السلطات إشكا

العمومية ورهانا حضاريا وإنسانيا ال يزال يف حاجة إىل جهد تعبوي متواصل وعمل علمي ميداين 
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روري قتامة املشهد املهم فيه مجيع األطراف ذات الصلة مبوضوع السالمة املرورية، ورغم دؤوب تس

رمسية لعدد احلوادث وما ختلفه من قتلى ومصابني إحصاءات يف اجلزائر وفق ما سبق تبيانه من 

، فإن األمل مبحاولة تغيري معامل هذا املشهد ال يزال قائما وتكلفة إقتصادية تقع على عاتق الدولة

شارة إليها ذلك واليت متر حتما خبطوات ثالث سبق اإلبشرط أن تتوفر القاعدة الصلبة لتحقيق 

. حبث علمي جاد يف أسباب وعوامل 2.االعرتاف بوجود مشكلة حلوادث السري ببالدنا 1وهي 

  . وضع احللول املقرتحة موضع التنفيذ.3املشكلة املرورية وإقرتاح حلول 

ومن املفيد للمهتم مببحث السالمة املرورية اإلطالع على جتربة الدول املتقدمة يف هذا ا�ال   

، اهتمام يعكسه التخطيط احملكم عت مسألة السالمة املرورية على رأس قائمة اهتماما{اواليت وض

ري دوري يف األطر الفكرية لتلك الربامج ائية وختصيص استثمارات ضخمة، وتغوتكثيف الربامج الوق

حجر  لمي الذي شكلقد برز الدور اهلام للبحث العوفق ما تقتضيه خصوصيات كل مرحلة و 

تلك اخلطط والربامج، ومع تزايد االهتمام باملوضوع نشرت الواليات املتحدة األمريكية الزاوية يف 

"أمريكا تتحرك بسالم" وذلك ضمن إطار سياسة وثيقة بعنوان  )1990(على سبيل املثال سنة 

النقل املعتمدة حينها، واليت جاء يف مضمو�ا أن املواطنني ال يشغلهم أمر بقدر ما يشغلهم 

سالمتهم وأمنهم، كما تذكر الورقة أن السالمة حتظى بأولوية عليا حىت يف الواليات اهتمامهم ب

"، ويف السياق ذاته ذكرت مؤسسة السالمة للسيارات سوتاتعد رائدة يف هذا ا�ال مثل "منياليت 

أن سالمة املرور على الطرقات السريعة مل  )1991(سنة  (ASF)يف الواليات املتحدة األمريكية 

تمكرز على جمموعة املعايري املعتمدة يف ستينيات القرن املاضي فقد استجدت ظواهر جديدة تعد ت

تستدعي التصدي حلوادث السري على جبهة عريضة من اإلجراءات واليت ميكن إمجاهلا يف العناصر 

  التالية: 

 إعداد برامج السالمة على الطرق السريعة. -

 الطرقات. احلاجة إلدارة معلومات تتعلق بالسالمة على -

 إعتماد أحباث حول سلوك السائقني. -

 دعم إدارة التصميم وإدارة الطرقات. -

 دراسة سالمة الراجلني. -

 حتسني أساليب السيطرة على املرور. -

 )123-122، ص 2008حمسن العجيمي، ( إعتماد وسائل مالئمة لواقع املرور بالطرقات. - 
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تبدو املشكلة يف تصاعد متواتر مية باالنتقال إىل واقع السالمة املرورية يف الدول النا  
وهي حباجة ملزيد اهتمام ودعم سياسي، وقد عجزت بأمت معىن الكلمة الدول ومبعدالت عالية 

النامية على مواكبة التغريات املفاجئة يف جمال النقل والتنقل، بسبب ضآلة احملتوى الرتبوي والثقايف 

وتركز االهتمام على توفية سعة النقل  على مواكبة التطور احلضاري الذي شهده قطاع النقل

وشبكة طرقات وفق اإلمكانيات املتاحة بعيد عن النظرة الشمولية اليت تربط بني أجزاء املنظومة 

املرورية، وقد خلص تقرير منظمة العواصم واملدن اإلسالمية الوضع الراهن لكثري من الدول النامية 

  أمهها: يف جمال السالمة املرورية يف عدد من النقاط

اتج القومي اإلمجايل على األقل من الن %) 01(يعادل  اتبلغ التكلفة االقتصادية للحوادث م -

 أحيانا يف بعض الدول. %) 03(  وقد تصل إىل

 معظم الدول النامية ليست هلا إجابات واضحة وخطط وحلول مناسبة للواقع املروري احلايل. -

 شكل عام يف غالبية الدول النامية.تردي سياسات النقل ووضع السالمة املرورية ب -

  )125، ص 2008حمسن العجيمي، (                          

تكشف السطور السابقة اهلوة السحيقة بني درجة االهتمام مبوضوع السالمة املرورية بني 

يف الوضع املمكنة كم طريق األقصر للوصول إىل درجة التحالدول املتقدمة والدول النامية، ويبدو ال

االقتداء بتلك النماذج اليت اعتمد{ا الدول املتقدمة يف حتقيق السالمة املرورية حماولة روري هو امل

وهو ما وتركيزها على تشكيل سلوك مستخدمي الطريق اعتمادا على أمهية التعليم والرتبية املرورية، 

 تقدمه مجلة النماذج التالية: 

  النموذج األول:

من بني أبرز التجارب الدولية يف جمال حتقيق السالمة يشكل النموذج األيسلندي واحدا 

ت احمللية دارااأليسلندي بالتعاون مع اإل جملس املروراملرورية اعتماد على التعليم املروري، حيث قام 

، من خالل  تنمية الوعي بالسالمة املروريةىليف أيسلندا بإنشاء مدرسة سالمة املرور، واليت {دف إ

 مخس، جرى تقسيمهم إىل  سنة )16 – 3(سن د الذين ترتاوح أعمارهم بني فئة األفرااستهداف 

  )23- 22ص ، هـ1424رشدان املطريف، (فئات عمرية على النحو اآليت: 

 :سنوات )5-3(الفئة العمرية  -

جمانية حتتوي على القصص املصورة، والقصص  يقدم ا�لس هلذه الفئة مادة تعليمية

على مرات متقطعة تقدم {نئة بعيد امليالد، و ، بطاقات ق اللعباملسموعة، وكتب التلوين، أورا



   

 

 واالقتصادي السيكولوجي، االجتماعي السالمة املرورية يف املنظور :الفصل الثاين

132  

، ة مرات سنويا، مصحوبة برسائل أبوية آلباء املستهدفنيىل ستخالل السنة الدراسية مبعدل أربع أ

للطفل يف جمال  ، من مث السلوكيةة عن سبل زيادة احلصيلة املعرفية`دف تزويدهم مبعلومات كافي

  .السالمة املرورية

 سنوات: )6-5(ئة العمرية الف -

للسالمة املرورية يف املدارس اإلبتدائية،  ، يقام كل صيف برنامجيميةضافة اىل املادة التعلباإل

ويل  )2500(طفل و )6000( حيضره كل عام حوايليشارك فيه جهاز املرور واإلدارات احمللية، و 

مقاطع للدمى، وصور مرورية، و  ومعلم، ويستمر هذا الربنامج ملدة يومني تقدم فيه عروض مسرحية

  .قصرية `دف تبصري األطفال بأخطار الطريق اليت تواجههمسينمائية 

 :نة وهم طالب املرحلة اإلبتدائيةس )12-6(الفئة العمرية  -

دمها املدرسة، وذلك من خالل درس تقدم هلم مادة علمية من ضمن اخلربات اليت تق

لتعامل األمثل مع املشكالت املرورية، طفال على ااأل أسبوعي يف مهارات احلياة، يهدف إىل تعويد

واحرتام قواعد وأنظمة املرور، وكيفية استخدام وسائل النقل، باإلضافة إىل كيفية تفادي األخطار 

  .الناشئة عن استعمال الطريق

 :نةس )15-13(الفئة العمرية  -

  :دف إىل{سية مكثفة يف السالمة املرورية و تقدم هلم مواد درا

 .دور الطالب ودور اآلخرين يف السالمة املرورية فهم  -1

 .فهم مدلوالت اإلشارات والعالمات املرورية  -2

 .إدراك األخطار الناشئة عن السرعة العالية  -3

 .التعرف على املركبات املختلفة واألخطار الناشئة عن استخدامها  -4

 .هاة هلا، وآلية صيانتالكلفة التشغيليالتعرف على آلية عمل املركبات، و   -5

 .تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو السالمة املرورية واملرور  -6

 :سنة 16عند بلوغ املستهدف  -

صاد يف احلقول بعد احللللعمل يف موسم الزراعة و الطالب أيسلندا بلد زراعي وهو ما يضطر 

 -يةبالتعاون مع املركز الوطين للمواد الرتبو  –يسلندي ساعات الدراسة، لذلك اعد جملس املرور األ

املعدات ر الناجتة عن استخدام املركبات و ، تتمحور حول املخاطدريسية خاصة `ذه الفئةمواد ت
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املرور قيادة تلك  إدارة يزلتعليم قيادة املركبات الزراعية، كما جت تعقد فصول تدريبيةالزراعية، و 

  )23-22ص ، هـ1424رشدان املطريف، ( .سنة )16(املركبات للبالغني سن 

   :ثاينلالنموذج ا

مريكي يف حتقيق السالمة املرورية اعتمادا على مبدأ الرتبية ميثل النموذج الثاين النموذج األ   

املرورية للنشأ من أجل خلق جيل مشبع بقيم الثقافة املرورية، وبسبب نظامها الفدرايل وتعدد 

إعداد املشاريع ة مراكز البحث املتعلقة بالسالمة املرورية جيري يف الواليات املتحدة األمريكي

التشخيصية لسلوك مستخدمي  التعليمية والربامج التدريبية استنادا إىل ما تقدمه نتائج الدراسات

الطريق، وهو ما أدى إىل إثراء الساحة االمريكية بالعديد من الربامج واملشاريع سيقتصر عرض 

  : NHTSAالسريعة األمريكية  بعضها استنادا إىل ما أوردته اهليئة القومية لسالمة املرور بالطريق

برنامج حول  )1973( يف الواليات املتحدة االمريكية اعتمد عام Marylandففي والية 

السالمة املرورية يتكون من مئة و عشرين درسا لزيادة املعرفة املتعلقة بالسالمة املرورية، وذلك 

ادس، وقد تناولت هذه الدروس لتنمية املهارات اليت هلا صلة بالنواحي املرورية لطالب الصف الس

تعليمات السالمة اخلاصة بقيادة السيارات، وركوب احلافالت، وقيادة الدراجات، وقد ركزت تلك 

الدروس على تصور الطالب عن السالمة املرورية و االجراءات اجلنائية، كما اشتملت الدروس 

{دف إىل تكوين مفاهيم  والدراجات والبيئة املرورية، وقد كانت تعلى معلومات عن احلافال

ن الوالية قدمت دروسا عن عن السالمة املرورية لدى الطالب، هذا باإلضافة إىل أ مهاراتو 

قد كانت رورية من خالل مواد الرياضيات والقراءة والعلوم والدراسات االجتماعية، و السالمة امل

باإلضافة إىل وجود  هذه الربامج تشتمل على وسائل تساعد املعلمني على تقدمي هذه الدروس

  )36، ص2000حممد البقمي، ( .أفالم وكتب حول السالمة املرورية

جرى إعداد دليل حول يف الواليات املتحدة االمريكية  )1977( عام Wisconsinيف والية و 

ارة السالمة دية لضبط اللقاءات املطلوبة لتدريس وإعداد املعلمني للسالمة املرور السالمة املرورية وإ

علمني يف جمال السالمة امل رتاحات للجامعة يف الوالية إلعدادققد قدمت إورية يف املدارس، و املر 

  الربنامج املعد على ا�االت التالية : املرورية، و قد تضمن

 .السالمة العامة -1

 .مة املروريةتعليم السال -2

 .العناية باجلرحى -3
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 .كالت اليت تواجه التعليم املرورياملش -4
 .وادثالسلوك املرتبط باحل -5
 )37، ص2000حممد البقمي، (                          .أساليب السالمة املرورية -6

كية طورت برامج يف الواليات املتحدة االمري )1989(عام  New Yorkويف والية نيويورك 

ضع مية حول و يعلتاملناهج ال للسالمة املرورية، {دف إىل تنمية مهارات إعداد املدرسني ومصممي

  :جيات للسالمة املرورية، وقد هدف الربنامج إىلاسرتاتي

 .باع السلوك الصحيح أثناء القيادةتنمية مهارات الطالب حول ات -1

 ثناء القيادة .االختيار بني البدائل أ -2

 .اذ القرار الذي حيد من اخلسارة واخلطراخت -3

 اختاذ القرار يف حالة املخاطرة . -4

  )37، ص2000حممد البقمي، ( .استخدام النقل أثناء اخلطر -5

 )19-15(اليت شارك فيها مراهقون يف والية هاواي شكلت نسبة احلوادث  )1994( يف عام

غلبهم طالب املرحلة الثانوية، أن نسبة احلوادث املسجلة بالوالية، حيث يشكل م )%11.1(سنة 

ة نشطأج درا إقادر على ، اجة املاسة ملنسق لسالمة املروروزارة التعليم باحل القائمون علىواعرتف 

ثناء القيادة أمهها تعاطي املخدرات قبل و أتعليمية يف نظام التعليم العام ختاطب قضايا املرور، ومن 

سقا تربويا لسالمة املرور رشحت وزارة التعليم من )1996( يف عام، و مانوجوب استخدام حزام األو 

، ب باملرحلة الثانويةلطالامواد تعليمية خاصة بسالمة املرور، مقدمة للمدرسني و عداد إيكلف ب

) 350(حضرها ما يزيد عن  )1996(نشطة التعليمية بعقد ست دورات يف عام األ أتبدحيث 

قامة لبعض املعارض واحلفالت وتقدمي بعض اهلدايا إوالد، تضمنت هذه الدورات ) 250(مراهق و

 )1998(فيه عام شارك عداده وتنظيمه و إالطالب ب، قام سبوع، واستمر املشروع تطورايف �اية األ

قيمت مثاين أو  ،جمموعة من املواد التعليمية) 3700(مراهق قدمت فيه ) 2100(عن ما يزيد 

، ليبلغ عدد املشاركني فيه ذاعة املشروع بعد ذلكوتبنت بعض املدارس وهيئات اإل ،مهرجانات

  :مههاأروع الكثري من النجاحات لعل حقق هذا املشقد و ، والد) 100( طالبا و) 5000(

  .)1996(عام  )%8.9(إىل )%11.1( دث املرورية املتعلقة بالكحول منخنفاض نسبة احلواإ -

  سبوع .ملراكز الشرطة يف عطلة �اية األ اخنفضت الشكاوى املقدمة - 



   

 

 واالقتصادي السيكولوجي، االجتماعي السالمة املرورية يف املنظور :الفصل الثاين

135  

جل أنظم احلمالت التوعوية من قوم بت، تاملرورية داخل املدارس الثانوية نشاء فرق السالمةإ -

 )24ص ، هـ1424دان املطريف، رش(   .نظرائهم وجمتمعهم

دليل لتطوير برامج تعليمية {دف إىل تدريس عد أ )1987(عام  Washingtonيف والية واشنطن و 

التقاطعات على . 2 حركة السري .1(:الطالب عملية إختاذ القرار اثناء القيادة، وقد كان الرتكيز على

أرصفة أو إشارات مفاجئة أو يف و تصرف يف حالة وجود منعطفات ضيقة أال.3. اخلطوط السريعة

حاالت النقل . 6. تفادي اخلطر .5. إجراءات احلصول على رخص القيادة. 4. حالة تغيري املسارات

املسؤوليات . 9.ف يف املسارات، اخلطوط السريعةاالختال. 8.خصائص السيارات . 7. يف السيارات

التخطيط . 11. حدوث احلوادث االجراءات القانونية بعد. 10. القانونية لقائد السيارة

 )38، ص2000حممد البقمي، ( . )صيانة العربات.12.للسفر

قامت الوالية بوضع دليل للمعلمني، يوضح كيف  )1983(عام  New Yorkيف والية نيويورك و 

  :ذا الدليل يشتمل على توضيح مايليها فيه مهارات السالمة عند الطالب، و ن يعززو ميكن أ

 .روريةقواعد السالمة امل -1

 .السالمة املرورية لطالب املدارس املواضع اليت ميكن من خالهلا تدريس -2

 .فيما خيص نظام السالمة املرورية ،األنشطة اليت يقوم `ا طالب املدارس -3

 .سلوك الطالب صغريي السن -4

  )38، ص2000حممد البقمي، ( .تقومي الوعي املروري لدى الطالب كيفية -5

إعداد منهج تعليمي موجه للصفوف من الروضة  )1977(ة بوالية مشال كاروالينا جرى سن

مات أو جرح  )1975(ع، وذلك استنادا إىل دراسة تقوميية أوضحت أنه يف سنة إىل الصف التاس

ة وأن ما نسبة كبرية منهم تزيد عن الثلثني تقل راكب دراج )27190( ماشيا و )53180(حنو 

لة أنشأت والية مشال كاروالينا منهجا شامال أعمارهم عن مخسة عشر سنة، وملواجهة هه املشك

لسالمة املرور موجه لفئة االطفال والتالميذ ابتداءا من مرحلة الروضة إىل الصف التاسع باملدارس 

املنهج املقرتح يف أربع مناطق تعليمية  جرى جتريب )1975-1974(احلكومية، ويف العام الدراسي 

مي هذا املنهج يف ضوء ما حدث من تغريات يف معلومات بالوالية، مث تعاونت عدة هيئات يف تقو 

االطفال والتالميذ وسلوكهم ويف ضوء ردود أفعال املدرسني جتاه هذا الربنامج ومدى استخدامهم 

للمواد التعليمية اليت يتضمنها يف ضوء ما أسفر عنه هذا التقومي من نتائج جرى تنقيح املنهج الذي 
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وقد أظهرت نتائج التطبيق الثاين للمنهج املقرتح يمية يف الوالية طبق بعد ذلك يف سبع مناطق تعل

   )25ه، ص1409عبد هللا النافع وآخرون، (وجود فرق دال يف املعارف املكتسبة . 

مريكية أعدت سلسلة من يف الواليات املتحدة األ )1977(م عا Arizonaريزونا ويف والية أ

 مهارات تعليم السالمة املرورية، الثانوية لتطويراإلبتدائية و الربامج التعليمية ملساعدة معلمي املرحلة 

  :ت هذه الربامج على عدة دروس منهاقد احتو و 

 .المة املرورية يف اخلطوط السريعةدروس عن الس  -1

 .مشكالت الرؤية وسوء احلكم أثناء القيادة  -2

 .أثناء القيادة من املنزل للمدرسةالسلوك  -3

 .يادةالتنبؤ بسلوك اآلخرين أثناء الق -4

 .معرفة اإلشارات والرموز والقوانني والقواعد املرورية -5

 .القيادة أوقات الضباب -6

 .القيادة اثناء التسوق، ويف حاالت هطول األمطار -7

 .القيادة يف أوقات خمتلفة من اليوم -8

 .دروس يف عملية عبور الطريق -9

  )38، ص2000حممد البقمي، (  .يف حالة اخلطر، و القيادة أثناء حاالت الطوارئ - 10

ق من الطر سلفانيا برناجما للحد من مشكالت أنفذت مقاطعة سكيكل ببن )1990(يف عام 

الربنامج يف احلد من التصادمات واالصابات لفرتة مخس قد جنح السريعة املتعلقة بالكحول، و 

 )25(سنة فقد قتل  )21(من قل ت مرورية متعلقة بالفئة العمرية أ، ظهرت خالهلا مشكالسنوات

 ، وردا على هذهت املتعلقة بالكحول يف مخس سنواتثناء التصادماشابا أ) 289(شابا وجرح 

ذلك من خالل اإلحصاءات أعد مشروع يهدف إىل التقليل من هذه الظاهرة أو القضاء عليها، و 

م حبملة تعليمية تستهدف الشباب، واستخدمت عددا من اإلسرتاتيجيات لتحقيق أهداف القيا

  منها:املشروع و 

 .ل القاصرين والبائعني غري القانونينيبالغ عن متعاطي الكحو هاتف جماين لإلوضع رقم  -

تشكيل جلنة من جمتمع األباء، ورجال الدين، واإلعالم، واملدرسني، والرياضيني، ومنسويب  -

 .الرعاية الصحية

 .إبراز احلدث (املشروع) إعالميا ونشر التوعية اإلعالمية ضد تعاطي الكحول -
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 .لصف السادس إىل الثاين عشرلتعليمية لطالب من ااستهداف العملية ا -

طالبا من  )14000(عن  ىل ما يزيدإقامة حفالت موسيقية جمانية، قدمت الدعوة فيها إ -

تضمنت تذاكر احلفلة معلومات عن أضرار الكحول، وتعهدا بعدم تعاطيها  ،مدرسة) 22(

 .قبل احلفلة أو بعدها

قة بالكحول عند االصطدامات املتعل روع اخنفاضامللموسة اليت حققها املشمن النتائج و 

  )25ص ، هـ1424رشدان املطريف، ( .د إجراء املشروعغريها من الفئات بعالفئة املستهدفة و 

   :ثالثالنموذج ال

تقود الدول االوروبية من عقود معركة كبرية من أجل السالمة املرورية والوقاية من حوادث 

الميذ املدرسة لرتبيتهم تربية مرورية، ففي النرويج مثال، أنشات السري مبتدئة باألطفال الصغار وت

أول نادي ملرور األطفال، ويقدم هذا النادي دروسا باملراسلة  )1961(منظمة السالمة املرورية عام 

موجهة لآلباء ليعرفهم كيفية تعويد أطفاهلم على مشاكل املرور ومساير{ا وتبني خماطر الطريق 

لصغار وضرورة إعطائهم تربية خاصة يف جمال السالمة املرورية يف البيت، مث ما بالنسبة لألطفال ا

، مث بعد ذلك )1970(الدامنارك عام ، و )1967( فتئت أيسلندا، أن خطت اخلطوة نفسها عام

ملانيا سويسرا، ففي أالتحقت بالركب كل من أملانيا اإلحتادية ولكسمبورغ والنمسا وهولندا و 

من وات من بينها مثال لعبة بعنوان (شارع اللعب)، و دطفال مبجموعة من األلفيديرالية زود األا

ا مبا يف ذلك نشاء بيئة مرورية يف الروضة بكل واقعهاللعبة تقوم املربيات بتكوين وإ خالل هذه

  )43، ص2000حممد البقمي، ( .اللوحات املرورية واإلشارات الضوئية

حياء مدرب لتنظيم وإ )500(ىل تكوين إ (ADAC)ملانيا كما عمد نادي السيارات يف أ

من سن الثالثة حىت سن السابعة وذلك  طفالسائية على شرف اآلباء الذين هلم ألقاءات م

رسني لوازم التدريب الضرورية من أفالم يوفر هذا النادي للمد، و قناعهم جبدوى الرتبية املروريةإل

وىل سي الذي يتناولونه هو اخلطوات األساوشرائح ملونة وكتب وإرشادات االستعمال واملوضوع األ

  .طفل يف حركة املرورلل

لكية للوقاية من احلوادث نوادي نشات اجلمعية املويف بريطانيا خيتلف نظام النوادي، فقد أ

طفال يف و{دف اجلمعية املذكورة إىل تعليم األ )1961(عام  (TUFTY CLUBS)) (توفيت

يف الطريق) ومتول  ولسالمة بصفة عامة (داخل البيت أتعليم مبادئ امؤسسات ما قبل مرحلة ال

ك طريقتان لالنضمام هلذه هناهذه النوادي تطوعا من قبل آباء األطفال وباالتفاق مع املدرسني و 
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دفعة رسوم  شارة النادي بعدسجل الشخص ابنه فيحصل على كتاب و ن يالنوادي، األوىل هي أ

من األطفال لدى اجلمعية   ن يسجل جمموعةة فهي أالتسجيل اىل اجلمعية، أما الطريقة الثاني

ل عطاء معلومات السالمة املرورية من خاللوب املتبع يف التعليم يتمثل يف إس(كنادي توفيت ) واأل

سلسلة كتب قصصية معدة خصيصا لألطفال وحىت سن الثامنة، ومن الوسائل املستخدمة أيضا 

  )44، ص2000حممد البقمي، ( .أخرى دواتناشيد وأبطاقات التهنئة وألبومات للتلوين ودفاتر لأل

طفال من األ )%96( نب املعمول به يف بريطانيا، حيث أسلو أما يف هولندا، فقد أتبع األ

ؤسسات ما قبل مرحلة ىل مخس سنوات يلتحقون مبالذين ترتاوح أعمارهم بني أربع سنوات إ

ن مؤسسات ما كما أسكندنافية،من جمموع األطفال يف الدول اإل %14-13هم يشكلون التعليمو 

باء يف حل املشاكل الرتبوية لذا مل تلجا اجلمعية اهلولندية رحلة التعليم يف هولندا تساعد اآلقبل م

م النوادي املتخذ يف اسكندنافيا أو املانيا أل�ا ترى أن مدارس احلضانة للوقاية املرورية لتطبيق نظا

قيم عالقات ودية مع اآلباء ألن من ن تمة املرورية وأيا يف تعليم السالساسميكن أن تلعب دورا أ

نعكس ذلك يف النهاية على يشأن هذا أن جيعل االستفادة من معارف وخربات املدرسني أكثر، و 

  )44، ص2000حممد البقمي، ( .سلوك األطفال

  خالصة:

ت تكشف العناصر املتضمنة يف الفصل حجم املشكلة املرورية وتشعب أبعادها، وإن تعاظم

التكلفة االقتصادية للحوادث املرورية فإن البعد اإلنساين واالجتماعي للمشكلة مبا ختلفه من آثار 

على املستوى الفردي وا�تمي يبقى الفداحة املؤملة وهو ما حيتم استنفار كافة اإلمكانات للتقليل 

  حلوادث املرورية. من آثار املشكلة وحماولة التقليل من دور العامل البشري كسبب رئيس لوقوع ا
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      ثالث: االجتاهات النفسية حنو السالمة املرورية الفصل ال

  )املفهوم، القياس والتعديل  (

  متهيـــد

  ـجاه النفسياالت: يف سبيل حتديد مفهوم أوال

  قياس االجتاهات النفسيةثانيا: 

  ثالثا: تعديل االجتاهات النفسية

  ات االجتاه حنو السالمة املروريةمكون: رابعا

  خالصة
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 يد:تمه

اصر االقالع حنو املوضوع يشكل مضمون هذا الفصل حماولة لتثبيت مرتكزات وعن 
اجتماعي لتعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة  -بالدراسة وهو بناء برنامج نفساملستهدف 

يم املستقطبة الهتمام خمتلف الباحثني املرورية من أجل اإلحاطة بواحد من أهم املفاه
ة األساسية لعلم السيكواجتماعيني، وهو املفهوم الذي يرسخ أحد أهم املنطلقات االبستمولوجي

من ناحية التأكيد على ما تتميز به اجلماعة اإلنسانية من ميل إىل معرفة ذاUا  النفس االجتماعي
اعة أخرى مما ميثل سريورة معرفية ال تنفصل عن  باملقارنة مع مجملوحتديد مكانتها داخل هذا العا

 ،إدراكات األفراد ومتثالUم اليت تؤدي يف hاية املطاف إىل تكوين ما يعرف باالجتاهات النفسية
وهو املفهوم الذي نعتقد أنه ميثل الوعاء األمثل لتمثل سلوك السائقني ومستخدمي الطريق تأسيسا 

ة السائدة يف هذا اoتمع أو لوك املروري هو حمصلة القيم املروريعلى ما سبقت اإلشارة إليه بأن الس
تماعي واملادي ال تعكس مضامني الوسط االج (Lewin)، بل إhا على حد تعبري لويني ذاك

لتتحول فيما بعد طلعنا على اهتمامات األفراد ومتثالUم وفقا ألنساقهم املرجعية فحسب بقدر ما تُ 
عيهم حنو حتقيق  خاصة تستدمج من لدن األفراد لسقافية ذات معاينلكي تصبح مبثابة حمددات ث

    )12 ،ص2011خلود السباعي، ( .نوع من التوازن االجتماعي االنفعايل
وتنبثـــق أمهيـــة دراســـة هـــذا املوضـــوع مـــن مشوليتـــه، فهـــو جـــزأ ال يتجـــزأ مـــن معظـــم الدراســـات 

ية باســـــتخدام اختبـــــار أو الســـــيكولوجية، فـــــإذا زعمنـــــا قيـــــاس الشخصـــــية أو أي خاصـــــية ســـــيكولوج
استبيان، فنحن ال نقيس يف احلقيقة من الناحية اإلجرائية وظروف القيـاس إال االجتـاه اللفظـي للفـرد 
حنـــو عبـــارات أداة القيـــاس، ولـــو اســـتخدمنا املالحظـــة لـــنفس الغـــرض فـــإن مالحظاتنـــا ال تعكـــس يف 

خــذ طــابع ســلوكيات تفاعليــة متنوعــة احلقيقــة إال اجتاهــات الفــرد حنــو عناصــر البيئــة اخلارجيــة والــيت تأ
  )250، ص1999(فؤاد السيد وسعد عبد الرمحان،مع عناصر البيئة ومكوناUا املختلفة.

إن وضع حدود فاصلة بني مفهوم االجتاهات النفسية وغريه من املفاهيم بغرض فهم معمق     
وإن  )357،ص1998ان،(سـعد عبـد الرمحـ،ضـرورات حبثيـةلسلوك األفراد ليس إال مغالطـة ظاهريـة تربرهـا 

ـــخ االعتقـــاد لـــدينا بـــأن مفهـــوم  حتلـــيال معمقـــا يف إطـــار مـــا هـــو متـــاح مـــن نظريـــات ســـيكولوجية يرسِّ
االجتاهات النفسية يشكل نسقا شامال ومـدخال هامـا ال يعـدل عنـه إىل غـريه مـن أجـل فهـم معمـق 

األول إحاطــة يف قســمه لســلوك األفــراد يف املواقــف املختلفــة، مــن أجــل ذلــك يتضــمن هــذا الفصــل 
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بــاملفهوم تــوخى الباحــث مــن خالهلــا رســم البنيــان املقــويل الــذي تتأســس عليــه الدراســة متهيــدا للجــزء 

الالحــق منهــا والــذي حنــاول مــن خاللــه تبيــان مالمــح مفهــوم االجتــاه حنــو الســالمة املروريــة يف بعــد 

 حتديد املفهوم والقياس والتعديل.

  لنفسية : أوال: يف سبيل حتديد مفهوم االجتاهات ا

  اخلصائص والتعريف.1.1

على نطاق واسع يف املمارسة احلياتية عند  )األتيتود(يستخدم مفهوم االجتاUات النفسية 

وضع التكهنات بسلوك األفراد واإلجابة عن أسئلة من قبيل ملاذا يتصرف الناس يف أوضاع معينة 

معناه  )األتيتود(ن ملصطلح االجتاه �ذا النحو أو ذاك ومباذا يسرتشد حني خيتار هذا املوقف، ولك

ربط املفهوم �ذا التقاليد  ومن الضروري ،حث السيكواجتماعياخلاص وتقاليده اخلاصة يف الب

حيث شغلت مسألة السلوك االجتماعي ومن خلفه االجتاهات النفسية مكانا هاما يف جمال 

مال أساسيا يف هاما وعاحمددا  السيكوجليا االجتماعية قدمت معه أطروحات حول املفهوم باعتباره

كل سلوك الفرد هو احلقل االجتماعي الذي ينتمي إليه يعلى اعتبار أمنا يه ،حبك سلوك األفراد

الفرد ويعرب عن تلك العملية مبيكانيزم اجلتمعة الذي يوضح على أي حنو تستوعب الشخصية 

م التفرد وتكوين االجتاهات باملقابل جييب ميكانيز  ،التجربة االجتماعية وجتدد إنتاجها بنشاط

ستوعبة وكيف تتجلى املكيف تعكس الشخصية التجربة االجتماعية   :الشخصية عن املسألة التالية

وال ميكن إال شرط دراسة هذه اآللية  ،هذه التجربة بشكل ملموس يف أفعال الشخصية وتصرفاUا

 )256، ص1989لينا أندرييفا، غا( ،لفهم مسألة العوامل امللموسة اليت تضبط سلوك الفرد ونشاطه

ولكن يتحتم علينا قبل اخلوض يف تلك النقاشات يف كل واحدة من احلقب التارخيية اليت مرت �ا 

وهو كغريه من املفاهيم مل تظهر مالحمه دفعة واحدة ومل تكتمل أركانه على النحو  ،مدراسة املفهو 

  ين يف جمال السيكولوجيا االجتماعية.املتداول اليوم إال من خالل الدراسات املستفيضة للمفكر 

 تناولت مفهوم االجتاهات النفسية من هذا املنطلق ال ميكننا حصر كل التعريفات اليت  

تعريفا خمتلفا لالجتاه وأنه  )500(ما يقارب  )1972(حيث  أحصى كل من أجزين فيشباين سنة 

تلفت نتائج هذه الدراسات ختعريف االجتاه بأكثر من معىن وا دراسة مت )200( من %) 70(يف 

وجتاوزا هلذه  )8عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص(حسب التعريف اإلجرائي املستخدم 

الصعوبة فسيتم عرض ومناقشة واستخالص ما هو أنسب لتقدمي تعريف واضح مكتمل األركان 

شري إىل أن أول من وقبل اخلوض يف ذلك ن ،للمفهوم حمل الدراسة انطالقا من خصائص االجتاه
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حينما كتب  )1862( سنةيف كتابه "املبادئ األوىل" دم هذا املفهوم هو "هربرت سبنسر"استخ

ائل مثرية لكثري من اجلدل يعتمد إىل حد كبري على "إن وصولنا إىل أحكام صحيحة يف مسيقول 

  . )326، ص1966مصطفى سويف، (اجتاهنا الذهين وحنن نصغي إىل هذا اجلدل ونشارك فيه" 

ه يف ذلك شأن الكثري من املفاهيم غري خاضع للمالحظة املباشرة شأن :حادث نفسياالجتاه  •

حظة يت يظهرها الفرد وتكون موضوع مالالسيكولوجية اليت يستدل عليها من خالل السلوكيات ال

وعه عن أن االجتاه افرتاضي وجيري التحقق من وجوده ونومن هذا املنظور كثريا ما يشار إىل  ،مباشرة

ومن التعريفات اليت تصب يف هذا التناول  )1982نعيم الرفاعي، ( ،طريق دراسة أمناط السلوك املنبئة عنه

تعريف نيوكمب "االجتاه تنظيم خاص للعمليات السيكولوجية ميكن االستدالل عليه من سلوك الفرد 

(سعد عبد ة السابقة" بالنسبة ملدركات نوعية يف بيئته اخلارجية وهذا التنظيم هو حصيلة اخلرب 

ين افرتاضي أو متغري كامن يقع بني املثري " بأنه تكو الزهران"ه كما يعرف )359،ص1998الرمحان،

عصيب متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة  Uيؤ عقلي ، وهو عبارة عن استعداد نفسي أوواالستجابة

حامد ( .لبيئة اليت تثري هذه االستجابةحنو األشخاص أو األشياء أو املوضوعات واملواقف والرموز يف ا

  )144،ص1977زهران، 

أي االستعداد والنزوع للقيام بفعل ينطوي على عالقة بني الشخص وموضوع االجتاه Qيؤ : •

الذي  "ألبورت"اليت تؤكد على هذه اخلاصية تعريف ومن التعريفات  )1982نعيم الرفاعي، ( ،االجتاه

و نتظم من خالل اخلربة وتكون ذات تأثري توجيهي ألي والعصيب تهيؤ العقتعرفه بأنه "حالة من ال

(سعد الشهراين،  دينامي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة "

 ) 308،ص2003

أن  ىلمع أو ضد تأييد أم رفض ومن هذا املنظور يشار إأي أنه مستقط،  االجتاه حموري:  •

وتعرب القيمة  ،على نوع من التحيز الشخصي ومنح قيمة من الشخص ملوضوع االجتاه االجتاه ينطوي

الذي يعد واحدا من  "ثرستون"وتأكيدا لذلك يعرفه  )1982نعيم الرفاعي، ( ،عن نوع االجتاه وشدته

"تعميمات الستجابات الفرد تعميما يدفع بسلوكه قريبا أو رواد قياس االجتاهات النفسية على أhا 

وهو اآلخر رائد من  "بوجاردس"فيما يقرتح ) 359،ص1998(سعد عبد الرمحان، ،دا من مدرك معني"بعي

رواد قياس االجتاهات على أhا "نزعة للتصرف سواء اجيابيا أو سلبيا حنو وضع ما يف البيئة احمليطة 

 )302 ،ص2012(حسني صديق، .اليت حتدد قيما إجيابية أو سلبية هلذا التصرف "
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بل هي نتاج التعلمات واخلربات املرتتبة  أي أhا ال تتشكل من عوامل وراثية، :مكتسباالجتاه  •

ومن التعريفات اليت تعضد هذا الطرح ما أورده  )1982نعيم الرفاعي، ( ،عن تفاعل الفرد مع حميطه

ات يف تعريفه لالجتاه النفسي بالقول "إنه استعداد يكتسب نتيجة ملا مير به الفرد من خرب  "دويدار"

تتبلور بالتدرج حىت يتخذ صورة ثابتة نسبيا تؤثر على سلوكه وعالقته باآلخرين ونظرته إىل شىت 

حيث تبدأ يف صورة نزعات جزئية متسقة ال تلبث أن تتآلف وترتابط وتتماسك يف  ،نواحي احلياة

ذلك "بأنه  chaveضمن ذات السياق يعرفه شيف ) 157،ص1998(عبد الفتاح دويدار ،شكل واضح " 

املركب من األحاسيس والرغبات واملخاوف واملعتقدات وامليول اليت كونت منطا مميزا للقيام بعمل ما 

 )303،ص 2012(حسني صديق،واالستجابة حنو موقف حمدد بفضل اخلربات السابقة املتنوعة" 

شخص ويربز هذا الثبات يف استمرارية االجتاه لدى ال :االجتاه ثابت نسبيا يف النوع والدرجة •

ويظهر هذا الثبات واضحا يف سلوك الفرد املتصل مبوضوع االجتاه ويف  ،لسنوات من احلياة بعد تكونه

كما أنه ينطوي على درجات لذا تصنف معظم مقاييس االجتاهات درجات   ،إدراكه للعامل من حوله

 ويف كل احلاالت تشمل الدرجات يف دراسة االجتاهات درجات يف شدة التفضيل ،من الشدة

ومن أمثلة التعريفات اليت تصب يف هذا  )1982نعيم الرفاعي، ( ،اإلجيايب ودرجات يف التفضيل السليب

الذي عرفه بأنه "منظومة من  املعتقدات الثابتة نسبيا من خالهلا تتحدد  "روكيتش"التوجه تعريف 

ويعرفه  )10،ص 2006حسي الثقفي،  (استجابة الفرد وميله ملوضوع معني بالسلب أو اإلجياب" 

نزوع ثابت نسبيا لالستجابة حنو صنف من املؤثرات بشكل ينطوي على "أيضا على أنه  "الرفاعي"

فهو نزوع الفرد ألن حيبذ أو يرفض فئة من األفراد أو جمموعة من  ،حتبيذ أو رفض وعدم تفضيل

  )112، ص1988سليمان عبيدات،  ( .جتماعية ونظام ما"أو جمموعة من األفكار أو مؤسسة إ األفراد

أمناط السلوك املتصلة يتحدد من خالل  أي أن لكل اجتاه موضوعه اخلاص االجتاه متخصص: •

و موضوع واحد يف �ذا املوضوع من أقوال وأفعال، إن تلك األمناط من السلوك مرتابطة ومتجهة حن

تمعة جم وتقدم ،ن االجتاه يعرب عن نظام تتآلف فيه أمناط من السلوكولذلك يشار إىل أ ،األصل

 تعريف "أناستازي" ومن التعريفات اليت تشري إىل ذلك )1982(نعيم الرفاعي، ،االجتاه داللة على نوع

ويضيف  )11،ص2006حسني الثقفي،( ،"ستجابة ملثري معنيواليت عرفت االجتاه بأنه "ميل ثابت لال

من املعتقدات أو تصورات بأنه "احلالة الوجدانية للفرد اليت تتكون بناء على ما يوجد لديه  "خليفة"

حيان إىل القيام ببعض ، واليت تدفعه يف معظم األفيما يتعلق مبوضوع مأ أو أشخاص معينني
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ويتحدد من خالل هذه االستجابة درجة رفضه  ،و السلوكيات حياهلا يف موقف معنياالستجابات أ

    )18،ص2008(سهام حممد،أو قبوله هلذا املوضوع "

نه ينطوي على تفاعل بني جانب عقلي لدى األشخاص وجانب أي أ :عاطفيو االجتاه عقلي  •

عاطفي أو انفعايل، ولكن الغلبة يف االجتاهات للجانب العقلي، ومع ذلك جيب االنتباه إىل تفاوت 

ه تعريف هو ما يوضحو  )1982(نعيم الرفاعي،،األشخاص يف قوة اجلانب العقلي وقوة اجلانب العاطفي

وهو  ،"تركيب عقلي نفسي أحدثته اخلربة احلادة املتكررة بأنهاه حيث عرفه ملفهوم االجت "�ي السيد"

              " بعيدا عن عنصر من عناصر البيئة أوتركيب يتميز بالثبات واالستقرار النسيب يوجه سلوك الفرد قريبا 

 )251ص، 1999 ،(فؤاد السيد وسعد عبد الرمحان

ل على مكون معريف يشكل يف جمموعه عمليات عقلية جتاه يشتمفاال :املكوناتاالجتاه ثالثي  •

حنو موضوع االجتاه، ومعارف ومعتقدات حول موضوع االجتاه، ومكون وجداين يضم مشاعر الفرد 

(نعيم  ،يقصد به استعداد الفرد لالستجابة حنو موضوع االجتاه أو نية سلوكهومكون سلوكي 

يف تعريفه لالجتاه  القول ما أشار إليه "مسيث"ا هذ اليت تعضد تالتعريفا ومن بني )1982الرفاعي،

بالبعد املعريف ويقصد  ،بالقول إنه "تركيب ثابت نسبيا ملكونات ثالثية، معرفية وجدانية وسلوكية

أفكار الفرد ومعارفه ومعتقداته حول موضوع االجتاه، ويقصد بالبعد الوجداين مشاعر الفرد حنو 

(أمحد " اد الفرد الستجابته موضوع االجتاه أو نية سلوكهاملوضوع، ويقصد بالبعد السلوكي استعد

"مجلة املواقف اليت يتخذها األفراد يف  Upshowضمن ذات السياق عرفه  )84ص ،2004املهوس،

حبيث ميكن أن نستدل على هذه املواقف من خالل  ،مواجهة القضايا واملسائل واالمور احمليطة �م

األول يغلب عليه الطابع املعريف ويشري إىل  ،ن ثالث أجزاءالنظر إىل االجتاه على أنه يتكون م

أما الثاين فسلوكي ويتمثل يف األفعال  ،املعلومات اليت لدى الفرد واملتعلقة �ذه القضايا أو املسائل

نفعايل ويعرب عن ، والثالث إاليت يقوم �ا الفرد أو يعمل على الدفاع عنها ميا يتصل �ذه القضايا

 )301، ص2012حسني صديق،(ا يتصل �ذه القضايا" ل ملكمشاعر الفرد ب

  .الفرق بني مفهوم االجتاه النفسي واملفاهيم املشاdة:2.1

باإلضافة إىل اخلصائص السابقة اليت شكلت منطلقا ارتكزت عليه العديد من التعريفات اليت   

م شكلت عناصر هو خاصية للمف )12(أورد ما يربو عن  )ت.د 1982(تناولت املفهوم فإن خليفة 

القيم، (جمال السيكولوجيا االجتماعية لعل أبرزها  لتقاء مع العديد من املفاهيم املتعارف عليها يفإ
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سم حدود واضحة منيز �ا عناصر لذا من املفيد مبا كان ر  )...اخل االستعداد، امليل، الدوافع، الرأي
  يلي: لتقاء والتمايز مع املفهوم حمل الدراسة والبحث وفق مااإل
السيكولوجي مبجموع األحباث اليت قام �ا األديب الدافع مفهوم يرتبط يف الرتاث  ع:االجتاه والداف .أ

قوى فطرية غري عاقلة "وعرفها بأhا  ،وأطلق عليها اسم الغرائز آنذاك )1938-1871 (وليام مكدوجل
وفق هذا فالدافع  )41،ص1975أبو النيل،حممود ( "،تشكل ما يقوم به الفرد من فعل أو إدراك وتفكري

ثمة وظيفتان أساسيتان ف سلوك الفرد فينشطه ويوجهه حنو هدف من أهدافه، يستثري استعداد فطري
الفرد حنو حتقيق يهية ذات صبغة تنظيمية تقود للدافع، أوهلما تنشيطية (حمركة)، والثانية توج

يف سريورة االجتاه على  ويتضح فعل الدافع )42، ص 2005(جنان الرحو،على حنو حمدد، األهداف
النحو التايل: كل سلوك غالبا ما يكون استجابة ملثري ما، وقد يأيت املثري من الداخل كما قد يأيت من 

وك باجتاه لتحريك السل» نزوع«أو » Uيؤ«اخلارج، ويكون النظر إىل االجتاه يف احلالتني على أنه 
السياسية لدى شخص يناقش املوضوع مع  مثل ظهور فكرة تتصل بالكتل جد املؤثرمعني، فإذا وُ 

 ويستثري الدافع بدوره ذلك التهيؤ،نفسه أو مع آخر، فإن هذا املؤثر يستثري الدافع لالستجابة، 
 الذي حيرض الدافع، أو أكثر، واملؤثر هو اه Uيؤ لسلوك يدعو إليه دافع ماولذلك يشار إىل أن االجت

ه لتنفيذ ما يعرب عن وجود لدى الشخص، وهو موجإن مثل هذا السلوك سلوك موجه باالجتاه امل
ؤثر تنعكس على شدة ظهور من امل والدافع قوة داخلية وشدته الالحقة بشدة حتريض ذلك االجتاه،

واالجتاه نفسه قوة كذلك ملا يتضمنه من اعتقادات وقيم وعواطف، فإذا بدأ حتقيق وظيفته ، االجتاه
ومع ذلك يبقى الدافع خمتلفاً  ،مع قوة الدافع وتتعاون معهاوتوجيه السلوك، فإنه يغدو قوة تتفاعل 

 )1982(نعيم الرفاعي، عن االجتاه من حيث هو حالة أو حادثة نفسية.
يف املنهل الرتبوي مجلة من التعريفات حتيط مبفهوم  "عبد الكرمي غريب"ورد أ :واالهتمام االجتاه .ب

وتعد  ئة من األشياء أو األنشطةدى الفرد حيال فتوجه عام إجيايب نسبيا يتكون ل"االهتمام منها أنه 
االهتمامات أحد مظاهر القوى التحفيزية كما ميكن اعتبارها كسمات للشخصية ومن خالل 

وعادة  ،كما تتحدد كثافة الطاقة اليت ميكن أن تشغل لبلوغ تلك املرامي  ،طبيعتها تتحدد مرامي الفرد
ميكن أن تبلور اهتماماUم الشخصية كما ميكن نعتها ما مييل األفراد إىل تفضيل الوضعيات اليت 

باحلالة السيكولوجية اليت تتولد عن عالقة غري متوازنة بني عضوية تستشعر حاجة معينة وموضوع 
وترتفع درجة االهتمام باملوضوع كلما ارتفعت درجة احلاجة إليه  ،يفرتض أنه كفيل لسد تلك احلاجة
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أن هناك  Eyzenkمن جانب آخر يربز أيزنك  )532، ص2006عبد الكرمي غريب، ( "لدى العضوية
فهذه األخرية عبارة عن اجتاهات ذات وجهة اجيابية  ،عالقة بني بني االجتاهات واالهتمامات

positive valences وعلى الرغم من وجود  ،ويشعر الفرد حنوها جباذبية معينة حيال أشياء معينة

تمام فإن هناك اختالفا بيهما ففيما يشري االهتمام إىل بعض عالقة بني مفهوم االجتاه ومفهوم االه

كما أن االهتمامات   ،التفضيالت املهنية يشري االجتاه إىل أمور متنوعة اجتماعية سياسية وغريها

كما تتسم   ،و سالبة أو حمايدةبينما قد تكون االجتاهات موجبة أغالبا ما تكون مرغوبة وإجيابية 

عبد اللطيف خليفة (خلصوصية يف حني تتسم االجتاهات بالعمومية والشمولية.االهتمامات بالتحديد وا

 )32وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص

بفحص اهتمام الشخص بشيء ما يعرب  تتحد مكانة امليل يف مضامني االجتاهات :امليلاالجتاه و  .ت

عن رغبة حيتمل فيها أن تكون يف واحد من طرفني: الرغبة يف احلصول على ذلك الشيء أو الرغبة 

يف البعد عنه وتفاديه، والرغبة ظاهرة يراها الباحثون يف علم النفس الصقة مبصطلح االهتمام أو دالة 
أو امليل إليه، أو عن االهتمام بتفاديه أو امليل عنه، عليه، فالرغبة يف الشيء تعبري عن االهتمام به 

ومن هذا املنظور وبسبب ظهور االهتمام كموضوع سيكولوجي أمام مالحظات الباحثني أكثر 
بدل  )interest(سهولة من ظهور امليل، غدت دراسات نفسية كثرية تستعمل مصطلح االهتمام 

لصبغة االنفعالية اليت ترافق سلوك الشخص حنو مصطلح امليل للمعىن نفسه، والغالب على امليل ا
املوضوع، والصبغة االنفعالية كما ذكرنا من قبل موجودة يف االجتاه، مث إن يف امليل صبغة عقلية تبدو 

مسوغات عقلية لذلك، غري أن هناك فرقا واختالف مع ذلك بني احلالتني،  الفردواضحة حني يقدم 
ويظهر هذا الفرق يف أمور أربعة، األول أن الصبغة العقلية تغلب على االجتاه وتكون الصبغة 
االنفعالية ضعيفة، وأن الصبغة االنفعالية غالبة على امليل وتكون الصبغة العقلية ضعيفة، والثاين هو 

مما هو عليه  الفردالختالف يف درجة الثبات واالستمرار، فاالجتاه أكثر ثباتًا واستمرارًا يف حياة ا
أو اهلدف، فالغالب على موضوعات  احلال يف امليل، أما األمر الثالث فهو االختالف يف املوضوع

، وأن العناية �ا يف اoتمع واضحة عامة وتشمل قطاعات واسعة من حياة األفراد االجتاهات أhا
شيئًا خيص  يلتمل كثريًا أن يكون موضوع املأو هدفه، إذ حي حلال ليست كذلك يف موضوع امليلوا

، وذلك  سيكولوجية وأشد أثراً من امليليف البنية ال الفرد وحده، وأما الرابع فهو أن االجتاه أكثر عمقاً 
لغلبة الطابع العقلي على االجتاه ومن توظيف االجتاه قناعات الشخص واعتقاداته حني يغدو هذا 

 )1982(نعيم الرفاعي، االجتاه قائماً عنده.
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اليت توجد يستخدم مفهوم القوالب النمطية لإلشارة إىل املعتقدات الجتاه والقوالب النمطية: ا  .ث

كل واحد منا عدد من حيث يوجد لدى   و مجاعة عنصريةعن أعضاء قومية ما أو ديانة ما أ لدينا

عضاء الفئات االجتماعية املختلفة من حيث مالحمهم اجلسمية التصورات واإلدراكات والتوقعات أل

رأي العام" هو أول من أطلق يف كتابه "ال W.Lipmanوكان  ،وقدراUم العقلية ومساUم الشخصية

هزة للحكم على على تلك الصور الذهنية اليت متدنا مبعايري جا صطلح القوالب النمطية للداللةم

من العموميات، مث شاع استخدام املصطلح يف  كثراليت قد ال نعلم عنها أحداث األشياء وتفسري األ

موضوع يف فئة من  جمال السيكولوجيا االجتماعية للداللة على إدراك مقنن إىل درجة كبرية لكل

عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ( .املوضوعات أو على وجه اخلصوص لكل أفراد فئة من الناس

  )37ت، ص

الرأي مصطلح قريب من مصطلح االجتاه والسيما يف حديث اإلنسان العادي يف  االجتاه والرأي: .ج

وكثريا  ،عتمد يف الكشف عن االجتاهاتيضاف إىل ذلك أن اآلراء كثريا ما ت ،مواقف احلياة اليومية

ما أوردت قياسات الرأي العام أن نتائجها اخلاصة بالرأي العام تعرب عن اجتاهات الناس حنو هذا 

احلزب أو ذاك، والرأي حكم شخصي يطلق على شخص أو حادثة أو عالقة يف مناسبة أو ظروف 

ا اجته البحث إىل املقارنة بيم املفهومني تبني فإذا م ،ما يعرب عما يراه الفرد بشأن ما يطلق رأيه عليه

لى حادثة حمددة ع الرأي حكم يطلق.1(كثر من وجه هي بينهما ميكن أن يربز يف أأن االختالفات 

مر ليس كذلك يف االجتاه الذي يعد Uيؤ للسلوك باجتاه أمر ما ميكن أن يظهر يف مناسبة ما واأل

الصبغة االنفعالية املرافقة للسلوك املعرب عن االجتاه فهو  .2 ضمن شروط متنوعة ويف مناسبات خمتلفة

أكثر بروزا من الصبغة االنفعالية يف الرأي مع العلم أن العوامل االنفعالية مثل املشاعر وغريها ميكن 

إمكانية التأكد من صحة  .3تدخل يف تكوين االجتاهات  تدخل يف تكوين الرأي كما ميكن أن أن

أما يف االجتاه فال تتوفر  ،من التطابق بني حكم صاحب الرأي وواقع احلالالرأي أو اخلطأ فيه 

ضح يوضع موضع املالحظة الرأي سلوك وا .4الفرص فيه للتحقق من تطابقه مع سلوك الفرد 

أما االجتاه فهو Uيؤ ضمين ال يالحظ مباشرة بل تدل عليه أمناط من السلوك من بينها  ،املباشرة

أنه ميكن التمييز بني االجتاه والرأي من  "خلفية وشحاتة"ويضيف ) 1982عي،(نعيم الرفا  ،اآلراء

  األوجه التالية:

على أساس أن الرأي هو اعتقاد خال من الدافعية والدينامية يف حني يتسم االجتاه بسيادة  �

 اخلصائص الدينامية والدافعية.
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على أساس حمكات ومعايري بأن اآلراء تتناول الوقائع وميكن التحقق منها  "أووسجود"يشري  �
وترتبط باجلانب  tastesواقعية بينما تتناول االجتاهات موضوعات تعتمد على الذوق 

 االنفعايل أو الوجداين وال تقبل التحقق.

هب العقلي ذات دوام نسيب بينما خيتلف األمر بالنسبة أاالجتاه حالة من االستعداد والت �

فهو عبارة عن  ،د الشواهد أو احلقائق مؤكدة لهللرأي الذي يعد عرضة للتغيري إذا مل تع

وال يعين ذلك أن االجتاهات ال تتغري hائيا  ،عالن وجهة النظر تتغري وفقا لتغري املوقف ذاتهإ

 فهي تتغري إال أن تغيريها ليس بنفس البساطة والسرعة اليت يتغري �ا الرأي.

أي يعد مبثابة متغري تابع ميكن ن الر أساس أعلى  بني الرأي واالجتاه Lazarsfieldمييز  �

 hypotheiticalأو بناء افرتاضي  interveningمالحظته يف حني أن االجتاه متغري وسيط 

construct . 

رد تعبري لفظي عن املعتقد واالجتاه بني الرأي واالجتاه على أساس أن الرأي جم Rokeach مييز �

ا أنه ال يكفي النظر إىل الرأي أنه قد أوضح Hartely & Hartely والقيمة باملقابل جند أن

و مستوى سيكولوجي خمتلف عن االجتاه  أفالرأي من طبقة  ،جمرد تعبري لفظي عن االجتاه

كما ختتلف عنه من حيث عالقته بالسلوك يف ضوء البساطة والتعقيد وبعد اخلصوصية 

مستويات  جتاه تتمثل يفإىل أن العالقة بني الرأي واال Eysenckحيث أشار  ،والعمومية

مستوى أول يكون فيه االجتاه نوعيا يف مضمونه أو حتدده كلية مالمح معينة يف  (أربع هي 

املوقف الذي واجهه الفرد، املستوى الثاين: يوجد فيه نوع من الثبات يف وجهات النظر 

لألفراد يف مواقف خمتلفة وهو مستوى اآلراء، املستوى الثالث: ترتبط جمموعة من اآلراء مع 

ضها البعض مكونة اجتاها معينا، املستوى الرابع ترتبط فيه جمموعة من االجتاهات مع بع

بعضها البعض بشكل يؤدي إىل الوقوف على مفاهيم أكثر حتديدا مكونة منطا معينا  

عبد اللطيف خليفة وعبد ( )حرر وهذا هو مستوى األيديولوجية.كالنمط احملافظ أو النمط املت

  )33- 32صاملنعم شحاتة، د ت، ص 
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   ) يوضح املستويات األربع15شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  املستوى الرابع:األيديولوجية

  

  

  املستوى الثالث: االجتاه

  

  

  املستوى الثاين: اآلراء املستقرة

  

  املستوى األول: اآلراء العارضة

  

  )34عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص(املصدر:      

 

ويف مدلوله  ،للغوي ضرب من ضروب االرتباط بأمر معنياملعتقد يف مدلوله ا اد:االجتاه واالعتق .ح

ويف الظن والرأي تصديق لكنهما دون االعتقاد، واليقني  ،االصطالحي التصديق اجلازم بشيء ما

وليس بالزم يف كل  ،ويقومان على تصديق حازم ال يقبل الشكواإلميان من أمسى درجات االعتقاد 

ن وليد حجة منطقية حيث يرجع كثري من معتقداتنا السائدة إىل شيء من الثقة اعتقاد أن يكو 

نية ميكن التحقق منها من خالل براهني واملعتقدات عموما نوعان عقال ،والتسليم مبا قال اآلخرون

تؤيدها، وال عقالنية وهي اليت ال يستطيع الشخص التحقق منها ألن معلوماته مشوهة وغري جج وح

املعتقد بأنه "تنظيم له طابع االستقرار والثبات  Krech & crutchfieldعرف وقد  ،صحيحة

أو هو منط املعاين ملعرفة الفرد حول شيء ارف حول جانب معني من عامل الفرد، للمدركات واملع

ابل التعقيد أو وهي: البساطة يف مق "روكيتش"حمدد وتنظيم املعتقدات حول عدة أبعاد" حددها 

الدقيقة يف مقابل اخلاطئة  ،يف مقابل اهلامشية، املنطقية يف مقابل الالمنطقية يةالرتكيب، املركز 

عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم ( واملشوهة، الراسخة يف مقابل املتغرية، املؤكدة يف مقابل غري املؤكدة.

ت ادان االعتققاد واالجتاه فتمكن اإلشارة إىل أن العالقة بني االعتويف شأ )35شحاتة، د ت، ص

و خصائص أمر ما فهي ظاهرة تدل على وجهة نظر الشخص بشأن خاصية أو أحكام ضمنية أ

ت يف الذهن عالقة بني ذلك مر أو أhا تثبة أو اخلطأ فيما ينسب إىل ذلك األتعرب عن الصح

يضاف إىل ذلك أن االعتقادات أفكار تعرب عن نوع من  ،و االمر وبعض اخلصائصالشيء أ

 حملافظةا

 امليل إىل طائفة نزعة الوطنيةال مليل إىل التدينالتشدد يف تربية ا
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فلكل منها موضوعه ما االجتاهات ا ال حتمل الصبغة االنفعالية يف أعماقها، أhوأ األحكام املعرفية

ن يف االجتاهات من صبغة انفعالية ، كما أوهي أوسع من موضوع االعتقاد يف تنوع حاالت ظهورها

ما ال يوجد يف االعتقاد على وجه العموم ومع ذلك فإن من الالزم القول أن االجتاه الواحد ينطوي 

ه خمتلفا مع فقد يبدو االجتا ،ن يقف عندها أو يتطابق مع كل منهاتقادات ولكن دون أعدة اععلى 

و املعلومايت بينما ترتبط االجتاهات عتقادات تتعلق باجلانب املعريف أن االهذا التصور القائل بأ

نتمي إىل سهام املعتقدات يف تشكيل وتكوين االجتاهات فإhا ت، وعلى الرغم من إباجلانب الوجداين

اين فقد يعتقد الفرد يف موضوع مامل تتكون عنه املكون املعريف بينما االجتاهات إىل املكون الوجد

ن املعتقدات حنو موضوع ما ميكن أن توجد دون وجود اجتاه حنو هذا مشاعر إجيابية أو سلبية أي أ

شكل مستقل ويتطلب ذلك من الباحث التعامل مع املفهومني ب ،املوضوع والعكس ليس صحيح

ع مث نفحص فيمكن مثال قياس معتقدات الشخص حول التدخني مبعزل عن اجتاهه حنو املوضو 

فيقصد به  Belief system، أما فيما يتعلق مبفهوم نسق املعتقدات عالقة كل منهما باآلخر

ظيم جمموعة من املعتقدات الفردية اليت كوhا الفرد حول موضوع ما يف ضوء ما مر به من خربات وتن

 )37عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص(  .من خالل سلوكه

األيديولوجية هي إطار واسع وشامل يؤلف بني عدد كبري من اجتاهات  االجتاه واأليديولوجية: .خ

الفرد اليت يرتبط بعضها ببعض متثل يف جمملها مدركاته حول ذاته وبيئته احمليطة، أو هي عبارة عن 

الذي ميكن أن نطلق عليه فلسفة حياة الفرد وإن مل يقم بصياغتها وإدراكها بطريقة  الشاملاالجتاه 

وقد أمكن أليزنك يف واحدة من دراساته الوصول إىل حتديد بعدين أساسني لالجتاهات من  ،واعية

البعد االول احملافظة يف مقابل التحرر والبعد  (خالل استخدامه لعدد كبري من مقاييس االجتاهات 

 )45عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص(  )اين الشدة أو الغلظة يف مقابل اللنيالث

يستوقفنا عنصر املقارنة بني املفهومني للوقوف عند مجلة من احملطات اليت تؤسس  االجتاه والقيمة: .د

ماعية لكثري من قناعات الباحث يف هذه الدراسة من خالل ارتباط كال املفهومني بالطبيعة االجت

ملوضوع سلوك السائقني والبحث يف إمكانية تصميم برنامج يؤسس لتعديل اجتاهات السائقني حنو 

السالمة املرورية ويرتقي عن جمرد تعديل سلوكي إىل حماولة رسم خطة ذات بعد اسرتاتيجي تستهدف 

عناصر  أمشل سيأيت تفصيل خمططه يفتوسيع رقعة التعديل يتجاوز احلاالت الفردية إىل مستوى 

فقد شغلت قضية العالقة بني املفهومني حيزا كبريا من اهتمام الباحثني ليس فقط يف جمال  ،الحقة

ثر استخدام هذين املفهومني بأهداف ل يف علوم النفس واالجتماع وقد تأالسيكولوجيا االجتماعية ب
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بني املفهومني تمييز حماولة ال )1992خليفة ، عبد اللطيف (تلك البحوث ونوع التصميمات املستخدمة 
مبحاولة التمييز بني اجلينات والكروموزومات يف جمال به يف جمال السيكولوجيا االجتماعية هو أش

ن الفرق بني القيم واالجتاهات هو الفرق بني العام ، فعلى املستوى الوصفي جند أالعلوم البيولوجية

ا تكون بتجريدات وتعميمات حيث تشكل القيم حمددات الجتاهات الفرد فهي أشبه م ،واخلاص

، 1992عبد اللطيف خليفة، ( ،تتضح من خالل تعبري األفراد عن اجتاهاUم حيال موضوعات حمددة

مفهوم القيم على أساس ميتافيزيقي حتول من  Dewey & Leeوقدم كل من ديوي ويل  )42ص

بني الفرد واملوضوعات  مةخالهلا مفهوم القيم من اعتبارها ذات قيمة ذاتية إىل اعتبارها عالقات قائ

hا ذات قيمة وهي عالقة حتمل نوعا من الرأي حنو املوضوع وتضم شعورا واجتاها حنوه اليت يرى أ

كما يربز جزء من التنظيم الذي حيكم   ،ومثل هذا التصور يتبني وبشدة درجة التعقيد يف طبيعة القيم

س ولو بدرجات خمتلفة للنظام االجتماعي سلوكاتنا ويعكس حاجاتنا واهتماماتنا وأهدافنا وهو انعكا

ويشري  )40خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، صعبد اللطيف (والرتاث الثقايف املتوارث عرب األجيال 

Shneider االنفعالية والعاطفية للقيم إال أن اجلانب العقلي ال واحي إىل أنه على الرغم من أمهية الن

نتقاء يقوم �ا الفرد يف جماالت حياته واليت تعكس ات إيفالقيم يف جوهرها عمل ،غفالهميكن إ

وهنا يتحدد جوهر التعقيد  ،اجتاهاته األساسية وميوله العميقة وحيظى بكثري من االحرتام والتقديس

معايري وقيم ؟ وبيان ذلك أن  القيم نتاج اختيار واالختيار نفسه يستند إىل –يف مفهوم القيم 

حينها تبدو القيم يف شكل  ،وفق أسس ثقافية نشأ وترعرع فيها الفرد تيار ال يتم يف فراغ بلاالخ

و األشياء بغض النظر لية انفعالية معممة حنو األشخاص أو املعاين أتنظيمات معقدة ألحكام عق

ومن املمكن تصور هذه التقديرات على أساس امتداد  ،عن كون هذه التقديرات صرحية أو ضمنية

، 1992عبد اللطيف خليفة، ( ،ات التقبل إىل أقصى درجات الرفضأو متصل يبدأ من أقصى درج

فمفهوم القيمة أعم وأمشل من مفهوم االجتاه لذا جند بعض البحوث تتعامل مع مفهوم القيمة  )42ص

ن القيم تقدم املضمون لالجتاهات، فاالجتاهات إمنا متثل ويرى أ )1983سويف (من خالل االجتاه 

ويعرب طابع التجريدي حيث حتدد للقيم هذا الشكل مضمونه وفحواه شكال أقرب ما يكون إىل ال

ن الفرد حيمل آالف االجتاهات يف حني ال حيمل إال عشرات القيم عن وجهة النظر هذه بالقول إ

ويف الثالث  ،ويف الثاين دوافع ،تشمل يف مستوى أول حوافز inclusiveفالقيم هي اجتاهات شاملة 

وهو منظور ال يزال قادرا على حسن متثل  ،األكثر عموميةاملستوى الرابع  اجتاهات مث تأيت القيم يف

وىل ن مييز بني القيمة واالجتاه على أساس أن األغري بعيد عن ذلك جند م ،القيم ودراستها بفاعلية
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عبد اللطيف خليفة وعبد (  إىل موضوع حيبه الشخص أو يكرهه،تشري إىل غاية مرغوبة بينما يشري الثاين

ىل االجتاهات األربع جند تصنيفا مشا�ا ينظر إ وفيما يتصل باملستويات )37عم شحاتة، د ت، صاملن

والقيم يف مستويات خمتلفة متتد من اخلصوصية إىل العمومية فاملستوى األول يتمثل يف املعتقدات 

 يتمثل يف والثاين يف االجتاهات مث يف املستوى الثالث حيث توجد القيم مث املستوى الرابع واألخري

  )44، ص1992عبد اللطيف خليفة، (. الشخصية

هكذا تتضح درجة عمومية القيم وختصص االجتاهات من خالل أربعة مستويات أول يضم   

مث املستوى الثالث حيث ترتبط  ،الثابتة نسبيا opinionوالثاين يتمثل يف اآلراء  ،االجتاهات النوعية

مث املستوى الرابع واألخري حيث  ،مكونة اجتاها حمددااآلراء مع بعضها البعض يف شكل مكتمل 

ترتبط جمموعة من االجتاهات مع بعضها البعض مكونة ما يسمى باأليديوجليا وهو املنظور الذي  

سن متثله لغائية قادرا على التمكن من دراسة القيم واالجتاهات بفاعلية حبال يزال كما أسلفنا 

وختضع هذه املفاهيم لتفاعل ديناميكي بني الفرد  ،جديرة بالرغبةليها الفرد كغايات إاملفاهيم يسعى 

وحمدداته اخلاصة يف ضوء نوع معني من أنواع اخلربة وتكشف داللة هذه القيم فيما متليه على 

مكاناته املعرفية والوجدانية إمع توظيف  ،حامليها من اختيار توجه حمدد يف احلياة بكل حوامله

حني عرفها بأhا حالة غائية  "هوالندر"وهو ما ذهب إليه  ،ىل غائية القيموالسلوكية وهو ما يشري إ

  ويلخص جممل الفروق بني املفهومني يف اآليت:

القيم هي املكون األساسي خلف االجتاهات وتشكل زملة أو جمموعة اجتاهات اليت تربط بينها  -

  عالقة قوية وقيمة حمددة.

من القيم وأقل قابلية للتغيري من اآلراء ويرجع ذلك إىل درجة  للتغيريأن االجتاهات أكثر قابلية  -

  و اإلطار احلضاري اخلاص لألفراد واملوضوعات.أيم اليت تشكلها وتدعمها الثقافة الثبات النسيب للق

العالقة بني القيم واالجتاهات ليست متسقة فقد تتضمن قيمة معينة اجتاهات متعارضة فقيمة  -

عبد ( ثال قد تعين اعتقاد الفرد العمل يف جو تنافسي أو العمل يف كنف التعاوناإلجناز على سبيل امل

  )42، ص1992اللطيف خليفة، 

  بني القيم واالجتاهات على النحو التايل:   "ميلتون روكيتش"كما مييز 

يشري االجتاه إىل تنظيم oموعة من املعتقدات اليت تدور حول موضوع أو موقف معني يف حني  -

القيمة تشري إىل معتقد واحد وتشتمل على ضرب من ضروب السلوك املفضلة أو غاية من أن 

  الغايات.
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  يف حني ترتكز القيمة على األشياء واملواقف يرتكز االجتاه حول موقف أو موضوع حمدد. -

  تقف القيمة كمعيار بينما االجتاه يقوم على عدد قليل من القيم اليت تعد كمعايري. -

قيم اليت يتبناها الفرد وتنتظم يف نسقه القيمي يتوقف على ما كونه الشخص أو تعلمه من عدد ال -

معتقدات تتعلق يشكل من أشكال السلوك أو غاية من الغايات أما عدد ما له من اجتاهات 

فيتوقف على ما واجهه من مواقف أو أشياء حمددة لذلك تزيد االجتاهات يف عددها عن عدد 

  القيم.

  مهية من االجتاهات يف بناء شخصية الفرد ونسقه املعريف.ألقيم مكانة مركزية وأكثر حتتل ا -

ن أترتبط مباشرة بالدافعية يف حني  يعترب مفهوم القيم أكثر ديناميكة من االجتاهات حيث -
  االجتاهات ليست كذلك.

االجتاهات تقوم مبثل ن أق الذات وحتقيق توافق الفرد جند بينما تقوم القيم بدور أساسي يف حتقي -

  )44-43تة، د ت، ص صعبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحا( هذه الوظائف ولكن بدرجة أقل

ميكن القول أن القيم تولف نظاما عميق املكانة يف بنية  ) 1982الرفاعي  ( ويضيف    

 ،مالشخصية ومن بني النظريات اليت تناولت الشخصية بالدراسة من تقول أن الشخصية نظام قي

ويوضح حتليل أي منها  )، األخالقي، اجلمايل، االقتصاديالعقلي، االجتماعي(والقيم متنوعة منها 

hا تعبري عن هدف حيايت ومعيار لسلوك الفرد بينما ال يشكل االجتاه معيارا للسلوك وال أعلى 

يمة أو جمموعة تعبري داخلي عن ق ذلك فإنه ميكن القول أن االجتاه ومع ،يكون هو ذاته هدفا حياتيا

أن عمق القيم ونظام عموميتها من حيث املوضوعات اليت تتناوهلا أعظم مما هي عليه و قيم 

  االجتاهات النفسية.

ن اجتاهات األفراد إزاء أبني القيمة واالجتاه على أساس  "عماد الدين امساعيل"ومييز     

ن حنكم عليه من أميكن  م القيم وذلك ألن كل اجتاهحكان تكون موضوعا ألأاملوضوعات ميكن 

و من حيث ما يكشفه من تناقض أمته وفق معايري اجتماعية معينة و عدم سالأزاوية سالمته 

سليم من الناحية  ن هذا االجتاه غريإ ،وحنن يف هذا كله قد خنضع االجتاه ألحكام قيمية، داخلي

نفسه ال يتضمن بالضرورة اه ن هذا االجتاه إجيايب وجيب تدعيمه وتنميته ولكن االجتأاالجتماعية أو 

نه ليس من الضروري أن يكون الفرد قد أصدر حكما من أحكام أحكام القيمة أي أحكما من 

عبد اللطيف خليفة وعبد ( .القيمة على موضوع معني بشكل اختياري واعي حىت يتجه حنوه اجتاها ما

 )44املنعم شحاتة، د ت، ص 
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حيزا هاما من اهتمام الباحثني يف جمال  فهومنيشغلت العالقة بني امل االجتاه والسلوك: .ذ

السيكولوجيا االجتماعية عامة واالجتاهات النفسية على وجه التحديد من منطلق التداخل بني 

جل تبناه الباحثون يف دراساUم من أ املفهومني يف ظل تبدل املفهومني على مستوى التمثل الذي

ت هي عبارة عن اجتاهات لفظية مستنتجة من ن االجتاها" إىل أتشكمان وجونسون"ذلك يشري 

أما السلوكيات فهي اجتاهات لفظية تلقائية يعرب عنها  ،ستجابة على املقاييس واالختباراتخالل اال

يف ذات السياق أن فعل  "المبارت"ويضيف  ،يف مواقف احلياة املختلفة بشكل عادي وتلقائي الفرد

وهو ما حييل إىل أن  ،ميية ملفهوم الصدق تعد اجتاهاالصدق يعد سلوكا يف حني أن العملية التقو 

إىل بينما يشري االجتاه  ،ن قبل الفردممفهوم السلوك يشري إىل االستجابة الظاهرة الواضحة 

جل ذلك يعرب ، من أاالستجابة التقوميية الوجدانية للفرد واليت نستدل عليها من خالل عملية القياس

بالقول أhا بناء افرتاصي أو متغري وسيط ال يالحظ مباشرة وال الباحثون عن االجتاهات النفسية 

من األفعال واالستجابات اليت ترتبط فيما بينها أو  إىل فعل معني بل هو حتديد لعدديشري 

استخالص لعالقة دينامية بني االجتاه كمتغري وسيط يفسر العالقة بني ظروف سابقة ميكن 

U45عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحاتة، د ت، ص( .امالحظتها وأحداث سلوكية ميكن مشاهد( 

   :تأصيل مفهوم االجتاه النفسي.3.1

هوم االجتاهات النفسية فإن ذلك مرده إىل اهلاجس ئن اتسعت رقعة النقاش املتعلق مبفل      

رؤية مالئمة تتمثل على حنو دقيق درجة تعقد املفهوم الذي اتسم منذ عن الذي الزم عملية البحث 

وقد سبقت اإلشارة إىل أن عدد التعريفات اليت تناولته بالتوصيف  ،بداية بكثري من اجلدل الفكريال

تضيق حينا وتتسع حينا آخر حييل إىل  يف وعدم اتفاقها على خصائص حمددةتعر  )500(فاقت 

ول هو درجة االهتمام البالغ الذي أواله الباحثون يف جمال السيكولوجيا ، األاستخالصني مهمني

ن مفهوم االجتاهات رمبا كان أكثر مواضيع علم " أألبورت"حيث أكد  ،االجتماعية هلذا املفهوم

ولعل ما يربر هذا التميز هو ارتباط املفهوم مبشكالت هي من صميم  ،النفس االجتماعي متيزا

ناس لل بالسلوك الفعلي واملرئياالهتمام السيكواجتماعي أبرزها درجة ارتباط النشاط الذهين والعقلي 

ىل كون االجتاه جييب عن الطريقة اليت تنتظم �ا أفكار األفراد عن البيئة اليت يعيشون فيها باإلضافة إ

بالسلوك الفعلي وامكانية التعديل اليت ميكن إحداثها يف تلك  هاودرجة اتساق تلك األفكار وارتباط

االستخالص الثاين فقد عربت  أما )317، ص 2012كولن فريزر وآخرون ترمجة فارس حلمي،  ( ،األفكار

من  ،االجتاه النفسي الزمها عيبان منهجيان عامان )تيتوداأل("إن حبوث بالقول  "غالينا اندرييفا"عنه 
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وضاع البحثية ويفصلها عن يف ظروف املخترب وهو ما يبسط األ جهة جتري البحوث كقاعدة عامة

ت االختبارات إىل الظروف "الطبيعية" خرى حىت إذا انتقل، ومن جهة أاحمليط االجتماعي الفعلي

سة سلوك الفرد يف فإن التفسريات لن تبىن على كل حال إال باالستعانة بالبيئة املصغرة مبعزل عن درا

قد ضاع من جراء احملاوالت إجياد أوصاف  )األتيتود(ن كمال ، وتضيف معلوم أوسعبيئة اجتماعية أ

تتلخص املهمة األوىل يف العودة إىل تفسري النزعة وهلذا  ،كثر تفصيال خلصائصه وبنيتهأكثر فأ

 ،تباريمال يف إطاره االجتماعي وليس االخبوصفها شكال كا –االجتاهات النفسية  –االجتماعية 

، 1982غالينا أندرييفا،  ( ،جممل الظروف االجتماعية اليت تكون االجتاهمة الثانية هي تبيان تأثري وامله

قبل اإلقبال على الشروط املوضوعية اليت ينبغي متثلها دون معرفة ميكن بلوغ ذلك  الو  ) 361ص

دراسة مفهوم االجتاهات النفسية لوصف السلوك االجتماعي لألفراد حيددها أهل التخصص على 

النحو اآليت : املستوى األول وهو املستوى الذي يبحث يف السمات السلوكية اليت متيز أفراد اoتمع 

ضمن هذا املستوى تستهدف الدراسات  (national character) ،لقوميةبشكل عام و اخلصائص ا

وى الثاين ويف املست ،كشف الصفات املعربة عن منوذج الشخصيىة اليت متثل الثقافة العامة للمجتمع

اليت ترتبط �ا القيم ولية والثقافات الفرعية والسمات واألمناط السلوكية وهو مستوى اجلماعات األ

جتماعية والعمليات السيكولوجية املختلفة مثل اإلدراك ووسائل االتصال اال لدوافعوا واالجتاهات

كما تتضمن الدراسة يف هذا املستوى تأثر الفرد باجلماعة األولية وتأثريه   ،واالقناع اجلمعي ...اخل

سلوك  أما املستوى الثالث فهو يستهدف دراسة ،فيها والعالقات املتبادلة بني أفراد اجلماعة الواحدة

جنيب ابراهيم  ( ،الفرد وهو يتطلب حصر العوامل املختلفة اليت تؤثر يف خلق السلوك الفردي...اخل

وال ميكن بأي حال من األحوال احلياد عن هذه الضوابط إذا ما أردنا  )171،ص1961وآخرون، 

من  ،نسبحتقيق دراسة تنفذ إىل عمق املفهوم وحتدد أبعاده تبعا ملستوى الدراسة والتحليل األ

بستمولوجي فإن دراسة مفهوم االجتاهات النفسية ميكن بلوغه بدراسة انب آخر ومن منطلق إج

 ونعين بذلك نشوء وتطور هذا املفهوم قد تشكلت على األغلب يف ،تقاليد مغايرة للمألوف

عية السيكولوجيا االجتماعية الغربية حيث جرى توجيهها صوب البنيان املقويل للسيكولوجيا االجتما

الغربية وهو ما يطرح إشكاال ابستمولوجيا من جهة توظيف تلك املقوالت على بيئة عربية حىت إذا 

ربية فإننا نصطدم جبملة عوائق أخرى ميته بالسيكولوجيا االجتماعية العما توجهنا إىل ما ميكن تس

لم النفس خلصها جمتمعة مصطفى احلدية يف مقال مطول موسوم بعنوان قضايا ابستمولوجية يف ع
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االجتماعي : علم النفس االجتماعي العريب منوذجا بأن االخري يعاين من عوائق ثالث  حبسب 

  التعبري الباشالري وهي:

 قصور يف التصور النظري بالنسبة ملوضوع علم النفس االجتماعي.  .1

 قصور على مستوى املنهج. .2

 )70، ص1987مصطفى حدية، (يات التعميم. فقصور يف خل .3

م على الباحث التصرف بكثري من احلذر تقلصت معه دائرة املصادر واملراجع وهو ما حت    

يف هذا املطلب البحثي إال من بعض العناوين اجلادة اليت شكلت نواة هذه املناقشة وهو ما 

ولن يكون ذلك  ،ينسحب على الدراسة بشكل عام إذا ما أردنا بلوغ األهداف على hج سليم

ني تقاليد البحث بكل حواملها املفاهيمية والتقانية والتفسريية والتأويلية ممكنا إال من خالل اجلمع ب

ي ومنهاجي جديد يراعي طرح نظر اليت تشكلت على مدار السريورة التارخيية للمفهوم حتت مظلة 

يئة احمللية تفاديا للمنزلق اليت وقعت فيه العديد من البحوث السابقة، من هذا خصوصيات الب

بأhا حالة  "أوزنادزه"النفسية يشري  ت االتفاق حول مفهوم االجتاهاتحاال املنطلق وحبثا عن

الذات الزامخة الكاملة حالة االستعداد لنشاط معني، احلاجة اليت يشرتطها عامالن مها حاجة 

وهو التعريف الذي ميكن أن  ) 361، ص1982غالينا أندرييفا،  ( ،الذات والوضع املوضوعي املناسب

امليل الذي يتبناه الفرد إىل اتباع سلوك معني  ملفهوم االجتاهات من ناحية فهم القومييتأسس عليه ال

ات من أجل تلبية حاجة معينة ويف وضع معني ما يلبث حىت يتوطد ويتم تثبيته مع التكرار يف ذ

ينبثق بأمت معىن الكلمة ليس فقط من حاجة الذات وإمنا من  الوضع، غري أن االجتاه النفسي

اجتماعية جماورة ألن االجتاه النفسي هو املغزى الشخصي الناجم عن عالقة املربر من مصوغات 

حينما درس  "توماس وزناتسكي"اهلدف العام للنزوع السلوكي، ما ميثل الطرح الذي ينسب إىل 

فأثبت تبعيتني يستحيل بدوhما وصف  تكيف الفالحني البولنديني الذين هاجروا إىل أمريكا

تبعية التنظيم االجتماعي حيال الفرد وقد . 2تبعية الفرد حيال التنظيم االجتماعي  .1العملية ومها 

ألجل  اإلشارة إىل هاتني التبعيتني بواسطة مفهومي القيمة االجتماعية "توماس وزناتسكي"اقرتح 

ألجل توصيف الفرد هكذا  -االجتاه النفسي –نزعة االجتماعية وصف التنظيم االجتماعي وال

وم االجتاه النفسي رافقه ازدهار عاصف وأصيل يف حبثه وقد خيل للباحثني أن قضايا  ظهر مفه

 جيا االجتماعية مل تكن تفعل غري أن تنتظر اكتشافكثرية مدروسة سابقا من قضايا البسكولو 

االستعداد  .2 حالة معينة للوعي واجلهاز العصيب.1تفسريها وبرزت معه مجلة من احملددات األتيتود ل
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ميارس تأثريا موجها وزامخا يف السلوك . 5على أساس التجربة السابقة  .4منظم  3 عنه للفعل .املعرب

وهو ما حييل إىل  ،وهو ما يثبت تبعية االجتاه حيال اخلربة السابقة ودور الضابط املهم يف السلوك

يف سابقة بصر والتفكري يف غياب عنصر التجربة التبكثري من ال "أوزنادزه"معاودة قراءة تعريف 

حتت  "يادوف"طبيعتها االجتماعية األمر الذي حاول متثله وإعادة انتاجه الباحث السوفيايت 

شري إليه منظور وهذا ملخص ألهم ما ي ،مسمى املفهوم الرتتييب لضبط السلوك االجتماعي

حول مفهوم االجتاهات النفسية حبيث ينطلق من فكرة تتلخص يف كون الباحث السوفيايت 

سلوكه ونشاطه وهي  ميلك نظاما معقدا من خمتلف التشكيالت الرتتيبية اليت تضبط اإلنسان
راتيب وفق مستويات متفاوتة العلو وأن تعريف هذه املستويات للضبط الرتتييب منظمة بتسلسل ت

ومبوجب هذا املخطط ينبثق  "أوزنادزه"للسلوك االجتماعي للفرد جتري على أساس ما خطط له 
، وهو ما ميكن  حال وجود حاجة معينة من جهة ووضع معني لتلبية هذه احلاجةاالجتاه دائما يف

الذي مل يربر إال احلاجات البدائية وأوضاع معقدة لتلبيتها وفق هذا  "أوزنادزه"طرح  متييزه عن
من احلاجات ويف أن تشكالت ترتيبية مغايرة تفعل فعلها يف مستويات أخرى "يادوف" افرتض 

ني من وأhا تنشأ يف كل مرة عند لقاء مستوى مع ،مبا فيها األوضاع االجتماعية أوضاع أشد تعقيدا
يبدو من الوهلة  ) 362، ص1982غالينا أندرييفا،  ( ،وضاع لتلبيتهااحلاجات ومستوى معني من األ

ومن  ،األوىل طرحا يف غاية التعقيد يتطابق مع أو يكاد يكافؤ درجة تعقيد مفهوم االجتاه النفسي
ري وإن على حنو اصطالحي وضع تسلسل احلاجات املراتيب أم تسلسسل األوضاع ضمن الضرو 

ويف هذا الطرح جيري تصنيف احلاجات  ،خمطط يسهل متثل احلاالت اليت يتصرف فيها الفرد
لسل احلاجات تس (مبوجب أساس واحد هو متوضع الشخصية يف ميادين النشاط االجتماعي 

: الذي تتحقق فيه سلسال يشمل امليدان األولت "يادوف"م يقي ومنه )حيدد انتاج النشاطات
امليدان الثاين هو الفئة االتصالية الصغرية اليت  ،حاجات اإلنسان وهو احمليط العائلي األقرب

: وهو ميدان أوسع للنشاط يرتبط مبيدان معني ، امليدان الثالثمباشرة يف إطارهافيها يتصرف الفرد 
ميدان النشاط املفهوم على أنه وهو وأخريا امليدان الرابع  ،أوقات الفراغهو ميدان العمل واملعيشة و 

، بنية اجتماعية طبقية معينة يتدرج فيها الفرد من خالل استيعاب قيم اoتمع األيديولوجية والثقافية
صطالحي بالقدر نفسه لألوضاع مبنية حسب مدة الزمن من جانب آخر جرى اقرتاح تسلسل إ

ل وعليه تكون أوضاع األشياء القصرية األج ،لصفة األساسية لظروف النشاطالذي تبقى فيه ا
ول واألدىن من األوضاع ويف مستوى األوضاع الثاين تندرج أوضاع واملتغرية بسرعة يف املستوى األ
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ويف ميادين العمل وأوقات الفراغ  ،التعاشر أو التفاعل الذي مييز نشاط الفرد يف إطار الفئة الصغرية
بينما يتضمن املستوى  ،ظروف النشاط األشد ثباتا وهو ما حيدد املستوى الثالث لألوضاع تتواجد
ظروف نشاط أطول زمنا ثابتة وتالزم ميدانا أوسع لنشاط الفرد احليوي ويف إطار طراز معني الرابع 

 )336، ص1982غالينا أندرييفا،  ( .قتصادية والسياسية واأليديولوجية الواسعةللمجتمع وبيئة عمله اال
ومما يضفي نوعا من العمق يف التحليل هلذا املتصور حول مفهوم االجتاهات هو اإلشارة اليت قدمها 

يل تربز أربع أنواع وعلى التوا ،إىل تقاطع كل مستوى من احلاجات وأوضاع تلبيتها "يادوف"
  : للرتتيبات هي

فهـــي تتشـــكل علـــى  "هأوزنـــادز "بتدائيـــة كمـــا فهمهـــا املســـتوى األول تشـــكله نزعـــات مثبتـــة إ -
أســـاس احلاجـــات احليويـــة يف أبســـط األوضــــاع يف ظـــروف احملـــيط العـــائلي ويف أدىن أوضــــاع 

  .Setنه نزوع رة إىل مستوى الرتتيبات هذا على أاألشياء وميكن اإلشا
الثـــاين: يضـــم هـــذا املســـتوى ترتيبـــات أشـــد تعقيـــدا تتشـــكل علـــى أســـاس حاجـــات املســـتوى  -

م به يف الفئة الصغرية بالتايل يف األوضاع اليت حيددها النشاط اإلنسان يف التعاشر الذي يقو 
وهنا يتلخص دور الرتتيبات الضابط يف كون الفرد يبين عالقات معينـة بتلـك  ،يف هذه الفئة

املوضــوعات االجتماعيــة املدرجــة يف النشــاط يف مســتواه املعــين، إن الرتتيــب مــن هــذا النــوع 

      تتميــز ببنيــة معقــدة ثالثيــة العناصــر باملقارنــة مــع النــزوعيتطــابق مــع االجتاهــات النفســية الــيت 

(Set) عنصـر وال املثبت البدائي ويتضـمن عنصـر العرفـان وهـو إدراك موضـوع االجتـاه النفسـي

واســتظهار مشــاعر امليــل أو النفــور حيــال املوضــوع الوجــداين االنفعــايل أي التقيــيم اهليجــاين 

 حيال املوضوع ومضمون االجتاه. سجماملن والثالث هو العنصر السلوكي أي السلوك

يف ميـــدان  املســـتوى الثالـــث: يتطـــابق مـــع ترتيبـــات يـــنعكس فيهـــا االجتـــاه العـــام لصـــاحل الفـــرد -

واملقصـود هنـا النزعـات االجتماعيـة القاعديـة  )عمـل ملـومس (ملموس للنشاط االجتماعي 

بـري عـن موقـف تعاليت ليسـت تعبـريا عـن املوقـف مـن موضـوع اجتمـاعي منفـرد بقـدر مـا هـي 

مثلهــا مثــل  –القــيم  –هــم شــأنا والنزعــات االجتماعيــة القاعديــة مــن ميــادين اجتماعيــة مــا أ

 االجتاهات بنية ثالثية العناصر.

املستوى الرابع: يضم املسـتوى األعلـى مـن الرتتيبـات ويشـكل نظـام توجيهـات الفـرد القيميـة  -

ة ولكنهــا تتميــز عــن املســتويات وعليــه تكــون االجتاهــات القيميــة ضــربا مــن تشــكالت ترتيبيــ

وضـاع نشـاطه االجتمـاعي تضبط سلوك ونشاطات الفرد يف أهم أللرتتيبات بكوhا السابقة 



 

 

 الفصل الثالث االجتاهات النفسية حنو السالمة املرورية : املفهوم، القياس والتعديل 

159  

احليـوي ومـن وسـائل  ويف نظام التوجهـات القيميـة يتجلـى موقـف الفـرد مـن أهـداف النشـاط
اعيــة داف وظــروف تلبيتهــا والــيت ال ميكــن أن يعيينهــا غــري الظــروف االجتمتلبيــة هــذه األهــ

ـــدرييفا،  (العامـــة وطـــراز اoتمـــع ونظـــام مبادئـــه االقتصـــادية والسياســـية واأليديولوجيـــة  ـــا أن غالين

  ) 364، ص1982

ومما يضفي مسحة األمهية على هذا الطرح هو عنايته مبكونات االجتاه النفسي مـن واقـع أن     

ى مســـتويات عنصـــر العرفـــان وعنصـــر االنفعـــال وعنصـــر الســـلوك يتجلـــى يف أشـــكال خاصـــة يف أعلـــ

يف كـل واحـدة مـن واألهم من ذلك هو الوزن النسيب لكل عنصر ختتلف عن وزن اآلخـر  ،الرتتيبات

فمــن الطبيعــي أن يضـطلع عنصــر االنفعــال بــدور كبـري يف أوصــاع أبســط نســبيا إذا  ،تلـك املســتويات

سـتويات أمـا أعلـى امل ،العمل مع مواضيع اجتماعيـة ملموسـة إىل هـذا احلـد أو ذاكاقتضت الضرورة 

لضــبط ســلوك الفــرد ونشــاطه حيــث ال ميكــن إال شــرط فهمــه وإدراكــه يف مفــاهيم معقــدة جــدا فهــذا 

فــال ميكننــا تصــور أن  بــري املهــيمن عنــد تكــوين الرتتيبــات،أمــر آخــر حينهــا يصــبح عنصــر العرفــان التع

خـالق ألبـالقيم األساسـية للحيـاة كالعمـل وانظام توجيهات الشخصية القيمية الذي يشمل العالقة 

وهكــــذا يتـــيح لنـــا تعقـــد النظــــام  ،واألفكـــار السياســـية يبـــىن علـــى األغلــــب علـــى تقييمـــات هيجانيـــة

التسلســــلي فهــــم التفــــاعالت احلاصــــلة بــــني مكونــــات االجتــــاه النفســــي وأوزاhــــا النســــبية يف خمتلــــف 

 )365، ص1982غالينا أندرييفا،(األوضاع املرتبطة مبيادين النشاط املختلفة يف حياة الفرد.

  : يف العالقة بني االجتاه والسلوك.1.3.1

دون ال ميكن بـأي حـال مـن األحـوال اخلـوص يف حماولـة لتحديـد مفهـوم االجتهـات النفسـية     

الفصـــل يف قضـــية شـــغلت حيـــزا مـــن االهتمـــام يف الســـريورة التارخييـــة للبحـــث يف مفهـــوم االجتاهـــات 

 ميكـن التأسـيس علـى معطيـات وقـد شـكل سـؤال مـن شـاكلة هـل فعـال ،النفسـية وعالقتهـا بالسـلوك

مقــاييس االجتاهــات وتوقــع الســلوك الصــادر عــن األفــراد؟ حقيقــة جــوهر هــذا االنشــغال عــربت عنــه 

خـر للبحـث يف ري إذا من مناقشـتها وإعطـاء مـربر آمراجع قليلة يف املوضوع وقعت بني أيدينا فال ض

 (paradoxe Lapierre )يـري باسـم مفارقـة البسـلوك السـائقني، ويعـرب عـن تلكـم املشـكلة البحثيـة 

حيث عرفت  )1934(سنة  "البيري"وتكشف هذه املفارقة من خالل االختبار الشهري الذي قام به 

املقيمـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  واجلاليـات تلك الفرتة وجود اجتاهات تعصبية اجتـاه الصـينيني

 -ج صـيين إىل أhمـا زو ض املراجع تشريبع–مع طالبني صينيني  "البيري"، ويف التجربة جيوب عموما

ماعــدا حالــة (فنــدقا ويف مجيــع األحــوال تقريبــا  )252( يــات املتحــدة األمريكيــة حيــث زارواربــوع الوال
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اســـتقبلوهم اســـتقباال عاديـــا متناســـبا مـــع معـــايري اخلدمـــة الفندقيـــة ومل تظهـــر أيـــة فـــوارق بـــني  )واحـــدة
انتهاء الرحلة وبعد مرور ستنتني ، بعدإة إىل الزوج الصيينواخلدمة املوجه "البيري"اخلدمة املوجهة إىل 

فنــدقا رســائل تضــمنت طلبــا بــاجلواب عمــا إذا كــان ميكنــه أن يأمــل مــن  )251(إىل   "البيــري"أرســل 
  )128( جديد يف الضيافة إذا ما زار الفندق برفقة الطالبني الصينيني نفسيهما فجاءت األجوبـة مـن

مـــن األجوبـــة يف حـــني  ) %52(ى املوافقـــة بينمـــا ورد الـــرفض يف فنـــدقا وقـــد أعـــرب واحـــد فقـــط علـــ
حبيـــث هـــذه املعطيـــات  "البيـــري"وقـــد فســـر  ،تضـــمنت األجوبـــة األخـــرى عبـــارات التهـــرب واالعتـــذار

ومن األجوبـة علـى  ،وسلوك أصحاب الفنادق الفعلي )حنو القومية الصينية (يظهر فرق بني االجتاه 
اه ســليب بينمــا مل يتكشــف هــذا يف الســلوك الفعلــي بــل يتطــابق الرســائل ميكــن االســتنتاج بوجــود اجتــ

مما خلف انطباعـا بأنـه ال  )365، ص1982غالينا أندرييفا،( ،السلوك على العكس مع األتيتود اإلجيايب
ال يبـــىن وفقهـــا وقـــد أدى ذلـــك فعـــال إىل هبـــوط  دراســـة هـــذه الظـــاهرة إذا كـــان الفعـــلجـــدوى مـــن 

إىل حــني بــروز تقاليــد جديــدة يف قيــاس االجتاهــات وجهــت ت االجتاهــاوضــوع مســتوى االهتمــام مب
الزمنيـــة الفاصـــلة بـــني مـــن بينهـــا الفـــرتة  "البيـــري"مجلـــة مـــن االنتقـــادات املنهاجيـــة الـــيت اتبعهـــا حبـــث 

تمــل جــدا أن ال ومــن احمل ،مالحظــة الســلوك الفعلــي ومجــع املعلومــات عــن االجتاهــات ضــد الصــينيني
االســتبيان  للصــينيني هــم أنفســهم الــذين أجــابوا عــن ســؤال يكــون األشــخاص الــذين قــدموا اخلدمــة

يف السـنوات الالحقـة وردت تـدابري   ) 319، ص2012كـولن فريـزر وآخـرون ،  (وغريها مـن االنتقـادات، 

خمتلفة ألجل تذليل مصاعب قياس االجتاهات كمـا وردت تفسـريات جديـدة تـربر تلـك املفارقـة بـني 
 فرضية مفادها أنـه يوجـد لـدى الفـرد يف " وهيروكيتش"ما قدمه  االجتاه والسلوك الفعلي لعل أبرزها

يشـــغل االجتـــاه وقـــد يشـــغل تـــارة اجتـــاه وتـــارة أخـــرى  ،آن واحـــد اجتاهـــان مـــن املوضـــوع ومـــن الوضـــع
الصــينيني ســلبيا ولكــن االجتــاه حنــو الوضــع  –كــان االجتــاه مــن املوضــوع   "البيــري"ويف مفارقــة  ،اآلخــر
اخــتالف جتلــي جــانيب االجتــاه املختلفــني العنصــر االنفعــايل والعنصــر وهــو مــا يشــري إىل فكــرة  ،تغلــب

   )036، ص1982غالينا أندرييفا،( .العرفاين
تفســـريا مـــن منظـــور الفـــرق بـــني  "البيـــري"اختبـــار ومـــن واقـــع املفهـــوم ميكننـــا أن نفســـر نتـــائج     

ع واالجتـاه مـن الوضـع االجتاه املعلن شفويا وبني السلوك الفعلي ال يفسره اشـرتاك االجتـاه مـن املوضـو 
خــرى وحســب بــل  تــارة أو العنصــر اهليجــاين تــارة أيف ضــبط ســلوك أو واقــع هيمنــة العنصــر العرفــاين

تفسره كذلك اعتبارات أعمق ففي كل وضع يعينه مـن أوضـاع السـلوك تعمـل مسـتويات خمتلفـة مـن 
أن تتكـــون كـــان ميكـــن   "البيـــري"ففـــي الوضـــع الـــذي وصـــفه  ،الرتتيبـــات قـــد ختتلـــف حبكـــم مضـــموhا
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التوجهـــــات القيميـــــة ألصـــــحاب الفنـــــادق بوصـــــفهم ممثلـــــي شـــــرحية اجتماعيـــــة معينـــــة بتـــــأثري معـــــايري 
خاص مــن أصــل غــري أمريكــي ولرمبــا وأن تنطــوي علــى موقــف ســليب مــن األشــاأليديولوجيــة الســائدة 

إن هـــذا املســـتوى مـــن الرتتيبـــات هـــو الـــذي وضـــع  ،علـــى قوالـــب كاذبـــة حيـــال الفئـــة اإلثنيـــة الصـــينية
نزاهلم يف الفندق حال إ مسألةع حل " ولكن يف وضالبيري"ذي طرحه واب الكتايب عن السؤال الاجل

أوليـا وهلــذا مل يكــن  مثـة بــني هــذا ات آخــر الــذي يضـبط تصــرفا مألوفــا و ملموسـا عمــل مســتوى ترتيبـ
ك وكـان الفـرق بـني الرتتيـب مـن مسـتوى العـايل وبـني السـلو  ،االجتاه وبني السلوك الفعلي أي تناقض

ولــو تســىن مبنهاجيــة مــا استيضــاح طــابع الســلوك الفعلــي يف مســتوى  ،يف وضــع مــن مســتوى مغــاير
القرارات احليوية املبدئية ال قـيم الربهـان هنـاك أغلـب الظـن علـى تطـابق التوجهـات القيميـة والنشـاط 

يات وهناك يثبت هذا املفهوم حقه يف الوجود بوصفه موديال توضيحيا يف حل تفسري املعط ،الفعلي
      )036، ص1982غالينا أندرييفا،( االختبارية .

  :  أhا النحوالجتاهات على اعرف الباحث مما سبق عرضه     
"استجابة نفسية عامة عند الفرد حنو مثريات حمددة مرتبطة مبوضوع معني يف البيئة اليت 

عميمها على يعيش فيها الفرد، تنظمها وتوجهها خربات الفرد السابقة مبا يكفل تقدميها وت

أفكار الفرد يضم  )سلوكياته يف املواقف والظروف املشا�ة، وتعكس تفاعل مكونات ثالث (معريف
مجلة املشاعر واخلصائص الوجدانية املتعلقة  )وجداين، (ومعارفه ومعتقداته حول موضوع االجتاه

لرتكيب  جتاه،ستجابة حمددة حنو موضوع االيعكس استعداد الفرد ال )سلوكي(و ،مبوضوع االجتاه
  ."بعيدا أو قريبا حنو عناصر بيئته ثابت نسبيا يوجه سلوك الفرد

  مفهوم االجتاهات النفسية: الوظيفة واألنواع :.4.1

ناقشها للفرد تسبق سلوكه الفعلي، واليت  يعرتف كثري من الباحثني بوجود حاالت خاصة
لضبط اجتاه سلوك الفرد يف مفهومه عن عالقات اإلنسان بأhا تفسر وتوضح با "مياسيشف"

 ،دوافع عامة مكتسبةبأhا  )1954(ويضيف السيد  )353، ص 1982غالينا أندرييفا، ( مستقبال
تتخذ لنفسها وظائف هدافها وهي يف تكوينها ومقوماUا وأركاhا أإدراكية يف نشأUا األوىل وبعض 

ة يف تفاعلها مع املوقف وهي ديناميكي ،اجلماعةالفرد داخل هداف عامة وخاصة تسمح بتحقيق أ
   )253، ص 1954السيد، فؤاد ( .الذي حيتوي الفرد والبيئة فهي بذلك إدراكية، وظيفية وديناميكية
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ه يف ســـريورة الســـلوك الصـــادر عـــن ومتوقعـــ تفســـري املفهـــوم مجلـــة مـــن النظريـــات وقـــد حاولـــت
يف  الــذي يــذهب "يــلكانرت "لصــاحبها  تااإلدراكيــة يف تفســري االجتاهــريــة  النظحيــث تشــري فــراداأل

مكـون وعامـل رئـيس يف تشـكل االجتاهـات مـن منطلـق مفهوم االجتاهـات أن اإلدراك حول اعتقاده 
حـداث واألشـياء الـيت فيـدرك األ ،اهلدف العام للفرد وي حتت مظلةظيهدف إىل غرض ينك سلو أنه 

رموزهـا الـيت ترشـده إىل ويلـم مبـداخل البيئـة فـيفهم عنهـا  ،ترتبط ارتباطـا قويـا مباضـيه وأغراضـه الراهنـة
وبــذلك تتــأثر اجتاهــات الفــرد بإدراكــه وكــذا إدراك اآلخــرين، وبعامــل التكــرار  ،حــل مســائله املختلفــة

را، حيث مييل الفرد إىل تقليـد اآلخـرين يف اجتاهـاUم الناجحـة الـيت تعكـس واستقرا يزداد االجتاه ثبوتا
نشـأ االجتاهـات حينمـا تبعـا لتغـري أهـدافها فتاالجتاهـات  وتتغـري ،مناسـبا للموقـف ايف تصوره اسـتقراء

من جانب آخر ورد  )253 ص، 1954، السيدفؤاد (تعجز القدمية عن حتقيق أهداف الفرد واجلماعة. 
البــاحثني يف دراســات نتــائج الــذي انبثــق مــن مستخلصــات  التفســري التكــويين والــوظيفي لالجتاهــات

و روســـيا، إىل أن االجتاهــــات مظهـــر مــــن حــــول اجتاهـــات الشـــعب األمريكــــي حنـــ "دهارفـــار "جامعـــة 
عمـاق سـيكولوجيا الفــرد ب القـيم يف أبـل وعامـل رئـيس يف ترّســ ،مظـاهر التكـوين اهلرمـي للشخصــية

املرتبطة حباجاته، وتشري األحباث ذاUا إىل أن مقومات االجتـاه ترجـع إىل املسـتوى املعـريف للشخصـية 
باألبعــاد الوجدانيــة للشخصــية يف نــواحي شــدUا  وتــرتبط ،ومســتوى اإلدراك الــزمين لألحــداث املقبلــة

، وميكــن تلخــيص الناحيــة الوظيفيــة لالجتاهــات إضــافة إىل مــا )254،ص1954(فــؤاد الســيد، االنفعاليــة
وظيفة التكيف: وهي مـا يسـمى الوظيفـة النفعيـة التوفيقيـة حيـث يوجـه االجتـاه .1إليه ( سبق اإلشارة

ظيفـة املعرفــة حيـث يعطـي االجتـاه تعليمــات .2 ع أهدافـهفــرد علـى بلـو لصـوب املواضـيع الـيت تسـاعد ا
وظيفــة التعبــري: وتســمى أحيانــا وظيفــة . 3مبســطة بصــدد أســلوب الســلوك حيــال موضــوع ملمــوس 

وظيفـة الــدفاع . 4 يقـوم االجتــاه بـدور وسـيلة دفــاع أو حتريـر للـذات مـن التــوتر الـداخليالقيمـة حيـث 
خليـة يف خضــم صــراع داخلـي بــني متطلبــات الــذات حيـث يســهم االجتــاه يف حـل نزاعــات الفــرد الدا

مـــن البـــاحثني مـــن خيتـــزل األنـــا االجتماعيـــة يف اجتاهـــات الفـــرد حنـــو الومتطلبـــات البيئـــة االجتماعيـــة و 
 )357،ص1982غالينا أندرييفا،(.املوضوعات

يف حبــوث الســيكولوجيا االجتماعيــة املتعلقــة مبفهــوم االجتاهــات  إقناعــاولعــل التفســري األكثــر 
حتـت مسـمى التفسـري الـديناميكي لالجتاهـات حيـث ( كـرتش وكرتشـفيلد) سـية مـا قدمـه كـل مـن النف

-وهـي Uـدف  ،ط دينـاميكي يقـع بـني العمليـات النفسـية األساسـية والفعـل ذاتـهيوسـيقدم املفهـوم ك
ا إىل تنظــــيم الــــدوافع والوجــــدان واإلدراك والعمليــــات النفســــية األخــــرى تنظيًمــــ -االجتاهــــات النفســــية
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 ح دور االجتاهــات العمــل علــى ختفيــفيــا متســقا يســاير البيئــة ويــؤثر فيهــا، بنــاء علــى هــذا يصــبتكامل
التــه للوصــول إىل أهدافـه مــن خـالل إضــفاء معـىن ومغــزى وكــذا الفـرد يف حماو  ايعانيهــ حـدة التــوتر الـيت
ديناميـة رشد الفرد يف نواحي احلياة املختلفة وهو ما يضفي صفة ال، وهي بذلك كله تُ داللة لنشاطاته

  )255،ص1954السيد،فؤاد ( على االجتاهات.
النظريـــات التفســـريية الســـابقة مهـــدت طريقـــا فســـيحا للنفـــاذ إىل عمـــق املفهـــوم وحتديـــد  جـــل

  :ل وصور بروزه فظهرت عديد التصنيفات ملفهوم االجتاهات من بينهااأشك
عموميـــات موضـــوعات االجتـــاه الـــذي يهـــتم باالجتـــاه العـــام هـــو ف :النـــوعياالجتـــاه العـــام واالجتـــاه  �

متعــددة ومتقاربـــة، مثـــل االجتـــاه حنــو بلـــد معـــني ســـواء كـــان اجيابيــا أو ســـلبيا، وهـــو أكثـــر االجتاهـــات 
 الــذيهــو االجتــاه ف النــوعياالجتــاه اســتقرارا وحيتــاج تغيــريه إىل تقنيــات عمليــة مــن نــوع خــاص، أمــا 

الفــرد حنــو طعــام شــعب  مثــل اجتــاه ،يــدور حولــه االجتــاه تص جبزئيــات أو جــزء مــن املوضــوع الــذيخيــ
(فـؤاد السـيد وسـعد عبـد  قل ثباتا من االجتاه العام.وهو أ االجتاه، موضوع دراسة باقي أجزاءمعني دون 

  ) 258،ص1999الرمحان،

ه فرد واحـد ديتبناه ويؤك الذي: هو ذلك االجتاه الفردياالجتاه ف :اجلمعيواالجتاه  الفردياالجتاه  �
حنـو مـدرك  اخاصـ ااجتاهـمـل حين الفـرد أومعىن ذلـك  ،و الدرجةأ من حيث النوعفراد اجلماعة أمن 

جمــال اجلماعــة  يفذا كــان هــذا املــدرك إ أمــابــؤرة اهتمامــه هــو يســمى ذلــك اجتاهــا فرديــا،  يفيكــون 
، اجتاهــا فرديــا أيضــاكــان ذلــك   اآلخــراجتاهــا حنــوه خيتلــف عــن الفــرد  أفرادهــاكــل فــرد مــن لكــون يو 

الواحـدة كجماعـة اجتماعيـة حيـث جنـد اجتاهـات فرديـة  األسـرة أعضـاءالحظ ذلك بني ن أنوميكن 
 الـذيهو ذلك االجتـاه ف اجلمعياالجتاه ، أما ال احلصر املختلفة على سبيل املثال األطعمة أنواعحنو 

نـواع الرياضـات أو غـري أاعة مثل اجتاههم حنو نـوع خـاص مـن اجلم أعضاءيشرتك فيه عدد كبري من 
اههم هذا من حيث الدرجـة اجت يفاجلماعة  أفرادخيتلف  أن أيضاوارد من ال، و من املوضوعات ذلك

  )259-258،ص1999السيد وسعد عبد الرمحان،فؤاد ( .أو الشدة

يسـلك الفـرد مبقتضـاه  الـذيهـو ذلـك االجتـاه فاالجتاه املعلن: فأما  :السريواالجتاه  علناالجتاه امل �
مــا  ذا االجتــاه غالبــان مثــل هــأميكــن القــول بــوبــذلك  ،اليوميــة دون حــرج أو حتفــظ ةيــااحلمواقــف  يف

هـذا االجتـاه متوسـط غالبا ما يكون ، و مها من قيكمما حييكون متفقا مع معايري اجلماعة ونظمها و 
يعـــرب عنـــه  أنومنـــع الفـــرد مـــن  وإيقافـــهه اول كبتـــه وكّفـــحتـــضـــغوط اجتماعيـــة مـــا عـــدم وجـــود الشـــدة ل
ومييــل ىف كثــري مــن  إخفائــهحيــرص الفــرد علــى  لــذياهــو ذلــك االجتــاه  الســرياالجتــاه ، بينمــا ســلوكيا
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وغالبـــا مـــا  ،أمـــام اآلخـــرين هـــذا االجتـــاهمقتضـــيات ليـــه متظاهريـــا وال يســـلك مبـــا  إنكـــاره إىل األحيـــان
، وغالبـا مــا مــن معـايري فيهـا عرافهـا ومــا يسـودأه غــري منسـجم مـع قــوانني اجلماعـة و يكـون هـذا االجتـا

وميكن ، اجلماعة يفمن القوى الضاغطة  ايواجهه اليت ملمانعةالشدة نتيجة ا عايلهذا االجتاه يكون 
 يف، ملباشــر بعناصــر البيئــة اخلارجيــةتطــور نتيجــة االحتكــاك ايو  ينمــواالجتــاه املعلــن  أنالقــول كــذلك 

كتلــك نتيجــة اخلــربة غــري املباشــرة  بعيــدا عــن اخلــربات االجتماعيــة بــل ر تبلــو ي الســرياالجتــاه  أنحــني 
الســـيد وســـعد عبـــد فـــؤاد ( عمليـــات التخيـــل والتفكـــري اoـــرد أو املثاليـــة البعيـــدة.ى لـــتبـــىن ع الـــيتاخلـــربة 

  )259،ص1990الرمحان،

ة عنـد الفــرد تكــون االجتاهـات اجيابيــاالجتاهــات االجيابيـة: االجتاهـات املوجبـة واالجتاهــات السـالبة: �

من مجيع جوانبهـا،  كل ما يتعلق �اييد  أترتبط هذه االجتاهات بتو  ،نيعيء معندما تنحو به حنو ش

 ياالجتـاه حنـو النظافـة والـذ ، مثـلودعوة هلـذا االجتـاه دفاع يف صورةسلوك الفرد  على باديا همما جيعل

 يهـــف االجتاهـــات الســـلبية أمـــا فـــة املنـــزل ونظافـــة املرافـــق العامـــةيكـــون بالـــدعوة لنظافـــة املدينـــة، ونظا

يـــرفض كـــل مـــا يتعلـــق �ـــذا املوضـــوع ، ممـــا جيعلـــه تبتعـــد بـــالفرد عـــن موضـــوع معـــني الـــيتاالجتاهـــات 

حيـث تتكـون اجتاهـات سـلبية  ،دانبعض البل يف يمثل التمييز العنصر  ،وة حملاربتهوالتشهري به والدع

طلعـت ( . ...اخلوعدم املشـاركة ىف احلكـم هم على شكل عدم االختالطفراد يظهر من سلوكعند األ

  .)109 – 107، ص 1988عبد الرحيم، 

حتيــد عــن أداء مجلــة مــن الوظــائف  hــا الاالجتاهــات ومهمــا تنوعــت فإ صــناف مــنكــل تلــك األ  

  االجتماعية يف الوظائف التالية: السيكولوجياحصرUا حبوث 

اجتاهــات توجــه ســلوكه وتتــيح لــه فرصــة التعبــري ت: يتبــىن الفــرد عــادة جمموعــة وظيفــة حتقيــق الــذا •

مـر الـذي يـؤدي األ يـة للمثـريات املختلفـةكمـا تدفعـه اجتاهاتـه بقـوة وفعال  ته ومكانته يف اoتمععن ذا

 )27، ص2006(ناصر الغامدي،  .انة الفرد يف اجلماعةإىل حتديد معامل مك

علــى توســيع نطــاق التفكــري واملعرفــة لــدى الفــرد مــن النفســية وظيفــة معرفيــة: تعمــل االجتاهــات   •

يــة تســمح للفــرد يف تــوفري معــايري وأطــر مرجع خــالل البحــث عــن املعــارف واملعلومــات الــيت تســاعده

تنظيم معارفه ومدركاته لألمور من حوله وتفسريها وبالتايل اختاذ مواقف حمـددة سـواء كانـت إجيابيـة ب

 )13، ص2006(عابد الزهراين،.أو سلبية

ترجـــع إىل عوامـــل بيئيـــة  يف حيـــاUم اليوميـــة ضـــغوطا داألفـــرا يواجـــهوظيفـــة الـــدفاع عـــن الـــذات:  •

جـــــل مـــــن أ د بالتمســـــك باجتاهاتـــــهلفـــــر الضـــــغوط يقـــــوم ا تلـــــكملواجهـــــة خارجيـــــة، و أخـــــرى داخليـــــة و 



 

 

 الفصل الثالث االجتاهات النفسية حنو السالمة املرورية : املفهوم، القياس والتعديل 

165  

عــــن  تلــــك  املنبثــــقدة القلــــق والتــــوتر التخفيــــف مــــن حــــ وبالتــــايل اســــتخدامها يف الــــدفاع عــــن ذاتــــه
 ) 14،ص 2006،عابد الزهراين(. توهو ما يؤمن بدوره وظيفة الدفاع عن الذا ،الضغوط

ـــــيت يتبناهـــــا الوظيفـــــة التعبـــــري عـــــن القـــــيم: Uـــــدف االجتا •  فـــــرد إىل التعبـــــري عـــــن الـــــذاتهـــــات ال
املنبثقة من البيئة االجتماعية اليت يعيشون فيها، هات اليت تتفق مع قيمهم االجتاواستقالليتها، وهي 

تــرتجم ثقــافتهم القيميــة، ومــن الصــعوبة مبــا كــان العثــور علــى فــرد يتبــىن  اجتاهــات األفــرادومــن مث فــإن 
  )14،ص 2006الزهراين، (عابد .اجتاهات تتناىف وتتعارض مع قيمه وعاداته

: تعـــد االجتاهـــات إحـــدى الوســـائل والطـــرق املســـاعدة علـــى وإشـــباع احلاجـــات وظيفـــة التكيـــف •
ين اجتاهـات تتفـق واجتاهـات بـتفالعامل يف املؤسسـة يسـعى إىل  ،وحميطه حتقيق تكيف الفرد مع بيئته

فهـو يبحـث  ة اليوميـةيف احليـاالفـرد  أهـداف املنظمـة، وكـذاهدافه هـو و ل من أجل بلوغ أمجاعة العم
جمتمعــه، وهــو يف ســبيل ذلــك يتعــني عليــه بلــوغ حالــة مــن التجــانس  عــن القبــول االجتمــاعي داخــل

(عابــــــد  ســــــائدة.جتاهــــــات املعــــــرب عنهــــــا يف جمتمعــــــه يف صــــــورة املعــــــايري الواالق بــــــني اجتاهاتــــــه توافــــــوال

 )14،ص 2006الزهراين،
  إىل ما سبق مجلة الوظائف التالية:  "الزهران"ويضيف 

 حيدد االجتاه طرائق السلوك ويفسرها. -
 .تنظيم العمليات االنفعالية واملعرفية إزاء املوضوعات يف املواقف املختلفة -
عـــن الـــرتدد والتفكـــري  ابعيـــدلفـــة علـــى حنـــو مـــن االتســـاق يف املواقـــف املخت توجيـــه الســـلوكتيســـر  -

 مطوال.
  )103 ص ،1977 الزهران،حامد (.ضح عالقة الفرد بعامله االجتماعيتبلور وتو  -

   :النفسية تتكوين االجتاها. 5.1

 :ل وشروط تكوين االجتاهات النفسيةعوام.1.5.1

 الفرديــة املتشــا�ة يف وحــدة كليــة تتكــون االجتاهــات النفســية حينمــا تتكامــل اخلــربات التكامــل: .أ
 ح هذه الوحدة إطارا ومقياسا نصدر منه أحكامنا واستجاباتنانحو إىل تعميم هذه اخلربات، وتصبت

   )246، ص1954السيد، فؤاد ( .للمواقف الشبيهة مبواقف تلك اخلربات املاضية
هـو مـا و يؤدي تعميم اخلـربات الفرديـة املتتاليـة إىل حتديـد االجتـاه حتديـدا واضـحا وقويـا  التمايز: .ب

معــامل ن بقيــة االجتاهــات األخــرى وتكتمــل فينفصــل ويتمــايز عــ النضــج،حالــة باالجتــاه حنــو  يســمو
 )246، ص1954السيد، اد فؤ (. مكوناته
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للخــربات االنفعاليــة أثــر قــوي يف تكــوين االجتاهــات، فلــو أن فــردا حيمــل  االنفعــاالت احلــادة: .ت

فـإن اجتـاه الفـرد حنـوه  ،إجيابيا حنو شعب أو بلد ما مث تعـرض خلـربة انفعاليـة قاسـية مرتبطـة �ـذا البلـد

  )247، ص1954السيد، فؤاد ( .سيتغري تبعا لتلك اخلربة االنفعالية احلادة

  مراحل تكوين االجتاهات النفسية: .2.5.1

هـــــات النفســـــية للفـــــرد يف ســـــن يف معـــــرض احلـــــديث عـــــن تكـــــون االجتا "بوجـــــوفيتش"يشـــــري     

بيئتـه بعناصـرها الفرد مـع  د وينمو ويتطور من خالل تفاعليتكون االجتاه النفسي عند الفر ، الطفولة

وحينمـا  ،على نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته دليالاته ملعىن يصبح االجتاه يف حد ذا، و�ذا ومقوماUا

  يكون االجتاه �ذا املعىن فإنه مير يف تكونه باملراحل التالية:

وهــي املرحلـة الـيت يـدرك الفــرد فيهـا مثـريات البيئـة ويتعــرف املرحلـة اإلدراكيـة املعرفيـة:  .أ

و معــريف جعــي أعلومــات يكــون مبنزلــة إطــار مر إليهــا ويتكــون لديــه رصــيد مــن اخلــربة وامل

  )361،ص 1998عبد الرمحان،سعد ( هلذه املثريات.

م فيهـا الفـرد نتـائج تفاعلـه مـع املثـريات ويكـون وهـي املرحلـة الـيت يقـيّ املرحلة التقيمية:  .ب

هـذه املثـريات باإلضـافة اإلطار املعريف الـذي كونـه الفـرد حـول التقييم مستندا إىل ذلك 

املشـاعر موضـوعي ينطـوي علـى الكثـري مـن  إىل عدة أطر أخـرى منهـا مـا هـو ذايت غـري

 )361،ص 1998عبد الرمحان،سعد ( املتصلة �ذا املثري.

ار على نوعية عالقته املرحلة التقريرية: وهي املرحلة األخرية واليت يصدر الفرد فيها القر   .ت

�ــذه املثــريات فــإذا كــان القــرار اجيابيــا فيشــري ذلــك إىل أن الفــرد قــد كــون اجتاهــا موجبــا 

 )361،ص 1998عبد الرمحان،سعد ( .صحيحاملثري والعكس  حنو

  :مكونات االجتاه النفسي. 6.1

مثة حالة من اإلمجاع بني مجهور الباحثني على أن لالجتـاه النفسـي مكونـات ثـالث أساسـية     

وكـذا متييـز املفهـوم عـن غــريه  ،ذات طبيعـة افرتاضـية مـن أجـل ضـرورات متعلقـة بعمليــة القيـاس أساسـا

هيم الســيكولوجية املشــا�ة، وتنقســم تلــك املكونــات مــن حيــث طبيعتهــا إىل داخليــة خفيــة مــن املفــا

(املكونْني املعريف والوجداين) واآلخر ظاهري ميكن رصده باملالحظة (املكـون السـلوكي) تتفاعـل فيمـا 

  النحو الذي يشري إليه الشكل التايل: تيجة لآلخر علىبينها تأثريا وتأثرا فكل منها سبب ون
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   :توى تلك املكوناتوفيما يلي تفصيل حمل
  املكون املعريف :. 1.6.1

تعلــق مبجمــوع العناصــر الــيت تســاعد يوهلمــا إدراكــي يشــمل هــذا املكــون عنصــرين أساســني أ
أو مبعــىن آخــر الصــيغة اإلدراكيــة الــيت حيــدد  ،وقــف االجتمــاعيالفــرد علــى إدراك املثــري اخلــارجي أو امل

دراك حســـيا حينمـــا تكـــون وقـــد يكـــون ذلـــك اإل ،كيفيـــة االســـتجابة هلـــذا املوقـــفعـــن طريقهـــا الفـــرد  
وقــد يكــون اجتماعيــا وهــو الغالــب حينمــا يكــون حنــو مثــريات اجتماعيــة  ،االجتاهــات حنــو املاديــات

دراك االجتمـاعي تتـدخل جمموعـة كبـرية مـن املتغـريات كتصـور وبناء على مفاهيم اإل ،واقف معنويةوم
مــــا العنصـــر الثــــاين فيضــــم جمموعــــة اخلــــربات ، أفــــاهيم التشـــابه والتطــــابق وغريهــــاالفـــرد عــــن اآلخــــر وم

واملعـــارف واملعلومـــات الـــيت تتصـــل مبوضـــوع االجتـــاه والـــيت آلـــت للفـــرد عـــن طريـــق النقـــل والتلقـــني أو 
ومن مث فـإن قنـوات التواصـل احلضـارية  ،د من املعتقدات والتوقعاتيضاف إليها رصيد الفر  ،املمارسة

فهي املسؤولة عن نقل اخلربات من جيـل  ،نوالثقافية تكون مصدرا رئيسا يف حتديد حمتوى هذا املكوِّ 
ــــوات التن ــــد  .اخلــــربات شــــئة ودورهــــا يف تــــراكمإىل آخــــر باإلضــــافة إىل مؤسســــات الرتبيــــة وقن (ســــعد عب

  )360،ص1998الرمحان،

   املكون الوجداين (االنفعايل):. 2.6.1

ثـل احلـب ن إىل جمموع املشاعر واالنفعـاالت سـواء كانـت إجيابيـة أم سـلبية ميشري هذا املكوّ     
، ويعتــرب هــذا املكــون الصــفة املميــزة لالجتــاه عــن غــريه مــن املفــاهيم املشــا�ة والكراهيــة القبــول والــرفض

جتـــاه هـــي ذلــك اللـــون الــذي بنـــاء علــى عمقـــه ودرجـــة  فالشــحنة االنفعاليـــة املصــاحبة لال ،مثــل الـــرأي

ـــد الرمحـــان، ،كثافتـــه يتميـــز االجتـــاه القـــوي عـــن الضـــعيف ة هـــذا وتتضـــح أمهيـــ )360ص ،1998(ســـعد عب

  ) 451،ص1975(حممود أبو النيل، .فراد وإن تشا�ت اجتاهاUماملكون كمميز بني مشاعر األ

  مكونات االجتاه النفسي) 16كل رقم (ش

  
 بتصرف )309، ص2003( سعد الشهراين،  املصدر:
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  املكون السلوكي:  .3.6.1

ن االســتجابة العمليــة حنــو موضــوع االجتــاه علــى حنــو ميكــ يتضــح املكــون الســلوكي لالجتــاه يف
ن املكـون السـلوكي يشـري إىل جممـوع التعبـريات ، ويشري الباحثون عمومـا إىل أرصده باملالحظة اoردة

ومــن الرتتيــب املنطقــي أن  ،واالســتجابات الواضــحة الــيت يقــدمها الفــرد يف موقــف مــا اجتــاه مثــري معــني

ه وعاطفتــه عبــريا عــن إدراكــه لشــيء مــا ومعرفتــه وحتصــيل معلومــات عنــاإلنســان يــأيت بســلوك معــني ت

ي لـــذا فـــإن املكـــون الســـلوكي لالجتـــاه هـــو hايـــة املطـــاف يف الـــدرب الـــذ، ومشـــاعره حنـــو هـــذا الشـــيء

ن الفــرد بنــاء علــى ، فحينمــا تتكامــل جوانــب اإلدراك وأبعــاده ويكــوّ يســلكه االجتــاه يف ســريورة تكونــه

عرفة اليت تساعد على تكوين العاطفة يقـوم الفـرد بـالنزوع والسـلوك وإظهـار ذلك رصيدا من اخلربة وامل

   ) 361،ص1998(سعد عبد الرمحان،واملتسقة مع مشاعره. وإدراكهاالستجابة السلوكية املناسبة خلربته 

  : هات النفسيةقياس االجتاطرق ومناذج )  نياثا

قيـاس االجتاهـات  ري إىل عـدم إمكانيـةيشـساد اعتقاد يف الفرتة املمتدة بني احلربني العـامليتني 

هــذا املبحــث اهلــام ملــا لــه مــن وهــو مــا جعــل العديــد مــن البــاحثني يركــزون اهتمــامهم علــى  ،النفســية

نــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أن قيــاس ) 330،ص1966ســويف،مصــطفى ( ،دالالت تطبيقيــة

مقــدار الصــحة واخلطــأ يف الدراســات  االجتاهــات يســمح بــالتنبؤ بســلوك األفــراد ويســلط الضــوء علــى

 كما يزود الباحثني مبيادين جتريبية خمتلفة ويزود معـارفهم بالعوامـل املـؤثرة يف نشـأة االجتاهـات  ،النظرية

كمــا أن لــه فائــدة بالغــة عنــد تعــديل االجتاهــات حنــو املوضــوعات ومعرفــة   ،ومنوهــا وثباUــا وحــىت تغريهــا

    )261،ص1954السيد،فؤاد ( .مقدار ذلك التغري

  وتعتمد أغلب الدراسات السيكولوجية ثالث طرق رئيسية لقياس االجتاهات هي:    

  أ. طرق تعتمد على التعبري اللفظي.  

  .طرق تعتمد على قياس التعبريات االنفعالية املعربة عن االجتاهات ب.

  )263ص،1954(فؤاد السيد، طرق تعتمد على املالحظة املباشرة للسلوك العملي لالجتاهات.ج. 

علــــى  أكثــــر الطــــرق تطــــورا واســــتخداما نظــــرا العتمــــاد القيــــاس فيــــه ويعتــــرب النــــوع األول مــــن

أمــا األســلوب  ،االســتفتاءات واحلصــول علــى اســتجابات لعــدد كبــري مــن املبحــوثني يف وقــت وجيــز

فيعتمد علـى قيـاس ردود فعـل الفـرد ذات الصـبغة االنفعاليـة علـى جمموعـة مـن املثـريات مرتبطـة الثاين 

والــذي يعتمــد املالحظــة وســيلة للقيــاس فإنــه يتطلــب وقتــا طــويال ، أمــا النــوع الثالــث وضــوع االجتــاهمب
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حممـود (.ويستدعي تكرار املالحظة يف ظروف خمتلفة قد يتعذر حتققها للباحث ضمن شـروط طبيعيـة

  )281،ص1975أبو النيل،
  طرق قياس االجتاهات النفسية:.1.2

وهـي  أهـم إجراءاتـه اسـتخداما فسـريتكز النقـاش حـول ول هـو أكثـر األسـاليبألن النوع األ
  :على التوايل

أو  األمســـاءتعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى اســـتفتاء يتكـــون مـــن طائفـــة مـــن  االنتخـــاب:.1.1.2
ن ينتخـــب وخيتـــار أكثرهـــا قربـــا ومـــيال ملعـــايريه الشخصـــية وأكثرهـــا بعـــدا وعلـــى الفـــرد أ ،املوضـــوعات

، والتعبري عنها يف صورة نسب مئويةصوات لكل موضوع ويتعني على الباحث رصد عدد األ ،راونفو 
نــه يعــاب عليهــا ضــعف كفاءUــا يف التعبــري ، غــري أقــة بســهولة تصــميمها وســرعة تطبيقهــاوتتميــز الطري

فـــؤاد (.فـــراد وتأثرهـــا بظـــروف القيـــاس الـــيت ال ميكـــن احتواءهـــان الفـــروق الدقيقـــة بـــني اجتاهـــات األعـــ

   )263،ص1954السيد،
ترتيــب موضــوعات االســتفتاء ترتيبــا يعتمــد يف جــوهره  تعتمــد هــذه الطريقــة الرتتيــب:.2.1.2

وبذلك يكون االسـتفتاء مـن عـدد حمـدود مـن املوضـوعات يرتبهـا الفـرد  ،اه املراد قياسهعلى نوع االجت
درجــة   يف هــذه اســتجابة الفــردوُختتــزل  ،ه اجتــاه موضــوعات االســتفتاء ويلخــص مشــاعر علــى حنــو يعــربِّ 

  )264،ص1954السيد،فؤاد ( وع االجتاه ودرجته.تشري إىل نكلية 
ـــة:.3.1.2 ـــة االزدواجي بـــني يف كـــل عبـــارة لطريقـــة مبـــدأ املفاضـــلة اتعتمـــد هـــذه  طريقـــة املقارن

عــدد مــرات الــيت ويــتم حتليــل نتــائج هــذا القيــاس مــن خــالل  ،االجتــاهاجتــاهني متقــابلني حنــو موضــوع 
  )272،ص1954السيد،فؤاد ( ية املقابلة له.حد اخليارين وحساب النسب املئو خيتار الفرد فيها أ
طرفـاه بـني علـى متصـل ميتـد تـدرج مـدى االجتـاه تعتمد هـذه الطريقـة  :التدرج طريقة.4.1.2

قسـم املتصـل إىل جمموعـة وحـدات تعكـس درجـات تعـرب عـن شـدة ونـوع ويُ  قني،الرفض والقبول املْطلَ 
سـبب دقـة نتـائج قياسـها مـن حيـث نـوع يف البحـوث ب اكثر الطـرق اسـتخدامويشـار إليهـا بـأ ،االجتاه

  )264،ص1954السيد،فؤاد ( االجتاه ودرجته.
عديـــد مـــن ذا املبحـــث قـــد اســـتخدموا الالقـــول يف هـــذا البـــاب هـــو أن املنشـــغلني �ـــوإمجـــال 

ليـه يف هــذا يف رصـد وقيــاس االجتاهـات النفســية، غـري أن الــذي ينبغـي اإلشــارة إ ســاليبالتقنيـات واأل
 ،متنوعـاة مـن املفكـرين تعكـس تصـورا ثـٌلّـج كـربى ملقـاييس االجتاهـات وضـعها مثـة منـاذ  الصدد هو أن

مسـتقيما ميتـد بـني طـرفني وإن اتفقوا مجيعا على أن االجتاه أشبه ما يكون من الناحية التصورية خطا 
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حــــدمها ميثــــل أقصــــى درجــــات القبــــول ملوضــــوع االجتــــاه واآلخــــر ميثــــل أقصــــى درجــــات الــــرفض هلــــذا أ
حــد النصــفني  عنــد نقطــة احليــاد التــام ويتــدرج أالقائمــة بينهمــا تنقســم إىل نصــفني ةواملســاف ،املوضــوع

اد التـام والشـكل التـايل شيئا فشيئا حنو أقصى درجات القبول أو الـرفض كلمـا ابتعـدنا عـن نقطـة احليـ
    :يوضح ذلك

   ) طبيعة االجتاه ونوعه17شكل رقم (

  
    

 )330، ص1966سويف،مصطفى ( املصدر:

  ذج قياس االجتاهات النفسية:منا .2.2
  مقياس التباعد االجتماعي: . منوذج 1.2.2

يعتمد و  ،يطلق عليه الكثري من الباحثني اسم مقياس "بوجاردس" لالجتاهات نسبة ملصممه
 ،ات ببعضها البعضاملوازين املتجمعة اليت ترتبط فيها الوحدمنوذجه يف قياس االجتاهات على مبدأ 

رائدا يف جمال قياس االجتاهات النفسية وإن تركز حبثه على االجتاهات سهاما ته إوتشكل حماول
يف جمال العالقات و رفض األشخاص درجة قبول أ إىلويشري التباعد االجتماعي  ،التعصبية

بوجاردس املصطلح بصورة أكثر حتديدا وطبقه يف جمال العالقات بني  وقد استخدم ،االجتماعية
املقياس من  وميكن توضيح طبيعة هذا )300،ص1975النيل،أبو مود حم( ،عضاء اجلماعات العنصريةأ

  خالل النموذج التايل: 
بناء على أحاسيسك ومشاعرك صف هذه اoموعة العنصرية بناءا على واحدة أو أكثر من 

  التصنيفات املوضحة أدناه :
   ) جدول حتديد استجابات األفراد على مقياس التباعد االجتماعي18جدول رقم (

  املصاهرة  
أصدقاء 

  شخصيون
  جريان

زمالء يف 

  العمل

املواطنة يف 

  بلدي
  لزيارة بلدي

الطرد من 

  بلدي

  7  6  5  4  3  2  1  الكنديني

  7  6  5  4  3  2  1  الصينيني

  7  6  5  4  3  2  1  األمريكيني

  7  6  5  4  3  2  1  الفرنسيون

  7  6  5  4  3  2  1  األملان

  7  6  5  4  3  2  1  اهلنود
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  )367ص ،1998 ،انسعد عبد الرمح (  املصدر:

متثـــــل مســـــطرة متدرجـــــة للقبـــــول الســـــبعة  راتان العبـــــيف دراســـــته بـــــأ "بوجـــــاردس"افـــــرتض 
 عنــه العبــارة األوىل الــيت تشــري إىل قبــول املقيــاس تعــربِّ  ، حيــث أن الطــرف األول مــن هــذااالجتمــاعي

ن ردس أكمـا افـرتض بوجـا  ،ول االجتمـاعيمتثل أقصى درجـات القبـو املصاهرة مع أفراد هذه القومية 
وأن  ،العبـــارة الســـابعة الـــيت تتحـــدث عـــن اســـتبعاد أبنـــاء هـــذه القوميـــة ميثـــل أقصـــى درجـــات التباعـــد

) إىل أقصـــى العبـــارة األوىل( أقصـــى درجـــات القبـــولا يف املســـتوى مـــن العبـــارات األخـــرى متثـــل تـــدرجً 
ملسـافات خـذ علـى هـذا املقيـاس هـو عـدم تسـاوي امـا يؤ ن ، غـري أ)العبـارة السـابعة( درجات التباعد

وعلـى الـرغم مـن ذلـك  ،وهو ما خيلق صعوبة إجرائية تتعلق بنواحي القيـاسبني العبارات والوحدات 
ات وثبتــــت دقتــــه يف العديــــد مــــن الدراســــ مقيــــاس التباعــــد االجتمــــاعي وطريقــــة بنائــــهفقــــد اســــتخدم 

ليمـات ن بوجاردس قد قام بإجراء عـدة تعـديالت علـى املقيـاس مشلـت صـياغة التع، علما بأوفعاليته
(سـعد  )1947(�دف تبسيطها، فضال عن التعديالت اليت قام �ا معهد هـوراس مـان لينكـولن سـنة 

  )368،ص1998عبد الرمحان،
  مقياس الوحدات متساوية البعد لثرستون:. منوذج 2.2.2

يف الفـــرتة (ثرســـتون)  فكـــرة رائـــدة ابتكرهــا هــاتســلوب يف بنـــاء مقـــاييس االجتايعــد هـــذا األ
ة ء مقيــاس ذي بنــود منتظمــة وموزعــحيــث كــان يســعى إىل بنــا ،)1931-1929(مي املمتــدة بــني عــا

البنــــود الــــيت يــــتم حســــا�ا بعــــد  )Médians(باســــتخدام أوســــاط علــــى متصــــل متســــاوي املســــافات 
  )34ص ،2003 (سعيد الغامدي،  أكفاء ذوي خربة ودراية عاليتني.حتكيمها من طرف حمكمني

  ناء مقياس لالجتاهات النفسية ذو وحدات متساوية:اخلطوات التالية لب )ثرستون(ويقرتح 
الغمــوض  بدقــة عــن فكــرة بعينهــا خاليــة مــن . كتابــة فقــرات وعبــارات ذات صــياغة واضــحة تعــربِّ 1

سليب واآلخر إجيايب وتعطي فسحة من اخليـارات املتدرجـة بـني حدمها مرتبة على متصل ذي طرفني أ
  .طرفني متقابلني (القبول والرفض)

لتصنيفها مـن حيـث طبيعتهـا السـلبية واإلجيابيـة  كمنيالعبارات على جمموعة من احمل . عرض هذه2
  :قسما كما هو موضح يف الشكل التايل )11إلى 9(على متصل مقسم من 
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  ) تدرج نوع االجتاه18شكل رقم (

  

  
  )34، ص2003(سعيد الغامدي، املصدر:

  

تحكـيم ويسـمى هـذا الوسـيط وزنـا أو قيمـة حساب وسيط كـل فقـرة انطالقـا مـن نتـائج عمليـة ال .3
والــذي يــدل علــى موقــع الفقــرة علــى طــول املتصــل و�ــذا الفعــل نتطلــع  Item scale valueالفقــرة 

  لبلوغ مقياس تكون أوساط فقراته على مسافات متساوية.
ليـة التحكـيم للفقـرات باسـتخدام يف عم فحساب تشتت التوزيع لبلـوغ نسـبة التبـاين واالخـتال .4
، فكلمــا ني احملكمــنياالخــتالف علــى وزن الفقــرة بــ وأرباعيــات الــيت تكشــف عــن مــدى االتفــاق اإل

  .حول الفقرة واالتساق داخل الفقرةدل ذلك على اتفاق احملكمني  قلت قيمة اإلرباعي
. استبعاد الفقرات اليت اختلـف حوهلـا احملكمـون وكـذا الفقـرات الـيت ال حتقـق قيمـة وسـيطها شـرط 5

  بالعبارات ذات االرباعيات املنخفضة للسبب الذي سبق اإلشارة إليه.تفاظ التدرج واالح
مــن . العمــل علــى ترتيــب الفقــرات بطريقــة عشــوائية وتطبيقهــا علــى عينــة يشــرتط أن تكــون كبــرية 6
إعـداد جـل الكشـف عـن بعـض جوانـب القصـور يف صـياغة الفقـرات واسـتبعاد غـري املناسـب منهـا و أ

  .املقياس يف صورته النهائية
يكـون ذو توزيـع  أن. من املستحسن توزيع املقياس على عينتني مستقلتني لقياس االجتـاه املفـرتض 7

وحتويل الدرجات اخلام إىل معيارية للحصول على عالقة خطيـة تعـرب  ،اعتدايل للتأكد من صالحيته
  )35-34،ص2003(سعيد الغامدي،    .عن خاصية املسافات املتساوية بني الوحدات والعبارات

 ،االجتاهــاتقيــاس وضــوع املهتمــة مبللعديــد مــن الدراســات  زامرتكــشــكلت طريقــة ثرســتون 
ومقيـــاس ، الرأمساليـــة والبـــيض، س االجتاهــات حنـــو الزنـــوجيف بنـــاء مقـــايي طريقـــةالهـــذه وقــد اعتمـــدت 

ما يعاب على طريقة بناء هذا  أنغري  )308،ص1975أبو النيل،حممود ( ،حنو اجلماعات هالالجت )رمير(
. 2ول يف إعـــداد املقيـــاس.عامـــل الوقـــت واجلهـــد املبـــذ.1مقـــاييس االجتاهـــات النفســـية (نـــوع مـــن ال

إن . 3.ضعف دقة االسـتجابات الـيت يقـدمها األفـرادصعوبة فهم تعليمات املقياس املعقدة وهو ما يُ 
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 .)، وهو مـا مل يتحقـق إال ظاهريـاطريقة هو عامل الوحدات املتساويةه الما جعل ثرستون يبتكر هذ
 )308ص ،1975 أبو النيل،حممود (

  :"جتمانـ "األسلوب الرتاكمي ل. منوذج 3.2.2

اجلمــع بــني أبعــاد وجوانــب خمتلفــة يف مقيــاس واحــد كمــا هــو احلــال يف  أن "جتمــان"يــرى 

مـن  ،تفسري الدرجة الـيت يتحصـل عليهـا الفـرد ذكرها يؤدي إىل صعوبة بالغة يفاألساليب اليت سبق 

وبنـــاء مقيـــاس  ،لوب الـــذي يســـمى بامســـه للتغلـــب علـــى هـــذه املشـــكلةســـأجـــل ذلـــك اقـــرتح هـــذا األ

ببعضــها الــبعض  يعتمــد علــى تــرابط الفقــراتســلوب الرتاكمــي أحــادي القطــب وأطلــق عليــه اســم األ

(ســـــعيد وىل ن مـــــن يوافـــــق علـــــى الفقـــــرة الثانيـــــة يكـــــون حتمـــــا موافقـــــا علـــــى األىل أعلــــى حنـــــو يرمـــــي إ

  :لتزام باخلطوات التاليةس ينبغي االولبناء هذا املقيا) 36،ص2003الغامدي،

. حتديـــد موضـــوع االجتـــاه املـــراد قياســـه وكتابـــة عـــدد مـــن الفقـــرات يراعـــى فيهـــا مجلـــة مـــن 1

تقتضــي املوافقــة  حبيــث ،املعــايري والشــروط وترتــب علــى متصــل مــن األقــل إجيابيــة إىل األكثــر إجيابيــة

  .قة على مجيع الفقرات اليت تسبقهاعلى فقرة ما املواف

  نظيم البنود يف صورة قابلة للتطبيق.. ت2

  ال يقل عدد أفرادها على مخسة أضعاف عدد بنود املقياس.اة على عينة د. تطبيق األ3

يسمى  أو ما )coefficient of scability(. حتليل البنود اعتمادا على معامل اإلنتاج 4 

ب هــذه املعــامالت معرفــة ويتــيح حســا ،ســتبانة وكــذا معامــل القياســيةمبعامــل إعــادة تكــوين منــط اإل

  مدى اتساق الفقرات مع الشروط و املواصفات اليت وضعها جتمان.

 ،هـــو تركيزهـــا علـــى خاصـــية البعـــد الواحـــد "جتمـــان"خالصـــة القـــول حـــول طريقـــة و   

اســتجابة األفـراد والتعـرف علــى االسـتجابات غـري الصــادقة وهـو مــا وعليـه ميكـن حتديــد عـدم اتسـاق 

ه الطريقـــة خمالفتهـــا ، وامللفـــت لالنتبـــاه يف هـــذاملقيـــاس انتـــائج الـــيت يقـــدمهة يف اليزيـــد مـــن درجـــة الثقـــ

للـــنمط احلـــديث املتبـــع يف بنـــاء املقـــاييس الـــذي يركـــز علـــى عامـــل التعـــدد يف األبعـــاد علـــى حســـاب 

ه الطريقــة ال ن هــذلــذا جــاز القــول أ ، يقــدمها األفــراداألحاديــة وهــو الغالــب علــى االســتجابات الــيت

  )37،ص2003(سعيد الغامدي،احلديثة.  م شروط القياستراعي واحدا من أه
  ليكرت لقياس االجتاهات النفسية: .منوذج4.2.2

مقياســا  "ليكــرت"م قــدّ  )1932( يف ورقــة موســومة بعنــوان "االجتاهــات ميكــن قياســها" ســنة

بـــل إنـــه األســـلوب  ،عـــرف بامســـه يفـــوق بقيـــة األســـاليب ســـهولة يف تصـــميمه وثبـــات نتائجـــه ودقتهـــا
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 ،يبجهــد ووقــت البــاحثني إذا مــا قــورن بغــريه مــن األســاليف  ا بــالنظر إىل اقتصــادهســتخدامثــر ااألك
تقدم للمبحوث يف صورة عبارات أو بنود ويطلـب منـه إبـداء موافقتـه  وهو واحد من املقاييس الرتبية

حـــدد طبيعـــة االجتـــاه وشـــدته ، وتتاوتـــة تعكـــس مقـــدار وشـــدة موقفـــه منهـــاأو عـــدمها بـــدرجات متف
(ســعيد  ،زان خمتلفــة لالســتجابة مصــنفة علــى ســلم املتصـل الــرتيب املتــدرج علــى مخــس بــدائلو بإعطـاء أ

  الشكل التايل :وذلك على النحو الذي يوضحه ) 42،ص2003الغامدي،
  ) أسلوب التقدير التدرجيي ليكرت19شكل رقم (

  

  

  )42،ص2003(سعيد الغامدي،املصدر: 

  

بـــل ميكـــن اســـتخدام  ة املوضـــح يف الشـــكلعلـــى منـــط االســـتجاب األســـلوبوال يقتصـــر     
حســب طريقــة لالجتاهــات النفســية ولبنــاء مقيــاس  ،خــرى خمتلفــة يف عــددها وألفاظهــابــدائل ترتيبيــة أ

  :اخلطوات التالية التزامينبغي ليكرت 
   .حتديد موضوع االجتاه حتديدا دقيقا .1
تشـمل مـدى متسـعا ، صلة مبوضوع االجتاه املـراد قياسـهتدوين عدد من العبارات ذات  .2

  .توزيعا معتدال ع العبارات املوجبة والسالبةيمن حيث النوع والشدة وتوز 
  .موازين البنود والعربات املختلفةإعداد مفتاح التصحيح الذي يسمح حبساب  .3
تطبيـــق البنـــود علـــى جمموعـــة مماثلـــة للمجموعـــة املســـتهدفة يســـاوي عـــدد أفرادهـــا عشـــرة  .4

  )44-43،ص2003(سعيد الغامدي، .ل شروط وظروف القياس املتماثلةأضعاف عدد البنود دون إغفا
 إذا الدرجة اخلام اليت حيصـل عليهـا الفـرد علـى املقيـاس ال تعـين شـيئا إال أنواجلدير بالذكر 
  .حبيث يتوضح موقع كل فرد على املتصل قورنت مبفتاح التصحيح
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  تعديل االجتاهات ثالثا : 

العامـل املهـم وراء معظـم املشـكالت حـىت ذات الطـابع التقـين  اعتقـاد بـأنيسود عاملنـا اليـوم 
ممـا يسـتوجب حلـوال هلـذه املشـكالت ترتكـز عليـه بالدرجـة األوىل واالجتــاه  ،منهـا هـو العامـل البشـري

راد يف وصـفه حمـددا هامـا لتشـكل سـلوك األفـبال شك واحـد مـن أهـم عناصـر هـذا العامـل اإلنسـاين ب
عطفـا  جتاهات قيمته الكبـرية يف البحـوث النفسـية والرتبويـة واالجتماعيـةإذ ملفهوم اال ،حياUم اليومية

الــة جلعــل األفــراد يتصــرفون بطريقــة مرغوبــة اجتماعيــا كما يعــد وســيلة فعّ ،علــى قدرتــه بــالتنبؤ بالســلوك
م ملـاذا hـتم بدراسـة االجتاهـات أحده وقد يتساءل )171عبد اللطيف خليفة، عبد املنعم شحاتة، د ت، ص(

واجلـــواب هـــو أن مـــن يتصـــدون لدراســـة  ،تعـــديلها طاملـــا أن اهلـــدف النهـــائي هـــو الســـلوك يبوأســـال
وذلــك هــو مـــا  ،احتمــال تغيــري الســـلوكاالجتاهــات يفرتضــون ضــمنا أن تغيـــري االجتاهــات يــزداد معـــه 

وهـو مـا  )25، ص2ج 1989لويس مليكة، ( ،يعتمد عليه املروجون يف حبوث التسويق والدعاية السياسية
فضــال عمــا تقــدم وهــو أن تعــديل االجتاهــات أعمــق وأقــدر علــى النفــاذ إىل ه الدراســة احلاليــة تقلــع منــ

منطلقات السلوك ومربراته من كل تعديل يكتفي بتقنيات تستهدف التغيري يف السلوك تـزول تـدرجييا 
 ومن مث فإن بلوغ تعديل يستهدف تركيبة ومكونات اجتاه يكون ،على ذات اخلطى اليت ترسخت �ا

وعلى الرغم من قناعة الباحث  ،ول عمرا إذا صاحبه تغري يف املرجعية القيمية الناظمة حلياة األفرادطأ
أن أن درجــة التعقيــد يف التعــديل تتــدرج صــعوبة علــى الرتتيــب مــن الســلوك إىل االجتــاه إىل القــيم غــري 

لتأســيس علــى األوىل هــي ا ،القناعــة الــيت تشــكل عليهــا بنيــان هــذه الدراســة ينبثــق مــن ثــالث بثــات

تنبؤيــة لالجتــاه النفســي كمفهــوم ميكــن للبــاحثني ســبل تشــكيل الســلوك املرغــوب مــن طــرف القــدرة ال
 والثانية هي متوقع مفهوم االجتاه النفسي بني حمطيت السلوك والقيم الناظمـة ملعتقـدات األفـراد، األفراد

ي االعتقـــاد بـــأن كـــل مـــا هـــو ، أمـــا الثالثـــة فهـــومتظهـــرات ســـلوكهم يف مواقـــف احليـــاة اليوميـــة املختلفـــة

جتاه بوصفه Uيؤا عقليا مشبع انفعاليا ينحو بالسلوك صـوب مـا يتفـق مـع مكتسب قابل للتعديل فاال
حىت إذا مـا حـاد هـذا املكـون السـلوكي عمـا هـو مرغـوب وجـب التعـديل يف  ،مدركات الفرد وقناعاته

ويضـاف إىل كـل  ،االجتـاه النفسـي املنطلقات ولـيس hايـات السـريورة الديناميـة القائمـة بـني مكونـات
ذلك أن احلد الفاصل بني تكوين االجتاهـات وتعـديلها هـو حـد جـزايف ذلـك أن التغيـري حيـدث حـني 
نكّون اعتقادات جديدة ونغري االعتقادات القدمية أو حني يصبح الوجدان اجلديـد مشـروطا �ـدف، 

  )25، ص2ج 1989يكة، لويس مل( .أي أن تغيري االجتاهات يبىن على نفس أسس تكوينها
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وعلــى الـــرغم مـــن شـــيوع مبـــدأ تغيـــري االجتاهـــات يف حبـــوث الســـيكولوجيا االجتماعيـــة إال أن 
للموضــوع، بــل إن عــددا ال عــددا قلــيال مــن املراجــع العربيــة ذات الصــلة باملوضــوع أفــرد حيــزا خاصــا 

االجتاهـات وتقنيـات بأس به من تلك املراجع ال مييـز بـني القناعـات النظريـة املؤسسـة ملوضـوع تعـديل 
ني األمرين متهيدا لرسم التمييز ب لذلك سينتظم العرض والنقاش يف هذا العنصر على حماولة ،التعديل
  نطالق الربنامج املستهدف تشكيله وبناءه يف هذه الدراسة.معامل إ

تعــديل االجتــاه حينمــا نكــون بصــدد حماولــة يســتخدم مصــطلح : يف معــىن تعــديل االجتــاه. 1.3
الفرد للموقف االجتاهي اجلديد لبلوغ احملطة اليت ترتجم فيها أفعاله وإدراكاتـه وانفعاالتـه هـذا  استمالة

ـــد املـــنعم شـــحاتة، د ت، ص(املوقـــف.  إىل وتنقســـم حبـــوث تغيـــري االجتاهـــات  )171عبـــد اللطيـــف خليفـــة، عب
. تغيري 2ملتبىن، لوجهة االجتاه ا. تغيري غري متسق حبيث يهدف التغيري إىل الوجهة املعارضة 1نوعني 
ة التغيـري مـع االجتـاه املتبـىن كـأن يزيـد مـن درجـة اسـتهجان الفـرد ملوضـوع مـا حيث تتسـق وجهـمتسق 

ــــا بــــني النــــوعني كــــون األول  )172عبــــد اللطيــــف خليفــــة، عبــــد املــــنعم شــــحاتة، د ت، ص( ويــــربز الفــــرق جلي

  االجتاه. يستهدف التغيري يف نوع االجتاه بينما يستهدف الثاين التغيري يف درجة

  :وختتلف درجة قابلية اجتاهات األفراد للتغيري تبعا ملتغريين أساسني مها

فاالجتاهـات املتطرفـة  ،ول هـو التطـرفويـرتبط هـي األخـرى بعـاملني األ :الجتـاهاخصائص  )1

مكونــات االجتــاه  أمــا الثــاين فهــو االتســاق بــني ،أقــل قابليــة للتعــديل باملقارنــة مــع االجتاهــات املعتدلــة
  تزداد درجة الصعوبة يف التغيري بزيادة االتساق بني مكونات االجتاه. حيث

فقابليـة  ،اجلمودثنني فأما األول فهو هي األخرى ترتبط بعاملني إخصائص املتبين لالجتاه: )2
جـــــة علـــــى مقيـــــاس اجلمـــــود الفـــــرد لالســـــتمالة تتـــــأثر كثـــــريا بدرجـــــة تفتحـــــه الـــــذهين أي اخنفـــــاض الدر 

هـو درجـة الـذكاء حيـث كشـفت البحـوث عـن عالقـة منحنيـة بـني الـذكاء بـني ما الثـاين فوالتسلطية، أ
الذكاء وتعديل االجتاهات وتتوقف هذه العالقة على الدور املعدل ملتغـريات أخـرى كمسـتوى صـعوبة 

  احلجج اليت تدعو للتغيري والوزن النسيب للعمليات املعرفية اليت تسبق تغيري االجتاه من فهم وتقبل.

  )173عبد اللطيف خليفة، عبد املنعم شحاتة، د ت، ص(                                                           

وقــد حيــدث خلــط بــني مفهــوم تغيــري االجتاهــات ومفــاهيم أخــرى مثــل االســتقطاب واoــاراة 

فجميعها تشري إىل تغيري يف استجابة الفرد حيدثه التعرض لتنبيه اجتماعي، ومصدر االخـتالف بينهـا 

فاoاراة تشـري إىل ميـل الفـرد لتغيـري سـلوكه اسـتجابة  ،هو طبيعة هذا التنبيه ويف عمومية االستجابة له

فمصـــدر التغيـــري ههنـــا هـــو رأي  ،اجلماعـــة كـــي يصـــبح أكثـــر انســـجاما مـــع موقـــف اجلماعـــةلصـــغوط 
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ماعي األغلبية يف حني يكون مصدر التغيري يف مواقف تعديل االجتاهات متعدد اجلوانب بعضها اجت
ومطلــوب مـــن املصــدر أن يـــربر موقفــه لتســـهيل عمليــة التعـــديل،  ،وبعضــها اآلخـــر معــريف أو وجـــداين

بينما يشري االستقطاب إىل أحكام الفرد املتعلقة بقضية مـا بعـد مناقشـتها يف إطـار اجتمـاعي تصـبح 

ام باعتبـار أكثر تطرفا من أحكـامهم قبـل املناقشـة ممـا يشـري إىل أن هنـاك تغيـريا يف شـدة تلـك األحكـ

حيثيات معينة فإن االسـتقطاب يعـد تغيـريا أن االجتاه حكم يصدره الفرد حنو موضوع ما استنادا إىل 

وسـع مـن االسـتقطاب مبـا أhـا تتضـمن تايل يعد تغيري االجتاهات عملية ألالجتاه من النوع املتسق وبال

   )174عبد اللطيف خليفة، عبد املنعم شحاتة، د ت، ص( .تعديال يف الدرجة أو النوع

تلكــــم هــــي أبــــرز مالمــــح عمليــــة التغيــــري يف االجتاهــــات النفســــية وقبــــل اخلــــوض يف تفصــــيل 

تغيــري ذكري مبسـألة التقاليــد العرفانيــة لومناقشـة نظريــات وطــرق تعـديل االجتاهــات النفســية البـد مــن التــ

جتماعيــة فقــد وردت العديــد مــن املــوديالت التفســريية النفســية يف جمــال الســيكولوجيا اال االجتاهــات

رغـــم أن أغلبهـــا بنيـــت علـــى أحـــدى التـــوجهني األساســـني يف هـــذا املبحـــث ومهـــا النمـــوذج الســـلوكي 

يســـتعمل مبـــدأ  "هوفالنـــد"الـــيت جـــرت باشـــراف  "ييـــل"أو التوجـــه املعـــريف ففـــي حبـــوث  )البيهفيـــوري(

طـابع االجتاهـات يف ثري فـأة والعقوبـة ميكنـه التـأفتغـري نظـام املكا méthode du dressageالـرتويض 

هيــدر،  (نظريــات ألصــحا�ا ملعــريف املقابــل تــرتدد مجلــة مــن الويف االجتــاه ا ،مــن حيــث الدرجــة والنــوع

ع بني االجتاهني املتناقضـني هـو جتاهـل املعينـات االجتماعيـة وما جيم )يوكمب، فيستنجر، أوسجوودن

وإلجياد طريقة مالئمة لتناول قضية تغيـري  ) 368، ص1982ا أندرييفا، غالين (لتعديل االجتاهات النفسية 

االجتاهــــات النفســــية يعتقــــد الباحــــث أن املســــألة اجلوهريــــة تــــرتبط يف عالقــــة التغيــــري النفســــي بــــالتغيري 

االجتماعي وميكن فهم هـذه العالقـة عـرب حتديـد مسـتويات للتحليـل تتـدرج اتسـاعا مـن نقطـة البدايـة 

تتتسـع أكثـر فـأكثر عـرب مسـتويات السـلوك  –تعديل االجتاه حنو موضوع ما  -كحالة   املتعلقة بالفرد

أنظـــر ســـاهر ســـداد،  ( االجتمــاعي الـــيت ســـبق اإلشــارة إليهـــا وهـــو منـــوذج ثبــت جناحـــه يف غـــري مـــا دراســة

  )78نظرية التغيري النفسي االجتماعي من منظور اسالمي ، ص ،2010

مفهـوم االجتـاه النفسـي بوصـفه ظـاهرة مشـروطة سـواء  ومن الضرورري أن نتصور ببالغ الدقـة   

الفـرد العامـل بنشـاط واملنـدرج يف تشـابك معقـد مـن بواقع عملها يف النظام االجتمـاعي أم خبصـائص 

عـــن احلاضـــنة الطبيعيـــة  ســـتظهار آليـــات التغيـــري بعيـــداهلـــذا ال يكفـــي ا ،الصـــالت مـــع أنـــاس آخـــرين

لـذا مـن الضـروري حتليـل تغيـري االجتـاه النفسـي سـواء مـن  )احلاجة والوضع املناسب لتلبيتهـا(للمفهوم 

حيث فحوى التعبريات اليت تتعلق مبستوى الرتتيبـات الـذي ينتمـي إليـه االجتـاه أم مـن حيـث تعبـريات 
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النشــيط للفــرد الــيت ال يســتتبعها جمــرد اجلــواب عــن الوضــع بــل تســتتبعها التغــريات النامجــة عــن املوقــف 
كـــن حتقيـــق متطلبـــات التحليـــل املعنيـــة إال بشـــرط واحـــد هـــو دراســـة وال مي ،تطـــور الشخصـــية بالـــذات

النزعة يف إطار النشاط فإذا ما نشأ اجتاه يف ميدان من ميادين احلياة اليومية فمن املمكن فهم سـبيل 
هــذا االحتمــال حــل مجلــة مــن تطلــب ومــن الطبيعــي أن ي ،هتغيــريه بتحليــل التغــري يف هــذا النشــاط ذاتــ

 ،ضــية االجتــاه املفســر يف إطــار ســلوك الفــرد ضــمن خاصــيته االجتماعيــة الطبيعيــةاملســائل املتعلقــة بق
كننــا تــأمني تغيريهــا حينهــا يكــون ممكنــا اإلجابــة عــن دور االجتــاه يف اختيــار مــربر الســلوك وحينهــا مي

ن مجلـة القضية على الصعيد التطبيقي مبـا أحوال استعظام بصورة هادفة، وال ينبغي بأي حال من األ
ريــات مهــدت الطريــق فســيحا للخــوض يف هــذه املســألة علــى وجــه التحديــد مبــا أhــا ســعت مــن النظ

ه واجتاهــه علــى أســاس ميلــه ســلوكا معارضــا لقيمــ الفــردجمتمعــة إىل حماولــة فهــم الكيفيــة الــيت يتقبــل �ــا 

لالحتفــاظ حبالــة االتســاق بــني اجتاهــه وقيمــه وبــني ســلوكه إذا مــا وقــع بينهــا حالــة مــن التنــافر وذلــك 

عبد اللطيف  ( ،ربير السلوك الذي أصدره أو بإضافة عنصر معريف جديد أو تغيري االجتاه الذي يتبناهبت

ن النظريــات ميكــن تلخيصــها فيمــا ويشــمل منحــى االتســاق املعــريف عــددا مــ  )182، ص1992خليفــة، 

  يأيت: 

  . نطريات تعديل االجتاهات النفسية 2.3

ـــوازن .1.2.3 ـــة الت تفـــرتض هـــذه النظريـــة أن الفـــرد حيـــاول االحتفـــاظ  :) balance théory (نظري
أي حالة التكافؤ بـني املعرفـة والوجـدان والفعـل  ،باتساق سيكولوجي بني اعتقاداته واجتاهاته وسلوكه

لـذلك  ،وحني يدرك وجود حالة تناقض بني اعتقاداته واجتاهاته يكون مـدفوعا إىل اسـتعادة االتسـاق
إذا حصــل الفــرد علــى معلومــات جديــدة ال تتســق مــع أفكــاره فــإن تعــديل االجتــاه يتعــني أن حيــدث 

 "هيــدر"أو إذا كــان عــدم االتســاق بــني اعتقاداتــه واجتاهــه يــزداد بــروزا، ومتثــل نظريــة  ،واجتاهــه الســابق

Heider  ــا إذا كانــت هنــاك عالقــة وجدانيــة قويــةhمنوذجــا مــن منــاذج االتســاق األوىل وهــي تفــرتض أ

hمــا ســوف  ،باالتســاق ا ســوف يشــعرانمــبــني فــردين فإhمــا اهلامــة خمتلفــة فإUأمــا إذا كانــت اجتاها

ن عالقات االتسـاق تبعـث علـى االرتيـاح النفسـي ومقاومـة التغيـري ويفرتض أ ،يشعران بعدم االتساق

عور بعــدم الراحــة واجلهــاد وعــدم االســتقرار واالنفتــاح علــى نمــا تســتثري حالــة عــدم االتســاق إىل الشــبي

كــل مــن الــزوج والزوجــة حيمــالن نفــس االجتــاه حنــو كــان  مثــاال توضــيحيا، إذا  التغيــري ويضــرب لــذلك 

أمــا إذا   ،موضـوع االجنــاب فــإن عالقتهمــا سـوف تكــون مرحيــة ومســتقرة علـى األقــل بالنســبة لألطفــال
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جنـــاب فســـيكون هنـــاك حالـــة مـــن الالســـتقرار كـــان هنـــاك اخـــتالف يف االجتاهـــات حنـــو موضـــوع اال
   من نوع ما.ومعاناة وضغوط تدفع إىل تغيري

ن حنــب مــن ريــة هــو أننــا حنــب أو يتعــني ألنظحــول االفــرتاض األساســي هلــذه اجممــل القــول     
أنــه ، و يشــاركنا أهــم آرائنــا ونكــره أو يتعــني أن نكــره مــن خيالفنــا الــرأي يف القضــايا اهلامــة بالنســبة لنــا

تعادة التـــوازن يف ال يتفـــق املوقــف مـــع هــذا االفـــرتاض األساســـي فإننــا نكـــون مــدفوعني إىل اســـحينمــا 
بأننـــا  "هيـــدر"ويفـــرتض  ،العالقـــة ويتحقـــق ذلـــك عـــن طريـــق تغيـــري اجتاهاتنـــا حنـــو املوضـــوع أو القضـــية

ففـي العالقـة الوجدانيـة اإلجيابيـة يـزداد احتمـال أن نغـري  ،سنقوم بالتغيري األقل كلفة السـتعادة التـوازن
وتسـتخدم نظريـة التـوازن  )14، ص2ج1989لـويس مليكـة،  (،اجتاهنا أو حناول تغيري اجتاه الطـرف اآلخـر

التــوازن تكــون ضــعيفة  ن الضــغوط حنــو، ومــن أمثلــة التنبــؤات أباجتــاه التغيــري احملتمــل حدوثــهؤ يف التنبــ
علــى  "نيوكمــب"وقــد أطلــق  ،و نعــارض الشــخص اآلخــر أكثــر منهــا عنــدما نتفــق معــهعنــدما نكــره أ

أننا غالبا ال hـتم كثـريا مبـا إذا كنـا نتفـق أو  وفكرته األساسية يف ذلك هي ،هذه املواقف عدم التوازن

صــف االتســاق " تتمثــل يف أhــا تنيوكمــب"والقيمــة األساســية لتصــور  ،ال نتفــق مــع شــخص نكرهــه

وهـــي ذات الفكـــرة الـــيت اعتمـــدها منتقـــدوا النظريـــة مبـــا أhـــا أفرطـــت يف ، املعـــريف مبصـــطلحات بســـيطة

ؤ عــن الطريقــة الـيت يســتعاد �ــا التـوازن كمــا أhــا ال التبسـيط وينقصــها التحديـد وال توضــح كيفيــة التنبـ

و خيتلفـوا يف كـل شـيء وهنـاك جديدا ذا أمهية بالغة فنحن نعلم أنه يصـعب أن يتفـق النـاس أتضيف 

(عبــد اللطيــف خليفــة،  .الكثــري مــن الــدالئل علــى أننــا نفضــل العالقــات اإلجيابيــة علــى العالقــات الســلبية

  )185، ص 1992
  (cognitive affective consistency) ساق املعريف الوجدايننظرية االت.2.2.3

الشكل الثاين ملنحى االتساق هي أن األشـخاص حيـاولون دائمـا أن تكـون معـارفهم متسـقة 

عـــن املوضـــوع تتحـــدد يف جـــزء كبـــري منهـــا مـــن خـــالل  فمعتقـــداتنا وومعارفنـــا وتربيراتنـــا ،مــع مشـــاعرهم

مــع تقومياتنــا ومشــاعرنا تتــأثر مبعتقــداتنا ويتســق ذلــك  أي أن ،مشــاعرنا وتفضــيالتنا والعكــس صــحيح

ويقـدم   )املعرفـة والوجـدان والسـلوك (التصور املقرتح ملفهوم االجتاه على أنه يتضمن مكونات ثـالث 

Rosenberg ن التغــريات املعرفيــة ميكــن أن تنشــأ بواســطة التغــري يف الوجــدان والشــعور الــدليل علــى أ

 حتديــد ودراســة اجتاهــات جمموعــة مــن املبحــوثني البــيض حنــو الســود فــأوال مت ،حيــال موضــوع االجتــاه

جموعــة التجريبيــة البــيض وأخــربهم والعالقــة القائمــة بيــنهم مث قــام بعــد ذلــك بــالتنومي االصــطناعي للم

قـام  "روزنـربغ"أي أن قد تغريت إىل عكس االجتاه العام السـائد حنـو السـود بأن اجتاهاUم حنو السود 
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 ن الباحـــث غـــّري ، والنقطـــة األهـــم يف املوضـــوع أفحوصـــني حنـــو اإلقامـــة مـــع الســـودبتعـــديل مشـــاعر امل

ن التغيــري يف االجتاهــات حيــدث " أروزنــربغ"وأوضــح  ،مشــاعرهم دون تزويــدهم بــأي معــارف جديــدة

األســــاليب الدراســــية لتلقــــني املعــــارف املرتبطــــة و كــــالتنومي (تيجــــة اســــتخدام العديــــد مــــن األســــاليب ن

االجتاهــات يــتم اكتســا�ا مــن خــالل اجلانــب  ليــة يف غايــة األمهيــة للعديــد مــنلعموتعتــرب ا )باملوضــوع

ن والديــــه ، فالطفــــل الـــذي حيــــب حزبـــا معينــــا ألدون أي معـــارف تؤيــــد ذلـــك -املشــــاعر–الوجـــداين 

يفضــالنه ال توجــد لديــه يف البدايــة معــارف قويــة تؤيــد ذلــك ألنــه يكتســب املعــارف الــيت تؤيــد هـــذا 

راد إذا يبنــون أحيانــا اجتاهــاUم دون وجــود معــارف قويــة تؤيــدها مث يبحثــون عــن فــاألف ،االجتــاه الحقــا

  )186، ص 1992(عبد اللطيف خليفة،  .املعارف اليت تؤيد هذه االجتاهات فيما بعد
  للتنافر املعريف: نظرية فيستنجر .3.2.3

أساســا  متثــل هــي األخــرى منوذجــا مــن النظريــات الــيت اهتمــت مببــدأ التــوازن واالتســاق وUــتم

وميكـــن توظيـــف املثـــال التـــايل لتوضـــيح  ،بتـــأثريات التنـــافر علـــى اعتقـــادات واجتاهـــات وســـلوك األفـــراد

لو أن شخصا يريد شراء سيارة وهو يف حرية من أمره بني أن يشـرتي السـيارة  (مقتضى هذه النظرية 

نــا، فــإذا قــرر "أ" وهــي فخمــة ومرحيــة لكنهــا غاليــة الــثمن والســيارة "ب" صــغرية واقتصــادية وأرخــص مث

 املقارنة بـني االختيـارين كمـا الشخص شراء السيارة "ب" فإنه سوف يواجه تنافرا بعد اختاذ القرار يف

نه سيواجه اتساقا يف نفس الوقت، فهناك اتساق بني شراء "ب" ورخص مثنها كما أن هناك اتساقا أ

رة "أ" وعــدم شــرائها وتوجــد بــني عــدم شــرائها وغــالء مثنهــا، ولكــن التنــافر حيــدثى بــني فخامــة الســيا

:السـيارة "أ" تغيري املعارف املتنافرة حبيث تتسق فيمـا بينهـا   (1)ثالث طرق للتقليل من حالة التنافر 

إضـــافة معـــارف جديـــدة متســـقة مثـــل  (2)مل تكـــن فخمـــة بـــل ألhـــا مل تكـــن مرحيـــة أكثـــر مـــن "ب" 

و أكثــر عــن طريــق مهيــة معرفــة أتغيــري أ (3)الســيارة "أ" تســبب مشــكالت يف املدينــة لكــرب حجمهــا 

قدر الفرد مثال أن مثـن الوقـود يف ،ة فيزيادة أمهية املعارف املتسقة أو التقليل من أمهية املعارف املتنافر

لــويس مليكــة، (  ،تتزايــد وأن الفخامــة ليســت هامــة ألن الســيارة ليســت أكثــر مــن وســيلة للمواصــال

بحــــث عــــن مصــــادر االتســــاق بــــني االجتــــاه وهــــذا هــــو مرتكــــز هــــذه النظريــــة أي ال )14، ص2ج1989

 )186، ص 1992(عبد اللطيف خليفة، والسلوك، آثار ما بعد اختاذ القرار، وآثار السلوك املضاد لالجتاه 

. 1(ويشري مضمون النظرية أيضا إىل أن املعاناة من حالة التنـافر تـزداد تبعـا جلملـة مـن العوامـل منهـا 

. كلمــا تقاربـت جاذبيــة 2. ا أكــرب ممـا تســتثريه القـرارات غــري اهلامـةكثــر أمهيـة تســتثري تنـافر القـرارات األ

لويس مليكة، (   ). كلما زاد التشابه بني البدائل قل التنافر 3 .البدائل كلما زاد النافر بعد اختاذ القرار
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ولنظرية التطابق استخدامات عديدة باإلضافة إىل موضوع اختاذ القرار الذي يقلع  )14، ص2ج1989

ومــن هــذه التطبيقــات دفــع الشــخص إىل االنصــياع وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة  ،اهــات متقاربــةمــن اجت

حتــت تــأثري ضــغوط مــن  )أكــل طعــام غـري حمبــذ (تــزم طفــل مــثال بسـلوك غــري ســار " كــأن يلفيسـتنجر"
ثـر قابليـة الطعـام علـى أنـه مقبـول وقـد يكـون أكقد يقدر هـذا فإن الطفل  ،الوالدين أو وعد باملكافأة

وذلــك هــو جـــوهر مضــمون نظريـــة  ،مــا يقـــال عــن مزايـــا هــذا الطعــام بازديـــاد التزامــه بتناولـــه لتصــديق
وقـــد ثبـــت مـــن خـــالل العديـــد مـــن  ،ك معـــني بعـــد االلتـــزام العلـــين بـــهأي التقبـــل اخلـــاص لســـلو التنـــافر 

ذلــك ميكــن أن خيلــق تنــافرا التجـارب أن الفــرد إذا أشــرك يف لعــب دور ال يتســق مــع رأيــه اخلــاص فــإن 
ذلـك علـى  "فسـتنجر"ويفسر  ،ا، وبالتايل ميكن يف ظروف حمددة أن يؤدي إىل تغيري يف االجتاهمعرفي

فـإن مقـدار  )املكافـأة والعقوبـة  (ظـاهر هـو نتيجـة الوعـود والتهديـداتأسـاس أhـا إذا كـان السـلوك ال

جتـــاه التنـــافر ســـوف يصـــل إىل احلـــد األقصـــى إذا بلغـــت املكافـــأة أو العقوبـــة احلـــد األدىن إلعـــالن اال

سـوف يقـل ألن  فـإن مقـدار التنـافرالوعود أو التهديدات على ذلك احلد ولكن إذا زادت  ،املخالف

لبحـوث احلديثـة يف ذلـك ميـد الفـرد بأسـاس كـايف لعـدم االتسـاق بـني االجتـاه والسـلوك، كمـا أشـارت ا

وســـط التغـــري يف ن يتـي تغيـــري االجتـــاه فإنـــه ميكـــن أثريه فـــباإلضـــافة إىل تـــأ االتســـاق املوضـــوع أن مبـــدأ
 ويســـتخدم يف ذلـــك أســـلوبان األول يســـمى ،الســـلوك الظـــاهر كمـــا حيـــدث يف االنصـــياع إىل مطلـــب

ه الشخص عادة مث ينتقل إىل مطلب أكرب ويفسر ذلك لمبطلب صغري يقب وهو يبدأ )قدم يف الباب(
ول يــــرى نفســــه قــــادر علـــــى ن الفــــرد بعــــد أن يســـــتجيب للمطلــــب األأي أ ،علــــى أســــاس االتســــاق

ب أن يتبىن إدراكا جديـدا، أمـا األسـلوب الثـاين جينصياع ولكي يكون متسقا مع املطلب الالحق اال

الكـرة املنخفضـة وتعـين أنـه إذا اختـذ قـرار بالقيـام بالفعـل فإنـه ينـزع  فهو تكتيك انصياعي آخر يسمى

ري ويف ضـــوء النظريـــة قـــد يكـــون مـــن الضـــرو  ،إىل الصـــمود حـــىت بعـــد زيـــادة مثـــن وتكلفـــة أداء العمـــل

استخدام الدرجة الكافية من القهر للحصـول علـى االنصـياع ألن ذلـك سـيخلق تنـافرا بعـد االنصـياع 

ري مطلبــا ملحــا مثــل يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا التغيــيليــه تغــري يف االجتــاه وقــد يكــون ذلــك ضــروريا 

قعــة وعلـى الـرغم مـن اتسـاع ر  )19-17، ص2ج1989لـويس مليكــة، ( مواجهـة حـاالت الغـش اجلمـاعي.

سية والعصابات النفسية تطبيق هذه النظرية ويف جماالت عديدة مبا يف فيها حاالت االضطرابات النف

ضــعاف قــدرUا علــى التعامــل مــع نطــاق مــن خصــائص هــذه النظريــات أدى إىل إ ن عــددامنهــا إال أ

يــــا اليب مقننــــة اجرائاالفتقــــار إىل أســــو واســــع مــــن عمليــــة تغيــــري االجتاهــــات ومنهــــا غمــــوض املفــــاهيم 

ت بـــل ظهـــرت تفســـريا ،مهـــال الفـــروق الفرديـــة يف القـــدرة علـــى حتمـــل حـــاالت التنـــافرللتحقـــق منهـــا إ
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ق بــني املكونــات وكيفيــة البحــث عــن حالــة نقاصــه وتقــدير االتســاتتنــاقض بــني احلجــج القــادرة علــى إ

ذا مـن ذلـك املثـال التوضـيحي التـايل " إ ،تفسريات تتناقض مع ما قدمته النظريـة االتساق بل ظهرت
مقــال يؤيــد االجهــاض وتغــري اجتاهــه مــن املعارضــة أصــال إىل التأييــد  قيــل لشــخص عــن طواعيــة كتابــة

ونظـرا ألنـه قبـل الكتابـة فإنـه سـيغري  ،فإن ذلك يفسر علـى أنـه يف هـذه احلالـة يشـعر حبالـة مـن التنـافر
نـه يف هـذه احلالـة أما إذا أرغم على الكتابـة تأييـد لالجهـاض فإ ،اجتاهه ضمنيا حىت ال يشعر بالتنافر

يف مقابل هذا الطرح ظهرت العديد من التفسريات  )19، ص2ج1989لويس مليكة، (لن يشعر بالتنافر 
ســـنة  "بـــيم"نـــافر حيـــث قـــدمت تقـــائم حـــول مفهـــوم الول االجابـــة عـــن حالـــة االســـتفهام الالـــيت حتـــا

(عبـــد  الفــردحيــث تفـــرتض أن  ) self perception (يف ضــوء نظريــة مستهـــا إدراك الــذات  )1967(

ســلوكه  الظــاهر  رد يعــرف اجتاهــه مــن مالحظــةن الفــحيــث يفــرتض أ )196، ص 1992اللطيــف خليفــة، 
ظروف اليت حيدث فيها السلوك وحنن حني نسـأل عـن اجتاهنـا حنـو قضـية معينـة فإننـا سـنعرض الومن 

ففــي املثــال  ،لوكأفعالنــا اإلراديــة يف املاضــي الــيت تــرتبط �ــذه القضــية ونســتنتج اجتاهاتنــا مــن هــذا الســ
ن الفـرد حـني يكتـب طواعيـة ضـد اجتاهـه فإنـه يـدخل هـذا السـلوك يف حتليلـه ألفعالـه ونظـرا ألالسابق 

مـا الشـخص الـذي ارغـم ك ولذلك يبدو وكأنه غري اجتاهه أاملاضية ويعرب حسبما يتفق مع هذا السلو 
لــويس مليكــة، ( يف االجتــاهعلــى الكتابــة فإنــه ال يــدخل هــذا الســلوك يف حتليلــه ولــذلك لــن يظهــر تغــري 

ن التوليــف واالقــرتاب مــن لفظــة جتمــع بــني البنيــان املقــويل لكــال النظــريتني أويبــدو  )19، ص2ج1989
تبنــاة اجتــاه املوضــوع يف جتاهــات املميكــن أن تشــكل املوقــف القائــل بــأن القيــام بالفعــل يتعــارض مــع اال

جتاه بقدر ما حيمله على الشعور حبالة التنـافر و الطواعية ال حيمل الفرد على تغيري االصوريت اإلكراه أ

تأسيس عليه من أجل إحداث بني مكونات االجتاه النفسي حنو املوضوع وهو ما ينبغي الوالالتساق 

دراك فســـتنجر للتنـــافر املعـــريف ونظريـــة إ نظريـــة(قيبـــا علـــى حالـــة التعـــارض بـــني النظريـــات ع، وتالتغيـــري

ظهـور متسـقا أمـام ن الفـرد ينشـأ علـى النطبـاع ومؤداهـا أاال الذات ظهر تفسري ثالث يتمثل يف نظريـة
ه يتفـق يكتب ضد اجتاهاته جيب أن يظهر للقائم بالتجربة أن اجتاهـالذي ن الفرد اآلخرين ولذلك فإ

يصـــعب املفاضـــلة بـــني تلـــك ويف كـــل احلـــاالت  ،مـــع ســـلوكه ولكنـــه يف حقيقـــة األمـــر مل يغـــري اجتاهـــه

عـن اجتــاه  فمـثال وجــد أن االحنـراف الضـئيل ، بعـض التجـاربذا ثبـت صـدق كـل منهــا يفالنظريـات إ
بينمــا ينــتج الســلوك الــذي ينحــرف احنرافــا   ،دراك الــذايتنــتج تغــريا يف االجتــاه عــن طريــق اإلالشــخص ي

، وخالصــة القــول هــي أن نظريــة التنــافر تتحقــق يف كبــريا عــن اجتــاه الشــخص تغيــريا مــن خــالل التنــافر

 selective وعـــن ظـــاهرة التعـــرض االنتقـــائي ،اهـــات أقـــل مركزيـــةاحلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا االجت
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exposure  ن النـــــاس يعرضـــــون أنفســـــهم عمـــــدا للمعلومـــــات الـــــيت تتفـــــق مـــــع أ "فيســـــتنجر"يفـــــرتض
يسعون للحصول على املعلومات اليت ولكن الناس أيضا  ،كهم يف املاضيو اعتقاداUم واجتاهاUم وسل

ومـن ذلـك أيضـا أن الفضـول والسـعي حنـو كـل مـا هـو  ،اUمتفيدهم حىت لو كانت متنافرة مع اعتقاد

   )19، ص2ج1989لويس مليكة،( .جديد حىت لو كان حممال مبعلومات غري متسقة مع سابق اعتقاداتنا

تلكم إذا هي أبرز النظريات اليت تناولت أو تبنت منحى االتسـاق املعـريف سـعيا إىل حلحلـة 

مـــن  ث يف هـــذا املوضـــوع بـــل إن العديـــدوجـــه األبـــرز للبحـــوهـــو مـــا مثـــل الت ،تغيـــري االجتـــاهميكـــانيزم 

عـــن بعـــض أطروحـــات تلـــك النظريـــات باعتبارهـــا مثلـــت جـــزءا هامـــا يف  البحـــوث التطبيقيـــةمل تســـتغين

ن تتلقف هي األخرى أومل مينع ذلك من بروز تفسريات ونظريات حاولت  ،مبحث تغيري االجتاهات

ا يف ســطور الصـفحات الالحقـة سـعيا حنــو لخصـهمسـألة تعـديل االجتاهـات وفــق منظـورات متعـددة ن

تكــوين صــورة شــاملة جتمــع فتــات تلــك النظريــات وتقــدمي منظــور تكــاملي يســعى إىل االســتفادة مــن 

  املناحي اإلجيابية وتفادي ثغرات تلك التفسريات.

    ) خطوات تعديل االجتاهات وفق نظرية التنافر لـ "فيستنجر"20شكل رقم (

  

  )40، ص2003سعود،املصدر: (حممد آل 

  

 املنهج الوظيفي: .4.2.3

ــــاحثني يف جمــــ ــــة تعــــديل االجتاهــــات بــــني مجهــــور الب ال الســــيكولوجيا رغــــم شــــيوع فكــــرة إمكاني

ن البحــوث التطبيقيــة ال تعكــس هــذا التصـــور ذلــك ألن املمارســة ختتلــف كثــريا عـــن االجتماعيــة إال أ

ويقلــع املــنهج ج الــوظيفي ل "كــاتز" األمــر الــذي أدى إىل بــروز تيــار حبثــي يعــرف بــاملنه ،جمــال التنظــري

املقــرتح مــن افــرتاض رئيســي يــدور حــول فكــرة أن االجتاهــات مبــا حتملــه مــن اعتقــادات تســد حاجــات 

سـبقت اإلشـارة إليهـا أربـع وظـائف لالجتاهـات  هامة لدى الفرد لذلك فهي تقاوم التغيري وحيـدد كـاتز

  
لمناقشة والحوار 

حول األفكار 
والمعتقدات 

 الجديدة
 ال تعديل في االتجاه

تقديم المعلومات  تعديل االتجاه
الجديدة بشكل 

أكثر إقناع 
 ومنطقي وبأسانيد 

 واقعية

نشوء حالة من التنافر 
 الوجداني

مقارنتها بالمعلومات 
 القديمة واالتجاهات

اكتساب معارف 
 رات جديدةوخب

 قبـــــول

 رفــض
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تنا نتيجة الثواب والعقـاب الـذي تلقينـاه تتكون الكثري من اجتاها .1(يف عنصر سابق من هذا الفصل 
وظيفـة املعرفـة ملسـاعدتنا  .2لزيادة الثواب واإلقالل من العقـاب  ةيف املاضي أي أhا ختدم بوصفها أدا

التصــريح لنفســه باحلقــائق محايــة الفــرد مــن . 3 علــى فهــم وتفســري مــا يصــعب فهمــه دون هــذه املعرفــة

نـا حيمـي تقـدير الشـخص لذاتـه أو مفهـوم الـذات دفـاعي عـن األاملؤملة أو اليت ال حتقق لذة وهو اجتاه 

جتاهـــات يســـمح للفـــرد ن تـــؤدي االجتاهـــات وظيفـــة التغيـــري القيمـــي وهـــو نـــوع مـــن االميكـــن أ .4 لديـــه

وظــائف خمتلفــة ويشــرح  أن االجتــاه الواحــد قــد يــؤدي  "كــاتز  ويقــر" )وقيمــة بــالتعبري عــن فرديتــه وهويتــه

ى أســاس أن االجتـــاه خيــدم بوصــفه أداة ميكـــن تعديلــه عــن طريـــق كــاتز صــعوبة تعــديل االجتاهـــات علــ

دي وظيفـة معرفيـة ميكـن تغيــريه واالجتـاه الـذي يــؤ  ،ثـواب وعقـاب جديـدين مـع إزالــة املتعلقـات القدميـة

واالجتاهــات  حتتــاج إىل حتديــد االجتــاه حنوهــا، فقــط عــن طريــق تقــدمي طــرق بديلــة لفهــم األحــداث الــيت

 ،حيـــــة التغيـــــري ويتحقـــــق تغيريهـــــا مـــــن خـــــالل إزالـــــة  التهديـــــد الكـــــامنالدفاعيـــــة هـــــي األصـــــعب يف نا

و حماولـة اقنـاع الفـرد بعـدم هـا عـن طريـق تغيـري القـيم الكامنـة أواالجتاهات املعربة عـن القـيم ميكـن تغيري 

هو أنه ال يـوفر أسـاليب لقيـاس وحتديـد  "كاتز"واخلالصة أن منوذج  ،تطابق اجتاهاته مع حقيقة القيم

ممــا يصــعب عمليــة اختيــار النظريــة رغــم جاذبيتهــا وتــراص أفكارهــا  ، ختــدمها االجتاهــاتالوظــائف الــيت

 )20، ص2ج1989لويس مليكة، ( وبراهينها.

   جماdة القيم:.5.2.3

وهـو منـوذج ميـزج  value confrontationأسـلوبا يسـميه "جما�ـة القـيم"  "روكيـتش"يقـرتح   

ف إىل التأثري يف الناس لتغيري األمهية اليت ينسبوhا إىل ويهد ،االتساق والنموذج الوظيفيبني منوذجي 

ذلك أhـا إذا كانـت القيمـة مركزيـة فـإن االعتقـادات ،قيم معينة وبالتايل التقليل من تأثريها يف السلوك 

فــإذا أمكــن توعيــة الفــرد بنفســه والتنــاقض بــني قيمــه  ،املرتبطــة بتصــور الفــرد لنفســه تكــون أكثــر مركزيــة

ـــ ـــويس مليكـــة، (ه فإنـــه ميكـــن دفعـــه إىل تعـــديل االجتـــاه األقـــل مركزيـــة ليتســـق مـــع تصـــوره وتصـــوراته لذات ل

أو  instrumentalأن املعتقدات واالجتاهات والقيم الوسيلية  "روكيتش"كما يرى  )21، ص2ج1989

تنــتظم مجيعــا يف إطــار نســق واحــد عــام هــو نســق املعتقــدات الشــامل والــذي يتســم  terminalالغائيــة 

  واالرتباط الوظيفي بني عناصره أو أجزائه كما يف الشكل التايل: بالتفاعل 
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   العناصر األساسية لنسق املعتقدات وأمهيتها يف ضوء اقرتاdا او ابتعادها عن نسق املعتقدات الكلي) 21شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  )191، ص 1992املصدر: (عبد اللطيف خليفة، 

  
عنصــر مــن عناصــر النســق العــام للمعتقــدات، فــالقيم ويوضــح الشــكل األمهيــة الرتاتبيــة لكــل 

مــا تعتــرب القــيم الوسـيلية األكثــر أمهيــة مــن االجتاهــات الغائيـة أكثــر أمهيــة ومركزيــة مــن القـيم الوســيلية ك

ري إىل مفهـوم ن قـيم الفـرد فهـو علـى حـد تعبـريه يشـمهية بالغة لنسـق املعتقـدات عـأ "روكيتش"عطي وي

جلميـع معـارف الشـخص السـلبية واإلجيابيـة تنـتظم مجيعـا ضـمن النسـق نه تنظيم الفرد عن ذاته على أ

الـذي يرتقـي عـرب مراحــل العمـر املختلفـة وتلعــب فيـه عوامـل التنشــئة االجتماعيـة واخلـربات الشخصــية 

ويعمل هذا النسق على إصدار االحكام وإقامة احلجج والتربيرات والدفاع  ه،عامال حامسا يف تشكيل

ابط بـني أجـزاء النسـق فـإن كـل تغيـري يف أحـد أجزائـه يـؤدي حتمـا إىل تغيـري يف ونتيجـة للـرت  ،عن األنا

  )191، ص 1992(عبد اللطيف خليفة، باقي األجزاء أي أن التغيري يشمل املعارف والوجدان والسلوك، 

ن الســـواد األعظـــم مـــن البحـــوث يف جمـــال الســـيكولوجيا االجتماعيـــة يتجـــه غالبـــا حنـــو تغيـــري ورغـــم أ

إال أن  ،أقـل تعقيـدا وأكثـر جناعـة مـن تغيـري السـلوكاعتبار ذلك أسهل و دل تغيري القيم باالجتاهات ب

فالتغيري من وجهة نظره ينبغي أن يتجه مباشـرة صـوب القـيم ألhـا أقـل  ،يرى عكس ذلك "روكيتش"

هــم وظــائف القــيم حســبه هــي أhــا ، فأحــد أمركزيــة مــن مفهــوم الــذات وأكثــر مركزيــة مــن االجتاهــات

لذلك فالتناقض بني قـيم الفـرد وتصـوره عـن ذاتـه  ،استمرار تصور الفرد عن ذاته وتدعيمه تعمل على

فـالقيم الـيت تتنـاقض مـع مفـاهيم الـذات أسـهل مـن ، ميكن إحداثه عن طريق تغيري القيم األقل مركزية

  ؟يتم هذا التغيري السهلتغيري االجتاهات أو السلوك والسؤال هو كيف 

 االجتاهات

 القيم الوسيلية

 القيم الغائية

 نسق املعتقدات الكلي
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 A matrix of possibleحملتملـــة يف نســـق املعتقـــدات الكلـــي: قض اامصـــفوفة حـــاالت التنـــ 

contractions within the total of belief system  :  حيث تتفق أغلب النظريات املعاصرة يف
جمــال الســيكولوجيا االجتماعيــة علــى أن التغيــري املعــريف يتطلــب بالضــرورة إحــداث حالــة عــدم التــوازن 

  واليت تتمثل يف اآليت: value attitude system )االجتاه –لقيمة ا (ذاخل األنظمة الفردية لنسق 
  .قف حمددمعا يف اجتاه واحد يرتكز حول موضوع أو مو  العديد من املعتقدات اليت تنتظم .1
  .القيم الدينيةو كثر ينتظمان معا يف نسق اجتاهي أمشل كاأليديوجليا السياسية اجتاهان أو أ .2
 و الغائية.شكل نسق من القيم الوسيلية أ ا يفكثر تنتظم مجيعقيمتان أو أ .3

قي املعـارف والتصـورات كل تصور لنسق القيمة االجتاه يعترب ناقصا إذا مل متتد أطرافه إىل با
معارف الفرد عن سلوكه  .1 (وتعد كمواد خام للنمو والتعبري وهي  ،و تدعم هذا النسقاليت تغذي أ

عــــن معـــارف الفـــرد  .4فـــرد عـــن قـــيم اآلخـــرين معـــارف ال .3معـــارف الفـــرد عـــن ســـلوك اآلخـــرين  .2
أحلق  مث )معارف الفرد عن املعارف غري االجتماعية. 6معارف الفرد عن نفسه . 5حاجات اآلخرين 

  أنظمة فرعية. �10ا روكيتش 
" روكيـــتش"وبشـــكل عـــام ميكـــن إبـــراز عناصـــر التميـــز واالخـــتالف بـــني النظريـــة الـــيت قـــدمها 

  رى فيما يلي :ازن واالتساق األخونظريات التو 
مل تجـانبني رئيسـني األول يشـ "روكيـتش"مفهوم عدم التساق : حيث يتضمن املفهـوم يف نظريـة  .1

على العناصر املعرفية اليت تشري إىل املعتقـدات واالجتاهـات والقـيم واملعـارف عـن سـلوك الفـرد أمـا 
قـــد اهتمـــت ة النظريـــات فمـــا بقيـــتمل علـــى املعـــارف عـــن االجتاهـــات وقـــيم اآلخـــرين أالثـــاين فيشـــ
 ول وأمهلت الثاين.باجلانب األ

االهتمام بالقيم: على الرغم من تركيز كثري مـن البـاحثني يف جمـال السـيكولوجيا االجتماعيـة علـى  .2
ركز اهتمامه على القيم كمنطلق للتغيري ودون أن يعين ذلـك  "روكيتش"مفهوم االجتاهات إال أن 

مبفــاهيم الــذات فضــال عــن اعتبارهــا حمــددا هامــا التقليــل مــن أمهيــة االجتاهــات الرتباطهــا الوثيــق 
 للسلوك .

 short term and long term cognitive changeالتغيـري املعـريف قصـري املـدى وطويـل املـدى  .3

يف حـــني اهتمـــت أغلـــب النظريـــات يف جمـــال الســـيكولوجيا االجتماعيـــة علـــى تغيـــري قصـــري املـــدى 
ري طويـــل املـــدى مـــن خـــالل تركيزهـــا علـــى تغيـــ" باإلضـــافة إىل ذلـــك الروكيـــتش"اســـتهدفت نظريـــة 

  .مفهوم القيم
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يف جمــــال الســــيكولوجيا تغيــــري الســــلوك هــــو نتــــاج التغيــــري املعــــريف: يعتقــــد الكثــــري مكــــن البــــاحثني  .4
حـــني أشـــارت بعـــض  ري يف الســـلوك يفري يف معـــارف األفـــراد يرتتـــب عنـــه تغـــن التغيـــاالجتماعيـــة أ

ن ، وهـــــو مـــــا أدى بـــــروكيتش إىل القـــــول أكالعالقـــــة بـــــني االجتـــــاه والســـــلو  الدراســـــات إىل ضـــــعف

(عبـد  االجتاهات ليست حمـددا هامـا للسـلوك لكـن مـن الضـروري فهـم آليـات تأثريهـا يف السـلوك.

 )191، ص 1992اللطيف خليفة، 

  social judjment theory نظرية احلكم االجتماعي :.6.2.3

ى االجتاهــات أكثــر مــن أي بتــأثريات الرســائل االقناعيــة علــ "شــريف وهوفالنــد"Uــتم نظريــة   

و نطــاق وهــي علــى الجتــاه وتســمى كــل واحــدة منهــا مــدى أمبحــث آخــر ومييــزان ثــالث مســتويات ل

وتقـر النظريـة أن اسـتجابات الفـرد  ) مـدى الـرفض. 3مـدى عـدم االلتـزام  .2مدى التقبل  .1(الرتتيب 

املقبولــــة بــــالقبول، حيــــث يســــتجيب الفــــرد يف املســــتوى األول علــــى القضــــايا  ،تعتمــــد علــــى اجتاهاتــــه

ويفرتض هوفالند أيضا أننـا حينمـا نسـمع  ،وبالرفض يف املنطقة الثانية اليت تضم املوضوعات املرفوضة

hــا أقــرب إىل نظرتنــا ممــا هــي عليــه يف الواقــع وهــو مــا يف مــدى القبــول فإننــا نفســرها علــى أعبــارة تقــع 

قـــع يف منطقـــة الـــرفض فإننـــا وعلـــى العكـــس حينمـــا نســـمع عبـــارة ت Assimilationيســـمى بالتمثـــل 

م  بينمـا يقـع يف مسـتوى عـدم االلتـزا contrastأبعد عن نظرتنـا ويسـمى هـذا التضـاد نفسرها على أhا 

لة تعديل االجتاهـات كل املسائل اليت ال جتد قبوال أو اعرتاضا من طرف الفرد، ومن أجل تفسري مسأ

 ego evolvementنـا إنشـغال األانبـا آخـر مــن جوانـب نظريتهمـا وهــو ج "شـريف وهوفالنــد"يقـدم 

الوظيفــة الدفاعيــة  وهــو مفهــوم خيتلــف عــن ،مهيــة الــيت حيملهــا الفــرد حنــو قضــية مــاويشــري إىل درجــة األ

و االعـــرتاف عـــن اعتقـــادات ال تتســـق مـــع حيمـــي االجتـــاه الفـــرد مـــن التعبـــري أ نـــا حيـــثلالجتـــاه عـــن األ

ولــيس الوظيفــة الــيت يؤديهــا  أمهيــة االجتــاه  يف حــني يشــري مفهــوم انشــغال األنــا إىل ،اعتقــادات اآلخــرين

يكون الرض لـديهم أعلـى وأكـرب ن األشخاص الذين يرتفع لديهم انشغال األنا ض النظرية أرت كما تف

الة يصـبح وبالتـايل فـإن مسـتوى االلتـزام ملضـمون الرسـ ،من الذين يـنخفض مسـتوى االنشـغال عنـدهم

ألشـخاص الـذين يرتفـع لـديهم ضاد يكونان أشد لدى ان التمثل والتأقل كلما زاد انشغال األنا كما أ

مـــدى التقبـــل أو وقـــع داخـــل اتصـــالية تتمعمليـــة كمـــا تفـــرتض النظريـــة أن أي   ،نشـــغال األنـــامســـتوى إ

لـــو كانـــت قـــد وقعـــت داخـــل مـــدى  داخـــل مـــدى االلتـــزام فإhـــا ســـوف تغـــري االجتـــاه مبقـــدار أكـــرب ممـــا

شـــخاص املنشـــغلني انشـــغاال عاليـــا أمـــر صـــعب وتوضـــح النظريـــة أن تعـــديل االجتـــاه لـــدى األالـــرفض، 

وبالتــايل فمــن الضــروري يف  ،وســيكون مــن األفضــل هــو تقــدمي رســالة تقــع ضــمن مــدى عــدم االلتــزام
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عــداد الرســالة مــدى كــل مــن التقبــل والــرفض وعــدم االلتــزام لــدى الواقــع العملــي أن يتحســس القــائم بإ

  )21، ص2ج1989لويس مليكة، ( .الشخص بأدق قدر ممكن

و جليـــا مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره ومناقشـــته مـــن نظريـــات مســـتوى التطـــور الـــذي بلغـــه يبـــد

موضـــوع تعـــديل االجتاهـــات النفســـية علـــى األقـــل علـــى املســـتوى النظـــري تعكســـه كـــم النظريـــات الـــيت 
ة نظريـات وهـو وضوع ومن جوانب متعددة تتيح للباحث االختيار بني عـدالء املجتعكفت على اس

وثبـات هـذا التعـديل مـن ديل االجتاهـات ممكـن وإن اختلفـت درجـة فعاليـة ن تعـما يرسخ االعتقـاد بـأ
بأن هـذا التعـديل يتطلـب كما أن هناك حالة من االتفاق بني مجلة تلك النظريات   ،خرىنظرية إىل أ

الالتســاق لــدى الفــرد وهــي حالــة مشــروطة بفهــم عميــق لبنيــة ومكونــات ذلــك االجتــاه مــع  قــدرا مــن
التعــــديل مــــن قبيــــل اختيــــار أســــاليب تعــــديل مالئمــــة واالرادة وااللتــــزام مراعــــاة شــــروط جنــــاح عمليــــة 
ن البحــث يف موضــوع االجتاهــات وتعــديلها لــيس ، كمــا تبــني تــدرجييا أواالمتثــال االختيــاري والتلقــائي

ورمبـا  ،تصال على خط االهتمـام باملوضـوعفاجلوانب النظرية أصبحت ثرية بدخول نظريات اال ،خميبا
طروحــات يف رؤيــة موحــدة وهــو مــا كــان يســعى إليــه رواد تدماج تلــك الــرؤى واألمــن املفيــد اســيكــون 

رهاصــات علينــا لتصــورات املهمــة ومــا مهــد هلــا مــن إدراســة االجتاهــات النفســية وقبــل فحــص هــذه ا
ن املشتغلني مبجال السـيكولوجيا االجتماعيـة يعرفـون أن تغيـريات قـد تطـرأ علـى ول إالتوقف قليال لنق

     ك هــي نتــاج ظــروف معينــة حتــيط بــالفرد لفــرتة معينــة حتــثهم علــى تغيــري اجتاهــاUم جتاهــات والســلو اال

جـراءات عـن إمنفصـلة وخمتلفـة متامـا قـد تكـون هـذه الظـروف   ) 344، ص2012كولن فريزر وآخرون ،  (

 فإذا كانـت عمليـات الرتبيـة يف صـورUا الرمسيـة والالرمسيـة ،االختصاصي القناع الناس بتغيري اجتاهاUم

Uدف إىل تعديل اجتاهات الفرد لتتسق مع املعايري السائدة يف اoتمـع هـذا مـن جانـب كمـا تسـمعى 

دي يف قناع معينـة فمـن غـري اoـفراد املخاطبني من خالل أساليب إمحالت الدعاية لتعديل سلوك األ

نهمــا ومــن ماملفهــومني علــى أســاس العمليــات الســيكولوجية املتضــمنة يف كــل  هــذه احلالــة التمييــز بــني
رض حــداث تعــديل يف اجتاهـــات وســلوك األفــراد رغـــم القناعــة بــأن الغـــحيــث الغــرض النهــائي وهـــو إ

اف تم بالضـرورة أن تكـون لـه أهـداف قيميـة اجتماعيـة بعكـس أهـدالذي Uدف إليه الدعايـة ال يتحـ

االجتماعيـة  hا تـتلخص يف زيـادة معـارف الفـرد وهـي معـارف هلـا قيمتهـا الرتبية والتعليم اليت يفرتض أ

كما يفرتض أhا تؤدي إىل أن يسلك الفرد سـلوكا مرغوبـا فيـه اجتماعيـا وأن يفكـر تفكـريا ناقـدا حنـو 

لـويس ( وهو تعديل يتأسس على إعادة التنظيم املعريف لـدى الفـرد حـول املوضـوع. خمتلف املوضوعات

  )12، ص2ج1989مليكة، 
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اث بأhــا دعايــة يف طبيعتهــا ال ن وصــف املــواد واألحــد" بــأكــريتش وكريتشــفيلد"كمــا يــرى 

يتوقف على قصد املنتج أو مصدر األحداث لكن علـى مـا إذا كـان مـن يسـتخدم االصـطالح يوافـق 

تــأثري املمكــن هلـذه املــواد واألحــداث وذلـك رغــم أن األخصــائي يف محـالت االتصــال والدعايــة لعلـى ا

ن كـال مـن الدعايـة واالعـالم أ ، ويهمنا ممـا سـبققد يستخدم أساليب معينة يتجنب غريه استخدامها

مـــر إىل تكــوين أو تعـــديل أو تـــدعيم اجتــاه معـــني يـــؤثر رتبيـــة والتعلـــيم Uــدف يف hايـــة األواالتصــال وال

  )13، ص2ج1989لويس مليكة، ( .بدوره يف سلوك األفراد

وخباصـة فيمـا تعلـق مبرحلـة  "هوفالنـد"على تعديل نظرية  "ماك جوير"من هذا املنطلق أقدم 

نــه تضــارب يف نتــائج تفســريا ملــا بــدا وكأوتضــمن هــذا التعــديل  ،بــني اســتقبال الرســالة وقبوهلــا التمييــز

ن يكون من هم أقل معرفة وتعليمـا وذكـاء ، فمثال هل تتوقع أالدراسات املتصلة خبصائص املستقبل

ى يف وتقــديرا للــذات وأكثــر مــيال لالقتنــاع برســالة مقارنــة بــأقراhم الــذين حيصــلون علــى تقــديرات أعلــ

ذهبــت فــإذا كنــت متيــل إىل اإلجابــة بــنعم فإنــك تكــون علــى صــواب يف مــا  ،مجيــع الســمات الســابقة

مـدى تعقـد الرسـالة ويـؤثر  " إىل أن عملية االقناع تعتمد علـىك جويرإليه ويف هذا الصدد يشري "ما

ا مجيــع لة البســيطة يفهمهــ، وهكــذا فــإن الرســاهــذا بــدوره علــى احتمــاالت فهمهــا أوال وقبوهلــا ثانيــا

الناس ولكن األفراد الذين يتمتعون مبعلومات أكثر وتعليم أفضل وأعلى هـم أكثـر قـدرة علـى توجيـه 

أمــا إذا كانــت الرســالة معقــدة فمــن هــم أكثــر  ،انتقــادات هلــا وعليــه تــنخفض احتمــاالت قبــوهلم هلــا

" اك جـويرمـ"وأشـار  ،معرفة هـم نفسـهم أكثـر قـدرة علـى فهمهـا وعليـه يرتفـع احتمـاالت قبـوهلم هلـا

رسالة معقـدة بسـبب عـدم فهمهـم هلـا، ورمبـا حيـدث  نه رمبا حيدث أن يرفض من هم أقل معرفةإىل أ

ن الرتكيـز هنـا يقـع علـى ، وهلـذا فـإأن يرفض من هم أكثر معرفة الرسالة ذاUـا بسـبب فهمهـم الـدقيق

مـن املعرفـة ن االقتناع بتلك الرسالة سيكون من نصـيب مـن كانـت لـديهم مقـادير متوسـطة أو أقـل أ

يف تغيري االجتاهات مخس مراحل ملعاجلـة  "ماك جوير"والذكاء وتقدير الذات وبذلك تتضمن نظرية 

فيمـا بعـد لتضـم وتطـورت النظريـة  )السـلوك و االحتفـاظ  ،القبـول ،الفهـم ،االنتبـاه (املعلومات هي: 

اه هلـا أوال وهـو أن اقتنـاع شـخص مـا برسـالة مـا يتطلـب االنتبـ "ماك جـوير"مرحلة حيث يرى  )12(

ث يعـرب و الـرفض حيـلـة الثالثـة وهـو احتماليـة القبـول أريق للفهم وهو مـا يقربنـا مـن املرحما ميهد الط

ن احتفظ الفرد �ذا التغيري فقد يظهر هذا ، وإذا حدث أاجتاهات الفردالقبول عن حدوث تغري يف 

" ســبب فشــل مــاك جــوير"مســتقبال يف ســلوكه وهــذا مــا يريــده بالضــبط مصــدر الرســالة كمــا يوضــح 

ن تــتمكن احلمــالت مــن مة مــن حتقيــق التــأثري املرجــو منهــا، فــال يكفــي أعالميــة الضــخاحلمــالت اإل
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مــا يســتتبع بالضــرورة بقيــة ن تصــل باملســتقبل للرســالة إىل مرحلـة الفهــم وهــو نتبــاه بــل البــد ألفـت اال

وصـفا بسـيطا  "مـاك جـوير"ورهـا يف تغيري االجتاهـات الـيت طرية معاجلة املعلومات ظوتقدم ناملراحل، 
عجـز ، ومـع ذلـك فـإن هـذه النظريـة تأي عمليـة اتصـالوأمهيته لتحقيق اقنـاع حقيقـي يف  رغم فائدته

فمن املفرتض أن تقدم النظرية تفسريا مقنعـا  ،عن تقدمي تفسري مقنع لكيفية حدوث التغيري احلقيقي

ماك "ويبدو أن نظرية  ،حيقق قبول الرسالة للمسألة احملورية يف عملية التغيري وهي ما الذي جيلب أو

تلمـح أو تشـري إىل  أن القبـول حيـدث بفعـل فهـم املسـتقبل بدرجـة معقولـة أو كافيـة ملضـمون  "جوير

ن املهـــم يف وذج االســـتجابة املعرفيـــة حيـــث يـــرى أمنـــيف  "جرينوولـــد"وهـــو مـــا حـــاول تقدميـــه  ،الرســـالة

، حيـث ا كيـف يكـون رد فعـل املسـتقبل هلـا معرفيـالة وإمنـتغيري االجتاهات لـيس مضـمون الرسـا قضية

يف هــذه النظريــة اهتمامــا ملحوظــا لكيفيــة اســتجابة الفــرد حنــو مضــمون الرســالة ومــا إذا كانــت  يــرى

بعا لذلك وما نوع األفكار الناشئة ت ،تلك االستجابة ذكية وحيوية وتتضمن تقييما ملضمون الرسالة

يف منــوذج االســتجابة  "جرينوولــد"االهتمــام الــيت أبــداها  ن درجــةويبــدو أ؟ هــل هــي إجيابيــة أم ســلبية

فـرد بعـد تلقـي مضـمون الرسـالة مبـا املعرفية ملعاجلة املعلومات غري كافيـة أيضـا لتربيـر تغيـري اجتاهـات ال

ذلــك أن النــاس غالبــا مــا خيتصــرون  ،ن هــذا قــد ال يكــون شــرطا حموريــا يف عمليــة تغيــري االجتاهــاتأ

وسـلوكهم دون معاجلـة منظمـة لكـل املعلومـات  مهمـة أو يغـريون اجتاهـاUمالطريق ويتخـذون قـرارات 

فالنـــاس يقبلـــون الرســـالة لـــيس ألhـــم فحصـــوها علـــى حنـــو جيـــد وعميـــق بـــل ألhـــا  ،واردةلـــواألفكـــار ا

و مجاعـة ، أو ألن مصـدرها فـردا كـان أوائهم وحاجـاUمفهموهـا حسـب أهـغامضة مبا فيه الكفايـة لي

احلــاالت يكــون ويف مثــل هــذه  ،ة مــن القهــر علــيهم لتعــديل اجتاهــاUمنــال اعجــا�م أو حظــي بدرجــ

قد يكون الفـرد حـامال جلملـة سلوبا غري منظم وأقرب ما يكون إىل العشوائية و الناس قد استخدموا أ

ال يغـري سـلوكه مثـل أن يكـون الشـخص مـدخنا ومقتنعـا مبضـار  وفكار املتضاربة مع ذلـك فهـمن األ

ث علــى أن التــدخني مضــر بالصــحة ويســبب الســرطان مــع ذلــك ال التــدرخني ومضــمون رســالة حتــ

    )348- 347ص ، 2012كولن فريزر وآخرون ،  (يقلع عن التدخني حلاجة أخرى ال تتصل بتلك الرسالة.

إن حماولــة بلــورة رؤيــة تســتدمج كــل املنظــورات الســابقة عــن تــأثري عمليــة االتصــال متــر حتمــا 

اع الـذي ترتكـه الرسـالة ذاUـا يف سـلوك املسـتقبل وهـو مـا حـاول  عرب فهم معمق لنواحي التأثري واالقنـ

حيـث افرتضـا وجـود طـريقني صـوب االقنـاع ومهـا الطريـق  ،اإلجابة عنه betty & cassipoكل من 

ويتضـــمن الطريـــق املركـــزي تفكـــريا عميقـــا ودقيقـــا بشـــأن مضـــمون الرســـالة  ،املركزيـــة والطريـــق اجلانبيـــة

املقـــاالت املكتوبـــة الـــيت تتطلـــب تركيـــز االنتبـــاه لفهمهـــا والتفكـــري ويـــرتبط هـــذا األســـلوب بالنشـــرات و 
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عالنات التلفزيون الـيت تسـلك د ال ينسجم هذا األسلوب مع أغلب إوق ،)طريق مركزي (مبضموhا 

ل دون جيـايب وتصـنتبـاه وتكـوين انطبـاع إفهي متيل إىل خطف اال ،الطريق اآلخر وهو الطريق اجلانيب

عتمــد أســاليب وأدوات بســيطة وســهلة تســتهدف التــأثيري يف دوافــع يــث تعنــاء إىل عقــل املشــاهد ح

ســهاب الرســالة البـد مــن معرفـة احتمــاالت إســلك ، وملعرفـة أي طريــق جيـب أن تاإلنسـان وانفعاالتــه

سـهاب مسـتقبل  بعض املراجع بنظرية "احتماالت إلذلك مسيت يف ،مستقبلها يف مناقشة مضموhا

تســـلك الطريـــق  نريا فـــإن املناقشـــة ســـتكون دقيقـــة وبالتـــايل جيـــب أســـهاب كثـــفـــإذا كـــان اإلالرســـالة" 

 ،الرســـالة تســـري يف الطريـــق اجلـــانيب ، أمـــا إذا كانـــت محـــالت اإلســـهاب ضـــئيلة فهـــذا يعـــين أناملركـــزي

وحتتاج الطريق املركزي إىل أن متتلك القدرة والدافعية ملعاجلة مصمون الرسـالة بعنايـة وانتبـاه لتفاصـيل 

حتمــــاالت وهلــــذا البــــد أن يكــــون مضــــمون الرســــالة حمكــــم البنــــاء واملنطــــق أمــــا ا ،األفكــــار واحلجــــج

ن الفــــرد املســــتقبل للرســــالة يفتقــــد القــــدرة والدافعيــــة ملعاجلــــة مضــــمون االســــهاب املنخفضــــة فتعــــين أ

ن يكون مضمون الرسالة بسـيطا وسـهال ويعتمـد علـى عوامـل اجلـذب وحتفيـز نبغي أعليه يو  ،الرسالة

ت وممــا جتــب مالحظتــه أن هــذين الطــريقني غــري مســتقلني بالضــرورة مــن بعضــهما الــدوافع واالنفعــاال

خــر تؤكــد نتــائج البحــوث أن تغيــري االجتــاه النــاجم عــن معاجلــة دقيقــة وحــذرة ، مــن جانــب آالــبعض

ثــر دميومــة وأشــد مقاومــة للتغيــري كا بطريقــة مرتابطــة وموضــوعية يكــون أوذكيــة لرســالة متــت صــياغته

طريــق اجلــانيب الــذي يعتمــد معاجلــة ؤ بالســلوك مقارنــة بــالتغيريات النامجــة عــن البلــغ قــدرة علــى التنبــوأ

   )350ص ، 2012كولن فريزر وآخرون ،  (  .نفعالية ألفكار بسيطةإ

النماذج اليت حاولت تفسري تغيري االجتاهات اعتمـادا علـى عمليـة االتصـال فيض   يتوقفمل

 يف معاجلــة الرســائل ختتلــف عــن النظريــة نظريــة قائمــة علــى طــريقتني  chaiken & allفقــد قــدم 

ة ملعاجلــة رســالة تلقاهــا فإنــه يبــدأ الســابقة مؤداهــا أنــه إذا كــان مســتقبل الرســالة ميتلــك دوافــع مناســب

تطلــب هـذه الطريقـة قــدرة ومعـارف ومعلومــات معينـة إضــافة إىل ، وتل إىل أعلـىبتحليلهـا مـن األســف

ير ينطلــق مــن نــه ينحــو إىل معاجلــة الرســالة بأســلوب مغــاوإن كــان املــرء يتبــع مبــدأ اجلهــل فإ ،الدافعيــة

أن املعاجلة العشوائية هـو مـا يفعلـه املـرء غالبـا وبطريقـة طبيعيـة إال إذا كانـت  أعلى إىل أسفل، ويبدو

وحيـــدث التـــوازن بـــني مبـــدأ العشـــوائية والتنظـــيم يف  ،لديـــه دافعيـــة تكفـــي للتفكـــري يف موضـــوع الرســـالة

حيــث يســتمر الفــرد يف إجــراء معاجلــة منظمــة للرســالة إىل أن  ،دأ الكفايــةمعاجلــة الرســالة بواســطة مبــ

فإذا كان األخري على مسـتوى الثقـة  ،يتوصل إىل تقدير ثقته مبضموhا تعادل مستوى الثقة املطلوب

يف فيســـعى الفـــرد إىل التغلـــب الفعليـــة يف القـــرار فـــإن حالـــة تنشـــأ لـــدى الفـــرد متاثـــل حالـــة التنـــافر املعـــر 
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يضــيف أصــحاب النظريــة أن مــا يــدفع الفــرد إىل معاجلــة الرســالة لــيس جوانــب الصــحة  ، كمــاعليهــا

  واخلطأ املوجود يف الرسالة إمنا هو عوامل خمتلفة ميكن تصنيفها يف ثالثة فئات:

  .الدفاع عن الذات وصورة الذات الراهنة .1

  .تكوين انطباع معني عن الذات لدى اآلخر .2

 .قطتكوين انطباع خاص يف ذلك املوقف ف .3

 )351ص ، 2012كولن فريزر وآخرون ،                                                                      (

  طرق وأساليب تعديل االجتاهات: .3.3

العنصر السابق مبا تضمنه من عرص ومناقشة للنظريات اليت عكف أصحا�ا علـى يكشف 

ذي حظــي بــه موضــوع تعــديل االجتاهــات قيــاس دراســة مبحــث تعــديل االجتاهــات حيــز االهتمــام الــ

وهــو اهتمــام يرســم منحــى الســريورة التارخييــة للبحــث يف مفهــوم  -املفهــوم والقيــاس -مبباحــث أخــرى 

غـــم أمهيـــة هـــذا العامـــل يف االجتاهــات النفســـية واالحنيـــاز حنـــو املنظـــور التطبيقـــي للعلــوم بـــدل التنظـــري ر 

النفســية تعــددت األســاليب املســتخدمة يف اهــات فبقــدر تعــدد نظريــات تعــديل االجت ،ولتشــكيل األ

ذلك واليت ال ميكن حصرها مجيعا جلهة التعدد حبسب تنوع منطلقاUا النظرية وجلهة تـداخلها لـذلك 

اخلـــربة املباشـــرة  .2 التعريـــف مبوضـــوع االجتـــاه .1 :ســـينتظم العـــرض ضـــمن فئـــات رئيســـية ثـــالث هـــي

ئـــات خمتلـــف أســـاليب االتصـــال الفدرج حتـــت هـــذه ، وميكـــن أن نـــقـــرار اجلماعـــة .3مبوضـــوع االجتـــاه 

، وخمتلــــف الوســــائط االعالميــــة  مــــن حماضــــرات ونــــدوات وبــــرامج تعليميــــة وتثقيفيــــة وتنمويــــة اجلمعــــي

ذاعــة والتلفزيــون والســينما والصــحافة واملكتبــات كمــا ميكــن أن نــدرج عــددا مــن تقنيــات تعــديل كاإل

قياسـا علـى   -تعـديل االجتـاه–يـة هـذا العنصـر مه، وبـالنظر إىل أالسلوك وخمتلف صـور تـأثري اجلماعـة

على ما توفر من مصارد ايالء عناية خاصـة بـه متهيـدا لرسـم  اموضوع الدراسة حاول الباحث اعتماد

مـا تقـدم وقياسـا علـى  ،مة املروريـةمعامل الربنامج املقرتح لتعـديل اجتاهـات سـائقي املركبـات حنـو السـال

جتـــاه حنـــو موضـــوع مـــا يتطلـــب أول مـــا يتطلـــب معرفـــة �ـــذا و تعـــديل افـــإن مـــن الواضـــح أن تكـــوين أ

املوضوع وأن تغيري هذا االجتاه غالبا ما يرتبط بتغيري كمي أو نوعي يف هـذه املعرفـة فمـن املناسـب أن 

الفئـات الـثالث الـيت سـبق اعتمـادا علـى  ) 1989لويس مليكة،(  ينتظم العرض وفق املنحى الذي قدمه

ر أخــرى وال حتيــد عــن التصــنيف املــذكور مبــا أن املنطلــق يعتمــد ذكرهــا وهــو مضــمون تعضــده مصــاد

علـــى "برنـــامج جامعـــة ييــــل يف حبـــوث االتصـــال وهــــو ال يشـــكل نظريـــة لكنــــه ســـؤال قدمـــه الســــويل 

Lasswell"   مــن يقـول؟ مــاذا يقـول؟ عــن أي طريـق ؟ بـأي أســلوب؟ وبـأي تــأثري؟ إذ يلخـص هــذا
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 ) 80- 32، ص ص 1989لــويس مليكــة،(  امليــدان.الــيت مشلتهــا البحــوث يف  الســؤال أهــم املوضــوعات

  التعريف مبوضوع االجتاه: التعديل عن طريق االقناع . 1.3.3

أن أي حماولــة لالقنــاع وتعــديل االجتــاه أو التــأثري يف الغــري متــر حتمــا عــرب عمليــة مــن الواضــح 

يف الوجهـة املطلوبـة  غري أن جمرد املعرفـة باملوضـوع ال يعـين اكتسـاب االجتـاه حنـوه ،االتصال االقناعي
  هم العوامل املسامهة يف جناعة هذا األسلوب" على أالسويل"لذا سينتظم العرض حتت مظلة منوذج 

 : Communicatorاملصدر   .أ
فتنســـب إليـــه مجلـــة مـــن  ،تتنـــاول البحـــوث خصـــائص هـــذا املصـــدر ودوره ومكانتـــه يف اoتمـــع

املتلقـــي أو  اجلمهــورف تــأثري اجلاذبيــة علــى ويتوقـــ ،اخلصــائص كاملصــداقية اجلاذبيــة والقــوة والســيطرة

فقــد  ،كمــا أن هنــاك عــامال آخــر باإلضــافة إىل اجلاذبيــة هــو عامــل اخلــربة  ،املوقــف الــذي يتفاعــل فيــه

  )200، ص1992(عبـد اللطيـف خليفـة،  ،يكون جذابا ولكن على قدر غري كاف من اخلربة فيقـل تـأثريه

تلـف يف املألوف للجمهور هو ذلـك الـذي ال خيوقد كشفت البحوث أن مصدر االتصال احملبوب و 

ولكــن وجــد أيضــا أن املصــدر غــري  ،كثــر قــدرة علــى إحــداث التغيــريمظهــره عــن اجلمهــور ليكــون أ

بينما يزيد مقـدار  ،الشبيه باجلمهور عامل مساعد يف االقناع حينما يتعلق األمر باحلقائق املوضوعية

ن املصـادر ذات اجلاذبيـة ، كما كشفت البحوث أاهاتتأثري املصدر الشبيه باجلمهور يف تغيري االجت

، كمـا اقناعا يف األمور السطحية مثل العطور واملسـاحيقاألعلى وامللبس األنيق تكون أكثرإسمية اجل

العـاطفي ووضـوح التخصـص يف موضـوع الرسـالة دث وأسـلوبه ن تركيز النظر من جانب املتحـوجد أ

عوامــل الــيت تزيــد مــن مقــدار الثقــة يف صــاحب الرســالة واملــدى املســتخدم مــن املفــردات كلهــا مــن ال

تقل مصداقيته تزيد درجة قدرتـه علـى الذي ن املصدر ، ومن بعض البحوث أشارت إىل أومضموhا

وقـد  ،املصـداقية بعـد زمـن نتيجـة النسـيانتعديل االجتاهات بعد مدة بينما يقل تأثري املصدر املرتفـع 

ن التأثري يـزداد حينمـا ينـام الفـرد علـى أي أ sleeper effect" مسيت هذه الظاهرة ب "التأثري النائم

ويفســـر ذلـــك علـــى أســـاس أن الفـــرد يف البدايـــة يســـقط الرســـالة ألhـــا صـــادرة عـــن مصـــدر  ،الرســـالة

ومـن املهـم يف حتليلنـا  ،منخفض املصداقية لكنه بعـد فـرتة ينسـى املصـدر وال يـربط بينـه وبـني الرسـالة

نـد نقـل مجلـة مـن األفكـار الـيت مـن شـأhا تعـديل االجتاهـات أن منيـز بـني للعوامل املتعلقة باملصدر ع

ومهــا خيتلفــان عــن دور "املـــؤثر  transmettre "ناقــل الفكـــرة"و orginatorدوريــن "مبتكــر الفكــرة" 

  ) 37، ص 2ج 1989لويس مليكة،(  gate keeperوكذلك حارس البوابة  inflientialالفعال" 
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  messageالرسالة:  .ب
 ،الـــيت جتعلهــا مــؤثرة وفعالـــة أن تتســم بالوضــوح وال تثـــري اخلــوف بدرجــة كبـــريةصــائص مــن اخل

 ،حيث توجد عالقة منحنية بـني درجـة التخويـف وبـني حـرص الفـرد علـى االمتثـال ملضـمون الرسـالة
، ولطريقــة تقــدمي الرســـالة ا مــن التخويـــف يصــاحبها تــأثري ضـــئيلفالدرجــة املرتفعــة أو املنخفضـــة متامــ

ويتوقف ذلك علـى طبيعـة املوضـوع ونـوع  ،فهل يستهدف التأثري يف املعارف أم الوجدان أمهية بالغة
لدراســـة مضــــمون الرســــالة ولغتهــــا ومنطقهــــا وأســــلو�ا ويســــتعان بأســــلوب حتليــــل احملتــــوى  ،اجلمهـــور

ضـــح النتـــائج أن تكـــرار الرســـالة يزيـــد يف تأثريهـــا و وت ،وتسلســـل األفكـــار واحلجـــج يف تقـــدمي املوضـــوع

إذا كــان موضـــوع  هأنـــ "شــيكن"وقــد ســـبقت اإلشــارة يف نظريـــة  ،كانــت معمقـــة نوعــا مـــاخاصــة إذا  

أمـا إذا كـان املوضـوع سـطحيا فـإن  ،الرسالة مهما فـإن اجلمهـور يكـون أكثـر تـأثرا بـاحلجج املعروضـة

وقـد  ،اجلمهور يكون أقل تأثرا بـاملنطق وأكثـر تـأثر باجلوانـب اهلامشـية مثـل جاذبيـة مصـدر االتصـال

ويتوقـف ذلـك أيضـا علـى  ،طبة العواطف والوجدان أحيانا أكثـر ممـا جتـدي خماطبـة العقـولجتدي خما

تند إىل تعلمـات رغم أن أصحاب نظريات التعلم يؤكـدون أن العصـاب يسـ ،نوع املوضوع واجلمهور

مة خاطئة فإننا نعلم باملقابل إن إمداد العصايب بكتاب يشرح له طبيعة املرض قد أو ارتباطات متلع

ري قد ال جيدي يف حماضرة يف ديناميات التمييز العنصكما نعلم أن إلقاء   ،دي يف تغيري سلوكهال جي

فــال يسـتمع للمحاضـرة وال يقــرأ املـادة املطبوعـة حــىت إذا مـا أرغـم علــى ذلـك فقــد  ،تغيـري االجتاهـات

 يســيء فهمهــا وحنــن نعلــم مــن جتــارب التــاريخ أن إثــارة االنفعــاالت قــد أســهمت يف دفــع اجلمهــور

لذا فمن الصعوبة مبا كان تعريف املقصود باملنطقي واالنفعـايل وقـد  ،أحيانا إىل القيام بأعمال سلبية

أوضح عدد ال بأس به من الدراسات التأثري السليب الناتج عن التهديد املوجـه إىل حريـة السـلوك يف 

ه السائد ويكـون أكثـر فاملتلقي تشتد رغبته يف مساع رسالة مضادة لالجتا ،مواقف التأثري االجتماعي

استعدادا لالقتناع �ا إذا كان قد فرض حظر على مساعها وذلك إال إذا كـان مصـدر هـذا احلظـر ذا 

ين ذكمــا يتوقــف تــأثري التخويــف علــى نــوع اجلمهــور املتلقــي فاملــدخنون الــ  ،جاذبيــة كبــرية هلــم وخبــريا

دا هذا الصـنف فـإن الرسـائل وع ،يشاهدون عملية سرطان الرئة قد يشعرون باليأس وعدم االكرتاث

نتــائج  وتــنقص الـيت تتضــمن التخويـف يــرجح أن تكــون أكثـر تــأثريا مــن الرسـائل الــيت تتضــمن املنطـق

ويفسر هذا التناقض على أساس أن التخويف يقلل من رغبة  ،البحوث يف تكنيكات استثارة الذعر

مـــن اســـتعداد اجلمهـــور لتقبـــل اجلمهـــور يف االنتبـــاه ألن الرســـالة منفـــرة لكنـــه يف الوقـــت نفســـه يزيـــد 

توصــيات املــتكلم جتنبــا للعواقــب الوخيمــة الــيت تــذكرها الرســالة وهــو واقــع احلــال يف موضــوع حــوادث 
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قناعـا لرسالة املفهومة واملبسـطة أقـوى إأن ا "أليس أجنلي"من جانب آخر تشري نتائج أحباث  ،السري
البســاطة إىل احلــد الــذي ال حيــدث مـن الرســالة غــري الواضــحة واملعقـدة ولكــن شــرط أن تكــون درجـة 

تـــأثريا عكســـيا أي تغيـــريا يف االجتـــاه عكـــس االجتـــاه املقصـــود مثلمـــا هـــو احلـــال يف الشـــروحات الـــيت 
أشارت إىل أن الشعارات املكافحة للتدخني واليت تؤكد ارتباطه بالسرطان تؤدي إىل عكـس النتيجـة 

واملـنظم عــن االتصــال العــارض مثــل  مــن جانــب آخــر خيتلـف االتصــال االقنــاعي املقصــود ،املقصـودة
وى تــأثريا مــن األول ومــن املفيــد أن نعــرج ، حيــث يفــرتض أن الثــاين أقــمســاع خــرب عــن طريــق الصــدفة

عــن فكــرة تكــوين مقاومــة االقنــاع علــى أســاس االســتعانة بفكــرة  "وليــام مــاك جــوير"علــى مــا عرضــه 

ال إذا أمددنا شخصا حبجج قليلـة فمث ،األجسام املضادة اليت يكوhا اجلسم إذا طعم بلقاح ضعيف

ضـــد تنظيـــف األســـنان يوميـــا بانتظـــام مث طلـــب منـــه الـــدفاع عـــن موقفـــه املـــتحمس للتنظيـــف اليـــومي 

املنــتظم لألســـنان فإنـــه ســـوف يكـــون أقـــدر علـــى مقاومـــة مطلـــب أو هجـــوم أقـــوى علـــى اجتاهـــه بعـــد 

 د هـــذه احلجـــج جـــج ضـــد موقفـــه مث نفنـــأي أننـــا نبـــين دفاعـــات الفـــرد مـــن خـــالل تعريضـــه حل ،ذلـــك

قـــد يصـــعب ويف مثـــل هـــذه احلـــاالت  ،ويتطلـــب تعـــديل االجتـــاه �ـــذه الطريقـــة حججـــا منطقيـــة قويـــة

 )49- 46، ص 1989لويس مليكة،( من األفضل وصفه بأنه تعليم وصف املوقف بأنه اقناع و 

 :  Channel / mediumقناة التوصيل  .ت

ت مواجهـة األوىل تسـمى قنـوا تتم عمليات االتصال االقناعي مـن خـالل نـوعني مـن القنـوات

والثانيـــة تشـــكل جمتمعـــة  ،ران وخمتلـــف الفـــاعلني يف احليـــاة اليوميـــة لألفـــرادوتشـــمل أفـــراد األســـرة األقـــ

وقــد أشــارت الكثــري مــن  ،قنــوات غــري مواجهــة تتضــمن وســائل االعــالم املســموعة واملرئيــة واملقــروءة

(عبــد كفــاءة مــن قنــوات غــري املواجهــة البحــوث تــأثري قنــوات املواجهــة علــى تعــديل االجتاهــات أكثــر  

 )201، ص1992اللطيف خليفة، 

 : receiver  املتلقي .ث

كشفت التجارب عـن دور مهـم ملتغـري املتلقـي يف اسـتقبال املعلومـات والرسـالة االقناعيـة إذ   

حتدد العدد الذي ميكن تلقيه من األفكار ومدى الفهم وتزيـد مـن حساسـية امليكانيزمـات اإلدراكيـة 

وقـــد أدى هـــذا باملتخصصـــني إىل االتفـــاق علـــى أن فهـــم املتغـــريات الشخصـــية واالجتماعيـــة  ،للفـــرد

 ،للمتلقي عنصر أساسي ألي دراسة تتصدى لفهم أو تفسري اجلوانـب املعقـدة للتفاعـل االجتمـاعي

لــــيس دالــــة  –االتصــــال االقنــــاعي  –ممــــا يشــــري إىل أن التغيــــري الــــذي حيدثــــه التعــــرض للمعلومــــات 

والـــيت ختلـــق مـــيال لديـــه الســـتقبال املعلومـــات وإمنـــا دالـــة خلصـــال شخصـــية متلقيهـــا ملضـــموhا فقـــط 
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فقــد ) 200، ص1992(عبـد اللطيــف خليفــة،  ،بالشـكل الــذي جيعلــه متســقا واجتـاه املتلقــي حنــو موضــوعه

إىل تأثري اجتاهات املتلقي على معىن الرسالة ومضموhا لدرجة حتريفها أحيانا وهـي أشارت البحوث 

فقــد تعــين نفــس الرســالة حســب املتلقــي دعــوة  ،حتها حبــوث الســيكولوجيا االجتماعيــةحقيقــة أوضــ

للتعصب أو ضد التعصب كما أن اجتاهات املتلقي حنو قناة االتصال نفسـها متغـري يف غايـة األمهيـة 

، ص 1989لـويس مليكـة،( ،فقد يتفق الناس أحيانـا يف مضـامني اإلذاعـة أكثـر مـن ثقـتهم يف الصـحافة

كثـــر مجـــودا أقـــل قـــدرة علـــى تعـــديل أن االشـــخاص األدا علـــى هـــذا كشـــفت البحـــوث وتأكيـــ ) 39

وأن األشـــــخاص األقـــــل مـــــيال للمحافظـــــة أكثـــــر تغيـــــريا  ،معتقـــــداUم واكتســـــاب معتقـــــدات جديـــــدة

كمــــا أن   ،كمــــا أن املتعصــــبني يظهــــرون نوعــــا مــــن ســــوء فهــــم معــــاين الرســــالة االقناعيــــة  ،الجتاهــــاUم

كثــر ثقـــة ، ذلــك أنـــه أمنطقيــةا بالتخاطـــب إذا تضــمن حججـــا األشــخاص األعلــى ذكـــاء أكثــر تــأثر 

مسـتوى احملاجـة وكـل مـا يتعلـق بعالقـة  ،بنفسه وهو ما يؤكـد دور متغـريات أخـرى مثـل نـوع املناشـدة

 "جــــانس وفيلــــد"وفيمــــا يتعلــــق بنــــوع وجــــنس املتلقــــي أشــــار  ،الــــذكاء باالســــتجابة ملضــــمون الرســــالة

أن املــرأة أكثــر  "فريميــث"كمــا وجــد   ،مقارنــة بالــذكور أن اإلنــاث أكثــر اســتجابة لالتصــال )1959(

خلصـــت مـــن البحـــوث الـــيت مت قـــد است  )1987( "أجنلـــي"فهمـــا للرســـال مقارنـــة بالرجـــل وإن كانـــت 

وبشـــكل عـــام ميكـــن  ،تصـــال االقنـــاعين اجلنســـني متســـاويني تقريبـــا يف القابليـــة للتـــأثر باالجراؤهـــا أإ

ى مجهور الباحثني على أثر خصال وخصائص شخصية اإلشارة إىل درجة االقتناع اليت تشكلت لد

قنــاعي لدرجــة أن بعــض البــاحثني جعــل منــه معيــارا للتنبــؤ علــى درجــة تصــال االاملتلقــي يف عمليــة اال

 معقولــة مــن الصــالحية للتنبــؤ باالســتجابة الــيت ميكــن إحــداثها يف hايــة العمليــة االتصــالية االقناعيــة

فقد درج بعض الباحثني بتأثري من الثورة املعرفية   )204ة، د ت، ص عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم شحات(

ن يــدون األفكــار الــيت خطــرت لــه اعيــة املعاصــرة علــى ســؤال املتلقــي أيف جمــال الســيكولوجيا االجتم

ثر علــى مــدى ودرجــة ؤ ن هــذه االســتجابات املعرفيــة تــالرســالة أو بعــدها اعتقــادا مــنهم أ أثنــاء تلقــي

قلت معها فرصة تغيري االجتاه بينمـا لـو كانـت فإذا كانت األفكار مضادة  ،الةاالقتناع مبضمون الرس

ويوضـــح هـــذا املـــنهج أن االســـتجابة للرســـالة هـــي  ،األفكـــار مؤيـــدة فـــإن فـــرص تغيـــري االجتـــاه ســـتزداد

وتكشـــــف البحـــــوث يف ذات الســـــياق أن  ،عمليـــــة نشـــــطة تتضـــــمن املعلومـــــات املختزنـــــة واملعاصـــــرة

ن مهيـــة يف حتديـــد وجهـــة ومقـــدار االقنـــاع مـــا الفـــرد بنفســـه عامـــل أكثـــر أصـــل إليهـــاملعلومـــات الـــيت ي

الدراسـات ت ومهما تعـددت وباحملصلة ومهما تعددت نتائج الدراسااملعلومات اليت يقدمها اآلخرون

لـذلك فـال غـىن عـن يف hايـة املطـاف يـتم داخـل الفـرد،  واختلفت طرق تغيري االجتاهات فإن التغيـري
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لوجية املتضــمنة يف تغيــري االجتاهــات وتــأثري الفــرد يف عمليــة التغيــري وامكانيــة فهــم العمليــات الســيكو 

جتاهات توفر أساسا إلقامة عالقات اجتماعية فإن من املهم حبث أثـر وألن اال ،جناعتها من جانب

تصـــال حيـــث أشـــارت نتـــائج البحـــوث إىل تـــأثري املتلقـــي بوصـــفه مجاعـــة هــذا األخـــري علـــى عمليـــة اال

ولعــل ذلــك مــا يفســر لنــا مــا نالحظــه كثــريا مــن أن رجــل الدعايــة يركــز جهــوده  ،درمرجعيــة يف املصــ
توجيـــه جهـــوده حنـــو مـــن يتوقـــع مـــنهم عـــدم عايـــة وتفـــادي دعلـــى اجلمهـــور املتقبـــل أصـــال ملوضـــوع ال

 ) 40، ص 2ج 1989لويس مليكة،  ( .الرتحيب
 :expected effect analysisاألثر املتوقع  .ج

املشــكالت الــيت تواجــه البــاحثني يف جمــال تغيــري االجتاهــات هــم  وأصــعب دراســة األثــر مــن أ
وتعـــــزى تلــــك الصــــعوبة اىل عســــر دراســـــة الســــلوك النــــاتج عــــن التعـــــرض  ،عــــرب االتصــــال االقنــــاعي

فــال يســتطيع الباحــث فحــص تقريــر التلقــي اللفظــي ولــيس ســلوكه الفعلــي مســتنتجا مــن  ،لالســتمالة
ع الباحث للوقوع يف مما يدف ،أثر بالرسالة أم مل يستجبهذا التقرير ما إذا كان املتلقي قد متثل أو ت

وهنـاك مسـتويات ثـالث  ،أخطاء قيـاس اسـتجابات أخـرى لـيس لعمليـة االتصـال االقنـاعي صـلة �ـا

 ألثر االتصال االقناعي :

   ..تدعيم االجتاهات واالهتمامات1

 .)العرفان الوجدان والسلوك (حد مكونات االجتاه .إحداث تغيري يف أ2

  حداث تغيري يف السلوك وحيدث غالبا نتيجة تراكم التعرض لالستمالة.إ. 3
وال يعتمـــد األثــــر املتوقــــع حدوثــــه يف كــــل مســــتوى علـــى الرســــالة فقــــط إمنــــا يتعــــداه إىل منــــط 
التفاعل بني مكونات عملية االتصال االقنـاعي مبـا يف ذلـك املتغـريات الشخصـية واملوقفيـة باإلضـافة 

بينما يكاد يقتصر أثر االتصـال عـن  ،قناعييضاف إليها نوع االتصال االإىل وسيلة وقناة االتصال 
يف املقابــل  ،علــى تــدعيم االهتمامــات واالجتاهــات املتبنــاة فعــال مــن قبــل املتلقــي )غــري املواجهــة(بعـد 

حداث تغيري يف االجتـاه  إ ول هوحداث نوعني من اآلثار األتصال االقناعي باملواجهة إىل إيؤدي اال
مباشــرة بعــد عمليــة االتصــال أو بعــد فــرتة مــن وناتــه وهــذا التغيــري إمــا يظهــر  أحــد مككنســق أو يف

وخيتلــف ذلــك حســب مجلــة مــن العوامــل منهــا مــا يتعلــق بــالفروق الفرديــة والتمييــز بــني  ،التعــرض لــه
ن املعلومـات تكتسـب بعـد فـرتة أمـا الثـاين فهـو األثـر الكـامن يف أ ،نسيان الرسـالة ونسـيان حججهـا

يــؤثر يف معــدل وال عمــا كانــت مــن قبــل حيــث تكتســب معــىن جديــد بــجيعلهــا أكثــر قد معــىن جديــ
تصال باملواجهة فهو تنمية احلجج أما النوع الثاين من اآلثار املتوقع حدوثها بعد عملية اال ،التعديل
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املعارضــة لالجتــاه املتبــىن أي مقاومــة تغيــري االجتــاه ورفــض االســتمالة وهــو عكــس األثــر الــذي ســبقت 
حيث يتم تدريب املتلقني على هذا الرفض من خالل مواقف اتصال تستهدف تنميـة  ،ارة إليهاإلش

مضـادة العتقـاده لتقويـة دفاعاتـه  املقاومة لديهم ويسمى مبواقف التحصني مثل تعريض الفرد حلجـج
تة، د عبد اللطيف خليفة وعبـد املـنعم شـحا( .ة التلقيح وهو يؤدي إىل مقاومة أطوليف عمليهو ما يفعله و 

    )208ت، ص 
 "السويل"هذه فئات املتغريات اخلمس اليت يتضمنها موقف االتصال االقناعي وقد خلصها 

وهـي تشـكل  ؟يف عبارته الشهرية من يقول؟ ماذا يقول؟ ملن يقول ؟ بـأي وسـيلة ؟ ومـا األثـر املتوقـع
و ة معرفيــة متهــد أيف اســتثارة اســتجابرز األســاليب اســتخداما جمتمعــة مكونــات االتصــال القنــاعي أبــ

   .تقود لتعديل االجتاهات
  اخلربة املباشرة باملوضوع:. 2.3.3

وتوجـد جتـارب  ،االجتـاهمن الطبيعي أن تتغري االجتاهات oـرد زيـادة وتـرية االتصـال مبوضـوع 

إىل تغيــري يف اجتاهــات تــؤدي ن زيــادة األلفــة مبثــريات بســيطة نســبيا تتعلــق مبوضــوع مــا عديــدة تؤكــد أ

علـى قيمـة الوسـائل السـمعية  وهـي مـن الـدالئل )351ص ، 2012كـولن فريـزر وآخـرون ،   ( وهاألفـراد حنـ

والبصــرية الــيت يســتعان �ــا يف التــدريس واالعــالم والدعايــة والتــدريب وتنميــة اoتمــع وتعلــيم الكبــار 

حيث ختاطب أكثر من حاسة حيث تزيد فرص التعرض خلربات مباشرة باملوضوع الـذي ميثـل أمهيـة 

غـــة يف أســـاليب تعـــديل االجتاهـــات وقـــد أشـــارت دراســـة دويـــتش وكـــوينز ان مشـــروعات اإلســـكان بال

ويسـتخدم هـذا األسـلوب علـى املشرتك يف أمريكا قد سامهت يف تعديل اجتاهات البيض حنو السود 

حنـــو كبـــري يف الدعايـــة التجاريـــة مـــن خـــالل إقامـــة املعـــارض واتاحـــة الفرصـــة للـــزوار لالتصـــال املباشـــر 

أن حقـــول االرشـــاد االهليـــة أشـــد تـــأثريا يف تغيـــري اجتاهـــات  "لـــويس مليكـــة"ع كمـــا يالحـــظ باملوضـــو 

ن زيـادة حـول هـذا املبـدأ هـو التأكيـد علـى أ جممل القولني حنو خمتلف املوضوعات الزراعية، و القروي

مكانيـة لصـورة الطبيعيـة للموضـوع تزيـد مـن إوترية االتصال باملوضوع ويف مناخ وحاضنة تقرتب مـن ا

وهــو مــا حييــل إىل فهــم احلكمــة مــن الــدعوة إىل القــول بــأن كــل حماولــة تــروم تغيــري  ،غيــري االجتاهــاتت

االجتاهات ينبغي استباقها أو استصحا�ا بتغيري يف احملـيط احلضـاري الـذي يتعـرض لـه الفـرد وبـذلك 

القـــيم هـــات و يـــتم تثبيـــت الســـلوك املتغـــري ألنـــه يســـتند إىل مجاعـــة أي أن كـــل تغيـــري يســـتهدف االجتا

و يتسع األمر ليشمل التشريعات القانونية واحلاضنة العمرانية لألفـراد ويضـرب يتطلب تغيريا مساندا 

لويس مليكة لذلك مثـاال حيـث أن الـدروس الـيت يتلقاهـا التلميـذ يف املـدارس الريفيـة يف مصـر حـول 
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سـة جنـد أقرانـه يفعلـون وحني خيرج مـن املدر  -اoاري املائية / املستنقعات –خطر السباحة يف الرتع 

 1989لـويس مليكــة،  ("بعــد مـا شـاب ودوه للكتــاب"ذلـك حـىت إذا امتنـع تعــرض للسـخرية الالذعـة 

  ) 51، ص 2ج

  قرار اجلماعة: .3.3.3

لتغيــري االجتاهــات مــن الضــروري أحيانــا مراجعــة العالقــة املدركــة بــني الــذات واجلماعــة املرجعيــة 

أجريت يف جمال السيكولوجيا االجتماعية الـيت تعضـد هـذه وهناك مجلة من التجارب والبحوث اليت 

يف حماربـــة التغيــري يف امليــدان الصـــناعي وجتــارب كــريت ليفـــني  "كــوش وفــرانش"احلقيقــة مثــل جتـــارب 

تقلــل مــن حاجــة األنــا للــدفاع عــن نفســه ن قــرارات اجلماعــة هــات حنــو األطعمــة ذلــك ألتغيــري االجتا

ذا املبحــث حــول املتغــريات اجلماعيــة اهلامــة الــيت يســتفاد وميكــن اســتخالص مجلــة مــن الفوائــد يف هــ

  :منها منها يف تعديل االجتاهات عن طريق اجلماعات

ن نريــــد تغيــــري اجتاهــــاUم ومــــن هلــــم تــــأثري يف تغيــــري مــــن نريــــد أمــــن املهــــم أن يكــــون لــــدى كــــل  .أ

ن ن التغيـري يسـهل حدوثـه مـن الـداخل أكثـر مـشعور قوي باالنتماء للجماعـة أي أ االجتاهات

 اخلارج.

يــزداد تــأثري اجلماعــة يف االجتاهــات والقــيم والســلوك الــذي يتصــل بأســس قيــام اجلماعــة فمــثال  .ب

 تلك املتصلة بالدين والعائلة. مجاعة العمل يزداد تأثريها على القيم املتصلة بالعمل أكثر من

م وســلوكهم كلمــا زادت داللــة اجلماعــة بالنســبة ألفرادهــا كلمــا زاد تأثريهــا يف اجتاهــاUم وقــيمه .ت

 عة كلما زاد االنصياع ملعايريها.زادت حاجة الفرد للجما وكلما

ن هناك غالبا منطا معقدا مـن التـأثري ولكـن ووظائف متعددة داخل اجلماعة كما أهناك أدوار   .ث

 ال حصوله على التأييد اجلماعي.أيد أعلى األعضاء مكانة التغيري املطلوب ازداد احتم إذا

اجلماعــــة باحلاجـــة إىل التغيــــري وضـــوحا كلمــــا ازداد احتمـــال حــــدوث كلمـــا زاد شــــعور أعضـــاء  .ج

يعرف موقف اجلماعة التغيري ويقل تأثري اجلماعة املرجعية يف سلوك واجتاهات الفرد إذا كان ال 

 من املوضوع.

ن اجلماعة قد قللت مـن مقاومتـه للتغيـري فإنـه يتعـني العمـل علـى اسـتمرار إذا تغري اجتاه الفرد أل .ح

 ) 54، ص 2ج 1989لويس مليكة، ( اعة إذا أريد بقاء التغري يف اجلماعة. تأثري اجلم
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ــــه ضــــمن ع تعــــديل االجتــــاه والســــلوك والعالقــــة بينهمــــا يف إطــــار و موضــــ غايــــة مــــا ميكــــن قول

ن لكـــل نظريـــة قيمتهـــا، إذ تقـــدم كـــل نظريـــة شـــروحات ات واألســـاليب الـــيت عرضـــنا هلـــا هـــو أالنظريـــ

عقوليـــة المكانيـــة تعـــديل االجتـــاه ويقـــدم اجلمـــع بينهـــا صـــورة املودفوعـــات حتمـــل الكثـــري مـــن االقنـــاع و 

تغيـري أصــيل "مـل يقـع ضــمنها تصـور متصـل لتعــديل االجتاهـات يقـع عنــد أحـد طرفيـه مــا يسـمى أك

ثابتــة نســبيا ومتســقة يف أطرهــا الوجدانيــة واملعرفيــة والنزوعيــة أي يتضــمن تغيــريات وجدانيــة  "لالجتــاه

النــوع مــن التغيــري هــو االقنــاع النــاتج عــن لعــب األدوار إذ أن هــذا  ورمبــا كــان أحســن مثــال ملثــل هــذا

ن يسـتمر ملـدة طويلـة، ويف الطـرف اآلخـر ، وينـزع إىل أالتغيري هو نتاج تفكري عميـق مـرتبط بالقضـية

تائج البحـوث والدراسـات من املتصل يقع ما ميكن أن نسميه "حتوالت موقعية مؤقتة" حيث تشري ن

ه التحــــوالت تظهــــر بصــــور آليــــة دون ســــياق شــــفوي للحجــــج املرتبطــــة هــــذ إىل أن مــــا يــــدخل علــــى

دعــم التغيــري باســتمرار احلجــج املعرفيــة وهــي حتــوالت عارضــة ختتفــي تــدرجييا إذا مــا انقطــع  ،بالقضــية

ومــن الضــروري مبــا كــان ههنــا اســتذكار  ،والفيصــل ههنــا هــو انشــغال الفــرد مبوضــوع االجتــاه ،املؤيــدة

ري االقنــاع املركــزي واجلـانيب باعتبارهــا متثــل اسـتجابة مناســبة للنقــد الــذي ملسـا "بيــيت وكاســيبو"نظريـة 

حيث أن االقنـاع عـن الطريـق املركـزي  ،يوجهه البعض ملنهج االستجابة املعرفية يف تعديل االجتاهات

يف الفعـل املتعقـل تتنـاول أساسـا  "باين وأجـزينتنسـب نظريـة "فشـ يكون أكثر دواما ومن املمكن أن

االقنـــاع عـــن الطريـــق  "الســـويل"بينمـــا تعـــاجل جتـــارب كثـــرية يف برنـــامج  ، الطريـــق املركـــزياالقنـــاع عـــرب

فــإذا تناولنــا موضــوعا يكــون انشــغال األنــا بالنســبة لــه قلــيال مثــل ترشــيد اســتهالك الطاقــة  ،اهلامشــي

دم hـم ال يسـلكون هـذا املسـلك فعـال وتقـعظـم النـاس لفظيـا الرتشـيد إال أفإننا جند أنه بينمـا يؤيـد م

اجلمهــور  مفمــثال ميكــن أن نزيــد التــزا ،نظريــة التنــافر الــدليل التطبيقــي لتعــديل مثــل هــذه االجتاهــات

العام باحلد من استهالك الطاقة عن طريـق التوقيـع علـى التـزام خطـي ممـا ييسـر تعـديل السـلوك لكـي 

تهالك مث أكـدنا إذا جنحنا يف احلد ولـو بقـدر قليـل مـن االسـوكذلك  ،تتفق مع االلتزام اخلطي املوقع

وقـــد جنحـــت  ،القيمـــة االجيابيـــة هلـــذا الســـلوك فإننـــا نزيـــد مـــن الـــدافع لـــدى اجلمهـــور لتعـــديل الســـلوك

مــن اســتهالك الطاقــة يف اoتمــع الــربامج املســتمدة مــن نظريــة التنــافر يف هــذه القضــية يف احلــد فعــال 

تقنيات متعددة املشـارب كما قدم الباحثون مجلة من ال ) 60، ص 2ج 1989 لويس مليكة،(مريكي األ

   واالستخدامات وإن اتفقت مجيعا حول تعديل االجتاهات ومنها:

ري الكثـــري مـــن الدراســـات والبحـــوث اما: ففـــي جمـــال تعـــديل االجتاهـــات تشـــأســـلوب السوســـيودر  �

ملعرفـة أثـر اسـتخدام أسـلوب السوسـيودراما علـى  steven ledfordوالتجـارب الـيت أجراهـا كـل مـن 
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ن األطفــال حنــو اآلخــرين كمــا يراهــا الطفــل ، املــدرس، الــزمالء وهــو مــا يســمح اجتاهــات جمموعــة مــ

وفسر الباحثان ذلك بـأن الطفـل يف نشـاط السوسـيودراما تتـاح لـه فرصـة  ،بتعديل اجتاهات األطفال

اع خرباتــه كمــا تتــاح لــه فرصــة مراجعــة نفســه واســرتج  ،ملالحظــة واستبصــار ســلوكه يف عيــون اآلخــرين

سـيودراما ن أسـلوب السو خرين وتقييم هذه االجتاهات رغم أو بعيدا عن اآلضد ، السابقة واجتاهاته

(عبـد  كـرب سـنا قياسـا بعمليـة الضـبط الـذايت للسـلوك وتقيـيم اخلـربات.قد يكون أنسب مـع مـن هـم أ

 )205، ص1992اللطيف خليفة، 

كاد يكون ومهيا، لتعليم والدعاية يالربامج التعليمية:  سبقت اإلشارة إىل أن احلد الفاصل بني ا �

ة هـداف الرتبويـتغيري االجتاهـات ملفهومنـا عـن األ ويتأثر ختطيط الربامج التعليمية من حيث دورها يف

اجتاهــات الدارســني حنــو خمتلــف املوضــوعات حيتــل مكانــة بــني هاتــه األهــداف وعمــا إذا كــان  تغيــري 

يف هـــذا العصـــر حيـــث وتـــزداد أمهيـــة التعلـــيم بوجـــه خـــاص  ،اف إىل بـــرامجوهـــل تـــرتجم هـــذه األهـــد

يقضــي األفــراد جــزءا غــري قصــري مــن حيــاUم يف خمتلــف مؤسســات التعلــيم واحلــديث عــن الــربامج ال 

 يف ضــــوءينبغــــي أن يــــتم مبعــــزل عــــن بقيــــة مؤسســــات التنشــــئة االجتماعيــــة الرمسيــــة منهــــا والالرمسيــــة 

ة احلديثــة أن جمــرد تقــدمي وقــد أيقنــت النظريــات الرتبويــ ،هــداف واملعــايري والقــيم الــيت يزكيهــا اoتمــعاأل

ومــن الضــروري ايــالء البعــد االجتمــاعي أمهيــة  ،املعــارف قــد ال يكــون كافيــا لتحقيــق أهــداف الرتبيــة

ومــن الضــروري أن  ،وفــرد مــن جمتمــع كبــري ،خاصــة بوصــف التلميــذ جــزء مــن مجاعــة تربويــة حمــدودة

 ) 61، ص 2ج 1989مليكة، لويس ( تعتين كليات ومعاهد إعداد املعلمني حلمل أعباء هذه الرسالة.

بـــرامج تنميـــة اoتمـــع وتعلـــيم الكبـــار :باإلضـــافة إىل بـــرامج التعلـــيم  داخـــل املـــدارس فإنـــه ميكـــن  �

احلديث عن خطط لتصميم برامج تعليم خـارج أسـوار املدرسـة يكـون مـن أهـدافها تعـديل اجتاهـات 

االســـتعانة بوســـائل  ،اتإقامـــة النـــدو  ،األفـــراد حنـــو خمتلـــف املوضـــوعات ومنهـــا بـــرامج تعلـــيم الكبـــار

ت اشـــر باملوضـــوعات وتعبـــأة االعتقـــادااالتصـــال اجلمعـــي الـــيت Uـــدف إىل زيـــادة وتـــرية االتصـــال املب

شــكال ملحوظــا غـري عــابر وعــارض ومــن ف وأن يتخــذ هــذا االتصـال ،وضــوع املسـتهداملحبجـج حنــو 

شــارة إليــه حيــث مثلــة ذلــك مشــاريع االســكان املشــرتك الــيت جتمــع البــيض والســود مثلمــا ســبقت اإلأ

و الزنــــوج مــــن النــــواحي املعرفيــــة والنــــواحي جيــــايب مرغــــوب يف اعتقــــادات البــــيض حنــــأدت إىل تغيــــري ا

كما أسفرت عن بعـض التعمـيم يف   -السلوك –والنواحي النزوعية  -املشاعر حنو السود–االنفعالية 

 ) 62، ص 2ج 1989لويس مليكة، ( االجتاه االجيايب حنو العناصر البشرية األخرى.
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ترسـخ املناقشـات السـابقة حـول النظريـات وأسـاليب تعـديل االجتاهـات أن  املؤثرات احلضارية : �

ا بالغ األثر يف تكوين االجتاهات حنو خمتلـف املوضـوعات ضارية باملعىن الواسع للكلمة هلالعوامل احل

تــروم  حماولــة هكــذا فــإن كــل ،بــل حــىت تغيريهــااالجتمــاعي  وضــمان دميومتهــا بفعــل عوامــل الضــغط

راد ينبغي استصحا�ا وتعضيدها يف احمليط الثقـايف واالجتمـاعي الـذي يتعـرض لـه تغيري اجتاهات األف

ولكـن كيـف يـتم تغيـري االجتاهـات  ،وبذلك يثبت السلوك املنبثق عن عمليـة تغيـري االجتاهـات ،الفرد

ا ملموســا يقــع علــى مســتوى اoتمعــات؟ تشــري مجلــة مــن الشــواهد مــن املاضــي واحلاضــر إىل أن تغيــري 

 مربيقـي املـنظم علـى، وذلـك بـالرغم مـن نقـص الـدليل األفعال يف احلضارة ويف اoتمع على مر الـزمن

عــن وقــوع تغيــريات  "بوجــاردس"وقــد كشــفت دراســة قــام �ــا  ،مكانيــة وقــوع التغيــريات االجتتماعيــةإ

م مـــن األجنـــاس واضـــحة يف التباعـــد االجتمـــاعي خـــالل ثالثـــني عامـــا بـــني األمـــريكني البـــيض وغـــريه

ومـــن املفيـــد التـــذكري بـــبعض الوســـائل الـــيت ميكـــن أن تزيـــد يف احتمـــاالت تغيـــري ، والشـــعوب األخـــرى

ة تأييــدا تصــرحيات املســؤولني وكبــار القــادة والشخصــيات املرموقــ .1االجتاهــات علــى مســتوى اoتمــع 

شــريعات تال .2طنيــة رحيات املســؤولني ورجــال الــدين يف موضــوع املصــاحلة الو للتغيــري املنشــود مثــل تصــ

ولكنهـا وسـيلة مـن وسـائل  قضي على االجتاه غري املرغوب فيهـاوالقوانني وال تكمن أمهيتها يف أhا ت

ه غــري  وتغيــري املواقــف الــيت تولــد االجتــاخلــق جــو اجتمــاعي مســاعد علــى متثــل الســلوكات املرغــوب 

جلو املناسب كي يتعلم النـاس فإذا أمكن اجلماعات املختلفة من التفاعل فإن ذلك خيلق ا ،املرغوب

تقبل بعضهم البعض وهذا هو الدور احلقيقي للتشريع فالقانون وحده ال يكفي للقضـاء علـى التـوتر 

  ) 63، ص 2ج 1989لويس مليكة، ( ولكنه يهيؤ اجلو املناسب لذلك .

  مكونات االجتاه حنو السالمة املرورية: )رابعا

  ة املرورية (الوعي املروري): املكون املعريف لالجتاه حنو السالم. 1.4

ســـــبق اإلشـــــارة يف عناصـــــر ســـــابقة مـــــن هـــــذا الفصـــــل إىل أن البـــــاحثني املنشـــــغلني مبوضـــــوع 

االجتاهات النفسية مييلون غالبا يف دراسـتهم األمربيقيـة املتعلقـة �ـذا املفهـوم إىل تفكيكـه إجرائيـا إىل 

رد يف احليـاة االجتماعيـة اليوميـة فـتعكس يف الغالب الديناميات اليت حترك سلوك ال ،مكونات ثالث

هي (املعرفة والوجدان والسلوك)، عطفـا علـى ذلـك فـأّول مكـون مـن مكونـات االجتـاه حنـو السـالمة 

عمومـا بـالقول ن ا املكـوّ إىل هـذ )1999عبـد الرمحـان،سـعد السـيد و فـؤاد ( رياملرورية ذو طـابع معـريف ويشـ

تتصــل مبوضــوع االجتــاه، والــيت انتقلــت إىل الفــرد عــن أنــه "جممــوع املعلومــات واخلــربات واملعــارف الــيت 

باإلضافة إىل رصيد املعتقدات والتوقعات، وعلى ذلك فإن قنوات  يق التلقني أو املمارسة املباشرةطر 



 

 

 الفصل الثالث االجتاهات النفسية حنو السالمة املرورية : املفهوم، القياس والتعديل 

203  

التواصل الثقافية واحلضارية تشـكل مصـدرا رئيسـيا يف حتديـد هـذا املكـون املعـريف جبانـب مصـدر هـام 
الســيد فــؤاد (ة الــيت يتعــرض مــن خالهلــا الفــرد للخــربات املباشــرة " آخــر هــو مؤسســات الرتبيــة والتنشــئ

وبنـاءا علـى هـذا األسـاس متثّـل الباحـث املكـون املعـريف لالجتـاه حنـو ) 253،ص1999وسعد عبـد الرمحـان،
تتوافـق يف  معـارف مروريـة ونظـم وقـواننيالسالمة املرورية مبا يعكـس تلـك الطبيعـة املعرفيـة املميـزة مـن 

  ا يصطلح الباحثون على تسميته بالوعي املروري. جمموعها مع م
 ليـــة يكـــون فيهــا العقـــل حبالـــة إدراكمفهـــوم يعــّرب عـــن حالــة عق مـــن منظــور أكـــادمييالوعي فــ

وعلـــى تواصـــل مباشـــر مـــع حميطـــه اخلـــارجي عـــن طريـــق منافـــذ الـــوعي الـــيت تشـــكلها حـــواس اإلنســـان 
نطقيــة نســان مبلكــات احملاكمــة العقليــة املاخلمــس، كمــا ميثــل الــوعي احلالــة العقليــة الــيت يتميــز �ــا اإل

 (أديـب خضـور، احلسي للعالقة بني الكيان الشخصي واحمليط الطبيعي لـه،والذاتية واإلدراك العقالين و 

ويشــار إليــه أيضــا بأنــه "موقــف ينتفــي فيــه الوقــوف حتــت تــأثري أي عامــل مــن العوامــل  )9ص ،2007

ومـا يعـرب عنـه مـن قـول أو  ة كاملـة مبـا يـدور حولـهد على بصري اليت تذهب بالعقل، حبيث يصبح الفر 
) 1983ويعرفه (بدوي زكي، )Mohammed Elswaidi & al, 1997, p57( ،فعل أو امتناع"

، 2004عبد العزيز اهلّزاع،  ( بأنه "إدراك املرء لذاته وما حييط به إدراكا مباشرا لكونه أساس كل معرفة"

يـــة، ونـــزوع الفـــرد إىل إدراك ذاتـــه ومـــا حولـــه واســـتيعابه ويف ذلـــك كلّـــه إشـــارة إىل حالـــة عقل ) 55ص

  والتصرف وفق ما متليه الظروف احمليطة. 
) وتكــوين الصــحيحة عــن (أمــر أو قضــيةوميكــن تعريــف الــوعي إجيــازا بأنــه تــوفر املعلومــات 

    )8،ص2007(أديب خضور، امليول واالجتاهات حنوها مث املمارسة الصحيحة هلا.

قون ذات بشــرية (الســائ ال خاصــا مــن أشــكال هــذا الــوعي، فثمــةشــكوميثــل الــوعي املــروري 

طياته وقواعده ونظمه ) تتفاعل مع حميط خارجي، أي مع واقع موضوعي له معاملشاة ورجال املرورو 

ومـن مث السـلوك املـروري  (اoال املروري) ومعرفة نظمـه وقوانينـهمعرفة معطيات هذا الواقع ف وقوانينه،

) 10،ص2007(أديــب خضـــور،ملعرفـــة هــو مــا يعكــس الـــوعي املــروري وجيســده، الســليم يف ضــوء هــذه ا

والـوعي املــروري مبفهومـه الشــامل حبسـب مــا يـراه الباحــث تبعـا الستخالصــاته املنبثقـة عــن قراءاتــه يف 

الرتاث األديب املتعلق باملوضوع شقان، األول يشمل اليقظـة احلسـية واملعنويـة واملعرفـة بكـل مـا يتعلـق 

مة املروريــــة (املركبــــة والطريــــق ومســــتخدموها واألنظمــــة والقــــوانني الــــيت حتكــــم ســــلوك ويضــــمن الســــال

مســتخدمي الطريــق وغريهــا)، والثــاين هــو النــزوع إىل التصــرف وفــق مــا تقتضــيه تلــك املعــارف، وهنــا 

يتعني التمييز بني الـوعي املـروري النظـري والـوعي املـروري املمـارس، وهـو التمييـز الـذي تغفلـه العديـد 
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(عبـــد هللا النـــافع لبحـــوث املنجـــزة يف اoـــال املـــروري، فقـــد ثبـــت مـــن خـــالل الدراســـة الـــيت أعـــّدها مـــن ا

أن املعــارف واملــدركات املتعلقــة بــاملرور وأنظمتــه ال تقــي وحــدها ســائق املركبــة مــن هـــ) 1406والســيف، 
عيـه بالسـلوك املتحكمة حقاً بسلوكه، وتشمل و حوادث املرور، إمنا الذي يقيه هو القناعات املرورية 

، مبعىن أن الذي يقي حقا السائق ومستخدمي الطريق عموما هو النـزوع السـلوكي جباراتهإاملمكن و 
الــــذي يوافــــق تلــــك املعــــارف وجيســــدها، وقــــد ســــبق اإلشــــارة يف الفصــــل الثــــاين مــــن الدراســــة إىل أن 

ر وتعليماتــه أو اخنفــاض مســتوى الــوعي املــروري قــد يتخــذ منحيــْني، أوهلمــا عــدم اإلملــام بأنظمــة املــرو 
اجلهل �ا، واملنحى الثاين عدم االمتثال رغـم املعرفـة نتيجـة عـدم تقـديره السـليم لألمـور، فهـو ينـدرج 

ذلـــــك أن الـــــوعي يســـــتلزم أن حيـــــافظ الســـــائق علـــــى ســـــالمته وســـــالمة  ،حتمـــــا ضـــــمن قلـــــة الـــــوعي
   )   45،ص2005لف ،اخل(عبد هللا اآلخرين.

ال حيـــدث دفعـــة واحـــدة بـــل هـــو جمموعـــة مـــن  - الـــوعي املـــروري –وهـــذا النـــوع مـــن الـــوعي 
املعارف واخلربات املرتاكمة، اليت يأيت بعضها من خالل التجربـة واخلـربة واملمارسـة واالحتكـاك، كمـا 

الـوعي الـذي يـؤدي إىل االلتـزام بـالقوانني واألنظمـة ال عضها يأيت بفعل التعّلم والتعليم، كما أن أن ب
احلريــة وضــمان اســتمرارها يتطلبــان أوال وجــود نظــام أو قــانون  يتنــاقض مــع احلريــة، ذلــك أن تطبيــق

م للناس طريقا ملزما للسلوك وخطوط محراء حيظر اخرتاقها، ويتطلب يف املقام الثاين ثانيا وجود يرسّ 
ســلطة تقــوم عــن طريــق مؤسســاUا بتطبيــق القــانون واألنظمــة بشــكل يضــمن للنــاس ممارســة حريــاUم 

  )10،ص2007أديب خضور،( وصيانة حقوقهم املشروعة.
الـــوعي عمومـــا والـــوعي املـــروري خصوصـــا ال يـــأيت مـــن فـــراغ بـــل هـــو دائمـــا مشـــروط تارخييـــا 

ولذلك خيتلف مستوى الوعي املروري ومضـمونه مـن  ،واجتماعيا ومرتبط أصال بالوجود االجتماعي
ري، مثـة عالقـة جمتمع إىل آخر ومـن فـرتة إىل أخـرى داخـل اoتمـع الواحـد وفقـا ملعطيـات الواقـع املـرو 

بــني الــوعي املــروري والواقــع أيضــا مثــة عالقــة جدليــة و  ،جدليــة بــني الــوعي والواقــع االجتمــاعي عمومــا
أحـــد اoـــال املـــروري جـــزء منـــه و منـــا علـــم الـــنفس االجتمـــاعي أن البنـــاء االجتمـــاعي و املـــروري، ويعلّ 

وعي احلقيقـــي الـــذي أنظمتـــه هـــو الـــذي حيـــدد ويشـــكل الـــوعي ويبلـــوره، ولـــذلك ميّـــز العلمـــاء بـــني الـــ
خيضــع للشــروط االجتماعيــة والــوعي الكــاذب أو املزيــف الــذي ال يتصــل إطالقــا بــالوجود الــواقعي،  

الوهم هو عدم الوعي ألنه منفصل عن الواقع، ولكن هذا أن هناك فروق بني الوعي والوهم، فكما 
عـــىن أن اإلنســـان  اجلانـــب املوضـــوعي مـــن عمليـــة تكـــوين الـــوعي ال تنفـــي إطالقـــا جانبهـــا الـــذايت، مب

ككـــائن مســـتقل يتفاعـــل مـــع هـــذا الواقـــع املوضـــوعي وفـــق خصائصـــه الذاتيـــة (الشخصـــية والثقافيـــة 
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)، وبالتــايل فــإن الــوعي املــروري مســألة اجتماعيــة تتوقــف علــى الظــروف عرفيــة والقيميــة واملصــلحيةوامل

لة اoتمـع، كـذلك هـو مسـأالسـائدة يف  االجتماعية واالقتصادية والثقافية والروحية والعلمية والروحية

فردية تتوقف على مقومات الفردية الذاتية، وهذا ما يؤكد حقيقـة أن الـوعي ال يتشـكل بفعـل الواقـع 

  )11،ص2007(أديب خضور، االجتماعي بشكل آيل بل عرب عملية تفاعل تتم داخل الذات الفردية.

مــرتبط بــاoتمع   ووعــي مجــاعي ،و�ــذا ميكــن احلــديث عــن وعــي فــردي مــرتبط بــالفرد وظروفــه

ككـــل وظروفـــه، ومثـــة عالقـــة تـــأثري متبـــادل بـــني الـــوعي الفـــردي والـــوعي اجلمـــاعي، وغالبـــا مـــا يكـــون 

الطرف األقوى يف هذه العالقة هو الوعي اجلماعي الذي ميـارس تـأثريه القـوي ولكـن لـيس بالضـرورة 

عمليـــة التعاشـــر  وهـــو مبـــدأ حتكمـــه أســـاليب التـــأثري الســـيكولوجية يف ،احلاســـم علـــى الـــوعي الفـــردي

  )163،ص1988(غالينا أندرييفا، داخل اoتمع كالعدوى واإلحياء واالقتداء.

علـــى درجـــة الـــوعي ذلـــك  جتمـــاعي بـــالواقع املـــروري وانعكـــاسبـــالنظر إىل عالقـــة الواقـــع االو 

املروري للسائقني على وجه اخلصوص تتبادر إىل الذهن مربرات للفـرق يف درجـة الـوعي املـروري بـني 

إىل مجلــة مــن العوامــل املــؤثرة علــى ) 2008(راضــي الســيد،الناميــة ونظريUــا املتطــورة حيــث يشــري الــدول 

(مســتوى التعلــيم واملســتوى الثقــايف ودور مــدارس  درجــة الــوعي املــروري يف الــدول الناميــة وذكــر منهــا

ميـة قـد األميـة يف الـدول الناتعليم السياقة ونقص اإلحساس باالنتماء االجتماعي) حيث أن ارتفاع 

ىل إدراج الـــوعي املـــروري يف مرحلـــة متـــأخرة ضـــمن خطـــط تلـــك الـــدول التنمويـــة حيـــث تركـــز أدى إ

اهتمامها أساسا على حماربة األمية قبل االهتمام بزيادة الـوعي املـروري، وألن نسـبة األميـة يف الـدول 

 ،عي املــروريالناميــة عاليــة وتبلــغ مســتويات مرتفعــة فهــي تــرتجم يف زيادUــا مــدى اخنفــاض درجــة الــو 

وهــي نتيجــة منطقيــة تعكــس عــدم قــدرة األميــني علــى األقــل قــراءة الالفتــات اإلرشــادية الــيت تســاهم 

على حنو معني يف زيادة حرص السائق على الطريـق، كمـا انعكـس اخنفـاض املسـتوى الثقـايف لألفـراد 

مامـا أقـل بتطـوير يف الـدول الناميـة بـدوره علـى  درجـة الـوعي املـروري حيـث تبـدي الـدول الناميـة اهت

منــاهج التعلــيم، عكــس الــدول املتقدمــة الــيت أدرجــت معظمهــا منــاهج خاصــة بالســالمة املروريــة يف 

خمتلــف أطــوار التعلــيم وهــو األمــر الــذي ســاهم يف زيــادة معــارف املتعلمــني بقواعــد ونظــم املــرور الــيت 

ومـن بـني أهـم  حتكم سلوك مستخدمي الطريق، وهو مـا يـنعكس حتمـا علـى درجـة الـوعي املـروري،

أســباب تــدين مســتويات الــوعي املــروري يف الــدول الناميــة مــا تشــري إليــه نتــائج األحبــاث ذات الصــلة 

باملوضـــوع عــــن ضــــعف يف دور مــــدارس التعلــــيم اخلاصــــة بالســــياقة يف توصــــيل الكــــم املعــــريف الكــــايف 

اسـبة، أمـا الـدول للمتعلمني وفرتة تدريب أقل بسبب نقص الوسائل اليت تتطلبها عملية التـدريب املن
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املتقدمة فتظهر رعاية الزمة بعملية تعليم السائقني من خالل برامج مستدمية تعمل على تفعيل دور 

مدراس تعليم السياقة إلعداد سائقني قادرين على قيادة املركبـة بكفـاءة عاليـة ومراعـاة قواعـد وآداب 

املــرور واحلــد مــن أخطارهــا، ولعــل أبــرز املـرور وأنظمتــه مبــا يعــود مبــردود إجيــايب يف الوقايــة مـن حــوادث 
الفــروق بــني الــدول الناميــة ونظريUــا املتقدمــة فيمــا يتعلــق بــالوعي املــروري ومــا ينــتج عنــه مــن ســلوك 
مروري قومي هو اإلحساس باالنتماء حيـث يبـدي األفـراد يف الـدول الناميـة درجـة أقـل يف اإلحسـاس 

زام بتعليمـات وقواعـد املـرور متعلقـا بتواجـد رجـل املـرور، بـات االلتـماء وااللتزام بالنظام العام، و باالنت
فالفرد ال يلتـزم بقواعـد وتعليمـات املـرور وأنظمتـه إال إذا وجـد نفسـه معرضـا للضـبط مـن قبـل أجهـزة 

يرصد سلوك السائقني على الطريق، أمـا  هاز مراقبةه بأن الطريق الذي يسلكه مرفق جبلمُ املرور أو عِ 
لرقابــة األمنيـــة واملروريـــة علــى الطريـــق فإنـــه ال يــرتدد يف خمالفـــة قواعـــد املـــرور إذا علــم الســـائق بغيـــاب ا

نقــص الشــعور باالنتمــاء  اآلخــرين يف الطريــق وهــو أمــر يــربره وآدابــه وجتاهــل اإلشــارات املروريــة وحــق
فــاحرتام القــانون لــيس  ،وااللتــزام العــام، وهــو مــا يشــري بــدوره إىل اخنفــاض يف مســتوى الــوعي املــروري

      )  29-26،ص2008(راضي السيد،طا بوجود رجل املرور وغيابه. مشرو 
لــــذلك نركــــز يف دراســــتنا علــــى مســــألة الــــوعي كمفهــــوم يعــــرب عــــن معــــارف الســــائقني حــــول 

، وذلــك اس والتنبــؤ والثانيــة أداة للتعــديلالســالمة املروريــة، والقصــد منــه وظيفتــان األوىل تتعلــق بالقيــ
، الرئيســية لعمليــة التعــديل أو يف غــريه مــن اoــاالت يعتــرب األداة ألن الــوعي ســواء يف اoــال املــروري

أن الـوعي أيضـا صحيح أن الوعي هو نتاج مباشر للواقع ووسـيلة لفهـم هـذا الواقـع ولكـن الصـحيح 
هو أداة رئيسية لتغيري الواقع ويشّكل الوعي األساس الذي بناء عليه يتحمل اإلنسان النتائج املرتتبة 

ه اجتـــاه قضـــية مـــا، إن وعـــي املســـألة املروريـــة جبوانبهـــا املختلفـــة علـــى الصـــعيدين علـــى ســـلوكه وموقفـــ
الفـــردي واجلمعـــي هـــو الشـــرط الضـــروري ورمبـــا احلاســـم لوجـــود حيـــاة مروريـــة ســـاملة وبالتـــايل حتقيـــق 

  السالمة املرورية.
وعي مثة واقع مروري معطياته متعددة وجماالته خمتلفة، ويتعذر فهم هذا الواقـع املـروري املوضـ

ووعيـــه يف أي جمتمـــع مـــن اoتمعـــات معـــزوال عـــن الواقـــع االجتمـــاعي واالقتصـــادي والثقـــايف والتقـــين 
والسياسي السائد يف هذا اoتمع، وهذا ما جيعل الوعي املروري مسألة ال تقتصر على جمـرد السـلوك 

ماعيـــــة األبعــــاد النفســـــية واالجتاملــــروري الســـــليم علــــى أمهيتـــــه بــــل تتســـــع وتتعمـــــق لتصــــل إىل وعـــــي 
 قتصادية والقانونية للمسألة املرورية. واإل
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  نفعالية لالجتاه):حنو السالمة املرورية (الشدة اإل املكون الوجداين لالجتاه. 2.4

املكــون الوجــداين أو االنفعــايل لالجتــاه النفســي هــو الصــفة املميــزة لــه والــيت تفــّرق بينــه وبــني   
فعال املصاحبة لالجتاه هي ذلك اللـون الـذي بنـاء علـى غريه من املفاهيم املشا�ة، إذ أن شحنة االن

عمقه ودرجة كثافته يتميز االجتاه القوي عن االجتاه الضعيف كما يتميز االجتاه عموما عن املفـاهيم 
ز وحينمـــا يتعلـــق البحـــث �ـــذا املكـــون ميّيـــ )254، ص1999الســـيد وســـعد عبـــد الرمحـــان، فـــؤاد ( األخـــرى،

فـــاألمر هنـــا ال  ،ا وبـــني الطبيعـــة املميـــزة للمكـــون االنفعـــايل لالجتـــاهالبـــاحثون بـــني االنفعـــاالت عمومـــ
يتعلـــق باســـتجابات انفعاليـــة مرتبطـــة مبوضـــوع االجتـــاه بـــل بالشـــحنة االنفعاليـــة املصـــاحبة للتعبـــري عـــن 

الفرد إزاء موضوع االجتاه، ويقع معظـم اخللـط لـنقص يف إدراك الطبيعـة املميـزة ملفهـوم االجتـاه موقف 
ل بـــني البـــاحثني يف جمـــال علـــم الـــنفس علـــى امتـــداد فـــرتة طويلـــة موضـــوع جـــد كـــانالنفســـي، فقـــد  

االجتمـاعي، ويتعــني علــى مــن يـروم فهــم طبيعــة مكونــات االجتـاه النفســي واملكــون االنفعــايل لالجتــاه 
على الوجه اخلصوص أن يستوعب قطبية االجتاه النفسي، حيث يشري فريق من الباحثني أن االجتاه 

قطبيــة وأشــبه مــا يكــون يف ذلــك بســمات كالتفــاؤل والتشــاؤم االنبســاط واالنطــواء النفســي ثنــائي ال
وأجريـت العديـد مـن الدراسـات تتبـىن هـذه الفكـرة عـن موضـوع  ،وغريها من السمات ثنائية القطب

وحبــوث  )1980(ســنة  )جــاد وجــيمس كوليــك(ها كــل مــن االجتــاه ومثــال ذلــك البحــوث الــيت أعــدّ 
  )    254،ص1999السيد وسعد عبد الرمحان،فؤاد ( .)1989(سنة  )براتكانيس(

انبثــق هــذا املنحــى عــن نظريــة حموريــة يف االجتاهــات النفســية تتبــىن فكــرة قطبيــة االجتــاه قــد و   
والـيت تشـري إىل أن اسـتجابة   Social Judjement theoryالنفسي وهي نظرية احلكم االجتمـاعي 

 ،الثـــة أنـــواع هـــي الـــرفض والقبـــول وعـــدم التقيـــدالفـــرد والـــيت تعـــرب عـــن اجتاهـــه النفســـي تنقســـم إىل ث
واســتجابة الــرفض تقــع  Continuumواسـتجابة القبــول تقــع يف منطقـة العقيــدة املقبولــة علــى متصـل 

واســتجابة عـدم التقيــد أو االهتمــام تقـع يف منطقــة العقائـد غــري املقبولــة  ،يف منطقـة العقيــدة املرفوضـة
لفظ املنطقة الرمادية، إىل ذلك أثار سـؤال هـل كـل اجتـاه وغري املرفوضة واليت يصطلح عليها البعض 

موجب (مع) يكون قطبه املقابل هو الرفض (ضد) ؟ ذاك هو السؤال الذي دعا فريقا من الباحثني 
هــذه النظريــة يف  )كيلرجنــر(إىل القــول بــأن االجتــاه النفســي لــيس قطبيــا بــل أحــادي البعــد وقــد أبــرز 

القطـب وضـرب يف ذلـك املثـال التـايل : ال ميكـن متثيـل االجتـاه  حبوث نـاقش مـن خالهلـا فكـرة ثنائيـة
بـل جيـب أن ميثـل كـل  ،علـى بعـد واحـد Concervatismواالجتـاه احملـافظ   Liberalismالتحـرري

اجتـــاه مـــن هـــذين االجتـــاهني علـــى متصـــل مســـتقل عـــن اآلخـــر، والفكـــرة األٌقـــرب إىل الصـــواب بـــني 
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فالبعـد  Bipolar ثنـائي القطـب Unidimeneinalعـد الطـرحني هـو أن االجتـاه النفسـي أحـادي الب

وهـي نقطـة حـاول  )255،ص1999السـيد وسـعد عبـد الرمحـان،فـؤاد ( قـوة،الز نوع االجتاه والقطب مييز مييّ 

الباحــث مراعاUــا يف بنــاء املقيــاس احملــدد الجتاهــات ســائقي املركبــات حنــو الســالمة املروريــة وتفصــيل 

  ق ببناء املقياس يف الفصل الالحق من الدراسة.  ذلك مت توضيحه يف العنصر املتعل
  املكون السلوكي لالجتاه حنو السالمة املرورية (سلوك قيادة املركبة): .3.4

السيكولوجي إىل املكون السلوكي لالجتاه النفسي على أنه "جمموعة  رتاث األديباليشري   

بعد إدراكه ومعرفته وانفعاله من التعبريات واالستجابات الواضحة اليت يقدمها الفرد يف موقف ما 

بناء على هذا ) 254،ص1999السيد وسعد عبد الرمحان،فؤاد (إزاء موقف يتعلق مبوضوع االجتاه"، 

 وضيح بعض األطر النظرية املتعلقةا تتصورنا هلذا املكّون كان لزاما عليناألساس وقصد إبراز 

الديناميات املشكلة واملتحكمة يف بالسلوك اإلنساين عموما، ومنه نستطيع أن نستنبط القواعد و 

فما ينطبق على الكل ينطبق حتما على اجلزء، حيث يشار إىل السلوك  ،سلوك قيادة املركبة

Behaviour   مجيع أوجه النشاط العقلي و احلركي واالنفعايل واالجتماعي اليت يقوم �ا "بأنه

ه الفرد لكي يتوافق ويتكيف مع بيئته الذي يقوم بسلوك يف النشاط املستمر الدائم الفرد، ويتمثل ال

ويشبع حاجاته وحيل مشكالته، وما دامت هناك حياة يرافقها نشاط، فهناك دائما صور ال حصر 

تميز السلوك جبملة يو  )12هـ،ص1406السيف،خالد النافع و عبد هللا ( ،"هلا من السلوك الصادر عن الفرد

م فهناك دوما سبب يؤدي إىل ظهوره، فال ينشأ من العد )سبيب(من اخلصائص أبرزها أنه 

يظهر بصور متنوعة حىت يتوافق مع  )متنوع(مقرتن بتحقيق غاية معينة أو إشباع حاجة،  )هادف(

فالسلوك اإلنساين متبّدل طبقا للظروف واملواقف املختلفة اليت  )مرن(املواقف اليت تواجه الفرد، 

السلوك عملية نسبية ختتلف من شخص ألخر  تواجه الفرد، ولكن مع األخذ يف االعتبار أن مرونة

 هـ1418 (محود البدر، طبقا الختالف مقومات شخصية كل منهما والعوامل البيئة احمليطة �ما،

القول بأن السلوك اإلنساين وفق تلك اخلصائص ما هو إال حمصلة  ميكن بوجه عامو ) 179،ص

صلة مجلة من املقومات ذكرها الباحثون للتفاعل بني عاملني مها الوراثة والبيئة، وحتكم تلك احمل

على النحو التايل (السن، اجلنس، خصائص وصفات الشخصية، الوسط أو اإلطار الذي يعيش 

وهي ذات األطر وغريها مما  )30الغامدي، ب ت، صعلي ( فيه اإلنسان والعوامل البيئية احمليطة)،

 ن حنو السالمة املرورية يف دراستناقو وع االجتاهات اليت حيملها السائحناول معرفة أثرها على ن

، وباحلديث عن العوامل املؤثرة يف السلوك التشخيصية متهيدا لبناء برنامج يراعي تلك العوامل
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اإلنساين فإن الباحثني حيصرون تلك العوامل املؤثرة ضمن ثالث جمموعات رئيسية، وتشمل 

واالجتاهات   Motivesوالدوافع، Cognitionاoموعة األوىل عوامل فردية تتعلق باإلدراك و املعرفة 

Attitudes  مل اليت خصائص شخصية حيث أن السلوك الفردي هو نتيجة جزئية لتلك العواو

يعيش مبعزل عن الناس فإننا جند جانبا من  أمناط سلوكه، وألن الفرد التتبلور يف شخصية الفرد و 

ن التفاعل شئة عدات االجتماعية للسلوك الناهي احملدباoموعة الثانية من العوامل و  السلوك يتأثر

وينتمي إىل حضارة حمددة تسهم فان الفرد يعيش يف اoتمع كبري  بني الفرد وغريه، ومن ناحية ثالثة

يف تشكيل سلوكه مبا يشيع فيها من ثقافات وقواعد للسلوك تشكل قي جمموعها احملددات الثقافية 

وتفرز احملددات السابقة للسلوك اإلنساين  )17هـ،ص1406السيف، خالدالنافع و عبد هللا (لسلوك األفراد.

  أمناط خمتلفة منه يوجزها الباحثون فيما يلي:

كل فرد يتعرض ، فيتعلق بفرد واحديعترب السلوك الفردي أبسط صور السلوك و  أ.السلوك الفردي:

فعل الشخص رد يصدر من ومثري ثريات، وإزاء كل موقف جلملة من املحياته اليومية يف مواقف 

د ينتج أنواعا من يطلق عليه استجابة، وقد ثبت من خالل الدراسات السيكولوجية أن املؤثر الواح

لدى األفراد املختلفني، وكما أوضحنا سابقا كيف أن ردود األفعال املختلفة لألفراد ختتلف  السلوك

خصية واحمليط، كل وتتنوع بالنسبة لنفس املوقف وذلك باختالف السن واجلنس واخلصائص الش

تصوراUم عن أنواع السلوك  اختالف إدراك األفراد للمثريات و هذه العوامل وغريها تؤدي إىل

حينما تتفاعل ، و ة للخربات املرتاكمةاملمكنة، فلدى كل فرد جمموعة من املعلومات املختزنة نتيج

يف الغالب تتوافق ك أمناط من السلو مع خصائص الشخصية فإنه يتكون لدى الفرد هذه املعلومات 

املوقف الواحد قد إن ف ختالف األفرادوعند النظر جلزئية إ، مع قيم واجتاهات الفرد أو اoتمع

العكس يرتتب عليه العديد من االستجابات املختلفة نتيجة اختالف هؤالء األفراد، كما قد حيدث 

   ) 23هـ،ص1406 السيف،خالد فع و (النا تعدد املواقف قد يفرز استجابات متماثلة من أفراد خمتلفني.ف

  ) يوضح تعدد املواقف واالستجابات22شكل رقم (

  

  

  

  )22هـ، ص1406السيف خالد لنافع و (عبد هللا ااملصدر:      

أموقف  أاستجابة    

 ستجابةا  موقف استجابة  ب

 استجابة ج

 موقف ب

 موقف ج
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سـلوك جيسـد عالقـة الفـرد بغـريه مـن أفـراد اجلماعـة، وهـو أيضـا إحـدى صـور  :السلوك االجتماعيب. 
ريه مـــن األفـــراد، يـــث مييـــل اإلنســـان بطبيعتـــه إىل االنتمـــاء لغـــالســـلوك الشـــائعة يف احليـــاة اليوميـــة، ح

وحلاجـــة الفـــرد  مـــن البيئـــة االجتماعيـــة الحقـــا،و األســـري  يكتســـب هـــذا الســـلوك مـــن حمـــيط الفـــردو 
يقـوم الفــرد باالنضــمام إىل جمموعـات مــن األفـراد فتتغــري مظــاهر سـلوكه تبعــا ملــا  لإلحسـاس باالنتمــاء

يف الوقــــت ذاتــــه،  اجلماعــــة دور املــــؤثر أو املتــــأثرل مــــن الفــــرد و تقتضــــيه معــــايري اجلماعــــة، ويــــؤدي كــــ
ويتوقــف ذلــك علــى العديــد مــن العوامــل كاخلصــائص الشخصــية للفــرد واألفــراد املكــونني للجماعــة، 
وغالبا ما حيدث التأثري من اجلماعة اجتـاه الفـرد، وبـذلك يتـأثر سـلوك الفـرد مبـا متارسـه اجلماعـة حـىت 

ة تتفق مع قيم وعادات اجلماعة، وتتميز بعض اجلماعات بتأثري أقوى علـى يقوم الفرد بأمناط سلوكي
سلوك الفرد وخاصة يف فئات عمرية معينة مثل فرتة املراهقة والشباب حيث يكون االنتمـاء جلماعـة 

خالــد النــافع و عبــد هللا ( األقــران أقــوى وتأثريهــا رمبــا يصــل إىل مســتوى أقــوى مــن تــأثري األســرة واملدرســة.

   )23هـ،ص1406السيف،
الســلوك اجلمــاعي هــو ســلوك مجاعــة مــن األفــراد تتصــف بالقــدرة علــى تطــوير  :ج.الســلوك اجلمــاعي

قواعد وعادات للسلوك بطريقـة تلقائيـة ختـالف مـا هـو شـائع ومقبـول يف اoتمـع، ولعـل مـن النمـاذج 
األساســــية للســــلوك اجلمــــاعي ذلــــك الــــذي يُطلــــق عليــــه مصــــطلح الســــلوك اجلمــــاهريي، وللســــلوك 

  اجلماعي مجلة من اخلصائص أبرزها : 
  أنه سلوك مؤقت: يقرتن ظهوره مبسألة آنية قد تشكل حاجة لألفراد اoتمعني. -
، حيـث يقـوم كـل فـرد بإثـارة اآلخـرين كمـا بني أفـراد اجلمهـور حيدث ذلكسرعة التأثري املتبادل: و  -

 أنه يستجيب إلثارUم بسرعة.
  د أبرز مظاهر هذا السلوك.يتسم عادة بالعنف: يشكل العنف أح -
ردي، انعـدام التميـز الفـعضـاء و يتحقـق ذلـك نتيجـة كـرب حجـم األانتقال املسـئولية إىل اجلماعـة: و  -

ن عضــو اجلمهــور ال يشــعر مبتابعــة أحــد لتصــرفاته كمــا أنــه هــو ممــا يزيــل الشــعور بالفرديــة ولــذلك فــإ
يقبـل أن  السـلوك مـا التصـرفات و وقد يصـدر عنـه مـن ال ،أيضا ال يعطي اهتماما لتصرفات اآلخرين

إمنـــا يتحملهـــا أيضـــا ه كاملــة لوحـــده، و يفعلــه مبفـــرده، وذلـــك اعتمـــادا علــى أن املســـؤولية ال تقـــع عليـــ
 ) 25هـ،ص1406،السيف خالد عبد هللا النافع و  ( اآلخرون.
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بعـــد هـــذا العـــرض املقتضـــب عـــن الســـلوك اإلنســـاين خنلـــص إىل مجلـــة مـــن احملـــددات واألطـــر 

ركــة للســلوك العــام لألفــراد يف احليــاة اليوميــة، وألن ســلوك قيــادة املركبــة جــزء مــن ذلــك املشــكلة واحمل

السلوك العام فإن جل تلك احملددات والعوامل واملقومات تنسحب على السـلوك اجلـزء، وقـد شـكل 

هــذا اجلــزء وقــود الكثــري مــن البحــوث يف اoــالني النفســي واالجتمــاعي ممــا أفــرز مجلــة مــن التوجهــات 

       راء تصب معظمها يف وعاء ينظر لسلوك القيادة وفق أربعة مناذج هي:واآل

 مناذج متعلقة بشخصية السائق. •

 مناذج متعلقة باملالحظة واإلدراك. •

 مناذج متعلقة مبعارف السائقني. •

 مناذج متعلقة بدوافع السائقني.  •

جابات املتواصـلة وتتفق النماذج السابقة علـى النظـر إىل سـلوك القيـادة علـى أنـه مجلـة االسـت

للمثريات واملنبهات غري املنقطعة البصرية والسمعية علـى الطريـق، تقتضـي مـن السـائق التعامـل معهـا 

هـي ذات اخلصـائص  –وفق ما متليه مجلة من اخلصائص املشـكلة لـنمط القيـادة العـام لـدى السـائق 

ن تلـــك االســـتجابة وقـــد اصـــطلح البـــاحثون علـــى مراحـــل تكـــوُّ  –الـــيت رمســـت أطـــر النمـــاذج الســـابقة 

  : )13الغامدي، ب ت، صعلي ( مرتبة على النحو التايل P.I.E.V processباللغة االجنليزية 

  perception  اإلدراك  �

 Identification or Intellectionالتعرف  �

 Décisionالقرار  �

   Réactionرد الفعل  �

ســـلوك  فهـــموك اإلنســـاين نســـتطيع أن نمفهـــوم الســـلعـــن  املقتضـــب لخـــصا امليف ضـــوء هـــذ

الـــيت تـــؤدي غالبـــا إىل وقـــوع احلـــوادث، فالســـرعة  قيـــادة املركبـــة واألخطـــاء الـــيت تصـــدر عـــن الســـائقني

كأحــد أهــم أســـباب والتجــاوز اخلطــري أو قطــع اإلشــارة أو الســري عكــس االجتــاه  الزائــدة  واملخــاطرة 

ر، فقــد يكــون حــوادث املــرور قــد تعــود إىل عــدد مــن العوامــل و الــدوافع الــيت ختتلــف مــن فــرد إىل آخــ

ا مـن اoتمـع هـذا التـأثري صـادر كـان سـواء   اخارجيـ امصدرها حاجة ذاتية داخلية لـدى الفـرد أو تـأثري 

  .أو غريه
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منهــا  ن كثــريا مــن أخطــاء الســائقني أثنــاء القيــادة متثــل أخطــاء شــائعة، ممــا جعــلواملالحــظ أ

جـزءا مـن سـلوكه الفـردي  يتعلمهـا الفـرد ويقلـد فيهـا اآلخـرين وأصـبحت منطا شـائعا لعـادات سـلوكية

هـذه العــادات مــع مفــاهيم  تالـذي يقــوم بــه كتوافـق مــع العــادات الســلوكية الشـائعة حــىت وإن اختلفــ

الفــرد واعتبارهـــا عـــادات خاطئــة، ولـــذلك اعتمـــد الباحـــث يف بنائــه للمقيـــاس املســـتخدم يف الدراســـة 

 خلاطئــة أثنــاء قيادتــه للمركبــةمــدى إقــرار الفــرد بارتكابــه هلــذه العــادات الســلوكية اقيــاس  ةاولــعلــى حم

شــيوعها لــدى اآلخــرين ومــدى إدراكــه خلطورUــا يف وقــوع احلــوادث، كمـــا عــن  وربــط ذلــك بتصــوره

ن تعرضنا للجانب املعريف عن مدى معرفته للنظم و املعلومات املرورية الـيت متثـل اجلانـب اإلدراكـي مـ

كمــا تعرضــنا لتحليــل   ،واقعي مــن ســلوكهالــربط بينهمــا وبــني اجلانــب الــاجتاهــه حنــو الســالمة املروريــة و 

بعـــض املكونـــات االنفعاليـــة الـــيت تكـــون دافعـــا رئيســـيا وراء عـــدد كبـــري مـــن األخطـــاء الـــيت تـــؤدي إىل 

لسائق عن حتقيق السـالمة املروريـة، وهـو مـا يقـرتب علـى حنـو أمربيقـي إجرائـي مـن احلوادث فتبتعد با

  الدراسة تعديلها. مكونات االجتاه حنو السالمة املرورية اليت تستهدف

  خالصة: 

علــى الــرغم مــن اتســاع رقعــة صــفحات هــذا الفصــل الــذي يشــكل باألســاس حمــور الدراســة، 

فإن البنيان املقويل ملوضوع االجتاهات ال حيتفظ بكثري من الـزخم املعـريف، وهـو مـا حيـتم توسـيع رقعـة 

 مزيــد مــن الفهــم لســلوك البحــوث النظريــة واألمربيقيــة �ــذا املفهــوم مــن أجــل توظيفهــا مبــا يســهم يف

األفــراد يف حيـــامت اليوميـــة وتطـــوير األســاليب املمكنـــة الـــيت يتيحهـــا املفهــوم يف تعـــديلها حنـــو املرغـــوب 

  جمتمعيا.
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 املنطلقات التشخيصية لتحديد معامل الربنامج املقرتح

  
  

  املالمح الوصفية الجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةأوال: 

 اتوعالقتها ببعض املتغري  اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةثانيا: 

ثالثا: حتليل عــام لنتائج الدراسة التشخيصية الجتاهات السائقني حنو السالمة 

  املرورية
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 متهيد:

من  يالتشخيصجمتمعة حلقات سلسلة الشق ، شكلت يدور هذا الفصل يف أربعة حماور
قبل اخلوض يف كل حماولة لبناء برنامج يستهدف تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو  الدراسة

ات املالمح الوصفية الجتاه وقد تضمن أول تلك العناصر واملوسوم بعنوان " ،السالمة املرورية
خيصية التش الدراسة" كافة اإلجراءات املنهجية املستخدمة يف السائقني حنو السالمة املرورية

وب املعاينة وأسل الوصفي ، وقد مشل ذلك حتديد املنهججتاهات السائقني حنو السالمة املروريةال
مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية، خطوات تصميمه واختبار وإعداد العشوائية 
إلحصائية ز املعاجلات ار ياناته، فضال عن أبوكيفية توزيع املقياس وتفريغ ب ،السيكومرتية خصائصه

تعلق مبناقشة واملهيدا للمحور الالحق من هذا العنصر املعتمدة يف توصيف مالمح عينة البحث، مت
اليت اعتمدها الباحث إلعطاء توصيف دقيق يسهم يف كشف خصائص اجتاهات ت تساؤالال

ة الجتاهات لوصفيحوصلة جممل قراءات الباحث يف املالمح االسائقني حنو السالمة املرورية قبل 
  لية ألجل بناء برنامج لتعديلهااالسائقني اليت تقوم الدراسة احل
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  أوال: املالمح الوصفية الجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

  الطريقة وإجراءات البحث  . 1.1

  وجماال@ا: التشخيصية حدود الدراسة .1.1.1

دود حبالجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية احلالية  تشخيصيةالتتحدد الدراسة   
سائقا من املقيمني يف مدينة بسكرة ممن حيملون رخصة  )160( عينتها زمانا ومكانا، وقد مشلت

القيادة من الصنف (ب) واملتعلقة باملركبات ذات الوزن اخلفيف، مت انتقاؤهم بطريقة عرضية عرب 
عدد من حظائر السيارات وحمطات الوقود وبعض املصاحل اإلدارية املنتشرة عرب املدينة، وقد التزم 

على إجراء  رغبة األخري يف التعاون ، مهاالسائق بشرطني أساسني الباحث قبل تقدمي املقياس إىل
ن ذلك أن يضفي مسحة اجلدية على اإلجابة، والثاين نشأة السائق يف مدينة ومن شأ ،البحث

حيث تسهم  ،االجتاهات النفسية عند األفراد تربره ضرورات علمية تتعلق بتشكل طبسكرة وهو شر 
قد حالت مجلة من و  ها يف بلورة اجتاهات األفراد ومن مث سلوكيا�مالبيئة االجتماعية مبختلف أنساق

الضوابط املنهجية واملوضوعية دون حماولة توسيع رقعة الدراسة جغرافيا لتشمل عددا من أبرز الدوائر 
املنتشرة عرب تراب الوالية حتقيقا ملطلب التجانس بني أفراد العينة وهو ما يفتح ا�ال إلجراء املزيد 

لدراسات املستفيضة حول املوضوع وتقدمي قراءة أمشل الجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة من ا
عام  من شهر ماي يف، وتطلب استكمال ذلك العدد من السائقني النزول إىل امليدان املرورية

)2014(.  
  أمهها: كما تتحدد الدراسة احلالية جبملة من احملددات املوضوعية  
بات نوع االجتاهات اليت حيملها سائقو املرك الدراسة احلالية على استقصاء سوف تقتصر  �

حنو السالمة املرورية، ضمن حدود عينة البحث ووفق املنظور الذي اعتمده الباحث املتعلق مبكونات 
وكذا األبعاد اليت يقيسها  مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية، والبحث  ،االجتاه النفسي

 داللة الفروق إحصائيا بني اجتاهات أفراد العينة حنو السالمة املرورية تبعا جلملة من املغريات املعّرب  يف
 .متهيدا ملرحلة بناء برنامج تعليمي ارشادي لتعديلها الدراسة تساؤالتعنها يف نص 

من عينة متجانسة جتمع بني أفرادها مجلة من القواسم : حيث انطلقت ية الدراسةخصوص  �
شرتكة، لذا حاول الباحث الرتكيز على عدم االقتباس مبا ال يراعي خصوصيات البيئة احمللية اليت امل

 جرى ضمن شروطها البحث امليداين.
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مل تشمل الدراسة الفئات األخرى من السائقني وركزت على حاملي رخصة القيادة من  �
ات مل تتوفر مكانيالصنف (ب) حيث أن البحث يف خصائص الفئات املتبقية يتطلب شروطا وإ

  للباحث يف الدراسة احلالية.
 : املنهج. 2.1.1

لعامة امنهج البحث هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة بواسطة طائفة من القواعد 
) 160ص ، 2006العتييب،(طارق  ،تصل بالباحث إىل نتيجة حمددةلإجراءاته �يمن على سري العمل و 

 ،إىل حماولة الكشف عن اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية على هذا النحو وسعيا من الباحث
 شخيصيةتا املنهج وركائزه ختدم أهداف الدراسة الألن خطوات هذ د املنهج الوصفيااعتممت فقد 

وحتققها، فاعتمادا على أسلوب املسح االجتماعي ميكن الكشف عن نوع االجتاهات اليت حيملها 
 ،املرورية، وألنه يأخذ باملنحى اإلحصائي يف وصف الظواهر املدروسة سائقو املركبات حنو السالمة

فيمكن من خالله الكشف عن درجات األفراد على مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة 
املرورية، فضال عن إمكانية الكشف عن داللة الفروق إحصائيا بني درجات األفراد يف استجابا�م 

  ها.  ا جلملة من املتغريات أمهها اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املهنة وغري على فقرات املقياس تبع
  :تشخيصيةدراسة الال عينة. 3.1.1

قبل اخلوض يف حماولة تصميم برنامج نفس اجتماعي يقلع من خصائص ا�تمع ايل تنتمي   
إليه عينة الدراسة األساسية كان العزم معقودا منذ البداية على تقدمي قراءة تشخيصية للواقع املروري 

 ضافية تتماشي وخصوصيات العينة من أجل بلوغ اهلدفوهو ما مينح الربنامج اقتدارات إاحمللي 
تبارات مثل شكلت اعاملنشود وهو تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية لذا فقد 

جتانس أفراد جمتمع الدراسة واختيار عينة ممثلة �تمع السائقني وصنف رخصة القيادة منطلقا أساسيا 
داف البحث أهالذي ختدم خصائص أفراده االستطالعية للباحث حنو حتديد معامل جمتمع الدراسة 

وحتققها، غري أن مجلة من العوائق البحثية املادية باألساس وقلة اإلمكانيات وعامل الوقت، يضاف 
ائقا أمام لت جمتمعة عإليها نقص التعاون الذي أبدته بعض اجلهات الوصية بقطاع النقل، شكّ 

ين معدالت تدالباحث للخروج ببحث ميداين يقدم مكاشفة علمية ألبرز األسباب املسامهة يف 
واقرتاحا حللول إجرائية مناسبة لتحسني الوضع املروري وحتقيق سالمة  ،السالمة املروية يف بالدنا

األفراد على الطرقات، وهو ما حتم على صاحب الدراسة تقليص رقعة البحث لتنحصر ضمن 
ة �تمع الدراسة ثلحدود والية بسكرة، أمام هذا الوضع متلي الضرورات املنهجية النتقاء أفراد عينة مم
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 حصرا جلميع مفرداته، وهو ما مل يتوفر بدوره للباحث فليس مثة-السائقون يف والية بسكرة  –
  يف والية بسكرة.املمارسني إحصائيات رمسية ودقيقة حول العدد الفعلي للسائقني 

ي يرتكز فبناء على األساس املتقدم ورغبة الباحث امللحة لتصوير الواقع املروري من منظور وص
فقد عمد  نامجمتهيدا ملرحلة بناء الرب  على مفهوم االجتاهات النفسية للسائقني حنو السالمة املرورية،

إىل انتقاء أفراد العينة بطريقة عرضية عرب عدد من حظائر وقوف السيارات وحمطات التزود بالوقود 
) 180وزيع حنو (جراء الذي مسح بتوهو اإل ،وبعض املصاحل اإلدارية الرئيسية املنتشرة يف مدينة بسكرة

) بعد أن كشفت عملية تفريغ البيانات عدم 160استبقيت منها ( ،نسخة من املقياس على السائقني
  صالحية بعضها، ويلخص اجلدول التايل أهم خصائص أفراد عينة الدراسة:

  ) يوضح خصائص عينة الدراسة91جدول رقم (
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  (مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية) التشخيصية أدوات الدراسة . 2.1

حظي موضوع االجتاهات النفسية باهتمام كثري من الباحثني يف جمال علم النفس االجتماعي 
ساهم إىل حد بعيد يف احتالل املوضوع ملكانة هامة يف األدب السيكواجتماعي، ولعل ما يربر هذا 

النفسية كمحدد للسلوك الذي يتخذه الفرد يف مواقف االهتمام هو الدور الذي تلعبه االجتاهات 
يف  ، كما يعمل على تنظيم العمليات املعرفية واإلدراكية واالنفعالية والدافعية تتبلورةختلفحلياة املا

   )90، ص2008(زايد بين عطا،موقف ما على شكل سلوك.
إىل تطوير  احلاجةومع تزايد أمهية االجتاهات النفسية يف توجيه السلوك اإلنساين، دعت 

أدوات فعالة يف قياسها وذلك على درجة عالية من الثبات والصدق، ويعزى االهتمام ©ذين املتطلبني 
إىل طبيعة االجتاهات نفسها كوªا مسات افرتاضية يف الفرد تنعكس يف بعض جوانب سلوكه، 

جتاه واستجابة الفرد هلا الاملتعلقة مبوضوع ا ةفاالجتاهات تكوين فرضي يتوسط بني املثريات اخلارجي
يف شاكلة سلوكيات ختتلف باختالفها االجتاهات اليت حيملها األفراد حنو موضوع االجتاه، وهي إىل 

ادل بني وعلى أساس التأثري املتب ،حد ما ذاتية غري موضوعية وال سبيل ملالحظتها بشكل مباشر
(تغريد  .ومن مث قياسه لهالغموض يصعب متثّ االجتاه و السلوك تعد االجتاهات مفهوما يلّفه الكثري من 

    )76،ص2008حجازي،

على  (shrigley & Kobala 1984)وجتاوزا هلذه الصعوبة ركز كل من شريغلي وكوباال 
الربط بني قياس االجتاهات النفسية ومفهوم االجتاه النفسي، ضمن هذا التوجه حاول (شريغلي 
وكوباال) الوصول إىل إطار شامل حيدد مفهوم االجتاه النفسي مستفيدا من التطور التارخيي للمفهوم 

لعناصر ا وخلص من ذلك إىل حتديد مجلة من ،والنظريات املفسرة يف جمال علم النفس االجتماعي
) حتدد مفهوم االجتاه وتضع ضوابط لكل من يروم بناء مقياس لالجتاهات Key élémentsالعقدية (

وهي ذات الضوابط اليت حاول الباحث مراعا�ا  )170، ص2006(نضال الشريفني، ،حنو موضوع معني
  وميكن إجياز مضامني أبرزها على النحو التايل: ،أثناء إعداد فقرات املقياس

  الباحث أثناء صياغة فقرات املقياس أن تعكس ثالث جوانب رئيسية هي: التزم  )أ

 Ego centeric( من خالل صياغة فقرات تتمركز حول الذات الطبيعة الشخصية لالجتاهات: -

items( فعال. به يقوم أو يتجنبه أو السائق فيه يرغب فقرات تصف سلوكا صياغة خالل من وذلك 

ق من خالل صياغة فقرات تصف شعور السائ (social centered items) : األثر االجتماعي -
 .اجتاه ممارسة يقوم ©ا اآلخرون
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 action entered( من خالل صياغة فقرات تتمركز حول الفعل:(consistance)  االتساق -

Items  ( .زايد بين عطا، تصف شعور السائق ملا جيب أن تكون عليه املمارسة )90، ص2008 ( 

حرص الباحث على أن تعكس فقرات مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية  -
الشدة االنفعالية، وهو ذات املفهوم الذي سبق اإلشارة إليه يف عنصر مكونات االجتاه حنو السالمة 

انب املروية يف الفصل الثالث، ذلك أن من خصائص االجتاهات النفسية أªا تقييمية ويتدخل فيها اجل
االنفعايل الذي يؤثر على االستعداد واالستجابة، ومن أجل حتقيق هذا املطلب اعتمد الباحث مجلة 
من احملكات واملعايري تساهم جمتمعة يف التأكد من قدرة كل فقرة من فقرات مقياس اجتاهات السائقني 

تغريد (ا أوردته حنو السالمة املرورية على قياس الشدة االنفعالية وأبرز تلك احملكات حسب م

 ما يلي:  )76،ص2008حجازي،

جيب أن تتوزع االستجابات لكل فقرة على مدى التدريج ملقياس ليكرت حبيث ال يكون التوزيع  -
 ملتويا، سواء أكان ذلك التوزيع ملتويا التواء موجبا أو سالبا.

ني بأدائهما على املقياس  تجيب أن تكون الفقرة قادرة على التمييز بني الفئتني العليا والدنيا، احملدود -
) وكلما زاد %27) والفئة الدنيا هي أدىن من (%27ككل، باعتبار أن الفئة العليا هي أعلى من (

الفرق بني متوسطي الفئتني، يزيد احتمال إجابة األفراد ذوي االجتاهات اإلجيابية باملوافقة واألفراد 
ذوي االجتاهات السلبية بعدم املوافقة يف الفقرات املوجبة والعكس، بالتايل تكون الفقرة قادرة على 

أو من خالل  T test Studentبار (ت) التمييز، وميكن مقارنة أداء هاتني ا�موعتني باستخدام اخت
معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف هذه الفقرة وهو ما يعرف لدى مجهور 

 ).0.3الباحثني يف جمال القياس النفسي بالصدق التمييزي، والذي جيب أن ال يقل عن (

ة يف جهة (موافق يث ترتفع النسبالتوزيع التكراري ألداء ا�موعة العليا جيب أن يكون ملتويا حب -
متاما) و (موافق) وتقل كثريا يف جهة (معارض) و(معارض متاما) والعكس بالنسبة للفئة الدنيا، حبيث 
ترتفع النسبة يف جهة (معارض) و(معارض متاما) وتقل كثريا يف جهة (موافق) و(موافق متاما) لنفس 

 املوجبة والعكس بالنسبة للسالبة.  الفقرة

) من عدد التكرارات الكلية، إال أنه ميكن قبول %25ن ال تزيد نسبة (غري متأكد) عن (جيب أ -
) إذا كانت مجيع اخلصائص والشروط األخرى %35فقرات تصل نسبة غري املتأكدين فيها إىل (

 للفقرة قد حتققت.
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املعياري ) واالحنراف %3.5و %2.5جيب أن يرتاوح املتوسط احلسايب ملن أجابوا على الفقرة بني ( -
 ).1.5-1بني (

ويقرتن حتقق هذا الشرط مع صحة متثل الباحث اتساق فقرات املقياس مع موضوع االجتاه:  -
للموضوع الذي يود قياس االجتاهات حنوه، ومن مث صياغة فقرات تتناسب مع ذلك التمثل، وتشري 

عزى ال الواحد ي) إىل أن عدم االتساق يف نتائج قياس االجتاهات يف ا�Blosser.1984بلوسر (
نضال (غري متسقة مع موضوع االجتاه يف قياسها،  )Inadéquate(إىل استخدام أدوات غري صحيحة 

الذي أوصى هيئات ) Schibéci.1984(وهي بذلك تتفق مع شبيكي  )170، ص2006الشريفني،
الل مراجعته خحترير ا�الت العلمية املتخصصة بالتشدد يف جوانب صدق أدوات القياس وثبا�ا من 

) دراسة تناولت مفهوم االجتاهات، كما أن التوجه احلديث يف إجراءات صدق 200ألكثر من (
مقاييس االجتاهات يؤكد على أمهية حتليل الفقرات ويقلل باملقابل من أمهية احملكمني وحدهم كمؤشر 

فقرات أن استخدام احملكمني ال يضمن صدق ال )Munby.1982(ويرى منيب  ،لصدق املقياس
واتساقها لكون فهم احملكمني املختصني يف توجه علمي معني لسياق الفقرات خيتلف عن فهم أفراد 
العينة اليت خيضع أفرادها للبحث والدراسة، ومن أجل أن تكون فقرات املقياس صادقة وثابتة فالبد 

عملية القياس، ورغم ل من أن يفهمها مجيع السائقني يف دراستنا هذه بنفس السياق يف املرات املتتالية
اإلمجاع على هذا التوجه يف التقليل من أمهية دور احملكمني، إال أن اخلرباء يف النواحي السيكومرتية 
املتعلقة مبقاييس االجتاهات يتفقون على الدور الذي يلعبه احملكمون يف التأكد من سالمة العبارات 

ستجيبني، ياس مع املستويات املختلفة لفهم املمن ناحية الصياغة اللغوية ومعرفة تناسب فقرات املق
وكذا تقيد الصياغة مبعايري صياغة فقرات مقاييس االجتاهات، فضال عن تزويد الباحث بتغذية راجعة 

 ) 78،ص2008(تغريد حجازي،حول فقرات املقياس قيد التطوير وأبعادها.

لوب ليكرت لسالمة املرورية أساعتمد الباحث أثناء بنائه ملقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو ا -
التدرجيي، ويربر هذا التوجه عوامل عديد لعل أبرزها هو أن أسلوب ليكرت يعد أكثر األساليب 
شيوعا واستخداما يف قياس االجتاهات كما أنه أقل تكلفة وجهدا ووقتا مقارنة بغريه من األساليب، 

ليت حيملها احث للتمييز بني االجتاهات اوألنه أسلوب يأخذ مببدأ التدريج فهو عامل مساعد آخر للب
السائقون حنو السالمة املرورية، وإن كان مثة ما يعاب على الدراسات املتقدمة اليت اعتمدت هذا 
األسلوب فهو اعتمادها أسلوب ليكرت مبعايري النظرية التقليدية للقياس وهي اليت تعرف عند مجهور 

) يف عملية انتقاء الفقرات، وهو ما حاول  CTT( )Classical Test Theory(الباحثني برمز 
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قرة الباحث جتاوزه باعتماده على النظرية احلديثة يف القياس واليت تعرف مبصطلح نظرية االستجابة للف
)IRT) (Item Response Theory ) أو نظرية السمات الكامنة (LTT) (Latent Trait 

Theory(   واليت تعتمد على حتديد العالقة بني أداء الفرد على املقياس وبني السمات والقدرات
الكامنة وراء هذا األداء، وهي تستجيب ملتطلبات القياس املوضوعي من خالل حترر تدرج أدوات 

 Item)  وحترير قدرات األفراد من خصائص الفقرات (Person freeالقياس من خصائص األفراد (
freeوفق ا © استخدمت يف هذا املقياس من خالل حتديد متطلبات الفقرة اليت يتم االحتفاظ ) اليت

الشروط اليت سبق ذكرها للفقرة اليت تقيس الشدة االنفعالية، أما اعتماد النموذج الكشفي التدرجيي 
حادية أ يف تصميم أداة الدراسة فتربره اعتبارات عديدة لعل أمهها أنه واحد من النماذج الربامرتية

البعد وهو ما يتالءم مع البيانات ثنائية التدريج مثل االجتاهات، والفكرة األساسية اليت يقوم عليها 
هذا النموذج هي أن الفرد حينما يستجيب لفقرة من فقرات املقياس فإنه يوافق على التقدير الذي 

اسم املشرتك  أنه أصبح القميثل اجتاهه وفكره أو العكس، وعلى الرغم من حداثة النموذج تقريبا إال
 )91، ص2008( زايد بين عطا،بني الدراسات احلديثة يف موضوع االجتاهات.

 إعداد البنود: . 1.2.1 -

وفق جمموعة الضوابط واألسس اليت سبق عرضها انتظم عمل الباحث يف تصميم مقياس   
احث ملراحل مفكرة الب اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية، وحتددت اخلطوة األوىل يف

بناء املقياس بإعداد أكرب عدد ممكن من الفقرات املتسقة مع موضوع االجتاه قبل إخضاعها للشروط 
السالفة، ويف سبيل ذلك أجرى الباحث مجلة من املقابالت مع عدد من أصحاب مدارس تعليم 

 ينبغي مراعا�ا ة املرورية اليتالسياقة ألخذ فكرة عن أهم املظاهر السلوكية للسائقني ومتطلبات السالم
يف بناء املقياس، وتضمن صلب املقابلة ثالث أسئلة رئيسية أوهلا هذا نصه: من خالل خربتك مبجال 

 ئق على الطريق، وقد كان الغرض من ذلكتعليم السياقة، أذكر ثالث عوامل حتقق سالمة السا
حتديد األبعاد الرئيسية اليت سيتضمنها املقياس، بينما أشار نص السؤال الثاين إىل التايل: فكر يف 
خصائص السائق النموذجي مث اذكر مخس صفات تصفهم وتصف سلوكهم على الطريق، وكان 
مضمون السؤال الثالث مناظر للثاين وتعلق بصفات وسلوك السائقني األكثر عرضة حلوادث املرور، 

قد مسحت هذه اخلطوة برصد العديد من العبارات اليت ميكن صياغتها ضمن بنود املقياس، واعتماد و 
على عدد من املقاييس املستخدمة يف بعض الدراسات املرورية اليت توفرت للباحث ويتعلق األمر 

   بكل من:
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وخالد  فعمقياس اخلصائص النفسية واالجتماعية لسلوك السائقني يف السعودي (عبد هللا النا .1
 هـ).1406السيف،

استبيان اخلصائص الشخصية واالجتماعية ملرتكيب حوادث املرور من صغار السن (حممد التوجيري  .2
 هـ).1421وآخرون،

 هـ).1421استبيان السالمة املرورية لتالميذ املدارس (حممد املقري وعامر املطري،  .3
 هـ).1409(عبد اجلليل السيف وآخرون، استبيان أسباب ارتفاع اإلصابات املرورية يف حوادث املرور .4
 ).2002مقياس الضغوط النفسية واحلياتية للسائقني (شكري السنان وآخرون،  .5
 ).2002مقياس اجتاهات السائقني حنو حزام األمن (سليمان السالمة،  .6
 ).2002اجتاهات مستخدمي الطرق حنو دوريات األمن (حممد السبيعي،  .7
 )1998ادث املرورية (عبد العزيز الصبحي، استبيان اآلثار االجتماعية للحو  .8
مقاييس (سلوك السائقني، مسات ضبط الذات، دوافع عدم االمتثال لقواعد السري، معارف السائقني  .9

 ).2007(ذياب البداينة،
 ).1999 الفراج،نياستبيان حوادث دهس املشاة (حس .10
 ).2004ية (عثمان السيد، استبيان أساليب تنفيذ اجلزاءات املرورية للحد من املخالفات املرور  .11
السائقني حول فعالية دوريات األمن يف احلد من حوادث السيارات منسويب دوريات األمن و استمارة  .12

 .)2005(خالد اجلابر، 
 ).2005استبيان مستوى الوعي املروري للسائقني (عبد هللا اخللف،  .13
 ).2002احملرتس،  استبيان حول اإلجراءات الوقائية إزاء احلوادث املرورية (عبد هللا .14
 ).2004استبيان حول دور مدارس تعليم السياقة ودورها يف زيادة الوعي املروري (عبد العزيز اهلزاع، .15
  ). 2003واستبيان تقييم الربامج اإلعالمية لإلدارة العامة للمرور يف السعودية (حسبان القحطاين،  .16

    

له رات تعكس متثّ فقعلى هذه املقاييس واخلطوة اليت سبقتها أمكن للباحث صياغة  افاعتماد    
لمفهوم ، بفقرات تعكس مضامينها املكونات الثالث لحنو السالمة املرورية ملفهوم االجتاهات النفسية

(سلوك نزوعي ن الوهي املكون املعريف (الوعي املروري) املكون االنفعايل (الشدة االنفعالية) واملكوّ 
) فقرة موجبة وسالبة ُحدد منط االستجابة عليها 65(السائقني)، وفق هذا التصور صاغ الباحث حنو

كد، موافق، ، غري متأ(معارض متاما، معارضوفق أسلوب ليكرت بتدريج مخاسي على النحو التايل 
أو  يتجنبهأو  لسائقا ف الفقرة سلوكا يرغب فيهموافق متاما) وقد صيغت فقرات املقياس حبيث تص

يقوم به فعال، أو تصف شعورا اجتاه ممارسة يقوم ©ا السائقون اآلخرون، أو تصورا ملا جيب أن يكون 
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عليه سلوك السائقني، كما أخذ يف احلسبان حمكات الصياغة اجليدة لفقرات مقياس يقيس االجتاهات 
لعل ة ــــفسياهات النوفق سلم ليكرت املتدرج وهي احملكات املتعارف عليها يف جمال قياس االجت

نب الفقرات جتأمهها: ( جتنب صياغة الفقرات بلغة املاضي، أو على حنو تفسر به على أªا حقائق، 
و يعارضها جتنب الفقرات اليت يوافق عليها معظم املستجيبني أ، اليت ميكن أن تفسر بأكثر من معىن

ليت من املمكن ب األلفاظ والفقرات اجتن، جتنب الفقرات اليت ال تتناسب وموضوع املقياس، معظمهم
ياغة الفقرات صنب استخدام نفيْني يف نفس اجلملة، جت، أن ال يفهمها من سيوزع عليهم املقياس

كلمات اليت توحي جتنب ال، جتنب صياغة الفقرات اليت حتتوي أكثر من فكرة، بلغة بسيطة وسهلة
رين  ت قصرية وال يزيد عدد كلما�ا عن عشأن تكون الفقرا ،(نادرا، غالبا، إطالقا)مثل: بالتطرف 

نب استخدام  جتعايل املرغوب يف قياسه بشكل كامل و اختيار الفقرات اليت تغطي ا�ال االنف، كلمة
 )  80،ص2008( تغريد حجازي،  .كلمات على حنو : فقط، جمرد...اخل

حملكمني ات لقياسه، وعرضت على عدّ مث صنف الباحث الفقرات كل يف البعد الذي أُ      
مية ومدى مناسبتها للمستجيب وفق املستويات التعلي ،بغرض التحقق من سالمة الفقرات لغويا

رتاح أي اقو  رات ملعايري صياغة فقرات االجتاهاملختلفة اليت حيملها السائقون، ومطابقة هذه الفق
ة للبعد الذي قر ، والتأكد مما إذا كانت الفقرات تقيس فعال ما أعدت لقياسه وانتماء الفتعديالت

تقيسه، وأخذت مالحظات احملكمني بعني االعتبار ومت تعديل صياغة بعض الفقرات وحذف البعض 
قياس مكونا من صبح املا للتداخل والتشابه فيما بينها لياآلخر، إضافة إىل دمج بعض األبعاد نظر 

  فقرة موزعة على األبعاد بشكل غري متساو. )45(
  السيكومرتية للمقياس:اخلصائص . 2.2.1

مراعاة للشروط السيكومرتية للقياس واليت تلزم معد املقياس بأن يكون عدد أفراد عينة الصدق 
، مما يعين احلصول على استجابات )2003(سعيد الغامدي، والثبات عشرة أضعاف عدد فقرات املقياس

 يات الباحث، لذا متسائقا، وهو أمر يصعب حتصيله بالنظر إىل حجم الدراسة وإمكان )450(
رامرتي ااعتماد الشرط البديل وهو أن ختضع درجات أفراد العينة االستطالعية لشروط اإلحصاء الب

فردا وفق ما  )30(واعتدالية التوزيع، وهو أمر ميكن بلوغه من خالل عينة ال يقل عدد أفرادها عن 
فردا يف ظروف مشا©ة  )35(لذا قام الباحث جبمع استجابات  ،تشري إليه شروط القياس النفسي

(حتديد  :لتلك اليت ستتم فيها الدراسة الرئيسية من أجل اختبار خصائص املقياس السيكومرتية التالية
  قياس)، ثبات امل(الصدق الفقرات اليت تقيس الشدة االنفعالية التحليل العاملي للمقياس
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  :صدق املقياس )أ

افقني االنفعالية مت استخراج النسب املئوية للمو من أجل حتديد الفقرات اليت تقيس الشدة 
 ،ملقياسلكل فقرة من فقرات ا ن، واملعارضني، واملعارضني متامامتاما، واملوافقني، وغري املتأكدي

وغري متأكد ثالث درجات،  ،وموافق أربع درجات ،وأعطيت استجابة موافق متاما مخس درجات
وذلك للفقرات املوجبة أما الفقرات السلبية فُعكس  ومعارض درجتني، ومعارض متاما درجة واحدة،

 ،نظام التقدير فيها على النحو التايل: استجابة موافق متاما أعطيت درجة واحدة وموافق درجتني
ومعارض متاما مخس درجات، ورمست املضلعات  د ثالث درجات، ومعارض أربع درجاتوغري متأك

ؤشر لضعف حيث يعد التوزيع امللتوي التواء موجبا أو سالبا م التكرارية لكل فقرة ملعرفة درجة التوائها،
الفقرة، يف حني يتم االحتفاظ بالفقرات اليت يكون توزيعها معتدال، وقد مت حساب املتوسط احلسايب 
واالحنراف املعياري ألداء مجيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية على كل فقرة من فقرات املقياس 

الرتباط بني األداء على كل فقرة واألداء على أداة القياس ككل بعد حذف وُحسب أيضا معامل ا
هذه الفقرة، وبعد حساب العالمة الكلية لدرجات أفراد العينة االستطالعية على املقياس ككل مت 

من الدرجات لتمثل الفئة العليا  )%27(ومت حتديد أعلى  ،ترتيب درجات أفراد العينة ترتيبا تصاعديا
ت  ومت استخراج التوزيع التكراري املئوي الستجابا ،من الدرجات لتمثل الفئة الدنيا) %27(وأدىن 

لعان ورسم مض ،وذلك على الدرجات اخلمس ،كل من الفئتني على كل فقرة من فقرات املقياس
  تكراريان مئويان أحدمها للفئة العليا واآلخر للفئة الدنيا على النحو الذي يظهره الشكل التايل:

  ) المضلعين التكرارين لكل من الفئة العليا والدنيا إلحدى الفقرات23رقم (شكل 

  

  
فقرة  )40(بعد تطبيق احملكات اليت سبق ذكرها على مجيع فقرات املقياس مل يبق منها سوى 

استوفت مجيع احملكات ويبني اجلدول التايل البيانات اخلاصة بتلك الفقرات اليت استوفت مجيع 
  احملكات.

معارض 
تماما

معارض  غير متأكد موافق  موافق 
تماما 

العليا

الدنيا 
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  ) بيانات الفقرات اليت استوفت مجيع احملكات21رقم ( جدول

رقم الفقرة الجديد 
  في المقياس

الفقرة القديم  رقم
  في المقياس

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة المئوية 
  لغير المتأكدين

معامل ارتباط 
الفقرة بالمقياس 
  بعد حذف الفقرة

1  01 3.20  1.40  14.28  0.43  
2  02  2.92  1.36  17.14  0.42  
3  03x  3.59  1.19  17.14  0.38  
4  04  3.29  1.38  22.85  0.57  
5  05x  3.57  1.27  20  0.58  
6  06xx  2.51  1.04  25.71  0.47  
7  07x  3.59  1.19  8.57  0.38  
8  08  3.18  1.36  11.42  0.56  
9  09x  3.79  1.06  14.28  0.44  

10  11  3.03  1.38  17.14  0.50  
11  12  3.14  1.31  22.85  0.56  
12  14  3.08  1.38  20  0.61  
13  15xx  2.49  1.08  28.57  0.30  
14  16  2.83  1.30  22.85  0.63  
15  17x  3.63  1.15  17.14  0.40  
16  18x  3.74  1.25  20  0.50  
17  19x  3.60  1.25  14.28  0.60  
18  21x  3.68  1.21  22.85  0.42  
19  22xx  2.99  1.22  31.42  0.60  
20  23  2.65  1.24  8.75  0.34  
21  25x  3.61  1.22  22.85  0.68  
22  26  2.77  1.49  17.14  0.33  
23  27  2.88  1.32  14.28  0.66  
24  28xx  3.37  1.12  34.28  0.51  
25  29  2.79  1.32  17.14  0.65  
26  30  2.89  1.31  11.42  0.59  
27  31x  3.58  1.34  14.28  0.60  
28  32  2.76  1.47  20  0.44  
29  33  2.70  1.29  20  0.52  
30  34xx  3.20  1.24  28.57  0.44  
31  36  3.27  1.22  22.85  0.51  
32  37  3.02  1.29  14.28  0.64  
33  38  3.51  1.31  17.14  0.52  
34  39  2.57  1.37  11.42  0.55  
35  40  3.26  1.30  22.85  0.58  
36  41  3.39  1.40  20  0.45  
37  42  3.47  1.25  14.28  0.53  
38  43  3.41  1.18  17.14  0.54  
39  44  3.35  1.29  17.14  0.42  
40  45  2.73  1.33  22.85  0.48  

x  وذلك أل~ا استبقت باقي احملكات بشكل  3.5استبقيت هذه الفقرات بالرغم من ان املتوسط احلسايب أعلى من

  جيد 

x x  وذلك أل~ا استوفت باقي احملكات  %25استبقيت هذه الفقرات بالرغم من أن نسبة غري املتأكدين جتاوزت

  بشكل جيد  
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الصورة اليت على  اساملقيبعد استبعاد الفقرات اليت ال ختضع للشروط اليت اتبعها الباحث أصبح 
   يوضحها اجلدول التايل:

  ) توزيع الفقرات على األبعاد احملددة يف املقياس واجتاها@ا22اجلدول رقم (

  ا�موع  عدد الفقرات السلبية  الفقرات اإلجيابيةعدد   اسم البعد  رقم البعد

  19  11  8  االجتاه حنو السلوك املروري السليم  األول
  9  5  4  االجتاه حنو االهتمام بسالمة املركبة  الثاين
  12  9  3  االجتاه حنو احرتام قواعد املرور  الثالث
  40  25  15  ثالثة أبعاد  ا�موع

   ثبات املقياس: )ب
درجة الصدق التمييزي للفقرات اليت تقيس الشدة االنفعالية الجتاهات السائقني بعد تقدير     

حنو السالمة املرورية، فقرة مت حساب معامل االتساق الداخلي ألفا كورنباخ للمقياس ككل ولكل 
)، يف 0.84حيث بلغ معامل ثبات ألفا كورنباخ للمقياس ككل ( بعد من أبعاد املقياس على حدة

) وهو ما يشري إىل 0.82، 0.89، 0.73ل الثبات لكل عامل على حدة على التوايل:(حني بلغ معام
  أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

  مفتاح تقدير االستجابات على املقياس: )ج

) فقرة، ويتم تقدير استجابات 40يتكون مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية من (    
األفراد على املقياس تبعا لبدائل االستجابة احملددة تدرجييا وفق طريقة ليكرت حيث تقدر استجابة 

أربع  )موافق(ثالث درجات و )غري متأكد(درجتان و )معارض(بدرجة واحدة و )معارض متاما(
قامها فقرات املوجبة واحملددة أر مخس درجات، كل ذلك بالنسبة لل )موافق متاما(درجات واستجابة 

بينما تقدر ) 40.38.37.33.30.29.28.26.22.19.18.17.16.5.1(يف املقياس باألرقام التالية: 
مخس  )متاما معارض(استجابات السائقني على الفقرات السالبة كالتايل: حيث تعطى استجابة 

رجتان د )موافق(ثالث درجات واستجابة  )غري متأكد(أربع درجات واستجابة  )معارض(درجات و
 درجة واحدة وذلك تبعا لفقرات املقياس اليت حتمل األرقام التالية:  )موافق متاما(واستجابة 

أما درجة ) 39.36.35.34.32.31.27.25.24.23.21.20.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.4.3.2(
ام الفقرات تقديرات املقابلة ألقالسائق على كل بعد على أبعاد املقياس فتحسب حباصل مجع ال

  املشكلة للبعد على النحو الذي يوضحه اجلدول التايل:
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  ) يوضح أرقام الفقرات املشكلة لكل بعد من أبعاد املقياس 23جدول رقم (

  ا�موع  أرقام الفقرات اخلاصة بالبعد  اسم البعد  رقم البعد

  االجتاه حنو السلوك املروري السليم  01
40.38.37.35.32.29.27.26.21.20.18. 

16.11.9.6.4.3.2.1  
19  

  9  39.28.25.19.17.14.12.7.5  االجتاه حنو االهتمام بسالمة املركبة  02

  12  36.34.33.31.30.24.23.22.1513.10.8  االجتاه حنو قواعد ونظم املرور  03

  
  توزيع املقياس على أفراد العينة:. 3.2.1

واليت  ،السائقني حنو السالمة املرورية ضمن مقاييس التقدير الذايتيدخل مقياس اجتاهات 
يعاب عليها ميل املستجيبني غالبا إىل حتسني وتزييف استجابا�م على فقرات املقياس، ورغم أن 
اخلصائص السيكومرتية للمقياس تشري إىل ارتفاع معامل ثبات األبعاد واملقياس ككل، إال أن الباحث 

زيع املقياس على تفادي المباالة وعدم جدية أفراد العينة يف اإلجابة على فقرات قد حرص أثناء تو 
املقياس، حيث استبق الباحث تقدمي املقياس مبحادثة قصرية مع السائق رصد من خالهلا رغبة هذا 
األخري يف تقدمي املساعدة على مجع بيانات ميدانية جتعل من الدراسة مرآة عاكسة ملالمح الواقع 

ملقياس ذا�ا عن أن تركيبة افضال ري واالجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة املرورية، املرو 
وتنوع الصياغة اللغوية للفقرات تشد انتباه السائق وتركيزه على حنو يضفي نوعا من املصداقية على 

  استجابات السائقني.
  كيفية مجع البيانات اخلام وتفريغها: .4.2.1

فريغ صمم الباحث جدوال لت ،قياس اليت مت توزيعها على أفراد العينةعقب مجع نسخ امل
املعطيات يف صورة كمية تسمح بإجراء خمتلف التحليالت اإلحصائية الالزمة يف الدراسة، وأفرد 

بينما تضمنت األعمدة األوىل من اجلدول البيانات اخلاصة  ،الباحث صفا لكل فرد من أفراد العينة
باخلصائص الشخصية ألفراد العينة ويتعلق األمر بكل من متغري (النوع، والسن، واحلالة االجتماعية، 
واملستوى التعليمي، والوظيفة، وسنة احلصول على الرخصة، وارتكاب السائق ملخالفة مرورية أدت 

ات ابه حلادث مرور كان هو املتسبب فيه) ومت التعبري عن هذه املتغري لسحب رخصة قيادته، وارتك
  بقيم كمية من النوع االمسي متاما مثل ما توضحه البيانات الواردة يف اجلدول التايل:
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 ) حتويل املعطيات إىل بيانات كمية امسية24جدول رقم (

  داللة التقدير  التقدير الكمي  املغريات  داللة التقدير  التقدير الكمي  املتغريات

  اجلنس
  ذكر  1

  الوظيفة

  أعمال حرة  1

  موظف  2  أنثى  2

احلالة 

  االجتماعية

  طالب  3  أعزب  1

  سائق أجرة  4  متزوج  2

  بدون عمل  5  مطلق  3

  أرمل  4

  األقدمية

  سنوات 5أقل من   1

املستوى 

  التعليمي

  سنة 14 – 5  2  ابتدائي  1

  سنة 24 – 15  3  متوسط  2

  سنة 34 – 25  4  ثانوي  3

  جامعي  4
ارتكاب خمالفة  

  مرورية

  نعم  1

سنة احلصول 

  على الرخصة

1  1975 – 1984  

  ال  2  1994 - 1985  2

3  1995 - 2004  
  التعرض حلادث

  نعم  1

  ال  2  2014 - 2005  4

  
 ،ستجابات األفراد على بنود املقياسأما بقية األعمدة فخصصت للتقديرات املقابلة ال

ألعمدة ، وحتسب جبمع التقديرات املقابلة لملقياس ككلوتضمنت األعمدة الالحقة درجة الفرد على ا

قابل وسط التقديرات اليت تعطى للسائق ماخلاصة ببنود املقياس، يلي ذلك عمود يشري إىل مت

ل ك، وخصصت بقية األعمدة لدرجة السائقني من أفراد العينة على  استجاباته على فقرات املقياس

وهو األجراء الذي يسمح بتقدمي حتليالت معمقة عن استجابات األفراد على  ،بعد من أبعاد املقياس

 املقياس، و ميثل اجلدول التايل منوذجا مصغرا توضيحيا جلدول تفريغ البيانات الذي اعتمده الباحث:   
 ) نموذج لجدول تفريغ البيانات25جدول رقم (
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2
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02  2  25  2  2  2  2  4  2  2  2  2  1  5  3  3  
03  1  38  3  4  4  3  4  2  1  5  1  4  5  4  2  
...  2  60  1  3  5  4  2  1  2  3  1  1  1  4  2  
...  2  36  2  2  4  3  3  1  2  2  3  2  4  5  1  

159  1  28  4  3  3  2  1  2  1  1  2  1  2  4  3  
160  1  30  3  4  1  1  2  1  2  1  3  4  3  2  4  
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  اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: ةأساليب املعاجل. 3.1

ته صورة متكاملة تكشف فعالية الربنامج املقرتح وصالبة منطلقاتقدمي لضمن سعي الباحث 
منحى  اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية وفقعن  مكاشفةالتشخيصية للواقع املروري من خالل 

ابتداءا وأخرى لكشف الفروق بني القياس القبلي والبعدي الجتاهات السائقني قبل وبعد  وصفي
، فقد مهدت مجلة من املعاجلات اإلحصائية للبيانات الطريق لبلوغ ذلك تطبيق الربنامج املقرتح

 Statistical Package for Social) (املسعى باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Science   تلك املعاجلات ما يلي:   أبرزو  
بيان نوع تأسلوب إحصائي يستخدم لوهو  :)Person corrélation(معامل ارتباط بريسون  -

مرضي ( ،)1و+1-وتنحصر قيم معامل االرتباط بني ( ،العالقة االرتباطية بني املتغريات

 ملقياس.وقد قد استخدم يف الدراسة حلساب درجة صدق ا )53،ص2005املالكي،
) واستخدم يف الدراسة لتقدير Cronbach alphaمعامل االتساق الداخلي للمقياس ( -

ذياب ( .)0.70( مرتفعا إذا تعدت قيمة املعاملالثبات ويعترب  معامل ثبات املقياس،

 ) 130،ص1998البداينة،
لى طول ع مقاييس النزعة املركزية والتشتت: واستخدمت لتقدير توزيع درجات أفراد العينة -

ط، املنوال، وسياملتوسط احلسايب، الكال من ، حيث استخدم الباحث  املنحىن االعتدايل للظاهرة
 ريها من املقاييس.وغاملدى، االلتواء 

وهو واحد من أهم مقاييس التشتت الرتباطه  :)Standard déviationاالحنراف املعياري ( -
استخدم قد ) و 51،ص2005املالكي،مرضي ( ،بأغلب املقاييس اإلحصائية وله قيمتان موجبة وسالبة

تخدامه يف اسالباحث االحنراف املعياري يف عدد من االختبارات املعتمدة يف الدراسة فضال عن 
 التأكد من قدرة الفقرة على قياس الشدة االنفعالية لالجتاهات.

): لبيان داللة الفرق بني متوسطي جمموعيت مستقلتني T Sttudent testاختبار( -
)Independent samples t test وداللة الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعة والتوسط الفرضي ،(

املتوسط  بنييف الدراسة ملعرفة داللة الفرق االختبار وقد استخدم  ،)one sample t testللمقياس (
لى بني متوسطات درجات األفراد عاحلسايب لدرجات األفراد على املقياس واملتوسط الفرضي، و 

مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية حسب متغري اجلنس وارتكاب خمالفات مرورية 
 والتعرض حلادث مروري. 
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لبيان داللة الفرق بني درجات أكثر من  :)one way Anovaحتليل التباين األحادي ( -
السن،   السالمة املرورية تبعا جلملة من املتغريات هي:جمموعتني على مقياس اجتاهات السائقني حنو 

 وأقدمية السياقة. اعية، املستوى التعليمي، الوظيفةاحلالة االجتم
 نةلتقدير نوع االجتاهات اليت حيملها أفراد العيوذلك طول خاليا مقياس ليكرت اخلماسي:   -

ل قسمة حاصحبساب ليكرت حلقيقي خلاليا مقياس تم حساب الطول اويحنو السالمة املرورية، 
) وأدىن 5حيث أن أعلى تقدير حيصل عليه السائق يف الفقرة هو ( املدى على عدد التقديرات،

ل حنصعدد التقديرات )، وبعد تقسيم قيمة املدى على 4=1-5) لذا فاملدى يساوي (1تقدير هو(
ألقل تقدير على )، مث نضيف حاصل القسمة 0.8=4/5(على طول اخلاليا الصحيح للمقياس أي 

ير وهكذا دواليك حىت نصل إىل أعلى تقد ،الفقرة وهو واحد صحيح لتحديد احلد األدىن للخلية
ويعرف نوع االجتاه الذي حيمله السائق بقسمة درجته الكلية على عدد فقرات املقياس  ،وهو مخسة

وع يتحدد ن أدناه لوتبعا للسلم املوضح يف اجلدو  ،)5و 1فنحصل على قيم ترتاوح كلها بني ( )40(
 :هي طحنو السالمة املرورية وقد اكتفى الباحث بثالث تقديرات فقاملركبة سائق مله االجتاه الذي حي

 .)(اجتاه غري مرغوب، حمايد، أو مرغوب
ولتوضيح  ذلك نضرب املثال التايل: ( لو أن سائقا من أفراد العينة حتصل على درجة كلية 

) أي 3.6=144/40اوي (ل قسمة الدرجة على عدد الفقرات يس) فحاص144على املقياس قدرها (
  .)مل اجتاها مرغوبا (إجيايب) حنو السالمة املروريةأن السائق حي

  ) يوضح كيفية حتديد نوع االجتاه الذي حيمله السائق حنو السالمة املرورية26جدول رقم (

  طول خاليا املقياس
الدرجات املقابلة 

  لطول اخلاليا
  االجتاهتقدير نوع 

التقديرات املعتمدة يف 

  الدراسة 

  اجتاه غري مرغوب متاما  72ــــــ    40  1.8ــــــ   1.0
  اجتاه غري مرغوب (سليب)

  اجتاه غري مرغوب (سليب)  104ــــــ    72    2.6ــــــ   1.8

  اجتاه حمايد   اجتاه حمايد  136ــــــ    104  3.4ــــــ   2.6

  اجتاه مرغوب (إجيايب)  168ــــــ    136  4.2ــــــ   3.4
  اجتاه مرغوب (إجيايب)

  اجتاه مرغوب متاما  200ــــــ    168  5.0ــــــ   4.2
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 املالمح الوصفية لدرجات أفراد العينة على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية: . 4.1

ضمن سعي الباحث لتقدمي برنامج متكامل األركان يسهم يف التصدي ملعضلة املسألة املرورية 
يف اجلزائر فقد شكلت الدراسة التشخيصية الجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية ركنا رئيسيا يف 

س اتوصيف دقيق لدرجات السائقني من أفراد العينة على مقيخالل من معامل الربنامج املقرتح 
اءة يساعد اجلهات الوصية املهتمة بالسالمة املرورية على قر  اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

ا يكون منطلقا لرسم الربامج واالسرتاتيجيات لتعديل الواقع املروري إنطالق ،معمقة لسلوك السائقني
ائية سطة احلزمة اإلحصقام الباحث بوامن العامل الرئيس الذي يقف وراءها، متشيا مع هذا اهلدف 

للعلوم االجتماعية بإجراء العديد من املعاجلات اإلحصائية على غرار مقاييس النزعة املركزية والتشتت 
تقرير نوع االجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة املرورية تبعا لسلم التقدير املشار إليه آنفا، ل

إلحصائية نعرض مجلة اجلداول والرسومات وقبل عرض قراءات الباحث لنتائج التحليالت ا
 التوضيحية التالية:  

  ) بعض املقاييس اإلحصائية لدرجات أفراد العينة على املقياس27جدول رقم (

 

  املقاييس اإلحصائية
الدرجة الكلية على 

  املقياس
  درجة البعد الثالث  درجة البعد الثانـي  درجة البعد األول

  32.13  23.66  48.81  106.06  املتوسط

  34.00  24.00  54.00  112.00  الوسيط

  41.00  15.00  30.00  135.00  املنوال

  36.00  29.00  56.00  116.00  املدى

  11.41  8.23  16.39  35.84  االحنراف املعياري

  50.00  39.00  77.00  165.00  أعلى درجة

  14.00  10.00  21.00  49.00  أدىن درجة

  0.07-  0.01  0.11-  0.13-  االلتواء

  18.00  13.00  27.10  59.10  الربيع األول

  42.25  32.00  65.00  138  الربيع الثالث

  21.00  16.00  35.00  70.30  10امليئني رقم 

  19.00  15.00  30.00  62.00  20امليئني رقم 

  21.00  16.00  35.00  74.00  30امليئني رقم 

  26.00  20.00  42.00  87.00  40امليئني رقم 
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  40.00  28.00  59.00  132.00  60امليئني رقم 

  41.70  30.00  62.00  136.00  70امليئني رقم 

  44.00  31.00  65.00  139.00  80امليئني رقم 

  46.00  34.00  68.00  146.00  90امليئني رقم 

 5142.00  37856.00  7810.00  16970.00  جمموع الدرجات

  
  

  املقياسبعض املقاييس اإلحصائية لدرجات أفراد العينة على ) 28جدول رقم (

  

  النسب املئوية   التكرارات  متوسط التقديرات  

  

 )سليب  (اجتاه غري مرغوب 

1.00 - 1.79  45  28.10  

1.80 – 2.59  30  18.80  

  18.10  29  3.39 – 2.60  اجتاه حمايد

  

 )اجيايب  (اجتاه مرغوب 

3.40 – 4.19  56  35.00  

4.20 – 5.00  00  0.00  

 
  
  

  الدرجات الكلية) يوضح انتشار 24شكل رقم (
درجات لل ) يوضح املدرج التكراري واملنحىن25شكل رقم (

  الكلية
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  ) يوضح انتشار درجات البعد األول26شكل رقم (
د لدرجات البع ) يوضح املدرج التكراري واملنحىن27شكل رقم (

  ولاأل

  

  ) يوضح انتشار درجات البعد الثاين28شكل رقم (
د لدرجات البع املدرج التكراري واملنحىن) يوضح 29شكل رقم (

  الثاين

  

  ) يوضح انتشار درجات البعد الثالث30شكل رقم (
) يوضح املدرج التكراري واملنحىن لدرجات البعد 31شكل رقم (

  الثالث
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  ) يوضح الفروق يف متوسطات درجات األفراد على املقياس حسب بعض املتغريات 29جدول رقم (
 

  
  
  
  
  
  
  

  احلالة االجتماعية  السن  اجلنس  املتغري

ور  الفئات
ذك

  

ث
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20 – 
29

  

30 – 
39

  

40 – 
49

  

50  
وق

ا ف
فم

  

ب
عز

أ
  

وج
تز

م
  

لق
مط

  

مل
أر

  

  121.78  111.60  123.08  85.87  138.95  130.44  102.16  86.12  118.26  99.31  م. د. ك

  57.28  50.72  56.32  39.78  64.82  59.24  47.51  39.35  53.22  46.36   1م. البعد

  26.21  24.84  27.42  19.41  30.69  28.65  22.46  19.73  27.05  21.78   2م. البعد

  36.14  34.56  37.53  25.69  40.60  40.79  30.81  26.15  36.36  29.79   3م. البعد

  األقدمية يف السياقة   املستوى الدراسي  ارتكاب خمالفة  املتغري

عم  الفئات
ن

  

ال
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ت
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05 – 
14 
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15 – 
24 

سنة
  

ن 
 م

ثر
أك

25 
سنة

  

  138.16  106.81  106.45  90.93  94.28  116.64  125.30  101.77  99.25  110.96  م. د. ك

  64.13  49.55  49.81  40.98  43.22  54.37  57.30  46.31  45.17  51.43   1م. البعد

  30.30  22.62  24.02  20.86  21.28  25.20  28.60  22.90  22.52  24.48   2م. البعد

  40.93  33.48  31.21  28.10  28.72  35.31  37.52  30.86  30.29  33.46   3م. البعد

  املهنة   سنة احلصول على الرخصة  ارتكاب حادث  املتغري

م   الفئات
نع

  

ال 
  

19
75

 - 
19

84
  

19
85

 – 
19

94
  

19
95

 – 
20

04
  

20
05

 – 
20

14
  

حرة
ل 

ما
أع

  

ف
وظ

م
  

ب
طال

  

ئق
سا

مل  
 ع

ون
بد

  

  83.72  100.09  83.56  119.25  128.04  87.45  109.77  130.95  138.95  101.01  111.78  م. د. ك

  39.16  47.09  38.76  53.94  59.04  39.85  51.00  60.38  64.23  46.18  51.78   1م. البعد

  19.33  20.83  18.50  27.37  28.27  19.94  24.38  28.33  30.57  22.82  24.61   2م. البعد

  24.55  30.77  25.26  36.35  38.31  26.75  33.00  40.28  41.14  30.75  33.70   3م. البعد
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  تكرارات بدائل االستجابة على فقرات املقياسال) يوضح 30جدول رقم (
  رقم الفقرة و تكرارات بدائل االستجابة على كل فقرة من فقرات مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية  

01  02  03  04  05  06  07  08  
 ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن    ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك  ن  ك  

 9.4  15  5.1  8  6.2  10  33.8  54  12.5  20  6.9  11  8.1  13  11.9  19  عارض تمامام

 29.4  47  28.1  45  31.9  51  26.9  43  20.6  33  25.0  40  18.8  30  31.9  51  معارض

 7.5  12  6.9  11  7.5  12  4.4  7  8.8  14  8.8  14  8.1  13  6.2  10  محايد

 33.8  54  35.0  56  33.1  53  28.1  45  30.6  49  30.0  48  40.6  65  36.9  59  موافق

 20.1  32  25.0  40  21.2  34  6.9  11  27.5  44  29.4  47  24.4  39  13.1  21  موافق تماما

  09  10  11  12  13  14  15  16  

  ن  ك  ن ك  ن  ك ن ك ن  ك ن  ك  ن  ك ن  ك

  26.2  42 7.5 12 11.2  18 14.4  23  6.2  10 11.9  19  6.9 10 6.2 10  عارض تمامام

  33 20.6 44 27.5  36  22.5 45  28.1  40  25.0 53  33.1 54 33.8 48  30.0  

  7.5  12 7.5 12 5.6  9 6.9  11  2.5  4 7.5  12  8.8 14 7.5 12  محايد

  24.4  39 35.0 56 28.1  45 38.1  61  30.0  48 44.4  71  35.6 57 33.8 54  موافق

  11.9  19 16.2 26 21.9  35 15.6  25  33.1  53 13.8  22  21.9 35 31.9 51  موافق تماما

  17 18  19 20 21 22  23  24  

  ن  ك  ن ك  ن  ك ن ك ن  ك ن  ك  ن  ك ن  ك

 5.6  9 8.8  14  20.0  32 5.0  8 14.4  23 27.5 44  25.6  41  20.0 32  تماماعارض م

 29.4  47 31.2  50  41.9  67 30.6  49 26.2  42 30.0 48  30.6  49  31.2 50  معارض

 4.4  7 1.2  2  5.5  8 4.4  7 5.0  8 7.5 12  4.4  7  5.0 8  محايد

 3.8  54 31.9  51  16.9  27 37.5  60 28.1  45 28.8 46  28.1  45  36.9 59  موافق

 26.9  43 26.9  43  16.2  26 22.5  36 26.2  42 6.2 10  11.2  18  6.9 11  موافق تماما

  25 26  27 28 29 30  31  32  

  ن  ك  ن ك  ن  ك ن ك ن  ك ن  ك  ن  ك ن  ك

  5.0  8 10.6  17 21.2  34 19.4 31  18.1  29  12.5 20  26.2  42 3.1 5  تماماعارض م

  28.1  45 30.6  49 39.4  63 45.6 73  28.8  46  27.5 44  40.0  64 4.4 7  معارض

  10.0  16 6.2  10 3.1  5 6.2 10  8.1  13  6.2 10  3.1  5 4.4 7  محايد

  37.5  60 26.9  43 25.0  40 21.9 35  30.6  49  35.6 57  25.0  40 66.2 106  موافق

  19.4  31 25.6  41 11.2  18 6.9 11  14.4  23  18.1 29  5.6  9 21.9 35  موافق تماما

  33 34 35 36 37 38 39 40 

  ن  ك  ن ك  ن  ك ن ك ن  ك ن  ك  ن  ك ن  ك

 17.5  28 15.6 25  23.8  38  28.8 46  10.6  17 14.4 23 10.0  16 21.9  35  تماماعارض م

 37.5  60 3.1 53  35.6  57  31.9 51  26.2  42 26.9 43 23.1  37 38.8  62  معارض

 5.6  9 6.2 10  5.6  9  6.2 10  3.1  5 5.6 9 6.2  10 2.5  4  محايد

 28.1  45 32.5 52  25.6  41  23.8 38  43.1  69 38.1 61 37.5  60 31.2  50  موافق

 11.2  18 12.5 20  9.4  15  9.4 15  16.9  27 15.0 24 23.1  37 5.6  9  موافق تماما

قم ر  عند حماولة استنطاق األرقام والبحث يف الدالالت اليت حتملها القيم الواردة يف اجلدول
لسالمة ااخلاص باملقاييس اإلحصائية لدرجات أفراد العينة على مقياس اجتاهات السائقني حنو  )27(

 تستوقفنا قيمة املتوسط احلسايب للدرجة الكلية على املقياس واألبعاد منفصلة كل على حدة، ،املرورية
ية وبالنظر إىل قيم املتوسطات الفرض رب بلغة اإلحصاء عن عموم الدرجاتوهي القيمة اليت تع

، البعد )567(، البعد األول )120( الدرجة الكلية ( :للمقياس واألبعاد منفصلة هي على التوايل
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تمعة أقل جمشار إليها يف اجلدول فإن املتوسطات احلسابية امل ،))36(، بينما البعد الثالث )27(الثاين 
مة حيث أشارت نتائج الدراسة التشخيصية الجتاهات السايقن حنو السال من قيم املتوسطات الفرضية

، وهي قراءة حتمل الكثري من )106.06( ة بلغتاملرورية أن قيمة املتوسط احلسايب للدرجة الكلي
الدالالت لعل أبرزها ميل درجات األفراد ألن تعرب عن اجتاهات سلبية غري مرغوبة حيملها أغلب 
أفراد العينة حنو السالمة املرورية على وجه العموم، وهو ذات االستنتاج الذي تعرب عنه قيمة امليئني 

واليت متثل مصادفة احلد ) 136( درجات أفراد العينة أقل من من) %70( ، واليت تشري إىل أن)70(
) %30( إىل أن وهو ما يشري باملقابل األدىن للدرجات اليت تعرب عن اجتاه إجيايب مرغوب عند السائق

من أفراد العينة العشوائية اليت مت اختيارها إلعطاء قراءة عن اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية 
 يتلوهي قراءة تعضدها قيمة الربيع الثالث ا ،ا اجتاهات مرغوبة حنو السالمة املروريةحيمل أفراده
من أفراد العينة تزيد درجتهم بقليل عن احلد األدىن للقيمة ) %75( أي أن حنو )138( بلغت قيمته

صة ضمن ذات السياق تشري الرسومات البيانية اخلااملعربة عن اجتاه مقبول حنو السالمة املرورية، 
) بشكل واضح وجلي إىل أن نسبة كبرية من  30.28.26.24بانتشار الدرجات (األشكال رقم 

درجات األفراد دون قيمة املتوسط واملعرب عنها خبط املنتصف يف الرسم البياين، وباحلديث عن تشتت 
 أعلى قيمة رافات املعيارية وهو ارتفاع تربره الفروق بنيالدرجات تشد انتباهنا القيم املرتفعة لالحن

 وأدىن قيمة أي املدى، حيث تشري النتائج إىل تشتت شديد يف درجات األفراد حيمل مدلوالت تعّرب 
عن اختالف يف االجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة املرورية، على الرغم من أن قيم االلتواء 

االبعاد واليت بلغت على التوايل للدرجات الكلية و  عاد منفصلة كانت منخفضة للدرجة الكلية واألب
فليس باإلمكان احلديث عن توزيع اعتدايل رغم ذلك  )-0.07( )0.01( )-0.11( )-0.13 ( منفصلة

من أفراد  )%68( والذي يفرتض أن يكون ،لدرجات األفراد على طول املنحىن االعتدايل للظاهرة
لى أطراف املنحىن، عبالتساوي منتصف املنحىن بينما تتوزع بقية الدرجات يف ا�تمع اإلحصائي 

 واليت تشري إىل أن) 138( وهو ما ال حتققه األرقام الواردة يف اجلدول، حيث أن قيمة الربيع الثالث

املنوال  وقد ال تعرب قيم، تراوحت داللة درجا�م بني اجتاهات حمايدة وأخرى غري مرغوبة) 75%(
شري إىل الدرجة األكثر تكرارا فعليا عن نوع االجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة الذي ي

سائقا من أفراد العينة حيملون اجتاهات  )75( أن تشري إىل) 28( املرورية ما دامت نتائج اجلدول رقم
 )%35(من جمموع األفراد، بينما حيمل حنو  )%46.9(حنو  بية غري مرغوبة وهو ما تعادل قيمتهسل

اآلخرون اجتاهات حمايدة، وعند  )%18.10( من السائقني اجتاهات إجيابية مرغوبة يف حني حيمل
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الوقوف على داللة لفظ اجتاه حمايد يتبادر إىل ذهن املتأمل يف معىن اللفظ أن أكثر استجابات 
قد اختاروا يف الغالب عند استجابتهم لفقرات  ،أولئك الذين حيملون هذا النوع  من االجتاهات

رقم  وهو ما ال تعرب عنه التكرارات الواردة يف اجلدول ،املقياس بديل االستجابة غري متأكد أو حمايد
وهو ما  ،واليت تشري إىل أن استجابة حمايد أو غري متأكد مل تتكرر كثريا على فقرات املقياس ،)30(

لتعبري على ا�موع الكلي لدرجة الفرد لكليا من الناحية اإلحصائية حييل بدوره إىل خطأ االعتماد  
عن نوع االجتاه الذي حيمله الفرد، وهي ذات املالحظة اليت تُوجه ألسلوب ليكرت يف قياس 

عدم اعتماده على أوزان متوسطات التقديرات، وهو اإلجراء الذي حرص الباحث هي االجتاهات و 
فراد العينة حنو بنوع االجتاهات اليت حيملها أ التساؤل األول املتعلقنص على تطبيقه يف التحقق من 

تتعلق بداللة الفروق بني درجات األفراد على مقياس  ، وألن بقية التساؤالتالسالمة املرورية
االجتاهات املعتمد يف الدراسة تبعا جلملة من املتغريات، فينبغي اإلشارة أن القيم الواردة يف اجلدول 

تشري إىل أن متوسطات درجات اإلناث يف الدرجة الكلية للمقياس واألبعاد منفصلة أعلى  )29( رقم
طلبات  على أن اإلناث أكثر حرصا على حتقيق متوهو االستقراء الذي يعّرب  ،من نظري�ا عند الذكور

(السن،  :تغرياتعا مل عنها يف اجلدول ذاته تبالسالمة املرورية من الذكور، بينما تشري بقية النتائج املعّرب 
ب أقدمية السياقة، ارتكاب خمالفة مرورية أدت لسحية، املستوى التعليمي، املهنة، احلالة االجتماع

حيث تنسب أعلى املتوسطات حسب متغري السن إىل فئة  ،الرخصة، ارتكاب حادث مروري)
يلون السن حيث مينتيجة تربرها سيكولوجية كبار هي و  ،)50( ـالسائقني الذين تفوق أعمارهم سن ال

يف الغالب إىل إعمال العقل واحلكمة والرتوي يف جل أفعاهلم، بينما يتسم سلوك الشباب غالبا 
طيش والتهور واالندفاع، وتنسب أعلى املتوسطات حسب متغري احلالة االجتماعية إىل رعونة والبال

رارها من اجلانبني الفئة واستقوهي نتيجة ميكن تأويلها بدرجة احلرص والالخماطرة عند هذه  ،املتزوجني
ل إىل ا�م وليست السياقة إال سلوكا، باالنتقايالنفسي واالجتماعي على حنو ينعكس على سلوك

 متغري املستوى التعليمي للسائقني تطلعنا النتائج املستقاة من درجات أفراد العينة أن أعلى املتوسطات
ري من الدالالت وهي نتيجة حتمل الكث ،توسطةاملأولئك الذين توقفت مسري�م التعلمية يف املرحلة 

تتكفل مناقشة الفرضية اخلاصة ©ذا املتغري اإلجابة عنها، كما تنسب أعلى املتوسطات حسب 
متغريات (األقدمية يف القيادة، وارتكاب خمالفات مرورية، والوقوع يف حادث مروري) تنسب على 

والذين سبق هلم التعرض  ،واملخالفني ،عاما)25وزت (التوايل لكل من ميلكون أقدمية يف القيادة جتا
  حلادث مروري.
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   وعالقتها ببعض املتغريات اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةثانيا: 

 أجل تقدمي رؤية تشخيصية للواقع املروري جرى البحث يف عالقة اجتاهات السائقنيمن   
 ن ترسم أو حتدد نوع االجتاه الذي حيمله الفرد حنو مقتضياتببعض املتغريات اليت من شأªا أ

السالمة املرورية، وذلك من خالل البحث يف داللة الفرق بني درجات األفراد على مقياس اجتاهات 
اجلنس، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي ( السائقني حنو السالمة املرورية تبعا لعدد من املتغريات 

 )ارتكاب خمالفة مرورية أدت لسحب رخصة السياقة، ارتكاب حادث مرور األقدمية، السن، املهنة،
وقبل كل ذلك جرى البحث عن إجابة لنص تساؤل يبحث يف نوع االجتاهات اليت حيملها السائقيون 
من أفراد العينة حنو السالمة املرورية لتحديد امللمح العام الجتاهات السائقني حنو مقتضيات السالمة 

  املرورية ضمن حدود الدراسة احلالية.
   :األول تساؤلنتائج ال. 1.2

  "؟ العينة حنو السالمة املروريةما هي اجتاهات سائقي املركبة من أفراد  " ومنطوقه
أسلوبني  اعتمد الباحث ملعرفة نوع االجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة املرورية

عاجلة ،خمتلفني
ُ
ى فأما األول والذي يركز عل ،يكمل أحدمها اآلخر انطالقا من نوع البيانات امل

الداللة اإلحصائية للفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي  )t(ختبار فهو ا )الدرجات(
تكون موجبة  نا من قيمة املتوسط احلسايب فإما أنطالقاديد التوجه العام لالجتاهات لتح للمقياس

، ين قيمة املتوسط احلسايب تقل عن قيمة املتوسط الفرضبة، أو سالبة غري مرغوبة إذا ثبت أمرغو 
اس حلساب املتوسط املوزون لتقديرات األفراد على فقرات مقي )التكرارات(وأما الثاين فيعتمد على 

اليت قام حصائية اإلل التالية جممل املعاجلات او وتلخص اجلد ،اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية
  باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ©ا الباحث

  احلسابية والفرضية للدرجات) اختبار داللة الفرق بني املتوسطات 31جدول رقم ( 
  

  نوع البيانات املعاجلة
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

الفرق بني 

  املتوسطني

P. 
VALUE 

(SIG) 
T  DF  

  159  ** - 4.91  0.000   - 13.93  35.84  106.06  الدرجات الكلية على املقياس

  159  **- 6.31  0.000   - 8.18  16.39  48.81  الدرجات على البعد األول

 159  **- 5.12  0.000   - 3.33  8.23  23.66  الدرجات على البعد الثاين

 159  **- 4.27  0.000  - 3.86  11.41  32.13  الدرجات على البعد الثالث

  % 99** تشري إىل القيمة احملسوبة دالة عند مستوى ثقة 
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  بطريقة املتوسط املوزون لدرجة الفرد على املقياس تبعا لنوع االجتاه األفرادتكرارات ) 32جدول رقم (

  
املتوسط املوزون لدرجة الفرد على 

  املقياس
 %النسبة   عدد األفراد (السائقني)   نوع االجتاه حنو السالمة املرورية 

  %46.90  75  اتجاه (سلبي) غير مرغوب   2.60ــــــــــ  1.00 

 % 18.10  29  اتجاه محايد    3.40ــــــــــ  2.60 

 %  35  56  اتجاه (إيجابي) مرغوب  5.00ــــــــــ  3.40 

  
  

  ) تكرارات الفقرات تبعا لنوع االجتاه بطريقة املتوسط املوزون لكل فقرة33جدول رقم (

  
 %النسبة   عدد الفقرات   نوع االجتاه حنو مضمون الفقرة   املتوسط املوزون لدرجة األفراد على الفقرة

 % 50  20  اجتاه (سليب) غري مرغوب   2.60ــــــــــ  1.00 

 % 50  20  اجتاه حمايد    3.40ــــــــــ  2.61 

  %0  0  اجتاه (إجيايب) مرغوب  5.00ــــــــــ  3.41 

 
  )t student testاعتمد الباحث اختبار (، )31( القيم الواردة يف اجلدول رقم انطالقا من

لة وبني املتوسط األبعاد منفصدرجات األفراد على املقياس ككل و لداللة الفرق بني املتوسط احلسايب ل
قياس اليت ويربر هذا اإلجراء طريقة بناء امل ،)one sample t test(وفق أسلوب الفرضي للمقياس 

ري الدرجة املرتفعة يف حني تش ، عن اجتاه غري مرغوبن الدرجة املنخفضة تعّرب تعتمد مبدأ يشري إىل أ
ملتوسط ل من اإىل اجتاه مرغوب (إجيايب) حنو السالمة املرورية، على هذا األساس فإن كل درجة أق

اللة تلك القيم وبالبحث يف داجتاه غري مرغوب والعكس،  بعيد عنإىل حد  الفرضي للمقياس تعرب
 :على التوايل كلها سلبية وهي) الفرضي -(احلسايب أن الفرق بني املتوسطني  ذاته يكشف اجلدول

ات غري مرغوبة اجتاه عن حد ماتعرب إىل ) أي أن املتوسطات -3.86، -3.33 ،-8.18، -13.93(
إىل القيمة الدنيا الدالة للفرق، لذا فإن  )P-value(البحث يف داللة الفرق  تشري لدى األفراد، وب

ثقة، رغم أن الباحث قد اعتمد أساسا  )%99(دالة عند مستوى ) الواردة يف اجلدول tمجيع قيم (
مبا أنه مستوى الثقة األنسب يف العلوم االجتماعية، أي أن  )%95(يف هذه الدراسة مستوى الثقة 

)، وما دامت كذلك tالسالبة لـ (وسطات احلسابية تبعا للقيم هناك فروق دالة إحصائيا لصاحل املت
ثقة فهي تشري إىل أن أفراد  )%99(مستوى  أي أقل من املتوسط الفرضي وبداللة إحصائية عند

اجتاهات  وكذا أبعاد مقياس ،العينة على العموم حيملون اجتاهات غري مرغوبة حنو السالمة املرورية
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السائقني حنو السالمة املرورية، وهي على التوايل االجتاه حنو السلوك املروري السليم، االجتاه حنو 
حنو االلتزام بقواعد ونظم املرور، على الرغم من أن درجة املتوسط  االهتمام بسالمة املركبة، االجتاه

، رغم ذلك )136إلى  104 من(الذي ميتد مداه  ال تعرب عن اجتاه غري مرغوب )106.06( احلسايب
 برّ 

ُ
تقديرات وتغفل طريقة ليكرت اليت تعتمد على ا�موع الكلي للوجه لر الباحث استنتاجاته بالنقد امل

حيث ميكن أن حيصل األفراد على نتيجة واحدة رغم اختالف تقديرا�م على فقرات  األوزان،على 
عرب عن نقطة التحول الدقيقة ال تُ  )Midpointاملقياس، كما أن نقطة املنتصف العددي للمقياس (

فعال يف اجتاه الشخص من اجتاه مرغوب إىل اجتاه حمايد أو غري مرغوب، فضال عن أن كثرة تكرارات 
 ،اما ومعارض متاما يشري جمموعها غالبا إىل اجتاه حمايد رغم أن الفرد مل خيرت متاما هذا التقديرموافق مت

 أوزان بدائل االستجابة على اعتمد الباحث وجتاوزا هلذه النقائص )275ص ،1995(عبد العزيز النوحي،
، ياس ككلعلى املق لكل فرد من أفراد العينة الفقرة من وجهني يُراعي األول تكرارات التقديرات

 فالنتائج املعّرب  ،)28(أنظر اجلدول رقم  ويهتم الثاين بتكرارات التقديرات لكل فقرة من فقرات املقياس
ملون من السائقني حي) % 46.90إىل أن ما نسبته (تشري ) 33) و(32عنها يف كل من اجلدول رقم (

اهات نسبة أولئك الذين حيملون اجتاجتاهات غري مرغوبة حنو السالمة املرورية وهي نسبة تفوق 
وبالنظر إىل قيمة املتوسطات  ،)% 35(م حنو مرغوبة حنو السالمة املرورية، حيث بلغت نسبته

لب ن النتائج ترّسم ما أشرنا إليه آنفا حول نوع االجتاهات اليت حيملها أغلفقرات املقياس فإاملوزونة 
) من الفقرات حيمل % 50) فقرة جند أن (40عددها ( ، فمن جمموع فقرات املقياس البالغأفراد العينة

مقياس املتبقية من فقرات ال) من % 50وما نسبته ( ،أفراد العينة اجتاهات سلبية غري مرغوبة حنوها
مل تكشف و اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية حيمل األفراد حنوها اجتاهات حمايدة، 

ت املوزونة إىل طااملتوسقيم  توحيون اجتاهات إجيابية حنوها كما السائقالنتائج وجود أي فقرة حيمل 
  نها.امياجتاهات غري مرغوبة عند السائقني حنو مضحد بعيد ب

تعلقة ملعلى األساس املتقدم وتبعا الستنتاجات الباحث املنبثقة من املعاجلات اإلحصائية ا  
اهات القول بأن أغلب أفراد العينة حيملون اجت، توصل الباحث إىل نتائج التساؤل األولباختبار 

  .سلبية غري مرغوبة حنو السالمة املرورية
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  : تساؤل الثايننتائج ال. 2.2

هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري اجلنس يف الدرجة الكلية  هل " ومنطوقه
   "؟ على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

تقتضي املعاجلة اإلحصائية ملثل هذا التساؤل معاجلة منطوق فرضية العدم اليت تشري إىل عدم 
لعمل يف وهو املنحى الذي جرى عليه ا وجود فروق دالة إحصائيا بني الدرجات تبعا ملتغري اجلنس،

. 1( التساؤالت الالحقة، ذلك ان اإلجابة على منطوق التساؤل ال خترج عن احتماالت ثالثة ممكنة

أن يكون متوسط اإلناث اكرب من متوسط  .2أن يكون متوسط الكور أكرب من متوسط اإلناث 
أن يتساوى متوسطي درجات الذكور واإلناث  .3األناث، ويف كلى احلالتني يكون الفرض موجها 

وهو ما يشري إىل عدم وجود فرق وهو ما اعتمده الباحث لغياب دراسات سابقة يف موضوع التساؤل 
ية الفرضرغم أن جرت على حنوه املعاجلة اإلحصائية، و وهو ما  )ع من نفس حدود الدراسة احلاليةتقل

أساسا بالبحث يف داللة الفرق بني أفراد العينة حسب متغري اجلنس يف الدرجة الكلية على  تعىن
 ية، أحلقيف ضوء هذه الفرض املقياس، إال أن الباحث ومن أجل إضفاء عمق حتليلي لنتائج الدراسة

ذ بنتائجه يف املعاجلة اإلحصائية ملنطوق الفرضية ال يؤخ الفروق يف أبعاد املقياسيتعلق بجزءا آخر 
ة ، على هذا األساس اعتمد الباحث يف اختباره ملنطوق الفرضييف احلكم بقبول الفرض أو رفضه

تائج املعاجلة ) وقد أفرزت نIndependent sample t test) ملتوسطني مستقلني (tاختبار (
 اإلحصائية القيم 

ُ
  عرب عنها يف اجلدول التايل:امل

اجتاهات  قياسمل ) اختبار داللة الفرق املعنوي حسب متغري اجلنس يف الدرجة الكلية واألبعاد منفصلة34جدول رقم (

  السائقني حنو السالمة املرورية
  F SIG T   SIG  DF  االنحراف المعياري  المتوسط  المتغير  الفروق في  

ات الكلية ـالدرج
  على المقياس

  36.91  99.31  )103الذكور (
12.71  0.001  3.30 -**  0.001  158  

  30.48  118.26  )57اإلناث  (
 الدرجات على البعد

  األول
  16.89  46.36  )103الذكور (

6.37  0.13  2.57 -*  0.011  158  
  14.56  53.22  )57اإلناث  (

 على البعدالدرجات 
  الثاني

  8.21  21.78  )103الذكور (
4.68  0.032  4.05 -**  0.000  158  

  7.17  27.05  )57اإلناث  (
الدرجات على البعد 

  لثالثا
  11.77  29.79  )103الذكور (

12.71  0.000  3.61**  0.000  158  
  9.45  36.36  )57اإلناث  (

املتوسطات احلسابية لدرجات اإلناث على ) أن 34تكشف القيم املوضحة يف اجلدول رقم (
لذكور وهو ما يشري إىل وجود فروق بني ا ،املقياس ككل واألبعاد منفصلة أكرب من متوسطات الذكور

ثقة  عن فروق معنوية بداللة الطرفني عند مستوىكشفت نتائج التحليل اإلحصائي   كماواإلناث،  
داللة ن الدرجات املبحوثة وهي تلك املتعلقة بباستثناء واحدة ميف كل الدرجات املبحوثة  )99%(
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ك املروري من املقياس الذي يعىن باالجتاهات حنو السلو  بني درجات ا�موعتني يف البعد األول الفرق
اهات إىل وجود جوهرية يف االجت لفرق يف درجات أبعاد املقياسلداللة ا) tقيم ( حيث أشارت ،السليم

 ،) على التوايل%99حنو االهتمام بسالمة املركبة وكذا احرتام قواعد ونظم املرور، عند مستوى ثقة (
وبشكل عام تكشف النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله وجود فروق معنوية بني درجات ا�موعتني 

اليت بلغت  ) احملسوبةtتشري إليه قيمة (ما حبسب  على مقياس االجتاهات حنو السالمة املرورية
فإننا نرفض فرض العدم الذي يشري إىل عدم وجود فروق معنوية ونقبل الفرض وعليه  )-3.30(

ة لصاحل فروق معنوية دالوجود ، وهو ما يشري إىل أي أن منطوق هذه الفرضية مل يتحقق ،البديل
أن رة إىل حث يف داللة هذه النتائج ينبغي اإلشاوعند الباإلناث يف االجتاهات حنو السالمة املرورية، 

قيادة  م من أنعلى الرغجمتمع السائقني يف مدينة بسكرة واجلزائر عموما تغلب عليه مسة الذكورة، 
امل واقع فرضته عوامل حضارية عديدة كولوج املرأة ع املرأة للسيارة مل يعد يف حكم املستغرب، وهو

زء من ها جالشغل ومقتضيات التنقل واستخدام مركبة خاصة لقضاء احلاجات، كل ذلك جعل من
دون أن جيردها من بعض صفات األنوثة اليت انطبعت غالبا على مستوى متثالتنا جمتمع السائقني 

امليل وق يف فر اهات بني الذكور واإلناث بيف االجت، وميكن وصف االختالف عن املرأة االجتماعية
 )Mc Donaldللوقوع يف املخالفات املرورية، والنزعات العدوانية أو ما يعرب عنه ماكدونالد (

اآلخرين، وهو الوصم  وأحنو الذات  )61هـ، ص1406عبد هللا النافع، وخالد السيف،( ندفـاع التدمريي)(اإل
على ذلك مما تشري إليه اإلحصاءات عن أن  الغالب املالزم لسلوك القيادة عند الذكور، وليس أدلّ 

ويف  ) 85،ص2006،هاشم املدينوفني يف الواليات املتحدة األمريكية هم من الذكور،(ثلثي املصابني واملت
قتلى يف عرب الطرقات حول عدد املصابني والكل التقارير اليت ينشرها املركز الوطين للوقاية واالمن 

 جمموعأشارت اإلحصائيات إىل انه من   )2014(حوادث املرور متيل الكفة جلنس الذكور ففي سنة 
(املركز %) 17(من اإلناث بنسبة ال تزيد عن  )826(و  )3986( قتيال بلغ عدد الذكور  )4812(

) من %66( القيادة العدوانية حنو تسلوكيا وتشكل ) 16، ص2015الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات، 
وتنبثق عدوانية السائقني من الذكور حبسب ما ) 87،ص2006هاشم املدين،( ،أسباب حوادث املرور

اعد وضرورة االلتزام بالقو  ،) من املواقف احملبطة املصاحبة لسلوك القيادة1977يشري إليه سوماال (
سائق وتفريغ وهي القيود اليت حتول بني ال ،املرورية والرتكيز وغري ذلك من متطلبات السالمة املرورية

غضبه، لذا تعطي املركبة الفرصة للسائقني من الذكور أكثر من اإلناث للتعبري عن انفعاال�م، ويشكل 
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يق الذات  رغبة يف حتقال عكس من وجه آخريما  سلوك التجاوز اخلطري صورة لذلك التنفيس، وهو
     )64هـ، ص1406عبد هللا النافع، وخالد السيف،. (احلياةكرد فعل لظروف املعيشة القاهرة وضغوط 

  : الثالث تساؤلنتائج ال. 3.2

هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري السن يف الدرجة الكلية  هل " ومنطوقه
  ت السائقني حنو السالمة املرورية؟ "على مقياس اجتاها

وفق ذات املنحى الذي جرى عليه اختبار نتائج التساؤل السابق متت املعاجلة اإلحصائية 
ات األفراد عدم وجود فروق معنوية بني درجللتحقق من منطوق فرضية العدم اليت يشري مضموªا إىل 

تبعا ملتغري السن يف الدرجة الكلية على املقياس واألبعاد منفصلة إلضفاء بعد حتليلي أعمق لنتائج 
، مادام (one way Annva) أسلوب حتليل التباين األحاديالدراسة التشخيصية وذلك باستخدام 

اإلحصائي  وهو األسلوب ،ت أكثر من جمموعتنيمنطوق الفرضية يبحث يف داللة الفرق بني درجا
  صائي:حاردة يف اجلدول نتائج التحليل اإلاألنسب ملثل هذا النوع من البيانات، وتلخص القيم الو 

جتاهات ا ملقياس ) اختبار تباين الدرجات حسب متغري السن يف الدرجة الكلية واألبعاد منفصلة35جدول رقم (

   املروريةالسائقني حنو السالمة 

االنحراف   المتوسط  الفئات العمرية  
  نسبة ن  نسبة م.الدرجات  أعلى درجة  أدنى درجة  المعياري

ت
جا

در
 ال

ص
صائ

خ
  

 % 40.60 % 33.0  151  49  33.76  86.12 )65( سنة 29 – 20

  % 26.90 %  25.90  159  58  32.93  102.16 )43( سنة 39 – 30

  % 18.10 22.30 %  160  92  17.21  130.44 )29(سنة  49 – 40

 % 14.40 18.80 %  165  70  19.97  138.95 )23( فما فوق 50

  )df F  )sig  متوسط المربعات  مجموع المربعات  التباين  التباين في  
ت

جا
در

 ال
ين

 ب
ين

تبا
ال

  

  الدرجة الكلية
  3  22876.12  68628.37  بين المجموعات

داخل   0.000  **26.31
  المجموعات

135615.00  869.32  156  

  درجات البعد األول
  3  4980.05  14940.15  بين المجموعات

داخل   0.000  **27.95
  المجموعات

27786.22  178.11  156  

  درجات البعد الثاني
  3  974.36  2923.10  بين المجموعات

داخل   0.000  **19.34
  المجموعات

7856.67  50.36  156  

  درجات البعد الثالث
  3  20.75.25  6225.76  بين المجموعات

داخل   0.000  **22.31
  المجموعات

14509.21  93.00  156  
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تشري نتائج القسم العلوي من اجلدول واملتعلقة خبصائص درجات األفراد العينة على املقياس، 
حبسب التقسيم الفئوي لألعمار الذي اعتمده الباحث على حنو تشري فيه كل فئة عمرية إىل عقد 

الذين  ئكأي أول ة،وأظهرت النتائج وجود متوسط أعلى لدى الفئة العمرية األخري من عمر السائق، 
على قيمة املتوسط حيمل أفراد  ا)، واعتماد138.95( تتجاوز أعمارهم سن اخلمسني، مبتوسط قدره

هذه الفئة على العموم اجتاهات إجيابية مرغوبة حنو السالمة املرورية وأبعادها املتضمنة يف بنود املقياس، 
وينسب أدىن متوسط بني ا�موعات إىل أولئك الذين هم يف العقد الثالث من العمر مبتوسط حسايب 

هم يف العقد الرابع من العمر مبتوسط حسايب بلغ تليها درجات األفراد الني  ،)86.12(قدره 
ات غري وجه عام اجتاهوهي درجة تشري إىل أن أفراد هاتني الفئتني حيمل أصحا©ا ب )102.16(

مرغوبة حنو السالمة املرورية، كما حتمل الدرجة دالالت تتسق مع ما تشري إليه األحباث عن أن هذه 
ة وتدين ها قلة الكفاءة يف القيادر يف حوادث املرور، ترب الفئة تشكل السواد األعظم من الوفيات 

)، وهو ما تأكدها اإلحصاءات املسجلة 184، ص2001عالء البكري، ( .أهليتهم وثقافتهم املرورية
سنة يف ما نتسبته  )40و 25(حيث يتسبب السواق الذين ترتاوح أعمارهم بني سن  )2014(سنة 

، (املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقاتاملتورطة يف حوادث املرور من بني كل الفئات العمرية %)46.30(

  ) 16، ص2015
باالنتقال إىل مضمون الفرضية الذي يشري إىل جتانس التباين يف درجات األفراد الكلية على   

املقياس، تشري النتائج املوضحة يف القسم السفلي من اجلدول إىل وجود فروق دالة بني ا�موعات 
إىل وجود  كما تشري نتائج حتليل التباين،  العدم ةفرضيما جيعلنا نرفض  وهو )%99مستوى ثقة ( عند

بني ا�موعات يف اجتاهات أفرادها حنو السلوك املروري السليم واالهتمام بسالمة فروق دالة إحصائيا 
الية مع الدراسة احل، على هذا النحو ميكن الوقوف عند اتساق نتائج املركبة واحرتام قواعد املرور

قد ف نتائج الكثري من الدراسات اليت اهتمت بدالة العمر وصلته بتعرض األفراد حلوادث املرور،
 إىل أن مثة فروقا بني األفراد حسب السن) هـ1421حممد التوجيري وآخرون،ها (دراسة اليت أعدّ أشارت ال

ما أشارت دث ونوعها وداللتها، بينيف معدل التعرض حلوادث املرور، فضال عن دوره يف وقوع احلوا
إىل أن مثة صلة بني التنوع يف املخالفات املرورية وعمر السائق، ) هـ1418عبد الرمحان عسريي،دراسة (

 فاملخالفات األكثر شيوعا بني السائقني الشباب تتمثل يف سلوكيات تتسم بقدر كبري من النزوع إىل
نقص يف الو  يف الصحة اجلسمية ات الكبار إىل القصورالفاملخاطرة، بينما تعزى نسبة كبرية من خم

بد هللا النافع عمهارات التمييز كنتيجة حتمية للتقدم يف السن، وتتسق نتائج الدراسة مع ما يشري إليه (
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ميال للوقوع يف ) هي أكثر الفئات العمرية 21-18) عن أن املرحلة العمرية (هـ1406وخالد السيف،
  درجات خطور�ا.حوادث السري باختالف 

انطالقا من مجلة هذه املؤشرات وعند البحث يف مدلوال�ا يربط الباحث بني عامل السن 
ومعدل التعرض للحوادث حبلقة (عامل اخلربة) حيث يرتبط غالبا تقدم السن عكسيا مبعدل التعرض 

تفاع مؤشر ر للحوادث، حيث يكون ألثر اخلربة أثر بارز على التآزر احلسي احلركي عند السائق وا
القدرة على التنبؤ بالوضعيات وحسن التعامل معها وهي املهارات اليت ترتسم على شكل منحىن ذو 
قمة واحدة، يأخذ منحى تصاعدي من أول تفاعل بني السائق ومركبته، ومع تراكم اخلربات يصل 

هلبوط نتيجة ضعف يف ابعد مرور ثالثة أرباع عمر القيادة املفرتض، مث يأخذ املنحىن إىل الذروة غالبا 
وادث املرور هلذا السبب ترتبط أكثر ح عكاس لتقدم يف سن السائق،يف بعض القدرات اجلسمية كان

عند كبار السن بسوء تقدير الوضعيات املختلفة على الطريق، بينما ترتبط أكثر حوادث املرور عند 
   ق.السائقني الشباب باملخاطرة ونقص يف الشعور باملسؤولية على الطري

  :الرابع تساؤلنتائج ال. 4.2

 أفراد العينة تعزى ملتغري احلالةدرجات هناك فروق دالة إحصائيا بني هل  "ومنطوقه    
   .االجتماعية يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية"

لإلجابة على منطوق التساؤل الرابع املتعلق بالفروق بني درجات األفراد تبعا ملتغري احلالة 
ق العدم اليت يشري منطوقها إىل عدم وجود فرو منطوق اعتماد  جرى التحقق من إمكانيةاالجتماعية 

 لسابقةرضية ال للفعلى حنو مماث األفراد حسب متغري احلالة االجتماعيةبني درجات دالة إحصائيا 
اعتمد قد و بني درجات أكثر من جمموعتني،  ضية احلالية يبحث يف داللة الفرقما دام منطوق الفر 

للكشف عن تباين درجات األفراد  )one way Annova( األحاديالباحث أسلوب حتليل التباين 
يه العادة يف ومثلما جرت عل يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية،

قد اشتملت فالتشخيصية السابقة من أجل إضفاء بعد حتليلي أعمق لنتائج الدراسة  تساؤالتال
سائقني درجات األفراد على األبعاد اجلزئية ملقياس اجتاهات ال جلة اإلحصائية ملنطوق فرضية العدماملعا

ص التساؤل لإلجابة على ن منطوق الفرضية حنو السالمة املرورية ال يؤخذ بنتائجها يف احلكم على
  ويلخص اجلدول التايل نتائج التحليل اإلحصائي:
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  ) اختبار تباين الدرجات حسب متغري احلالة االجتماعية يف الدرجة الكلية واألبعاد منفصلة36جدول رقم (

  ةملقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املروري

  نسبة ن  نسبة م.الدرجات  أعلى درجة  أدنى درجة  المعيارياالنحراف   المتوسط  الفئات  

ت
جا

در
 ال

ص
صائ

خ
  

 % 40.60 % 32.9  159  49 33.89  85.87 )65(أعزب 

  % 35.0 %  40.6  165  57  30.88  123.08 )56(متزوج 

%  152  58  31.18  111.60 )25(مطلق   16.4  15.6 %  

%  146  70  24.74  121.78 )14(أرمل   10.0  8.80 % 

  )df F  )sig  متوسط المربعات  مجموع المربعات  التباين  التباين في  

ت
جا

در
 ال

ين
 ب
ين

تبا
ال

  

  الدرجة الكلية
  3  15649.15  46947.44  بين المجموعات

15.52**  0.000  
  156  1008.30  157295.92  داخل المجموعات

  درجات البعد األول
  3  3183.76  9551.27  بين المجموعات

14.97**  0.000  
  156  212.66  33175.09  داخل المجموعات

  درجات البعد الثاني
  3  697.52  2092.55  بين المجموعات

12.52**  0.000  
  156  55.68  8687.21  داخل المجموعات

  درجات البعد الثالث
  3  1567.77  4703.32  بين المجموعات

15.25**  0.000  
  156  1102.76  16031.64  داخل المجموعات

    
ألن الفرضية تبحث يف داللة الفرق يف تباين الدرجات بني األفراد يف الدرجة الكلية على     

وهو ما يقودنا إىل رفض فرضية  ،شك)  %1و %99( دالة عند مستوى ثقة Fاملقياس، فإن قيمة 
ائيا يف هناك فروق دالة إحص أنالعدم اليت تشري على جتانس الدرجات ونقبل الفرض البديل، أي 

ومن مثة فإن منطوق الفرضية مل يتحقق، وما يؤكد هذا االستنتاج ما تشري إليه قيمة  ،درجات األفراد
بني األفراد ليس فقط يف  )0.01( ) عن وجود فروق معنوية عند مستوىLeven’s )Fمعامل 

 علىيمة أاملتزوجني ما دامت ق احل فئةلصدرجة الكلية على املقياس بل يف أبعاده أيضا، وذلك ال
و يشري ت النتائج عن اخنفاض متوسط الفئة األوىل على حنمتوسط تنسب هلذه الفئة، يف حني عربّ 

إىل أن أفراد هذه الفئة حيملون اجتاهات سلبية حنو السالمة املرورية، وهي قراءة تقودنا إىل إعمال 
املرورية،  للسائقني على اجتاها�م حنو السالمةحيث انعكست احلالة االجتماعية  ،الفكر يف دالال�ا

ات يفالسياقة ليست عادات سلوكية صرفة، بل إن احلالة االجتماعية متيل مبضموªا على سلوك
 راد حسب متغري احلالة االجتماعية، وهي ذاتوهو ما تعرب عنه الفروق بني درجات األف ،السائق

) عن وجود فروق دالة بني السائقني يف معدل 2004كي،مرضي املالالنتائج اليت أشارت إليها دراسة (
    ارتكا©م ملخالفات مرورية تبعا حلالتهم االجتماعية.
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   :اخلامس تساؤلنتائج ال. 5.2

هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري مستوى التعليم يف " هل  ومنطوقه
  "؟ السالمة املرورية الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو

وفق ما تقتضيه املعاجلة الغحصائية الدقيقة لإلجابة على نص التسؤل جرى التحقق من   
منطوق فرضية العدم اليت يشري مضموªا إىل عدم وجود فروق دالة بني درجات أفراد العينة تعرزى 
ملتغري املستوى التعليمي يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني وأبعاد املقياس منفصلة 

رجا�م وقوف على درجة تباين أفراد العينة يف دي للأسلوب حتليل التباين األحادذلك باستخدام و 
  الكلية على املقياس تبعا ملتغري مستوى التعليم، مثلما توضحه نتائج اجلدول التايل:

  صلةف) اختبار تباين الدرجات حسب متغري املستوى التعليمي يف الدرجة الكلية واألبعاد من37جدول رقم (
  مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةلل

  
  نسبة ن  نسبة م.الدرجات  أعلى درجة  أدنى درجة  االنحراف المعياري  المتوسط  الفئات  

ت
جا

در
 ال

ص
صائ

خ
  

 % 13.8 % 13.2  160  57  38.15  101.77  )22( ابتدائي

  % 14.40 % 17.00  149  60  25.89  125.30  )23( متوسط

  % 28.10  % 30.90  165  57  34.82  116.64  )45( ثانوي

 % 43.80 % 38.90  152  49  34.45  94.28  )70( جامعي

متوسط   مجموع المربعات  التباين  التباين في  
  )df F  )sig  المربعات

ت
جا

در
 ال

ين
 ب
ين

تبا
ال

  

  الدرجة الكلية
  3  7889.34  23668.04  بين المجموعات

6.81**  0.000  
  156  1157.53  180575.33  داخل المجموعات

  درجات البعد األول
  3  1790.60  5371.81  بين المجموعات

7.47**  0.000  
  156  239.45  37354.56  داخل المجموعات

  درجات البعد الثاني
  3  358.99  1076.99  بين المجموعات

5.77**  0.001  
  156  62.19  9702.78  داخل المجموعات

  درجات البعد الثالث
  3  656.38  1969.15  بين المجموعات

5.45**  0.001  
  156  120.29  18765.81  داخل المجموعات

  
احثون أثر يراعي الب ،تباين الدرجات باستخدام حتليل التباين األحادي عند البحث يف

ظهر لتباين، وتُ قيمة اعلى اختالف نسب متثيل ا�موعات اجلزئية من ا�موع الكلي ألفراد العينة 
نصف أفراد العينة هم من فئة التعليم اجلامعي، يف حني مل  حنوالنسب املوضحة يف اجلدول أن 

وعلى الرغم من ذلك فليس مثة موانع من ، )%13.8( تتعدى نسبة األفراد يف املستوى االبتدائي
ليم عاستخدام هذا األسلوب على الرغم من التباين يف نسب متثيل الفئات الفرعية حسب مستوى الت

 الرتاث األديب النفسيمن جهة أخرى يكشف البحث يف من ا�موع الكلي ألفراد العينة، 
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ويشكل أفراد  ،ما�يواالجتماعي أن املستوى التعليمي لألفراد غالبا ما مييل مبضمونه على سلوك
ون مستواهم اآلخرون ممن هم د يقتدي به املثايل داخل ا�تمع النخبة يف ا�تمع أمنوذجا للسلوك

دول أشارت نتائج الدراسة املعرب عنها يف اجل ،هلذا املوقفمتاما العلمي، غري أنه وعلى حنو خمالف 
عات، يليه حيملون أعلى متوسط بني ا�مو توسط من مستوى التعليم املالعينة إىل أن أفراد السابق 

ألخرية أي ، بينما حصل أفراد الفئة ايم الثانويدرجات األفراد من التعلمباشرة املتوسط احلسايب ل
تلف خيمتوسط بني ا�موعات، وهو مؤشر قيمة أولئك للذين حيملون مستوى التعليم العايل أدىن 

حتما مع ما تشري إليه الكثري من البحوث يف هذه اجلزئية حيث أشارت دراسة (حممد التوجيري 
تأثري  الثقايف والتعليمي للسائقني من أكثر العوامل املستوى هـ) يف السعودية إىل أن1421وآخرون،

ضمن ذات السياق أشارت دراسة (عبد الرمحان  ،يف القيادة السليمة عند السائقني
 ةكذا الوقوع يف احلوادث املروريإىل وجود فروق يف معدل ارتكاب املخالفات و  هـ)1418عسريي،

 تكشف قيم ،تقال إىل البحث يف داللة الفروقباالنلصاحل األفراد ذوي املستوى التعليمي األعلى، 

)F( لتباين أفراد العينة يف الدرجة الكلية على املقياس وجود فروق معنوية عند مستوى )ثقة) %99، 
قياس، وبالعودة الثالث من املو  الثاينتباين درجات كل من البعد األول،  وهو األمر ذاته بالنسبة لقيمة

فإن ذلك يقودنا  )0.05و 0.01( أشرنا إىل أªا قيمة دالة عند مستوىالكلية واليت ) F(إىل قيمة 
جود ، ومن مثة فإن منطوق الفرض البديل يشري إىل و العدم مل يتحققفرضية إىل القول بأن منطوق 

فروق معنوية بني األفراد يف درجا�م الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية تعزى 
جات األفراد وهو ما يعرب عن نتائج التساؤل املتعلق بالفروق بني در  املستوى التعليمي لألفرادملتغري 

  . تبعا للمتغري املعاجل يف هذا التساؤل
  :السادس تساؤلنتائج ال. 6.2

ة هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري املهنة يف الدرجة الكلي" هل  ومنطوقه
  "؟ اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةعلى مقياس 

إىل مخس  ةم الباحث درجات أفراد العينة تبعا ملتغري املهنقسّ  التساؤلمنطوق على  لإلجابة
خدام أسلوب وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي باست ،متثل املهن األكثر تكرار بني أفراد العينة فئات

 فرضيةسلوب األنسب للتحقق من منطوق ا دام األم) one way Anova(حتليل التباين األحادي 
العدم اليت تشري عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني درجات أفراد العينة على الدرجة الكلية على 
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مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية، وميثل اجلدول التايل جممل املعاجلات اإلحصائية اليت 
  :متت لإلجابة على منطوق

جتاهات ا قياسالدرجة الكلية واألبعاد منفصلة مل املهنة يفاختبار تباين الدرجات حسب متغري ) 38رقم (جدول 

  السائقني حنو السالمة املرورية
  

  نسبة ن  نسبة م.الدرجات  أعلى درجة  أدنى درجة  االنحراف المعياري  المتوسط  الفئات  

ت
جا

در
 ال

ص
صائ

خ
  

%  165  49  32.53  128.04  )22( أعمال حرة  16.6  %   13.8  

%  162  59  31.28  119.25  )59( موظف  41.5  %  36.9  

%  151  53  31.16  83.56  )30( طالب  14.8  %  18.8  

%  145  57  30.97  100.09  )31( سائق  18.3  %  19.4  

%  145  57  36.06  106.06  )18( بدون عمل  8.9  %  11.2  

مجموع   التباين  التباين في  
  المربعات

متوسط 
  )df F  )sig  المربعات

ت
جا

در
 ال

ين
 ب
ين

تبا
ال

  

  الدرجة الكلية
  4  11541.88  46167.54  بين المجموعات

11.31**  0.000  
  155  1019.84  158075.82  داخل المجموعات

  درجات البعد األول
  4  2163.49  8653.99  بين المجموعات

9.84**  0.000  
  155  219.82  34072.37  داخل المجموعات

  درجات البعد الثاني
  4  665.98  2663.92  بين المجموعات

12.71**  0.000  
  155  52.36  8115.85  داخل المجموعات

  درجات البعد الثالث
  4  1099.73  4398.94  بين المجموعات

10.43**  0.000  
  155  105.39  16336.02  داخل المجموعات

  

ملوضحة يف القسم ا توزعت نسب متثيل الفئات املختلفة للمهن توزيعا متقاربا تعكسه القيم
من ا�موع الكلي ألفراد العينة، بينما  )%36.9و  %11.2( العلوي من اجلدول، حيث تراوحت بني

 ،ب إىل الفئة األوىلنسيُ أن أعلى متوسط حسايب بني ا�موعات إىل تشري قيم املتوسطات احلسابية 
 ي بلغذال لدرجات املوظفني و ك الذين ميتهنون أعماال حرة، يليه مباشرة املتوسط احلسايبأي أولئ

وهو  ،يف حني ينسب أدىن متوسط لفئة الطلبة والذين يندرج أغلبهم ضمن فئة الشباب، )119.25(
متطلبات  عدم االهتمام بتحقيقن هذه الفئة متيل غالبا سق مع ما سبقت اإلشارة إليه حول أما يت

عن وجود فروق معنوية بني األفراد  )F(السالمة املرورية على الطريق، من جانب آخر تكشف قيمة 
، أي موهو ما جيعلنا نرفض فرض العد ،)0.01( يف الدرجة الكلية على املقياس عند مستوى  داللة

ة الكلية على مقياس يف الدرجحسب متغري املهنة املتعلقة بداللة الفروق بني أفراد العينة النتائج أن 
، فةإىل وجود فروق معنوية ال تعزى إىل عوامل الصد ني حنو السالمة املرورية تشرياجتاهات السائق

) الذي أثبت من خالل دراسة 2004مرضي املالكي، وهي ذات النتيجة اليت أشارت إليها دراسة (
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مستفيضة على ا�تمع السعودي أن األفراد خيتلفون يف درجات التزامهم بقوانني املرور تبعا ملتغري 
  املهنة.
  : ع. نتائج التساؤل الساب7.2

هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري أقدمية السياقة يف  " هل ومنطوقه
  "؟الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

لإلجابة على منطوق التساؤل جرى تقسيم درجات األفراد إىل فئات أربع تعكس مدى 
أسلوب حتليل خدام وباست ،األقدمية اليت ميكن أن حيققها سائق املركبةزمين كايف لتمييز مستويات 

 جرت املعاجلة اإلحصائية ملنطوق فرضية العدم املوافقة لنص التساؤل واليت تشري إىلالتباين األحادي 
عدم وجود فروق دالة بني درجات أفراد العينة تعزى ملتغري األقدمية يف الدرجة الكلية ملقياس اجتاهات 

سائقني حنو السالمة املرورية، وكما جرت عليه العادة يف التساؤالت السابقة مشلت املعاجلة ال
فق ما هو موضح و التشخيصية اإلحصائية أبعاد املقياس إلضفاء مسحة حتليلية أعمق لنتائج الدراسة 

  يف اجلدول أدناه: 
قياس مل الدرجة الكلية واألبعاد منفصلة) اختبار تباين الدرجات حسب متغري أقدمية السياقة يف 39جدول رقم (

  اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

  

  نسبة ن  نسبة م.الدرجات  أعلى درجة  أدنى درجة  االنحراف المعياري  المتوسط  الفئات  

ت
جا

در
 ال

ص
صائ

خ
  

 % 41.2   %  35.4  151  49  33.80  90.93  سنوات 5أقل من 

  % 23.10 %  23.2  160  57  38.79  106.45  سنة 14 – 5

  % 16.9  % 17.0  146  60  28.26  106.81  سنة 25 – 14

 % 18.8 % 24.4  165  70  17.60  138.16  سنة 34 – 25

مجموع   التباين  التباين في  
  المربعات

متوسط 
  )df F  )sig  المربعات

ت
جا

در
 ال

ين
 ب
ين

تبا
ال

  

  الدرجة الكلية
  3  15345.39  46036.18  بين المجموعات

15.13**  0.000  
  156  1014.14  158207.18  داخل المجموعات

  درجات البعد األول
  3  3712.52  11137.58  بين المجموعات

18.33**  0.000  
  156  202.49  31588.79  داخل المجموعات

  درجات البعد الثاني
  3  624.14  1872.43  بين المجموعات

10.93**  0.000  
  156  57.09  8907.34  داخل المجموعات

  درجات البعد الثالث
  3  1157.94  3473.84  بين المجموعات

10.46**  0.000  
  156  110.64  17262.13  داخل المجموعات

    

 درجا�م ق بني األفراد يفو حبسب التقسيم الفئوي الذي اعتمده الباحث للكشف عن الفر 
القيم املدرجة يف اجلدول أعاله وجود فروق بني املتوسطات لفئات  تكشفالكلية على املقياس، 
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سنة،  )25( الدرجات، فقد حصل أفراد الفئة الرابعة أي أولئك الذين تتجاوز خرب�م يف القيادة
وهي قيمة تعكس اجتاهات إجيابية مرغوبة حنو السالمة املرورية  ،)138.16( مبتوسط حسايب قدره

أقدميتهم  أو ما يعرب عن األفراد الذين تقل بينما حتصل أفراد الفئة األوىل ومكونا�ا على املقياس،
إىل أن جممل درجات األفراد يف  يشري ،)90.93( يف السياقة عن مخس سنوات مبتوسط حسايب قدره

ىل جزئية الداللة وباالنتقال إحنو السالمة املرورية،  عن اجتاهات سلبية غري مرغوبة هذه الفئة تعّرب 
 التباين واملعّرب  تكشف قيمة معامل ،اإلحصائية للفروق بني األفراد حسب متغري األقدمية يف السياقة

بني درجات األفراد الكلية ) 0.01( وجود فروق دالة عند مستوى )F=15.13( ـعنها يف اجلدول ب
تبعا ملتغري  روقالفاملتعلقة بداللة العدم فرضية ما يقودنا إىل القول بأن منطوق على املقياس، وهو 
النظر إىل من جانب آخر وبوهو ما يتضمن إجابة على التساؤل املطروح، تحققأقدميه السياقة مل ت

لنتائج تكشف املقارنات مع الدراسات املماثلة اتساقا يف ا ج التحليل املتعلق مبنطوق التساؤلنتائ
أن معدالت  ،سيكولوجية العملمن منظور  اتدراسلكعينة ل  "فرينون"حبوث بوجه عام، فقد أشارت 

) وميكن هـ1421حممد التوجيري، وآخرون(للعمال اجلدد، حوادث العمل ترتفع يف الشهور الثمانية األوىل
التغلب على هذه املشكلة والتقليل من عدد احلوادث بالتدريب اجليد وإكساب العاملني املهارات 

الل من خحليل على جزئية حوادث املرور النوعية الالزمة لألداء اجليد، وميكن إسقاط هذا الت
امليداين  عالتدريب الالزم للسائقني قبل منحهم رخصة القيادة، غري أن املالحظات املستنبطة من الواق

تكشف قصورا واضحا يف هذا اجلانب، وهو ما حيتم على اجلهات الوصية  وبعض اخلربات الشخصية
غربية باستخدام وال (اخلليج) فعال بعض دول املشرق تركيز اجلهود على هذه النواحي، وهو ما أدركته

تقنيات احملاكاة عرب وسائل تكنولوجية تساعد السائقني على حسن التعامل مع خمتلف احلاالت 
  . يادةقبل منح رخصة السياقة واملمارسة امليدانية لفعل الق املمكنة وحىت غري املتوقعة على الطريق

   :الثامن تساؤلنتائج ال. 8.2

هناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري ارتكاب خمالفات مرورية هل  "ومنطوقه 
  "؟أدت لسحب الرخصة، يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

قياس بني يعىن بالبحث يف داللة الفروق يف الدرجات الكلية على امل تساؤلألن منطوق ال
     وذلك وفق أسلوب (T sttudent test) تني من الدرجات، فقد اعتمد الباحث على اختبارجمموع

Independent samples t test السابقة  ؤالتتساال لعينتني مستقلتني، ومثلما جرت عليه العادة مع
الكشف عن اجلزئيات التحليلية فقد أحلق الباحث قسما آخر يف التحليل اإلحصائي ال أجل ومن 
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ؤخذ بنتائجه يف احلكم على الفرض، وقد أجرى الباحث التحليالت اإلحصائية الالزمة حلساب يِ 
من متوسطات حسابية واحنرافات معيارية باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية،  (t)قيمة 

  وميكن تلخيص أبرز تلك املعاجلات يف اجلدول التايل:
املعنوي حسب متغري ارتكاب املخالفات اليت أدت لسحب الرخصة يف الدرجة ) اختبار داللة الفرق 40جدول رقم (

  ملقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية الكلية واألبعاد منفصلة

  

االنحراف   المتوسط  الفئات / ن  نوع الدرجة
 F SIG T  المعياري

)2TAILED(   
SIG  DF  

ات الكلية ـالدرج
  على المقياس

  34.55  110.96  )93(    نعم
0.861  0.355  2.06*  0.041  158  

  36.73  99.25  )67(     ال
الدرجات على 

  األول البعد
  15.66  51.43  )93(    نعم

1.08  0.300  2.41*  0.017  158  
  16.80  45.17  )67(     ال

الدرجات على 
  الثاني البعد

  8.35  24.48  )93(    نعم
0.001  0.975  1.492  0.138  158  

  7.98  22.52  )67(     ال
الدرجات على 

  لثالبعد الثا
  10.91  33.46  )93(    نعم

2.308  0.131  1.740  0.084  158  
  11.92  30.29  )67(     ال

  
داللة الفرق بني متوسطات  )Independent samples t test( ) بأسلوبtتكشف قيمة(

لصاحل األفراد الذين سبق هلم ارتكاب خملفات  )0.05(ا�موعات ا�موعتني عند مستوى داللة 
مرورية أدت لسحب رخصة القيادة، وذلك من منطلق أن درجا�م حتمل املتوسط األعلى بني 

وجود دم عاملتوسطني، واألمر ذاته ينطبق على درجات البعد األول، يف حني أشارت النتائج إىل 
مبا أن  الثالث،الثاين و يف درجات األفراد على فقرات البعد  )0.05( فروق معنوية عند مستوى داللة

منطوق الفرضية يعىن أساسا يقيمة املتوسطات احلسابية �موعيت الدرجات على الدرجة الكلية 
فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل،  *)t =2.06( يه قيمةلوعطفا على ما تشري إ للمقياس

، وميكن ساؤلتمتغري الذي تناوله مضمون الا بني الدرجات تبعا للأي أن هناك فروق دالة إحصائي
حلد من تكرارها، ا التعليق على هذه النتيجة بالقول إن توقيع العقوبات على املخالفني له أثر بالغ يف

يز التنفيذ والذي دخل ح تضمنت النصوص الواردة يف القانون اجلديد بقانون املرور بل أكثر من هذا
وهو اإلجراء الذي يؤدي لسحب رخصة قيادة  ، انتظار العمل بنظام النقاط السوداءمنذ سنوات يف

االلتزام ني املرور و نل السائقني لقواالسائق عند بلوغه عدد معني من املخالفات املرورية، إن عمق متثّ 
وهي  نظم القانون نما يدرك القيمة املنشودة منذات السائق حي به ينبع من مصدرين، األول هو

حتقيق سالمة مستخدمي الطريق، كما ينبثق أيضا من إدراك السائقني أن خمالفة النظم تؤدي إىل 
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وبالتايل عدم القدرة  )148،ص2005علي الرشيدي،،(حرماªم من بعض احلقوق بسحب رخصة القيادة
أكثر التزاما وحتقيقا  �معلى قيادة املركبة، لذا يعترب السائقون الذين سبق هلم وأن سحبت رخص قياد

ملتطلبات السالمة املرورية على الطريق، لذا يبدو التوجه الذي تبنته اجلهات الوصية باملسألة املرورية 
وبات خاصة وأنه يأخذ مبنطق عدم ترك املخالف �رد تنفيذه للعق ،يف بالدنا ضروريا من حيث املبدأ

، وإمنا يظل تتعلق حبريته الشخصية والغرامات املاليةاليت يتضمنها قانون املرور سواء كانت عقوبات 
مالحقا بنظام يسجل عليه خمالفاته، وهو ما نعتقد أنه يساهم حتما يف تعديل اجتاهات هذا املخالف 

         السائقني حنو حتقيق متطلبات السالمة املرورية على الطريق.
   :التاسع تساؤلنتائج ال. 9.2

 ب حادث مروري)(ارتكاهناك فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينة تعزى ملتغري  هل" ومنطوقه
  "؟يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

ن قسم الباحث درجات األفراد لفئتني، األوىل تتعلق بأولئك الذيلإلجابة على نص التساؤل   
ق بنظرية األوىل، تتعلائق نفسه هو املتسبب فيه، والثانية سبق هلم ارتكاب حادث مروري كان الس

لداللة الفروق بني متوسطي   )tداللة الفرق بني درجات الفئتني اعتمد الباحث اختبار ( والختبار
 للتحقق من منطوق فرضية العدم اليت تشري إىل عدم وجود فروق معنوية بنيجمموعتني مستقلتني، 

درجات االفراد يف الدرجة الكلية على مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية تعزى ملتغري 
مع عدم مراعاة نتائج قيم الفروق بني الدرجات على الفقرات املشكلة لكل ارتكاب حادث مروري، 

ة املقياس فقد متت �رد التحليل املعمق للنتائج فيما بعد، ومت تلخيص نتائج املعاجل بعد من أبعاد
  اإلحصائية يف اجلدول التايل:

  ةيف الدرجة الكلية واألبعاد منفصلرتكاب حادث مروري الفرق املعنوي حسب متغري ا ) اختبار داللة41جدول رقم (
  ملقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية

  

االنحراف   المتوسط  الفئات / ن  نوع الدرجة
 F SIG T  المعياري

)2TAILED(  
SIG  DF  

ات الكلية ـالدرج
  على المقياس

  34.725  111.78  )75( نعم   
1.600  0.208  1.913  0.057  158  

  36.25  101.01  )85(      ال
 الدرجات على البعد

  األول
  15.70  51.78  )75( نعم   

1.898  0.170  2.281*  0.031  158  
  16.63  46.18  )85(      ال

 الدرجات على البعد
  الثاني

  8.31  24.61  )75( نعم   
0.082  0.775  1.376  0.171  158  

  8.11  22.82  )85(      ال
الدرجات على البعد 

  لثالثا
  10.99  33.70  )75( نعم   

2.179  0.142  1.641  0.103  158  
  11.66  30.75  )85(      ال
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 يشراجلدول أعاله هو قيمة معامل فم الواردة يف ما يلفت انتباهنا عند قراءة القيلعل أبرز     
لتجانس التباين بني درجات ا�موعتني الكلية على املقياس، حيث تعرب القيمة عن حالة جتانس 

الدرجات، حيث  هذه املرة بني لطريق حنو البحث يف داللة الفروقهد اوهو ما ميُ  ،تباين ا�موعتني
رضية ف�موعتني، وهو ما يشري إىل أن إىل عدم وجود فروق معنوية بني درجات ا )t( تشري قيمة

 )t( شر قيمحيث مل ت ،، واألمر ذاته ينطبق على الفروق يف درجات أبعاد املقياسالعدم قد حتقق

الة عند الذي أشارت فيه النتائج إىل وجود فروق د وهرية دالة باستثناء البعد األولوجود فروق جإىل 
عند حماولة حتليل الفروق الدالة بني ا�موعتني ينبغي اإلشارة إىل و )، شك %5و ثقة %95( مستوى

ة حنو لتعديل اجتاهات السائقني غري املرغوب برامججزئية هي يف غاية األمهية إذا ما أردنا تصميم 
م نفس الصحة خبطأ ليف حبوث ع "رالف شفارتس"السالمة املرورية، وتتعلق هذه اجلزئية مبا عرب عنه 

، حيث يظن الرابح يف ألعاب احلظ أن احتمال رحبه يف املرات التالية لفوزه سوف ومونت كارل
ح نظريا" كما هو بغض النظر عن مرات الرب"ينخفض، وهذا غري صحيح ألن احتمال الربح يبقى 

 بأي حال ما ال يعين تعرض الشخص خلطرواخلسارة، واألمر نفسه ينطبق على املصائب، حيث أن 
ومنها حوادث السري، وهذه نقطة هامة جيب االلتفات هلا  الحقةخطار ضه ألاخنفاض احتمال تعر 

مفاده  حيث يتبىن بعض الناجني موقفا" دفاعيا " ،لناجني من هذه احلوادثتعديلنا الجتاهات اعند 
غري أن ) 2002حممد النابلسي،(أن جناته من احلادث املروري السابق تلقحه ضد خطر حادث الحق، 

حرصا  كثرأتتجاوز هذه اجلزئية وتشري إىل أن الذين سبق هلم ارتكاب حوادث مرورية نتائج الدراسة 
  طلبات السالمة املرورية من غريهم بالنظر إىل قيم املتوسطات احلسابية.على حتقيق مت

  
  التشخيصية الجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية حتليل عــام لنتائج الدراسةثالثا: 

واقع رؤية تشخيصية للم من خالله الباحث الذي يقدّ التشخيصي ضمن أبعاد هذا اإلطار     
من منطلق اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية تكون أساسا لكل مقرتح يؤسس لبناء  املروري

عام عن اجتاهات  هائج املتوصل إليها واليت تكشف بوجتعديل االجتاهات، واتساقا مع النتلج برنام
لتقديرات امدلوالت تلك  املرورية، ميكن الذهاب بعيدا إىل ما وراءسلبية غري مرغوبة حنو السالمة 

الوصفية ة التشخيصية االستكشافيدراسة  عنها يف نتائج اللنكشف أن اجتاهات السائقني املعّرب 
ت املقياس، بل فقرا إلجابة علىليست وليدة حلظة املالمح اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية 
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بت خالل املراحل العمرية للسائقني، ويتعني علينا إذا ما أردنا بلوغ ترسّ  ةهي نتاج تراكمات عديد
ة انعكاس تشكل تلك االجتاهات، ودرج ةسريور تتبع يؤسس لبناء برنامج متكامل األركان فهم معمق 

مضامينها على سلوكيات السائقني يف الطريق، وميكن الوقوف على كل ذلك من خالل منافذ متباينة 
يركز األول  ،مجمتشيا مع العنوان العريض للربنا رب كل منفذعِ حددها الباحث تبعا للجزئيات املتناولة 

 ليتاهات حنو السالمة املرورية ومبدأ القيادة الوقائية اومن زاوية سيكولوجية على التداخل بني االجت
ذه املرة بينما يركز الثاين ومن زاوية سوسيولوجية ه حتقق سالمة السائقني على الطريق، أªاعتقد ن

مع، ومن مث ا�ت داخلعلى أن اجتاهات سائقي املركبات ما هي إال انعكاس للقيم املرورية السائدة 
تغيري ن تأخذ مببدأ أ تغيري االجتاهات احملددة لسلوك سائقي املركباتحماولة تروم فإنه يتعني على كل 

عىن أساسا باملنظور راسة توألن الد السائقني،وبالتبعية األفراد إزاء املسألة املرورية ا�تمع العام  فكر
برنامج  ومن خاللجتماعي ملوضوع السالمة املرورية من خالل مفهوم االجتاهات النفسية السيكوا

السائقني حنو  املشكلة الجتاهاتا�تمعية فقد تضمن املنفذ الثالث تصورا لألنساق نفس اجتماعي 
  وفيما يلي عرض للتحليل العام لنتائج الدراسة عرب تلك املنافذ:السالمة املرورية، 

 ): عالقةو السالمة املرورية (أية القيادة الوقائية واالجتاهات النفسية للسائقني حن .1.3

إذا ما سلمنا مببدأ أن األخطار احلياتية املهددة لسالمة األفراد عموما نوعان (قدرية وأخرى     
قابلة للسيطرة) فإنه ميكن إدراج حوادث املرور باعتبارها سببا رئيسا يهدد سالمة األفراد، يرجع غالبا 

دفاع، أو ملرور، أو التهور واالنأو اجلهل بقواعد ا ل مع الوضعيات احلرجة على الطريق( خلطأ التعام
يت حتقق كافة ال نطلق أن القيادةالرغبة الالواعية باختبار مواجهة اخلطر)، ضمن الفئة الثانية من م

ائج الدراسة وحيث أن نتح السائق ضد التعرض خلطر حوادث املرور، لقّ اإلجراءات الوقائية الالزمة تُ 
ا مرغوبة) حنو السالمة املرورية، فإنه ميكن القول استنادقد أشارت إىل وجود اجتاهات سلبية (غري 

 أفراد العينة ن أغلب السائقني منلفقرات املقياس واستنتاجات الباحث املنبثقة من الواقع املروري أ
ز السرعة تربره مجلة من املؤشرات السلوكية مثل (جتاو وهو استنتاج يهملون مبدأ الوقاية يف القيادة، 

تجاوز اخلطري، عدم االهتمام بسالمة املركبة) واستصحابا هلذه املؤشرات ميكن الوقوف املسموح ©ا، ال
  على صحة هذا التشخيص جبملة من الدالئل أبرزها:

 نقص الوعي مبفهوم القيادة الوقائية: .1.1.3

إن نقصا يف متثل مفهوم القيادة الوقائية يؤدي حتما إىل اإلخالل بأسس معادلة منع احلادث     
توقع اخلطر .1حتققها القيادة الوقائية، واليت تتطلب من قائد املركبة اإلملام بثالث خطوات هي ( اليت
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  )512هـ،ص1418(خالد هالل،التصرف يف الوقت املناسب) .3رد الفعل السليم .2
ُ
هملة وهي املبادئ امل

ة منع ادللدى أغلب السائقني، فمبدأ توقع اخلطر مثال والذي يشكل الركن األول من أركان مع
جتاهات لسائق النموذجي الذي حيمل ااحلادث يبدأ مبجرد جلوس السائق خلف املقود، حبيث يهيأ ا

رد الحتماالت وهي �يئة عقلية وج ،حنو السالمة املرورية نفسه ألخطار حمتملة قبل وقوعها إجيابية
ضباب التساقط األمطار، (ثل ـم ةتستثريها الظروف احمليطة بالسائق وتزيد يف درجتها ظروف استثنائي

  كثيف، املرور بالقرب من املدارس تزامنا مع خروج التالميذ أو املرور بأحد الشوارع إنارته ضعيفة)ال
  . تشوه يف مدركات السائقني للعالقة بني القيادة الوقائية والسالمة املرورية:2.1.3

 واليت تعتمدية، يات القيادة الوقائتتحدد السالمة املرورية للسائقني تبعا لدرجة تقيدهم بسلوك      
ع يف و مبدئي توقع التعرض الشخصي للخطر والتصرف السليم، فإدراك اخلطر والقابلية الذاتية للوق

صحة أن حبوث علم نفس ال وك القيادة الوقائية، غرينطالق حنو سلحوادث املرور حتدد نقطة اإل
، فيلجأ الفرد غالبا ما خيضع إلدراك مشوهتشري إىل أن القابلية لإلصابة خبطر شخصي يهدد حياة 

ات وضغوط ذاتيا ملقاومة متطلب ةالفرد ببساطة إىل التقليل من أمهية التعرض للخطر كحجة صاحل
(رالف شفارتس،  ،احمليط الذي يريد إقناع الشخص بإتباع منط سلوكي معني خمالف ملا يتبناه الفرد

على سلوك التدخني الذي يعتمده الباحثون يف جمال علم نفس  التوضيح ذلك وقياس )82ص ،1994
الصحة لفهم السلوك الوقائي الصحي نضرب املثال التايل: لو سألنا جمازا السائقني الذي حيملون 

من السائقني ميوتون  %3اجتاهات سلبية غري مرغوبة حنو السالمة املرورية بالقول (إذا علمت أن 
ينها )  ح؟يوميا بسبب حوادث املرور، فما احتمال أن تكون أنت نفسك واحدا من هذه النسبة

ب السائق غالبا بالنفي، على الرغم من أن ال شيء مينعه من الدخول يف هذه النسبة مادام يسيج
ن هذه اإلجابة بتشويه لباحثو ال يأخذ بأسباب القيادة الوقائية اليت حتقق سالمته على الطريق، ويربر ا

 "تايلور"يسمي و مقتضيات السالمة املرورية، ائية و معريف حلق بإدراك السائق للصلة بني القيادة الوق
 منوميكن تعريفها بإجياز "منط  )82،ص1994(رالف شفارتس، هذا التشويه املعريف بالتفاؤلية الدفاعية، 

خصيا، واألخطار تصيب اآلخرين وال تصيبه هو شتفكري جيعل الشخص يعتقد أن األمور السيئة ال
مد حم( مما حيمله على ركوب املخاطر جبرأة غري عادية تضاعف احتماالت تعرضه للخطر"

أن إننا جند ف ،التحليلي على السلوك املروري للسائقنيا ما أسقطنا هذا التعريف إذ )2002النابلسي،
صيب اآلخرين ي حنو السالمة املرورية يعتقد أن خطر حوادث املرور االسائق الذي حيمل اجتاها سلبي

 ،وال يصيبه هو شخصيا، وهو ما جيعله يهمل مقتضيات القيادة الوقائية اليت حتقق سالمته املرورية
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نه حمصن ضد حوادث املرور، فنجده (غري مهتم بسالمة املركبة، ال حيرتم قواعد ونظم أما دام يشعر 
ة الالواعية على الطريق تعكسها سلوكيات مثل السرعة املفرطة، التجاوز يف املنعرجات املرور، املخاطر 

والطرق الضيقة وعلى اخلط املتصل)، وكل ذلك نابع من تشوه معريف حلق مبدركاته حول القيادة 
الث مستويات حسب اختالف السائقني إىل ثة املرورية، ويتدرج هذا التشويه الوقائية وصلتها بالسالم

   على النحو التايل:) 2002النابلسي،حممد ( صهاخل
 اجلهل التام بوجود خطر حوادث املرور. -
 وعي اخلطر مع استبعاده عن الذات. -
  معرفة سبل الوقاية مع عدم االلتزام ©ا. -

ثاال العالقة بني القيادة الوقائية والسالمة املرورية نضرب م إدراكتدرج التشوه يف  ضيحولتو     
بادئ القيادة والذي تعتربه م ،املفرطةعن واحد من أكثر العوامل تسببا يف حوادث املرور وهو السرعة 

الوقائية أمرا متييزا خيضع خلصائص السائق ومؤهالته، وأهلية املركبة والظروف العامة اليت جيري ضمنها 
اقة، فأوىل درجات التشويه جند فيها السائق غري مدرك لعالقة السرعة املفرطة حبوادث فعل السي

أو القول بأن السرعة نادرا ما تكون سببا للوقوع يف حوادث املرور، ويف الدرجة التالية جند  ،املرور
مكانية تعرضه إغم قناعته للصلة بني السرعة املفرطة والتعرض للحوادث إال أنه يستبعد ر السائق و  أن

ادث بسبب يعزو تعرضه للح الدرجة األخرية جند أن السائق ادث بسبب السرعة، ويفهو شخصيا حل
حث بالسرعة إىل خطأ غريه على الطريق، وهو ما يشري إىل مؤشر حيمل العديد من الدالالت ينبغي ال

ة يف جمال علم دالذي شكل موضوع حبوث عدي -لألفعال وهو العزو السبيب اخلاطئ يف جزئياته، 
وأªم هم  ،وذلك حينما مييل السائق إىل تربير أخطائه يف القيادة إىل غريه -النفس االجتماعي

          )2002النابلسي،حممد (السبب يف وقوع احلادث.
ن متلكم هي املؤشرات الرئيسية الثالث اليت تقف خلف التشويه املعريف ملدركات السائقني     

ة إذا ما السالمة املرورية، وهي مؤشرات متحتمة املعرفائية و العالقة بني القيادة الوقحول أفراد العينة 
ولعل ما  ،لتعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية سياسة وقائية أو حىت عالجيةأردنا رسم 

بالدنا هو  اليت تبنتها اجلهات املعنية باملسألة املرورية يفاملرورية ية محالت التوع يربر فشل معظم
قصورها عن فهم تلك املؤشرات، فعند حتليلنا ملضامني تلك احلمالت جند أªا تعتمد على حمورين 

 ،)Fear Appealوإثارة اخلوف Information Appeal تقدمي املعارف واملعلومات(:أساسني مها
ة إىل إمهال فباإلضاف ،ولعوامل عديدة اإلسرتاتيجيةيدع جماال للشك فشل هذه ال وقد ثبت مبا 
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اهلدر الناجم و تعيني والالالعشوائية من حالة فهي تعكس ، مبادئ القيادة الوقائية يف التثقيف املروري
عن قراءات  فتصميم احلمالت ينبغي أن ينبثق غري متعرضة للحوادث،عن خماطبة فئات غري معنية و 

متأنية للواقع املروي والذي يكشف لنا أن فئة الشباب هي الشرحية األكثر عرضة حلوادث املرور، 
ستهدفة يف امل للشرحيةالمية املناسبة اإلع مت تدارك هذا اخلطأ جند أªا ال ختتار املادةما حىت إذا 

طأ خليمة حتمل إحياءات باالنتشار الواسع للمشكلة، وهو كما أªا تستخدم لغة غري س ،احلملة
تجيب باجلدية يسال باحلملة مهور املستهدف من العزاء جيعل اجلألنه يشكل نوعا  ينبغي مراجعته

ورغم القناعة الراسخة بأمهية حموري التعريف  )2002النابلسي،حممد ( ،الالزمة ملضمون الرسالة اإلعالمية
والتخويف، إال أنه ينبغي استصحا©ما بثالث ميكن اختصاره بدينامية حتويل كل من املعرفة واخلوف 
من مستوى النية إىل مستوى القرار، أو ما يعرف بلغة السيكولوجيا االجتماعية بطور الدافع وطور 

الرغبة و داخلي بني السلوك املروري السليم صراع ار نتيجة اإلرادة، ففي طور الدافع حيصل االختي
 )2002،نابلسيالحممد (إلرادة حتويل النوايا إىل أفعال،وإغراءات السلوك املعاكس، بينما يتضمن طور ا

. 2.إدراك اخلطر 1(ثالوث السريورة املعرفية للقيادة الوقائية  من خاللوميكن إدراك هذه الدينامية 
   .توقع النتائج)3الذاتية توقع الكفاءة 

  مة املرورية:اجتاهات السائقني حنو السالعالقتها بتشكل . القيم االجتماعية املتعلقة مبسألة املرور و 2.3

الذي و  سبق اخلوض يف عناصر سابقة حول املنظور السوسيولوجي ملوضوع السالمة املرورية    
ثل دور وقيمة متاهلوة الثقافية بني  مفهومنطالقا من إ املرورية حاولنا من خالله تشخيص املشكلة

(السيارة) وحسن استخدامها واإلفادة منها، واستصحابا هلذا التشخيص ينبغي الوقوف عند انعكاس 
القيم االجتماعية املتعلقة باملسألة املرورية على اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية، حيث يشري 

وري ميكن تكييف حمتواها مع واقعنا املر  يةالقيماملؤثرات لة من إىل مج )50-47ص  ،1997(حممد الوهيد،
مة املرورية، قصد اخلروج بتشخيص مالئم يساعد على فهم تشكل االجتاهات السلبية حنو السال

  على النحو التايل: يةلقيمتلك املؤثرات اميكن إجياز أبرز و 
عيد، ترتبط بعامل الوقت إىل حد بفحياة املدن وهي قضية عميقة اجلذور،  إدراك مفهوم الوقت: �

حداثيات مل تستوعبه بعد، ومل يتكيف األفراد مع إاالجتماعية  ذي يبدو أن قيم السائقنيوهو األمر ال
معظم (السائق) رد الفحيث يستغرق ، ، وإن خضعوا هلا فهم مل يستوعبوها بعدقلة احلضاريةهذه النُ 

إىل جتاوز السرعة  يضطرفيف وقت ضيق ليسابق الزمن ركبته أعمال جتعله ينطلق مبجمامالت و  يفوقته 
سوء ل ذلك للوقت، وكنظرًا لضيق اوتفقدها سالمة املركبة ل به، غري آاإلشارات الضوئيةاحملددة و 
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لو   يهارين ملخاطر كان من املمكن تفاديعرض نفسه واآلخنشاطاته اليومي، مما جيعله  إدارة برنامج
حممد ( ًا ناضجًا لدى السائق ومجيع أفراد ا�تمع بالتبعية.كانت قضية إدارة الوقت متثل مفهوم

 )47، ص 1997الوهيد،
م الغريية عند وتراجع قي مليدانية الكثري من مظاهر الفرديةا تكشف املعاينة :قيم الغريية تراجع �

 جتسد املثال ال احلصر بعض املظاهر اليتذكر على سبيل أن نوميكن السائقني على الطريق العام، 
كة حر  يف األماكن غري املخصصة ويف وسط الطريق مما يؤدي إىل إعاقة هذا احلكم (الوقوف

ثل ) إن تشخيصا مماثال لتلك املظاهر السلوكية قد يكون سببا رئيسا يف التنبيه ملخدمي الطريقمست
رة اجتماعية باألساس  املرور فكن قواننيهم السائق أليف السياقة مج تعليموتداركها يف برا ،هذه القضايا

سائقون هذا وحينما يدرك ال لطريق وحتقيق سالمتهم مجيعا،جعلت لتنظيم حركة األفراد على اإمنا 
ت وغرس قيم األمانة مع الذا ميكن حينها إبدال قيم الفردية واألنانية ومعاداة رجل املرور، املبدأ

 املرور على عدم خمالفة نظمفهوم قواعد النظام، ليحرص السائق مب قوة القانونواستبدال مفهوم 
وصيانة املركبة والبعد عن القيادة اخلطرة املفضية إىل خماطر تلحق بالسائق نفسه أو اآلخرين، والعمل 
دوما على أن يكون السائق من خالل سلوكه أمنوذجا لغريه من السائقني لرسم صورة مؤثرة للذات 

 )50، ص 1997مد الوهيد،(حم ية.االجتماع

غوط على األفراد الكثري من الضطبقي التفاوت التطرح قضايا  :بة مرآة ملكانة الفرد يف ا�تمعاملرك �
 اعي،جزًء من املظهر االجتممثل هذه الظروف يف  يف ا�تمعات النامية، وقد أصبحت السيارة

ر يف سعرا، ساهم على حنو غري مباشلى على امتالك السيارة األحدث واألغ والتنافس بني األفراد
حركة  امتألت الشوارع بالسيارات، وأصبحتف Consuming Values، ترسيخ قيم االستهالك

ن السيارات احلديثة يف مدينة لندن تسري حاليا ، بل إ Angoisseللحصر النفسي ةاملرور بطيئة ومثري 
اليت ميكن أن تبلغها سيارة  السرعةوهي ، )سا كم/12(بسبب االزدحام املروري بسرعة ال تتعدى 

 )48، ص 1997(حممد الوهيد، .)19(مصنوعة يف القرن 

من أهم عوامل تراجع معدالت السالمة املرورية للسائقني هو قصور املعرفة حول  العالقة مع اآللة: �
ا م طبيعة السيارة، حيث تتعرض غالبا لإلمهال والتغيري اهليكلي أو عدم صيانتها واستخدامها لغري

دون التعامل مع اآللة بف لى الطرقات مصدر خطر على اآلخرين،خصصت له، مما جيعل وجودها ع
مصدر �ديد  لدى األفراد جعلت السيارة )Me First(حرص أو إدراك خلطور�ا، والذاتية املرتفعة 

قني لسائاسواء كانوا من املشاة أو من ركاب الوسائل األخرى، والنتيجة أن  ،لسالمة وأمن اآلخرين
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يف وحيذف من يض، فنفعية سيارات ركوبون سيارات النقل إىل حيوليف ا�تمعات النامية عموما 
وما ينجم  وريةتايل يزيد معدل احلوادث املر مما خيل بسالمتها وأدائها على الطريق، وبال ،املركبة ما يريد

 )48، ص 1997(حممد الوهيد، ط نفسه إىل سواه من أفراد ا�تمع.عنها من آثار تتعدى املفرِّ 

ندفاع وسرعة اإل ما يؤخذ على شعوب الشمال اإلفريقيبني : من Male Values قيم الذكورة �
وهو وصم تؤكده الكثري من سلوكيات السائقني على الطريق، فنجد أن أغلبهم ينفعل  ،الغضب

، وهو مرأةاملتجاِوز إإذا كان حّدة درجة ذلك الغضب  ب ألن أحد السائقني جتاوزه، وتزدادويغض
َفرط فيها، وهو املربر ذاته الذي ميكن أن نعلل به س

ُ
 االبن نحملوك ال ميكن تربيره إال بقيم الذكورة امل

اساً هلذه وهو غري مؤهل أس اراة أبناء جيله أو خلدمة أسرتهسيارة �رخصة القيادة، ال لالذي ال حيم
ونتائج هذه القيم اخلاطئة  )48، ص 1997(حممد الوهيد، ك،وما تتطلبه من روية واتزان يف السلو املهارة 
امجة ، وترتفع فيها معدالت احلوادث النتعاين منها اجلزائر على وجه التحديد -تزال وال –عانت 

يت وقد أشارت اإلحصائيات ال ،جممل حوادث املرورعن قيادة الصغار للسيارات وانعكاسا�ا على 
حادثا تسبب فيه ) 477( قد سجلت ©ا )2007(ينشرها مركز الوقاية واألمن عرب الطرقات سنة 

 )63، ص2008.ط، أ.و(م.و. سائقون ال حيملون رخصة قيادة.

، ففي ا ا�اليف هذ دوراً خطريا Nepotism Valuesتلعب الوساطة  مظاهر الفساد االجتماعي: �
لنظر ومتنح تصاريح القيادة للصغار وضعاف ا ،كثرية يتم التجاوز عن خمالفي أنظمة املرورأحيان  

مي مما جيعل جزًء كبريًا من مستخد ،أو إشارات الطريق على قراءة مؤشرات املركبةوغري القادرين 
دية املركبات أساساً وذلك لعدم توافر شروط الصحة اجلس من الفئة اليت ال حيق هلا قيادةالطريق هم 

لديهم، إال أن عمليات التساهل النامجة عن املعرفة الشخصية الستخراج التصاريح واملعرفة الشخصية 
فتتحول  ،افر لتضع فئات من الناس أمام مقود املركبةكلها تتض  ،املوظفة لتجاوز عقوبات نظم املرور

 )49، ص 1997(حممد الوهيد،  أداة �لكة.بذلك من وسيلة نفعية إىل

مل وهي درجة احلذر الالزمة حىت وإن  :Defensive Way of Driving أسلوب القيادة الوقائية �
ا املتطورة، حيث نظري� عكسيتحقق اخلطر، هذه قضية ليست مدعومة بقيم ا�تمعات النامية على 

أن احلذر نوع من اجلنب أو قلة اإلميان، وهذه قضايا فكرية  ونعتقدوي فهم القدرالسائقون  يسيء
اضح لتحديد جير حوهلا حوار و  ومل يت اصطرعت مع قيم احلياة احلديثةتضاف لسابقتها من القيم ال

 )50، ص1997(حممد الوهيد، خطوط الفصل بني السلب واإلجياب.
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انتظار إشارة عبور املشاة غري الزم ألن من عابري الطريق يرون أحياناً أن : Pedestrians  املشاة �
عل اغتنام مما جي ،قائدي السيارات أيضًا ال يلتزمون بذلك، خاصة وأن الدوران إىل اليمني يستمر

فرصة توقف سيل السيارات أو قلة السيارات هو مؤشر كاف للعبور، وليس نظام العبور ذاته من 
كثرية من إدارات املرور فيما يتعلق حبوادث خالل اإلشارات الضوئية، وهذا ما تؤكده إحصاءات  

املشاة مع املركبات، وغالباً ما يكون أحد الطرفني متجاوزاً للنظام إما عابر طريق سار دون مالحظة 
بة ، وقد وصل نقطة العبور دون مراعاة السرعة املطلو مركبة مل يلق باًال للمارة أو قائد ،إشارة العبور

 )47، ص 1997مد الوهيد،(حم .أو التهيؤ لذلك للتوقف

 خالصة: 

سلوك  فهمرمبا يكون وقوفنا يف هذه الدراسة على مفهوم االجتاهات كمدخل رئيسي ل    
من حدوده، التخصص الذي متت ضخاضعا لضرورات علمية تتعلق أساسا بتوجه الدراسة و  السائقني

 حكم يف السلوكفهم والتالنه ال ميكننا أن ننكر أن مفهوم االجتاهات يتيح يف حد ذاته إمكانية غري أ
 من ل االجتاهات النفسية عند األفراد، حيث تنبثق نوى الكثريتشكّ  نطالقا مما تشري إليه نظرياتإ

ميكن تعديلها ما إنه فاجتاهاتنا النفسية يف مرحلة الطفولة، حىت إذا ما تبني أªا اجتاهات غري مرغوبة 
، وإذا ما أردنا أساسا أن يكون نوع دام هذا األخري ممكنا بلغة أهل السيكولوجيا االجتماعية
الل الرتكيز فيمكننا بلوغ ذلك من خ ،االجتاهات اليت حيملها السائقون حنو السالمة املرورية إجيابيا

  ة ألعمارهم.يق منذ املراحل املبكر على تعليم األطفال قواعد وآداب الطر 
ة املرورية أن مفهوم السالمخطأ ري إليه ألن الكثري منا يعتقد قد يبدو غريبا هذا الذي نش     

تعليم املروري إلزامية الإذا نربر  ذايتشكل عند السائق أثناء وبعد احلصول على رخصة القيادة، فبما
-4(اوح أعمارهم بني ترت  وختصيص نصف ساعة على األقل أسبوعيا لتلقني أطفال ،املبكر يف هولندا

ر جلوء أغلب الدول املتطورة إىل ومباذا نفسّ  )2، ص2006(جووب قووز،سنة بعض قواعد املرور، ) 12
ملرور واحلرص ا ة لتعويد األطفال على إتباع نظمإنشاء مدن صغرية حتتوي على أنظمة مرورية متكامل

 املراحل درس يفعلى السالمة، ومباذا نفسر أيضا أنه يف الواليات املتحدة األمريكية هناك مادة تُ 
هـ، 1418،(خالد هاللاملبكرة من أعمار الطالب بعنوان "السالمة املرورية وأساليب القيادة الصحيحة" 

رورية جدير ن مفهوم السالمة امل،أليست كل هذه املربرات وغريها سبب لتصحيح االعتقاد بأ)508ص
بأن يكون أحد حماور التعليم يف مناهجنا الدراسية، إن مجلة النماذج السابقة دليل كايف على أن 

لذا  ،حدد إىل حد بعيد يف املراحل مبكرة ألعمار السائقنيتاجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية ت
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فيما بعد لنا  قليحالصغرى حة الرتكيز على الفئات الصحي وجب علينا إذا ما أردنا توجيهها الوجهة
   .مستقبال منةأن نفكر ونتخيل طرقا آ

أما ان، املرورية عند السائقني غايت إن للبحث يف مفهوم االجتاهات النفسية حنو السالمة    
 هي تلك اليت أشرنا إليها قبل قليل (الرتكيز على تلقني مبادئ السالمة منذ الصغر)، وأمافاألوىل 

حنو السالمة  ية)االجتاهات السائقني غري املرغوبة (السلبالسلوك املنبثق عن الثانية فهي تتيح تعديل 
يشري الرتاث و بل للتعديل والتطوير، ااملرورية ما دامت االجتاهات النفسية مكتسبة، وكل مكتسب ق

األديب للسيكولوجيا االجتماعية إىل العديد من األساليب املمكنة لتعديل االجتاهات سبق اخلوض 
خص جمتمعة توجهني لالكثري منها يف عنصر تعديل االجتاهات ضمن الفصل السابق، وتُ تفصيل يف 

قنيات الثواب تاعتماد على ممكنني لتعديل االجتاهات، األول سيكولوجي يأخذ مببادئ السلوكية 
، موضوع االجتاه حولتزويد األفراد باملعلومات والعقاب والكف، ومبادئ اإلرشاد عن طريق 

رجعي للفرد امل اإلطارواالتصال اجلمعية وتغيري خربات األفراد، وتغيري  اإلعالمواستخدام وسائل 
سوسيولوجي أما الثاين ف، ةاإلرشاديوتغيري اجلماعة املرجعية، والتعليم املدرسي، وتكوين اجلماعات 

مة يف اخلدمة االجتماعية والذي يقوم على التقسيم الشائع لطرق اخلديعتمد على املنظور التقليدي 
لى املستوى ، فع)طريقة خدمة الفرد، طريقة خدمة اجلماعة، طريقة تنظيم ا�تمع(االجتماعية إىل 

، وعلى اءواإلحيوالشرح النظري  واإلقناعاالجتماعي أن يستخدم النصح  لألخصائيالفردي ميكن 
لتوجيه وتعديل  Group Dynamicsاملستوى اجلماعي ميكن له استخدام ديناميكية اجلماعة 
على أثناء اجتماعات اجلماعة، و  واإلقناعاجتاهات أعضائها، فضال عن أساليب املناقشات والندوات 

د االجتاه املستمر لتوكي اإلحلاحبصفة عامة مع  اإلعالماملستوى ا�تمعي ميكن استخدام وسائل 
تقمص ملية ل عيسهُ ذات تأثري داخل ا�تمع، من شخصيات  سائقنيأمثلة لل إعطاءاملرغوب، مع 

  )292، ص1995(عبد العزيز النوحي، .ا السلوكيةتقليد أمناطهو 
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  توطئة: 

يل سلوك مستهل هذا الربنامج هي اإلقالع حنو تعد د عليها يفالفكرة اليت ينبغي التشديإن 

على مبادئ وأسس السيكولوجيا االجتماعية يف اإلحاطة مبفهوم  االسائقني على الطريق اعتماد

على مكوناته  جبال تأثري ممنه اولن يكون التعديل ممكن  ،حنو السالمة املروريةاالجتاهات النفسية 

و مفككة على حدة اعتمادا على مدارس تعليم السياقة اليت يوكل إليها مهام جمتمعة كنسق واحد أ

إعداد سائقني مهرة وتشريبهم بالقيم املرورية اليت تعلي من مبادئ السالمة املرورية وترسخها يف 

 ،اقةعليم السيت وال ميكن بلوغ هذا أو ذاك بال متثل قومي لبيداغوجيا ،مظاهر السلوك القيادي للمركبة

 و مهارة يف التجاوز بقدر ما هي امتثال طوعي لقواعد السلوك القوميفليست السياقة إحاطة بقانون أ

ا مبعلى الطريق واحرتام حلقوق اآلخرين على الطريق مبا يكفل سالمة الراكبني واملشاة وبيئة الطريق 

يال تكوينيا يتأسس على مجلة ، من أجل ذلك يقدم الربنامج دلحوت من شجر أو دواب أو عمران

من املبادئ وفق أسلوب بيداغوجي يراعي إمكانات السائقني ويشرتط لنجاحه مجلة من االقتدارات 

سطرة جتاوزا ج املمينبغي امتالكها من طرف املكون من أجل بلوغ الغايات اليت ترومها أهداف الربنا

 تكوين السائقني يف -ن صح تسميتها كذلكإ –حلالة االخفاق اليت أفرزpا البيداغوجيا التقليدية 

uاملسجد ليست األسرة واملدرسة و تمع يف مسألة الرتبية املرورية فوسعيا الستشراك قطاعات ا

، لذا وجب العناية بكل تلك املؤسسات دين مبعزل عن هذه األزمة وآثارهاومنظمات اuتمع امل

يا مع مطلب السائقني حنو السالمة املرورية متش الرمسية والالرمسية يف مسألة تكوين وتعديل اجتاهات

التخصص يف الدراسة لذا فإن مبضع التشريح السيكواجتماعي سيغور مرتني يف جسد املسألة املرورية 

ن األزمة املرورية تأسيسا على ما تشري إليه تقارير حوادث املرور ع يف بالدنا تارة من أجل التشخيص

، حينها يغدو البحث يف سلوك من تلك احلوادث )% 90(من وقوف العامل البشري وراء أكثر 

السائق أكثر من ضروررة حبثية ولن جتد يف جمال السيكولوجيا االجتماعية ما هو أفضل من مفهوم 

عل ، وتارة أخرى حينما جلى الطريقاالجتاهات كأداة مساعدة لفهم آليات تشكل سلوك السائق ع

  الطريق. جل تعديل سلوك السائقني علىمن أح ترتكز حول مفهوم االجتاه من مبادئ الربنامج املقرت 

إن اuتمع هو الذي يطرح القضايا دائما أمام البسيكولوجيا االجتماعية على حد تعبري 

 وال ميكن للمرء الذي ميتلك مناهج البحث واملعارف النظرية أن" )موسكوفيتسي(الباحث الفرنسي 

غالينا (."السيكولوجيا االجتماعية دون إدراك قضايا جمتمعه االجتماعية يصبح عاملا جيدا يف جمال
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لالنطالق حنو بناء برنامج نفس  على هذا األساس تشكلت الشرارة األوىل )5، ص1982أندرييفا، 

إلجابة عن تربز حاجة ملحة ل اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية وهنا

  هي: على سبيل التبسيط يف هذا االستهالل هبرنامج نفس اجتماعي ؟ واإلجابة عن : ملاذا هوسؤال

   أوال: ملاذا هو برنامج نفس اجتماعي

موضوع  نس واملنطلقات: حيث يعتقد الباحث أهو برنامج نفس اجتماعي بالنظر لألس �

دارية األمنية الطبية القانونية واإل (حوادث املرور كان على مدار عقود حمل اهتمام العديد من العلوم 

وبدرجة أقل السيكولوجيا االجتماعية على الرغم من بروز هذا العامل يف حبك سلوك السائقني  )

لة جادة لذا فإن كل حماو  ،و ذاكملرورية السائدة يف هذا اuتمع أفهي نتاج القيم ا ،على الطريق

ة أو القيم بدرجة يلتعديل هذا السلوك وتروم االستدامة فيه ال يسعها جتاوز مفهوم االجتاهات النفس

 يف مقابل غزارة االهتمام الذي أبداه الباحثون يف جمالفيه أقل بسبب ضآلة الرصيد البحثي 

أجراه uلة  يف مسح )روكيتش( السيكولوجيا االجتماعية مبفهوم االجتاهات النفسية حيث أشار

إىل غاية  )1961(يف الفرتة املمتدة من  psychologycal abstractامللخصات السيكولوجية 

وأرجع  ،انتهى منه إىل أن هناك مخس أو ستة دراسات لالجتاه مقابل دراسة واحدة للقيم )1965(

لوكه أكثر أمهية يف حتديد سذلك لإلميان العميق لدى كثري من الباحثني بأن اجتاهات الفرد 

ماعي من القيم كما تصور بعضهم اآلخر بأن االجتاهات أكثر قابلية للتغيري من القيم هذا االجت

و ما يشري هات مقارنة بأساليب قياس القيم وهباإلضافة إىل التقدم امللحوظ يف أساليب قياس االجتا

امج يستهدف حثية حول املفهوم لبناء برنإىل جناعة البحث يف املفهوم والتأسيس على املقوالت الب

   ) 533، ص2012كولن فريزر وآخرون ،  ( تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية.

هو برنامج نفس اجتماعي بالنظر إىل حماولة توظيف مفهوم التنشئة االجتماعية قي تشكيل  �

سلوك السائقني وتقدمي برنامج يتبىن منظورا يعتقد من خالله الباحث أن تشريب الفرد بقواعد 

 السالمة املرورية ال ينبغي أن يبدأ حلظة الرتشح لنيل رخصة القيادة بل أن يكون جزءا حمدد املعامل

يف مضامني املنهاج الرتبوي وموضوع اشتغال من املدرسة واملسجد واألسرة حتقيقا لواحد من أهم 

مرتكزات هذا الربنامج وهي أنواع الضبط الثالث لسلوك السائق اليت يقدمها الباحث يف الربنامج 

سلوكي واملعريف لحول التعلم االجتماعي أو ما يعرف بالتوجه ا )جوليان روتر(املقرتح استنادا ملؤلفات 

نواع شكل أحيث تاالجتماعي يف علم النفس االجتماعي وما بات يصطلح عليه بنظرية الضبط 
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الضبط الثالث قوة قاهرة على الفرد من أجل متثل قواعد حسن السياقة على الطريق وهي تتدرج 

الرقابة  ةوفق حلقات ثالث مرتابطة يأخذ بعضها برقاب بعض تشمل الضبط الذايت والذي ميثل حال

ع و الفردية الذاتية على السلوك مبا يتوافق مع القواعد الناظمة حلركة السري على الطريق بينما يشري الن

ليت قوة القانون حيث يتمثل األفراد قواعد املرور خوفا من العقوبات ا الثاين إىل الضبط القانوين إىل

ي الذي ميارسه  نوع من قوة القهر الرمز يفرضها القانون على خمالفيه يف حني يشري النوع الثالث إىل

اuتمع ممثال يف األفراد الذين ينتمون إليه ويتمظهر يف استهجان سلوكات ال تتسق مع القيم السائدة 

يف اuتمع لتشكل جمتمعة عوامل ضبط وردع على السائق االنصياع لضوابط السري على الطريق 

نية  االسرتاتيجية الردعية اليت تنتهجها الوصاية املعسائقا كان أم ماشيا جتاوزا حلالة االخفاق يف

باملسألة املرورية من خالل ترسانة من القوانني املرورية ثبت فشلها من خالل مظاهر عدم احرتام 

وجتاوز  ي) (شرطقطاع كثري من السائقني لقواعد املرور إال بوجود رجل املرور دركيا كان أم رجل أمن 

رورية يف غياب هذا العنصر مما يشري إىل وجود فجوة يف الثقافة والوعي كل األعراف والقوانني امل

امن اخلالل تصحيح مك املروي لدى السائقني ال ميكن مألها إال من خالل اسرتاتيجية تتمحور على

ائقني الصحيح ملغزى قواعد املرور اليت إمنا جعلت حلماية الس ى التمثلئقني وتعمل عليف وعي السا

هم ليسري السائق ورجل املرور مجيعا حنو نقطة التقاء وتفاهم بأن املصلحة العامة هي وليس ملضايقت

سالمة اجلميع على الطريق وهو ما يستوجب قوة ضخ اعالمي عرب قنوات خمتلفة تسهم جمتمعة يف 

 تنشئة قومية للسائقني.

هو برنامج نفس اجتماعي بالنظر إىل ميكانيزمات واآلليات املستخدمة يف الربنامج حيث  �

ينطلق الباحث يف مقرتحه حنو تعديل سلوك السائقني من نظريات سبق عرضها يف عناصر سابقة 

 بوضوح إىل أن التأثري يف أحد مكونات االجتاه يتسبب يف حالة من الالتوازن يسعىمضامينها و تشري 

بعدها إىل البحث عن االتساق بني معارفه القدمية حول املوضوع ومعارفه اجلديدة وهو حبث  الفرد

ربنامج وحيث أن ال ،عن حالة التوازن بني معارفه ووجدانه وسلوكه وهو ما ميثل مكونات االجتاه

سندا ميثل استثارة عرفانية غرضها زيادة تراكم  )السائق(حداث هاته احلالة فإنه يوفر للفرد إيستهدف 

املعلومات لدى السائق املتكون كما يعتمد استثارة وجدانية انفعالية غرضها التأثري يف املكون اهليجاين 

 من قواعد التمهري السلوكي لتكون احملصلة أن ميكانيزم التعديل ةلالجتاه دون أن يهمل تقدمي مجل

نسق واحد كما يتجه حنو مكونات االجتاه منفردة كل على حدة وفق ذلك يتجه حنو مفهوم االجتاه ك

التدبري تسلك مضامني الربنامج مبا حوت من جانب تعليمي أو ارشادي أحد الطريقيثن إىل عمق 
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تفكري يكون طريقا مركزيا يستدعي من املتكون الأن اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية فهو إما 

ثري وإما أن يكون طريقا جانبيا يوظف تقنيات االستمالة والتأشأن املعارف املقدمة العميق والدقيق ب

ج توجيهات ويقدم الربمان ،يف انفعاالت املتكونني واستدراجهم حنو متثل قواعد السالمة املرورية

 للمكون لتوظيف الطريق األنسب إلحداث التعديل املرغوب.

 ات التشخيص ومقرتحات العالج وتقتضيبالنظر إىل منطلق هو برنامج نفس اجتماعي �

غري أن  ،الضرورة األكادميية أن يهتدي العمل بالبنيان املقويل للتخصص الذي تنتمي إليه الدراسة

طبيعة املوضوع جعلت تناوله من زاوية سيكواجتماعية أكثر من ضرورة ملحة يستقيم وفقها كل 

لة عليه العمل حيث انطلق الباحث من مججهد علمي يروم التغيري بفعالية وفاعلية وهو ما درج 

األساسية ولعل أبرز  ئهنامج املقرتح وحتديد أركانه ومبادمنطلقات تشخيصية مهدت الطريق لبناء الرب 

 ،اجلنس (قات هو حتديد مالمح اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية تبعا ملتغري تلك املنطل

سنة  ،جتماعيةاحلالة اال ،خربة التعرض حلوادث مروري ،لتعليمياملستوى ا ،الوظيفة ،األقدمية ،السن

عداد الباحث واعتمادا على مقياس من إ )وخربة ارتكاب خمالفات مرورية ،نيل رخصة السياقة

استندت مضامني فقراته ملقرتح الباحث يف تعريفه ملفهوم االجتاه النفسي حنو السالمة املرورية وهو 

استخالص مجلة من القراءات وكشف مدلوالت تقديرات أفراد العينة على ن من اإلجراء الذي مكّ 

فقرات املقياس باعتبارها انعكاسا للقيم املرورية السائدة يف اuتمع وهي نتاج تراكمات ترسبت خالل 

 املراحل العمرية املختلفة للسائقني.

لربنامج تقدميها اول اهو برنامج نفس اجتماعي بالنظر إىل الصورة الرتكيبية الشاملة اليت حي �

ضمن بوتقة واحدة جتمع فتات حبوث ونظريات اهتمت مبوضوع تعديل االجتاهات جيمع بينها 

املقرتب السيكواجتماعي من ناحية االهتمام والتصميم والتنفيذ لتقنيات ثبت فعاليتها يف تعديل 

أمهية الضخ  نامج يفعلى هذا األساس يستند منظور ومقرتح الرب  ،االجتاهات حنو مواضيع خمتلفة

ليت ا )روكيتش(تعليمية إىل نظرية  )جمزوءات(املعريف الجتاهات السائقني مبعارف مرورية وفق وحدات 

، هذا اه مير حتما عرب التغيري املعريفتقدم إشارة واضحة حول أن تغيري السلوك ومن خلفه االجت

ما جوهر هو اث التغيري املطلوب و حد حالة من الالتساق متهد لعملية إاألخري يستحيل بصاحبه إىل

ماك (رية عن حمتوى ما تقدمه نظتتضمنه نظرية احلكم االجتماعي وال يبتعد منظور هذه النظرية 

حول تعديل االجتاهات الذي يتطلب أول ما يتطلب معرفة مبوضوع االجتاه وأن تغيري هذا  )جوير

منطلقات رة عن فة، وكل ذلك عناوين خمتصو نوعي يف هذه املعر جتاه غالبا ما يرتبط بتغيري كمي أاال
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، غري أن الذي ينبغي اإلشارة والتأكيد عليه هو املنظور السيكو اجتماعي الربنامج النفس اجتماعية

الذي حياول الربنامج ترسيخه انطالقا من اهتمامه بشخصية السائق داخل أسوار مدرسة تعليم 

ماعة كعامل مساعد عاء اجلو ية ضمن عملية تأخذ بأمهية رشادالسياقة والعناية باحتياجاته املعرفية واال

مهية يف اكتساب األفكار اجلديدة على حنو حيول اجلماعة التكوينية إىل مجاعة مرجعية شديد األ

ويقدم لبلوغ ذلك مجلة من اإلضاءات ميكن للمكون توظيفها لتجعل يف »اية املطاف الوعاء 

ظور يصحح وهو منسالمة املرورية للقناعات حنو ما يتصل بالاالجتماعي للسائق جزءا من التكوين 

ول على رخصة للحص ت مبدارس التعليم السياقة من مكانشتات من التمثالت املختلة اليت التصق

ة الفعلية حينها فقط ميكن احلديث عن الوظيف ،السياقة إىل مكان للتلقيح مببادئ السالمة املرورية

وهي حقيقة تعري كل مضمر ومسكوت عنه يقرتن بتلك  ،سائقنيواملنتظرة من مدارس تكوين ال

م عند البحث عن أسابا ارتفاع حوادث السري فقد وجهت يف غري ما مرة أصابع االpما ،املدارس

دارس واpم أصحاا والقائمون على التكوين باغراق الطرق جبيش من السائقني باجلزائر إىل تلك امل

السياقة إال مكانا يزودهم برخصة اجللوس خلف مقود املركبة ويشيع  الذي ال يرون يف مدارس تعليم

خصة ر اآلن يف كثري من األوساط الشعبوية إمكانية احلصول على الرخصة بال اجتياز امتحانات 

 وهو واقع يكشف فساد بعض مسؤويل تلك املدارس وقلة وعيهم خبطورة ما يفعلونه ،قة املختلفةالسيا

رة قانونية اليت تعاقب كل شخص تورط يف شبهة تلقي رشوة بل يتعدى خطو ليس فقط من الناحية ال

ود تستلزم قلوس خلف امليع بالقدر الكايف أن مسألة اجل املوضوع إىل منح رخصة قتل إىل شخص مل

ل الربنامج من أجل ذلك جيع ،ف والقيم اليت حتفظ سالمته وسالمة اآلخرينالتشبع بكم من املعار 

وغاياته من املكون معوال هاما لنجاحه ويفرتض من املكون امتالك مجلة من  استنادا إىل مبادئه

  االقتدارات والكفايات واملواصفات لنجاح الربنامج.

  مبادئ الربنامج ثانيا: 

متعددة  رقني حنو السالمة املرورية من مصادامج املقرتح لتعديل اجتاهات السائيينهض الربن

فاألنسان هو هدفه إن يف تكوينه أو حفظ سالمته اجلسمية  ،هدافهتقوم على مبادئ لتحقيق أ

مع هو وسعيه الدؤوب لبلوغ الكمال، كما أن اuتوالعقلية واالجتماعية كما يستثمر عقله وضمريه 

ى وإن خفي ذكره يف سريورة الربنامج إذ يسعى الربنامج املقرتح إىل تكريس واحد من الغاية الكرب 

اجلزائري  uتمعوتكريس مكونات وخصائص ا ،املصلحة العامة ء مبدأأنظمة اuتمع احلديث وإعال
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تجارب خرى لالستفادة من الاالنفتاح على جتارب اuتمعات األغفال لعنصر املعاصر من غري إ

  العاملية يف ضبط الظاهرة املرورية على حنو أقصى ما أقرته املعرفة العلمية.

 )الرمسية (ن السكونية إن يف جمال الرتبية املقصودة وحياول أن يكون برناجما ديناميا بعيدا ع
و الرتبية الالمقصودة دون إقصاء أو استثناء للقطاعات الفاعلة األخرى يف اuتمع فمنظومة النقل أ

 واألمن والقانون والرتبية مجيعا جماالت للتغيري يف إطار التكامل بني الرتبية واuتمع وهو تكامل وتعدد

ة حقيقية للنجاح لذا فرص فتحليل خصائص اuتمع مينح ،زائريتاريخ اuتمع اجل جيد ركائز له يف

هو إذا برنامج نفس ف قييم التجربة بعلم وحتقيق موضوعي،وجب تفعيله لالستفادة من األخطاء وت

توجيهي و  هو برنامج نفس اجتماعي تكويين ارشادي عقاليناملرورية و  اجتماعي للتغيري ألجل السالمة

رور كافة خطار املهداف اuتمع اجلزائري يف حفظ الوطن واملواطن من أوإداري ويقلع من أسياسي 

  :أما مبادءه فهي

ن مقصد الربنامج ومسعاه هو حفظ النفس واملال من خالل العمل على طاملا أ :املبدأ اإلنساين �

جتنيب اuتمع ما يعوق تنميته مبا ختلفه حوادث الطرق من آثار خطرية وخسائر بشرية ومادية 

 ووعواقب اجتماعية ونفسية عميقة وهوجسمية وما متثله من استنزاف بشري وا»اك اقتصادي 

نامج سالمية اليت يدين ا اuتمع اجلزائري * لذلك فقد جعل الرب مسعى يتفق مع مقاصد الشريعة اإل

من القواعد الشرعية الداعمة لقواعد السالمة املرورية مرتكزا يف بناء احملتوى وتوظيف ما أمكن الوقوف 

عليه من نصوص وتعاليم سامية لضبط سلوك األفراد ترسيخا ملبدا قيومية الدين على الواقع وتسديد 

الزامات الوحي ويتأكد بيان أمهية القواعد الشرعية يف دعم قواعد السالمة املرورية من قابلية احلياة ب

الشريعة االسالمية الستيعاب مشاكل العصر ومواكبة مستجداته استنادا إىل املصاحل املرسلة * اليت 

لة ونفي و جعل منها الشارع مسلكا لرفع احلرج وجلب املصلحة ودرء املفسدة وحتقيق اليسر والسه

اعد مهية هذا املبدأ مع حقيقة توافق قو عن حياة األفراد كما يتأكد بيان أالضيق والشدة والعنف 

السالمة املرورية مع أصول الدين ومقاصد الشريعة كما أ»ا ال خترج عن أصيل تراثنا وعميق فهم 

 ميالدين االسالأسالفنا وال جرم أن يتم توظيف مجلة من الواجبات واآلداب اليت حث عليها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الّدولة دين الثانية من الدستور اجلزائري يف بابه األول تنص أن اإلسالم املادة •

العتبار ااملصاحل املرسلة هي كل منفعة مالئمة ملقصد الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية، ومل يشهد هلا نص خاص ب •

  )59،ص2002،حممد أمحد بوركاب( "أو اإللغاء
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شدها يف جمال التدبري القانوين للسري على الطريق مبا يسعفنا يف تأصيل مفهوم الرتبية املرورية اليت ين

 الربنامج .

ظ يف خدمة التنمية املستدامة ألنه يهدف إىل حف –الربنامج املقرتح  -إذ هو  التنموي: املبدأ �

يهدر  نماعي االقتصادي والسياسي ومنع اإلنفاق العمومي أالطاقات لتحريك عوامل النهوض االجت

خسائر تكبدpا )  2012(حيث سجلت اهليئات املرورية خالل سنة  ،يف صروف األزمة املرورية

مليار دينار جزائري صرفت يف جمال العطل املرضية وتكاليف  )100( اخلزينة العمومية قدرت بنحو

العالج واألدوية والتعويض عن اخلسائر املادية واألضرار اليت حلقت بالطرقات والتجهيزات فضال عن 

نشر يف البالد  (شخص معظمهم يف سن الشباب  )3500(الفاقد االجتماعي املتمثل يف إعاقة حنو 

ذا ترتسم مالمح األزمة املرورية ليس فقط يف جانبها اإلنساين بل ، هك )13/02/2013أون الين 

ل من آثار فإن الربنامج يقلع حنو حماولة التقلي ،تتعداه إىل عوامل التقويض االجتماعي واالقتصادي

األزمة من خالل املبادأة بربنامج ينبغي أن تستتبعه خطط واسرتاتيجيات تستهدف عكس اجتاه 

زيئية وادث املرورية وما ختلفه من قتلى ومصابني وفق منظور يتجاوز الرؤية التجاملنحىن التصاعدي للح

والتدبري القطاعي الرمسي الذي خيتزل موضوع السالمة يف أنشطة فلكلورية مومسية وإحصاءات وعقد 

  .مقارانات

ملرورية فقد  افهو برنامج يأخذ بناصية العلم ويعتمد على نتائجه يف تنظيم الظاهرة  :املبدأ العلمي �

كشفت مجلة من التجارب والنماذج األمهية االسرتاتيجية للبحث العلمي يف جمال السالمة املرورية 

فهو السبيل الوحيد إلدراك املنافذ اليت ميكن من خالهلا الولوج إىل عمق املشكلة املرورية من خالل 

روج حبلول مق من أجل اخلحبث رصني يأخذ بفكرة العوامل املتعددة وال يلغي صفة التخصص والع

 ممكنة هي موضع جتريب يف الربنامج املقرتح .

إذ أنه برنامج يربط بني الفكر والعمل يف بناء الربنامج وحمتواه ويف رسم اخلطط  :العملي املبدأ �

يست السالمة إذ ل ،املساندة له يف اuال االجتماعي ويف العالقات املتجاورة بني اuاالت األخرى

املرورية اليت يستهدف الربنامج املسامهة يف حتقيقها كالما تنظرييا يلقى يف املناسبات بل هي خطط 

وإجراءات عملية ال يتحقق أثرها يف امليدان إال من خالل تكامل واستدماج كل الفاعلني يف املسألة 

  .املرورية مبختلف مشارم وجماالpم
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برنامج ينطلق من مدارس تعليم السياقة بوصفها احلاضنة الطبيعية لتكوين فهو   التكامل: أمبد �
السائقني لكنه يسعى إىل تفعيل أكثر من مؤسسة اجتماعية أو أكثر من جهة ألن املسألة املرورية 
من صميم مهامها فهي قضية جمتمع بأكمله، الكل معين لكن بدرجات متفاوتة تتحدد حسب ثقل 

تية مة املرورية فهناك أسباب كثرية تغذي حوادث املرور يف بالدنا منها البنية التحوزن مسامهتها يف األز 
لوضعية نسيابية حركة السري ومنها االمات املرور وحتيينها مبا يسهل إللطرقات والشوارع ونقص ع

 امليكانيكية للمركبات مبختلف أنواعها القدمية منها واحلديثة اليت ال ختضع لقواعد السالمة، ومن
األسباب ما يتعلق بالعامل البشري بشكل مباشر أوغري مباشر منهم السائقون واملشاة وأصحاب 

تتنوع  وبقدر تنوع أسباب احلوادث ،مدارس تعليم السياقة وأصحاب حمطات الفحص التقين ...اخل
اهات اجلهات املسامهة يف حتقيق السالمة املرورية اليت يستهدف الربنامج بلوغها من خالل تعديل اجت

امج يروم التكامل بني األدوار لذا فإن الربن لسالمة املرورية، تأسيسا على مبدأسائقي املركبات حنو ا
من جهة اuتمع تأهيل قدرات الفاعل املدين استشارة وتطبيقا يف جمال السالمة املرورية وجناح هذه 

يق وحثهم على وحتسيس مستعملي الطر  روريةيقتضي تأهيل األطر العاملة يف جمال السالمة امل املقاربة
تماعية ، وفق مقرتح يربز دورا حمددا يتعني أن تقوم به مؤسسات التنشئة االجتغيري سلوكياpم خالهلا

تلعبه  نى حياول إبراز الدور الذي ينبغي أاuاورة يف خلق السلوك املروري القومي، وهو من جهة أخر 
ا ال ميكن بلوغه م بوصفها  قضية دولة يف صورpا الرمسية وهوالقطاعات ذات الصلة باملسألة املرورية 

حوال ما مل تدخل مجيع القطاعات ضمن تدبري حيدد مسؤولية كل واحد منها يف بأي حال من األ
 اسرتاتيجية يكون هدفها حتقيق سالمة مستخدمي الطريق.

ا خطورة وأكثرها  ق أشدهمن بني كل أنواع التنقل يشكل التنقل على الطري مبدأ التالقح احلضاري: �
النامية،  »ا شيء من واقع احلياة يف معظم الدولأكلفة على احلياة اإلنسانية وال يزال ينظر إليها على 

غري أ»ا ليست كذلك يف أغلب الدول املتقدمة اليت وضعت سياسة التنقل يف صلب اهتماماpا 
 يف الدول األوربية كما هو احلال يف نيوخططها التنموية، وقد أشارت غري ما دراسة إىل أن السائق

أغلب الدول املتقدمة يتوقعون إجراءات أشد صرامة بالنسبة ملسألة السالمة املرورية، ونوعية طرق 
أفضل تدريب متكامل للسائقني، تطبيق صارم للقوانني مراقبة دورية لسالمة املركبة ومحالت مستمرة 

بل إن ختلفها هو جزء  (ل مناهلا بعيدا يف أغلب الدول النامية وهي األمور اليت ال يزا ،للتوعية املرورية
لذا فإن الربنامج يعتمد مبدأ التالقح  )12، ص2006زياد عقل،  ( )ال يتجزأ من عمق املشكلة املرورية

تدابري الاحلضاري لالستفادة من جتارب األخر مهما كان هذا اآلخر، فهو برنامج غري معزول عن 
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املرورية واإلفادة  نفجار املعريف يف جمال السالمةاإلربة آفة الطرق مبا يتيحه االدول حملاملتخذة يف سائر 

pا واالعتبار المن جناحاpاخفاقا. 

  منطلقات برنامج تعديل االجتاهات حنو السالمة املرورية وغاياته :ثالثا

تستند منطلقات برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية إىل مقتضيات 

السيكولوجيا االجتماعية يف تعديل االجتاهات وإىل مضامني األطر والنظريات الرتبوية ذات الصلة 

جتاهات الرسم معامل برنامج نفس اجتماعي لتزويد الفرد باملعارف والقيم واملهارات الالزمة لتشكيل 

  .تنظم سلوكه ومتكنه من التقيد بالقوانني واألنظمة والتقاليد املرورية مبا يسهم يف محاية نفسه واآلخرين

إن موضوعا كهذا البد وأن يشكل احلافز القوي من أجل طرح احللول العديدة الناجعة 

قرتح سيقف ج املوخاصة املستمدة من وجهتنا السيكواجتماعية، لذا فإن املطلع على مضمون الربنام

على حقيقة جتاوز جدلية قابلية االجتاهات للتعديل إىل حماولة إجياد أجنع السبل واالسرتاتيجات 

 وهو توجه تربره العديد من الدراسات املهتمة بالشأن املروري يف البلدان ،إلحداث التعديل املطلوب

امل البشري وراءها قليل من تورط العالغربية اليت خطت خطوات كبرية حنو حتقيق السالمة املرورية والت

وباتت معظم تقاريرها الدورية ذات الصلة بالسالمة املرورية تنطلق من مفهوم االجتاهات النفسية 

 Ankatrien أنظر(دخل العالجي ملشكلة حوادث السري للسائقني كمؤشر هام الجياد آليات الت

Boulanger.2009(  و من حماولة االعتماد على تلك وسعيا حنو هذا اهلدف فإن الربنامج ال خيل

 طروحات وحماولة pذيبها وتكييفها مبا يتوافق مع خصوصيات اuتمع احمللي لتكون احملصلة حماولةاأل

ا ناملرافعة لتسبيق املنطق العلمي على األحكام العامة اليت غالبا ما تسنتد إىل مبدأ "وجدنا عليه آباء

األولني" يف تربير حوادث السري اليت تقع يوميا على طرقاتنا وسياسة التذرع اليت تنتهجها اجلهات 

الوصية باملسألة املرورية يف بالدنا والتنديد بأن العامل البشري هو املتسبب الرئيس وراء حوادث السري 

شاطات وتكتفي بتلك الن ،دون العمل على إعداد برامج واسرتاتيجيات تقلل من أثر هذا العامل

ق، كما الفلكلورية اليت ثبتت عبثيتها قبل أن تثبت فشلها يف التأثري على سلوك السائقني على الطري

أننا ال نروم من خالل الربنامج املقرتح حماولة تبخيس ما تقدمه بعض اجلهات اجلمعوية النشطة يف 

يكولوجيا بية مؤثثة بأطروحات الساملوضوع بقدر من حناول تقدمي مقرتح يتأسس على معرفة نس

االجتماعية يف جمال تعديل االجتاهات النفسية، من خالل إعداد برنامج تربوي يستهدف ضخا 

معرفيا للسائقني مستصحبا بالنصح واالرشاد وتقدمي مقرتح يستشرك قنوات التنشئة االجتماعية مبا 
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يشكل مبادأة  لذلك فإن الربنامج ،قنيهلا من عظيم األثر يف تشكيل سلوك األفراد وليس فقط السائ

ق ينبغي أن تستتبع بدراسات مشاة حملاولة تفهم األليات املستورة لتشكل سلوك السائقني على الطري

واختبار أثر أساليب مغايرة على تعديل اجتاهات فئة أخرى من السائقني مبا أن الربنامج يقرتح املبادأة 

ياقتهم كمؤشر دال على انتهاكهم القانون الناظم بفئة السائقني الذين متت سحب رخص س

الستخدام الطريق، وقبل اخلوض يف غايات هذا الربنامج البد من التذكري ببعض منطلقاته اليت انتظم 

  العمل وفقها:

إن الربنامج املقرتح يف هذه الدراسة املتواضعة ال يقدم دروسا من باب "جيب أن" أو "كان  .1

اس ل من خالله تقدمي مقرتح ميكن للهيئات الوصية باملسألة املرورية االستئنباألحرى أن" بقدر ما حناو 

به لبناء اسرتاتيجيات تستدمج مسألة تعديل سلوك السائقني انطالقا من مفهوم االجتاهات النفسية 

  طريق.على البوصفه مفهوما ثبتت فاعليته يف كشف آليات تشكل سلوك السائقني 

كية اخلاطئة ت السلو ي أن تقوم أساسا على إزالة أسباب املمارساإن أي حماولة للتغيري ينبغ .2

من  استصحاا بتغيري يف البنية التحتية للطرقات وعالمات التشوير املرورية وترسانةعلى الطريق و 

ن مسألة السالمة ال أل ،القوانني والتشريعات املرورية والسهر على تطبيقها حبزم بال حماباة أو جماملة

 النفسية االجتاهات غيريلت العرفانية رتك للصدفة وهناك ما يعضد هذا املنطلق يف التقاليدينبغي أن ت

 بنيت أغلبها أن رغم التفسريية املوديالت من العديد وردت فقد ،جتماعيةاال السيكولوجيا جمال يف

 التوجه أو )البيهفيوري( السلوكي النموذج ومها املبحث هذا يف األساسني التوجهني أحدى على

 méthode du الرتويض مبدأ يستعمل هوفالند باشراف جرت اليت ييل حبوث ففي املعريف

dressage   ،والنوع الدرجة يثح من االجتاهات طابعيف  التأثري ميكنه والعقوبة املكافأة نظام فتغري 

 )أوسجوود فيستنجر، نيوكمب، هيدر،  (ألصحاا نظرياتال من مجلة ترتدد املقابل املعريف االجتاه ويف
 غالينا ( النفسية اهاتاالجت لتعديل االجتماعية املعينات جتاهل هو املتناقضني االجتاهني بني جيمع وما

 الباحث عتقدي النفسية االجتاهات تغيري قضية لتناول مالئمة طريقة وإلجياد ) 368ص ،1982 أندرييفا،
 ،االجتماعي بالتغيري يالنفس التغيري عالقة يف ترتبط اجلوهرية املسألة يف ثنايا الربنامج املقرتح أن

 بالفرد املتعلقة بدايةال نقطة من اتساعا تتدرج للتحليل مستويات حتديد عرب العالقة هذه فهم وميكن
 االجتماعي كالسلو  مستويات عرب فأكثر أكثر تتتسع – ما موضوع حنو االجتاه تعديل - كحالة

 التغيري نظرية 2010 سداد، ساهر أنظر( دراسة ما غري يف جناحه ثبت منوذج وهو إليها اإلشارة سبق اليت

 لنفسيا االجتاه مفهوم الدقة ببالغ نتصور أن الضرورري ومن  )78ص ، اسالمي منظور من االجتماعي النفسي
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 خبصائص مأ االجتماعي النظام يف عملها بواقع سواء مشروطة ظاهرة بوصفهحنو السالمة املرورية 
سائقني،  ( آخرين أناس مع الصالت من معقد تشابك يف واملندرج بنشاط السائق العامل الفرد

 لطبيعيةا احلاضنة عن بعيدا التغيري آليات استظهار يكفي ال هلذا ،)راجلني، شرطي املرور ...اخل
حنو   النفسي االجتاه تغيري حتليل الضروري من لذا ) لتلبيتها املناسب والوضع احلاجة ( للمفهوم

 إليه ينتمي الذي الرتتيبات مبستوى تتعلق اليت التعبريات فحوى حيث من سواءالسالمة املرورية 
 بل الوضع عن واباجل جمرد يستتبعها ال اليت للفرد النشيط املوقف تعبريات حيث من أم االجتاه

 إال املعنية التحليل اتمتطلب حتقيق ميكن وال ،بالذات الشخصية تطور عن النامجة التغريات تستتبعها
واقف موقف من م يف اجتاه نشأ ما فإذا ،النشاط إطار يف املفهوم إجرائيا دراسة هو واحد بشرط

 ومن ذاته النشاط ذاه يف التغري بتحليل تغيريه سبيل فهم املمكن فمن استخدام الطريق اليومية
 سلوك إطار يف فسرامل االجتاه بقضية املتعلقة املسائل من مجلة حل االحتمال هذا يتطلب أن الطبيعي

 اختيار يف االجتاه دور عن اإلجابة ممكنا يكون حينها الطبيعية، االجتماعية خاصيته ضمن الفرد
 ينبغي وال ) 368ص ،1982 أندرييفا، غالينا ( ،هادفة بصورة تغيريها تأمني ميكننا وحينها السلوك مربر
 مهدت تالنظريا من مجلة أن مبا التطبيقي الصعيد على القضية استعظام األحوال من حال بأي

 فهم حماولة إىل جمتمعة سعت أ»ا مبا التحديد وجه على املسألة هذه يف للخوض فسيحا الطريق
 االتساق حبالة الحتفاظل ميله أساس على هاتواجتاه لقيمه معارضا سلوكا الفرد ا يتقبل اليت الكيفية

 أصدره الذي لسلوكا بتربير وذلك ،التنافر من حالة بينها وقع ما إذا سلوكه وبني وقيمه اجتاهه بني
على وجه  يتبناه وهو ما يروم الربنامج بلوغه الذي االجتاه تغيري أو جديد معريف عنصر بإضافة أو

 )182ص ،1992 خليفة، اللطيف عبد( .التحديد
فاده أن تعديل متعديل االجتاه أبقى من تعديل السلوك إذ يقلع الربنامج املقرتح من منطلق  .3

االجتاهات أعمق وأقدر على النفاذ إىل منطلقات السلوك ومربراته من كل تعديل يكتفي بتقنيات 
ومن مث فإن بلوغ  ،تستهدف التغيري يف السلوك تزول تدرجييا على ذات اخلطى اليت ترسخت ا
عية القيمية الناظمة جتعديل يستهدف تركيبة ومكونات اجتاه يكون أطول عمرا إذا صاحبه تغري يف املر 

وعلى الرغم من قناعة الباحث أن درجة التعقيد يف التعديل تتدرج يف صعوبتها على  ،حلياة األفراد
ينبثق  الربنامج اغري أن القناعة اليت تشكل عليها بنيان هذ ،الرتتيب من السلوك إىل االجتاه إىل القيم

للباحثني  ية لالجتاه النفسي كمفهوم ميّكنمن ثالث بثات األوىل هي التأسيس على القدرة التنبؤ 
سبل تشكيل السلوك املرغوب من طرف السائقني، والثانية هي متوقع مفهوم االجتاه النفسي بني 
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حمطيت السلوك والقيم الناظمة ملعتقدات األفراد ومتظهرات سلوكهم يف مواقف اجلوالن واستخدام 
يؤا عقليا و مكتسب قابل للتعديل فاالجتاه بوصفه pالطريق، أما الثالثة فهي االعتقاد بأن كل ما ه

مشبع انفعاليا ينحو بالسلوك صوب ما يتفق مع مدركات الفرد وقناعاته حىت إذا ما حاد هذا املكون 
السلوكي عما هو مرغوب وجب التعديل يف املنطلقات وليس »ايات السريورة الدينامية القائمة بني 

ىل كل ذلك أن احلد الفاصل بني تكوين االجتاهات وتعديلها هو مكونات االجتاه النفسي ويضاف إ
حد جزايف ذلك أن التغيري حيدث حني نكّون اعتقادات جديدة ونغري االعتقادات القدمية أو حني 

 .يصبح الوجدان اجلديد مشروطا دف، أي أن تغيري االجتاهات يبىن على نفس أسس تكوينها
  )25، ص2ج 1989لويس مليكة، (

 بني كل األساليب املعتمدة اليت يشري إليها البنيان املقويل والنظري يف جمال السيكولوجيامن  .4
االجتماعية تنطلق الدراسة احلالية حنو بناء برنامج نفس اجتماعي يعتمد على ثلة من تلك األساليب 

مة املرورية، العتقادنا بفعاليتها يف إحداث التغيري املطلوب على اجتاهات سائقي املركبات حنو السال
ومنه فإن حماولة اجلمع بني أكثر من طريقة ثبتت فعاليتها يف غري ما دراسة سيكواجتماعية من شأنه 
أن يدمج بني مميزات تلك األساليب، على هذا النحو ينطلق الربنامج حنو الغاية املوضحة يف عنوان 

ديهم قصور سائقني لمات إىل و الدراسة إىل اعتماد برنامج تعليمي يكون هدفه األساسي نقل املعل
ة أو تشويه يف املعرفة املتعلقة بقوانني السري أو تطبيقها، ورغم حديث أدبيات السيكولوجيا االجتماعي

لدراسة تنحو حنو ا فإنالنفسية،  على أكثر من نوع ملثل هذه الربامج املعتمدة يف تعديل االجتاهات
 هذا التوجه ن الدول على غرار اليابان الذي بدأ يفصالحي ثبتت فعاليته يف العديد ماعتماد تعليم إ

موجه إىل أولئك الذين مت سحب رخص سياقتهم،   )251،ص1981تاكيش أوجارا، ( )1977(منذ سنة 
فليس سحب الرخصة   ،هو إلزامية التعليم ههنا ز الربنامج املقرتح عن التجربة اليابانيةيغري أن الذي مي

الرغم مما حتمله فكرة احلرمان من السياقة من أثر على مدارك  كفيال بتعديل معارف السائق على
السائق بعدم العود إىل مثل تلك التصرفات، واملقرتح احلايل يؤكد على ضرورة أن يستصحب هذا 

ة صالح تشوهات السائق املعرفية وإن ثبتت إحاطته باملعرفء الردعي بتكوين يسهم يف إاإلجرا
تصحيح  كب فاألمر حينها ينتقل من تصحيح املعارف حنو املوضوع إىلتالصحيحة املتعلقة بالفعل املر 

املعارف حنو املوقف فقد سبقت اإلشارة يف عناصر سابقة من فصل االجتاهات النفسية يف مفارقة 
ويف كال  األول حنو املوضوع والثاين حنو املوقف ،أن الفرد حيمل غالبا اجتاهني يف آن واحد )البيري(

احلالتني يصبح القائم على عملية التكوين يف الربنامج املقرتح ملزما باإلحاطة مبثل هذه اجلزئيات من 
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المة املرورية، وجتدر لسأجل تعديلها على حنو يسهم يف تعديل اجتاهات السائقني غري املرغوبة حنو ا
هـ  1434ربيع الثاين عام  08الرمسية يف عددها اخلاص املنشور بتاريخ اإلشارة إىل ،ن اجلريدة 

قد تضمنت كيفيات إعداد التكوين اخلاص لسائقي السيارات من أجل  2013فرباير  18املوافق 
اسرتجاع عدد النقاط الضائعة من الرخص بالنقاط ويبقى القانون ينتظر التفعيل إىل غاية كتابة هذه 

   األسطر.
ة عميقة حملتوى النظريات املتعلقة بتعديل االجتاهات جتمع على أن تعديل إن مراجع .5

االجتاهات مير حتما عرب تعديل يف املعارف الناظمة لسلوك األفراد، كما جتمع ذات النظريات على 
أن التعديل أيضا مير عرب حالة التنافر والالتساق اليت حيدثها التعرض ملعارف جديدة تتعارض مع 

أجل  لذا يصبح من الضروري االستعانة بالنصح واالرشاد من ،دمي املقرتن مبعارفه القدميةالسلوك الق
التقليل من حالة التنافر واللجوء إىل تنشيط املشاعر الوجدانية الجياد حالة االتساق املطلوبة بني 

ق اإلشارة باملعارف اجلديدة والسلوك املرغوب املنتظر من السائق على الطريق، وتوجد شواهد كثرية س
حول التناقض  )Mac Iver( إليها يف الفصل املتعلق باالجتاهات من شاكلة البحوث اليت أجراها

وعدم االتساق بني املعارف اجلديدة والسلوك، كما أن البحوث املتعلقة بالطريق حنو تعديل 
أو أن يكون  -املكون املعريف –االجتاهات إما أن يكون مركزيا يستهدف التعديل يف نواة االجتاه 

جانبيا يستهدف التأثري يف املكون الوجداين، لذا فإن النصح واالرشاد كاسرتاتيجية فعالة إلحداث 
معتز عبد هللا،  (الربنامج املقرتح مراحل سريورة طا خالل يوسن تلعب دورا التعديل املطلوب ميكن أ

 )157، ص1989
تماعية يف ملنطلقات التنشئة االج لن تتجلى املسحة السيكواجتماعية للربنامج بال مراعاة .6

زماpا وقنواpا املختلفة يكانيمبهمنا لعملية التنشئة االجتماعية تشكيل اجتاهات األفراد أو تعديلها، فف
فال يتيح فرصة معرفة الطرق اليت يتعلم ا األفراد اجتاهاpم من خالل الرتابط والتدعيم والتقليد، فاألط

وحيصلون على  ويقومون بالربط الشرطي بينها ،عامل الذي يعيشون فيهيتعرضون ملواقف معينة يف ال
التدعيم من خالل تبنيهم الجتاهات حمددة دون غريها، ويتشكل االعتقاد بأن ما يشاهدونه من 
مشارب البيئة االجتماعية املختلفة هو النموذج الذي ينبغي أن يتمثلوه ويستجيبوا له يف إطاره، 

ا كان االجتاهات والقيم املرورية السائدة يف بيئتهم االجتماعية، ومن اخلطأ مب فاألطفال مييلون لتبين
االعتقاد أن تشكل اجتاهات الفرد حنو مسألة السالمة املرورية تبدأ حلظة الرتشح لنيل رخصة السياقة 
 بل هي نتاج تراكمات معرفية بصبغة اجتماعية حتديدا متثل فيها األسرة ومجاعة األقران واملدرسة
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وسة مل تكن هناك حماوالت مدر مرجعية للسلوك حىت وإن وغريها من قنوات التنشئة االجتماعية 
من  )% 95(لتشكيل اجتاهاpم حنو املوضوعات فقد أشارت بعض الدراسات يف هذا السياق أن 
ميكن وبذلك  ،تالميذ املدارس الثانوية فضلوا االنتماء إىل أحد األحزاب السياسية اليت يؤيدها أباؤهم

أن تستنتج أن البيئة الداعمة لالجتاهات املرغوبة حنو السالمة املرورية شرط ضروري ال ميكن أن يعدل 
عنه أو يتم التفريط فيه إذا ما أردنا حقا تشكيل اجتاهات مرغوبة حنو السالمة املرورية، غري أن 

م، مع ذلك يبقى ياقتهالربنامج ال يتناول فئة األطفال بل أولئك السائقني الذين مت سحب رخص س
تأثري قنوات التنشئة االجتماعية قائما وإن اختلفت نسب تأثري بعضها عن البعض األخر حبسب 
املرجعيات األكثر تأثريا تبعا ملراحل سريورة حياة األفراد، لذلك يقدم الربنامج ضمن الشق التعليمي 

ين من الربنامج من قناعات املستفيد املقرتح حماولة استثمار بعض املرجعيات االجتماعية للتأثري يف
 ذلك توجيه مجاعة األقران داخل حجرات التكوين باستخدام تقنيات احلوار واملناقشة والسوسيودراما،

اعية أمام مجعية الدراسات النفسية للقضايا االجتم )كريت ليفني(فقد جاء يف اخلطاب الذي ألقاه 
أثري يف شخصيات عشرة أفراد إذا أمكن مجعهم أن الت )1942(يف اجتماعها يف واشنطن سبتمرب 

 )56،ص2ج 1989لويس مليكة،( يف مجاعة واحدة أسهل من التأثري يف شخصية كل منهم على حدة

رجة إذا توفر السند االجتماعي الذي يكفل ذلك وبد رد يقبل أكثر حنو تعديل اجتاهاتهأن الف كما
ارب جتأقل من التنافر الذي ميكن أن حتدثه التعلمات اجلديدة املقرتحة يف الربنامج، فقد أشارت 

تغيري االجتاهات حنو ل )كريت ليفني(يف حماربة التغيري يف امليدان الصناعي وجتارب  )كوش وفرانش(
ل من حاجة األنا للدفاع عن نفسه وميكن استخالص مجلة من األطعمة أن قرارات اجلماعة تقل

الفوائد يف هذا املبحث حول املتغريات اجلماعية اهلامة اليت يستفاد منها يف تعديل االجتاهات عن 
 طريق اجلماعات منها:

 االجتاهات تغيري يف تأثري هلم ومن اجتاهاpم تغيري نريد من كل لدى يكون أن املهم من •
 .خلارجا من أكثر الداخل من حدوثه يسهل التغيري أن أي للجماعة باالنتماء قوي شعور

 فمثال جلماعة،ا قيام بأسس يتصل الذي والسلوك والقيم االجتاهات يف اجلماعة تأثري يزداد •
 الدينب املتصلة تلك من أكثر بالعمل املتصلة القيم على تأثريها يزداد العمل مجاعة

 وقيمهم اpماجتاه يف تأثريها زاد كلما ألفرادها بالنسبة اجلماعة داللة زادت والعائلة،وكلما
 .ملعايريها االنصياع زاد كلما للجماعة الفرد حاجة زادت وكلما وسلوكهم
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 لكنو  التأثري من معقدا منطا غالبا هناك أن كما اجلماعة داخل متعددة ووظائف أدوار هناك •
 .جلماعيا التأييد على حصوله احتمال ازداد املطلوب التغيري مكانة األعضاء أعلى أيد إذا

 حدوث احتمال ازداد كلما وضوحا التغيري إىل باحلاجة اجلماعة أعضاء شعور زاد كلما •
 موقف عرفي ال كان إذا الفرد واجتاهات سلوك يف املرجعية اجلماعة تأثري ويقل التغيري

 .املوضوع من اجلماعة
 استمرار على العمل يتعني فإنه للتغيري مقاومته من قللت قد اجلماعة ألن الفرد اجتاه تغري إذا •

 ) 54 ص ،2ج 1989مليكة، لويس(.اجلماعة يف التغري بقاء أريد إذا اجلماعة تأثري
هكذا ارتسمت معامل االنطالق يف بناء الربنامج املقرتح لنعلن من البداية أننا ال ندعي   .7

اإلملام باملوضوع بقدر ما نقر بالتقصري يف بعض حمطاته، لذا فإن األفكار الواردة فيه حتتمل أكثر من 
ملا كانت البدايات اقابلة لللنقاش والتنقيح تأكيدا ملقولة الفيلسوف األملاين هيجل "لط ل كما أ»اتأوي

لوصية باملسألة ا فقرية لكنها مهّمة" لذا فإنه من املهم مبا كان أن يكتمل التصور القومي لدى اهليئات
لة السالمة املرورية ميكن حتقيقها فقط عرب تكامل املنظورات املمكنة حنو موضوع املرورية أن مسأ
ثالث  على الطريق من خالل ضوابط تحقق الضبط املطلوب على سلوك السائقنييلحوادث املرور 

  :تشمل
الضبط النظامي: ثبت من خالل الكثري من التجارب يف جمال املرور بأن الضبط النظامي هو   .أ

قاعدة السالمة املرورية، ومجيع اجلهود التنظيمية مبا فيها التعليم والتوعية ال تؤيت مثارها على النحو 
النظامي، فتطبيق النظام هو األساس الذي ميكن من  املطلوب واملدى البعيد إال من خالل الضبط

خالله تشكيل السلوك املروري السليم عمال بقاعدة "إن النظام يشكل السلوك"، وينبثق منطق 
الضبط النظامي من فلسفة القانون اليت تنظر حلرية األفراد على أ»ا غري مطلقة، ومقيدة بشروط 

ومن هنا نشأت وظيفة الضبط النظامي الذي متارسه  العقد االجتماعي ومقتضيات الصاحل العام،
وفق شرع ليت ال ميلك تقييدها إال املاهليئات الوصية باملرور وفق القانون واحرتام حريات األفراد ا

ورغم ما تضمنه القانون الناظم حلركة السري يف اجلزائر  )225هـ، ص1418(خالد السيف،أحكام القانون. 

من إصالحات وتعديالت إال أنه يبقى بعيدا عن جتارب الكثري من الدول اليت صكت بصمة واضحة 

 يف جمال السالمة املرورية وتبقى النصوص القانونية املستحدثة موسومة بطابع االرجتالية يف سن القوانني

 خترجيها رية السائدة يف اuتمع اجلزائري فضال عن نربpا الفوقية اليت جتسدت يفوجتاوزها لألعراف املرو 
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على هيأة أوامر وقوانني تنفيذية دون العودة لغرفة الربملان وpيأة األرضية االجتماعية املالئمة ليسهل 
 تقبلها وتطبيقها من طرف السائقني.  

ثقيف مروري الطريق من خالل تئقني على غ حالة الضبط الذايت للساالضبط الذايت: ميكن بلو   .ب
يكون القصد منه تكوين نسق معريف مروري لدى خمتلف األطراف املعنية باملسألة املرورية عن خمتلف 
جوانب احلياة املرورية، فالوظيفة األساسية هنا هي تقدمي املعلومات، ومن شأن هذه املعلومات أن 

يؤدي تراكميا  هو مااحلياة املرورية، و طالع معريف بوقائع ى إباملسألة املرورية أن يكون عل تتيح للمعين
إىل تكوين النسق املعريف املروري لدى الفرد واuتمع، فاملعلومات واحلقائق والبيانات واملعارف اليت 
يتم تقدميها إىل املتلقي املناسب يف الوقت املناسب وبالوسيلة املناسبة هي منطق محالت التوعية 

روري ي األرضية الصلبة اليت يبىن عليها الوعي املروري، وحىت تستطيع عملية التثقيف املاملرورية، وه
 حتقيق مآرا يتعني :

ا، تقدمي املعلومات املرورية يف ضوء اإلسرتاتيجية العامة اليت تبنتها الدولة واuتمع، ومبا ينسجم معه •
 ويسهم يف حتقيق أهدافها.

نهجي ومنتظم ومن منظور قادر على أن حيقق اهلدف املطلوب تقدمي الوقائع واملعلومات بشكل م •
 من تقدمي هذه املعلومات.

جيب احلرص على تقدمي املعلومات والوقائع واحلقائق الصحيحة والشفافة ويف الوقت املناسب  •
 وبالوسيلة املناسبة وللمتلقي املناسب.

قدميها ا ومعاجلتها وأساليب تجيب مالءمة كمية ونوعية املعلومات ومعايري اختيارها وطرق مجعه •
 مبا يتناسب مع الوسيلة االتصالية املستخدمة يف نقلها وإيصاهلا، ومع الشرحية االجتماعية املستهدفة. 

جيب عدم االكتفاء بتقدمي معلومة عامة مثل "زيادة السرعة هي السبب وراء معظم حوادث  •
مثل ( كلما ازدادت السرعة طالت  السري"، بل ال بد من تقدمي معلومات وحقائق دقيقة وحمددة

املسافة املطلوب تركها للتوقف اآلمن، كلما ازدادت السرعة قل الوقت املتاح أمام السائق لتحديد 

اخلطر واختاذ رد الفعل اجتاه احلوادث احملتملة ومن مث القيام بالتصرف املناسب، كلما ازدادت السرعة 

املنحنيات) ومن شأن تقدمي معلومات عملية من هذا النوع ازداد خطر انزالق السيارة أو انقالا يف 

 أن جيسد املعلومة العامة، ويعطيها، ويربطها باملمارسة العملية ويبعدها بالتايل عن التنظري والتجريد.

 )22-21 صص ، 2007(أديب خضور،
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الة حالضبط االجتماعي: ميثل الضبط االجتماعي رادعا موازيا للضبط النظامي وميكن بلوغ   .ج
الضبط االجتماعي املنشودة من خالل تكوين نسق قيمي سلوكي مروري لدى الفرد واuتمع، فالقيم 
املرورية اليت تسهم يف حتصني الفرد واuتمع من اإلقدام على سلوك مروري خاطئ ومضر بالفرد 

ى تأثري منظومة دوباuتمع، وتدفعه لإلسهام الفاعل يف حتقيق السالمة املرورية، ومن الثابت علميا م
القيم الفردية واجلمعية على السلوك الفردي واجلمعي، لذلك جيب أن تسعى اهليئات الوصية من 
خالل اسرتاتيجيات واضحة املعامل إىل تكوين نسق قيمي مروري يتضمن القيم اإلنسانية (اليت تدفع 

تدفع إىل  قيم الوطنية (اليتإىل احلفاظ على حياة اإلنسان ومحايته من أخطار احلوادث املرورية) وال

احلفاظ على الثروة الوطنية البشرية واملادية وختليص الوطن من اآلثار االقتصادية حلوادث املرور)، 

والقيم االجتماعية (اليت تدفع إىل احلفاظ على متاسك األسرة واuتمع، واحلد من اخلطر املتمثل يف 

جتاه ملفجعة والقاتلة)، والقيم األخالقية (اليت تدفع باتدمري احلياة األسرية من جراء حوادث املرور ا

احرتام القانون والنظام والغري، واحلد من هذا الفلتان املروري الذي يدفع اuتمع مثنه غاليا من ثرواته 

ومن أرواح أبنائه)، وميكن تكوين هذا النسق القيمي أيضا من خالل إبراز النماذج والتجارب 

الصحية واالجيابية الفردية واجلماعية، وكذلك من خالل نقد النماذج والتجارب والسلوكيات املرورية 

 ) 23، ص2007.(أديب خضور،والسلوكيات املرورية الفردية واجلماعية السلبية واخلاطئة

من أجل كل تلك املنطلقات فإن الربنامج املقرتح وضمن حدود الدراسة احلالية يسعى إىل   

هدف أساسا تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية وفق ما بلوغ مجلة من الغايات تست

ة التقومي التشخيصي بأن يكون التعديل غري متسق حبيث يهدف التغيري إىل الوجهة املعارضيكشفه 

رجة ن يزيد من دحيث تتسق وجهة التغيري مع االجتاه املتبىن كألوجهة االجتاه املتبىن أو تغيريا متسقا 

عليها  زيادة يف مقدار اإلقبال مع مقتضيات السالمة املرورية أو د ملمارسة تتعارضاستهجان الفر 

توعية السائقني بآفة وهو التعديل الذي من شأنه  )172عبد اللطيف خليفة، عبد املنعم شحاتة، د ت، ص(

حوادث الطرق ودفعهم إىل االخنراط الواعي يف احلد من خطورpا وتفاقمها، من خالل الكفايات 

املستهدفة يف الربنامج اليت تشكل جماال خصبا لتمرير مبادئ وقيم السالمة املرورية للمستفيدين 

  واملستفيدات، بغية حتقيق الغايات التالية:

ملتعلم تكوينا شخصية اوالرفع من قدراته وكفاءته من خالل تكوين العنصر البشري  تأهيل -

 هادفا ووظيفيا يف السالمة املرورية.
 ر البشري ملعرفة قوانني املرور وإدراك مقتضياpا.إعداد العنص -
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 جتسيد وممارسة املعارف املرورية املكتسبة يف حياته اليومية راجال كان أو راكبا. -
 إكسابه القدرات اليت تؤهله للمشاركة يف احلد من آفة حوادث املرور . -
 تنمية روح التضامن واحرتام الذات واآلخر عند استخدام الطريق. -
 شبثه  بالقيم الروحية واالجتماعية احلاثة على التسامح والتعاون وعدم التسبب يفتكريس ت -

 إحلاق األذى باآلخرين عند استعمال الطريق.
 –ان أو راكباراجال ك –تنمية الشعور باملسؤولية  أثناء استعمال الطريق، وحتسني قدرته  -

 على االلتزام الواعي بقوانني املرور.
  مستويات تنفيد برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية:رابعا: جماالت و 

    :جماالت الربنامج  .1.4

عديل ترغم اتساع رقعة الغايات اليت يستهدفها الربنامج فإن احملك الذي حتتكم إليه آلية   
داخلة يف الواقع ومتمرهون باإلحاطة بثالث جماالت قابلة للتمييز نظريا ولكنها مرتابطة االجتاهات 

 ،وتعكس وإن على حنو غري مباشر آلية التفاعل بني مكونات االجتاه النفسي املستهدف بالتعديل
لذلك فمن الضروري أن تكتمل الصورة لدى مؤطر الربنامج األمهية النسبية لكل عنصر من تلك 

لطريق يف احلياة ا العناصر حبسب الوضعيات اليت تواجه السائق يف خمتلف املواقف عند استخدام
فمن الطبيعي أن يضطلع عنصر الوجدان مثال يف األوضاع البسيطة نسبيا إذا اقتضت  ،اليومية

الضرورة العمل مع مواضيع اجتماعية ملموسة، أما أعلى مستويات ضبط سلوك الفرد على الطريق 
مدلوالت إشارات املرور و فهنا يصبح عنصر العرفان التعبري املهيمن، فإدراك قوانني السري على الطريق 

وغريها من القوانني الناظمة حلركة األفراد تصبح منطلق كل سلوك يروم من خالله السائق سالمته 
وسالمة مركبته وسالمة مستعملي الطريق، من أجل كل ذلك يتيح لنا مفهوم االجتاه النفسي عرب 

نه الربنامج املالئمة وهو ما تضمهذا التسلسل الرتاتيب بني املكونات فهم آلية التعديل ومداخلها 
  املقرتح من حيث تقاطعها مع اuاالت املستهدفة بالتعديل وهي :

 اiال املعريف: .1.1.4

كان احلرص قائما منذ البداية على أن يقدم الربنامج لنفسه عددا من الدعامات من أجل 
تقدمي مقرتح جاد يقوم على التقليل من تورط العامل البشري يف معضلة حوادث السري يف بالدنا، 
وقد كان التوجه الذي تشكلت عليه قناعات الباحث من خالل الربنامج واضحا منذ البداية أن 
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لوك السائقني على الطريق ينبغي أن ينطلق من مفهوم االجتاهات النفسية بوصفه مكونا تعديل س
افرتاضيا كموقف داخلي يقفه الفرد من خمتلف مواضيع البيئة االجتماعية مبا يف ذلك الطريق وأشد 

ف جديدة نكّون معار األوضاع االجتماعية تعقدا، وأن التعديل يف هذا املكون حيدث فقط حينما 
حمل املعارف القدمية أو حني يصبح الوجدان اجلديد مشروطا دف، أي أن تغيري االجتاهات حتل 

أن يتم ضمن لذا فإنه من الضروري  )25، ص2ج 1989لويس مليكة، ( ،يبىن على نفس أسس تكوينها
تلف معرفة شاملة بقوانني املرور الواردة يف خم مراحل تطبيق هذا الربنامج إكساب املستفيدين

ات العالقة ذوص الناظمة حلركة السري على الطرقات، والصادرة عن خمتلف اهليئات الرمسية النص
، مطويات، ،منشوريف بالدنا مهما تعددت صيغها القانونية بني (قانون ،إعالن بالشأن املروري 

عليها درجت  ثية والعشوائية يف التلقني اليتاملعرفة اليت تتنزه عن حالة العبهي و  )اخل...ودعاية
عارف املرورية بيداغوجيا هادفة يف تلقني املند إىل تمدارس تعليم السياقة يف بالدنا إىل معرفة تس

شهودا فقد شهدت العقود األخرية تطورا م ،أطروحات سيكولوجيا اكتساب املعارفواليت تقلع من 
 ،ك باملعرفةو تعويض السل واألول ه ،يف جمال نظريات التعلم وقد جتلى ذلك يف ملمحني أساسني

فبعد أن كانت الدراسات السيكولوجية منكبة على دراسة السلوك الظاهر واألنشطة احلسية 
حتول املنظور حنو البحث يف الصندوق األسود    (S_R) واحلركية يف إطار نظرية املثري واالستجابة 

بامتياز  ةفأصبحت املعرفة هي الظاهرة السيكولوجي ،ذهن الفردكما تصطلح عليه السلوكية أي 
متثل ذهين ذات  فاملعرفة هي ،(بنية معرفية) أو(إنتاج املعرفة واستعماهلا)  وذلك من وجهني أساسني

طبيعة رمزية أي حدث داخلي ال ميكن معاينته مباشرة بل االستدالل عليه واستنباطه من خالل 

 ،تبادل بني الفرد واحمليطاملتعلق بالتفاعل يالثاين  لمحوامل ،اخلارجي اللفظي أو احلسي احلركي السلوك

صحيح أن كل النظريات السيكولوجية تأخذ بعني االعتبار التفاعل بني الفرد واحمليط بشكل من 

ئما لصاحل ن دالكنه تفاعل نسيب يكو  ،ىل نوع من التفاعلإبدورها تشري  األشكال فحىت السلوكية

بادال بل يبقى احمليط فيه التأثري متمبعىن أنه ليس تفاعال حقيقيا يكون  ،البيئة على حساب الفرد

جتمع أل»ا  فهي تفاعلية باألساس أطروحات السيكولوجيا احلديثةأما  ،د مستقبلهو الفاعل والفر 

عطيات اخلارجية مبوجبها اإلنسان امل ولعاجلة املعلومات حيمواقع يف عملية الذات وبنية البني بنية 

فالطريقة اليت ندرك  ،ةفة تتغري باحمليط واحمليط يتغري باملعرفإىل رموز وإىل متثالت ذهنية حبيث أن املعر 

ط العامل اخلارجي (البيئة) تتحدد باملعارف اليت نتوفر عليها وهذه املعارف بدورها تتحدد باحملي ا

فليس هناك معارف بدون سياق واقعي تنتج وتستعمل فيه وليس  الفيزيائي واالجتماعي، الواقعي
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لذا فإن  )5، ب ت، صأمحد الزاهري و   الغايل أحرشاو (، وتعطيه معىنهناك حميط بدون معارف تنظمه 
تلقني  خفاق اليت سببتها حالة الالبيداغوجيا يفيقرتحه الربنامج يتجاوز حالة اإل املنظور الذي

 خاألمر الذي ترتب عنه حفظ أجوف للمعارف تنتهي صالحصيته عند تاري ،املعارف للسائقني
أول امتحان من الثالث املقرتحة يف تكوين السائقني اجلدد إىل منظور جيعل من املعارف املرورية 
حاضرة مع السائق يقوم بتعبئتها يف الوقت واملكان املناسبني من أجل حتقيق السالمة املرورية 

املعريف  ضخلالسياقة مع عنصر ا الربنامج أن تتعامل مدارس تعليم املنشودة، من أجل ذلك يقرتح
  تساب املعارف إىل حتويل املعارف.باالنتقال من حالة إك

 اiال القيمي:  .2.1.4

إن النظر بعني متأملة وفاحصة لواقعنا املروري يفضي إىل قراءة سريعة حلجم االختالل يف 
سلوكات مستخدمي الطريق من ركاب ومشاة، وإن كان الوقوع يف اخلطأ والسهو من مجلة 

االنتشار الواسع لتلك املارسات اخلاطئة يفضي إىل قراءة سيكواجتماعية أكثر خصائص البشر فإن 
عمقا يف خلفية تلك السلوكات، وقد سبقت اإلشارة يف عناصر سابقة من هذه الدراسة يف الشق 
التشخيصي الجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية أن املعضلة املرورية ترتبط أساسا بنوع 

رية السائدة بني مستخدمي الطريق واليت تشكل ُمدخال هاما ليس فقط لتشخيص األزمة القيم املرو 
املرورية الراهنة على طرقاتنا بل حملاولة توظيف مفهوم القيم يف كل حماولة عالجية أو وقائية بوصفه 

ني إىل املنتم وتوصيفا دقيقا حلالة اجلتمعة اليت تطبع سلوكات ،مفهوما مركزيا يف بناء شخصية الفرد
جمتمع ما، هكذا تبدو احلاجة ملحة هلذا التوظيف من خالل تشريب قيم السالمة املرورية وترسيخها 
يف فكر ووجدان وسلوكات املستفيدين من الربنامج املقرتح إن يف جهة التطبيق أو االقرتاح اليت 

 مسألة لوبة يفطة الضبط االجتماعي امليتضمنها الربنامج، وهي اخلطوة اليت من شأ»ا تشكيل آل
ي وميكن بلوغ حالة الضبط االجتماع ،موازيا للضبط النظاميرادعا  السالمة املرورية بوصفها

املنشودة من خالل تكوين نسق قيمي سلوكي مروري لدى الفرد واuتمع، فالقيم املرورية اليت تسهم 
تدفعه تمع، وباuمضر بالفرد يف حتصني الفرد واuتمع من اإلقدام على سلوك مروري خاطئ و 

لإلسهام الفاعل يف حتقيق السالمة املرورية، ومن الثابت علميا مدى تأثري منظومة القيم الفردية 
ن خالل أن تسعى اهليئات الوصية م فمن الضروري لذلكواجلمعية على السلوك الفردي واجلمعي، 

ة (اليت تدفع إىل نسانياسرتاتيجيات واضحة املعامل إىل تكوين نسق قيمي مروري يتضمن القيم اإل
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احلفاظ على حياة اإلنسان ومحايته من أخطار احلوادث املرورية) والقيم الوطنية (اليت تدفع إىل 

احلفاظ على الثروة الوطنية البشرية واملادية وختليص الوطن من اآلثار االقتصادية حلوادث املرور)، 

املتمثل  ألسرة واuتمع، واحلد من اخلطروالقيم االجتماعية (اليت تدفع إىل احلفاظ على متاسك ا

يف تدمري احلياة األسرية من جراء حوادث املرور املفجعة والقاتلة)، والقيم األخالقية (اليت تدفع 

باجتاه احرتام القانون والنظام والغري، واحلد من هذا الفلتان املروري الذي يدفع اuتمع مثنه غاليا 

وميكن تكوين هذا النسق القيمي أيضا من خالل إبراز النماذج من ثرواته ومن أرواح أبنائه)، 

والتجارب والسلوكيات املرورية الصحية واالجيابية الفردية واجلماعية، وكذلك من خالل نقد النماذج 

والتجارب والسلوكيات املرورية الفردية واجلماعية السلبية واخلاطئة، وميكن أن تؤدي الدراما اإلذاعية 

ة واملسرحية والسينمائية واألدب الروائي والقصصي واألعمال الوثائقية دورا بالغ األمهي والتلفزيونية

، من أجل ذلك تضمن الربنامج مقرتحا ينهض بدور )23، ص2007(أديب خضور،يف هذا اuال.
الح املنظومة إىل رافعة إص  دارس تعليم السياقة من وظيفتها الكالسيكية يف تكوين السائقنيم

دون أن يصاحبه  )املركبة(ملرورية وردم اهلوة الثقافية اليت خلفها تلقف التكنولوجيا احلديثة القيمية ا
  التشبع بالقيم املصاحبة الستخدامها.

 اiال املهاري / األدائي (العملي):  .3.1.4

متلي مقتضيات استكمال البناء الذي يروم الربنامج املقرتح بلوغه استصحاب عملييت الضخ 
 -السلوكي -املعريف مبتطلبات السالمة املرورية والتشريب بالقيم املرورية العناية باجلانب األدائي 

للسائقني ضمن حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض لتشكل جمتمعة جوهر التغيري املستهدف يف 
اهات السائقني حنو السالمة املرورية، وما يعّضد هذا الطرح تلك التقارير املرتبطة بواقع السالمة اجت

املرورية على طرقاتنا رغم ما يعرتيها من نقص يف التحليل واستخالص لألسباب احلقيقية حلوادث 
بشري فيما حيدُث على الصر من املسؤولية بإْلقاِء التَِّبَعِة على العن فُّفالتخالسري ببالدنا، وحماولة 

ا قناع املتابع للمسألة بأن الطرق ال تتسبب إال فيموحماولة إ باملائة  )90(إىل ا فريفعون نسبته ،الطريق
ا عن وال وأخري ركبات غري اآلمنة وهي املسؤولة أمن احلوادث والباقي تقف وراءه امل %)5(نسبته 

صص طرح ، مع كل ذلك متلي الضرورات املتعلقة بالتخمتريرها لالستخدام عرب موانئ البالد املختلفة
املقرتح العلمي للجهات املختصة وفق املنظور السيكواجتماعي للدراسة، فقد كشفت نتائج املقياس 
املوجه للسائقني واملالحظات املسجلة من طرف الباحث اختالل املنظومة السلوكية لدى مستخدمي 
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رية ملكون يف كل حماولة تستهدف التقليل من حجم األزمة املرو الطريق وهو ما يستدعي العناية ذا ا
 فمسألة التمهري السلوكي للسائقني تبقى دون املستوى املطلوب حبسب شهادة الكثري من ،يف بالدنا

املرتشحني لرخصة السياقة وال تشمل وضعيات حتاكي ما يقابله السائق بعد احلصول على الرخصة،  
القريب أكثر قتامة مع سهولة احلصول على الرخصة دون مراعاة  كما يبدو األفق على املدى

لبيداغوجيا تعليم السياقة وأساليب التمهري السلوكي للسائقني لذلك فقد تضمن الربنامج املقرتح 
عناية خاصة باuال املهاري للسائقني من خالل مجلة األهداف السلوكية املقرتحة اليت حياول من 

بذولة مسألة الفاعل احلقيقي على الطريق وضبط سلوك السائق وتركيز اجلهود امل خالهلا الربنامج تفعيل
حوله واالقالع عن ذهنية عدم االعرتاف باخلطأ، من منطلق أن اخلطأ مصدره اآلخر دوما جامدا  

فاتتين الطيارة، ضربتين سيارة، (كان أو متحركا انعكاسا ملا هو متجذر يف املخيال الشعيب من شاكلة 
واالعرتاف باخلطأ والتقصري وأن العامل البشري ال ميثله السائق فقط بل إن  )الباب، ...اخل قاسين

الساهرين على تسليم رخص السياقة جزء من العامل البشري وكذا أصحاب مراكز الفحص التقين، 
ت اورجال املرور من الدرك الوطين واألمن، واجلالسون خلف املكاتب يف وزارة النقل وأصحاب الدراج

النارية واهلوائية،واملشاة كلهم جمتمعون يشكلون جزء من املعضلة املرورية اليت عجزت عن كبحها تلك 
األساليب العالجية والوقائية اهلزيلة من محالت التحسيس واالشهارات املتناثرة واألسابيع واأليام 

صبح غري قابل ت وأرقام أاملرورية اليت يغلب عليها الطابع الفلكلوري وما يرد فيها من عرض لدراسا
لالستهالك وال ميكن التأسيس عليه لبناء اسرتاتيجية متكاملة األركان، إننا أحوج ما نكون اليوم 
لدراسات عمودية معمقة تسرب أغوار املشكلة، وتلقي احللول بني يدي اهليئات الوصية لتكون موضع 

لعالج  هي تتفق حول املنظور املتكاملتنفيذ، والتجارب املثمرة هلذا النوع من الدراسات عديدة، و 
  األزمة املرورية تأسيسا لسلوك سليم يراعي مقتضيات السالمة وينشدها. 

  مستويات تنفيد برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية:. 2.4

ملركبات حنو احداث التغيري املطلوب يف اجتاهات سائقي هي اuاالت النظرية املقرتحة إلتلكم 
ؤطر لذا فمن الضروري مبا كان أن يتمثل م ،السالمة املرورية واليت شكلت مدار انشغال ديداكتيكي

ستفيد من الربنامج صية املالربنامج حسن تدبري الفضاء املكاين والزماين لتصبح واقعا ملموسا يف شخ
  باخلطوط العريضة التالية:  واالهتداء  من خالل االستئناس وسلوكه،
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  على مستوى بناء املعارف: �

ه من أثار وما ختلفحصر متثالت السائقني حنو مسألة حوادث الطرقات يف اجلزائر  -

 قتصادية واجتماعية.مادية وبشرية إ

حتسيس املستفيدين من الربنامج بأمهية العامل البشري يف حجم الظاهرة املرورية وفق  -

عة الوطنية املستفيد وتتسع لتشمل الرقمستويات خمتلفة ومتدرجة تنطلق من بيئة 

 لبالد.ءات اجلهات الوصية باملسألة املرورية يف اية والعاملية مؤزرة بأرقام وإحصااإلقليم

تشجيع املستفيدين من الربنامج على أمهية االخنراط الواعي واملعقلن يف كل حماولة  -

 للتقليل من آثار األزمة وكبح معدالpا املرتفعة.

لبالد فيدين من الربنامج على التفكري بعمق يف واقع السالمة املرورية يف احتفيز املست -

 نامج.اليت يقرتحها الرب  واإلرشادية وأمهية اقرتاح احللول يف األنشطة التعليمية

حتفيز املستفيدين على توسيع رقعة القراءة اإلثرائية اليت يقرتحها الربنامج من أجل  -

 ق السالمة املرورية.التمكن من املعارف الالزمة لتحقي

حتفيز املستفيد من الربنامج على النقد الذايت حتقيقا ملطلب الضبط الذايت  -

   ) 5وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  (.واالجتماعي املنشود لتحقيق السالمة املرورية

  على مستوى التمهري السلوكي:�

 ة.املهار توظيف الصور التوضيحية والفيديوهات لتسهيل التدريب على  -

 تقدمي املهارات األدائية لسلوك السائق مقرتنة بوضعيات التنفيذ. -

 ) 5وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ( .إنتاج املهارة وإخضاعها للتقومي الذايت والغريي -

 استخدام العدة الديداكتيكية املالئمة لكل مهارة. -

 سائق. ستعانة بالنمذجة يف تنفيذ املهارات األدائية يف سلوك الاإل -

  على مستوى تنمية القيم واالجتاهات:�

 توظيف أسلوب النمذجة لتسهيل االقتداء بالسلوك املروري القومي . -
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 ت سلبية بعيدة عن النموذج القدوة.تقدمي سلوكيا -

 ( القدوة). النتصار للسلوك النموذجاملقارنة بني السلوكني دف ا -

 امة).ذاتية والغريية( اخلاصة والعالتعزيز السلوك اإلجيايب وربطه باملنفعة واملتعة  -

دعم وتثبيت سلوكيات املتعلمني القريبة من النموذج القدوة، بعد إخضاعها للتقومي  -

 ) 5وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ( .الشامل 

التصميم  ويصطبغ بأطروحاpا يف ناحييت ألن الربنامج يلبس ثوب السيكولوجيا االجتماعية

 والتنفيذ فإن الربنامج يقرتح أن يضطلع املكون بدور فاعل يسهل على املستفيد التواصل بإجيابية مع

ذاته وحميط الطريق بشكل فاعل ينحو به من حالة االنصهار يف فوضى املرور السائدة على طرقاتنا 

ينشد سالمة مستخدمي الطريق، ويقدم مفهوم إىل حالة االنتصار للسلوك النموذجي الذي 

االجتاهات النفسية جماال مالئما للتعبري عن وضعية الذات يف فضاء الطريق، فهو من جهة يشري إىل 

أثر عملية اجلتمعة على شخصية الفرد وهو من جهة أخرى يتيح اإلجابة عن سؤال كيف تعكس 

ضروري أن تكون ال يق وجتدد نشاطها، لذا فمنالذات التجربة االجتماعية املستوعبة يف فضاء الطر 

ة عاب القيم املرورية مع استدماج الغايات احلس حركيينعكاسا معقلنا لسريورة استمدارس السياقة إ

واملهارات السوسيوثقافية اليت جتد هلا انعكاسا يف سلوكات السائقني، لذا يقرتح الربنامج على مؤطر 

  ي:سهل تنفيذ مضامني الربنامج حتقيقا لغاياته املنشودة وهالربنامج مجلة من الوضعيات اليت ت

 وضعية التعبري عن الذات: -1

 (ة) وبقية زمالئهيسمع يف هذه األنشطة صوت السائق املتفاعل مع أصوات املؤطر

  )مؤطر الربنامج واملستفيد(طريف العملية املستفيدين، وهو ما يساهم يف التفاعل اهلادف واملثمر بني 

اء تربوي وتواصلي منفتح على اآلخر ومقتنع حبتمية املسامهة اإلجيابية للجميع يف القضداخل فضاء 

يها ومن أبرز الوضعيات اليت يعرب فمبا يساهم يف التقليل من آثارها  ظاهرة حوادث املرورعلى 

  املستفيد عن ذاته نذكر ما يلي:

 التعبري عن موقف أو تقدمي مقرتح يف شأن حوادث املرور بالبالد. -
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 التعبري عن العوامل املساعدة لتفعيل املكتسبات املعرفية وقيم السالمة املرورية.    -

 املسامهة يف النقاشات واحلوارات املتعلقة بالواقع املروري والسبل الكفيلة بتحسينه. -

نقد الذات والقدرة على تصنيف األفعال اليت تتعارض مع مقتضيات السالمة  -

 ) 6وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ( املرورية.

 وضعية العالقة مع اآلخر: -2

 ،ىن على مبادئ احرتام حقوق اآلخرإن تأسيس العالقة مع اآلخر مكونا كان أو زميال يب

وعلى رأسها احلق يف احلياة، وحماربة كل أشكال املوت اuاين اuسد يف حوادث السري، وهذا األمر 

  العمل على: امجالربنيفرض على املستفيد من 

ات اثلة لسلوك يتعارض مع مقتضيحسن التواصل مع املتعلم اآلخر يف وضعية مم -

 رصد طبيعة السلوك املتخذ وتقوميه.دف  السالمة املرورية

لرقي باألقوال واألفعال أثناء الدرس إىل مناذج تقدم بامللموس السلوك الطرقي ا -

 وب فيه.املرغ

ة ومستخدمي ية املستفيدين بصفة خاصالتواصل مع بقاليت حتول دون جتاوز العقبات  -

، ردف توعية اجلميع مبشكل حوادث املرو الطريق بصفة عامة، وذلك  الطريق

  ) 6وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ( وحصر دور كل فرد يف احلد من هذه اآلفة.

  وضعية الذات واآلخر يف فضاء الطريق:  -03

ؤطر حلركة اء عام موتشخيصا مدرسيا لفضاء الطريق كفضتتضمن هذه الوضعية جتسيدا 

اء، وعليه يف استغالل هذا الفض مستخدمي الطريقباملنطقة والطريقة املعتمدة من قبل عامة  املرور

  فمن املفروض أن تقود عملية التشخيص لفضاء الطريق املستفيد حنو:

من تصرفاتنا  ة، فكثريتقدمي صورة منوذجية للسائق املتلزم بقواعد السياقة السليم  -

ليست إال حماكاة لسلوك اآلخر قّل أم كثر وفق ما تقتضيه قيمنا واجتاهاتنا حنو 

 املوضوع.
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اء لتزام مبقتضيات السالمة املرورية واملسامهة يف تفعيلها على فضاالستعداد التام لال -

 .اهافظة على املسالك الطرقية وعدم ختريبها أو تدمريها أو تلويثالطريق باحمل

العمل الدائم على إضفاء اجلمالية على فضاء الطريق ليشكل ممرا للحياة بدل املوت  -

 واهلالك.

 ) 6وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ( اإلجيايب لفضاء الطريق. االستغالل -

   لربنامج:لاملرجعية النظرية والرتبوية خامسا:  

  :يف سبيل بيداغوجيا لتعليم السياقة. 1.5

هذا العنصر ضمن مسعى الدراسة إىل تقدمي صورة متكاملة للهيئات الوصية يندرج اختيار   

بالسالمة املرورية وفق منظور سيكواجتماعي يستدمج خمتلف أطروحات التخصص سعيا حنو التأصيل 

إىل عمق  هوما ميكن من خالله الولوجملنظور إجرائي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات بوصفها مف

املرورية  ويقدم الطرق الكفيلة لتقوميها مبا يتوافق مع مقتضيات السالمة ،السائقنيتالل يف سلوك االخ

وفق ما أقرت به العديد من النظريات املهتمة باملوضوع، وقد كان املسعى منذ البداية قائما على 

، ةتقدمي تصور يراعي خصوصيات الواقع املروري يف اجلزائر مبختلف مكوناته وأجزائه الفاعلة والساكن

وقد تشكل املقرتب على الرتبية "اإلصالحية" للسائقني إنطالقا من مدارس تعليم السياقة وإعدادها 

بشكل يراعي أطروحات بيداغوجيا تعليم السياقة بالنظر لكل اإلخفاقات اليت ارتسمت يف متثالت 

وين وقصوره عن كالعامة وما تكشفه التقارير املشخصة لألزمة املرورية يف اجلزائر من اختالل يف الت

تبليغ الرسالة اليت من أجلها شيدت تلك املدارس، مرفقا جبلسات إرشادية غرضها دعم الشق 

 التعليمي للربنامج إلزالة حالة التنافر الوجداين عرب سريورة تعديل االجتاهات اليت سبق االستفاضة يف

ربت رقعته زمانيا قا عرضها ضمن عناصر سابقة من هذه الدراسة، وقد شكل مدار انشغال اتسعت

د من القراءة يف خمتلف املراجع املهتمة ببيداغوجيا تعليم السياقة والوقوف على العدي اشهر مخسة عشر 

مع العديد  سعت فيها دائرة النقاشتمن الربامج املشاة لعنوان الدراسة وغرضها وهي الفرتة اليت ا

 كرة"يمي الطاهر من جامعة حممد خيضر بسبينهم األستاذ "براه من املنشغلني بالشأن الرتبوي من
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والرتبوية  املغرب لغرض ضبط املرجعيات النظريةائر  واألستاذ "عبد الكرمي غريب أستاذ جامعي باجلز 

  عرضها. عدد من النقاط سيأيت مراميه يفو للربنامج لتحقيق الغايات املنشودة، لتنتظم حوامله 

لت حمورا ا من االهتمام يف الشأن الرتبوي، وشكشغلت قضية املقاربات البيدغوجية حيزا كبري   

اشتغال فكري للفاعلني الرتبويني ال سيما املشتغلني مبجال التدريس والتعليم القرتا»ا أساسا من 

ناحييت التأطري والتوجيه باملقاربة البيداغوجية املتبناة، وهو االنشغال الذي أفرز الكثري من األطروحات 

امني إىل داللة املصطلح نفسه، فاملقاربة البيداغوجية مصطلح مركب يدل امتد انعكاسها من املض

يف شقه األول "املقاربة " عموما على التصور الناظم لبحث موضوع معني ومنهجية معاجلته لالقرتاب 

من ماهيته واستكشاف حقيقته، أما البيداغوجيا فقد عرف مفهومها تغريات داللية متعددة كان 

عارف والنظريات الرتبوية بالغ األثر يف تنوع معانيها وغناها، حيث انتقل هذا للتاريخ وتطور امل

املصطلح من الداللة يف معناه األصلي على قيادة البيداغوجي املتمثل يف شخص الراشد للطفل حنو 

وألن  )16،ص 2010عبد اللطيف املودين، (،املعرفة إىل التصور الناظم uموع ممارسات التعليم والتعلم

الربنامج يضم شقا تعليميا فقد تشكلت مجلة من اإلعتبارات حلل مسألة اخليار البيداغوجي األنسب 

يل يف اجتاهات وهي إحداث تعد ةلتلقني املعارف للمستفيدين من الربنامج مبا حيقق الغاية املنشود

  قتضيات السالمة املرورية:ركبات جير سلوك السائقني إىل اإلمتثال ملسائقي امل

يتمثل االعتبار األول يف "بيداغوجيا تعليم السياقة" بوصفها ممارسة تربوية تشمل عمليات   •

التدريس والتعلم وهي األنشطة اليت تستند على العموم إىل مقاربات بيداغوجية تؤطرها وتوجهها، 

دارس موهو اإلنشغال الذي مل جيد من االهتمام والرعاية ما يكفل ضبطه مبا يسهل على املكونني يف 

 تعليم السياقة اتباع طرق قومية تضبط العمل البيداغوجي وفق املقاربة البيداغوجية املتبناة.

ينطلق االعتبار الثاين من املراجعات املعمقة لتلك اجلهود اليت تبذهلا الدول املتقدمة يف  •

سن ب حوهو ما يستوج ،تكوين السائقني بوصفه متفصال هاما لطريق أمنة وخالية من احلوادث

التعلم الذي مير حتما عرب ضبط بيداغوجي للمعارف اليت ينبغي تلقينها للسائقني واختيار الوسائل 
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والوسائط التعليمية املناسبة وتوظيف العدة الديداكتيكية والبيداغوجية الالزمة مرورا بأنشطة التقييم 

 والتقومي وتدبري الفضاء الزمين للتعلمات. 

ياقة لة حسم اختيار املقاربة البيداغوجية األنسب لتعليم الساالعتبار الثالث يرتبط مبسأ •

وهي مشكلة ال تتعلق فقط ببيداغوجيا تعليم السياقة بل تشمل احلقل الرتبوي عموما أمام تعدد 

املرجعيات وتنوع النماذج ضمن عرض نظري يطلق عليه بعض الباحثني "السوق البيداغوجية" وهو 

 اغوجية مع وضعية التعلم املستهدفة واألهداف املتوخاة من العمليةما يفرتض مالءمة كل مقاربة بيد

بين أحادي هاد واملالءمة من خالل تلصورة النمطية اليت حتد من االجتالرتبوية وهو ما يستلزم جتاوز ا

عزالدين اخلطايب،  ( .ملقاربة بيداغوجية ما وتعميمها على خمتلف أنواع الوضعيات التعليمية والتعلمية

 .)8، ص2010

تشكل االعتبار الرابع من استطالع لواقع مؤسسات تعليم السياقة واليت شكل البحث يف  •

اختالالت الوظيفة املنوطة إليها حيزا زمنيا غري يسري من عملية البحث يف هذه الدراسة مشل حضور 

سياقة تركزت مدارس تعليم الحصص فعلية لتعليم املرتشحني لرخصة السياقة وحماورات مع أصحاب 

يف معظمها على مناقشة اجلانب البيداغوجي يف تلقني املعارف، فمن حالة الالبيداغوجيا إىل التصلب 

الوسائط و على طريقة واحدة مع خمتلف الوضعيات التعليمية والتعلمية إىل غياب الوسائل البيداغوجية 

د الذي يستوجب التدخل من أجل ترشي كلها مالمح تكشف حجم اخللل  ،املساعدة على التبليغ

ري أصحاب متهعرب وهو اخليار الذي مير حتما  ،املمارسة البيداغوجية داخل مدارس تعليم السياقة

 يمية اليت تواجههم.علتمدارس تعليم السياقة مبقتضيات العمل البيداغوجي مع خمتلف الوضعيات ال

املؤسسايت  اربة البيداغوجيا وبني الطلبيتشكل من حالة االرتباط بني املق االعتبار اخلامس •

فهناك من جهة عرض بيداغوجي متعدد ومتنوع من قبيل بيداغوجيا باألهداف، بيداغوجيا 

الكفايات، بيداغوجيا اإلدماج، بيداغوجيا تواصلية، بيداغوجيا الدعم وهناك من جهة مقابلة طلب 

ة وخيارها ة اليت توجه السياسة التعليميمؤسسايت ميارس اإلنتقاء واإلقصاء باالستناد إىل املرجعي

البيداغوجي يف مرحلة ما وذلك باعتماد مقاربة بيداغوجية حتوله السلطة الرتبوية إىل خيار بيداغوجي 
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حة للمدرس وهو ما حيد من اإلمكانات املتا ،رمسي لتدبري مضامني التعليم وعمليات التدريس والتعلم

امية ممارسته خمتلف الوضعيات التعليمية التعلمية يف سياق دين وتنويع أساليب التدخل مبا يتالءم مع

لعملية التدريس، كما أنه مييل بالتدريس حنو حالة النمطية وتراجع مردودية االكتساب وجودة التعلم 

وهو ما يؤثر حتما على النجاعة الداخلية واخلارجية للمؤسسة الرتبوية وهو واقع حال الكثري من 

 )16، ،ص 2010عبد اللطيف املودين، (قة.  مدارس تعليم السيا

من مجلة االعتبارات اليت تشكل عليها بنيان هذا العنصر أن املقاربة البيداغوجية ليست  •
وصفات جاهزة قابلة للتطبيق دون حتليل سياق التطبيق واحلاجة إليه فاألمر يتطلب تفكريا منهجيا 

غتناء أن كل مقاربة بيداغوجية تقبل التطور واالكنة داخل فضاء التعلم، كما موإحاطة بالوضعيات امل
والتجدد تبعا لتجدد النظريات الرتبوية واألنشطة التعليمية والتعلمية وتطور شروطها املؤسساتية 
والسوسيوثقافية، لذا فإن تنويع العرض الرتبوي الختالف وضعيات التعلم وهو ما يقتضي منح 

ات بيداغوجي لتمكينهم من التكيف مع هذه الوضعياستقاللية أوسع للمدرسني على املستوى ال
 )8، ص2010عزالدين اخلطايب،  ( .وتقدمي األجوبة البيداغوجية املالئمة لكل منها

جية يف فلكها دباجة سطور هذا العنصر لتحديد مقاربة بيداغو  تتلكم هي االعتبارات اليت دار 
املقرتح، والذي  تكفل حتقيق غايات الربنامجلتعليم السياقة من أجل ضبط املمارسة البيداغوجية اليت 

مير حتما عرب البحث يف مزايا ومثالب كل مقاربة من املقاربات البيداغوجية املتداولة يف املمارسات 
الرتبوية والبحث يف سريورpا التارخيية والفلسفات الناظمة ملضامينها، إذ ال ميكن احلديث عن 

 فيات النظرية املستمدة منها أساسا، ففي هذا اإلطار برزتمقاربات بيداغوجية دون استحضار اخلل
مقاربات عديدة ارتكزت على مرجعيات نظرية مثل السلوكية واملعرفية والسوسيوبنائية وتوزعت على 

وإن  بيداغوجيا اإلدماج وأبيداغوجيات عديدة مثل بيداغوجيا األهداف وبيداغوجيا الكفايات 
شكلت يف جمملها إمتدادا تارخييا متشيا مع التطور التارخيي للمرجعيات النظرية الناظمة هلا، لذا فإن 

إمتدادات ن ممقرتح الربنامج يقدم تلك املقاربات ال بوصف خطوط التمايز بينها بل ما جيمع بينها 
ف بني ساحة النقاش الرتبوي حول االختال طبيعية شكلت سريورة املمارسة الرتبوية، وما يثار يف

 ،بيداغوجيا األهداف وبيداغوجيا الكفايات يف احلقيقة هو نقاش على مستوى األطروحات النظرية
فعلى مستوى التطبيق مل تتخلى املقاربة بالكفايات يوما عن األساليب التقوميية القائمة على أجرأة 

رغم أ»ا جزء من مقاربة  ) 73ص ، 2011خلضر لكحل، ( ،األهداف والتقدير الكمي الواضح لألداء
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اسعا أمام مؤطر لذا فإن الربنامج يفتح اuال و  ،ختتلف يف مرجعيتها النظرية عن املقاربة بالكفايات
الربنامج لالستفادة من معطيات تلك املقاربات مبا يتوافق مع الوضعيات املختلفة داخل فضاء التعليم 

وصفها املنظور بوفق مدخل املقاربة بالكفايات اإلدماج  بيداغوجياي على رغم اعتماد الشق التطبيق
افق مع و األكثر مالءمة لغايات الربنامج اليت تسعى إىل تكييف معارف السائقني وتعديلها مبا يت

شرطيات السالمة املرورية، فإذا كانت بيداغوجيا األهداف منوذجا للمرجعية النظرية السلوكية فإن 
الذين  "واطسن وسكينر"علم النفس السلوكي مع كل من  ال يتأتى دون استحضار احلديث عنها

راط التقومي انطالقا من مبادئ أساسية هي اإلشنساين خاضعا للمالحظة والقياس و اعتربا السلوك اإل
 وهي ذات الشروط اليت تبىن عليها املمارسة الرتبوية التعليمية والتعلمية ،واالستجابة والتعزيز

ها للمالحظة والتجزيء يف إطار ما يعرف بأهداف التعلم اليت يتحدد مبقتضاها اخلطوات وإخضاع
الواجب على املتعلم القيام ا لتحقيق هدف معني، هكذا يصبح موضوع التعلم مفككا إىل وحدات 

وفق مستويات كربى متثل مداخل  )8، ص2010عزالدين اخلطايب،  (جزئية متدرجة من حيث التعقيد،
للعمل الديداكتيكي الذي يتعني القيام به داخل فضاء التعليم، وتتحدث أغلب املراجع الرتبوية عن 

 the ، اuال املهاري احلركيthe cognitive domain اuال املعريف (ثالثة جماالت رئيسية 

psychomotor domain ،ال الوجداينuا  the affective domain (  ال املعريف علىuويتمركز ا
جلب  وهي جزء من مشروع عمل ،القدرات العقلية واليت متثل يف جمموعها عمليات عقلية حمضة

إليه جمموعة من الباحثني يف جامعة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية، وهو العمل الذي أفرز 
مهدت الطريق  واليت "بلوم"عرف بصنافة أكثر الصنافات اعتمادا بني مجهور الرتبويني وهو ما ي

التذكر أو احلفظ،  (لصياغة األهداف املعرفية وفق مستويات متدرجة من العمليات العقلية تشمل 
يف حني يشمل اuال املهاري يف أهدافه جمموع  )فهم أو االستيعاب، التحليل، الرتكيب، التقوميال

املهارات احلركية ألطراف اجلسم، وبالرغم من تعدد التطبيقات املتصلة باuال املهاري يبقى تصنيف 
األكثر شيوعا لسهولة تطبيقه يف الكثري من املواد الدراسية وخيضع  )1972(" إليزابيث مسبسون"

اإلدراك احلسي، امليل أو  (ناحية التدرج يف املستويات ويشمل  من "بلوم"لذات املبدأ الذي اعتمده 
ويعىن اuال األخري  )االستعداد، اإلستجابة املوجهة، اآللية والتعويد، اإلستجابة املعقدة، التكيف

ضمن املقاربة الأهداف باuال الوجداين الذي يشكل ركيزة رئيسية جتمع وتؤلف بني اuاالت الثالث 
يف  "بلوم"ى املستوى اإلجرائي باالنفعاالت واالجتاهات والقيم وامليول وأسوة بتصنيف لعنايتها عل

أكثر التصنيفات  )1964( "كراثول"اجلانب املعريف وتصنيف مسبسون يف اuال املهاري يعترب طرح 
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هكذا ، )االستقبال، االستجابة، التقييم، التنظيم، التخصيص (اعتمادا ضمن تنظيم هرمي يشمل 
ارتسمت حدود اuاالت اليت تقلع بيداغوجيا األهداف منها لبلوغ الغايات الرتبوية على شاكلة 

 )36- 16، ص ص 2006حممد بني حيي زكرياء، عباد مسعود،  (أهداف يعىن كل جزء منها مبجال معني 
وضوع التعلم موفق هذا التقسيم االفرتاضي انتظم العمل البيداغوجي وفق املقاربة باألهداف وأصبح 

مفككا إىل وحدات جزئية متدرجة من حيث التعقيد، وحللت املعارف يف ضوء ذلك حتليال إجرائيا 
ومسحت تلك العقلنة البيداغوجية  ،وقّدمت املادة على شكل سلوكات موزعة على مقاطع الدرس

اuاالت سالفة  ىمبالحظة سلوكات املتعلم وقياسها وتقوميها بناء على األهداف املسطرة واملوزعة عل
الذكر، ومما ينبغي التأكيد عليه هو متركز املقاربة باألهداف على مبدأ حموري ضمن النظرية السلوكية 
وهو التعزيز القوي الستجابات املتعلم الذي جيب أن يدرك جليا اهلدف من التعلم والنتيجة املراد 

عزالدين اخلطايب،  ( ،ناجعة يف بعض جوانبها باألهداف بلوغها، وذا املقتضى تظل املقاربة البيداغوجية

مبا أن استخدامها على مدار عقود يف األوساط الرتبوية كشف العديد من املثالب  )10، ص2010
تغلني باuال املش معوبة أماص تفكثافة الربامج الدراسية وتنوعها شكل، اليت تعرتيها وتقلل من فعاليتها

رائية واألهداف اإلج العامة للمنهاج واخلاصة بكل وحدة دراسيةاطة باألهداف الرتبوي لغاية اإلح
لكل حصة جعل من العمل الرتبوي موغال يف تفتيت املعارف عرب احليز الزمين احملدد، وبسبب 
تراكمية األهداف واملعارف برزت صعوبة إجياد عالقة بني املكتسبات، ويف غياب تصور واضح من 

ها بشكل زر متناثرة غري مندجمة ختلق للمتعلم صعوبات لتوظيفاملتعلم تصبح التعلمات يف شكل ج
قومي، وبسبب اعتمادها بشكل رئيسي على املعلم قّلت فعالية املتعلم ومنت فيه روح اإلتكالية 
واالعتماد على احلفظ مبا أن من مجلة النقائص اليت ارتبطت ببيداغوجيا األهداف صعوبة التقييم، 

وى املعريف عن األهداف يف كنف تنظيم خطي وجامد للنشاط فضال عن عيوب انفصال احملت
التعليمي، أمام هذه الوضعية برزت حاجة ملحة إىل بيداغوجيا بديلة قائمة على املقاربة بالكفايات 

حممد بني حيي زكرياء،  (، )1968( ظهرت خطوطها العريضة األوىل يف الواليات املتحدة االمريكية سنة

تغين وتثري بيداغوجيا األهداف من خالل حماولة جتاوز نقائض بيداغوجيا ) 65ص ، 2006عباد مسعود، 
وأمهلت العمليات الذهنية أثناء التعلم على املستوى  )ماذا نتعلم(األهداف اليت اهتمت بسؤال 

ة بذلك جتمع بني االهتمام باحملتوى وبالعمليات املنظم -بيداغوجيا الكفايات–اإلجرائي، وهي 
 وال ينبغي بأي حال من األحوال النظر إىل املقاربات بالكفايات كقطيعة مع بيداغوجيا ،لعملية التعلم

                     وهناك شواهد كثرية تؤسس هلذه الرؤية مثل دراسات ،األهداف بل هي مندمغة معها
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) Delandsheer1979 Hamline1979 (  ضمن منحى يقدم منطلقا جديدا للفعل البيداغوجي
ريس مرتكزه النظرية املعرفية اليت تعىن بعملية بناء املعارف وميكن تلمس األسس النظرية واألمربيقية للتد

ية األلفية ابالكفايات من منظور بيداغوجيا اإلدماج كما نظر هلا دوكوتيل يف الثمانينات وروجرز يف بد
  :)2010مد ابراهيمي، حم(وثالث اجتاهات سيكولوجية كربى وهي حسب  الثالثة يف مخس نظريات

  النطريات املؤسسة لبيداغوجيا املقارة بالكفايات:. 2.5

لنماذج ا نظرية األنساق بوصفها بوتقة جتمع بني مجلة من "بريتلنفي"يقدم : نظرية األنساق. 1.2.5
ة التجزيئية يف ترفض النظر   العلوم، انطالقا من مبادئ عامةفاهيم والقوانني املشرتكة بنيللم املفسرة

 ،إدراك الظواهر الطبيعية واإلنسانية، وتنظر إليها باعتبارها كليات منظمة، ومتفاعلة تفاعال ديناميا
شخصية املتعلم   وتتعامل مع باملبادئ العامة لنظرية النظم التدريس بالكفايات وتسرتشد بيداغوجيا

البنية السيكوحركية، مع و  ،والبنية الوجدانية ،العقليةملة، تتمفصل عنها البنية ككل، باعتباره بنية شا
بعد حتويلها من معرفة -احلفاظ على دينامية التنظيمات الداخلية جلهاز التعلم البشري ،وتقارب املعرفة 

ومية، من معرفة مفه وتكامل عناصرها ي، يراعي وحدpامن منظور نسق -عاملة إىل معرفة متعلمة
  )2010حممد ابراهيمي، ( فية، ووجودية.ومهارية، وتواصلية، وتصر 

ر جعلت النظرية البنائية من املتعلم وما حيمله من مستوى النمو العقلي العنص: النظرية البنائية. 2.2.5
 لكفاءاتملقاربة بااتؤسس الثنتني من أهم منطلقات الرئيسي يف العملية التعلمية التعليمية، وهي ذا 

إىل  د أصول النظرية البنائيةوتعو  ) 73ص ، 2011خلضر لكحل، ( أال ومها بناء املعرفة وتفريد التعليم،
حول التطور الذهين " هجان بياجي"مركز االبستيمولوجيا التكوينية جبنيف بقيادة  البحوث اليت أجراها

، "اريأفك" ندرجت حتت عناوين متعدد من قبيل ليت اا للطفل، تضمنتها دراساته القيمة
جينية "، و"احلكم عند الطفل"، و"ست دراسات يف السيكولوجيا"، و"إبستيمولوجية علوم اإلنسان"و

نمو الذهين بني ال قدم من خالهلا معادلة جديدة،"متثالت العامل عند الطفل"، "تكوين العدد "و "الرمز
ارف وذلك عرب لمعلورة بناء من نقل املعارف إىل سري والتعلم، من خالل حتويل العملية التعليمية، 

تأثري املتعلم يف املوضوعات اخلارجية للمحيط، أي مرحلة  -أ(تشمل أربعة خطوات أساسية 
أي مرحلة  ،هسات الواقع اخلارجي، وتفاعله معوانعكا تأثر املتعلم بتأثريات احمليط، -باالستيعاب. 

تداخل مرحلة االستيعاب، والتالؤم، واالجتاه حنو التجريد، من خالل نقل معطيات  -ج ،التالؤم
لنظرية وتتم عملية التعلم حسب ا تعميق التجريد، من خالل مبدأ التعميم، -داملالحظة، والنمذجة. 
 من خالل ممارسة الفعل على األشياء، والتفاعل املستمر مع احمليط، عرب آلييتالبنائية بصفة فردية 
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ة، والوسط الذي بستيميتعلمة/ اإلاالستيعاب، والتالؤم على قاعدة التكيف، والتجاوب بني الذات امل
مل وبذلك قدمت النظرية التكوينية منظورا جديدا للع  يتجاذبه عامل األشياء، واملوضوعات اخلارجية

لنشيط ، وبناء او خاصة فيما يتعلق مبفهوم التعلم الفاعل البيداغوجي أسس لبيداغوجيا الكفايات 
  )2010حممد ابراهيمي، ( .الكفايات

ومها تلميذان  )Doise et mugny( من أقطاب هذا االجتاه جند كال من :النظرية البنائية احلديثة. 3.2.5
 ويف هذا النموذج جند حماولة لتجاوز النظرة القائم على املتعلم عند بياجيه إىل الصراع املعريف ،لبياجيه

ويقلع الطرح اجلديد للنظرية من فكرة أساسية مفادها أن الصراع  لنمو التعلم،جتماعي كأساس اال
املعريف يكون أكرب إذا صاحبه صراع اجتماعي، ويأخذ الصراع هنا معىن التحديات اليت يواجهها 
املتعلم، وهي حتديات خارجية تثري قدراته التعلمية فيكون بالتايل أكثر قدرة على اكتساب معارف 

عرفية فهذه التحديات متنح فرصا أكثر ملسار مواءمة البىن امل ى تدعيم قدرته على التعلم،يدة وعلجد
املوجودة سلفا وهو ما حيقق التوافق الذي يفرضه االحتكاك مع البيئة خاصة منها ما تعلق باجلانب 

ختزال االلذا فإن الطرح اجلديد يتجاوز فكرة الطابع الفردي و  ) 74ص ، 2011خلضر لكحل، (التعليمي، 
الذي غلب على الطرح الذي قدمه بياجيه والتأكيد على أن كل تعلم له طابع اجتماعي مصدره حميط 

ا سريورة التعلم، من صيغتها الفردية إىل صيغة تفاعل اجتماعي، أكثر مردودية هلنتقل ب الفرد، وتزداد
معىن، ومستويات تصرف يف النمو، تروم ربح الرهان االجتماعي. ولعل رواد بيداغوجيا الكفايات 

ناء استلهموا الكثري من مفاهيم النظرية البنائية احلديثة خاصة مواد ب "بيري جيلي وروجرز ودوكوتيل"
كفايات املمتدة اليت تتجاوز املسار الدراسي إىل مسارات أكثر رحابة كمسار احلياة واملسار املهين ال

  )2010حممد ابراهيمي، (. واملسار الشخصي
قي تنطلق النظرية املعرفية من تراكمات علوم كثرية ومن فلسفات متنوعة تلت النظرية املعرفية:. 4.2.5

مجيعا حول مسألة تشكل املعرفة الصحيحة وطرق تعلمها، وتستمد بعض أطروحاpا من فلسفة 
علمية  الميكن تشكيل معرفةيف هذا الصدد " ، يقولوالقطيعة االبستمولوجية "غاستون باشالر"

م لعمستفيدا من نتائج أحباث  "رديفتاجاك ""كما قدم عرفة اخلاطئةصحيحة إال على أنقاض امل
أو  ىرة الطويلة املدوالذاك املدىالذاكرة والتمييز بني الذاكرة القصرية ا النفس املعريف يف مناولة موضوع

واستثماره يف  "نشاط ختزين وتشفري املعلومة "ذاكرة التخزين واعتماد مفهوم جديد لإلدراك باعتباره
كنشاط   "ورة التعلم يف بعدها املعريف ملشاركة رواد بيداغوجيا الكفايات يف تصورهم اجلديد للتعلمسري 

ري منوذج شوي "يعاجل املعلومة ، وليس جمرد جتميع بني مثريات و استجابات قابلة للمالحظة
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علمة مع األشياء الرامية إىل تفاعل الذات املت هيف نفس املسعى املعريف حملاوالت بياجي "وتسكيغفي"
 ،معريف -يويف تأجيج الصراع السوسوالوسط االجتماعي األقران  والبنائية اجلديدة اليت تستدمج دور

لطفل إذ ال انمو الداخلية عسرية على املتعلم يعترب سريورات التعلم وال "وتسكيغفي"ذلك أن منوذج 
 )2010حممد ابراهيمي،  (.لتحسني عملية التعلم مناص من تدخل الراشد أو القرين

ا بيداغوجيا وإمنا التفاعلية ال تشكل اجتاهالسوسيوبنائية إن  التفاعلية:النظرية السوسيوبنائية . 5.2.5
منوذجا ابستمولوجيا للمعرفة، فهي متثل إطارا مرجعيا عاما، حيدد املفاهيم والتصنيفات املوجهة 

 اإلطار املرجعي تستخرج األساليب واملقاربات البيداغوجية اليت ترتمجه إىلللتفكري، ومن خالل هذا 
يف تفاعل مع  ةممارسات تعلمية تعليمية، وتظهر يف هذا النموذج على قاعدة جعلت املعارف السابق

ارف عارفه السابقة وبناء مععناصر جديدة يف وضعية حمددة، وهو ما ميكن املتعلم من تعديل م
تقي هذا النموذج مع املقاربة بالكفاءات اليت جند من بني أهم متطلباpا جعل املتعلم وهنا يل جديدة،

يواجه وضعية ما يكتشف من خالهلا قصور معارفه السابقة عن التعامل معها، وهو ما جيعله جيند 
، 2011خلضر لكحل،  ( تلك املعارف ليضيف إليها مكتسبات أخرى توصل إليها من خالل املواجهة

ولعل السر يف جناح النظرية هو ارتكازها على سيكولوجية الدوافع واألهداف والعمليات  ) 75ص 
 "بويت"و "شارلوت"و "روشيكس"لى أعمال وإحالتها ع "أليكسي ليونتيف"لعامل النفس الروسي 

على التعرف  وظيفة احلثن الدوافع متأل مبا أ ع واهلدف واالجنازاليت أعادت االعتبار ملفهوم الداف
ط لنشا، اث هي متثالت واعية لنتيجة الفعلمن حيأما األهداف فهي اليت توجه ، واملمارسة

 ، هي اليت متارس وظيفة االجنازالوسائل واملناهج اإلجرائية واملمارسة، يف حني أن العمليات
ة جامع "يانت فيالسإيت"العامل السويسري النظرية اليت صاغ مبادئها األساسية نت وقد تب” والتحقيق

  )2010حممد ابراهيمي،  (  GFENنيف وتبناها عمليا الفريق الفرنسي للرتبية اجلديدةج
 اتاليت رمست مسار املقاربة بالكفاييكشف العرض السابق حول أهم املنطلقات النظرية   

اعتمادها على توليفة منوعة من األطروحات جتتمع حول منح أمهية كربى للمتعلم لبناء تعلماته 
وهو ما يشكل حماولة جادة لتجاوز النظم الكالسيكية  ،بشكل ذايت مبا ميلكه من اقتدارات ومهارات

صورا يف »م يف التعليم القائمة على تلقني املعارف واسرتجاعها حلظة التقومي بشكل جيعل املتعلم حم
املعارف دون معرفة طرق دجمها وتوظيفا بشكل قومي، وتشكل املقاربة السوسيوبنائية منوذجا يقرتب 

ع املروري اليت تنطلق يف براجمها من حماكاة الواقمن املواصفات املنشودة لبيداغوجيا تعليم السياقة 
-savoir, savoir)رباعية اليومي للسائقني وخلق وضعيات ومواقف تعليمية تستدعي املزج بني 



 

 

  الفصل اخلامس: الربنامج النفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية

 )التصميم وتقييم الفاعلية  (

298 

être, savoir-faire, savoir- devenir ) وير بأمهية التعلم الذايت واستقاللية املتعلم وتط مبا أ»ا تقر
ومعارفه ونوازعه الوجدانية لتشكيل السلوك املتوافق مع خصائص حميطه   أنشطته الذهنية

يليب ولة ما ذهب إليه كل من "فالسوسيوثقايف، ال توفرها بيداغوجيا األهداف ويعضد هذه املق
جونايري" و "فندر بوغت" يف مؤلفهما املوسوم بـــ"خلق شروط التعلم" عن السوسيوبنائية كمنظور 
خمالف للمقاربة األمربيقية املعتمدة يف بيداغوجيا األهداف، فلم تعد املرجعية مقتصرة على مضامني 

ضوع تعلم بل أصبحت معارف هذا األخري مو الربامج التعليمية كمعطيات موجودة باستقالل عن امل
بنائي معريف  (اهتمام يف املقام األول، ويف هذا اإلطار ميكن حتديد ثالثة أبعاد رئيسية هلذا املنظور 

ففي شأن البعد البنائي الذي يقوم على مبدأين يتلخصان يف كون الذات تبين  )واجتماعي وتفاعلي
ون املوضوع املستخدم خالل هذا النشاط هو املعرفة معارفها من خالل نشاطها اخلاص، ويف ك

 اخلاصة نفسها، ويقتضي هذان املبدأن قيام املتعلم بنشاط فكري يتم فيه تكييف معارفه مع متطلبات
الوضعية اليت يواجهها، ويركز البعد الثاين على اجلانب االجتماعي بوصفه مكونا أساسيا للتعلم حبيث 

ييف املعارف دون تبادل مع اآلخرين، وهو يتخذ صبغة مزدوجة أيضا  ال ميكن احلديث عن بناء وتك
اءات ، والبد من خلق فض-باملعىن الواسع لالصطالح –كتبادل مع األقران وكتبادل مع املعلم 

 حوارية لتفعيل العالقة الثالثية بني املتعلم واملعلم واملعارف، وهنا يربز البعد الثالث وهو التفاعل مع
التعلمات ال ميكنها أن حتصل إال داخل وضعيات يتم فيها تكييف املعارف السابقة  احمليط ذلك أن

مع الوضعيات اجلديدة وهو ما يعين أن الوضعية هي مصدر ومعيار اكتساب املعارف، فمن خالهلا 
، 2010عزالدين اخلطايب، ( ) معارف –معلم  -متعلم(حيدث التفاعل بني عناصر املثلث املذكور آنفا  

هو املنظور الذي تتأسس عليه عملية إعادة بناء أو تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو و )10ص
السالمة املرورية انطالقا من الشق التعليمي للربنامج املقرتح بوصف التعلم املستهدف اكتسابا لكفاية 

إىل   لالسياقة، يشكل وضعية إدماجية تتطلب تعلم جمموعة من املعارف واملهارات والقيم للوصو 
كفاية السياقة اليت تشرتط من مؤطر الربنامج لعب دور توجيهي ومنشط يهدف إلشراك املتعلمني 
وتعزيز قدراpم ومهاراpم، ألن األمر يتعلق بتفاعالت عقلية ووجدانية واجتماعية، فإن دور املؤطر 

سيدها من أجل جتللربنامج سيكون له بالغ األثر يف هذه العمليات فهناك قيم ومواقف يتعني عليه 
حتقيق كفاية السياقة، وهو مطلب غري بعيد املنال بشرط استدماج العناصر املكونة هلا، وإدراك سريورة 
 التعديل املطلوب إن يف بداياpا اليت تنطلق من ضخ املعارف املقرتنة بالسالمة املرورية حتقيقا ملطلب

المة املرورية يد االجتاهات املرغوبة حنو الستعديل االجتاهات، ويف ذلك جسر للهوة بني املعارف وحتد
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وهو اإلجراء الذي ينبغي استصحابه جبلسات إرشادية تزيل حالة التنافر املعريف بني املعارف القبيلة 
املشكلة لالجتاهات غري املرغوبة حنو السالمة املرورية واملعارف اجلديدة، حىت إذا ما بلغنا االجتاه 

ئق رب حلقة أخرى تربط بني االجتاهات اجلديدة واملهارة املطلوبة من السااملطلوب انتقلت السريورة ع
على الطريق ضمن حلقات ثالث مرتابطة ترابطا منطقيا للوصول إىل كفاية السياقة مبتغى هذا 

أنظر الشكل  –الربنامج وغايته من مدخل تعديل االجتاهات النفسية للسائقني حنو السالمة املرورية 
ا تبدو حمطة تعديل االجتاهات ضمن سريورة الربنامج املقرتح متفصال هاما ينبغي ، حينه)32(رقم 

و من جهة يعىن مبكون يف تشكيل كفاية السياقة، فه احتقيقه بعناية فائقة بوصفها احللقة األكثر تأثري 
املعارف اليت تسوق سلوكات السائق وفق ما تقتضيه السالمة املرورية ومتنحها عمقا وترابطا مع 

ملواقف املتجددة يف احلياة الطرقية، وهو من جهة أخرى ينطلق حنو األداء املهاري املطلوب من ا
السائق من نقطة االجتاهات النفسية بوصفهما مكونا افرتاضيا يشكل نزعات السائق حنو املوضوعات 

فسي حتقيقا الن هوالوضعيات املختلفة على الطريق، لرتتسم عالقة متايز وتكامل بني الكفاية واالجتا
   .للمطلب املنشود من الربنامج

  

تأسيسا على ما تقدم يراهن الربنامج املقرتح يف شقه التعليمي على بيداغوجيا املقاربة   

بالكفايات من أجل تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية من خالل إكساب 

السائقني موارد معرفية ومهاراتية يف السالمة املرورية يقوم بتعبئتها بفعالية وإدماجها حلل وضعيات 

  ) مكونات كفاية السياقة32شكل رقم (

  

 بتصرف )http://www.digopaul.com/fr/english-word/competence.htmlالمصدر: (
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 إعمالن خالل م معقدة ومتنوعة بكيفية حتقق التكامل واالمتداد بني الوحدات املقرتحة يف الربنامج

أخذ بني املعارف واملهارات والقيم يف حلقات ي آزرخمرجات الربنامج اuسدة يف التأكيد على الت

ة صلبة المتالك  دبعضها برقاب بعض لبناء اجتاهات مرغوبة حنو السالمة املرورية تشكل حبد ذاpا قاع

كفاية السياقة ومواجهة خمتلف الوضعيات املمكنة يف احلياة الطرقية اليومية، ويف هذا جتسيد ملهارة 

 علىوهي املقاربة اليت تستند  ) 5وزارة الرتبية املغربية، ب ت،ص  ("التعلم مدى احلياة"أو  "تعلم التعلم"

    اليت ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل: عدد من النظريات النفسية والرتبوية
  املرجعيات النفسية والرتبوية والبيداغوجية للربنامج املقرتح )42 (جدول رقم 

جتليا~ا ومظاهرها يف برنامج تعديل اجتاهات سائقي   أنواع املرجعيات

  املركبات حنو السالمة املرورية

إجراءات التنفيذ يف الربنامج 

  املقرتح

ت 
عيا

رج
امل

سي
لنف

ا
ة

  

    

  علم النفس الفارقي

 التعلم. لكل متعلم خربته وجتربته احلياتية وإسرتاتيجيته اخلاصة يف -
 بيداغوجيا مفردنة ومتنوعة تراعي قدرات املتعلم. -
  املتعلم هو مركز اهتمام العملية التعليمية التعلمية. -

تفريد التعلمات املنطلقة من العام إىل  -
 الصعب، وتنوعاخلاص، أو من السهل إىل 

األنشطة التكوينية وتكاملها بشكل يغين 
  إدراك الفرد الكل قبل اجلزء، أو العام قبل اخلاص. - اجلشطالت –ج   اخلصوصية والتفرد. ويطور

ية 
رتبو

 ال
ت

ريا
نظ

ال
  

  

يبين املتعلم معارفه استنادا إىل اخلربات والتمثالت واملعارف  -  النظرية البنائية
 السابقة 

( يالحظ، ينتقي، يصوغ فرضيات، حيلل، يستنتج، ينظم، يعمم، 

 يتخذ قرارات.). 

 يبين املتعلم معارفه اعتمادا على ذاته. -

  سريورة التعلم متر عرب صراع بني معارفه السابقة والالحقة. -

  

 

  

التنمية الشاملة لشخصية املتعلم ومرافقته 

م ثقايف العام الذي يت-يف اإلطار السسيو

فعيل فيه تنفيذ سريورة الربنامج املقرتح عرب ت

ي ثالثية البناء املعريف واالجتماعي والتفاعل

 )معلم متعلم معارف(من خالل ثالثية 
بإجنازات  مقارنة إجنازاته يطور املتعلم كفاياته ومهاراته من خالل  -  النظرية املعرفية

 غريه.
وعي املتعلم مبا اكتسبه من معارف وبطريقة اكتساا يزيد من  -

  نشاطه الذهين لتطوير جودة التعلمات 
النظرية -ج

 بنائية -السوسيو

يبين معارفه وكفاياته بكيفية نشيطة ومتدرجة من خالل   املتعلم

إعطاء معىن اجتماعي لتعلماته من خالل التفاعل مع  جمموعة 

  عمله يف سياق تفاوضي حمدد.

جية
غو

دا
لبي

ت ا
عيا

رج
امل

  

 

  

  

  

  

مواقفه  معارفه و مهاراته و  التمركز حول املتعلم،واستنفار/تفجري

ملواجهة  مشكالت وإجياد احللول هلا أو اختاذ القرارات املناسبة وهو 

ما ميكن من رصد الرتابطات املمكنة بني عناصر املسشكل املطرح 

  ضمن وضعيات مشكلة تأخذ صورا متعددة منها: لبناء التعلمات

دف تكون يف بداية الدرس واهل الوضعية املشكلة الديداكتيكية:

  منها اكتساب تعلمات جديدة مرتبطة بكفاية حمددة.

 

 

مواجهة مشكلة معينة تكون دافعا إىل  -

 .البحث عن حل

تقدمي اقرتاحات والتداول حوهلا مع  -

 جمموعة املتكونني.
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بيداغوجية  حل 

  املشاكل

ة هي وضعية مشكلة تنجز بعد فرت  الوضعية املشكلة اإلدماجية:
تعلمات سابقة مت خالهلا حتقيق مكتسبات جمزأة وتستهدف 

  إعطاءها معىن جديد.
عني هي وضعية للتحقق من تعلم م الوضعية املشكلة التقوميية:

ومدى قدرة املتعلم على توظيفه يف حل وضعية جديدة تنتمي إىل 
  فئة من الوضعيات.  

 التفاوض حول معايري حمددة -
  فحص النتائج وتقوميها -

  

  

  

  بيداغوجية اإلدماج.

  

تناسق تبعا بشكل مرتابط وم خمتلف عناصر الربنامج املقرتحجتميع 
للهدف املراد بلوغه، أي ربط التعلمات باستنتاجات دائمة البناء 
وإعادة البناء للمعارف، واملهارات واملوارد دف حل مشكل حمدد 

  أو دراسة حمور معني وذلك دف تنمية مهارة ما .
ونات ز بني خمتلف مكاإلدماج كوضعية بيداغوجية ترفع احلواج

الوضعية البيداغوجية ويف هذه احللة ميكن احلديث عن التفريد وكل 
مكون يدمج بذاته إدماج األفراد، إدماج املواضيع، إدماج املوارد 

  البشرية، إدماج الوسط واستغالل موارد اuاالت االجتماعية  

 إدماج التعلمات  -
 ةإدماج الفرد حملتويات يف بنيته الداخلي -
امج خمتلف تعلمات وحدة إد -

 معرفية مبنظور شامل 
 إدماج املهارات. -
  إدماج املواد. -

  

  

البيداغوجية -ج

  الفارقية

  

البيداغوجيا الفارقية هي بيداغوجيا السريورات من خالل  -
استخدامها إطارا مرنا تكون التعلمات ضمنه واضحة ومتنوعة مبا 

ساراpم اخلاصة مفيه الكفاية حىت يتكمن السائقون من التعلم وفق 
املرتبطة بامتالك املعارف واملهارات وفق إجراءات يستحضر فيها 
الربنامج يف تصوراته العامة وأنشطته وجود فوارق بني املتعلمني ( 

 ثقافيا،فسيولوجيا...)-ذهنيا، سسيو

  وسيلة لتكييف التدخل البيداغوجي تبعا حلاجات املتعلم. -

تفريدية: تعرتف باملتعلم كفرد له  -

اهاته ومتثالته وله تعامل خاص مع اجت

 وضعيات التعلم.

متنوعة: اقرتاح مجملة من املسارات  -

 .التعليمية تراعي فيها قدرات املتعلم

توزيع السائقني داخل بنيات التكوين   -

املختلفة من أجل االشتغال على حمتويات 

متمايزة الستثمار مواردهم بأقص حد 

 ممكن  

اعاة مر pيكل احملتوى بشكل متدرج  -

  لوترية التعلم .

ربط مجيع األنشطة واملشاريع املربجمة يف املنهاج  باملشروع العام   بيداغوجية املشروع

اهلادف إىل تلبية حاجات املتعلم وجمتمعه، ومتكينه من معارف 

  ومهارات وقيم فعلة يف واقعه الطرقي اليومي.

العمل باuموعات املوزعة حسب: 

االهتمامات)وذلك (املستوى، احلاجات، 

دف حتقيق اندماج املتعلم يف املشروع 

  .البيداغوجي للقسم أو املؤسسة
ول اعتبار اخلطأ منطلقا للتعلم وأمرا طبيعيا يرتجم سعي املتعلم للوص  بيداغوجية اخلطأ

إىل املعرفة أو التحكم يف املهارة املستهدفة ، رغم تنوعها بني أخطاء 

  وأخرى مجاعية ختص مجاعة القسم.فردية خاصة باملتعلم، 
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عية
ما

جت
كوا

سي
 ال

ت
ريا

نظ
 ال

  نظرية التوازن 

  Heiderهيدر 

تفرتض هذه النظرية أن الفرد حياول االحتفاظ باتساق سيكولوجي 
بني اعتقاداته واجتاهاته وسلوكه أي حالة التكافؤ بني املعرفة 

اداته اعتقوالوجدان والفعل وحني يدرك وجود حالة تناقض بني 
واجتاهاته يكون مدفوعا إىل استعادة االتساق لذلك فإن تعديل 
االجتاه يتعني أن حيدث إذا حصل الفرد على معلومات جديدة ال 
تتسق مع أفكاره واجتاهه السابق أو إذا كان عدم االتساق بني 

  اعتقاداته واجتاهه يزداد بروزا.

 
تشكل مجلة النظريات املتعلقة بتعديل 

االجتاهات النفسية القاعدة الصلبة ملقرتب 
الربنامج املقرتح سعيا حنو الغايات 
املستهدفة من الربنامج خللق حالة 
الالتوازن أو عدم االتساق املعريف 

املشروطة إلبدال االجتاهات اإلجيابية 
غري املرغوبة حنو السالمة باالجتاهات 

   املرورية
نظرية االتساق املعريف 

  الوجداين

روزنربغ 

Rosenberg  

أن األشخاص حياولون دائما أن تكون معارفهم متسقة مع 
مشاعرهم فمعتقداتنا وومعارفنا وتربيراتنا عن املوضوع تتحدد يف 
جزء كبري منها من خالل مشاعرنا وتفضيالتنا والعكس صحيح 
أي أن تقومياتنا ومشاعرنا تتأثر مبعتقداتنا ويتسق ذلك مع التصور 

املعرفة  (ه على أنه يتضمن مكونات ثالث املقرتح ملفهوم االجتا
    )والوجدان والسلوك

ر نظرية فيستنجر للتناف

 املعريف

Festinger 

الفرد يعرف اجتاهه من مالحظة سلوكه  الظاهر ومن ظروف اليت 
حيدث فيها السلوك وحنن حني نسأل عن اجتاهنا حنو قضية معينة 

ذه القضية اليت ترتبط فإننا سنعرض أفعالنا اإلرادية يف املاضي 
  ونستنتج اجتاهاتنا من هذا السلوك

 .  وزارة الرتبية املغربية، دليل املكون يف جمال الرتبية الطرقية1املصدر:

  .  وزارة الرتبية املغربية، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي2        

  .  املركز املغريب للرتبية املدنية، دليل منهاج الرتبية املدنية3        

  

  الكفايات األساسية لربنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية:. 3.5

من أجل أن يتواصل املستفيد من الربنامج مع ذاته وحميطه والواقع الطرقي اليومي بشكل 
نطلق من يتغىي الربنامج املقرتح االنتقال به عرب سريورة ت ،السالمة املروريةفاعل يراعي مقتضيات 

إبدال االجتاهات اإلجيابية حنو االسالمة املرورية باالجتاهات غري املرغوبة عرب مجلة من الدروس 
واجللسات اإلرشادية وتلقيحه من العود إىل كل ممارسة تتعارض وشرطيات السالمة املرورية من خالل 

ووجدانية احلس حركية والعقلية والسوسي الربنامجوصول إىل مجلة من الكفايات تستجيب ملقاصد ال
من خالل بيداغوجيا املقاربة بالكفايات بوصفها أمنوذجا وظيفيا للتعلم ونظاما من املعارف واملهارات 

ظاما أداتيا ن واالجتاهات املنتظمة يف خطاطة إجرائية من العناصر الرئيسية جتعل منها يف تعالقها
تتالزم فيه وعربه إمكانية التواصل الذايت واملوضوعي بشكل ميكن الذات الفاعلة من إثبات ذاpا من 

يرتتب  )20، ص2009املركز املغريب للرتبية املدنية، ( ،خالل التحكم يف املعرفة وجتاوزها لبناء معرفة جديدة
 ةعنها إمتالك مبادئ وقناعات واجتاهات تنسجم واملمارسات العامة اليت تستوجبها القيم املروري
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لمستفيدين لالناظمة لسالمة مستخدمي الطريق، واستئناسا بالتجربة املغربية يف جمال الرتبية الطرقية 
طوطا مج لتشكل خعمد الباحث إىل ضبط الكفايات املستهدفة من الربنامن برامج حمو األمية 

 عريضا يهتدي ا مؤطر الربنامج املقرتح باعتباره فاعال أساسيا، وحبكم تعاقده الوظيفي وإشرافه على
مؤسسة توكل إليها مهمة تكوين السائقني، ينبغي له أن يعي املسؤولية املنوطة به اجتماعيا وهو ما 

قومي ومساعدة السائقني بالتوجيه والتنشيط والت حيتم عليه اإلملام مبهمته معرفيا وقانونيا وأخالقيا للقيام
  املخالفني لقواعد ونظم السري على بلوغ مجلة من الكفايات على النحو املوضح يف اجلدول أدناه: 

  الكفايات األساسية لربنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية: )43(جدول رقم 

 الكفايات

  املستهدفة

  ربنامجيف الشق التطبيقي للأجرأ~ا وتفعيلها   وجتليا~ا يف الربنامج املقرتحمظاهرها 

 

ت
ايا

كف
ال

 
جية

رتاتي
إلس

ا
  

تعديل املنتظرات واالجتاهات والسلوكيات الطرقية يف ضوء  -
 املعارف املكتسبة.

  معرفة الذات والتعبري عنها.  -
  لطريق.االتموقع يف الزمان واملكان املناسبني أثناء استعمال  -
التموقع بالنسبة لآلخر املستعمل للطريق راجال كان أو  -

  راكبا.
عي يف مساعي التقليل من حوادث الطرق على ااالخنراط الو  -

  املستوى احمللي والوطين.
  التشبع بقيم السالمة املرورية. -
  .الوعي باحلقوق والواجبات املتصلة باستمال الطريق -

  على:يتجلى ذلك يف إقدار السائق 
د حتصيل بعض املعارف واخلربات املناسبة ملستوى املستفي -

 يف عالقته بذاته واآلخرين من خالل وضعية طرقية حمددة.
التمكن من تقنيات تدبري الفضاء يف بعديه الزماين  -

 واملكاين أثناء استعماله الطريق.
ة التفتح على احمليط الطرقي احمللي والوطين, ومعرفة طبيع -

 ئة عليه وكيفية تدبريها.التحوالت الطار 
تصلة حتفيز املستفيد على التعلم الذايت وتطوير كفاياته امل -

  بالواقع املروري املتجدد. 
 

لية
ص

توا
 ال

ت
ايا

كف
ال

 

  
التمكن من خمتلف الالفتات املرورية واإلشارات الضوئية  -

الناظمة حلركة السري على الطرقات، والتمييز بني خمتلف 
ن مدلوالpا وذلك تبعا للشكل واللو األشكال املستعملة وفهم 

 والرمز.
التمكن من خمتلف أنواع الرموز املتداولة بني السائقني أو  -

 الراجلني أثناء استعمال الطريق.
التعرف على داللة إشارات التواصل املتبادل بني السائقني  -

  على الطريق.

التواصل عن طريق اللغة أو باإلشارات الدالة على السلوك  -
 ؛فيه (توقف, جتاوز, تنبيه، إفساح الطريق ...اخل)املرغوب 

استعمال رصيد طرقي وظيفي يرتبط بواقع مستعملي  -

  الطريق ويتوسع تبعا لتطور الربنامج.

 

جية
نه

 امل
ت

ايا
كف

ال
  

 منهجية التفكري املنطقي السليم عند استخدام الطريق . -

 منهجية التفكري السليم للقيادة الوقائية وقواعدها األساسية. -

منهجية تدبري الفضاء الطرقي يف خمتلف صوره وجماالت  -

 استعماله.

 ق.نضباط عند استخدام الطرياملسؤولية واال التحلي بروح -

تنمية التفكري يف الفضاء الطرقي وتصنيف السلوكات  -

  الصادرة عن مستخدمي الطريق.

احلكم املنطقي على سلوكيات السائقني والراجلني يف  -

 مستوياpا املتعددة.

التصرف والتدبري تبعا للحاجات واإلكراهات اليت  حسن -

 ميكن أن تقع على الطريق.

االعتياد على املمارسة السليمة للفضاء الطرقي مهما  -

  تعددت املظاهر واالستعماالت.
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فية
ثقا

 ال
ت

ايا
كف

ال
  

القوانني و  املعارف والتشريعاتتنمية الرصيد الثقايف يف جمال  -
  الطرقات.الناظمة حلركة السري على 

  إدراك حجم حوادث املرور على املستوى احمللي. -
مقارنته ببقية و ي ببالدنا لواقع املرور ل التمثالتتوسيع دائرة  -

  البلدان.
إدراك حجم األزمة املرورية يف بالدنا وأمهية العامل البشري  -

  يف ارتفاعها 
توسيع دائرة القراءات ومسايرة التشريعات املستجدة يف الواقع  -

  الطرقي.
اإلحاطة مبوانع السياقة والعوامل املؤثرة على السائق ومصادر  -

  اخلطر.

اإلملام بقوانني املرور والقدرة على حل الوضعيات التقوميية  -
  املقرتحة يف الرنامج.

التزود باخلربات املناسبة لالندماج الطرقي للمتعلم أثناء  -
اطق ن منسريه راجال كان أو راكبا يف منطقته أو غريها م

  البالد.

 

جية
ولو

كن
الت

ت 
ايا

كف
ال

  

املعرفة التقنية مبكونات السيارة وطريقة استخدامها والتمكن  -
 من إصالح بعض األعطاب البسيطة. 

ة ربط التطور التكنولوجي لواقع السري بالقيم الدينية والوطني -
  واإلنسانية.

التفتح على عامل ميكانيكا السيارات وإصالح بعض  -
 الطارئة.األعطاب 

االلتزام بالسلوك اإلجيايب أثناء السري وحسن تدبري بعض  -
  حوادثه.

  )15وزارة الرتبية املغربية، ب ت، ص(املصدر:  -

  
  مكونات الشق التعليمي من الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي مركبات حنو السالمة املرورية:. 4.5

يق وكيفما مت النظر إليه حجر أساس لتحقيشكل الشق التعليمي ضمن الربنامج املقرتح 
غايات الربنامج، ما أجل ذلك تعددت حماور الربنامج لتتالءم مع مبادئ الربنامج ومرتكزاته، وحماولة 
لتجاوز نقائص ومثالب الربامج املعتمدة يف مدارس تعليم السياقة اليت ال تقدم احلجم الكايف من 

 ة املوضوع، وفق ذلك توزعت حماور الربنامج يف شقهاملعارف ضمن حيز زمين غري متسق مع أمهي
التعليمي على ستة وحدات تعليمية تضم كل منها مجلة من العناصر مبا يتوافق مع عنوان الوحدات 
اليت تتكامل فيما بينها لتغطي أكثر جوانب الضعف املسجلة يف معارف السائقني حول السالمة 

ة ات السائقني حنو السالمة املرورية، فقد تضمنت الوحدمنطلق كل اختالل يف اجتاهمن املرورية، و 
األوىل من الشق التعليمي للربنامج املقرتح واملوسومة مبدخل إىل مشكلة حوادث السري من أجل 

 نشغال اuتمعي بظاهرة حوادث السري اليت أضحتستفيدين من الربنامج ضمن حلقة اإلوضع امل
، وكذا بة عنها على املستوى النفسي واالجتماعي لضحاياهامشكلة تضاهي يف مآسيها واآلثار املرتت

املستوى االقتصادي الذي يقع على كاهل الدولة للتكفل باملصابني، كل ذلك يضاهي ما ختلفه مجلة 
من الكوارث الطبيعية جمتمعة، ومما يزيد من وطأة األزمة توزعها على نطاق جغرايف واسع من الرتاب 
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 حلضر، لذا تضمنت الوحدة شرحا مفصال حلوادث السري يف اجلزائر وبعضالوطين يف الريف كما يف ا
 %) 90(خصوصيات املشهد املروري من منطلق ارتباطه بالعامل البشري كركن رئيس يف ما يزيد عن 

من جممل احلوادث املرورية املسجلة على خمتلف الطرق على تعدد أصنافها، يف السياق ذاته تضمنت 
لربنامج املقرتح اخلوض يف أحد أهم حماور السالمة املرورية العنصر الفاعل فيها الوحدة الثانية من ا

وصاحب اإلرادة، لذا فقد تضمنت الوحدة عرضا مفصال موزعا على مجلة من العناصر اليت تتناول 
مؤهل السياقة واجللوس خلف املقود من خالل التعريف برخصة السياقة ودورها كإجراء تنظيمي 

لدول لتمكني األشخاص من قيادة مركباpم بعد ضمان احلد األدىن من املؤهالت معتمد يف كل ا
واإلقتدارات لفعل السياقة مرورا بأنواعها وأصنافها تبعا جلملة من االعتبارات تتعلق بوظيفة املركبة 
ونوعها وحجمها وآلية استغالهلا، وألنه ال ميكن احلديث عن رخصة السياقة دون اخلوض يف مسألة 

 ؤسسات اليت متنحها تضمن الربنامج تعريفا مبدارس تعليم السياقة لتصويب التشوهات اليت حلقتامل
التمثالت االجتماعية حوهلا مبا يساهم يف تشكيل اجتاهات مرغوبة حنو دور املؤسسات الفعلي يف 

ذي أضحى لشق الامسألة تكوين السائقني وتأهيلهم معرفيا وعمليا لقيادة املركبات على الطريق، وهو 
يشكل انشغاال جادا لدى اهليئات الوصية بسبب غياب دورات تكوينية للسائقني وجتديد معارفهم 
مبا يتالءم مع الصيغ املتجددة للقانون الساري املفعول يف تنظيم حركة السري يف بالدنا الذي شهد 

عنصر لتغيريات كثرية مست بنود املمنوعات وحاالت سحب رخص السياقة اليت شكلت حمور ا
لقة بينما تضمنت البطاقة الثانية معاجلة بعض العناصر املتع ،األخري من البطاقة األوىل يف الوحدة

بفعل السياقة واليت تغيب عن فكر الكثري من مستخدمي الطريق واليت تقف وراء العديد من حوادث 
السري على طرقاتنا جراء اجلهل بقواعد السياقة السليمة وشرطياpا اليت تشمل الصحة البدنية والنفسية 

هو ما يستوجب اإلحاطة به من طرف السائقني فضال عن اإلحاطة خبصائص يف أضيق احلدود، و 
السلوك اإلنساين وبواعثه وسلوك السياقة حتديدا يف عالقته بالقيم االجتماعية للمجتمع مبا يشكل 

يف  ،الثقافة املرورية السائدة اليت تسهم على حنو غري مباشر يف حبك سلوك السائقني على الطريق
 دة الثالثة من الربنامج عرضا جلملة من العناصر تدور يف فلك عامل املركبة بوصفهاحني تضمنت الوح

مكونا من مكونات السالمة املرورية على الطريق، وهدفت مضامني الوحدة إىل ضخ مجلة من 
املعارف اليت من شأ»ا مساعدة السائقني على فهم خصائص املركبة املستخدمة وأجزائها وصيانتها 

من شرطيات السالمة املروري وعامال أساسيا يقف خلف عدد من احلوادث اليت تقع بوصفه شرطا 
على طرقاتنا، مع تقدمي معارف تتعلق بوثائق املركبة كشرط تنظيمي تتخذه اهليئات الوصية للسماح 
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ملستخدمي املركبات من التقيد ببعض الضوابط كشهادة التأمني وتسجيل املركبة ووثيقة الفحص 
ري للمركبة الذي يقدم شهادة عن صالحية املركبات للجوالن على الطريق، وتضمنت التقين الدو 

قني البطاقات تعىن أوهلا بالطريق من أجل متكني السائمن الوحدة الرابعة من الربنامج املقرتح مجلة 
  املستفيدين من الربنامج من حسن تدبري الفضاء املكاين املتاح للجوالن ومراعاة ضوابط السياقة يف
كل نوع من أنواع الطرق املتعددة، بينما تضمنت البطاقة الثانية من الوحدة تعريفا بنشأة النظم 
الناظمة حلركة السري واجلوالن على الطرقات من أجل تقدمي صورة للمستفيدين من الربنامج حول 
حركة تطور تلك النظم وحرص التعديالت اليت حلقت ا على ضمان سالمة مستخدمي الطريق، 
ضمن ذات البطاقة تضمنت العناصر احلديث عن أول ظهور للنظام املروري يف اجلزائر وتطور 
مضامينه عرب تعديالته املختلفة لوضع متثالت املستفيدين ضمن أطر قانونية تراعي اإلجراءات املعمول 

بطاقة لا يف هذا الباب ملعرفة حقوقه على الطريق وإدراك واجباته كسائق واع، يف حني تناولت ا
األخرية من الوحدة اجلانب التقين من النظم املرورية ومدلوالت الشاخصات الطرقية اليت ثبت تالشي 
مدلوالpا مع األقدمية يف السياقة حيث ينحو أغلب السائقني إىل االعتماد على اخلربة والعرف 

ل لذا فقد حاو املروري السائد أكثر من احلرص على الوقوف عند مدلوالت اإلشارات املرورية، 
مضمون الربنامج معاجلة املسألة املتعلقة بالشاخصات املرورية على حنو يسهل استيعاب املدلوالت 
مع اإلشارة إىل بعض الوضعيات الطرقية اليت ميكن أن يصادفها السائق عند االستخدام اليومي 

حدة اخلامسة تضمن لو للطرقات وأكثر الوضعيات تسببا يف احلوادث املرورية، وفيما تلعق مبضمون ا
رية الربنامج املقرتح يف شقه التعليمي أربع بطاقات تغطي مجلة من الوضعيات اليت تتعلق بالسالمة املرو 

ويتعلق األمر بـ  ،حيث يهدف مضمون البطاقة األوىل إىل تنوير السائقني باجلانب التقين للسياقة
رجات، الدوران ، السياقة يف املنعمسافة األمان ار اآلخرين، احرتامالرتكيز أثناء السياقة، تنبيه وإخب(

ة والتجاوز، صعود لف، تغيري مسار السياقيف ملتقى الطرق، تقنيات الفرملة والتوقف، السياقة إىل اخل
وهي الوضعيات اليت تغفلها أغلب برامج مدارس التعليم السياقة وتكتفي  )املرتفعات والنزول منها

 عدى عشر جلساتا يف جلسات ال تتهطة تتالشى بسرعة تلقينبتلقني جاف وشحيح ملعلومات بسي
 تعليمية تفتقد ألبسط شروط بيداغوجيا تعليم السياقة، وتعىن البطاقة الثانية من ذات الوحدة بالعوامل

املؤثرة يف عملية السياقة واليت تقف غالبا خلف حوادث السري أو تشكل عامال مساعدا للوقوع يف 
 نالعياء، قلة النوم، تعاقب الليل والنهار، فقدا (ما يتعلق بالسائق (نها األخطاء على الطريق وم

وكذلك ما  ما يتعلق باملركبةومنها  )كحول واملخدرات، تناول األدويةالرتكيز، اإلفراط يف السرعة، ال
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دا لعنصر الحق استثنائية واليت شكلت متهي مناخيةأو ضمن عوامل السياقة بالليل كبالطبيعة  يتعلق 
مثل انفجار  التعامل مع املركبة عند وقوع طارئو يف البطاقة التالية اليت يتحدث مضمو»ا عن الطريق 

أحد اإلطارات أو سوى ذلك مما ميكن أن يصادف السائق على الطريق، بينما تضمنت البطاقة 
هو من الربنامج حول مراقبة املركبة قبل املغادرة و األخرية من الوحدة معارف ونصائح للمستفيدين 

ما يرسخ االجتاهات حنو القيادة الوقائية بينما شكل مضمون الوحدة السادسة صورا وتعليقات 
تساعد املستفيدين من الربنامج من القدرة على متثل بعض الوضعيات املختلفة اليت ميكن مصادفتها 

  وحسن التعامل معها.   
  مكونات الشق التعليمي من الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي مركبات حنو السالمة املرورية: )44(جدول رقم 

  الالزم احلجم الزمين  األنشطة التكوينية  البطاقة  الوحدة

  الوحدة األوىل:

مدخل إىل املشكلة 

  املرورية وحوادث السري

  نشأة وسائل النقل وتطورها  التشريعات املرورية وتطورها
  املرورية العامليةواهلياكل التشريعات 

  زائر اجل املروري يفواإلطار التنظيمي التشريع 

  د30
  د30
  د45

  خصائص املشكلة املرورية يف اجلزائر  حوادث املرور وأسباا
  أسباا

  دور العامل البشري 

  د60
  د90
  د90

  الوحدة الثانية:

  السائق

  رخصة السياقة ودورها  رخصة السياقة
  أصنافها

  رخصة السياقة بالنقاط
  دور مدارس تعليم السياقة
  كيفية نيل رخصة السياقة

  ةرخصة السياق سحباملختلفة املؤدية لاالت احل

  د30
  د30
  د60
  د30
  د60
  د60

  الصحة البدنية للسائق  السائق وسلوك السياقة
  الصحة النفسية

  السلوك اإلنساين وسلوك السياقة
  اخلصائص االجتماعية لسلوك السياقة 

  د45
  د45
  د45
  د45

 الوحدة الثالثة:

  املركبة

  د90 )تعريفها ، أنواعها، صيانتها...اخل( املركبة   تكنولوجيا املركبة
  البطاقة الرمادية.  وثائق املركبة

  شهادة التأمني على السيارة.

  الضريبة على السيارات.

  الفحص التقين للسيارات.

 د30         

  د30         

  د30         

  د30         

  املركبة كعامل أساسي يف احلوادث.  املركبة والسالمة املرورية

  ة.أمهية العجالت يف السالمة املروري

  أمهية الفرامل يف السالمة املرورية.

  د60         

  د45         

  د45         
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 الوحدة الرابعة: 

  الطريق ونظام املرور

  

  د60  تعريف الطريق، أنواعها، مواصفات الطريق اجليد،   الطريق:

  نشأة نظم السري وتطورها   نظم املرور عامليا وحمليا
  نظام املرور يف اجلزائر وتطور مضامينه 

  نظام املرور املعمول به يف اجلزائر 

  د45
  د45
  د45

  عالمات املرور اخلاصة بالتنبيه باخلطر.  الشاخصات والالفتات املرورية

  عالمات املرور اخلاصة بالتنبيه باملنع.

  عالمات املرور اخلاصة باإلجبار.

  عالمات املرور اخلاصة مبلتقى الطرق. 

  عالمات املرور اخلاصة باإلرشاد.

  العالمات األرضية ومدلوالpا.

  مناذج بعض الوضعيات الطرقية.

  د30         

  د30         

  د30         

  د30         

  د30         

  د30         

  د30         

  الوحدة اخلامسة:

مقتضيات السالمة 

  املرورية املعارف واملهارات 

  الرتكيز أثناء السياقة  تقنيات السياقة الوقائية
  تنبيه وإخبار اآلخرين
  احرتام مسافة األمان 
  السياقة يف املنعرجات

  الدوران يف ملتقى الطرق
  تقنيات الفرملة والتوقف

  استخدام علبة السرعة تقنيات
  السياقة إىل اخللف

  تغيري مسار السياقة والتجاوز 
  صعود املرتفعات والنزول منها

  د30
  د30
  د30
  د30
  د30
  د30
  د30
  د30
  د30
  د30

العياء، قلة النوم، تعاقب الليل  (ما يتعلق بالسائق  العوامل املؤثرة يف عملية السياقة
ول حكوالنهار، فقدان الرتكيز، اإلفراط يف السرعة، ال

 )واملخدرات، تناول األدوية
  ما يتعلق باملركبة

  ما يتعلق بالطبيعة السياقة بالليل العوامل املناخية

  د60
  
  
  د60
  د60

  عند انفصال إطار أو العجلة  السياقة يف ظروف خاصة
  التزجل

  االنزالقأسباب 

  د30
  د30
  د30

  داخل السيارة أو املركبة   املراقبة قبل املغادرة
  خارج السيارة أو املركبة 

  د45
  د45

الوحدة السادسة: صور 

  وتعاليق 

  د120 صور وتعاليق   وضعيات خمتلفة على الطريق
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  خطوات وإجراءات تنفيذ الربنامج املقرتح:. 5.5

اهات سائقي لتعديل اجتنفس اجتماعي كان العزم معقودا منذ حلظة التفكري يف بناء برنامج   
املركبات حنو السالمة املرورية على استدماج خمتلف الرؤى املمكنة وامليسرة لبلوغ الغايات املنشودة 

يمي للربنامج لواليت ميثل تعديل االجتاهات مرتكزها الرئيسي، لذا فإن اعتماد الشق التع من الربنامج
وفق املقاربة بالكفايات كانت له مربرات ومصوغات عديدة سبق اإلشارة إليها يف عناصر سابقة،  

ل تشكل الطريقة ب ،كما يبدو جليا أن الكفايات ال تتيح فقط فرصة التمكن من التعلمات املقرتحة
إطار بيداغوجي وظيفي ك  املثلى يف سياق التأسيس لبيداغوجيا تعليم السياقة يف اجلزائر مبا تقدمه

يتغىي باإلضافة إىل الضخ املعريف للمعارف املرورية الالزمة لتحقيق السالمة املرورية، وتتيح فرصة 
اإلجناز اإلبداعي والتعامل مع الوضعيات اجلديدة وفق منظور املواجهة والتكيف مع الوضعيات 

يطا ممنهجا روحة، األمر الذي جيعلها تنشاملختلفة إلجياد احللول املناسبة ضمن الوضعية املشكلة املط
للحس والعقل والوجدان يستهدف اإلجادة يف السياقة من منطلق امتالك اجتاهات قومية حنو السالمة 

وهو ما تتيحه املقاربة املعتمدة يف الربنامج املقرتح من خالل مراعاة منطق التخطيط الرتبوي  ،املرورية
واخلطأ  ةعلى مراعاة منطق التعلم باحملاولدروسة، و خلي للمادة املللتعلمات اعتمادا على املنطق الدا

لى تنمية  وذلك لكو»ا ترتكز ع ،تعلم املؤسس على البيداغوجيا الفارقيةومراعاة منطق وطبيعة امل
جدان مهاراته ضمن تفاعل يستدمج و و كفاءات املتعلم من خالل جعله قادرا على استثمار معارفه 

ا حيفظ يق مبيف املواقف املختلفة على الطر السائق حنو السالمة املرورية ليتمكن من التصرف السليم 
  .)راجال أم راكبا أما سائقا، أو حميط الطريق  (سالمته وسالمة اآلخرين مهما كان هذا اآلخر 

ورية يكون يف سياق التأسيس للسالمة املر  تأسيسا على ما تقدم فإن الربنامج املقرتح يندرج  
منطلقها تقومي وتعديل االجتاهات حنو السالمة املرورية اعتمادا على مدارس تعليم السياقة من أجل 
أجرأة كفايات وحمتويات وأنشطة تعليم السياقة دف املسامهة البيداغوجية اهلادفة يف اجلهود احلثيثة 

 أوهلما سألة املرورية يف اجلزائر، مستحضرة يف ذلك شقني متكاملنياليت تبذهلا اهليئات الوصية بامل
تعليمي يهدف إىل ضخ املعارف الالزمة للسالمة واملرورية والثاين إرشادي يكمل األول ويرسخ 
نتائجه جتاوزا حلالة التنافر املعريف املشروط حدوثها نتيجة التعلمات اجلديدة إلبدال االجتاهات غري 

 سبق عرضه من أطروحات نظرية يف معرضما مطلوبة حنو السالمة املرورية وفق  املرغوبة بأخرى
  النقاش املتعلق بتغيري واالجتاهات واليت جتمع على:
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أن تكوين اجتاه حنو موضوع يتطلب أول ما يتطلب معرفة ذا املوضوع، كما أن تغيري هذا االجتاه  •
ثر استخداما وقد تكون هذه الطريقة هي األك ،يغلب أن يرتبط بتغيري كمي أو نوعي يف هذه املعرفة

  )33، ص2، ج1989لويس مليكة،  (. وأصحاب الرساالتبني املصلحني واملعلمنيواألوسع انتشارا 

تغيري سلوك األفراد مير عرب تغيري اجتاهاpم حنو املوضوعات املختلفة وفق منظور السيكولوجيا  •
ه حنو اجتاهات والتغيري يف مدركات ،الشخص حنو السلوكاالجتماعية وهو ما حيتم التغيري يف اجتاه 

معارف الفرد عن .1 (األشخاص اآلخرين حنو املوضوعات، وأن هذا التغيري املعريف ينبغي أن يشمل 

معارف الفرد عن حاجات . 4 معارف الفرد عن قيم اآلخرين .3 معارف الفرد عن سلوك اآلخرين. 2سلوكه 
( عبد اللطيف خليفة،  .)االجتماعية  معارف الفرد عن املوضوعات. 6 نفسهمعارف الفرد عن . 5 اآلخرين

 )193، ص1992
اس أن صعوبة تعديل االجتاهات على أس )كاتز(االجتاه الواحد قد يؤدي وظائف خمتلفة ويشرح  •

 ،االجتاه خيدم بوصفه أداة ميكن تعديله عن طريق ثواب وعقاب جديدين مع إزالة املتعلقات القدمية
م األحداث اليت عن طريق تقدمي طرق بديلة لفه وظيفة معرفية ميكن تغيريه فقطواالجتاه الذي يؤدي 

 ويتحقق تغيريها ريواالجتاهات الدفاعية هي األصعب يف ناحية التغي ،حتتاج إىل حتديد االجتاه حنوها
غيري القيم ن طريق تها عواالجتاهات املعربة عن القيم ميكن تغيري  ،التهديد الكامن من خالل إزالة

 )20، ص2ج1989لويس مليكة، ( قناع الفرد بعدم تطابق اجتاهاته مع حقيقة القيم.الكامنة ،و حماولة إ

ريا قناع ومها الطريق املركزية والطريق اجلانبية ويتضمن الطريق املركزي تفكوجود طريقني صوب اإل •
لب تركيز لنواحي املعرفية اليت تتطويرتبط هذا األسلوب با ،عميقا ودقيقا بشأن مضمون الرسالة

وهناك الطريق اجلانيب للتغيري حيث متيل الرسالة  ،)طريق مركزي (االنتباه لفهمها والتفكري مبضمو»ا 
يعتمد أساليب  حيث يب وتصل دون عناء إىل عقل املتلقي،إىل خطف االنتباه وتكوين انطباع اجيا
تائج اإلنسان وانفعاالته، من جانب آخر تؤكد ن ري يف دوافعوأدوات بسيطة وسهلة تستهدف التأث

البحوث أن تغيري االجتاه الناجم عن معاجلة دقيقة وحذرة وذكية لرسالة متت صياغتها بطريقة مرتابطة 
بالتغيريات  بلغ قدرة على التنبؤ بالسلوك مقارنة، وأوموضوعية يكون أكثر دميومة وأشد مقاومة للتغيري

  )350، ص 2012كولن فريزر وآخرون ،( لألفكار. الذي يعتمد معاجلة انفعالية النامجة عن الطريق اجلانيب
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هناك حالة من االتفاق بأن املعرفة باملوضوع ال تعين بالضرورة اكتساب اجتاه جديد فقد نعرف  •
وهو ما يشرتط التأثري يف  )33، ص2، ج1989لويس مليكة،  (مضار التدخني مع ذلك ال نقلع عنه،

ين لتغيري معتقداتنا حول املوضوعات وهو ما تستهدفه اجللسات اإلرشادية من أجل املكون الوجدا
بناء حالة وجدانية تقبل حنو موضوع االجتاه، فقد ثبت من كثري  من التجارب أن جزءا كبريا من 

 ،االجتاهات اليت حيملها األفراد يتم اكتساا من خالل اجلانب الوجداين دون أي معرفة تؤيد ذلك
فالطفل الذي حيب حزبا أو فريقا معينا ألن والديه يفضالن ذلك ال توجد لديه يف البداية معارف 

 )188، ص 1992(عبد اللطيف خليفة،  .تؤيد ذلك ألنه يكتسبها أو يبحث عنها الحقا

أن الفرد حياول االحتفاظ باتساق سيكولوجي بني اعتقاداته واجتاهاته وسلوكه أي حالة التكافؤ  •
وعا وحني يدرك وجود حالة تناقض بني اعتقاداته واجتاهاته يكون مدف ،عرفة والوجدان والفعلبني امل

إىل استعادة االتساق، لذلك فإن تعديل االجتاه يتعني أن حيدث إذا حصل الفرد على معلومات 
د اجديدة ال تتسق مع أفكاره واجتاهه السابق أو إذا كان عدم االتساق بني اعتقاداته واجتاهه يزد

ويفرتض (فيستنجر) أن الناس يعرضون أنفسهم عمدا للمعلومات اليت تتفق مع اعتقاداpم  ،بروزا

م ولكن الناس أيضا يسعون للحصول على املعلومات اليت تفيده ،واجتاهاpم وسلوكهم يف املاضي

حىت لو كانت متنافرة مع اعتقاداpم ومن ذلك أيضا أن الفضول والسعي حنو كل ما هو جديد حىت 

 )19، ص2ج1989لويس مليكة، ( .لو كان حممال مبعلومات غري متسقة مع سابق اعتقاداتنا

سيكواجتماعية أن الغرض من الضخ املعريف يف عملية هناك حالة من اإلمجاع بني النظريات ال •

تغيري االجتاه ال يهدف فقط إىل إبدال املعلومات بل إىل خلق حالة الالتوازن اليت تعد جسرا حقيقيا 

بني االجتاه القدمي واجلديد، ومن الضروري استصحاب الشق التعليمي الذي حيدث تلك احلالة 

عرفة ن الربنامج على جتاوز حالة الالتوازن والالاتساق بني املجبلسات إرشادية تساعد املستفيدين م

  القدمية واجلديدة.

  الكفايات املتطلبة ملؤطر برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية:. 6.5

حيتل مؤطر برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية مكانة هامة جتعل منه 

رئيسا لنجاح العملية وتشرتط لذلك امتالكه مجلة من االقتدارات والكفايات اليت من شأ»ا أن ركنا 

  متكن له القيام جبملة من الوظائف تتحدد يف الربنامج املقرتح على النحو اآليت:
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 .وسيط بني مصادر التعلم واملستفيدين من الربنامج -
 .مشارك يف التعبئة االجتماعية للربنامج -
  .ومستثمر للعدة الرتبوية واجللسات االرشاديةمعد وموظف  -
  .مقوم ومطور وشريك يف إعداد العدة الرتبوية واملقاربات األندراغوجية والبيداغوجية -
 .داعم وحمفز ومشجع للجهود التعليمية حنو املستفيدين من الربنامج -
 منشط ومسهل للتعلمات وركن وئيس يف الضخ املعريف للمستفيدين من الربنامج. -
 .مؤطر ملختلف حلقات وحماور الربنامج يف شقيه التعليمي واالرشادي -
  .االرشاديو مدبر للزمان والفضاء التعليمي  -

  )2014الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم العتيق ، املغرب وزارة األوقاف ،  (                        

تالك مجلة من مفإنه يتعني عليه إم بتلك الوظائف وحىت يكون املكون مقتدرا على القيا
املواصفات؛ واملواصفة ههنا هي جمموع الكفايات والقدرات اليت تشكل دورا من أدوار املكون أو 
وظيفة من وظائف التكوين وحتديد تلك املواصفات مير حتما عرب حتليل إجرائي حيددها على حنو 

  دقيق عرب. 
  ال اليت يقوم ا املكون.. حتليل منصب الشغل من خالل املهام واألعم1 
   .تصاص والفاعلون يف امليدانذوو االخ. عرب حتليل احلاجات اليت يعرب عنها 2 

  )2009،  دليل مرجعي، مواصفات املكون يف جمال حمو االمية   (                                                    

كيز من تلك املواصفات ويضل الرت املتطلبة لدى املكون حينها ميكن اشتقاق الكفايات 
يار هذا ومسوغ اخت ،منصبا على الكفايات باعتبارها مدخال من مداخل تأهيل وتدريب املؤطرين

املدخل أننامل نعد اليوم ندبر التكوين كموضوعات جاهزة بل أصبح االهتمام منصبا أكثر فأكثر 
شغيل جمموعة اية هي إمكانية تعبئة وتفالكف ،على تأهيل موارد بشرية فعالة حتقق األهداف املنشودة

  .  دف حل فئة من الوضعيات املشكلة )معارف مهارات ومواقف(مندجمة من املوارد 
  )2009،  دليل مرجعي، مواصفات املكون يف جمال حمو االمية (                                      

الربنامج  الربنامج تشرتط من مؤطرتأسيسا على ما سبق فإن حتقيق املخرجات املنتظرة من 
امتالك مجلة من الكفايات املهنية اليت تسمح له بتوظيف املوارد التنظيمية واملعرفية والبيداغوجية 

ارسة مهامه واستثمارها يف مم ،والتواصلية الذاتية واخلارجية مبنهجية رصينة وأداء تربوي مضبوط
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امج يف شقيه نامج حتقيقا للمخرجات املنتظرة من الربنالتأطريية والتنشيطية مع املستفيدين من الرب 
  التعليمي واالرشادي وهي كفايات تنتظم يف مجلة من األبواب أمكن تقسيمها على النحو التايل

  )2014الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم العتيق ، املغرب وزارة األوقاف ،  (                         

هي قدرة املكون على توظيف مهاراته السابقة يف جمال التنشيط والتواصل  :الكفايات التواصلية �
وتعبئتها يف العملية التعليمية التعلمية والعملية االرادية بشكل مالئم قصد تنشيط جمموعة من 

هو السائقني املستفيدين من الربنامج وحتفيزهم على التعلم وتوصيف املكتسبات املرتتبة عن العملية و 
  من املؤطر امتالك مجلة من القدرات لعل امهها ما يقتضي 

 امني.قي فهم املضالقدرة على التعبري بوضوح وبلغة سهلة وبسيطة متّكن للمتل -
 )السن اخلربة ايقاع التعلمات (القدرة على توظيف واستثمار الرتبية الفارقية بني املستفيدين  -

  ستمر والتقومي الذايت املالقدرة على تشويق وحتفيز وتشجيع املستفيدين على التعلم 
  )2014الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم العتيق ، املغرب وزارة األوقاف ،  (                             

 القدرة عتلى التحكم يف العالقة البيداغوجية -
 مكملة. وأنشطةضافات ين من الربنامج ومن خالل اقرتاح إبردود فعل املستفيداالهتمام  -
 .مية روح اجلماعة من خالل االصغاءالقدرة على خلق دينامية حيوية لتن -
 تدبري الفصل وتعددية مستوى السائقني املستفيدين من الربنامج -
 بغرض حتقيق اهلدف املرسوم. )إلقاء، مفردن، تفاعلي (تنويع وضعيات التعلم  -
 اين، مجاعي، داخلعمل فرد (االستعمال املتدرج أو الغرضي ملختلف احلوامل وصيغ العمل  -
 )جمموعة
ها هي قدرة املكون على توظيف مكتسباته املعرفية والبيداغوجية وتعبئت: الكفايات التنظيمية �

تطلب ي بشكل مالئم يف الوقت املالئم قصد تنظيم وإدارة جمموعة السائقني بوضعياpا احملتلفة مما
 )2014الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم العتيق ، املغرب وزارة األوقاف ،  (: امتالك جمموعة من القدرات

 القدرة على تدبري عملية تأطري الربنامج زمنيا وتربويا وإداريا. -
 القدرة على تأطري األنشطة واجللسات التعليمية االرشادية وفق تدرج حيقق األهداف املسطرة. -
لوصول ة مرتبطة مبحاور السالمة املرورية ومتكن له اتصور وضعيات تعبئ عدة وحدات تعليمي -

إىل عدة مصادر تعينه على pيئة وحتضري أنشطة التعلم وإغناء ثقافته الشخصية ضمن خمتلف 
 حماور الربنامج.
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 استثمار الوثائق املرفقة والداعمة للربنامج. -
 يكية.تختطيط وضعيات التعلم والتكوين تبعا ملنهجية الوحدات واألنشطة الديداك -
 العمل وفق خمططات مضبوطة ومربجمة غري مرجتلة. -
هي قدرة املكون على توظيف مكتسباته العلمية واملعرفية يف جمال السالمة  الكفايات املعرفية: �

املرورية وتوظيفها وتعبئتها بشكل مندمج يف وضعيات تعليمية وهو ما يتطلب امتالك مجلة من 
  القدرات مثل:

 باملعارف النظرية والتطبيقية الضرورية املرتبطة مبجال السالمة املرورية.القدرة على اإلملام  -
 القدرة على مواكبة مستجدات املعرفية الرتبوية الوبيداغوجيا تعليم السياقة. -
الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم العتيق ، املغرب  ( القدرة على ضبط املفاهيم الرتبوية يف الربنامج. -

 .)2014ف ، وزارة األوقا
 القدرة على اإلملام بقواعد النصح واالرشاد املروري وتوظيف التقنيات املسهلة لذلك. -
 م خبصائص السائق النفسية واالجتماعية واستثمارها يف تطبيق الربنامج.القدرة على اإلملا -
هي قدرة املؤطر على توظيف مكتسباته البيداغوجية واألندراغوجية : الكفايات البيداغوجية  �

وتظيفها بشكل مندمج يف العملية التعليمية التعلمية ضمانا جلودة التعلمات وهو ما يتطلب امتالك 
 مجلة من القدرات مثل:

 القدرة على توظيف املقاربة باألهداف واملقاربة بالكفايات يف جمال السالمة املرورية. -
 القدرة على ختطيط االنشطة التعليمية والتعلمية . -
األهداف التعليمية مبختلف صنوفها وفق خمطط حيرتم خصوصيات الفئة القدرة على إعداد  -

 املستهدفة بالربنامج
 القدرة على إبداع وتوظيف وسائط تعليمية تسهل متثل مبادئ السالمة املرورية. -
 القدرة على التدرج والتسلسل يف بناء التعلمات. -
pا البينية من أجل مي وارتباطاالقدرة على فهم بنية الوحدات املشكلة للربنامج يف شقه التعلي -

 تسهيل توظيفها.
القدرة على ضبط الفروق الفردية بني املستفيدين من الربنامج وتكييف مماراساته التعليمية  -

 العلمية بناء على ذلك
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الفريق الرتبوي الوطين، مديرية التعليم  (القدرة على بناء أدوات التقومي وتتبع نتاائجه واستثمارها  -

 .)2014غرب وزارة األوقاف ، العتيق ، امل
نامج تقان أشكاله امليسرة لتوصيل احملتوى التعليمي للرب القدرة على النقل الديداكتيكي وإ -

 formeالشكل االستعراضي  .1(وحتقيق األهداف وهي تتنوع بني أشكال ثالثة ئريسية 

expositif  وهو الشكل الذي يسري فيه املكون بنفسه عملية التتعليم والتعلم عن طريق
قة تدخله املباشر عرب طريقتني خمتلفتني طريقة اإللقاء اليت تعتمد على االخبار اللفظي وطري

الربهنة اليت ال يكتفي فيها بالتلفظ اللغوي بل تدعمه بطريقة مرئية بواسطة أدوات ووسائل 
هو  forme de dialogueالشكل احلواري  .2. ستفيدين املكون واملمساعدة كوسيط بني 

الشكل الذي يسري فيه كل من املكون واملتكون سريورة التعليم والتعلم عن طريق احلوار 
 forme desشكل املهام:  .3.او احلوار الديداكتيكي املنظم  –مناقشة –الكالسيكي 

activités   كتيكي على مبدأ تسيري التلميذ لعملية يعتمد هذا الشكل من النقل الديدا
التعليم والتعلم انطالقا من مهام وأنشطة بينما يكتفي املكون بدور املنشطك واملساعد 
وتقسيم إىل مهام مفتوحة تتطلب أعماال متنوعة ومهام مغلقة تعتمد أسئلة حمددة ينبغي ان 

الرسم  "ديكورن"ويقدم ) 466، ص  2006، 1عبد الكرمي غريب، ج ( جييب عليها املتكون بدقة
 التايل لتوضيح هذه األشكال الثالثة من النقل الديداكتيكي: 

 
  ) أشكال النقل الديداكتيكي33شكل رقم (

  

  

  

  )466، ص  2006، 1عبد الكرمي غريب، جالمصدر: (
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  برنامج تعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية:املواصفات املتطلبة لدى املكون يف  ) 45(جدول رقم 

  

  املعىن   املواصفات

  

مدبر للعمليات الرتبوية 

  وأنشطة الربنامج التعليمية

املكون طرف رئيس يف الربنامج وعامل مهم لنجاحه وهو ما يتطلب حسن تدبري الفعل الرتبوي يف سريورته انطالقا 
من حتديد خصائص الفئة املستهدفة وإعداد فوج التكوين قبل حتليل وحتديد حاجياته التعليمية وإعداد املادة املالئمة 

فال التعلم دون إغ عن تدبري فضاء وزمناحملددة يف الربنامج فضال والوضعيات التعليمية اليت من شأ»ا بلوغ األهداف 
شكل العمل الديداكتيكي املالئم لكل نشاط وإعداد جذاذة الدروس وحتديد وتوفري العدة البيداغوجية والديداكتيكية 

  املسهلة لبلوغ التعلمات املنشودة

  

  

  مرشد

لنمطية والغايات املستهدفة مقرتحا خيرج باملكون من تلك الصورة ايقدم الربنامج املقرتح استنادا إىل مبادئ االنطالق 
إىل حماولة توظيف واستثمار العالقة اليت يكو»ا مؤطر الربنامج مع املستفيدين من الربنامج القيام بدور املرشد يف 

يات حتقيقها اعتمادا لسريورة التكوين من أجل مساعدpم على االستبصار والتفكري بعمق يف مسألة السالمة املرورية وآ
على حماور ثالث أوهلا توعوي تثقيفي يستهدف إحاطة املتكون بالعوامل النفسية واuتمعية ذات الصلة بفعل السياقة 
والسالمة املرورية أما الثاين قيستهدف توظيف تقنيات من أجل تعديل السلوكات الالمرغوبة والثالث يستهدف 

ربنامج نه التأثري يف ممارسات السائق بعد الفراغ من الدورة التكوينية اليت يقدمها الالتحصني والتلقيح من كل ما من شأ
  املقرتح

  

  

  فاعل اجتماعي

ليست قيادة املركبة جمرد أفعال تقنية تلبس ثوب املهارة باملمارسة لكنها فعل اجتماعي بامتياز يتمثل فيه السائق قيم 
لقيم، لناظمة حلركة السري وكل خروج عنها هو يف احلقيقة خمالفة لتلك ااuتمع ومعايريه اليت تشكل روح القوانني ا

فمنها الدين الذي حث على احملافظة على النفس واملال ومنها االخالقي الذي حث على احرتام الكبري والشيخ املسن 
بط التعلم باحمليط واجب ر  ومرافقة الصغري غري الراشد، لذا فإن املكون باعتباره واحدا من أفراد هذا اuتمع يقع عليه

ل باعتباره موردا ريئسيا للتعلمات ويشارك بفعالية يف تعبئة احمليط للمسامهة يف التقيليل من حوادث السري عرب تفعي
مبادئ السالمة املرورية كما يرصد بدقة أبرز املظاهر واملمارسات السلوكية لتكون حمور تعلمات املتكونني وينصت 

  بيئة مقدما النصح واالرشاد من أجل توظيف التعلمات يف الوضعيات املالئمةبإمعان الحتياجات ال

  

  )احرتايف يف عمله(مهين 

جتاوزا حلالة االخفاق اليت تقدمها مدارس تلعيم السياقة يف صورpا الراهنة ينبغي على املكون أن يوظف أساليب 
وتقنيات تتجاوز املمارسات البسيطة واالرجتالية إىل العمل وفق خطط منظمة تعتمد على مرجعيات نظرية ومنهجية 

  يف بيداغوجيا تعليم الساقة 

  

  مكون للسائقني

يسعى إىل تلبية حاجيات املستفيدين أو مراكز اهتمامه وجيعل هذه احلاجات حمور انطالق النشاط التكويين املكون 
اخلاص بالسائقني الذين تسحب منهم رخص السياقة لذلك فإن عملية التكوين تقتضي من املكون ضخ مجلة من 

وظيف األمثل تساعدهم على حسن التعلم والتاملعارف اليت من شأ»ا تلقيح السائقني باملبادئ العامة واخلاصة اليت 
 للتعلمات كما يتعني على املكون جعل التعلم متصال بالواقع املروري تبعا لبيئة املتكونني ومبنيا على وضعيات فعلية

  متصلة باملمارسة العملية وجتارب املتكونني

املرورية  ا عملية تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمةيقدم الربنامج مدارس تعليم السياقة بوصفها حلقة جتري   )تواصلي(منشط 
تتلقف مندخالpا من اuتمع وتدمج خمرجاpا فيه لذلك يتعني على املكون أن يفتح قنوات التواصل مع املستفيدين 

ني وحتفيزهم قوحميطهم والفاعلني يف املسألة املرورية واملتدخلني كما أنه ينشط وضعيات التواصل خللق الرغبة لدى السائ
  على االندماج يف األنشطة فرديا ومجاعيا لتمثل التعلمات املستهدفة من الربنامج

تقتضي عملية تعديل االجتاهات النفسية ضخا معرفيا يف شأن السالمة املرورية تستصحبه مرافقة ارشادية لذلك يتعني   مقوم
ريورة فعل مواصفات ومؤهالت الفئة املستهدفة وتتبع سواستعمال عدة متكنه من تشخيص   على املكون بناء وضعيات

التعلم والتكوين وفحص مواصفات ومؤهالت الفئة املستهدفة وتتبع سريورة فعل التعلم والتكوين وفحص نتائجه واختاذ 
 القرارات املالئمة لتعديله وحتيينه أو دعم املكاسب وتثبيتها

  )2009،  ل حمو االميةدليل مرجعي، مواصفات املكون يف جما (املصدر: 
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  الكفايات املتطلبة لتحقيق املواصفات واملؤشرات املعتمدة لقياس مدى حتققها ) 46(جدول رقم 

  املؤشرات  موارد الكفايات  الكفايات  

مية
علي

الت
ج 

نام
لرب

ة ا
شط

وأن
ت 

ليا
عم

 ال
بر

يد
  

  
  

يدبر عمليات التكوين 
  زمنيا وتربويا وإداريا

التعرف على توجهات اهليئات الوصية بالنقل وتكوين   •
 السائقني والوثائق املعمول ا من أجل تدبري العملية إداريا 

التعرف على خصوصيات الفئة املستهدفة من أجل   •
 حتديد الغايات وختطيط التكوين زمنيا وتربويا

 القدرة على حتصري خطة عمل او برجمة حمددة لألنشطة •
  التمكن من التدبري الزمين والرتبوي للحصص التكوينية  •

خطة مفصلة حول األنشطة التعليمية واجللسات  •
 اإلرشادية

 -كراس متكون  –إعداد مطبوعات ورقية  •
 الوثائق التكوينية املساعدة على تقومي التعلمات •
 جذاذات مذكرات الدروس واستعمال الزمن  •
م طط حيرت القدرة على إعداد أهداف تعليمية وفق خم •

 الفروق الفردية 
  القدرة على النقل الديداكتيكي •

  
يستثمر الوثائق األساسية 

  والداعمة للربنامج

 التعرف على املناشري والوثائق الرمسية ذات الصلة بتعليم •
 السياقة 

مواكبة املستجدات املعرفية والرتبوية ذات الصلة بتعليم  •
 السياقة 

ر املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بقانون املرو  •
  واملعاجلات القضائية اخلاصة باجلنح واجلنايات على الطريق 

يتوفر املكون على الوثائق والدالئل واملراجع املتعمدة يف   •
 جمال الرتبية املرورية وتعليم السياقة.

 ةيستثمر هذه الوثائق واملناشري يف بناء احلصص التكويني •
  والوضعيات التعليمية. 

  
 يبين وضعية التعلم وفق
املقاربة بالكفايات تبعا 

لطبيعة النشاكط 
  الديداكتيكي

اإلملام مببادئ ومرجعيات املقاربات البيداغوجية املالئمة   •
 لضخ املعارف املرورية وتعليم السياقة.

ى القدرة على بناء حصة تكوينية ختطيطا وتنفيذا مبنية عل •
 سليمة .مقاربة 

معرفة التدرجات واخلطوات املنهجية املتبعة يف إعداد  •
 وتنفيذ مواد ووحدات الربنامج التعليمية

وشبكة  –املذكرات  –التمكن من إعداد اجلذاذات  •
  الدروس وبطاقة املتابعة. 

حيول يف دروسه أنشطة الكفايات إىل وضعيات مشكل  •
 .ذات داللة بالنسبة إىل الفئة املستهدفة بالرنامج

يبين وخيطط للعملية التكوينية انطالقا من الكفايات  •
 املستهدفة .

الكفاية املقرر  -املذكرات –يظهر من خالل اجلذاذات  •
  حتقيقها يف كل نشاط.

شد
مر

  
فهم آليات تشكل 

سلوك السائقني وتأثرها 
مبعارفهم حول السالمة 

املرورية وحاالpم 
االنفعالية ضمن حلقة 

 ترتبط بقيم اuتمع
  ومتثالته للسالمة املرورية

 )املواقف والسلوك  (معرفة وفهم سيكولوجية السائق  •
 معرفة آلية خرق وعدم احرتام القانون. •
معرفة العوامل النفسية واuتمعية ذات التأثري يف سلوك  •

 السائق 
 القيم اuتمعية وعالقتها بسلوك السياقة. •
  ة.املروريالتمثالت االجتماعية وعالقتها بالسالمة  •

برجمة جلسات ارشادية ضمن الشق االرشادي للربنامج  •
 لتبصري السائق بأثر العوامل النفسية واuتمعية على سلوك

 السياقة.
توظيف تقنيات ارشادية لزيادة استبصار السائق بالعوامل  •

 املؤثرة يف سلوك السياقة
•   

استثمار العالقة باملتكونني 
من أجل مساعدpم على 

مق والتفكري بع االستبصار
  يف األزمة املرورية

حجم حوادث السري يوميا وفصليا سنويا يف الريف  •
 واحلضر باجلزائر 

  معدالت ضحايا حوادث الطرق يف اجلزائر وعامليا •

برجمة جلسات ارشادية ترتاوح بني الرتغيب يف احرتام  •
قواعد املرور والرتهيب من خمالفتها باستخدام تقنيات 

 من األساليب ووسائط وقصص وغريها
  

توظيف تقنيات الضخ 
العرفاين وتعديل السلوك 
من أجل تعديل اجتاهات 
السائقني حنو السالمة 

  املرورية

 معرفة طبيعة مفهوم االجتاهات النفسية ومكوناته اجلزئية  •
اإلحاطة بطرق وأساليب االقناع لتعديل املعارف  •

الالمرغوبة واخلاطئة املتعلقة بالسالمة املرورية اإلحاطة 
بتقنيات االرشاد النفسي من أجل إزالة حالة التنافر أو 

 الالاتساق املعريف 
  اإلحاطة بتقنيات تعديل السلوك •

 مصاحبة للربنامج التعليمي تصميم جلسات إرشادية  •
وتنفيذ اجللسات االرشادية باستخدام التقنيات ختطيط  •

 املناسبة
 بناء جسور للثقة بني املكون والفئة املستهدفة بالربنامج •
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استشراك أخصائي سيكولوجي ، شرطي ، دركي إمام  •
مسجد يف اجللسات اإلرشادية إلضفاء مسحة جمتمعية على 

  التكوين

عي
ما

جت
ل ا

اع
ف

  

يشستثمر معطيات احمليط 
ة واملستجدات احمللياملباشر 

والوطنية املتعلقة بالسالمة 
  املرورية يف التكوين

استقصاء معطيات احمليطك ذات الصلة بالسالمة املرورية  •
 من سرية أمن الطرقات واستغالهلا يف عملية النتكوين

إدماج حرص اهليئات الوصية باملسألة املرورية ضمن  •
 موضوعات التكوين

  

ية وري وخصائصه يف عملاستثمار معطيات احمليط املر  •
 التكوين 

استغالل بعض قصص حوادث السري من حميط املتكونني  •
 وتوظيفها  يف تعبئة وضعيات التعلم

اليوم العاملي حلوادث املرور،  (استغالل بعض املناسبات  •
األسبوع العريب للوقاية من حوادث الطرق، العقد العاملي 

  )للسالمة املرورية
ية الرمستعبئة املؤسسات 

والالرمسية يف اuتمع 
  ةللمسامهة يف الرتبية املروري

معرفة مبادئ ومرامي استشراك املؤسسات الرمسية  •
 والالرمسية يف الربنامج

معرفة املتدخلني أو املسامهني يف السالمة املرورية ومتييز  •
 أدوارهم ومهامهم 

  

إمام مسجد، شرطي،  (املسامهة يف تأطري جلسات مع  •
  )دركي، ضحية حادث مرور

تأطري جلسات إرشادية لطالب املدارس حول حوادث  •
  املرور

يساهم يف احلمالت 
التحسيسية والتعبئة 

والتشجيع على حسن متثل 
قواعد السري والتحسيس 
  بأزمة حوادث املرور وآثارها

  
 
االنفتاح على احمليط املباشر احمللي واجلهوي ورصد  •

  انشغاالته املرورية

  
 
يربهن املكون على مشاركته ومسامهته يف التعبئة من  •

خالل عدد احلمالت التحسيسية املنجزة واللقاءات اليت مت 
 تنشيطها

  

ين 
مه

) 
مله

 ع
يف

يف 
رتا

اح
(

 

  
العمل وفق خمططات 
مضبوطة ومربجمة غري 

مرجتلة وربط كل نشاط 
مبرجعية نظرية او منهجية 

  تؤطر اختياراته

 يستطيع ان يتبىن خطط وبرامج علم  •
 يراعي إمكانات وحدود عمله  •
 يستطيع تقدمي تفسري الختياراته •
 يستطيع إحالة أنشطته إىل مرجعيات نظرية ومنهجية  •
  

يفسر اختيار معني بالرجوع إىل مرجعية حمددة منهجيا  •
 ونظريا

يظهر املكون من خالل عمله قدرته على التخطيط  •
 وحتديد االهداف وفق برجمة منظمة 

االستعانة مبذكرات الدروس لتسري العملية التعليمية  •
 التعلمية 

  تفسري وضعية فوج التكوين •
توسيع معرافه النظرية 
والعملية وامليدانية من أجل 
حتقيق أهداف الربنامج 
وختريج سائقني مهرة 

قيم السالمة مشبعني ب
  املرورية

توسيع رقعة القراءات يف خمتلف املراجع والكتب ذات  •
 الصلة باملوضوع

متابعة مستمرة حلصيلة احلوادث حمليا وجهويا وطنيا  •
 وعامليا 

 متابعة مستجدات بيداغوجيا تعليم السياقة •
إثراء الربنامج بوسائط إعالمية ختدم موضوع تعديل  •

  االجتاهات

 القراءات اإلثرائية توظيف مراجع يف عنصر •
 تنويع يف مصادر الربنامج وخلفيته النظرية •
ربط حمتوى الربنامج خبصوصيات البيئة احمللية من أجل  •

 حتقيق أهداف الربنامج
  

ني
ائق

س
 لل

ون
مك

  

يوظف مقاربة منفتحة على 
واقع السالمة املرورية يف 
البالد وسبل حتسينها 

ب ت وجتار وتوظيف متثال
ن كويبالتالفئة املستهدفة 
  وحميطها

 
 ربط التعلمات بتجارب املستفيد من الربنامج •
 حتقيق تالؤم بني التعلم واحمليط •
 معرفة خصوصيات حميط املتعلم •
  بناء التعلمات انطالقا من حاالت وظواهر  •

 يدبر املكون نشاط حول جتارب املستفيدين  •
 يوظف احمليط كمورد للتعلم  •
 ارماملشاركني حول جتيساعد على التواصل األفقي بني  •
 بناء نشاط التكوين انطالقا من وضعية مشكل  •
  استثمار حاالت لتقدمي مفاهيم، سلوكات، قيم، مواقف •
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استخدام طرق تسهل متثل 
التعلمات وحسن توظيفها 
من خالل اإلحاطة مبادئ 
بيداغوجيا تعليم السياقة 

وأشكال العمل 
الديداكتيكي املالئمة لكل 

  نشاط تكويين

 
 )األهداف، املناهج، الوسائل (اإلحاطة مبوضوعات  •

 البيداغوجية يف تعليم السياقة
التمركز حول املتعلم واستنفار معارفه ومهاراته واجتاهاته  •

 ملواجهة مشكلة املرور واختاذ القرار املناسب 
بيداغوجيا اخلطأ واعتبارها منطلقا للتعلم وأمرا طبيعيا  •

كم يف املهارة املعرفة والتح يرتجم سعي املستفيد للوصول إىل
 املستهدفة

  

إشراك املستفيدين يف عملية التعلم واختاذ القرارات  •
 املتعلقة بواقعهم املروري

جعل املستفيد قادرا على النقد الذايت لسلوكيات خارقة  •
 لقانون املرور

خلق الفضاء الرتبوي املناسب حلسن التعلم من أجل  •
 روري املعيشاختاذ القرار السليم يف الواقع امل

إكساب املتعلم موارد مرعفية ومهارتية تقوم بتعبئتها  •
  بفعالية وإدماجها حلل وضعية او وضعيات معقدة ومتنوعة 

  
معرفة خصوصيات الفئة 
املستهدفة ومراعاة مبدأ 

  الفروق الفردية
  

 
 معرفة البيداغوجيا الفارقية •
القدرة على التمييز بني املستفيدين من ناحية القدرات  •

 امليول االستعدادات 
  تفريد التكوين •

تفريد التعلمات املنطلقة من العام إىل اخلاص أو من  •
السهل إىل الصعب وتنويع االنشطة وتكاملها بشكل يثري 

 اخلصوصية والتفرد
 يستطيع املكون التمييز بني مستويات املستفيدين •
 تكييف التعلم مع الفروق الفردية  •
  يعمل على تقليص الفروق بني املستفيدين •

ط 
ش

 من
لي

ص
توا

  

يوظف تقنيات التنشيط 
والتواصل داخل مجاعة 
 املستفيدين ويقوم بتدبري
التفاعل داخل أعضاء 
اuموعة ودمج أنشطة 

ترفيهية ومكملة للتعلمات 
  داخل فضاء التعلم

اإلملام بتقنيات التواصل داخل فضاء التعلم وتدبري مجاعة  •
 املستفيدين 

 التمكن من توظيف تقنيات التنشيط  •
معرفة آليات ضبط سلوك مجاعة املستفيدين وآليات  •

 التفاعل الفعال 
 معرفة بعض األنشطة الرتفيهية املكملة للتكوين •
  التمرس بأسايل تطبيقها •

 ظمةيدبر مجاعة املستفيدين بكيفية من •
توظيف طرق تدريس متكن أعضاء اجلماعة من التفاعل  •

 واملشاركة 
 املساعدة على التواصل األفقي بني املستفيدين •
 تشجيع اجلميع على املشاركة •
  جرد وإعداد تقارير عن األنشطة املكملة •

وم
مق

  

 يبين أدوات متنوعة للتقومي
وفق أمناطه املختلفة 
ووضعياته يف سريورة 

  التكوين

يصي خمفهوم التقومي الشامل املستمر التشيتعرف على  •
 التكويين التنبؤي و النهائي ...اخل

  يتمرس يف بناء أدوات التقومي حسب كل منط •

شبكة مالحظة ،  (يبين املكون أدوات تقومي متنوعة  •
  )روائز، اختبارات، أسئلة ...اخل

  

اره يتتبع نتائج التكوين وآث
على املستفيدين من 

  الربنامج

 دالئل للتبع والتقومي اخلاصة باملكون يتعرف على •
  يتمرس على كيفية االستفادة من أدوات التقومي  •

 بناء عدة للتقومي واملتابعة •
  وجود قاعدة للمعطيات من اجل القيام بالتقومي الدقيق •

معاجلة معطيات عملية 
التقومي واستثمار نتائجها 

 (الختاذ قرارات تصحيحية 
يف ضوء النتائج  )دعم

احملصلة أو تدبري جلسات 
ارشادية إلزالة حالة التنافر 
الوجداين من خالل تقنيات 

  متنوعةيف أهدافها

ومي التعرف على طرق حتليل النتائج املرتتبة عن عملية التق •
 وطرق قراءpا واستخالص النتائج والقرارات

  التعرف على مفهوم الدعم وبيداغوجيا الدعم •

 يتوفر املكون على عدة تقوميية ملتابعة سريورة التعلم  •
 تدوين مالحظات حول املسار الشخصي لكل مستفيد  •
  إعداد تقارير حول نتائج أدوات التقومي •

  )2009،  دليل مرجعي، مواصفات املكون يف جمال حمو االمية (املصدر: 
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  رورية:حنو السالمة امل سائقي املركباتسادسا: تقييم فاعلية الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات 

  . إجراءات الدراسة امليدانية 1.6

يروم الباحث من خالل العناصر الفرعية ضمن هذا املبحث تفصيل سريورة البحث امليداين     
بناء برنامج نفس اجتماعي لتعديل " ـالذي شكل مفصال هاما من مفاصل الدراسة املوسومة ب

كن ارتسمت معامل هذا العنصر مبا ميَُ من أجل ذلك املركبات حنو السالمة املرورية"،  اجتاهات سائقي
لع على هذا اجلهد من تتبع مراحل الشق امليداين من الدراسة الذي انطلق من حلظة الفراغ من الـُمط

   .لعينةاإعداد الربنامج وعرضه على احملكمني إىل حلظة الفراغ من التنفيذ وتوزيع األدوات على أفراد 
  املنهج: .1.1.6

أي منهج  "عنوان ب عرب الربيد األلكرتوين يف ورقة حبثية مت إرساهلا"بشري معمرية" ذ أورد األستا    
اليت يقع فيها  طاءخسي" وهي ورقة حبثية مجعت شتات األحبث يالئم البحث يف برامج اإلرشاد النف

ة الربامج تعتمد على اختبار فاعليسات اليت ار در املنهج املالئم للاعدد من الباحثني حلظة اختي
ة البحث اجع املهتمة مبنهاجير وسواها من املالورقة البحثية ، واستنادا إىل مضمون االرشادية وسواها

 من الباحثني يف يلجأ عدد كبري" ، حيثيف العلوم السيكلوجية اعتمد الباحث املنهج شبه التجرييب
 "ريبيةاستخدام ذلك النوع من البحوث ذات الصبغة شبه جتسيكولوجية والرتبوية إىل جمال البحوث ال

والقياس  موعة الضابطة، واعتمادا على التصميم شبه التجرييب باu )123ه، ص1424رشدان املطريف، (
التحقق من فرضيات الدراسة للبحث يف فاعلية الربنامج املقرتح يف تعديل اجتاهات  البعدي مت

نامج ة عرب اختبار إجرائي ملعرفة العالقة بني املتغري املستقل وهو الرب السائقني حنو السالمة املروري
املقرتح، واملتغري التابع وهو اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية وذلك عرب التحقق من منطوق 

 اتها يف الفصل األول من الدراسة واليت تبحث يف داللة الفرق بني درجاليت سبق عرض الفرضيات
اuموعتني الضابطة والتجريبية، وهو تصميم يصنف ضمن التصميمات التجريبية القوية إذا ما روعيت 
فيه عوامل الصدق الداخلي للتجربة وهو ما عكف على ضبطه الباحث عند اختيار عينة الدراسة 

 العينة.   دالتجريبية اليت مت سحبها بطريقة عشوائية بعد أن أثبتت نتائج القياس القبلي تكافؤ أفرا
     العينة وجمتمع الدراسة:. 2.1.6

 تمنذ حلظة التفكري يف تصميم برنامج لتعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية الزم  
الباحث فكرة تقدمي مقرتح جاد للهيئات الوصية بالسالمة املرورية، تسهم يف التقليل من حوادث 
املرور على طرقاتنا، رغم اهتمام الباحث املسبق مبوضوع السالمة املرورية ونشاطه البحثي ضمن فرقة 
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اذج التنشئة منيت و املوسومة بـ "السالمة املررورية يف اجلزائر بني التنظيم املؤسسا cnepruحبث 
فقد كان  ،جبامعة حممد خيضر بسكرة حتت إشراف األستاذ الدكتور براهيمي الطاهراالجتماعية " 

تمع الذي سحبت مبواصفات اu لتلك العوامل األثر البارز يف اختيار عينة الدراسة، اليت ترتبط أساسا
جيري منذ  ي والالرمسي، حيثمنه، ومراعاة خلصوصيات الواقع املروري يف اجلزائر يف بعديه الرمس

سنوات احلديث عن تعديالت يف اإلطار التنظيمي لتكوين السائقني داخل مدارس تعليم السياقة، 
الفات املرورية باستخدام النقاط، وصدور املراسيم الناظمة للعمل بتلك املقرتحات واعتماد نظام املخ

 حات وال تزال الوضعية التنظيمية ملنحغري أن الواقع ال يعكس كل تلك املقرت  )05 امللحق رقم (
رخص السياقة ومدارس تعليم السياقة على حاهلا، عطفا على هذا الواقع حاول الباحث تقدمي رؤية 
علمية تسهم يف حتسني الواقع املروري من خالل الرتكيز على واحد من أهم مفاصل السالمة املرورية 

غري أن  ،فنيل بوصفه إجراء رادعا للسائقني املخااملتعلق بسحب رخص سياقة املخالفني لنظام السري
الواقع املروري مل يتغري، واكتضت جلان سحب الرخص بالسائقني املخالفني فعلى سبيل املثال تتم 

حالة لسحب رخص السياقة، ويف دائرة طولقة  )600(أسبوعيا يف والية بسكرة مثال معاجلا حنو 
ملف يف كل  )150(بشكل دوري كل أسبوعني وتتم معاجلة حنو رخص السياقة تعقد جلنة سحب 

جلسة، كثري من تلك احلاالت مر باللجنة أكثر من مرة، وهو ما جعل الباحث يفكر جديا يف 
التعامل مع هذه الفئة من السائقني مبا أن سلوكاpم على الطريق ختالف لوائح وقواعد السالمة 

  اجتاهاpم حنو السالمة املرورية.، وهو ما يعكس ضمنيا اختالل املرورية
تأسيسا على ما تقدم من معطيات حول واقع السائقني املخالفني للوائح السالمة املرورية حتددت   

ياقتهم فئة من السائقني ممن مت سحب رخص سمعامل عينة الدراسة، وهي تقدمي الربنامج املقرتح إىل 
 ايل أثبت عدم جناعته من جهة األثر املتوقعألكثر من مرة، مبا أن قانون سحب رخص السياقة احل

عض الناحية التأديبية مبا أن ب قواعد السالمة املرورية، ومن جهة وهو الردع عن العود إىل خمالفة
ون ألول مرة وأ»م يتعرض ،احلاالت اليت قابلها الباحث كشفت أن اخلطأ املرتكب مل يكن عن قصد

لسحب رخصة السياقة، وهو العيب الذي يعرتف به حىت أولئك الذي أوكلت هلم مهمة سحب 
ة العامة املكلف بالوقاية يف الطرقات باملديريالرخص من السائقني املخلفني وهذا ما جاء على لسان 

ثة أمواج القناة الثال د نايت حسي ، لدى تدخله علىأمحلألمن الوطين، العميد األول للشرطة 
ملرور مراجعة اإلجراءات العقابية لقانون اة بالنقاط و لإلذاعة الوطنية أن تطبيق نظام رخصة السياق

ذكري وبعد الت..يندرجان ضمن الشروط األساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث املرور.
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الفوري لرخصة  لى السحبساسا عأبق على السائقني املخالفني يقوم ن نظام العقوبات احلايل املطأب
نصفا" ن هذا النظام يعد "غري مأول نايت احلسني  العميد األاعترب ،دفع غرامات جزافيةالسياقة و 

اثلة لتلك نه تسلط عليهم عقوبات ممول مرة عن غري قصد "ألالسائقني الذين يرتكبون خمالفة ألمع 
ورغم صعوبة  )الوكالة اجلزائرية لألنباء(،"روراملسلطة على السائقني املخالفني املعودين لقانون امل

أشهر من  أربعةالزمين الذي دام أكثر من  احليزمتداد وا اء للحصول على عينة من املتطوعنياإلجر 
م توفر شكلة عدة ملجرائية بديلهلا عدة مرات يف البحث عن حلول إاالنتظار فكر الباحث خال

ية الختبار من أجل تسخري عينة جتريبواألمنية صعوبة التعاون مع اهليئات اإلدارية الزمتها  العينة،
ون، ومع تردد أمر ال حيدده القانفاعلية الربنامج مبا أن املسألة تتجاوز صالحياpم وال ميكنهم فرض 

يتم بشكل دوري إعالن قائمة بأصحاب رخص  –باملوضوع الباحث على اهليئات ذات الصلة 
عقد جلان حيث ت لدائرة طولقة ومقر والية بسكرة املسحوبة الواردة إىل املصاحل اإلداريةالسياقة 

والتواصل مع السائقني أمكن احلصول على عينة متزامنة من السائقني بلغ  -سحب رخصة السياقة 
أبدو استعدادهم  )كم غرب مدينة بسكرة 36(من ساكنة مدينة طولقة سائقا  )32(عدد أفرادها 

للتعاون من أجل تنفيذ الربنامج والتحقق من فاعليته يف تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة 
املرورية، وقد جرى التحقق من تكافؤ أفراد العينة من خالل التطبيق القبلي ملقياس اجتاهات السائقني 

دم وجود تباين انات القياس القبلي عحنو السالمة املرورية، حيث أشارت نتائج املعاجلة اإلحصائية لبي
حدامها ضابطة إجمموعيت األفراد الذين مت تقسيمهم عشوائيا إىل جمموعتني تكون دال إحصائيا بني 
ة التجريبية للدراسة ون العيناستخدام القرعة مت اختيار أفراد اuموعة الثانية لتكواألخرى جتريبية وب

   جمموعة ضابطة.واألخرى 
    :لربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية.تصميم ا3.1.6

وفق جمموعة املبادئ واملنطلقات اليت سبق عرضها انتظم عمل الباحث من أجل تصميم  
لسات اإلرشادية للربنامج املقرتح، وقد حتددت اخلطوة األوىل حنو تصميم الوحدات التعليمية واجل

لك اتسعت ضمن الربنامج، ويف السبيل إىل ذ ةالتدريسية والدروس املقرتحالربنامج بتحديد الوحدات 
ين األفكار األساسية إلصالح تكو  رقعة التشاور والنقاش مع عدد من ممارسي تعليم السياقة حول

ووزعت على أصحاب مدارس تعليم السياقة اليت أمكن للباحث التواصل مع  ،السائقني يف اجلزائر
ن حمدد تضمن سؤاال حموريا وهو تقدمي مقرتح لربنامج ميكن من خالله تزويد أصحاا سؤال إستبيا

السائقني املخالفني لقواعد السري باملعارف الالزمة لتحقيق املطلب السالمة املرورية وتقومي سلوكه 



 

 

  الفصل اخلامس: الربنامج النفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية

 )التصميم وتقييم الفاعلية  (

323 

ول ح على الطريق مبا يتوافق مع قواعد السالمة املرورية، وهو اإلجراء الذي مسح بتشكيل فكرة نواة
 الربنامج يف شقه التعليمي وحتديد حمتوياته باإلضافة إىل عدد من املراجع ذات الصلة باملوضوعة بني

واليت شكلت الحقا كتب للقراءة اإلثرائية اعتمدها الباحث يف تنفيذ الربنامج وزعت نسخة منها يف 
  قرص مضغوط على السائقني وهي على النحو اآليت:

 الرتبية املرورية مدخل يف إعداد املعلم.، )2010(حممد سعد الدين بيان  .1
أثر تدريس وحدة مقرتحة للسالمة املرورية يف أكساب التالميذ الصف  ،)ـه1424(رشدان املطريف   .2

 األول ثانوي بعض مفاهيم ومهارات السالمة املرورية.
 برامج مدارس تعليم قيادة السيارات ودورها يف زيادة الوعي املروري. )2004(عبد العزيز اهلزاع، .3
فعالية برنامج بالرسوم املتحركة يف إكتساب مفاهيم السالمة املرورية لدى طلبة  )2012(خليل الزيان  .4

 املرحلة األساسية بغزة.
 املتوسطة يف التعليم العام.دخال تعليم سالمة املرور يف مقررات املرحلة إ )ـه1409(عبد هللا النافع  .5
 .السالمة املرورية لتالميذ املدارس )ـه1421 (حممد املقري  .6
 التخطيط التعليمي لللسالمة املرورية يف املرحلة الثانوية. )2000 ( حممد البقمي .7
 أخالقيات الطريق.  )2011 (عدراوي عبد الرمحان  .8
 .كتيب مؤهالت السائق roads and traffic authorityسلطة الطرق واملرور،ويلز  .9

  .كتيب نظام السري roads and traffic authorityسلطة الطرق واملرور،ويلز   .10
11. The Department of Transportation and Public Works, Highway Safety  

 كتيب السائق.
دليل الشاب  )1999 (املرصد الوطين لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة املرور  .12

 والطريق.
  .حوادث املرور نصا وفقها وتطبيقا )2009 ( نبيل صقر  .13
 .دليلي يف تعلم السياقة وقانون الطرقات )2001 ( خمتار املنيعي .14
املرصد الوطين للمرور / الديوان الوطين للحماية املدنية / اجلمعية التونسية للخرباء يف مادة السيارات   .15

  .دليل السائق )2001 ( لشركات التأمنيامعة التونسية وحوادث املرور واجل
 الرتبية املرورية. )2010( حمسن بن عيسى .16
ة والرتبية غري قطاع حماربة األمي والتعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر وزارة الرتبية الوطين  .17

 ، دليل املكون يف جمال الرتبية الطرقية.النظامي
ة غري والبحث العلمي وتكوين األطر قطاع حماربة األمية والرتبيوزارة الرتبية الوطين والتعليم العايل   .18

 ، التكوين األساسي يف جمال الرتبية الطرقية.النظامي
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املتعلق بتنظيم  ،2009 يوليو سنة 22املوافق لـ  1430رجب  29املؤرخ يف  03-09أمر رئاسي رقم   .19
 ).13 - 4( ص ص،45جمهورية اجلزائرية عدد حركة املرور عرب الطرقات وسالمتها وأمنها، اجلريدة الرمسية لل

املتضمن قانون ، 1971أبريل  09املوافق لـ  1391 صفر 09املؤرخ يف  15-71أمر رئاسي رقم   .20
 ).515 - 482( ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،ص صاملرور
، املتضمن 1974 ديسمرب 06املوافق لـ  1394ذي القعدة  22 املؤرخ يف 107-74أمر رئاسي رقم  .21

 ).1339 - 1306(قانون املرور، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،ص ص 
املعدل  1984يناير سنة  02املوافق ل  1404 عامربيع األول  28املؤرخ يف  01-84قانون رقم  .22

 1974 ديسمرب 06املوافق لـ  1394ذي القعدة  22املؤرخ يف  107-74أمر رئاسي رقم لبعض مواد األمر 
 .)6 - 4(ص ص  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، املتضمن قانون املرور،

املتعلق  1987فرباير سنة  10ملوافق ل ا 1407مجادى الثانية  11املؤرخ يف  09 -87قانون رقم  .23
 .)239 -225(بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها ص ص 

املتعلق  2001غشت  19املوافق ل  1422مجادى األوىل عام  29ملؤرخ يف ا 14-01قانون رقم  .24
 .)20 - 4(بتنظيم حركىة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها ص ص 

: الكتاب األول القواعد العامة للمرور/ الكتاب الثاين )2013(قانون املرور يف ضوء املمارسة القضائية  .25
 .متعلقة بالسائقنيأحكام متعلقة باملركبات/ الكتاب الثالث : أحكام 

رب حتديد عربنامج يف شقه التعليمي اخلطوط العريضة لل تما تقدم تشكلاعتماد على       
الوحدات والبطاقات والدروس املقرتحة اليت مت عرضها على ممارسي تعليم السياقة، وقد أمجع السادة 

رتحه وزارة الربنامج الذي تقن الربنامج املقرتح أوسع وأمشل من ة على أأصحاب مدارس تعليم السياق
وأقدر على نقل الكم املعريف الالزم لللسائقني املخالفني لواعد ونظم السري الذين مت سحب  ،النقل

رخص سياقتهم، وفيما يتعلق بالشق اإلرشادي فقد كان العزم معقودا منذ البداية على استخدام 
املخالفة  لزيادة االستبصار بالسلوكيات تقنية احلوار واملناقشة عقب »اية كل وحدة تدريسية وذلك

يسية املتعلقة الفيديوهات التثقيفية والتحسالصور و لقواعد ونظم السري، باستخدام مجلة من الوسائط ك
 ،بكل حمور من وحدات الشق التعليمي من الربنامج الذي يضل الركيزة األوىل حنو تعديل االجتاهات

القدمية   يقود إىل حالة من الالتوازن املعريف بني املعارفوفق ما سبق توضيحه حول أن الضخ املعريف
 شقيه يفواجلديدة اليت تسعى جلسات االرشاد إىل ترسيخها، وقد مت حتديد سريورة الربنامج املقرتح 

ج مرفق جباذات الدروس مت عرضه على مجلة من السادة األساتذة ذ التعليمي واإلرشادي ضمن منو 
وهو  ة وعلم النفس لتحكيم الربنامج وتقدمي مقرتحاpم حول مضمونه،املتخصصني يف علوم الرتبي
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ما لقي ثناء واستحسان األساتذة باالمجاع باستثناء بعض املقرتحات املتعلقة بإضافة عدد اجلذاذات 
هدفة وهو ما وحتديد الكفايات املستوالنشاطات املرفقة بالربنامج لتوضيح بنية الدروس املقرتحة 

  تداركه قبل التطبيق النهائي للربنامج.  عكف الباحث على
  . أدوات الدراسة:4.1.6

الباحث يف الدراسة  اعتمد استكماال ملطلب تقييم الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات السائقني    
األساسية على أداتني رئيسيتني ومها: االختبار التحصيلي للتحقق من مقدار الضخ املعريف الذي 

و السالمة املرورية مقياس اجتاهات السائقني حنو  ،املقرتح الربنامجبعد الفراغ من تطبيق تلقاه السائقون 
ملتعلق ، وقد سبق اإلشارة يف الفصل السابق من الدراسة يف العنصر االختبار فاعلية الربنامج املقرتح

مقياس  ءبالدراسة التشخيصية الجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية تفصيل مراحل بنا
  اجتاهات السائقني وفيما يلي تفصيل خطوات إعداد االختبار التحصيلي للربنامج املقرتح.

إذ يروم الباحث من خالل الربنامج املقرتح بعث مفهوم جديد لدور مدارس تعليم السياقة،   
مفهوم ال جيعل من وظيفة مؤسسات تكوين السائقني تنحصر يف توزيع رخص السياقة أو حىت تقدمي 

ية الندماج األساساملعارف والتمهري السلوكي داخل فضاء الطريق، بل تتعداه إىل ضمان القواعد 
السائق يف الفضاء املروري بكل معطياته ومستجداته ومتغرياته، وهو ما لن يتأتى إال من خالل ضخ 

  تقوميات، وهو مطلب يصعب بلوغه باللطريق حنو اكتساب املعارف والكفايمعريف رفيع يشق ا
ات من ة بالكفايقه التعليمي وفق املقاربيتماشى ومستوى التكوين، وإذ يقلع الربنامج املقرتح يف ش

معطى التقومي بأصنافه الثالث وفق ما سبق ذكره يف عناصر سابقة، سعيا حنو حتقيق الغاية احلقيقة 
ملية التعليمية ويعد لعتربط بني خمتلف عناصر اللتقومي وإبراز وظيفته احلقيقية بوصفه حلقة أساسية 

املسؤول  هلتطال املدرس باعتبار  ،مؤشرا داال على جناح أو فشل كل الفاعلني وال pم املتعلم وحده
ل لدى املتعلم، ا يسهل وينمي عمليات التعلم والتحصيمية مبنشطة التعلياملباشر عن تدبري وتوجيه األ

ومي هو أحد " التقيف معجمه املوسوعي لعلوم الرتبية  "أمحد أوزي"وهو على حد تعبري الدكتور 
 يستقيم بدو»ا حد مرتكزاته اهلامة اليت اللية التعليمية التعلمية، بل إنه أساسية يف العماملكونات األ

إذا أرادت أن تكون عملية تتسم بالضبط واملوضوعية، والتقييم يف التصور احلديث ال يقتصر على 
بل يوظف من أجل خلق دينامية إجيابية يف كل نشاط تعليمي  ،إعوجاج إسناد النقطة أو إصالح

تعلمي، فهو يستعمل من أجل تشخيص املستوى احلقيقي عند التمليذ والذي ستبىن عليه الكفاءة 
اجلديدة، كما يستعمل أثناء الدرس من أجل إزالة بعض العوائق والصعوبات اليت حتول دون الوصول 
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النهاية من أجل معرفة ما حتقق وما مل يتحقق بعد كل نشاط دراسي حمدد  إىل اهلدف، كما يطبق يف
    )22، ص 2011عبد العزيزي العلوي األمراين، (.وهادف
 قرتحار التحصيلي للربنامج املتأسيسا على ما تقدم سعى الباحث خالل تصميم االختب  

مراعاة اجلوانب املوضوعية يف عملية التصميم، فانطالقا من التحديد االجرائي للتحصيل بأنه " مقدار 
ما يتعلمه السائقون املستفيدون من الربنامج، من خالل نشاطات الضخ املعريف اليت pدف إىل 

مة املرورية" التشريب املستفيدين من الربنامج مبجموع القواعد واملهارات الالزمة لتحقيق مطلب الس
  روعيت يف خطوات التصميم مجلة من احملددات املوضوعية:

.مراعاة الغرض الرئيسي لالختبار وهو تقدير مكتسبات السائقني من عملية الضخ املعريف بقواعد 1
pوفق الوحدات التدريسية املقرتحة يف الربنامج. االسالمة املرورية ومتطلبا  

لة يساعد السائقني على استدعاء عينة من االستجابات تكون ممث.تصميم بنود االختبار على حنو 2
  للجوانب املستهدفة يف الربنامج.

. صياغة البنود وفق مستويات متفاوتة الصعوبة من أجل زيادة القدرة التمييزية لالختبار وإبراز 3
  الفروق الفردية بني السائقني.

ر التحصيلي كل الوحدات التدريسية ن تشمل فقرات االختباعات مبدأ الشمولية وهو أ. مرا4
  ع مراعاة األوزان النسبية للدروس.املقرتحة يف الربنامج م

متت صياغة بنود االختبار التحصيلي على شاكلة أسئلة االختيار املتعدد وهو ما ميكن السائق . 5
  ملعلومة.ااملستفيد من الربنامج من التمييز بني اإلجابات الصحيحة سواها فضال عن سهولة استدعاء 

وبعد صياغة البنود يف شكلها األويل مت عرضها على جمموعة من األساتذة احملكمني   
  :مجلة من احملكاتيف جمال علم النفس وعلوم الرتبية للوقوف على املتخصصني 

 سالمة الصياغة اللغوية لبنود االختبار. .1
 .ي أعدت من أجلهذختبار للغرض المالءمة بنود اال .2
الشمولية: أي أن بنود االختبار تغطي بشكل جيد الوحدات التدريسية املقرتحة استيفاء شرط  .3

 .يف الربنامج
ختبار وهي اخلطوة اليت مسحت بالوقوف على مجلة من املالحظات أمهها تقليص عدد بنود اال  

بندا، حيث مت دمج بعض البنود ضمن سؤال واحد ليصبح  )62(ستقر عددها اإلمجايل على لي
   ى النحو املوضح يف املالحق.عل االختبار
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قبل تطبيق االختبار التحصيلي يف صورته النهائية مت التحقق من اخلصائص السيكومرتية   
 عرب التطبيق التجرييب لالختبار على عينة مشاة خلصائص السائقني املستفيدين منلالختبار 

بية، وقد إذا ما قورنت بعينة الدراسة التجري عملية مل جيد معها الباحث صعوبة بالغةالربنامج، وهي 
فردا وزعت عليهم نسخة من االختبار من أجل التحقق من  )30(بلغ عدد أفراد عينة التقنني 

  اخلصائص السيكومرتية لالختبار.
ن سعى الباحث إىل ضبط االختبار بشكل حمكم قبل االنتقال إىل مرحلة تنفيذ ويف هذا الشأ    

ج قق من صدق وثبات املقياس بطريقتينت خمتلفتني على األقل، حيث أن نتنائالربنامج عرب التح
املعاجلة أشارت إىل أن االختبار يتمتع بصدق عايل حيث أبدى السادة األساتذة احملكمون للمقياس 
موافقتهم على بنود املقياس باستثناء بعض املالحظات املتعلقة بطول االختبار ودمج بعض البنود 

معاجلته الحقا، فيما أشارت نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات أن املقياس يتمتع بصدق وهو ما متت 
حيث دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعتني من الدرجات العليا ، متييزي عايل

كما مت التحقق من االتساق الداخلي للمقياس عرب حساب معامل ارتباط   ،والدنيا على املقياس
قرة بالدرجة الكلية للمقياس وفق ما هو موضح يف امللحق اخلاص باملعاجلة االحصائية باستخدام الف

، ويف شأن الثبات اعتمد الباحث على طريقة التجزئة النصفية لصعوبة االتصال بأفراد spssبرنامج 
وقد أشارت يف هذا الصدد نتائج املعاجلة اإلحصائية أن االختبار يتمتع بثبات  ،العينة مرة أخرى

   وفق ما هو موضح يف اجلدولني أدناه:عايل
   يوضح ثبات االختبار التحصيلي وفق معامل ألفا كرونباخ  )47( جدول رقم

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

0,903 0,906 62 
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 ثبات االختبار التحصيلي بطريقة التجزئة النصفية  )48( جدول رقم

Cronbach's Alpha Part 1 Value 0,880 

N of Items 31a 

Part 2 Value 0,742 

N of Items 31b 

Total N of Items 62 

Correlation Between Forms 0,795 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length 0,886 

Unequal Length 0,886 

Guttman Split-Half Coefficient 0,866 

ومن أجل حتديد زمن االختبار التحصيلي قام الباحث استناد إىل أفراد العينة االستطالعية   
تغرق األول حيث اسبقياس زمن اإلجابة الذي أستغرقه أول وأخر فرد من أفراد العينة االستطالعية 

لذلك عمد الباحث بعد التشاور مع عدد  ،دقيقة  )68( دقيقة بينما استغرق الثاين حوايل )45(حنو 
، ومن أجل تسهيل تصحيح قيقةد )60(من األساتذة على ضبط زمن االختبار بساعة كاملة أي 

ختبار التحصيلي جرى إعداد جدول يوضح اإلجابات الصحيحة إستجابات أفراد العينة على اإل
عن كل إجابة صحيحة بينما متنح عالمة  )01(عن كل فقرة من فقرات االختبار حيث متنح عالمة 

  عن اإلجابة اخلاطئة.  )00(
  يوضح اإلجابات الصحيحة ألسئلة االختبار التحصيلي للربنامج )49(جدول رقم 

  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  الصحيحةاإلجابة   رقم السؤال
01  1  32  4.1  

02  3  33  2  

03  3  34  1  

04  3  35  1  

05  1  36  2.1  

06  1  37  1  

07  4  38  2  

08  3  39  3.1  

09  4.1  40  1  

10  7.4.3.2.1  41  3  

11  5.4.2.1  42  4.1  

12  3.2.1  43  3.2  

13  3  44  2.1  

14  1  45  3.2  

15  1  46  2.2  
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16  2  47  2  

17  2  48  4.2  

18  5.4.3.2  49  3.2  

19  2.1  50  1  

20  4.1  51  3  

21  7.6.5.3.2.1  52  2  

22  4.3.2  53  1  

23  4.3  54  2.1  

24  2  55  1  

25  4.1  56  4  

26  2  57  1  

27  3  58  2  

28  2  59  1  

29  4  60  1.2  

30  4.3.2  61  2  

31  3.1  62  1.2  

ات ات ومعاجلتها أعد الباحث منوذجا لكل من مقياس اجتاهومن أجل تسهيل عملية تفريغ البيان  
ملية نقلها تسهيل عللتفريغ البيانات السائقني حنو السالمة املرورية، واالختبار التحصيلي للربنامج 

 spssبـ  احصائية باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية املعروفة اختصار لربنامج املعاجلة اإل
ألول ا ، وقد مت تقسيم كل جدول إىل قسمني خمتلفني حيث خيص القسم التالينيوفق النموذجني 

  :نتائج اuموعة الضابطة وخيص الثاين درجات أفراد اuموعة التجريبية
  اخلاصة مبقياس االجتاهات  ) منوذج جلدول تفريغ البيانات50جدول رقم (

  

ينة
الع

د 
فرا

أ
  

  
  فقرات املقياس
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م       
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02  1  2  3  5  4  2  1  3  4  2  
...  2  4  2  3  4  5  2  4  5  2  
...  2  3  4  5  1  2  2  5  5  2  
15  3  2  5  1  2  3  5  1  3  1  
16  4  2  2  2  2  2  3  2  2  4  

ريبي
تج

ة ال
وع

uم
ا

ة
  

01  2  3  4  5  1  2  2  3  3  2  
02  5  2  2  3  4  5  2  4  2  1  
...  2  1  3  2  3  4  1  5  1  1  
...  4  2  2  2  2  2  3  3  2  4  
15  5  2  2  3  4  5  2  1  2  1  
16  2  1  3  2  3  4  1  2  1  1  
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  اخلاصة باالختبار التحصيلي  ) منوذج جلدول تفريغ البيانات51جدول رقم (
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6
2

  

02  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  
...  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  
...  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  
...  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  
15  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  
16  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  

بية
جري

 الت
وعة

uم
ا

  

01  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  
02  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  
...  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  
...  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  
...  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  
15  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  
16  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  

  تطبيق الربنامج املقرتح: 2.6

ة املرورية لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالم الفراغ من تصميم الربنامج املقرتحبعد       
ج العينة واألدوات الالزمة الختبار فاعلية الربنامخصائص بشقيه التعليمي واالرشادي، وضبط 

 سبيل حث صعوبات مجة يفجرى إعداد املكان املخصص لتطبيق الربنامج وقد واجه البااملقرتح، 
فردا،   )16(قاعات مدارس تعليم السياقة لعدد أفراد العينة املفرتض وهو أغلب تتسع  ، إذ الذلك

ة كما رفضت بعض املؤسسات الرتبوية pيأة قاعة لتطبيق الربنامج املقرتح، ومع كثرة احملاوالت املرتامي
ا استعدادا لتوفري املكان املخصص اهتدى الباحث إىل إحدى مدارس دروس الدعم اليت أبدى مسؤوهل

والوسائل الديداكتيكة الالزمة  ، وجرى توفري العدةملد يد املساعدة من أجل استكمال األطروحة
ة يف شكل دعامات مكتوبواليت مشلت  باإلضافة إىل تلك املتوفرة على مستوى املدرسة اخلاصة،

صقات دعامات مسعية بصرية باإلضافة إىل الصور واملل ،مطبوعات مرفقة بأنشطة الوحدات التدريسية
من أجل pيأة اجلو األنسب لتقريب وتتشريب السائقني املستفيدين من الربنامج بالقيم املساعدة 

من  صيفيةلعلى تعديل اجتاهاpم حنو السالمة املرورية، وقد جرى تطبيق الربنامج خالل فرتة العطلة ا
وهو ما مسح بتفرغ أفراد العينة الذين جيمع بينهم قاسم الدراسة ة، أواخر شهر جويلي )2015(سنة 

يف اجلامعة، وقد جرى توزيع احلصص على مدار مخسة أيام يف األسبوع مبعدل أربع ساعات يوميا 
ضافة إىل األيام املخصصة لتوزيع أدوات الدراسة قبل وبعد تنفيذ الربنامج وهو ما تطلب فرتة باإل
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ات حنو ستكمال متطلبات تنفيذ الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي املركباألسبوعني تقريبا ال
  السالمة املرورية.

  ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة  .3.6

تفرض مقتضيات البحث العلمي اجلاد أن تكون املعاجلة اإلحصائية للبيانات على قدر مالئم   
حث لدراسة تبارقام ال تروي القصة كاملة، وألن وليس جمرد عرض أللبيانات وأغراض البحث لطبيعة ا

أساسا يف فاعلية برنامج نفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية من 
مدت املعاجلة فقد اعت ،خالل التصميم شبه التجرييب باستخدام اuموعة الضابطة والتجريبية

 ار فاعليةمعطيات الدراسة احلالية اليت تقلع حنو اختبحصائية للتحقق من منطوق الفرضيات على اإل
ية تضم  املقسمة إىل جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبة اد العينالربنامج استنادا إىل نتائج أفر 

فرض على الباحث التعامل بكثري من احليطة واحلذر مع حجم فردا، وهو ما  )16( كل واحدة منها
متشيا مع  )الالبارامرتية(العينة الصغرية اليت تستوجب نوعا خاصا من املعاجلة اإلحصائية الالمعلمية 

مع أغلب الكتب املتخصصة يف املعاجلات اإلحصائية للبيانات يف راض البحث وأهدافه، إذ جتُ أغ
ع بوية أن حجم العينات الصغرية يستوجب معاجلة إحصائية البارامرتية مالبحوث السيكولوجية والرت 
ثر كات اإلحصاء املعلمي الذي غالبا ما يوصف بأنه أوهي توفر شرطي ،وجود بعض االستثناءات

تائج للباحثني باإلضافة إىل املوثوقية العالية اليت متنحها الن ،دقة من ناحية املعاجلة اإلحصائية للبيانات
  دام هذا النوع من املعاجلة يف إمكانية تعمييم النتائج على بقية عناصر جمتمع الدراسة.باستخ
ألن الدراسة حتاول التحقق من منطوق أربع فرضيات جيمع بينها قاسم البحث يف داللة الفرق و  

ذلك ميكن البحث تصحابا لبني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي، واس
الفرق بني درجات القياس القبلي والبعدي للتحقق من فاعلية الربنامج، فإن املعاجلة اإلحصائية  يف

البارامرتية تفرض استخدام اختبار الفروق املعنوية بني املتوسطات أو ما يعرف بني مجهور الباحثني 
الذي ينتمي لنوع املعاجلات اإلحصائية البارامرتية اليت تشرتط لتطبيقها مجلة من  (t test)باختبار 

الشروط لعل أمهها التوزيع االعتدايل واالستقاللية والتجانس وهو ما يغفل عنه الكثري من الباحثني، 
وهي شروط قلما تتوفر للباحثني فيلجأون إىل نوع املعاجلة البديل باستخدام أسلوب إحصائي 

  علمي.الم
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وألن الدراسة تعتمد أساسا على عينة مكونة جمموعتني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية   
فردا فإن ذلك يتعارض مع شرط االعتدالية املطلوب الجراء  )16( تتكون كل واحدة منهما من

ن م، وميكن مناقشة هذا الشرط املانع الستخدام معاجلة بارامرتي t testاملعاجلة باستخدام اختبار 
خالل ما تشري إليه بعض املراجع املهتمة حول أن هذا الشرط، حيث تشري "نظرية النهاية املركزية 

ن التوزيع يكون أوميكن اعتبار  ،العينة كلما اقرتب تباينها من تباين اuتمعأفراد زاد عدد  اأنه كلم
ق بكونه متعلويعلق على هذا الشرط ، فما فوق )30(طبيعيا بصورة تقريبية عندما يصبح حجم العينة 

ن تباينه إوصعودًا ف) 30(حجم العينة من ذ كلما اقرتب إىل تباين اuتمع ،إبقياس تباين العينة 
يف  )30( ومن هنا وضع احلد الفاصل ،(املئات واالالف) سيقارب تباين حجم العينات الكبرية

ن املسلمات متم التعامل معه كونه يو  ،(ت)حصائية من قبيل اختبار اإل ساليبالتعامل مع بعض األ
ن شرط اعتدالية إف )30(قل من أو املشاهدات أذا كان عدد العينات إنه أوعمم من خالله فكرة 
فق ، ويتلالمعلمي)اىل االحصاء البديل (إقد اختل وبالتايل وجب االنتقال  التوزيع (التوزيع الطبيعي)

) ويكون التوزيع 30االعتدالية للتوزيع يتحقق بالعدد ( ن شرطأذ إ ،الباحث جزئيا مع هذه املقولة
ان هذا الشرط حيث ال يعين بالضرورة فقد) 30(طبيعياً ولكن يكون الكالم فيما لو قل العدد عن 

ومن  ،ناتخوذة من العيأامل حينها خلصائص البيانات امر يكون خاضعن األأذ إ(التوزيع الطبيعي) 
، لكننا جند التشدد )29-20(عداد من الشرط يف حدود األل البعض مع هذا هنا نالحظ تساه

 لةعاجلة اإلحصائية البديينصح الكثريون باللجوء اىل املذ إ )15( عداد عنواضحا فيما لو قلت األ

رتط حجم العينة  تشالوميكن إضافة إىل ما سبق أن املانع من استخدام املعاجلة االحصائية البارامرتية 
بقدر ما ترتبط باعتدالية التوزيع فإنه ميكن ختطي هذا الشرط إذا ثبت  )30( عنن تقل اليت ال جيب أ

  .التوزيع د قيم شاذة أو التواءلدى الباحث عدم وجو 
   ) htm-http://www.husseinmardan.com/DrHisham.08هشام هويدي ، نقال عن  (                   

رغم اتساع رقعة النقاش حول النموذج األنسب ملعاجلة البيانات إحصائيا فإن الغرض الرئيس   
نطالق حنو التحقق من فاعلية الربنامج املقرتح حيث جلأ الباحث إىل ت أسس اإلمن ذلك هو تثبي
ني من وهو اختبار يتمتع مبوثوقية عالية لدى مجهور الباحث ،الالمعلمي "مان ويتين"استخدام اختبار 

 أجل اختبار منطوق الفرضيات اليت تبحث يف داللة الفرق بني جمموعتني من الدرجات غري املرتابطة
بقت اإلشارة إليه فقد عمد الباحث إىل تدعيم ومتشيا مع ما س ،)144، ص2005عبد املنعم الدردير، (

ف ة باستخدام اختبار "ت" بعد التحقق من بقية شروط اإلحصاء املعلمي للوقو املناقشة بنتائج املعاجل
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 اعرف اختصار أو ما ي "مان ويتين"وهو ما ال يتيحه اختبار  ،لصاحل من إذا ما ثبتت على داللة الفرق
  .Uبني مجهور الباحثني باختبار 

  . التحقق من نتائج الفرضية األوىل:1.3.6

 فروق دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبة يف القياس ومنطوقها "ال توجد  
  "المة املروريةالبعدي للدرجة الكلية على مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو الس

أجرى الباحث مجلة من املعاجلات اإلحصائية باستخدام احلزمة للتحقق من منطوق الفرضية   
للبحث يف داللة الفرق بني درجات اuموعتني الضابطة  spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية 
، واستصحابا uار معلمية باختبوفق أسلوب املعاجلة اإلحصائية الالوالتجريبية على القياس البعدي 

 متوسطي الفرق بني ةلذلك وسعيا حنو مناقشة أعمق ملنطوق الفرضية قام الباحث باختبار دالل
ول اuموعتني الضابطة والتجريبية دون أن تكون لذلك عالقة بقبالقياس القبلي والبعدي لكل من 

  وفيما يلي نتائج املعاجلة اإلحصائية املتعلقة مبنطوق الفرضية األوىل: ،الفرض ورفضه
  نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة بالفرضية االوىل ) 52جدول رقم (

  نوع البيانات املعاجلة
  

  الرتبمتوسط   اiموعات
جمموع 

  الرتب
  u  sigقيمة 

الدرجات الكلية على مقياس 

  االجتاهات حنو السالمة املرورية

ي
عد

الب
س 

قيا
ال

  

  136.00  8.5 )16(  اiموعة الضابطة
0.00  0.000 

  392.00  24.5  )16(  اiموعة التجريبية

الدرجات الكلية على مقياس 

  االجتاهات حنو السالمة املرورية

 ال
س

قيا
ال

لي
قب

  

  252.00  15.75 )16(  اiموعة الضابطة
116  0.651  

  276.00  17.25  )16(  اiموعة التجريبية

نوع البيانات 
  المعالجة

  
  f Sig t   sig  df  االنحراف المعياري  المتوسط  المجموعات

الدرجات الكلية 
على مقياس 

االتجاهات نحو 
السالمة 
ي  المرورية

عد
الب

س 
قيا

ال
  

  11.55  82.87  )16(  الضابطة
0.90  0.348  -8.94**  0.000  30  

  15.12  125.44  )16(التجريبية  

الدرجات الكلية 
على مقياس 

االتجاهات نحو 
السالمة 
  المرورية

س 
قيا

ال
ي

قبل
ال

  

  12.95  81.68  )16(  الضابطة

0.16  0.648  -0.637  0.529  30  

  13.12  84.62  )16(التجريبية  

  
انطالقا من القيم الواردة يف اجلدول أعاله يف قسمه العلوي اخلاص باملعاجلة اإلحصائية   

يه، رغم سبقت اإلشارة إلالالمعلمي وهو اختيار تربره طبيعة البيانات وفق ما  uباستخدام اختبار 
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 إليه ريا النوع من املعاجلة اإلحصائية مشبعا باملوثوقية يف نتائجه وفق ما تشذذلك يبقى اختيار ه
بارامرتية هو واحد من أقوى االختبارات الال "جع، اليت جتمع على أن "اختبار مان ويتيناالعديد من املر 

، 2005عبد املنعم الدردير، (")ت(للعينات الصغرية وأقدمها ومن أقوى البدائل الالبارمرتية الختبار 

حيث  ،الهموضح يف اجلدول أع وهو اختبار ينتمي إىل مستوى املعاجلة الرتبية وفق ما هو )144ص
وهي أقل من جمموع رتب اuموعة التجريبية يف  )136( بلغ جمموع رتب درجات اuموعة الضابطة

اليت تشري إىل  Uاإلحصائية لقيمة  ري تعضده مستوى الداللةوهو فرق كب )392( القياس البعدي
بحوث اإلحصائية املطلوب يف ال إحصائيا تفوق بكثري مستوى الداللةوجود فروق معنوية دالة 
وفق ما هو موضح يف القسم العلوي  (sig)ن قيمة حيث أ  )0.05( السيكولوجية والرتبوية وهو

القياس  يفأي أن الفروق بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية  )0.000(للجدول بلغت 
ض البديل الصفري وقبول الفر لفرض وهو ما حييل إىل رفض منطوق ا ،فروق دالة إحصائياالبعدي 

ة يف تعديل ن الربنامج يتمتع بفاعليىل مل يتحقق، ويف ذلك إشارة إىل أأي أن منطوق الفرضية األو 
اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية وكل القيم الواردة يف اجلدول تعضد هذا االستنتاج 

 الضابطة والتجريبية الفروق بني درجات اuموعتني فلو تتبعنا القيم املتعلقة بالبحث يف داللة ،وتؤكده
 Uيف القياس القبلي جند أنه مل تكن هناك فروق معنوية بني درجات اuموعتني بالنظر إىل قيمة 

 )0.05( وهي قيمة أكرب من )0.651( sigوهي قيمة غري دالة بالنظر إىل قيمة  )116( اليت بلغت

مل تكن  أي أنه قبل تطبيق الربنامج املقرتح لتعديل االجتاهات ،املستوى املطلوب للداللة اإلحصائية
  هناك فروق تذكر بني اuموعتني وهو ما اختتلف بعد تطبيق الربنامج.

وفق ما سبقت اإلشارة إليه أنه إذا ثبت وجود فروق معنوية بني اuموعتني فسيتم اعتماد   
للتحقق من بعض املؤشرات، فعند حماولة استنطاق القيم  )ت(أسلوب املعاجلة باستخدام اختبار 

الواردة يف القسم السفلي من اجلدول اخلاص باملعاجلة اإلحصائية لبيانات الفرضية األوىل نقف مطوال 
بلي والبعدي، يبية يف القياسني القعند قيم املتوسطات احلسابية لكل من اuموعة الضابطة والتجر 

ال إحصائيا قرتح يف الدراسة كان الفرق بني متوسطي اuموعتني ضئيال وغري دفقبل تطبيق الربنامج امل
وهي قيمة أكرب من مستوى الثقة املطلوب يف حني كانت   )0.529( اليت بلغت sigبالنظر إىل قيمة 

، وبعيدا عن )0.000(اليت بلغت  sigالفروق دالة إحصائيا يف القياس البعدي بالنظر إىل قيمة 
اإلحصائية االستداللية فيمكن من خالل إطاللة سريعة على قيم املتوسطات احلسابية املعاجلة 

قبل دة من حمتويات الربنامج بشقيه التعليمي واالرشادي، فحقق من األثر الذي تركته االستفاالت
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 )84.62(تطبيق الربنامج أشارت النتائج إىل أن قيمة املتوسط احلسايب لدرجات اuموعة التجريبية بلغ 
و ما أوهي قيمة تفوق قيمة املتوسط الفرضي للمقياس   )125.44( يف حني بلغت يف القياس البعدي

الذي سبقت اإلشارة إليه يف  midpointيتعارف عليه إحصائيا بنقطة املنتصف العددي للمقياس 
جيابية ان اجتاهات أفراد اuموعة التجريبية أصبحت وهو ما يشري إىل أ )120( سابقة وهو فصول

  اجتاه قواعد السالمة املرورية استنادا إىل ذات القيمة.
  :الثانية. التحقق من نتائج الفرضية 2.3.6

 القياس يففروق دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجدومنطوقها "   
 "السالمة املروريةي املركبات حنو مقياس اجتاهات سائقلدرجة البعد األول على  البعدي
الباحث  وىل اعتمدجلة اإلحصائية ملنطوق الفرضية األي جرت به املعاذعلى ذات املنوال ال  

الالمعلمي للبحث يف داللة الفرق بني درجات  Uلللتحقق من منطوق الفرضية الثانية على اختبار 
ية إلثراء مناقشة اإلحصائاuموعتني الضابطة والتجريبة، واستصحابا لذلك جرت مجلة من املعاجلات 

  منطوق الفرضية الثانية وفق ما هو موضح يف اجلدول أدناه:
  نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة بالفرضية الثانية) 53جدول رقم (

 
  

  u  sigقيمة   جمموع الرتب  متوسط الرتب  اiموعات    نوع البيانات املعاجلة

درجات البعد األول من 

  االجتاهاتمقياس 

 
ي

عد
الب

  

  162.50  10.16 )16(  لضابطةااiموعة 
0.000  0.000 

  365.50  22.84  )16(  التجريبية اiموعة

درجات البعد األول من 

  مقياس االجتاهات

   
 

ال 
لي

قب
  

  252  15.75 )16(  الضابطة اiموعة
116.0  0.669 

  276  17.75  )16(  التجريبية اiموعة

البيانات نوع 
  المعالجة

  
  f Sig t   sig  df  االنحراف المعياري  المتوسط  المجموعات

درجات البعد 

مقياس األول من 

  االجتاهات 

ي
عد

الب
  

  6.99  39.37  )16(  الضابطة

1.20  0.280  -5.010**  0.000  30  
  10.44  55.12  )16(التجريبية  

درجات البعد 

مقياس األول من 

  االجتاهات 

  
 

ي
قبل

ال
  

  7.20  38.12  )16(  الضابطة

0.370  0.547  -0.413   0.683  30  
  7.35  39.18  )16(التجريبية  
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تربز القيم املوضحة يف القسم العلوي من اجلدول الفرق الضئيل بني جمموع رتب درجات   
للداللة اإلحصائية اليت  sigوهو الفرق الذي انعكس على قيمة  ،اuموعتني الضابطة والتجريبية

تشري إىل عدم وجود فروق معنوي بني درجات اuموعتني يف القياس القبلي، وهو ما ال ينطبق على 
إىل  "ويتين مان" عاجلة اإلحصائية باستخدام اختباردرجات القياس البعدي حيث أشارت نتائج مل

حيث بلغ جمموع  ،القياس البعديانعكاس أثر تطبيق الربنامج على درجات اuموعة التجريبية يف 
وهي قيمة تزيد عن جمموع رتب اuموعة الضابطة، ذات املالحظة ميكن  )365.50(رتب الدرجات 

للداللة  sigالوقوف عليها من خالل متوسط رتب اuموعتني، كل تلك الفروق برزت يف قيمة 
البديل  الصفرية وقبول الفرض وهو ما حييل إىل رفض منطوق الفرضية )0.000(اإلحصائية اليت بلغت 

أي أن هناك فروق معنوية دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس 
بعد التحقق  )ت(أجرى الباحث معاجلة إحصائية باستخدام اختبار البعدي، استصحابا هلذا احلكم 

يف القسم السفلي من اجلدول  Fمن شروط استخدام اإلحصائ البارامرتي وفق ما تشري إليه قيم 
 )ت(تبار وهو ما يتيح إمكانية االستعانة باخ ،اليت تشري إىل وجود جتانس بني درجات اuموعتني

لداللة الفرق بني املتوسطات، حيث أشارت نتائج املعاجلة اإلحصائية لدرجات اuموعتني يف القياس 
ات فروق معنوية يف القياس البعدي بني درجالقبلي والبعدي إىل مجلة من القراءات أبرزها وجود 

أي أن هناك فروقا معنوية  )0.000( للداللة اإلحصائية اليت بلغت sigاuموعتني بالنظر إىل قيمة 
بني متوسطي الدرجات على خالف الفروق بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس 

للداللة  sigالقبلي اليت ميكن التحقق منها من خالل قيمة املتوسطات احلسابية املتقاربة وقيمة 
عتني غري دالة إحصائيا، وهو ما أي أن الفروق بني درجات اuمو   )0.683(اإلحصائية اليت بلغت 

حييل إىل استنتاج يتعلق بفاعلية الربنامج أن هناك أثرا لتطبيق الربنامج على درجات األفراد 
واستجاباpم على بنود البعد األول من مقياس االجتاهات حنو السالمة املرورية وهو البعد املتعلق 

لربنامج حمتويات الشق التعليمي ل تانعكسباجتاهات األفراد حنو السلوك املروري السليم، حيث 
  .يةروري سليم يتغي السالمة املرور وكذا الشق االرشادي على توجهات األفراد حنو اتباع سلوك م

  ة:لث. التحقق من نتائج الفرضية الثا3.3.6

 القياس يففروق دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد ومنطوقها "  
 .مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املروريةالبعد الثاين على  لدرجات البعدي



 

 

  الفصل اخلامس: الربنامج النفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية

 )التصميم وتقييم الفاعلية  (

337 

للتحقق من منطوق الفرضية الثالثة املتعلقة بداللة الفرق بني درجات اuموعتني الضابطة   
 ،ملروريةاوالتجريبية يف القياس البعدي على درجات البعد الثالث من مقياس االجتاهات حنو السالمة 

م عوامل ههتمام بسالمة املركبة كواحد من أوهو البعد املتعلق حتديدا باجتاهات السائقني حنو اال
مان "السالمة املرورية على الطريق، حيث جرى التحقق من منطوق الفرضية اعتمادا على اختبار 

جمموعتني غري الالمعلمي لداللة الفرق بني درجات  Uاملتعارف عليه اختصار باختبار  "ويتين
مرتابطينت من الدرجات، وباستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية أشارت النتائج إىل ما هو 

  .موضح يف اجلدول أدناه
  ةلبيانات املتعلقة بالفرضية الثالث) نتائج املعاجلة اإلحصائية ل54جدول رقم (

  

  u  sigقيمة   الرتبجمموع   متوسط الرتب  اiموعات    نوع البيانات املعاجلة

من  اينثدرجات البعد ال

س   مقياس االجتاهات 
قيا

ال

ي
عد

الب
  

  155.50  9.72 )16(  الضابطة
19.50  0.000 

  372.50  23.28  )16(  التجريبية

من  درجات البعد الثاين

  مقياس االجتاهات 
س 

قيا
ال ال

لي
قب

  

  236.50  14.78 )16(  الضابطة
100.50  0.298  

  291.50  18.22  )16(  التجريبية

   
عند حماولة استنطاق القيم الواردة يف اجلدول لتحديد إمكانية قبول الفرض الصفري املتعلق   

درجات البعد الثاين من ليف القياس البعدي بداللة الفرق بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية 
لذي يروم الباحث اتربز مجلة من املؤشرات امليسرة لبلوغ املقصد مقياس االجتاهات حنوالسالمة املرورية 

ي إىل وجود علوي من اجلدول املتعلق بالقياس القبلبلوغه، حيث تشري النتائج املوضحة يف القسم ال
اليت بلغت  sigنه فرق غري دال إحصائيا بالنظر إىل قيمة بني موتسطي رتب اuموعتني، غري أفرق 

اس البعدي إىل جلدول واملتعلق بالقييف مقابل ذلك تربز النتائج املوضح يف اجلزء ذاته من ا ،)0.298(
وكذا  )23.28، 9.72(وهي على التوايل   الفرق البني بني متوسط رتب اuموعتني الضابطة والتجريبية

نوع البيانات 
  المعالجة

  
االنحراف   المتوسط  المجموعات

  F SIG T   SIG  DF  المعياري

درجات البعد الثاين من 

  مقياس االجتاهات

 
ي

عد
الب

  

  4.09  19.00  )16(  الضابطة
0.146  0.705  -5.805**  0.000  30  

  4.59  27.93  )16(التجريبية  

ن م ثايندرجات البعد ال

  مقياس االجتاهات 

 
لي

لقب
ا

  

  4.14  18.37  )16(  الضابطة
0.30  0.865  -1.032  0.311  30  

  4.41  19.93  )16(التجريبية  



 

 

  الفصل اخلامس: الربنامج النفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية

 )التصميم وتقييم الفاعلية  (

338 

وهو قيمة انعكست على قيمة الداللة اإلحصائية  )372.50، 155.50( الرتب وهي على التوايل جمموع
وهو ما يشري إىل وجود فروق معنوية دالة إحصائيا تفوق بكثري مستوى  )0.000(لالختبار اليت بلغت 

ثقة يف حني  %)95( وشك  ) %5(الثقة املطلوب يف جمال العلوم السيكولوجية والرتبوية وهو مستوى 
إذا ما أنه أي  ،ةلف درجيها هي قيم دالة عند مستوى يفوق أتشري النتائج إىل أن القيم املتحصل عل

الدراسة على نفس األفراد ونفس الظروف فإن النتائج دوما تشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا أعيدت 
بني درجات اuموعني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لدرجات البعد الثاين من مقياس اجتاهات 

وقبول الفرض  م، وهو ما حييل رأسا إىل رفض منطوق فرضية العدسائقي املركبات حنو السالمة املرورية
البديل، وهو استخالص تعضده القراءة يف نتائج القسم السفلي من اجلدول املتعلقة بداللة الفرق بني 

إىل تقارب شديد  فبينما أشارت نتائج القياس القبلي ،متوسطات اuموعتني يف القياس القبلي والبعدي
للداللة   sigقيمة  الذي انعكس على بني متوسطي اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي

لق إىل اجلزء املتعوهي قيمة غري دالة إحصائيا، حىت إذا ما انتقلنا  )0.311( ائية اليت بلغتاإلحص
عتني إذ تشري القيم إىل وجود فرق ظاهر بني متوسطي اuمو  ،حتتلف القراءة مطلقا بالقياس البعدي

  sigوهو الفرق الذي انعكس على قيمة  )27.93، 19.00 (الضابطة والتجريبية ومها على التوايل 
   اليت أشارت إىل وجود فروق معنوية عالية بني متوسطي درجات اuموعتني.

  :رابعة. التحقق من نتائج الفرضية ال4.3.6

 القياس يففروق دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد ومنطوقها "  
  "مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املروريةالبعد الثالث على  لدرجات البعدي
الالمعلمي وباستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  "مان ويتين"اعتمادا على اختبار   
spss موعتني جرىuالتحقق من منطوق الفرضية الرابعة املتعلقة بالبحث يف داللة الفرق بني درجات ا 

الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لدرجات البعد الثالث من مقياس اجتاهات السائقني حنو 
نتائج املعاجلة ت فاد حنو قواعد ونظام املرور وقد كشالسالمة املرورية، وهو البعد املتعلق باجتاهات األفر 

  اإلحصائية عن القيم الواردة يف اجلدول أدناه: 
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  الرابعة) نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة بالفرضية 55جدول رقم (

  نوع البيانات املعاجلة
  

  متوسط الرتب  اiموعات
جمموع 

  الرتب
  u  sigقيمة 

 من ثالثدرجات البعد ال

  مقياس االجتاهات

 
ي

عد
الب

  

  140.50  8.78 )16(  الضابطة
4.50  0.000 

  387.50  24.22  )16(التجريبية  

 من ثالثدرجات البعد ال

  مقياس االجتاهات

 ال
ا

لي
قب

  

  257  16.06 )16(  الضابطة
121  0.791  

  271  16.94  )16(التجريبية  

نوع البيانات 
  المعالجة

  
االنحراف   المتوسط  المجموعات

  f Sig t   sig  df  المعياري

درجات البعد الثالث 

  مقياس االجتاهات من 

 
ي

عد
الب

  

  5.05  24.50  )16( ابطةض
0.572  0.455  -8.939**  0.000  30  

  6.19  42.37  )16(  جريبيةت

درجات البعد الثالث 

ي  مقياس االجتاهات من 
قبل

ال
  

  4.98  25.18  )16(  ضابطة

0.07  0.780  -0.183  0.856  30  
  4.66  25.50  )16(تجريبية  

  
توضح القيم الواردة يف القسم العلوي من اجلدول املتعلق بنتائج املعاجلة اإلحصائية باستخدام       

الالمعلمي لداللة الفرق بني درجات جمموعتني مستقلتني يف كل من القياس القبلي  Uاختبار 
والبعدي بني اuموعتني الضابطة والتجريبية إىل مجلة من القراءات أبرزها عدم وجود فروق معنوية 

اليت بلغت   sigبني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي بالنظر إىل قيمة 
وهو مستوى الثقة املطلوب  )0.05( غري دالة إحصائيا مبا أ»ا أقل من ةموهي قي )0.791(

الستخالص معنوية الفروق بني الدرجات، يف حني أشارت املعاجلة اإلحصائية لدرجات القياس 
مهها قيمة مجلة من املؤشرات أ البعدي بني اuموعتني إىل وجود فروق دالة إحصائيا بارزة من خالل

sig  موعتني  )0.000( اليت بلغتuقودنا وهي املؤشرات اليت ت ،وقيم جمموع ومتوسط الرتب لكال ا
إىل رفض منطوق الفرضية وقبول الفرض البديل الذي يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني درجات 

لسائقني ا اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لدرجات البعد الثالث من مقياس اجتاهات
  حنو السالمة املرورية.
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على النحو الذي جرت به املناقشات السابقة ملنطوق الفرضيات عند ثبوت داللة الفرق بني       
الدرجات سعى الباحث مستعينا باختار داللة الفرق بني متوسطات درجات اuموعتني إىل تعميق 

من اجلدول إىل  املوضحة يف القسم الثاينحيث أشارت النتائج  ،القراءة املتعلقة مبنطوق هذه الفرضية
عدد من القراءات ميكن إمجاهلا يف فاعلية الربنامج يف تعديل اجتاهات السائقني حنو قواعد ونظم 

حيث أنه على خالف درجات القياس القبلي اليت أشارت إىل تقارب شديد بني متوسطي  ،املرور
ة بلغا على التوايل ي اuموعتني الضابطة والتجريبيمبا أن متوسطدرجات اuموعتني يكاد يبلغ التطابق 

ومها قيمتني تقالن عن املتوسط الفرضي لبنود البعد الثالث من أبعاد مقياس  )25.50، 25.18 (
وهو ما يشري إىل أن أفراد  ،)36( اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمةاملرورية احملدد أنفا بالقيمة

 غري مرغوبة حنو قواعد ونظام املرور، وهي قراءة ختتلف متاما عن القراءة العينة عموما حيملون اجتاهات
اليت ميكن الوقوف عليها من خالل درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية اليت بلغ متوسط 

وهي قيمة تزيد بكثري عن متوسط درجات اuموعة الضابطة  )42.37( درجات أفرادها على هذا البعد
للداللة اإلحصائية  sigبل إ»ا تشري إىل داللة الفرق بني متوسطي درجات اuموعتني مبا أن قيمة 

وهو ما يشري إىل أن الفروق ال ترجع إىل الصدفة وأن الربنامج املقرتح قد ترك أثرا  )0.000(بلغت 
عة التجريبية فيما تعلق ببنود وعبارات البعد الثالث من مقياس اجتاهات على درجات أفراد اuمو 

  سائقي املركبات حنو السالمة املرورية.

  :امسة. التحقق من نتائج الفرضية اخل5.3.6

 القياس يففروق دالة إحصائيا بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبة  ال توجد ومنطوقها "  
  " لالختبار التحصيلي للربنامج املقرتحللدرجة الكلية  البعدي

للتحقق من منطوق الفرضية أجرى الباحث مجلة من املعاجلات اإلحصائية مستعينا باحلزمة   
ة الفرق بني الالمعلمي للبحث يف دالل "مان ويتين"اإلحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام اختبار 

  أغوار الفروق بني درجات اuموعتني، ومن أجل سربدرجات جمموعتني مستقلتني من الدرجات
الضابطة والتجريبية يف كل من القياس االقبلي جرى إجراء مزيد من املعاجلات اإلحصائية اليت مشلت 
استخدام اختبار داللة الفروق بني املتوسطات وحساب تكرارات اإلجابات الصحيحة واخلاطئة يف  

ول ادمسح باحلصول على البيانات املوضحة يف اجل وهو اإلجراء الذي كل من القياس القبلي والبعدي
  :ةالتالي
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  ةاخلامس) نتائج املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتعلقة بالفرضية 56جدول رقم (

  u  sigقيمة   جمموع الرتب  متوسط الرتب  اiموعات    نوع البيانات املعاجلة

الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي 

  للربنامج املقرتح

س 
قيا

ال
ي

عد
الب

  

  136  8.50 )16(  الضابطة
0.00  0.000 

  392  24.50  )16(  التجريبية

الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي 

  للربنامج املقرتح

 ال
س

قيا
ال

لي
قب

  

  254  15.91 )16(  الضابطة 
118.50  0.720  

  273  17.09  )16(  التجريبية

نوع البيانات 
  المعالجة

  
االنحراف   المتوسط  المجموعات

  f Sig t   sig  df  المعياري

الدرجة الكلية 

لالختبار التحصيلي 

ي  للربنامج املقرتح
عد

الب
س 

قيا
ال

  

  6.49  29.56  )16(  الضابطة
12.41  0.00  -10.65**  

0.00

0  
30  

  3.44  49.12  )16(التجريبية  

الدرجة الكلية 

لالختبار التحصيلي 

  للربنامج املقرتح

س 
قيا

ال
ي

قبل
ال

  

  5.88  29.12  )16(  الضابطة
0.365  0.550  -0.355  

0.72

5  
30  

  6.05  29.87  )16(التجريبية  

  تكرارات اإلجابات الصحيحية / اخلاطئة للمجموعتني الضابطو التجريبية يف القياس القبلي ) 57جدول رقم (
  أرقام فقرات االختبار التحصيلي   

  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  

  10/6  8/8  5/11  6/10  6/10  12/4  7/9  10/6  13/3  5/11  4/12  الضابطة

  6/10  7/9  8/8  7/9  6/10  9/7  5/11  11/5  12/4  5/11  4/12  ةالتجريبي

  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

  10/6  9/7  7/9  9/7  10/6  9/7  6/10  5/11  7/9  6/10  7/9  الضابطة

  9/7  7/9  7/9  9/7  11/5  10/6  5/11  6/10  8/8  6/10  7/9  ةالتجريبي

  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

  7/9  7/9  9/7  8/8  5/11  11/5  8/8  8/8  4/12  10/6  10/6  الضابطة

  9/7  7/9  8/8  3/13  3/13  12/4  11/5  5/11  4/12  10/6  9/7  ةالتجريبي

  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  

  9/7  7/9  8/8  8/8  9/7  6/10  8/8  9/7  7/9  6/10  6/10  الضابطة

  8/8  7/9  6/10  7/9  7/9  5/11  9/7  8/8  10/6  9/7  11/5  ةالتجريبي

  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

  10/6  5/11  5/11  6/10  6/10  12/4  7/9  7/9  6/10  6/10  7/9  الضابطة

  9/7  6/10  3/13  8/8  7/9  16/0  10/6  6/10  8/8  7/9  9/7  ةالتجريبي

  56  57  58  59  60  61  62  /  /  /  /  

          9/7  5/11  7/9  3/13  7/9  11/5  6/10  الضابطة

          7/9  6/10  5/11  4/12  10/6  13/3  9/7  ةالتجريبي
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  ي التجريبية يف القياس البعدو  حية / اخلاطئة للمجموعتني الضابطةتكرارات اإلجابات الصحي) 58جدول رقم (
  أرقام فقرات االختبار التحصيلي  

  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  

  7/9  7/9  6/10  9/7  5/11  10/6  5/11  11/5  12/4  5/11  4/12  الضابطة

  12/4  10/6  15/1  13/3  12/4  13/3  11/5  14/2  16/0  11/5  14/2  ةالتجريبي

  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

  9/7  7/9  7/9  9/7  10/6  10/6  5/11  5/11  7/9  6/10  6/10  الضابطة

  14/2  13/3  13/3  14/2  13/3  13/3  13/3  12/4  12/4  14/2  12/4  ةالتجريبي

  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

  10/6  8/8  8/8  3/13  3/13  12/4  11/5  6/10  4/12  10/6  9/7  الضابطة

  15/1  12/4  11/5  13/3  14/2  13/3  15/1  13/3  14/2  14/2  12/4  ةالتجريبي

  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  

  9/7  7/9  6/10  7/9  7/9  5/11  9/7  8/8  9/7  9/7  11/5  الضابطة

  12/4  10/6  9/7  13/3  10/6  14/2  13/3  14/2  10/6  14/2  15/1  ةالتجريبي

  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

  8/8  6/10  3/13  8/8  7/9  16/0  10/6  6/10  8/8  7/9  9/7  الضابطة

  13/3  10/6  11/5  14/2  12/4  16/0  9/7  13/3  12/4  11/5  15/1  ةالتجريبي

  56  57  58  59  60  61  62  /  /  /  /  

          7/9  6/10  5/10  4/12  9/7  13/3  8/8  الضابطة

          13/3  11/5  10/6  9/7  13/3  16/0  14/2  ةالتجريبي

  

  التجريبيةة و تكرارات اإلجابات الصحيحية / اخلاطئة للمجموعتني الضابط) 59جدول رقم (
  أفراد اiموعة الضابطة 

  08  07  06  05  04  03  02  01  األفراد

  31  28  29  35  27  40  33  36  القبلي اإلجابات الصحيحة يف القياس جمموع 

  20  25  27  34  24  38  36  38  اإلجابات الصحيحة يف القياس البعدي جمموع 

  16  15  14  13  12  11  10  09  األفراد

  35  28  32  21  24  20  26  21  القبلي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 

  37  34  33  19  32  23  24  29  البعدي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 

  أفراد اiموعة التجريبية

  08  07  06  05  04  03  02  01  األفراد

  37  34  23  24  38  34  20  24  القبلي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 

  51  42  52  50  48  52  49  51  البعدي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 

  16  15  14  13  12  11  10  09  األفراد

  25  36  27  29  24  33  32  38  القبلي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 

  42  54  46  49  47  51  52  50  البعدي جمموع اإلجابات الصحيحة يف القياس 
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املتعلق باملعاجلة اإلحصائية باستخدام  )56( عند حماولة استنطاق القيم الواردة يف اجلدول رقم       
لي لداللة الفرق بني درجات اuموعتني الضابطة والتجريبية يف القياسني القب "مان ويتين"اختبار 

والبعدي تستوقفنا مجلة من املؤشرات املثقلة بكثري من الدالالت املتعلقة مبنطوق الفرضية لعل أبرزها 
بيق رتب وجمموع رتب درجات اuموعتني يف القياس القبلي والبعدي فقبل تط يالفروق بني متوسط

 مل تظهر فروق واضحة بني درجات اuموعتني يف القياس القبلي بالنظر إىل قيم املتوسطاتالربنامج 
 م السفلي من اجلدول ذاته، وهو عكس ما بدت عليه قيم املتوسطات يفاملوضحة يف القس احلسابية

بينما بلغت قيمة  )29.56( عدي حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطةالقياس الب
وهو ما يكشف فرقا واضحا بني قيم املتوسطي  )49.12(  املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية

اليت ال يعتد ا يف هذه املعاجلة بالنظر إىل اخلطأ الذي ممكن أن يلحق بقيم  )ت(بالنظر إىل قيمة 
اليت تشري إىل حالة من الالجتانس بني قيميت التباين لكال  (F)اجلة اإلحصائية من منطلق قيمة املع

اuموعتني عكس ما بدا عليه األمر يف القياس القبلي حيث مل تشر نتائج املعاجلة اإلحصائية إىل 
ة يتعلق قياس القبلي، وألن منطوق الفرضيصائيا بني درجات اuموعتني يف الوجود فروق دالة إح

لنتائج إىل وجود فقد أشارت ا "مان ويتين"أساس بالقياس البعدي وبنتائج املعاجلة باستخدام اختبار 
وهي   )0.000(اليت بلغت  Uفروق دالة إحصائيا بالنظر إىل قيم متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة 

كرب من مستوى الداللة األ  (0.000)املقدرة ب   sigقيمة دالة إحصائيا حبسب ما توضحه قيمة 
وهو ما يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا، قراءة حتيل   )0.05(حمدد يف هذه الدراسة باملطلوب و 

باحث لبدورها إىل رفض منطوق الفرضية الصفرية وقبول الفرض البديل، من جانب آخر أجرى ا
عتني الضابطة فراد اuمو الصحيحة ألستجابات الارات امجلة من املعاجلات اإلحصائية الوصفية لتكر 

امج على يف القياسني القبلي والبعدي وهي اجلدوال اليت توضح بشكل بارز أثر تطبيق الربنوالتجريبية 
استجابات السائقني املستفيدين من الربنامج بينما مل تظهر الفروق واضحة بني القياسني القبلي 

ال طة اليت مل تستفد من الربنامج، على ذات املنوال أجرى الباحث حتليوالبعدي يف اuموعة الضاب
آخر لدرجات األفراد يف القياسني القبلي والبعدي للتحقق من فاعلية الربنامج الذي بدا أثر حمتوياته 
التعليمية واإلرشادية واضحا وفق ما تظهره اجلداول الوصفية لالستجابات ووفق ما أشارت إليه نتائج 

موعتني اليت بينت داللة الفرق بني درجات اu "مان ويتين"جلة اإلحصائية باستخدام اختبار املعا
الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي وهو ما كان يستهدفها الربنامج وما كان يرومه الباحث من 

  هذه الدراسة.
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  :سابعا: على سبيل االستخالص

وتفكيكه  هاالجتاهات النفسية وحبث يف طرق قياستأسيسا على كل ما تقدم من تأثيل ملفهوم       
وصوال عند نتائج التحليل اإلحصائي لفاعلية الربنامج النفس اجتماعي  اليب تعديلهومرورا بأس

 "غالينا ، يتموضع األتيتود على حد تعبريلتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية
كونا لسائقني على الطريق بوصفه مليمشهد مالمح سلوك اوالتخصص إحلاح احلاجة أندرييفا" ب

السائقني يف الفضاء وك سلن للباحثني يف جمال السيكولوجيا االجتماعية سبل فهم حبك ضيا ميكّ فرتاإ
يف السنوات املاضية بكثري من املآسي بالنظر إىل حجم القتلة واجلرحى وما  ارتبطالطرقي الذي 

قع على عاتق الدولة كان ميكن أن تصرف يف غري ما جمال من يستتبعها من تكلفة إقتصادية ت
  جماالت التنمية اليت ينشدها اجلميع.

  يكن اخلوض يف موضوع االجتاهات النفسية وعالقتها بالسالمة املرورية مبنيا على الصدفةمل      
لوثيق ا بل حماولة لتوظيف البنيان املقويل للسيكولوجيا االجتماعة يف ارتباطها العلمي العملي

باملوضوعات ذات الصلة بسلوك األفراد يف مناشط احلياة املختلفة، وليست الطريق إال واحدا من 
ثري وتأثر ترسم مشاهد قة تأباuتمعي ضمن عالفيها الفرداين  أبرز جماالت احلياة اليومية اليت خيتلط

ريق فإن املنظور وكيفما مت النظر إىل الطيف اuتمع اجلزائري،  فضاء الطريقللتفاعل االجتماعي داخل 
الجتاهات نطالقا من مفهوم االتشخيص والعالج لسلوك السائقني إالسيكواجتماعي يتموقع بقوة 

النفسية اليت متحورت حوله الدراسة احلالية يف السبيل إىل مسامهة علمية جادة ضمن املسعى العام 
الربنامج  دنا، وألن نتائج الدراسة قد أثبتت فاعليةللتقليل من حجم وآثار مشكلة حوادث السري ببال

مدلوالت  الذهاب بعيدا خلفاملقرتح يف تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية فيمكن 
نتائج الدراسة لنشري إىل أن مبضح التشريح السيكواجتماعي وإن ثبتت فعاليته يف تعديل سلوك 

و اتيجية واضحة املعامل تستشرك كل املنظورات املمكنة حنفإن ذلك ال مينع من رسم اسرت  ،السائقني
موضوع ال يقبل النظرة االختزالية وال احللول الرتقيعية على حنو يعكسه املبدأ الذي تبنته منظمة 

م على املشتغلني وهو ما حيتالصحة العاملية حتت شعار "السالمة املرورية ال ينبغي أن ترتك للصدفة" 
 رورية يف بالدنا االستئناس بالتجارب العاملية املختلفة يف مواجهة مشكلة حوادثمبوضوع السالمة امل

 ت، وقد أمكن للباحث على مدار سنوات اإلنشغال مبوضوع السالمة املرورية الوقوف علىالطرقا
العديد من االسرتاتيجيات والنماذج اليت تضيق حينا وتتسع حينا آخر حبسب ما متليه اإلمكانات 
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جادة رادة سياسية إ(ية، إال أ»ا تتفق مجيعا على مبدئني رئيسني ملالية يف كل رقعة جغراقواملوارد ا
  .)ادوحبث علمي ج

إنطالقا من هذين الشرطني ميكن التأسيس السرتاتيجية أوصت ا مؤسسة حبثية سويدية   
تبعا لدراسة تشخيصية أجريت يف لبنان سنة  (sweroad) متخصصة يف موضوع السالمة املرورية

بالنظر إىل احلروف االجنليزية  E6تقلع من ستة عناصر أساسية وتعرف اختصار باسرتاتيجية  )2014(
  )2008، هاين قبيسي( اليت تبتدأ ا العناصر الستة ضمن االسرتاتيجية املقرتحة وهي:

Engineering  :   املركبات)( يف بناء الطرق وتطوير   اهلندسة  
Enforcement      :(لقانون سري متطِّور بشكل مستمر وحازم من دون متييز)  التطبيق  

Education           :(للمجتمع وتضمني هذه الثقافة مناهج املدارس واجلامعات) التثقيف  
Emergency         :(إنشاء جهاز متطوِّر وفاعل إلنقاذ اجلرحى على الطرق)  الطورائ  
Evaluation:       (قبل وبعد، لكل من عملية اإلصالح ومحالت التوعية)  التقييم  

Encouragement :(لعناصر النجاح ومعاقبة الفاسدين واملسؤولني عن الفشل) التشجيع  
إن املقرتح تيجية السالمة املرورية فاوإذ يقرتح الباحث العناية بتلك العناصر املؤسسة السرت   

لتأثري باآلليات لاقتدارات من  هميتلك مبايلح على أمهية استشراك اuتمع املدين السيكواجتماعي 
املباشرة اليت جتمع الناس على أشكال تفاعل خمتلفة تنقل املضمون الثقايف للمرور وجتعله حيا عند 

طاملا  ةاملتلقي، واملتلقي هنا هو اuتمع جبميع شرائحه بصرف النظر عن انتماءاته العرقية أو السياسي
  .تمعجمدولة ومسألة أن املسألة هي مسألة الكل ومسألة 
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   :ةـــامتخ

إن ا&تمع هو الذي يطرح القضايا دائما أمام البسيكولوجيا االجتماعية على حد تعبري 
لنظرية أن مناهج البحث واملعارف االباحث الفرنسي (موسكوفيتسي) "وال ميكن للمرء الذي ميتلك 

غالينا (. يصبح عاملا جيدا يف جمال السيكولوجيا االجتماعية دون إدراك قضايا جمتمعه االجتماعية"

 البحث يف واحد منعلى هذا األساس تشكلت الشرارة األوىل لالنطالق حنو  )5، ص1982أندرييفا، 
حد استنادا إىل البنيان املقويل للسيكولوجيا االجتماعية واعتمادا على واأوكد قضايا ا&تمع احلديث 

بناء برنامج " ـلتكون احملصلة الدراسة املوسومة بيف التخصص من أكثر املفاهيم استقطابا للباحثني 
ق ألكثر من ورية" ويف ذلك حتقينفس اجتماعي لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املر 

  . أمجعت كل امللل والشرائع على حفظهاأمساها حفظ النفس اليت  غاية لعل
ضمن ختصص السيكولوجيا السالمة املرورية وضوع ومن الوهلة األوىل يصعب تصور م  

تحقيق مطلب ل، صعوبة التصور وتلك احلرية اليت صاحبته شكلت دافع البحث واإلطالع االجتماعية
رب تصميم ع ،كبح معدالت ضحايا حوادث املرور  تقدمي مقرتح جاد للهيئات الوصية يسهم يف

إنطالقا من دراسة تشخيصية متكاملة األركان الجتاهات السائقني حنو  تعليمي إرشاديبرنامج 
ولوجيا روحات السيكالسالمة املرورية، قبل اخلوض يف كل تفصيل لتعديلها اعتمادا على أط

ن نتائج ، وبقدر ما طرحت الدراسة ملة الحقةيف مرحتقييم فاعلية الربنامج املقرتح االجتماعية، و 
ثون بالتناوالت ، وأن يأخذ الباحال الدراسات املروريةبقدر ما نرجو ملزيد من البحوث املستقبلية يف جم

ختزايل ال  غري إر مشويلى حنو يسهم يف تقدمي البحوث مبنظو العلمية املمكنة باختالف أنساقها، عل
لتكاملية قد جزما بأن العلم مبختلف فروعه مييل اليوم إىل النظرة اينفي صفة التخصص، فإذا كنا نعت

فما بالنا إذا تعلق األمر بسالمة األفراد على الطريق، ويقرتح الباحث أن تأخذ  ،للموضوعات
الدراسات والبحوث املستقبلية بتوجهات منهجية ونظرية مغايرة إلعطاء صورة أوضح وأمشل يف هذا 

   .وث األمربيقية املروريةاملنحى اجلديد من البح
يق بعض ما كان يُرام بلوغه من مآرب، وتقدمي كما أحسب أن الدراسة قد مسحت يل بتحق

عمل علمي يضاف إىل رفوف املكتبة، وبقدر ما تركت هذه اجلزئية من شعور مبتعة اإلجناز بقدر ما  
كشفت حجم التأخر عندنا عن االهتمام �ذا املوضوع مقارنة بالشوط الذي قطعته بعض دول 

 جزة وامللتقيات والندوات العلمية والكتبتعكسه حجم البحوث والدراسات املناهتمام املشرق، 
  املؤلفة وكل ذلك يف سبيل حتقيق السالمة املرورية لألفراد وهو اهلدف األمسى من وراء كل ذلك.

   واحلمد - أوال وآخرا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  قـائمـةاملراجـع 

  أوال: الكتب 
 ،نية، أكادميية نايف للعلوم األم، مركز الدراسات والبحوثمحالت التوعية املرورية العربية، )2007( رأديب حممد خضو  .1

 .الرياض السعودية

 ، بريوت لبنان، الدار العربية للعلوم.1، طأساسيات يف علم النفس، )2005(جنان سعيد الرحو  .2

 ، بريوت لبنان،الدار العربية للعلوم.1، ط اخلطر الكامن بني اإلنسان واملركبة والطريق ،)2006(هاشم حممد نور املدين  .3

 القاهرة مصر، عامل الكتب.، 4، طعلم النفس االجتماعي، )1977(حامد عبد السالم الزهران  .4

 مطبوعات كلية الرتبية. ، جامعة املنصورة مصر،علم النفس االجتماعي املعاصر ،)1988(طلعت حسن عبد الرحيم  .5

 سلسلة علم النفس، بريوت لبنان، دار الكتب العلمية. ،علم النفس االجتماعي ،)1996(كامل حممد عويضة  .6

  .دار املسرية األردن، مان، ع1، ترمجة فارس حلمي، طالنفس االجتماعيتقدمي علم ، )2012(كولن فرايزر وآخرون  .7

 ، مصر ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.اجلزء األول،سيكولوجية اجلماعات والقيادة )،1989(لويس كامل مليكة  .8

 .العامة للكتاب، مصر ،اهليئة املصرية ثايناجلزء ال، سيكولوجية اجلماعات والقيادة )،1989(لويس كامل مليكة  .9

دار البحوث اإلسالمية وإحياء ، 1ط،املصاحل املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي، )2006(  حممد أمحد بوركاب .10

 األردن، دار املعارف.الرتاث. 

 ، أكادميية نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية.عريب –قاموس أمين : اجنليزي ، )1997(حممد السويدي وآخرون  .11

  ،القاهرة مصر، دار املعارف.لسان العربحممد بن مكرم ابن منظور (د.ت)،  .12

هداف واملقاربة بالكفاءات، املشاريع التدريس عن طريق املقاربة باأل ،)2006( حممد بن حيي زكرياء عباد مسعود  .13

 ، منشورات املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، اجلزائر.وحل املشكالت

 .األردن، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان 1، طالرتبية املرورية مدخل يف إعداد املعلم، )2014( حممد سعد الدين بيان  .14

، بريوت لبنان، دار النهضة 4، ط1،جعلم النفس االجتماعي:دراسات عربية وعاملية )،1975(حممود السيد أبو النيل  .15

 العربية. 

  ، بريوت لبنان، دار النهضة العربية.النفس الصناعي دراسات عربية وعاملية علم )،1995(حممود السيد أبو النيل  .16

دراسة استطالعية عن حتسني وتطوير مستوى ) 2006حممود فهمي الباز و الشورجبي وعلي بن سعيد الغامدي ( .17

  الرياض السعودية. مركز البحوث ،جامعة امللك سعود. ،السالمة املرورية على الطرق داخل جامعة امللك سعود

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 1، طالسالمة املرورية: الواقع والتطلعات، )2008( حمسن بن عيسى العجمي .18

 .لسعوديةاياض اململكة العربية الر 

 .لكويتا داب، اiلس الوطين للثقافة والفنون واآلعرفة، سلسلة عامل املاالجتاهات التعصبية، )1989( معتز عبد هللا  .19

 ، القاهرة مصر، مكتبة األجنلومصرية.2، طمقدمة لعلم النفس االجتماعي )،1966(مصطفى سويف  .20

، مصر، مؤسسة املطبوعات 2، طالدراسة العلمية للسلوك االجتماعي )،1961(جنيب اسكندر ابراهيم وآخرون   .21

 احلديثة.

 .، عمان األردن، دار النفائس1ط ،ر إسالمينظرية التغيري النفسي واالجتماعي من منظو  )،2011(ساهر حسن سداد  .22
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 .، دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردنالقياس والتقومي الرتبوي ،)1988(سليمان عبيدات  .23

، مركز الدراسات والبحوث األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية إدارة املرور ،)2006( سعد الدين حممد عشماوي .24

 الرياض للسعودية.

 ، القاهرة مصر، دار الفكر العريب.3ط ،القياس النفسي :النظرية والتطبيق )،1998(سعد عبد الرمحان  .25

، مركز الدراسات حوادث املرور يف الوطن العريب :حجمها وتكاليفها االقتصادية، )2006(عامر بن ناصر املطري .26

 ة.والبحوث،جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض اململكة العربية السعودي

 ، القاهرة، دار املعرفة اجلامعية.سيكولوجية احلوادث)،1985(عباس حممود عوض   .27

 ، نشورات عامل الرتبية الدار البيضاء مطبعة النجاح اجلديدة,1، ط1، جاملنهل الرتبوي )،2006(عبد الكرمي غريب  .28

 ، نشورات عامل الرتبية الدار البيضاء مطبعة النجاح اجلديدة,1ط ،2ج، املنهل الرتبوي )،2006( عبد الكرمي غريب .29

القاهرة مصر،  ،سيكولوجية االجتاهات: املفهوم القياس التغيري، (د.ت)عبد اللطيف خليفة، حممود عبد املنعم شحاتة  .30

 دار غريب.

فنون و iلس الوطين للثقافة و ال، سلسلة عامل املعرفة، اارتقاء القيم: دراسة نفسية)، 1990(عبد اللطيف حممد خليفة   .31

 اآلداب الكويت.

اإلحصاء البارامرتي والالبارامرتي يف اختبار فروض البحث النفسية والرتبوية  ،)2005(عبد املنعم الدردير  .32

 .عامل الكتبمصر،  القاهرة، واالجتماعية

 اإلسكندرية مصر،دار املعرفة اجلامعية.، علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئه)،1998( عبد الفتاح حممد دويدار .33

، مركز الدراسات والبحوث،جامعة نايف العربية حوادث املرور واقع وحلولهـ)، 1418(عالء عبد الرمحان البكري  .34

 للعلوم األمنية، الرياض اململكة العربية السعودية.

م ،مدينة امللك عبد العزيز للعلو لولحوادث املرور يف اململكة األسباب واآلثار واحل)،2000(علي بن سعيد الغامدي  .35

 التقنية، الرياض اململكة العربية السعودية.

 ، الرياض اململكة العربية السعودية.1، ط مفاهيم أساسية يف علم املرور(ب ت)،علي بن سعيد الغامدي  .36

، 1ط، وأنشطة : دراساتعي املروري والسكاين لطفل الروضةالو  ،)2009(النجاحي، حنان حممد نصار  فوزية حممود .37

 .القاهرة مصر ، دار الكتاب احلديث

 ، القاهرة مصر، دار الفكر العريب.علم النفس االجتماعي، رؤية معاصرة )،1999(فؤاد البهي السيد، سعد عبد الرمحن .38

 ، القاهرة مصر، دار الفكر العريب.علم النفس االجتماعي، )1954(فؤاد البهي السيد  .39

، القاهرة مصر، دار 4، طقراءات يف علم النفس الصناعي التنظيمي يف الوطن العريب، )1994(فرج عبد القادر طه  .40

 املعارف.

حوادث السري واملرور: أسباmا وآثارها وسبل الوقاية منها: دراسة تطبيقية على إمارة ، ) 2003( قاسم أمحد عامر .41

 ، الشارقة اإلمارات العربية املتحدة .مركز حبوث الشارقةجملة ، الشارقة

، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم اآلثار االقتصادية حلوادث املرور، )2008(راضي عبد املعطي السيد  .42

 األمنية، الرياض اململكة العربية السعودية.



 

 350 

،اللجنة الوطنية للسالمة املرورية ،مدينة  تقومي برامج النوعية املرورية ،هـ) 1410(خالد عبد الرمحان السيف وآخرون  .43

 .امللك عبد العزيز للعلوم النفسية، الرياض اململكة العربية السعودية

 ، الرياض، مطابع أكادميية نايف للعلوم األمنية.املرشد يف كتابة الرسائل اجلامعية، )1998(ذياب موسى البداينة  .44

 التقدم. ، ترمجة إلياس شاهني، موسكو روسيا، دارالبسيوكولوجيا االجتماعية، )1988(غالينا أندرييفا  .45

، منشورات املركز املغريب للرتبية املدنية، الدار 1، طدليل منهاج الرتبية املدنية، )2009(املركز املغريب للرتبية املدنية  .46

 البيضاء,

الوظائف والكفايات املهنية ملؤطر الدروس بربنامج حمو األمية  )،2014(الفريق الرتبوي الوطين مديرية التعليم العتيق  .47

 ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية.خالل العدة التنظيمية والرتبوية باملساجد من

، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر 1، ط ميةمواصفات املكون يف جمال حمو األ )،2009( دليل مرجعي .48

 كة املغربية، مطبعة البيضاوي.والبحث العلمي، قطاع حماربة األمية والرتبية غري النظامية، اململ

اع العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، قط وزارة الرتبية الوطنية والتعليم،  )ب ت( دليل املكون يف جمال الرتبية املرورية .49

 .غري النظامية، اململكة املغربية حماربة األمية والرتبية

الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، وزارة ،  )ب ت( جمال الرتبية املرورية التكوين األساسي يف .50

 .غري النظامية، اململكة املغربية قطاع حماربة األمية والرتبية

 ثانيا: اwالت:
، املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب  2009يوليو سنة  22املوافق لـ  1430رجب  29املؤرخ يف  03-09أمر رئاسي رقم  .51

 .)13 - 4(ص ص  ،45عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الطرقات وسالمتها وأمنها، 

رطة ، اإلدارة العامة لشجملة الفكر الشرطي، حوادث املرور بني الشباب، األسباب والدوافع، )2003(مجال حممد شاكر  .52

 ).240-283(، ص ص2، ع 12الشارقة، مركز حبوث الشرطة، مج 

لة الوقاية جم، فعالية قانون املرور اجلديد يف اجلزائر :دراسة ميدانية على عينة من السائقني، )2007(محو بوظريفة وآخرون  .53

 .)40 – 9(، جامعة اجلزائر، ص ص 1، ع واألمن

 299(ص ص  ،4-3ع  ،28، مج جملة جامعة دمشقاالجتاهات من منظور علم االجتماع،  ،)2012(حسني صديق   .54

– 322(. 

wلة ا، بناء مقياس االجتاهات حنو تنظيم النسل باستخدام النموذج الكشفي التدرجيي العام، )2008(زايد بين عطا  .55

 .)108-89(، ص ص2، ع4، جامعة الريموك األردن، مج األردنية يف العلوم الرتبوية

دراسة حتليلية لكتب لغتنا العربية املطورة املقررة لصفوف احللقة الثانية من املرحلة األساسية )، 2013(رياء شعبان شعبان  زك .56

، أكتوبر 4، ع21جم، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسيةيف األردن يف ضوء مضامني الرتبية املرورية ، 

 .)58-29( ص ص ،2013

لة جمدور بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية يف اكساب الثقافة املرورية للتالميذ املتمدرسني،  ،)2015(المية بوبيدي  .57

 )138-119(، ص ص 2015، مارس 10، ع، جامعة محة خلضر الوادي اجلزائرالدراسات والبحوث االجتماعية

شرطة الشرطة، اإلدارة العامة ل ، مركز حبوثجملة الفكر الشرطيالتخطيط للتوعية املرورية،   )،2000(ماهر مجال الدين  .58

 ).212 – 186(، ص ص 32، ع 8الشارقة، مج 
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أكادميية  ،اwلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الوعي املروري لدى األطفال، هـ)1425(حممد مرسي حممد مرسي  .59

 .)368 – 283(ص ص، 38 ع ،19نايف العربية للعلوم األمنية، مج 

شكالية إالنفس االجتماعي العريب منوذجا، : علم تمولوجية يف علم النفس االجتماعيقضايا ابس )،1987(مصطفى احلدية  .60

 .)76-67(ص ص ، الفكر العريب والعلوم اإلنسانية املنهج يف

، جامعة ، اwلة األردنية للعلوم الرتبوية، بناء مقياس اجتاهات معلمي العلوم حنو العمل املخربي)2006(نضال الشريفني  .61

 .)187 – 169(ص ص  ،3ع ،2الريموك، األردن، مج

طة، ، مركز حبوث الشر جملة الفكر الشرطي، االجتاهات البحثية املعاصرة حلوادث املرور، )2008( مسيحة نصر دويدار .62

 .)227 – 192(، ص ص 46، ع 12اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، مج 

،اجتاهات الشباب حنو مشكلة املرور، دراسة مسحية على طالب التعليم الثانوي بالرياض، )2003(سعد بن علي الشهراين .63

ص ص  ، 2003، مارس 35، ع 18، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مج اwلة العربية للدراسات األمنية والتدريب

)301 - 354.( 

حبوث  ، مركزجملة الفكر الشرطية يف احلد من حوادث الطرق،دور التوعية املروري)، 2005(عادل عبد هللا مخيس املعمري  .64

 .)43 – 12(ص ص  ،54، ع 14الشرطة، اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، مج 

، تطور اجلهود األممية لتأمني السالمة من حوادث املرور على الطرق العامة، "أ")2000(عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف  .65

 ).159 – 133(ص ص  ،30ع  ،8، مركز حبوث الشرطة، اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، مج جملة الفكر الشرطي

، تطور اجلهود العربية لتأمني السالمة العامة حوادث الطرق يف الوطن "ب") 2000(عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف  .66

 ). 290 -214(، ص ص 32ع  ،8ة، مج ، مركز حبوث الشرطة، اإلدارة العامة لشرطة الشارقجملة الفكر الشرطيالعريب، 

فاتر الرتبية د: بني استقاللية املدرس وتنمية التعلمات، ملقاربات البيداغوجية ومفارقا�اا ،)2010(عبد اللطيف املودين،  .67

 )20-16(، ص ص 2،عوالتكوين

 رتبية والتكوين،جملة دفاتر الدور التقومي الرتبوي يف تطوير فعالية كفايات التدريس،  ،)2011(العلوي األمراين  عبد العزيز .68

 .)27 – 20(، ص ص ، الدار البيضاء املغرب مكتبة املدارس2011، فرباير 4ع

،مقياس اجتاهات الشباب اجلامعي حنو قيادة السيارات ومدخل نسفي )1995(عبد العزيز فهمي النوحي وآخرون  .69

 ).303-269(،ص ص 11، جامعة اإلمارات، السنة العاشرة، العدد جملة كلية الرتبيةعديلها، أيكولوجي لت

 )16-8(، ص ص 2ع دفاتر الرتبية والتكوين،جملة األطر املرجعية للمقاربات البيداغوجية، ، )2010(عزالدين اخلطايب،  .70

ات اwلة العربية للدراس، املرور والبيئة : األضرار النامجة عن استخدام املركبات، هـ)1419(عالء عبد الرمحان البكري  .71

 ).346 – 309( ، ص ص26ع  ،13أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مج  األمنية والتدريب،

، شرطيجملة الفكر الاملتحدة،، السالمة املرورية لدى الشباب يف دولة اإلمارات العربية )2001(عالء عبد الرمحان البكري  .72

 ). 205 - 173(ص ص  ،37، ع 10 مركز حبوث الشرطة، اإلدارة العامة لشرطة الشارقة، مج

لة جم، التفاؤلية الدفاعية والتفاؤلية الوظيفية كشرطني للسلوك الصحي، ترمجة سامر مجيل رضوان،)1994(رالف شفارتس  .73

 .)93 -75(، صص18دد ، طرابلس لبنان، العالثقافة النفسية املتخصصة

لية الرتبية ، كجملة العلوم الرتبوية والنفسية، ءالكيمياناء مقياس االجتاهات حنو ب ،)2008(تغريد عبد الرمحان حجازي  .74

 .) 91 - 76 (، ص ص1، ع9مج البحرين، الصخري مملكة البحرين،  جامعة
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   ، سيةة لشبكة العلوم النفياwلة اإللكرتونالقة مع اآلخر، ، االجتاهات املتصلبة كنمط للع)2011(خلود السباعي  .75

 ).21 - 12( ، ص ص 30 -29ع

اwلة العربية للدراسات ، املواطن األردين من حوادث السري ، قياس درجة اخلوف لدىهـ)1417(ذياب موسى البداينة  .76

 .)121 -95(ص ص  ،22، ع 11مج  الرياض السعودية،، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،األمنية والتدريب

 ثالثا : الرسائل اجلامعية:
ري غري ، رسالة ماجستاجتاهات العاملني باملديرية العامة للجوازات حنو اجلودة الشاملة)،2004(أمحد بن حممد املهوس  .77

 ، الرياض السعودية.األمنيةمنشورة، أكادميية نايف للعلوم 

ة نظرية وميدانية، دراسمؤسسة املعهد التكنولوجي للرتبية و تنمية النظام الرتبوي يف اجلزائر: )،1995(الطاهر براهيمي  .78

 .اجلزائر رسالة ماجستري غري منشورة، معهد علم االجتماع،جامعة قسنطينة

 ،ديةو تقييم الربامج اإلعالمية لإلدارة العامة للمرور يف اململكة العربية السع، )2003( حسبان بن حبيب القحطاين .79

 . الرياض السعودية ،ية نايف العربية للعلوم األمنية، أكادميرسالة ماجستري غري منشورة

 ،: دراسة حتليلية، رسالة ماجستري غري منشورة، حوادث دهس املشاة يف مدينة الرياض)1999( حسني بن عبد هللا الفراج .80

 .السعودية أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض

تغيري االجتاهات حنو مهنة التمريض لدي عينة من الشباب السعودي من خالل برنامج ،)2006(يد الثقفي،حسني مح .81

 .،أكادميية نايف للعلوم االمنية،الرياض السعوديةقسم العلوم االجتماعية ،، رسالة ماجستري غري منشورةإرشادي

: دراسة مسحية لوجهة نظر الضباط يف التعامل معهاالصراعات التنظيمية وأساليب )،2006(طارق بن موسى العتييب  .82

  املديرية العامة للجوازات مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.

 ماجستري غريرسالة  ،اجتاهات الضباط حنو الرتقية باخلدمة العسكرية)،2003(حممد بن بندر بن حممد آل سعود  .83

 منشورة، قسم العلوم اإلدارية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض السعودية.

اجتاهات مستخدمي الطرق حنو اخلدمات اليت تقدمها دوريات أمن )، 2002(حممد بن عبد هللا إبراهيم السبيعي  .84

 منية، الرياض السعودية.،رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األالطرق

ة ماجستري رسال، نويةالتخطيط التعليمي للسالمة املرورية يف املرحلة الثا)، 2000( حممد بن شباب بن دغيش البقمي .85

 غري منشورة، جامعة أم القرى اململكة العربية السعودية,

ية : دراسة تطبيق احلادث املروريالصلح ودوره يف إ�اء الدعوى الناشئة عن ، )2003(ناصر بن سليمان العبد اجلبار .86

 على مدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.

 ، رسالة ماجستري غرياجتاهات املوظفني حنو خصخصة املطارات الدولية)،2006(ناصر بن هزاع بن عبد هللا الغامدي .87

 عربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.منشورة، أكادميية نايف ال

فسية نع الطفل يف ضوء بعض املتغريات الاجتاهات معلمات رياض األطفال حنو العمل م )،2008(سهام كامل حممد  .88

 مصر. ، مذكرة ماجستري غري منشورة،  قسم علم النفس جامعة القاهرةوالدميوغرافية

رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية  السائقني حنو استخدام حزام األمن،اجتاهات )، 2002(سليمان حممد السالمة  .89

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.
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مدى اختالف اخلصائص السيكومرتية ألداة القياس يف ضوء تغاير عدد بدائل )، 2003(سعيد حسن الغامدي  .90

 شورة، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، السعودية.، مذكرة ماجستري غري مناالستجابة و املرحلة الدراسية

 دراسة مسحية على ضباط الصف اجتاهات ضباط الصف واجلنود حنو نظام الرتقية:)،2006(عابد بن موسى الزهراين  .91

 واجلنود مبنطقة مكة املكرمة، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.

اجستري ، رسالة ماآلثار االجتماعية حلوادث املرور يف اململكة العربية السعودية)،1998(بد العزيز بن حمسن الصبحي ع .92

 غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.

 ، رسالةالوعي املروري برامج مدارس تعليم قيادة السيارات ودورها يف زيادة، )2004(عبد العزيز بن ناصر اهلزاع  .93

 ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض السعودية.

ريبية : دراسة شبه جتدور أفالم التوعية املرورية يف رفع مستوى الوعي املروري )،2005(عبد هللا حامد عبد هللا اخللف  .94

ض اجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياعلى طالب املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض، رسالة م

 السعودية.

خصائص اإلجراءات الوقائية إزاء احلوادث املرورية املتعلقة بقيادة صغار السن ، )2002(عبد هللا ناصر صاحل احملرتس .95

 سعودية.ة للعلوم األمنية، الرياض ال، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربييف اململكة العربية السعودية

مدى فعالية أساليب تنفيذ اجلزاءات املرورية يف احلد من املخالفات املرورية  )،2004(عثمان عبد الرمحان عثمان السيد  .96

 ض، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،الريامن وجهة نظر الضباط واجلمهور مبدينة الرياض

 السعودية.

، رسالة ماجستري غري منشورة، أثر ارتكاب املخالفات املرورية يف حوادث السري هـ)،1423(صاحل بن حممد السديس  .97

 أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض السعودية.

 التالميذ الصفأثر تدريس وحدة مقرتحة للسالمة املرورية يف إكساب هـ)، 1424رشدان بن محيد مسعود املطريف ( .98

ري منشورة، ، رسالة ماجستري غاألول ثانوي بعض مفاهيم ومهارات السالمة املرورية ويف اجتاها�م حنو السالمة املرورية

 .م القرى اململكة العربية السعوديةأمعة اج

ورة، تري غري منش، رسالة ماجسفعالية دوريات األمن يف احلد من حوادث السيارات)، 2003(خالد بن عبد العزيز اجلابر  .99

 أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض السعودية.

فعالية برنامج بالرسوم املتحركة يف اكتساب مفاهيم السالمة املرورية لدى طلبة )، 2012( خليل مصباح الزيان .100

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية غزة ,املرحلة األساسية بغزة

 العلمية رابعا : امللتقيات والندوات

ندوة التجارب العربية والدولية ، ورقة مقدمة ل سبل ووسائل الوقاية من حوادث املرور )،2009(أحسن مبارك طالب  .101

 .سعوديةالالعربية للعلوم األمنية، الرياض اجلزائر العاصمة، أكادميية نايف  2009/  6/  3-1يف تنظيم املرور املنعقدة يف الفرتة 

الفوضى املرورية للشارع العراقي وأثرها على الصحة النفسية لدى طالب جامعة ، )2006( أسامة حممد السبعاوي .102

، مركز الدراسات والبحوث أكادميية 2006/  12/ 13-11 ، ورقة مقدمة ملؤمتر التعليم والسالمة املرورية املنعقد يف الفرتةاملوصل

 الرياض ،السعودية. منية،نايف العربية للعلوم األ
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، ورقة مقدمة يف ندوة التجارب العربية والدولية يف مشكالت املرور وسبل معاجلتها)،2009(األخضر عمر دهيمي  .103

 .العربية للعلوم األمنية، الرياض السعوديةاجلزائر العاصمة، أكادميية نايف  2009/  6/  3-1تنظيم املرور املنعقدة يف الفرتة 

لندوة العلمية األربعني ورقة مقدمة ل ،احلوادث املرورية والعناصر احلاكمة هلا)،1997(مجال عبد احملسن عبد العال  .104

 ية نايف للعلوم األمنية الرياضأكادمي ،1996/ 05/  29-27"أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور"املنعقدة يف الفرتة 

 .)42-13(اململكة العربية السعودية،ص ص

طين األول ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الو سرتاتيجية وطنية لتقليل احلوادث املرورية، حنو إ)هـ1418(ل حمسن عبد العال مجا .105

 .الرياض اململكة العربية السعودية ،هـ 1418شعبان  23-20للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ 

ورقة مقدمة  ،املرورية لدى األطفال يف هولندا توظيف التعليم واإلعالم لرفع مستوى السامة، )2006(ووزقجووب  .106

 العربية للعلوممركز الدراسات والبحوث ،أكادميية نايف ، 2006/  12/ 13-11ملؤمتر التعليم والسالمة املرورية املنعقد يف الفرتة 

 السعودية.االمنية، الرياض 

ورقة مقدمة ملؤمتر التعليم ، 2006/  12/ 13-11،التعاون الدويل للسالمة على الطرق)، 2006( زياد ميخل عقل .107

والبحوث،أكادميية نايف العربية للعلوم االمنية،  مركز الدراسات، 2006/  12/ 13-11 والسالمة املرورية املنعقد يف الفرتة

 الرياض ،السعودية.

ين ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطةفعالية التوعية املرورية للحد من احلوادث املروري، )هـ1418(محود عبد العزيز البدر  .108

 .)202 -177( ،  ص صالرياض اململكة العربية السعودية ،هـ 1418 شعبان 23-20األول للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ 

حجم مشكلة املرور يف األردن : أسباmا ودور مديرية األمن العام يف احلد من حوادث )، 1997(يوسف حممد عبده  .109

/ 29/05-27مقدمة يف الندوة العلمية األربعني"أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور"، املنعقدة يف الفرتةورقة السري،

 ). 126 – 99(أكادميية نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية، ص ص ،1996

كوين حول الت، ورقة مقدمة إىل امللتقي الوطين املقاربـــة بالكفاءات: اجلذور والتطبيق ،)2011( خلضر لكحل .110

 )91-72( جامعة ورقلة اجلزائر ص ص،  2011 جانفي18-17 بالكفايات يف الرتبية

، ورقة مقدمة قيادة صغار السن وتأثريها على املخالفات املرورية)،2004( حممد بن عبد احملسن التوجيي وآخرون .111

، 2004/ 09/ 21-18ار واحللول، املنعقد يف الفرتة للمؤمتر الوطين الثاين للسالمة املرورية، املخالفات املرورية،األسباب واآلث

 ).744-73(مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض السعودية، ص ص 

ة ورقة مقدمة ملؤمتر التعليم والسالمة املروري أمهية السالمة املرورية يف املرحلة الثانوية،)،2006( حممد واجد النعمة .112

 مركز الدراسات والبحوث، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية.،2006/  12/ 13-11املنعقد يف الفرتة 

، ورقة مقدمة يف الندوة العلمية األربعني القيم االجتماعية وأثرها يف مشكلة املرور، )1997(حممد سليمان الوهيد  .113

أكادميية نايف للعلوم األمنية، الرياض ،1996/ 05 / 29-27"أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور"، املنعقدة يف الفرتة 

 .)60-43(السعودية،ص ص

قد يف ورقة مقدمة ملؤمتر التعليم والسالمة املرورية املنعالرتبية املرورية يف التعليم،  )،2006(حممد سعد الدين خريوبيان .114

 وم االمنية، الرياض السعودية.مركز الدراسات والبحوث،أكادميية نايف العربية للعل ،2006/  12/ 13-11الفرتة 

رورية، ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين الثاين للسالمة املاملخالفات الفنية املتعلقة باملركبة)،2004(حممد فؤاد العناوسة  .115

التقنية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم ، 2004/  09/ 21-18املخالفات املرورية، األسباب واآلثار واحللول، املنعقد يف الفرتة 

 ).540-507( الرياض السعودية، ص ص
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 ،التنظيم املؤسسايت للهياكل الرمسية املرورية ودوره يف  معاجلة املشاكل املرورية)، 2006(حمسن بن عيسى العجيمي  .116

مركز الدراسات والبحوث،  هـ،1427ورقة مقدمة يف  الندوة العلمية "حجم حوادث املرور وسبل معاجلتها "املنعقدة عام 

 ).48-7(امعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض السعودية،ص ص ج

دوة : ورقة مقدمة للنالتنمية االقتصادية واالجتماعية وانعكاسا�ا على حوادث املرور)، 2006(معن خليل العمر  .117

ية نايف للعلوم مركز الدراسات والبحوث، أكادمي هـ،1427العلمية "حجم حوادث املرور وسبل معاجلتها"، املنعقدة عام 

 ).134-115(األمنية، الرياض السعودية،ص ص 

ؤمتر ،ورقة مقدمة للماخلصائص الدميوغرافية ملرتكيب املخالفات املرورية ،)2004(مرضي بن مرضي راضي املالكي  .118

مدينة ، 2004/  09/ 21-18الوطين الثاين للسالمة املرورية:املخالفات املرورية،األسباب واآلثار واحللول، املنعقد يف الفرتة 

 ).618-583(امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض السعودية، ص ص

، ورقة مقدمة لندوة املعايري واالفرتاضات األساسية اإلحصاء املروري: )،2005(مرضي بن مرضي راضي املالكي  .119

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض  ،2003/  12/  10-08حوادث املرور، املنعقدة يف الفرتة 

 ).72-35( اململكة العربية السعودية،ص ص

،ورقة مقدمة لندوة سالمة املرور املنعقدة يف التكلفة االقتصادية حلوادث املرور )،1990(سعد الدين حممد عشماوي  .120

والتدريب، أكادميية نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية، ص  املركز العريب للدراسات االمنية ،1990/  08/ 22-20الفرتة 

 ) .154-129(ص 

، ورقة مقدمة للندوة الوطنية لسالمة املرور املنعقدة حنو مفهوم شامل للسالمة املرورية )،1994( سعد القاضي وآخرون .121

 الرياض السعودية. هـ.1414شوال  18-15يف الفرتة 

د ، ورقة مقدمة ملؤمتر التعليم والسالمة املرورية املنعقثار االجتماعية للحوادث املروريةاآل)، 2006( عابد علي احلميدان .122

 مركز الدراسات والبحوث،أكادميية نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض السعودية. ،2006/  12/ 13-11يف الفرتة 

ؤمتر ،ورقة مقدمة إىل املمن املخالفات املروريةاللوحات املرورية ودورها يف احلد ، )2004( عادل بن صالح عبد اجلبار .123

مدينة  ، 2004/  09/ 21-18الوطين الثاين للسالمة املرورية،املخالفات املرورية، األسباب واآلثار واحللول، املنعقد يف الفرتة 

 ).394 – 341(امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض اململكة العربية السعودية، ص ص

ندوة ، ورقة مقدمة لاستخدام بعض املؤشرات اإلحصائية يف خطورة احلوادث املرورية) ،2005(صر املطري عامر بن نا .124

مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،  ،2003/  12/  10-08حوادث املرور، املنعقدة يف الفرتة 

 .)34 -7(الرياض السعودية ، ص ص 

ورقة مقدمة ،احلالة الصحية لقائد املركبة وتأثري ذلك على املخالفات املرورية، )2004( يعيعبد هللا بن سلطان السب .125

  ،2004/  09/ 21-18إىل املؤمتر الوطين الثاين للسالمة  املرورية، املخالفات املرورية، األسباب واآلثار واحللول،املنعقد يف الفرتة 

 ).754 -735(السعودية،  ص ص مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض

،ورقة مقدمة إىل مشكلة حوادث املرور يف اململكة من واقع اإلحصاءات الرمسيةهـ)،1418(عبد هللا جنر الصقر  .126

 الرياض السعودية هـ ، 1418شعبان  23-20املؤمتر الوطين األول للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ 

ة "حجم : الندوة العلميالرتبية والتثقيف روافد أساسية يف السالمة املرورية)، 2006(عبد الرمحان بن إبراهيم الشارع  .127

، مركز الدراسات والبحوث، أكادميية نايف للعلوم األمنية اململكة العربية هـ1427حوادث املرور وسبل معاجلتها"املنعقدة عام 

 .)160-135(السعودية،ص ص 
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، ورقة مقدمة لندوة تنمية مهارات رجال املرور يف ء لرجال املرورأمهية اإلحصا)، 2007(عبد الرمحان عقيل اجلناحي  .128

عمان، كلية التدريب أكادميية نايف العربية للعلوم االمنية الرياض ،2007/  05/  23-19 جمال التوعية املرورية املنعقدة يف الفرتة

 السعودية.

ندوة  ورقة مقدمة ليف معاجلة حوادث املرور: البحث العلمي ودوره اإلسرتاتيجية)، 2006(عبد الرمحان عقيل اجلناحي .129

مركز الدراسات والبحوث، أكادميية نايف للعلوم األمنية اململكة  هـ،1427"حجم حوادث املرور وسبل معاجلتها"املنعقدة عام 

 .) 187-161(العربية السعودية،ص ص 

: دراسة تطبيقية على الطلبة يةب االجتماعية للمخالفات املرور اجلوان، هـ)1418( عبد الرمحان حممد عسريي .130

اململكة  الرياض هـ ، 1418شعبان  23-20ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين األول للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ  ،اجلامعيني

 ) .306 -267(العربية السعودية، ص

ىل املؤمتر رية، ورقة مقدمة إاملرو دور التقنيات احلديثة يف التقليل من املخالفات)،2004(عبد الرحيم بن محود الزهراين  .131

مدينة ،  2004/  09/ 21-18الوطين الثاين للسالمة املرورية، املخالفات املرورية، األسباب واآلثار واحللول،املنعقد يف الفرتة 

 .)339 - 313(امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض اململكة العربية السعودية، ص ص 

، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين األول األسباب واآلثار حلوادث املرور يف اململكة، هـ)1418(علي بن سعيد الغامدي  .132

 ).40-15( ،الرياض اململكة العربية السعودية،  ص صهـ 1418شعبان  23-20للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ 

ني ة مقدمة يف الندوة العلمية األربع، ورقتقنية املستقبل يف مواجهة مشكلة املرور)،1997(علي بن سعيد الغامدي  .133

أكادميية نايف للعلوم األمنية، الرياض ،1996/ 05/  29-27"أساليب ووسائل احلد من حوادث املرور"املنعقدة يف الفرتة 

 ).98-61(السعودية،ص ص

ة مقدمة يف ،ورق) أجهزة التنفيذ الرمسية يف جمال السالمة املرورية (املهام واآلليات)،2006(علي بن ضبيان الرشيدي  .134

، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية هـ1427الندوة العلمية "حجم حوادث املرور وسبل معاجلتها " املنعقدة عام 

 ).78 – 49(للعلوم األمنية،ص ص

ورقة مقدمة يف ندوة حوادث  دور نظام النقاط يف احلد من املخالفات املرورية،،)2005(علي بن صبيان الرشيدي  .135

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض اململكة ، 2003/  12/  10-08املرور، املنعقدة يف الفرتة

 ).176-145(العربية السعودية،ص ص 

ادث ة ندوة حو ، ورقة مقدمالتوعية املرورية وأثرها يف التقليل من احلوادث املرورية)،2005(عمرو صاحل مججوم  .136

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية،ص ، 2003/  12/  10-08املرور، املنعقدة يف الفرتة 

 ).246 – 207(ص 

، ورقة مقدمة لندوة حوادث األبعاد النفسية واالجتماعية للحوادث املرورية)،2005(فهد بن عبد الرمحان الناصر  .137

مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض السعودية،ص ،2003/  12/  10-08عقدة يف الفرتة املرور، املن

 ).144-111(ص 

ندوة العلمية ، الدراسة حتليلية عن احلوادث واملشكالت املرورية يف اململكة املغربية)،1997( فتح هللا احملجوب حممد .138

أكادميية نايف للعلوم األمنية ،1996/ 05/  29-27وادث املرور"، املنعقدة يف الفرتة األربعني "أساليب ووسائل احلد من ح

 ).154-127(الرياض السعودية،ص ص
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 ،روريةالوطين الثاين للسالمة امل ورقة مقدمة إىل املؤمتر ،الضبط املروري وتشعب املهام ،)2004( صاحل بن حممد املالك .139

 ،امللك عبد العزيز للعلوم النفسية، مدينة 2004/  09/ 21-18، املنعقد يف الفرتة واحللولاألسباب واآلثار  ،املخالفات املرورية

 ). 246-226(ص ص  ،، اململكة العربية السعوديةالرياض

قدمة يف الدورة ، ورقة مالوضع احلايل لتعليم قيادة السيارات يف اليابان وتعليم املنتدئني، )1981(تاكيش أوجارا  .140

املركز العريب  1981 / 04/  21-01املنعقدة يف الفرتة املمتدة من  ،"ر يف املدن الكربىت يف إدارة املرو التدريبية "دراسا

 .للدراسات األمنية والتدريب الرياض السعودية

 ، املنعقدة يف، ورقة مقدمة لندوة حوادث املروراآلثار االقتصادية حلوادث املرور)،2005(خالد بن سليمان اخلليوي  .141

 .)206 – 177(ص  السعودية ،ص ميية نايف للعلوم األمنية،بحوث، أكادمركز الدراسات وال ،10/12/2003-08الفرتة 

،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين األول  إدخال تعليم سالمة املرور يف املناهج)،هـ1418(خالد عبد الرمحان السيف  .142

 .)244 -223(ص ص  ياض اململكة العربية السعودية،،الر هـ  1418شعبان  23-20للسالمة املرورية املنعقد بتاريخ 

رية ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين األول للسالمة املرو  التنشئة املرورية لدى الطفل العريب)،هـ1418(خالد حممد هالل  .143

 .)528 -507(، ص صلرياض، اململكة العربية السعودية،ا هـ 1418شعبان  23-20بتاريخاملنعقد 

، ورقة مقدمة لندوة تنمية مهارات رجال املرور يف جمال التوعية العنف على الطرقات، )2007(ذياب موسى البداينة  .144

 كلية التدريب أكادميية نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض السعودية.عمان،   ،2007/  05/  23-19املرورية املنعقدة يف الفرتة

  خامسا : التقارير 
نة قدمإىل اللج، تقرير مدراسة عالقة احلوادث املرورية بنوع املركبة، هـ) 1420(الصياد وآخرون جالل بن مصطفى  .145

 .السعودية التقنية، الرياضة امللك عبد العزيز للعلوم و الوطنية لسالمة املرور، مدين

النهائي املقدم إىل  ، التقريرالسالمة املرورية لتالميذ املدارسهـ)، 1421(حممد بن سعد املقري وعامر سعد املطري  .146

 اللجنة الوطنية لسالمة املرور، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية،اململكة العربية السعودية.

احلوادث واملخالفات املرورية لدى صغار السن واخلصائص هـ)،  1421(حممد عبد احملسن التوجيري وآخرون  .147

لوم التقنية، ملقدم للجنة الوطنية لسالمة املرور،مدينة امللك عبد العزيز للع، التقرير النهائي االشخصية واالجتماعية ملرتكبيها

 الرياض اململكة العربية السعودية.

، 2007دراسة إحصائية حلوادث املرور يف اجلزائر خالل سنة ، )2008(املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات .148

 التقرير النهائي املقدم لوزارة النقل اجلزائر. 

، 2014 دراسة إحصائية حلوادث املرور يف اجلزائر خالل سنة، )2015(املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات  .149

 التقرير النهائي املقدم لوزارة النقل اجلزائر.

دراسة أسباب ارتفاع نسبة إصابات حوادث املرور يف كل منطقة مكة هـ)،  1409(عبد اجلليل السيف وآخرون  .150

يز ، التقرير النهائي املقدم إىل اللجنة الوطنية لسالمة املرور، مدينة امللك عبد العز ة الشرقية ووسائل تالفيهااملكرمة ومنطق

 للعلوم التقنية، الرياض اململكة العربية السعودية. 

سلوك ب حتليل اخلصائص النفسية واالجتماعية املتعلقةهـ)، 1406(عبد هللا النافع أل شارع وخالد عبد الرمحان السيف  .151

ز للعلوم ، التقرير النهائي املقدم اللجنة الوطنية لسالمة املرور،مدينة امللك عبد العزيقيادة السيارات باململكة العربيةالسعودية

 .التقنية ،الرياض اململكة العربية السعودية
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ير النهائي قر ت، الالشرقيةاملخالفات املرورية أسباmا واحلد منها يف منطقة  )،2002(شكري حسن السنان وآخرون  .152

 .نة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الرياض اململكة العربية السعوديةاللجنة الوطنية لسالمة املرور، مدي إىلاملقدم 

دراسة استطالعية عن حتسني مستوى السالمة املرورية ، )2006(علي بن سعيد الغامدي الشورجبي حممد فهي الباز و  .153

 ، تقرير §ائي مقدم إىل مركز البحوث، كلية اهلندسة، جامعة امللك سعود السعودية.معة امللك سعودعلى الطرق داخل جا

، تقرير مقدم إىل اللجنة الوطنية للسالمة تقومي برامج النوعية املروريةهـ)،  1410(خالد عبد الرمحان السيف وآخرون  .154

 العربية السعودية.املرورية،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، اململكة 

 الوابوغرافيا:سادسا : .
 نقال عن ، القاهرة، عامل الكتب، 1معجم اللغة العربية املعاصرة، ط )،2008( أمحد خمتار عمر. .155

                                                                         https://archive.org/details/waq99366 

الوكالة اجلزائرية لألنباء، رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة قانون املرور للتقليص من خطر وقوع حوادث املرور (املديرية  .156

 -http://www.aps.dz/ar/societe/11303                                              : العامة لالمن الوطين) نقال عن

وحدة الدراسات اإلستـــراتيجية باهليئة العليا ملدينة الرياض(ب ت)، الدراسة اإلسرتاتيجية للسالمة املرورية مبدينة  .157

   الرياض: التقرير النهائي للمرحلة األوىل نقال عن:

http://www.arriyadh.com/ar/cgi-bin/DwnFile.aspx?f=/ar/Moroor-ist/Content/-.doc 

 : نقال عن اقرتاح خطة وطنية للسالمة املرورية يف لبنان)،2008( قبيسيهاين نسيم  .158

                                       http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?19722#.VKMdRivF80o     

  ، االحصاء املعلمي والالمعلمي، نقال عنهشام هنداوي هويدي  .159
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  املالحق 
  مقياس اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املروية  )1( ملحق

  املروريةاالختبار التحصيلي لربنامج تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة  )2( ملحق

   القانون التنفيذي املتعلق باملرور الوارد يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية )3( ملحق

ت إعداد التكوين اخلاص بسائقي السيارات من أجل القرار الوزاري املتعلق بكيفيا )4( ملحق

   اسرتجاع عدد من النقاط الضائعة من الرخص بالنقاط

ات الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي املركباجللسات اإلرشادية ضمن  ورةشبكة سري  )5( ملحق

  حنو السالمة املرورية

  تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةمنوذج درس من الشق التعليمي لربنامج  )6( ملحق
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  الجمـهوريـــة الجـزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـة

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلـــمي

  كليـة العلـوم اإلنسانيـة واالجتماعيـة 

  االجتماعيـــةقسم العلـوم 
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  2016/2017اجلامعیة :  الس�نة

   مق�اس

 اجتاهات السائقني حنو السالمة املروریة



 

 

  )01الملحق رقم (

  

  تعليمات اإلجابة

  

تشري تقارير املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرقات إىل أن اجلزائر قد أصبحت واحدة من أكثر الدول 
    تسجيال حلوادث املرور، وتتسبب يوميا يف وفاة أكثر من عشرة أشخاص وإصابة حنو مائة آخرين.

األرقام تستوجب حتما معرفة األسباب والعوامل املؤدية للوقوع يف وألن حماوالت التقليص من حجم هذه 

هذه احلوادث، لذا يسعى الباحث إىل إجراء حبث يهدف إىل الوقوف بالدراسة ،الفهم و التحليل  لبعض املمارسات 

الالزمة  جالسلوكية للسائقني، األمر الذي من شأنه أن يساعد اجلهات الوصية يف البالد على التخطيط ووضع الربام

للحد من آثار هذه الظاهرة والتقليل من خماطرها، لذا نرجو منك مساعدتنا على إمتام هذه الدراسة، باإلجابة 

مبصداقية على مجيع البنود اليت تضمنها هذا املقياس ما جيعل من هذا البحث مرآة تعكس الواقع احلقيقي، علما أن  

غراض البحث العلمي ولن يطلع عليها أحد باستثناء القائمني كل املعلومات اليت ستذكرها لن تستخدم إال أل

  بالبحث.

حيتوي املقياس املقدم إليك يف جزئه األول على معلومات شخصية عامة تتعلق بــ : اجلنس، املستوى  

التعليمي، السن، املهنة ... اخل، أما القسم الثاين فيتضمن جمموعة من العبارات تصف سلوكا يرغب فيه السائق أو 

أن يكون عليه  ئقون اآلخرون، أو تصورا ملا جيبيتجنبه، أو يقوم به فعال، أو تصف شعورا اجتاه سلوك يقوم به السا

سلوك السائق، لذا نرجو منك التدقيق يف قراءة كل عبارة، مث حتدد موقفك من مضمو�ا باختيار إحدى بدائل 

مقابل العبارة  �االستجابة التالية (معارض متاما، معارض، غري متأكد، موافق، موافق متاما) وذلك بوضع عالمة 

  احملددة، وإليك املثال التوضيحي التايل : حتت االستجابة

معارض   العبارة  الرقم
  تماما

غير   معارض
  متأكد

موافق   موافق
  تماما

أعتقد أن قلة الحزم في معاقبة المخالفين لقواعد   01
  المرور هي السبب في ارتفاع عدد حوادث المرور 

      �    

  

          

  

  



 

 

  )01الملحق رقم (

  

 البيانات الشخصية:

  (    )   أنثى  (    ) النوع االجتماعي:    ذكر
  الســن :    ..............

 احلالة االجتماعية:    أعزب (    )   متزوج  (    )   مطلق (    )  أرمل   (    ) 

  املستوى التعليمي:    أمي    (    )   ابتدائي (    )  متوسط (    )  ثانوي (    ) جامعي (    ) 
  املهنة :       ................

  سنة احلصول على رخصة السياقة:    ...............
  األقدمية يف السياقة:                   ...............

  هل سبق و أن ارتكبت خمالفة أدت إىل سحب رخصتك:  نعم (    )   ال   (    )
  هل سبق و أن تعرضت حلادث مرور كنت املتسبب فيه: نعم (    )   ال   (    )  

  

   قياس:فقرات امل

  العـــبـــــارة  الرقم
معارض  

  متاما
  معارض

غري 
  متأكد

  موافق
موافق  

  متاما

01  
أعتقد أن سبب وقوع السائقني يف حوادث املرور هو 

  عدم الشعور باملسؤولية عن تصرفا�م أثناء القيادة
          

02  
روح املخاطرة واجلرأة أمران ضروريان إلتقان مهارات 

  القيادة
          

            اقةاملرء عن لفت االنتباه يف مجيع أفعاله حىت السييبحث   03

04  
أعتقد أن السرعة العالية أمر يدفع عن السائق الشعور 

  بامللل على الطريق
          

05  
الكثري من حوادث املرور سببها عدم اهتمام السائق 

  بصيانة املركبة
          

06  
كثريا ما أستخدم املمر اخلاص بسيارات النجدة 

  واإلسعاف للتخلص من االزدحام املروري
          

07  
ليس هناك خطر يف قيادة مركبة مؤشر السرعة فيها معطل 

  (ال يعمل)
          

08  
رغـم قنـاعيت بأمهية حـزام األمـن إال أنين أستخدمه خوفـا 

  من تـوقيع اجلزاء (الربوسي)
          

09  
عند السري على الطريق السّيار يصبح سلوك السائق 

 خاضعا خلاطر اللحظة 

  وليس للتفكري و الرتوي
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            احرتام قواعد املرور بالنسبة يل مقرتن بوجود شرطي املرور  10

11  
ال أرى ضررا يف االستمتاع باألجهزة السمعية والبصرية 

  أثناء القيادة
          

            السيارة وأحد أضوائها ال يعملال أرى خطر يف قيادة   12

13  
سرعة الوصول وعدم التأخر  عن املواعيد جيعلين أجتاوز 
اآلخرين حىت يف الطرق الضيقة واملنحنيات وعلى اخلط 

  املتصل
          

            لست مقتنعا متاما بأمهية الفحص التقين الدوري للمركبة  14

15  
علي  فليس ما دام أغلب السائقني خيالفون قواعد املرور

  أنا أن أحرتمها
          

16  
أعتقد أن قراءة الالفتات اإلرشادية وتطبيق ما فيها من 

  نصائح حيقق السالمة على الطريق
          

17  
أمتنع عن قيادة املركبة متاما إذا كان أحد املكابح أو 

  الفرامل غري صاحل
          

18  
على السائق السري ببطء و حذر قرب املدارس واألماكن 

  تكثر فيها حركة املشاة اليت
          

19  
السائق اجليد حيرص على مراقبة ضغط اإلطارات 

  وسالمتها بشكل دوري (أسبوعيا على األٌقل)
          

20  
مراعاة املسافة األمنية بني املركبات أثناء السري أمر ال يقوم 

  به إال كبار السن و قليلو اخلربة
          

21  
ري والتقاطع (الكود) وتغياستعمال أضواء الطريق (الفار) 

االجتاه (الغماز) يف األوقات واملواضع املناسبة أمر ال يقوم 
  به السائق دوما وبانتظام

          

22  
أعتقد أن على السائق احرتام قواعد ونظم املرور دوما 

  دون استثناء
          

23  
تفرض عوامل مثل االزدحام املروري والتأخر عن املواعيد 

  يف االجتاه املمنوععلى السائق السري 
          

24  
ال أتردد يف قطع اإلشارة احلمراء إذا تأكدت من خلو 

  الطريق من السيارات واملارة
          

25  
ال أتفقد عمل بعض الكماليات يف السيارة مثل 
  مساحات الزجاج (السويقالس) إال عند احلاجة
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26  
لقيادة اإذا كان مزاج السائق أحيانا مينعه عن الرتكيز يف 

  فينبغي عليه الوقوف حىت يستعيد حالته الطبيعية
          

            استخدم حـزام األمـن خوفـا من تـوقيع اجلزاء ال أكثر   27

28  
حزام األمن مينع وقوع األضرار اجلسدية البليغة عند 

  احلوادث
          

29  
ال ينبغي لآلباء السماح ألبنائهم بقيادة املركبة إذا كانوا ال 

  رخصة القيادةحيملون 
          

30  
أحرص دوما على عدم وضع أطفال يقل عمرهم عن 

  عشر سنوات يف املقاعد األمامية للمركبة
          

31  
عند تأكدي من خلو الطريق من شرطي املرور فال أجد 

حرجا يف جتاهل نظم أولوية املرور وتقاطع الطرقات 
  وقواعد الوقوف

          

32  
على الطرقات املزودة  ال أتقيد بالسرعات احملددة إال

  بنظام الرادار
          

33  
أحرص دوما أال يزيد عدد الركاب عن العدد املسموح به 

  يف رخصة القيادة أو عدد املقاعد
          

34  
ليس هناك ضرر من التوقف وسط الطريق إلركاب وإنزال 

  الركاب
          

35  
كثريا ما انشغل بأمور وموضوعات تفقدين الرتكيز أثناء 

  القيادة
          

36  
ال أجد حرجا يف استعمال السيارة لنقل بعض البضائع و 
  األمتعة الكبرية يزيد حجمها عن احلدود اخلارجية للمركبة

          

37  
ينبغي دوما السماح لكبار السن أو ذوي احلاجات 
  اخلاصة عبور الطريق حىت لو كانت األولوية للسائق

          

38  
يل لذا احرص على أدراك متاما أن الطريق ليست ملكا 

  احرتام حق اآلخرين على الطريق
          

            ال أرى فائدة كبرية حلمل املطفأة ومثلث العطل يف املركبة  39

40  
عند السري على الطريق ألتزم دوما بقاعدة "سوء الظن من 

  حسن الفطن"
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  اجلمـهوريـــة اجلـزائريــة الدميقراطيــة الشعبيـة

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلـــمي

  كليـة العلـوم اإلنسانيـة واالجتماعيـة 

 قسم العلـوم االجتماعيـــة
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لرب�مج تعدیل �خ�بار التحصیيل 
 اجتاهات السائقني حنو السالمة املروریة
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  تعليمات اإلجابة
  

من أجل تقييم مدى إستفادتكم من الدروس املقدمة ضمن برنامج تعديل 

اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املرورية، جتدون يف هذه الورقة جمموعة من 

لسالمة املرورية ااألسئلة املتعلقة بالدروس اليت تليقتها خالل احلصص السابقة حول 

لذا نأمل منك اإلجابة على أسئلة االختبار استنادا إىل املعارف واملهارات احملققة 

  خالل سريورة الربنامج وذلك عرب:

 قراءة األسئلة جيدا قبل اإلجابة. .1

مقابل  �اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االختبار عرب وضع عالمة   .2

eا صحيحة أو الربط بسهم حسب صيغة اإلجابة أو األجابات اليت ترو

 السؤال 

دقيقة من حلظة تسليم  60التقيد بزمن االختبار وإمتام االجابة خالل   .3

 الورقة.

تتضمن بعض األسئلة وضعيات مشاqة لتلك اليت قد يصادفها السائق  .4

على الطريق مرفوقة بصور ملونة، لذا نرجو قراءة الصور بشكل جيد قبل 

 اإلجابة.

  ح طريقة اإلجابة هذا منوج توضيحي لذلك.من أجل توضي .5

  

  السؤال رقم ....

  تشري اإلشارة املوضحة جانبا إىل :

 )    (خارج املدينة   50مسموح جتاوز السرعة  .1

 ) �  (ممنوع جتاوز السرعة احملددة يف اإلشارة      .2

  )    (إجبارية السري بالسرعة احملددة يف اإلشارة   .3
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  01السؤال رقم 

  الرادار يف تقدير سرعة املركبات يرتاوح بني:خطأ 

  )    (        كم / ساعة  ) 1 – 0 ( .1

 )    (        كم / ساعة  )5 – 1 (  .2

  )    (      كم / ساعة  ) 10 – 5 ( .3

  

  

  02السؤال رقم 

  كم/سا تقطع املركبة يف الثانية الواحدة:  110بسرعة 

  )    (           مرتا يف الثانية 25. حوايل 1

  )    (          مرتا يف الثانية  50. حوايل 2

  )    (          مرتا يف الثانية  33. حوايل 3

  

  

  03السؤال رقم 

  يف جمال السالمة املرورية كلما زادت السرعة :

 )    (                          قل زمن الرحلة  .1

 )    (                زاد احتمال التعرض خلطر .2

 )    (               السالمة املروريةزاد مستوى  .3

  )    (               قلت مسافة التوقف اآلمن  .4
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  04السؤال رقم 

  املسافة اليت يستطيع السائق رؤيتها على الطريق هي:

 )    (                         مسافة الطريق  .1

 )    (            مسافة الكبح وعدم التجاوز .2

 )    (                            مسافة الرؤية .3

  )    (         مسافة التجاوز وعدم اإليقاف  .4

  

  

  05السؤال رقم 

كم/سا، رأى حادثا مروريا على الطريق، إا كان زمن إدراكه هو 100سائق يقود مركبته بسرعة  

  ؟ثا، فما هي املسافة املقطوعة قبل أن يستجيب عضليا 2.5

 )    (               مرتا  69 .1

 )    (               مرتا  25 .2

  )    (               مرتا  90 .3

  

  

  06السؤال رقم 

ما هي املسافة اليت يقطعها  % 10كم/ سا على منحدر قدره   70مركبة تسري بسرعة  

  ثواين؟ 5خالل 

                                    )    (     مرت تقريبا       107 .1

 )    (         مرت تقريبا   117 .2

  )    (           مرت تقريبا 127 .3

  

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  07السؤال رقم 

ينص قانون املرور يف اجلزائر على معاقبة كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا 

  لرخصة سياقة صاحلة بالنسبة للمركبة املستعملة

 )    (  دينار 50أالف و 10حبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة مالية بني  .1

 )    (      ألف دينار 50ألف و 20غرامة مالية فقط ترتاوح بني  .2

 )    ( احلبس لفرتة ترتاوح بني شهر وستة أشهر  .3

  )    (ألف دينار  50ألف إىل  20احلبس من ستة أشهر إىل سنة وغرامة مالية من  .4

  

  08السؤال رقم 

  تصنف حمالفة األحكام املتعلقة باحلد من سرعة املركبات ذات حمرك ضمن 

 )    (         خمالفة من الدرجة األوىل. .1

 )    (        خمالفة من الدرجة الثانية.  .2

 )    (         خمالفة من الدرجة الثالثة. .3

  )    (         خمالفة من الدرجة الرابعة. .4

  

  09السؤال رقم 

املرور على أن العقوبات احملددة لكل درجة من املخالفات تنجر عنها غرامة ينص قانون 

  جزافية على النحو األيت:

 )   (خطأ  )    (دينار       صح  2500إىل  2000خمالفة من الردجة األوىل غرامة جزافية من  .1

 )   (خطأ  )    (دينار       صح  4000إىل  2000خمالفة من الردجة الثانية غرامة جزافية من  .2

 )   (خطأ  )    (دينار       صح  5000إىل  2000خمالفة من الردجة الثالثة غرامة جزافية من  .3

  )   (خطأ  )    (دينار       صح  6000إىل  4000خمالفة من الردجة الرابعة غرامة جزافية من  .4

  

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  10السؤال رقم 

  من بني املخالفات التالية، أي منها تصنف ضمن املخالفات من الدرجة الثالثة: 

 )    (                                          خمالفة األحكام املتعلقة باالستعمال اليدوي للهاتف. .1

 )    (        خمالفة األحكام املتعلقة بتجاوز السرعة املسموح qا.                                    .2

 )    (                                           خمالفة األحكام املتعلقة بالوقوف والتوقف اخلطريين. .3

 )    (سنوات يف املقاعد االمامية .               10خمالفة األحكام املتعلقة بنقل أشخاص أقل من  .4

 )    (صويت.                                       خمالفة األحكام املتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه ال .5

 )    (خمالفة األحكام املتعلقة بوضع إشارة مالئمة من قبل صاحب رخصة قيادة اختبارية.            .6

 )    (                    خمالفة األحكام املتعلقة بالتوقف والوقوف التعسفي املعيق حلركة السري.     .7

  )    (                                        خمالفة األحكام املتعلقة بالسري على اخلط املتواصل.    .8

  

  

  11السؤال رقم 

ينص قانون املرور املعمول به يف اجلزائر على توقيع عقوبة احلبس من سنة إىل ثالث سنوات 

ارتكب إحدى املخالفات التالية ألف دينار على كل سائق  200ألف إىل  50وغرامة مالية من 

  ترتبت عنه جرمية القتل اخلطأ:

     )    (اإلفراط يف السرعة                            .1

  )    (التجاوز اخلطري                               .2

 )    ( قيادة مركبة دون اجراء الفحص الدوري.     .3

 )    ( عدم احرتام االولوية القانونية                .4

  )    (السري يف االجتاه املمنوع                      .5

  

  

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  12السؤال رقم 

  من بني املناورات التالية ما هي املناورات املمنوعة على الطريق السريع؟ 

 )    (                        القيام بنصف دورة على الطريق .1

 )    (  الوقوف او التوقف يف الطريق أو على حاشية الطريق .2

 )    (                        السري على الطريق االستعجايل  .3

 )    (                                 استخدام املنبه الصويت  .4

  )    (                            تشغيل أضواء التقاطع eارا  .5

  

  

  13السؤال رقم 

  ألربع ثواين للتابع اآلمن تستخدمقاعدة ا 

 )    (                               املدنداخل  .1

  )    (             طريق مزدوج أو فردي االجتاه  .2

  )    (                            الطرق السريعة  .3

  

  

  14السؤال رقم 

  تكمن العالقة بني الكيس اهلوائي وحزام األمن يف:

 )    (             اهلوائي.حزام األمن حيمي السائق من قوة االرتطام بالكيس  .1

 )    (         استخدام الكيس اهلوئي يغين السائق عن استخدام حزام األمن. .2

   )    (                     ليس هناك عالقة بني حزام األمن والكيس اهلوائي.  .3

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  

  15السؤال رقم 

  يعرف شريط التوقف االستعجايل من خالل: 

 )    (           مرت 6مرتا والفراغ بني كل خطرين  20خطوط متقطعة طوهلا  .1

 )    (          مرت 5مرتا والفراغ بني كل خطرين  15متقطعة طوهلا خطوط   .2

  )    (            مرت 2مرتا والفراغ بني كل خطرين  10خطوط متقطعة طوهلا  .3

  

  

  16السؤال رقم 

  النقوش املتدرجة املوجودة على اإلطارات دورها هو:

  )    (                                            زيادة مساف الكبح .1

 )    (    تربيد اإلطار وطرد املاء إىل اخللف يف حالة السري حتت املطر .2

  )    (                              تقليل االلتصاق بني اإلطار والطريق .3

  

  

  17السؤال رقم 

  تقتضي قواعد السالمة املرورية أن تزداد مسافة األمان كلما 

 )    (          كانت الظروف طبيعية  .1

 )    (                    زادت السرعة  .2

  )    (    عند السري على الطريق السريع  .3

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  18السؤال رقم 

  من بني خمتلف األضواء التالية ما هي األضواء االجبارية يف املركبة 

 )    (  ضوء ضد الضباب      2 .1

 )    (  أضواء طريق            2 .2

 )    (  أضواء تقاطع            2 .3

 )    (           أضواء وضعية  2 .4

 )    (            أضواء غمازة  2 .5

  )    (             أضواء التأزم . 2 .6

  

  19السؤال رقم 

  عند مفرتق الطرق مىت تطبق أولوية اليمني؟

 )    (        تقاطع طرقات رئيسية فيما بينها.عند  .1

 )    (        عند تقاطع طرقات من نوع واحد. .2

 )    (        يف كل الطرقات. .3

  )    (        داخل املدن. .4

  

  20السؤال رقم 

  إذا كان السائق يسري باستخدام أضواء الطريق ، فمىت يتعني عليه استعمال أضواء التقاطع 

 )    (             سيارة يف االجتاه املعاكس.عند قدوم  .1

 )    (             عند الوصول إىل طريق ذات اجتاهني. .2

 )    (  عندما يطلب منه السائق يف اجلهة املقابلة ذلك. .3

   )    (              مرت . 600قبل التالقي على مسافة  .4

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  21السؤال رقم 

الرمسية أنه يتعني على السائق كلما طلب منه األعوان ينص قانون املرور الصادر يف اجلريدة 

  املؤهلون تقدمي الرخص التالية:

 )    (رخصة السياقة وعند االقتضاء شهادة الكفاءة املهنية.  .1

 )    (وثائق السيارة.                                         .2

 )    ( رخصة بالنقاط.                                       .3

 )    ( شهادة بيع املركبة ووصل أيداع طلب البطاقة الرمادية. .4

 )    ( البطاقة الرمادية.                                       .5

 )    ( حمضر املعاينة التقنية الدورية للمركبة.                   .6

 )    ( شهادة التأمني.                                        .7

  )    ( قسيمة ضريبة السيارات.                               .8

  

  22السؤال رقم 

 ما هو اهلدف من سن قانون املرور وعالمات املرور  

 )    (   التخفيض من سرعة املركبات املؤدية للحوادث .1

 )    (التخفيض من نسبة حوادث السري    .2

 )    (تسهيل حركة املرور    .3

  )    (إعالم السائق بواجباته أثناء القيادة    .4

  

  23السؤال رقم 

  مسافة الفرملة أو الكبح ترتبط

 )    ( باحلالة الصحية للسائق .1

 )    ( بقوة احملرك .2

 )    ( بسرعة السيارة  .3

  )    ( حبالة الطريق  .4



 
  )02الملحق رقم (

  

  24السؤال رقم 

  ما هي املسافة اجلانبية الواجب تركها عند جتاوز دراجة 

 )    ( مرت.نصف  .1

 )    ( واحد مرت  .2

 )    ( مرت  1.5 .3

  )    ( مرت 2 .4

  

  25السؤال رقم 

  يف الطرق اجلبلية الضيقة، وعند تقاطع عربتني تعوداألولوية إىل:

 )    ( العربة الصاعدة بالنسبة للعربة النازلة. .1

 )    ( العربة النازلة بالنسبة للعربة الصاعدة. .2

 )    ( للشاحنات واحلافالت.العربة اخلفيفة بالنسبة  .3

  )    ( احلافالت الشاحنات بالنسبة للعربة اخلفيفة. .4

  

  26السؤال رقم 

  كم / سا50مسافة االمان عند السري بسرعة 

 )    ( مرت  10حوايل  .1

 )    ( مرت  15حوايل  .2

  )    ( مرت  20حوايل  .3

  

  

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  27السؤال رقم 

  حامال لرخصة سياقة من الصنف بما هو الوزن اإلمجايل املسموح به إذا كنت 

 )    ( كغ.1500 .1

 )    ( كغ.  2500 .2

 )    ( كغ .3500 .3

  )    ( كغ .  4500 .4

  

  28السؤال رقم 

الصادر يف اجلريدة  376-11ما هي رخصة القيادة االختبارية املنصوص عليها يف القانون رقم 

 الرمسية

 )    ( رخصة مؤقتة للسياقة صاحلة ملدة سنة تسلم لكل مرتشح لنيل رخصة السياقة   .1

شهر تسلم لكل مرتشح جنح يف االختبارات  24رخصة مؤقتة للسياقة صاحلة ملدة  .2

التنظيمية تسلم عقبها حلائزها رخصة السياقة عندما ال يكون قد ارتكب أي خمالفة مرورية 

 )    ( أدت إىل سحبها 

  )    ( ؤقتة تسلم ألولئك الذي ارتكبوا خمالفة مرورية  رخصة م .3

  

  29السؤال رقم 

  نسبة الكحول يف الدم املسموح qا يف اجلزاءر هي  

 )    ( غ يف اللرت .1 .1

 )    ( غ يف اللرت. 0.6 .2

 )    ( غ يف اللرت .0.5 .3

  )    ( غ يف اللرت.0.1 .4

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  30السؤال رقم 

  جتنب السياقةما هي احلاالت اليت ينبغي فيها 

 )    (      عند ªاطل الثلوج واألمطار. .1

 )    ( نسيان أوراق السيارة. .2

 )    ( عند عدم التمتع باإلمكانيات البدنية والنفسية للسياقة. .3

  )    ( عندما أكون مرهقا . .4

  

   31السؤال رقم 

  ما هي االحتياطات الواجب اتباعها عند الفرملة على منحدر 

 )    ( بلوغ املنحدر.ختفيض السرعة قبل  .1

 )    ( الضغط على الفرامل بصفة متواصلة دون تقطع. .2

 )    ( استعمل فرملة احملرك مع ختفيض تدرجيي للسرعة قبل بلوغ eاية املنحدر  .3

  )    ( أفصل احملرك وأخفف من السرعة بضغوط متقطعة على الفرامل .4

  

  32السؤال رقم 

  عند جتاوز سيارة أخرى جيب على السائق

 )    ( . سم 50ترك مسافة ال تقل عن  .1

 )    ( . إشعار السيارة القادمة يف االجتاه املعاكس بالتخفيف من السرعة باستعمال أضواء الطريق .2

 )    (  إشعار صاحب السيارة اليت سيتم جتاوزها باستخدام املنبه الصويت .3

  )    ( .العودة إىل اليمني عند طهور السيارة اخللفية يف املرآة العاكسة  .4

  

  

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  33السؤال رقم 

  

  وفق ما هو موضح يف الصورة هل ميكن للسائق التجاوز؟

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال  .2

  

  

  34السؤال رقم 

  

  هل ميكنين جتاوز الدراجة اليت يف األمام مع ترك املسافة اجلانبية الالزمة

 )    ( نعم             .1

 )    ( ال               .2

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  35السؤال رقم 

  

  هل ميكنك التجاوز يف هذه احلالة؟

 )    ( نعم   .1

  )    ( ال  .2

  

  36السؤال رقم 

  

  بعد اإلشارة املوضحة يف الصورة هل ميكن لسائق املركبة 

  )    ( . نعم     1الوقوف     

 )    (  .ال     2              

  )    ( .نعم      1التوقف     

  )    (      . ال2             

  

  



 
  )02الملحق رقم (

  37السؤال رقم 

  

  مرت جيد سائق املركبة  150على بعد 

 )    ( عالمة ترك األولوية. .1

 )    ( عالمة قف. .2

  )    ( ال جيد أي عالمة. .3

  

  38السؤال رقم 

  

  

  يتم إجراء الفحص التقين لكل مركبة تزيد فرتة سريها عن سنتني 

 )    ( مرة كل ستة أشهر .1

 )    ( مرة كل سنة  .2

  )    ( مرة كل سنتني  .3



 
  )02الملحق رقم (

  

  39السؤال رقم 

  

  على طريق سريع مستوية الطريقة املثالية المساك املقود هي :

 )    (  01الطريقة املوضحة يف الشكل رقم  .1

 )    ( .02الطريقة املوضحة يف الشكل رقم  .2

 )    ( .03الطريقة املوضحة يف الشكل رقم  .3

  )    ( .04الطريقة املوضحة يف الشكل رقم  .4

  

  40السؤال رقم 

  

  يؤثر ضغط العجالت على كمية استهالك الوقود.

 )    ( نعم   .1

  )    ( ال    .2



 
  )02الملحق رقم (

  

  41السؤال رقم 

  

  الرمز الذي ينبه السائق بوجود عطل يف املركبة هو الرمز 

 )      ( باللون األزرق       .1

 )    (    باللون الربتقايل .2

 )    ( باللون األمحر     .3

  )    ( باللون األخضر  .4

  

  42السؤال رقم 

  

  األمامية أو اخللفيةعلى نفس احملور من حماور املركبة 

  ممنوع استعمال اطارين خمتلفني يف الشكل 

  )    ( نعم  .1

  )    ( ال .2

  ممنوع استعمال اطارين خمتلفني يف العالمة التجارية 

 )    ( نعم  .1

 )    (  ال .2



 
  )02الملحق رقم (

  

  43السؤال رقم 

  

  الدخان الصادر عن املركبة يشري إىل 

  بطارية غري صاحلة

 )    ( نعم  .1

 )    ( ال  .2

  استهالك غري عادي للزيت 

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال  .2

  

  44السؤال رقم 

  

  العالمات املوضحة يف الصورة تشري إىل 

 )    ( ممنوع التجاوز .1

 )    ( طريق ذات أولوية  .2

 )    ( ترك األولوية .3

  )    ( التقليل من السرعة لوجود خطر غري حمدد   .4



 
  )02الملحق رقم (

  

  45السؤال رقم 

  

  العالمات املوضحة يف الصورة تشري إىل 

 )    ( حذاري عدة منعرجات أوهلا على اليمني .1

 )    ( منعرج حنو اليمني  .2

 )    ( ممنوع التجاوز  .3

  )    ( إجباري الدوران حنو اليمني .4

  

  46السؤال رقم 

  

  يتعني على سائق املركبة ترك االولوية للسيارة اليت من جهة اليمني

 )    ( نعم  .1

 )    ( ال   .2

  على سائق املركبة أن ينحاز حنو جهة اليسار 

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال   .2



 
  )02الملحق رقم (

  

  47السؤال رقم 

  

  عليك القيام بتجاوزها؟ املركبة اليت أمامك متشي ببطء هل

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال   .2

  

  48السؤال رقم 

  

  يف هذا املكان خمصص لركن السيارات 

 )    ( نعم  .1

 )    ( ال   .2

 )    ( مبقابل  .3

  )    ( بدون مقابل .4

  



 
  )02الملحق رقم (

  49السؤال رقم 

  

  عند وقوع حادث مادي، إجراء معاينة ودية يعترب 

 )    ( أمرا إلزاميا  .1

 )    ( السائق خمري فيمكنه عدم إجراء املعاينة  .2

  )    ( أمر يوصى به حلماية حقوق السائق يف التعويض  .3

  

  

  50السؤال رقم 

  

التأمني على املركبة امر إلزامي ميكن السائق من احلصول على تعويض مادي مقابل ما 

  يلحقه qمن ضرر أو باملركبة 

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال  .2

  



 
  )02الملحق رقم (

  

  51السؤال رقم 

  

  بعد جتاوز اإلشارة املوضحة يف الصورة 

 )    ( كم / سا 30ميكن للسائق جتاوز سرعة  .1

 )    ( كم/ سا على األقل   30يتعني على السائق السري بسرعة  .2

  )    ( كم / سا   30مينع على السائق جتاوز سرعة  .3

  

  52السؤال رقم 

  

  مدلول اإلشارة املوضحة يف الصورة يعلم السائق بأنه:

 )    ( كم/سا .  30السرعة املنصوح qا ال تزيد عن  .1

 )    ( كم / سا .  30يسري بسرعة ال تقل عن جيب على السائق أن  .2

  )    ( كم/ سا.  30السرعة القصوى املنصوح qا هي  .3



 
  )02الملحق رقم (

  

  53السؤال رقم 

  

  هذه العالمة تعلم السائق ب:

 )    ( مرت 1300وجود ممرات عال بعد  .1

 )    ( مرت  1300عدد املمرات سوف يتقلص إىل ممرين فقط بعد  .2

  )    (  مرت  1300طريق فردي االجتاه على بعد  .3

  

  54السؤال رقم 

  

  العالمات املرورية األرضية تشري إىل أنه ميكن لسائق املركبة التجاوز 

 )    ( نعم . .1

 )    ( ال . .2

 هل ميكنك القيام بتجاوز املركبة 

 )    ( نعم . .3

  )    ( ال . .4



 
  )02الملحق رقم (

  

  55السؤال رقم 

  

  تعرضت مركبة السائق املوضح يف الصورة لعطل، يتعني عليه وضع مثلث العطب على بعد

 )    ( مرت  30 .1

  )    ( مرت  100 .2

  

  56السؤال رقم 

  

  اليوم هو يوم مجعة األطفال يف عطلة هذا يعين :

 )    ( ليس علي التقليل من السرعة  .1

 )    ( الصويت إن لزم األمر استخدام املنبه .2

 )    ( أحافظ على السرعة اليت أسري qا .3

  )    ( حىت لو تعلق االمر بيوم عطلة يتعني علي التقليل من السرعة .4



 
  )02الملحق رقم (

  

  57السؤال رقم 

  

ما جيمع بني كل هذه اإلشارات املرورية هو املنع الذي يعرفه السائق من أشارة دائرية 

  باللون األمحر وموضوع املنع موضح عليه 

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال  .2

  

  

  58السؤال رقم 

  

  هذه اإلشارة تعلم السائق بـ

 )    ( ضرورة استخدام حزام االمن .1

 )    ( كم / سا   e30اية السرعة الدنيا اإلجبارية احملددة ب  .2

  )    ( كم /سا  30السرعة القصوى املسموح qا هي  .3



 
  )02الملحق رقم (

  

  59السؤال رقم 

  

  يف هذه احلالة املوضحة يف الصورة ميكن للسائق جتاوز اخلط املتصل األبيض 

 )    ( نعم  .1

  )    ( ال  .2

  

  60السؤال رقم 

  

  هذه العالمة ميكن ان جندها 

 )    ( . ال 2             )    (       نعم . 1على الطريق               

  )    ( . ال 2          )    ( . نعم          1على علبة الدواء          



 
  )02الملحق رقم (

  

  61السؤال رقم 

  

  السيارة اليت يف املقدمة تسري ببطء هل ميكنين جتاوزها 

 )    ( نعم   .1

 )    ( ال  .2

  

  

  62السؤال رقم 

  

  اإلشارة املرورية املوضحة يف الصورة تشري إىل:

  )    ( . ال 2       )    ( . نعم        1مرت             100وجود ممر على سكة حديدية على بعد 

  )    ( . ال 2         )    ( . نعم      1ممر مع وجود حاجز                                          

  



 
  )02الملحق رقم (

  يوضح اإلجابات الصحيحة ألسئلة االختبار التحصيلي للربنامج )   (جدول رقم 

  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال

01  1  32  4.1  

02  3  33  2  

03  3  34  1  

04  3  35  1  

05  1  36  2.1  

06  1  37  1  

07  4  38  2  

08  3  39  3.1  

09  4.1  40  1  

10  7.4.3.2.1  41  3  

11  5.4.2.1  42  4.1  

12  3.2.1  43  3.2  

13  3  44  2.1  

14  1  45  3.2  

15  1  46  2.2  

16  2  47  2  

17  2  48  4.2  

18  5.4.3.2  49  3.2  

19  2.1  50  1  

20  4.1  51  3  

21  7.6.5.3.2.1  52  2  

22  4.3.2  53  1  

23  4.3  54  2.1  

24  2  55  1  

25  4.1  56  4  

26  2  57  1  

27  3  58  2  

28  2  59  1  

29  4  60  1.2  

30  4.3.2  61  2  

31  3.1  62  1.2  
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  )05الملحق رقم (

  

  ربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالمة املروريةالاجللسات اإلرشادية ضمن  ورةشبكة سري 

  اجللسة اإلرشادية األوىل

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

  

  

  

  

بناء العالقة بني الباحث 

  والسائقني

  

  

  

  

  

  مقياس اجتاهات السائقني
االختبار التحصيلي 

  للربنامج
  احلوار واملناقشة

  
تعريف و  ،إرشادية تعليميةدف بناء عالقة 0جللسة األوىل: التعارف وبناء األلفة تتضمن 

مة املستفيدين من الربنامج املقرتح لتعديل اجتاهات سائقي املركبات حنو السالالسائقني 
كما قام    ،أهدافهاإلرشادي و التعليمي التعريف بالربنامج  اوكذ، بعضالبعضهم املرورية ب

تعهد وفًقا لنموذج أُعّد هلذا الغرض يتضمن ال ،كل عضو بالتوقيع على تعهد كتايب
وااللتزام  ،ومكا]ا احملددين ،يف موعدهصص التعليمية واحلحبضور اجللسات اإلرشادية 

فضال عن  ،بتعليمات وقوانني وأنظمة الربنامج ومعايري ا_موعة وقواعد السلوك اجليد
توزيع مقياس اجتاهات السائقني حنو السالمة املرورية واالختبار التحصيلي لرصد درجات 

طة واألخرى فراد _موعتني إحدامها ضابالقياس القبلي ألفراد العينة متهيدا لتقسيم األ
  جتريبية.
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  )05الملحق رقم (

  اجللسة اإلرشادية الثانية

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

لة باملشكاستثارة االهتمام 

  املروية

  جهاز العرض 
  الكومبيوتر 

  شاشة العرض 

فيديو تثقيفي حول  

مشكلة حوادث املرور 

  يف اجلزائر

  احلوار واملناقشة

تتضمن اجللسة اإلرشادية الثانية قسمني اثنني مرتبطني مبوضوع الوحدة 

الدراسية األوىل املتعلقة مبشكلة حوادث املرور وأسبا0ا ودور العامل البشري 

يف الوقوف وراءها فضال عن مجلة من العناصر األخرى وفق ما سبق عرضه 

رشادية yدف إليف العنصر املتعلق مكونات الشق التعليمي، وألن اجللسات ا

أساسا إلزالة حالة التنافر املعريف املرتتبة عن املعارف اجلديدة فقد تشكل 

مضمون اجللسة اإلرشادية الثانية على هذا األساس من خالل حماولة استثارة 

اهتمام السائقني املستفيدين من الربنامج بطبيعة املشكلة املرورية واالخنراط 

ي الذي ثارها وهو ما تضمنه الفيديو التثقيفالواعي يف التقليل من حجمها وآ

عرض على أفراد العينة وهو عبارة عن حصة تلفزيونية إلحدى القنوات 

اجلزائرية واملوسوم حبوادث املرور ضمن حصة تلفزيونية حتمل اسم بعيون 

اجلزائرية، وعلى امتداد أكثر من ساعة من العرض هدفت اجللسة الستثارة 

كلة املرورية قبل فتح باب النقاش حول أهم حماور اهتمام السائقني باملش

الفيديو التثقيفي من أجل تصويب التوجهات والتمثالت العامة ألفراد العينة 

  حنو املشكلة املرورية  
  رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=6mMBxkPgx8A  
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  )05الملحق رقم (

  اجللسة اإلرشادية الثالثة

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

من أجل فهم العالقة بني 

دور السائق كمتسبب 

  رئيس يف احلوادث املرورية

  ز العرضجها

  الكومبيوتر

  شاشة العرض

  صور

فيديوهات تثقيفية حول 

عالقة السائق مبشكلة 

  حوادث املرور

  احلوار واملناقشة

تتضمن اجللسة الثالثة من حلقات الشق االرشادي للربنامج املقرتح على فرتتني طرح 

الربنامج  السائقني املستفيدين منقضية تورط السائقني يف حوادث املرور للنقاش مع 

لتصويت وتصحيح التوجهات غري املرغوبة حنو السالمة املروية اعتمادا على األساليب 

 والنظريات املتعلقة بتعديل االجتاهات ، بينما تتضمن الفرتة الثانية من اجللسة االرشادية

راء قامت آلعرض مموعة صور وفيديوهات تثقيفية حلصص تلفزيونية تضمن أوهلا سرب 

به قناة جزائرية خاصة حول غياب الوعي لدى السائقني لكسبب رئيسي يف حوادث 

السري بينما تضمن الثاين حلقة نقاش بعض رؤساء اجلمعيات ذات الطابع املدين حول 

عالقة األسباب الصحية والنفسية للسائق وعالقتها حبوادث ومن شأن هذه املضامني 

 السائقون ضمن حماور الوحدة الثانية املتعلقة بالسائقترسيخ املعارف اليت تلقاها 

 .واملشكلة املرورية

  رابط الفيديو األول:

https://www.youtube.com/watch?v=JX5rPBw8poU  

 رابط الفيديو الثاين:

https://www.youtube.com/watch?v=x2ZZalRu8Eg  
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  )05الملحق رقم (

  اجللسة اإلرشادية الرابعة

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

العناية باملركبة سبب 

   للسالمة املرورية

  جهاز العرض 

  الكومبيوتر 

  شاشة العرض 

  صور

 ةتثقيفي هاتفيديو  

  حول العناية باملركبة  

  احلوار واملناقشة

  

  

تتضمن اجللسة الرابعة طرح قضية سالمة املركبة وعالقتها بالسالمة املرورية مع السائقني 

املستفيدين من الربنامج وذلك لطرح خمتلف التمثالت والتوجهات اليت حيملها السائقون 

ية والسعي حنو تصويبها بينما يتضمن الشق الثاين عرض صور لكيفحنو موضوع املركبة 

مراقبة بعض أجزاء املركبة اعتمادا على كتاب أخالقيات الطريق كم تضمن ذات الشق 

عرض لفيديو تثقيفي لكيفية العناية بالفرامل ودورها يف السالمة املرورية باإلضافة إىل 

ة واليت ألضواء وخمتلف القطع املهمة يف املركبالعناية مبساحات الزجاج االمامي للمركبة وا

  تتصل بالسالمة املرورية للسائقني والركاب.

  رابط الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=ywPoulGEhKc 
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  )05الملحق رقم (

  اجللسة اإلرشادية اخلامسة

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

الوعظ الديين وعالقته 

  بالسالمة املرورية

  جهاز العرض 

  الكومبيوتر 

  شاشة العرض 

ول ح فيديو تثقيفي

خطبيت صالة اجلمعة 

حول موضوع حوادث 

  السري

  احلوار واملناقشة

اهات باجتتضمن مضمون اجللسة اإلرشادية اخلامسة مجلة من املوضوعات ذات الصلة 

سائقي املركبات حنو السالمة املرورية وحتديدا حنو قواعد ونظم السري على الطرقات من 

أجل ذلك وعمال مبقتضيات اخللفية النظرية ذات الصلة بإزالة حالة التنافر املعريف 

واسرتجاع حالة التوازن النفسي املرتتبة عن تلقي ضخ معريف متصل مبوضوع السالمة 

و دا على الطريق اجلانبية اليت تستهدف إثارة اجلانب الوجداين للسائقني حناملرورية واعتما

السالمة املرورية من خالل االستمالة بأسلوب احلوار واملناقشة وعن طريق الوعظ الديين 

من أجل ذلك جرى عرض فيديو خلطبيت صالة اجلمعة من أحد املساجد يتحدث فيها 

  ، ا بسياقة املركباتاالمام اخلطيب حول حفظ النفس وعالقته

  رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=HGZ89uShLR4  
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  )05الملحق رقم (

  اجللسة اإلرشادية السادسة

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

القيم املرورية وعالقتها 

  بالسالمة املرورية 

  جهاز العرض 

  الكومبيوتر 

  شاشة العرض 

 pptعرض 

حول القيم املرورية 

املتجذرة يف سلوك 

  السائقني

  

   احلوار واملناقشة

  

تضمنت اجللسة اإلرشادية السادسة مناقشات معمقة مع أفراد ا_موعة التجريبية حول 
اخلامسة املتعلقة باملعارف واملهارات ذات الصلة بتحقيق مضامني الوحدة الدراسية 

السالمة املرورية للوقوف على املكتسبات اجلديدة اليت حتقق وتصويب التوجهات غري 
املرغوبة حنو السالمة املرورية ومن مثة مت عرض مفصل حول القيم املرورية السائدة يف 

املركبة كوسيلة لعالقة بني السائق و وسط جمتمع السائقني وهي القيم اليت تعكس اختالل ا
تنقل وطي املسافات ومن بينها تلك اليت مت عرضها يف الدراسة التشخيصية وهي إدراك 

وهي قضية عميقة اجلذور، فحياة املدن ترتبط بعامل الوقت إىل حد  مفهوم الوقت،
تكيف ي بعيد، وهو األمر الذي يبدو أن قيم السائقني االجتماعية مل تستوعبه بعد، ومل

 األفراد مع إحداثيات هذه الُنقلة احلضارية، وإن خضعوا هلا فهم مل يستوعبوها بعد،
يضاف إليها القيم املتصلة برتاجع قيم الغريية واختاذ املركبة كمرآة عاكسة ملكانة الفرد 
داخل ا_تمع واضطراب العالقة مع املركبة فيتخذها السائق كأداة لتنفيس االنفعاالت 

املختلفة فضال عن قيم الذكورة اليت تعكسها رعونة بعض السائقني على والضغوط 
تعاين منها اجلزائر على وجه  -تزال وال –ونتائج هذه القيم اخلاطئة عانت الطريق  

التحديد، وترتفع فيها معدالت احلوادث النامجة عن قيادة الصغار للسيارات وانعكاساyا 
  على جممل حوادث املرور،
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   اجللسة االرشادية السابعة

  املدة  التموضع   احملتوى واألهداف  التقنية   الوسائل   عنوان اجللسة 

  اجللسة اخلتامية 

  مقياس اجتاهات السائقني

االختبار التحصيلي 

  للربنامج
/  

اجللسات اإلرشادية قام الباحث بتوزيع مقياس اجتاهات السائقني حنو مع اختتمام 

السالمة املرورية واالختبار التحصيلي للربنامج للوقوف على فاعلية الربنامج املقرتح يف 

  تعديل اجتاهت السائقني حنو السالمة املرورية

  ساعة 02  ]اية الربنامج

  



 
  )06الملحق رقم (

  تعديل اجتاهات السائقني حنو السالمة املروريةمنوذج درس من الشق التعليمي لربنامج ) 6(ملحق 

  

  /  رقم احلصة  الطريق ونظام املرور  الوحدة

  ساعة  3:30  احلجم الساعي  الشاخصات والالفتات املرورية  البطاقة 

  عالمات املرور اخلاصة بالتنبيه باخلطر.  األنشطة التكوينة 

  عالمات املرور اخلاصة بالتنبيه باملنع.

  عالمات املرور اخلاصة باإلجبار.

  عالمات املرور اخلاصة مبلتقى الطرق. 

  عالمات املرور اخلاصة باإلرشاد.

  العالمات األرضية ومدلوالEا.

  قيةمناذج بعض الوضعيات الطر 

وسائل وتقنيات 

  التنشيط

  وكتب القراءة اإلثرائة

املناقشة / احلوار / الصور / الفيديوهات 

  التوضيحية حول العالمات املرورية

  كتيب نظام السري.

  دليلي يف تعلم السياقة وقانون الطرقات

  التكوين األساسي يف جمال الرتبية الطرقية.

 دليل العالمات املرورية

  

اهلدف العام من 

  الوحدة 

  احرتام اشارات املرور

  املرجع

وزارة الرتبية املغرب : التكوين األساسي 

 يف جمال الرتبية الطرقية + دليل املكون يف

  جمال الرتبية الطرقية + كتيب السائق 

  متكني املستفيد من استظمار قانون املرور  الكفاية األساسية

  لطرقياوتوظيفه بشكل صحيح يف الفضاء 
  األهداف التعليمية 

  

  

  البطاقة الثالثة: الشاخصات والالفتات املرورية

  أوال: أفهم الوضعية املشكلة 

  

  
     

    

  

  

  

  

  –أجيب عن األسئلة  -

 طوال الطريق املؤدية إىل السوق؟ نتقد ابنهي بملاذا كان األ -

 أوراق السيارة؟ ليعملاذا طلب شرطي املرور من  -

 ؟رورئقا ملتزما بقانون املليصبح سا ليكيف تنصح ع -

  

  احلاج ابراهيم من ابنه علي أن يأخذه على منت السيارة إىل السوق لشراء بعض األغراض للبيت طلب 

السوق، كان األب يامر ابنه بالسري بتأين، مل يكن علي حيرتم اإلشارات املرورية ويستعجل يف الطريق إىل 

قبل تغري اإلشارة الضوئية وال حيرتم عالمة قف إال إذا رأى شرطيا، وكلما انتقد األب طريقة سياقة ابنه ، 

السوق  ع املؤدية إىلرد اإلبن بالقول أنه أصبح ماهرا يف القيادة وال داعي للقلق ، ويف إحدى الشوار 

جتاوز علي إشارة ممنوع السري يف االجتاه، وبعد بضعة أمتار فوجئ علي بوجود شرطي مرور يأمره 

 بالوقوف وتسليم وثائق السيارة لتحرير 



 
  )06الملحق رقم (

  ثانيا: أالحظ وأتعرف 

  : أتعرف عالمات التنبيه باخلطر 01النشاط رقم 

  إقرأ الوثيقة التالية وأفهمها: )أ

   
  

  

  

  

 بعض عالمات التنبيه باخلطر األكثر شيوعا:) ب

  الواجبات علة السائق اختاذها  مدلوهلا  عالمات التنبيه

  
  انتباه ممر الراجلني

التمهل ألن األسبقية للراجلني، 

  الذين يسمح هلم باملرور،

  
  انتباه أطفال املدرسة

التخفيض من السرعة والسماح 

  مبرور أطفال املدرسة،

  

  

 انتب خطر غري حمدد

 

  

  التخفيض من السرعة واحلذر،

  

  

 انتباه طريق كبرية متقاطعة مع طريق

  صغرية

  

املرور للسائقني األسبقية يف 

املتواجدين يف الطريق الكبرية أي 

  الذين أمامهم هذه العالمة

  

انتباه طريق صغرية متقاطعة مع 

  طريق كبرية.

أمام هذه العالمة، علي أن أمسح 

باملرور للسائقني الذين يوجدون يف 

  الطريق الكبرية أو الرئيسية

إشارات التنبيه تستخدم لتنبيه مستعملي الطريق بأن هناك خطرا قريبا، يلزم على السائق أن 

  من السرعة ويضاعف من احلذر من أجل سالمته وسالمة اآلخرين. خيفض

عالمة التنبيه مثلثة الشكل، حميطها أمحر، ويتوسطها رسم يشري إىل نوع اخلطر الذي ينبغي 

  التنبه إليه.



 
  )06الملحق رقم (

  

 انتباه انعطاف الطريق على اليمني.

  

السرعة و عدم التخفيض من 

  التجاوز وأخذ احلذر.

  

  انتباه اإلشارات الضوئية.

االستعداد الحرتام اإلشارة،إذا كان 

الضوء أمحر نتوقف،وإذا كان 

أخضر منر،وإذا كان أصفر نستعد 

  للوقوف.

  

 انتباه ملتقى الطرق.

  

  

االنتباه إلعطاء األسبقية للعربات 

اليت يكون ميينها خاليا من أية عربة 

  أخرى.

  أمأل اجلدول مبا هو مطلوب: )ج 

    

  الواجبات علة السائق اختاذها  مدلوهلا  عالمات التنبيه

  

    

  

    

  

    

  

    



 
  )06الملحق رقم (

  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

  

  :أتعرف عالمات املرور اخلاصة باملنع:02النشاط رقم 

  أقرأ الوثيقة التالية وأفهمها:

  

  

  

  

  

  

تعرف عالمات املنع من خالل إشارة دائرية الشكل حماطة بدائرة محراء اللون تفيد باملنع من بداية 

 اإلشارة إىل غاية وجود إشارة بنهاية املنع 



 
  )06الملحق رقم (

  الواجبات علة السائق اختاذها  مدلوهلا  عالمات املنع

  

ممنوع املرور على مجيع العربات ما 

عدا احلكومية وسيارات نقل 

  األموات.

أمنع نفسي من املرور من املمر 

الذي توجد يف مدخله هذه 

  العالمة.

  

  ممنوع االجتاه حنو اليسار.

  

  أمنع نفسي من املرور جهة اليسار.

  

غري مسموح يل أن أقوم بنصف   .قيام بنصف دورةممنوع الر 

دورة وأرجع من نفس االجتاه الذي 

  جئت منه.

  

جباري إمينع مواصلة السري والتوقف 

  النتظار خلو الطريق.

علي بالتوقف إجباريا حىت أمتكن 

من مراقبة مجيع االجتاهات والتأكد 

  لكي أمر. قمن خلو الطري

  

ممنوع التوقف أو ترك العربة يف هذا 

  املكان.

ممنوع علي أن أتوقف أو أترك عربيت 

يف املكان الذي به هذه 

العالمة،يسمح استثناءا الوقوف 

  األغراض بسرعة.لقضاء بعض 

  

ممنوع علي أن أقف بعربيت أو أن   ممنوع الوقوف أو التوقف.

أتركها يف املكان الذي توجد فيه 

  هذه العالمة.

  

ممنوع تشغيل املنبه الصويت يف 

  أماكن تواجد هذه اإلشارة.

ممنوع على أن أشغل منبه عربيت يف 

أماكن مثل املستشفيات والعيادات 

  الطبية...

  

مرور العربات اليت يتجاوز ممنوع 

  أمتار. 3.5علوها 

  جند هذه العالمة يف بعض القناطر.

ممنوع علي املرور من هذه 

القنطرة،إذا كان علو محولة عربيت 

  أمتار. 3.5يتجاوز 

  



 
  )06الملحق رقم (

 بعض إشارات qاية املنع األكثر شيوعا:

  اإلجراءات الواجبة على السائق  داللتها  عالمات �اية املنع

  

  

حتديد السرعة، تكون غالبا �اية 

  خارج املدن.

مسموح أن أجتاوز السرعة اليت كانت 

  حمددة يف السابق.

  

  
  �اية منع التجاوز.

هذه اإلشارة تعطيين احلق يف 

  التجاوز.

  
كلم يف   �60اية حتديد السرعة يف 

  الساعة.

مسموح بتجاوز السرعة أكثر من 

  ، خارج املدن ال داخلها.60

  

  

  تشغيل املنبه الصويت. �اية منع
مسموح للسائق أن يشغل املنبه 

  الصويت إذا كان يف حاجة إليه.

  أضع حتت كل إشارة مجلة حتدد معناها: -د

  

  

  

        ممنوع مرور الدراجات

 



 
  )06الملحق رقم (

 

  

  

.      

      

            

  

 

 

        

  

  

  

  المات اإلجبار:أتعرف ع: 03النشاط رقم 

 : أقرأ الوثيقة التالية وأفهمها

  

  

  

  

  

  

إشارات اإلجبار دائرية الشكل وملونة باألزرق، يتوسطها رمز أو سهم يدل على املعىن املراد 

 توصيله إىل مستعملي الطريق من اختاذ موقف أو قرار معني.



 
  )06الملحق رقم (

 بعض إشارات اإلجبار األكثر شيوعا:  -أ

  أحدد داخل اجلدول داللة العالمات املقرتحة، مع حتديد ما جيب على السائق فعله:

  اإلجراءات الواجبة على السائق  داللتها  عالمات اإلجبار

  

    

  

    

  اإلجراءات الواجبة على السائق  داللتها  عالمات اإلجبار

  
  اليمني.اجتاه إجباري إىل 

على السائق احرتام العالمة واالجتاه إىل 

  اليمني.

  

  
  على السائق إتباع أسهم العالمة.  إجبارية تتبع املدار.

  

  
  ممر إجباري للخيالة.

على السائق اختاذ احليطة واحلذر، أمام 

  هذه العالمة.

  

  
  ممر إجباري للحافالت.

على السائق اختاذ احليطة واحلذر، أمام 

  العالمة.هذه 

  

  
  خاص بالدراجات يممر إجبار 

علي أن أسلك هذا املمر إذا كنت 

  أمتطي الدراجة.



 
  )06الملحق رقم (

  

    

  

    

  

    

  :أتعرف إشارات ملتقى الطرق أو املدار: 04النشاط رقم 

  أقرأ الوثيقة التالية وأفهمها:

  

  

  

  

  

  

  

  

ملتقى الطرق هو املكان الذي يلتقي فيه طريقان أو أكثر، وقد وظفت إشارات خاصة 

مللتقيات الطرق واملدارات، ليسهل على السائقني ومستعملي الطريق معرفة من له حق 

 حىت يتفادى الوقوع يف احلادثة .األسبقية يف  املرور، 



 
  )06الملحق رقم (

  أكمل اجلدول:

  ما الذي يتعني على السائق فعله  مدلوال�ا  عالمات ملتقى الطرق 

  

    

  

    

  

    

  : أتعرف عالمات اإلرشاد:05النشاط رقم 

 أقرأ الوثيقة التالية وأفهمها:

  

  

  

  

  

  

  

 

ا أخضر، وتتوسطهتكون عالمات اإلرشاد مربعة أو مستطيلة الشكل، لوqا أزرق أو 

  رموز أو كلمات إلرشاد السائقني أو مستعملي الطريق على مؤسسات أو خدمات

  اجتماعية تفيدهم.
 



 
  )06الملحق رقم (

  أكمل اجلدول:

  مدلوالEا   عالمات ارشادية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
  )06الملحق رقم (

  العالمات األرضية ومدلوال�ا : 06النشاط رقم 

 مدلوهلا:أتعرف وضعيات التجاوز أثناء السياقة وأفهم   -أ

   

  

  

  

 

 

  

  جيوز لسائق السيارة الزرقاء أن يتجاوز السيارة احلمراء ألن اخلط متقطع.�  -ب

  

  

  

  

  

  

 جتاوز السيارة اخلضراء ألن اخلط متصل. ءال جيوز لسائق السيارة البيضا �  -ت

  

  

  

  

  

في التجاوز  الحق -1
مع وجود الخط 

 المتقطع

عدم  -2
التجاوز 

مع وجود 
الخط 

 المتصل
 



 
  )06الملحق رقم (

  

 

  

  

  

             

                 

  

  

جيوز لسائق السيارة الصفراء جتاوز السيارة اخلضراء لوجود خطني واخلط  �  -ث

 املتقطع جهة اليمني.

  

 

 

     

  

  

  

  

متصل جهة اليمني أي  طلوجود خ ءللسيارة الزرقاء جتاوز السيارة احلمراجيوز  ال�  -ج

 جهة السيارتني معا.

  

  

الحق في التجاوز مع وجود -3
 خطين أحدهما متقطع يمينا

عدم الحق في التجاوز لوجود -4
خطين، والخط المتصل على يمين 

  السائق



 
  )06الملحق رقم (

 أتعرف وضعيات املرور عند ملتقى الطرق: -ب

  

  

  

  

  

  

األسبقية يف هذا امللتقى لليمني, ومبا أن الطريق على ميني السيارة الصفراء ختلو من وجود أي    �

  .سيارة، فلها حق األسبقية مث تليها السيارة اخلضراء مث احلمراء فالبيضاء وأخريا السيارة الزرقاء

  

  

  

  

  

  

  

  

   

عالمة "قف"جترب السيارة الزرقاء والشاحنة على االنتظار إىل حني خلو مجيع طرق امللتقى،وتبقى �        

السيارة البيضاء والصفراء يف نفس الوقت مث السيارة اخلضراء بعد انصراف السيارة األسبقية هنا لدى 

 البيضاء.

  

  

  

ملتقى الطرق بدون -1
 إشارات.

ملتقى الطرق  -2

 بوجود عالمة قف



 
  )06الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعطى األسبقية للمدار أي للعربة اليت تدخل املدار قبل غريها، ومن هنا على السيارة البيضاء أن تتوقف  �

  لتفسح ا�ال للسيارة الزرقاء ألqا السباقة لدخول املدار.

  

  

  

  

  

  

  

نفسجية، ومبا أن الراجلني باشروا عبور الطريق من املمر الضوء األخضر يعطي حق املرور للسيارة الب�

  املخصص هلم، فإن األسبقية تعطى هلم وعلى السيارة التوقف فاسحة ا�ال هلم للعبور.

  

  

  

  

ملتقى الطرق( المدار ) به إشارات -3
  "' ليس لكم حق األسبقية"

 

ملتقى الطرق بإشارات ضوئية -4
 مع وجود ممرات للراجلين



 
  )06الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

تدخل شرطي املرور لتنظيم السري حيتم على السائقني اتباع أوامره، دون األخد بعني االعتبار  �      

  اإلشارات الضوئية.

  مناذج بعض الوضعيات الطرقية  07نشاط رقم 

  اتعرف على السيارة اليت هلا حق املرور أوال 

  

ملتقى الطرق مع وجود -5 

اإلشارات الضوئية باإلضافة إلى 

 شرطي المرور



 
  )06الملحق رقم (

 

  

  

  



 
  )06الملحق رقم (

  أستنتج 

 سالمته وسالمة اآلخرين.من واجب كل سائق عربة أن حيرتم قانون السري لضمان 

  إشارات املرور هي لغة التفاهم بني الطريق والسائقني, �        

  تنقسم إشارات املرور إىل جمموعات عدة هي: �        

 إشارات التنبيه باخلطر، مثلثة الشكل وحميطها أمحر.    -أ

 إشارات املنع، دائرية الشكل، حميطها أمحر.   -ب

 زرقاء اللون. إشارات اإلجبار، دائرية الشكل،  -ت

إشارات ملتقيات الطرق عبارة عن إشارات ضوئية، أو عالمات مثلثة الشكل، أو عالمة "قف"   -ث

 دائرية الشكل أو ذات أضالع مثانية.

عند وجود اإلشارات الضوئية والعالمات املرورية األخرى يف ملتقى الطرق، فإن احلكم واألسبقية تعطى �          

 لألضواء.

لغي املرور وال يكتفي فقط باملراقبة، فإنه حيظى باألسبقية وقراراته ت مة وجود شرطي ينظيف حال  �     

  باقي اإلشارات املرورية األخرى.

 أقوم وأدعم . 08

  حدد مدلوالت اإلشارات التالية 

                                                        .                                                                                  

                                                           

                                                         

  

  



 
  )06الملحق رقم (

  أصف الوضعية وأحددها 

  

  أحدد مدلوالت كل عالمة 

  

  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................  




