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-أزمة حوادث المرور أنموذجا -  
 

 



 لية:االشكا

ىموم طرح إلى  عمى غرار اإلذاعة المختمفة الجزائرية تسعى وسائل اإلعالم

إلقاء الضوء عمى عمى ضرورة التأكيد ب وذلك، المختمفة ومشاكل المواطنين الحياتية

التوعية والحد من  من أجل تعاني منيا الدولواالزمات التي يمكن أن  القضايا الممحة

ويتم ذلك عن طريق االىتمام  ،األزمات والكوارثالخسائر الناتجة عن مختمف ىذه 

رشادية تناسب كل مرحمة معينة، في إطار حممة متكاممة  بإعداد برامج توعية تعميمية وا 

تحث عمى العمل اإليجابي والفعال لتفادي األخطار التي تؤدي إلى خسائر في المال 

 .واألرواح

ع التي يفترض عمى من بين أىم المواضي"أزمة حوادث المرور" يعد موضوع 

نظرا لما  ،والتركيز عمييا معالجتيا طرحيا عموما واإلذاعة خصوصا وسائل اإلعالم

 حوادث المرور تعد أكبر المعضالتف، لغة وعمى مستويات كثيرةفي ذلك من أىمية با

وىو األمر  ،مدن وزيادة امتالك السياراتالتالتي يميزىا  حياتنا المعاصرةفي  واألزمات

في زيادة حوادث المرور بشكل ممفت لالنتباه خاصة إذا تعمق األمر  وبشدة الذي ساىم

عاقات مدى الحياة  .بخسائر في األرواح وا 

معموم أن حوادث المرور مشكمة عالمية تعاني منيا جميع الدول بنسب وكما ىو 

إلحصائيات حوادث المرور بالوطن يظير لو جميا خطورة الوضع  والمتتبعمتفاوتة، 

حيث تشير معظم ىذه اإلحصائيات إلى أن نسبة الوفيات واإلصابات  ر،بالجزائ

  المسجمة في بالدنا مرتفعة إذا ما قورنت بتمك في الدول المتقدمة.



المجال قد دقوا ناقوس الخطر نظرا لمتصعيد الخطير الذي  ىذا والمسؤولون في

د دراسات ضرورة إعدا عمينا وىذا ما يحتم آلت إليو حوادث المرور في بالدنا

التصدي لتمك الحوادث عمى وتضافر الجيود من أجل  المروريةلمسالمة  استراتيجية

اعتبار أنيا مسؤولية تقع عمى عاتق مختمف فئات المجتمع، وأيضا األجيزة 

 والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وسائل اإلعالم عمييا أن تأخذ عمى عاتقيا مسؤولية توعية  عمى ىذا األساس فإن

لجماىير من مخاطر الطرقات وتحقيق أقصى شروط السالمة المرورية من خالل ا

البرامج التوعوية والتحسيسية واإلرشادية عمى غرار الدور الذي يمكن أن تقوم بو جيات 

واألمن عبر  ن، المركز الوطني لمحمايةالعامة لألم أخرى كوزارة النقل ، المديرية

 .اتالطرق، والجمعيات وغيرىا من القطاع

اإلذاعة لمتعرف عمى الدور الذي تقوم بو ومن ىنا جاء موضوع ىذه المداخمة 

الذي بات أزمة حقيقية تؤرق الجميع  في الجزائر الجزائرية في موضوع حوادث المرور

 عبر اإلذاعة مواطنين ومسؤولين، وأيضا التعرف عمى الحمالت التوعوية المرورية

مستوى عند جميور المستمعين ورفع  مروريةنشر ثقافة السالمة ال وكيف تساىم في

 . لدييم الوعي المروري

ونظرا لضيق الوقت تعذر عمينا انجاز دراسة ميدانية ولكننا حاولنا استقراء نتائج 

بعض الدراسات العممية التي تطرقت إلى ىذا الموضوع بالتحميل واستقصاء آراء 

عة الجزائرية ودورىا في ايجاد المستمعين حول المضامين اإلعالمية التي تبثيا اإلذا

 .حمول واقعية لمتقميل من حوادث المرور



المفاىيم التي نراىا ميمة في بحثنا  ضععمى ب ارتأينا في البداية أن تمقي الضوء

 ىذا لعل أىميا ما يمي:

واجه الكٌان اإلداري تعبر عن لحظة حرجة وخطٌرة تتسم بالحسم ت :األزمة-1

تضعه فً  حٌثت ذاته صعوبة حادة أمام متخذي القراروتمثل فً الوق فتحدد مصٌره

مأزق االختٌار بٌن ما ٌمكن أن ٌتخذه من قرارات فً ظل الشعور السائد بعدم التأكد، 

وقصور المعارف، واختالط األمور بعضها مع البعض اآلخر بحٌث تتداعى أمامه 

فٌما بعد وما  األحداث، وٌلوح أمامه المجهول لما ٌمكن أن تؤول إلٌه أمور األزمة

تتمخض عنه النتائج
1
. 

ن في عناصر النظام االجتماعي في ظل حاالت من التوتر ىي خمل وعدم تواز و 

عجز لدى األفراد وعدم القدرة عمى اقامة عالقات اجتماعية وانسانية. والقمق والشعور بال

وعميو فان األزمة تحدث دون سابق إنذار وتسبب فقدانا لمسيطرة عميو من جية أو عمى 

والخوف ويتطمب تدخال سريعا  المواقف المصاحبة ليا ما يتسبب في حاالت من الذعر

 ة. ل مستعجمة لتفادي النتائج السمبيمن أجل إيجاد حمو 

 :التوعية المرورية -2

كما يعرف عمى ، فيم وسالمة اإلدراكلغة ىو: ال الوعيبداية نشير إلى أن مفيوم 

في قواميس المغة العربية َوَعْيُت كما وردت  أنو الحفظ والتقدير وسالمة الفيم واإلدراك،

الِعْمَم أِعيِو َوْعيًا. ووَعى الشيء والحديث َيِعيو َوْعيًا وَأْوعاه: َحِفَظو وَفِيَمو وَقِبَمو، فيو 
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مشعان الشاعري: مفهىم األزمة، خصائصها ومراحل نشىئها، متىفر على المىقع:   - 

https://hrdiscussion.com/hr32773.html :سا.51، على 8152-51-51، تاريخ السيارة 
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عمماء النفس أنو شعور الكائن الحي بما في نفسو وما  من جية أخرى يرى ،2 واع  

 (. 2بو  )يحيط 

فمقد تباينت التعاريف والرؤى اتجاه تعريف ىذا المفيوم، وىذا  المروري الوعيأما 

من خالل ما عرضوه في دراساتيم وبحوثيم. وعميو يمكن أن نعرفو عمى أنو "تعزيز 

اليقظة الحسية والمعرفية واإللمام الواسع بكل ما يتعمق بالمرور من مركبة، طريق، 

ابا عمى الشخص وحسن قيادتو ومراعاتو إشارات أنظمة وقوانين، وىذا ما ينعكس إيج

 3لألنظمة المرورية المختمفة.

 مرتبطةأساسية  بمعموماتأن الوعي المروري ىو اإللمام  السميمانيكما يرى 

  .4ن أثناء السير وفي المواقف الطارئة والحوادثبمواقف يتعرض ليا المشاة والسائقو 

الطرق من اصطدام  ورية فيي كل ما يتعرض لو مستخدموأما الحوادث المر 

، الركاب السائقين وغيرىم ودعس وانقالب وسقوط ونحو ذلك سواء تعمق األمر بالمشاة

 .5، قطارات، شاحنات وحتى حيواناتميما كانت الوسيمة التي تنقميم سيارات
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استفحمت  وأزمة حقيقية لقد أصبحت حوادث المرور تشكل ظاىرة خطيرةوعميو، 

نتيجة في مجتمعنا في السنوات األخيرة، تحدث نتيجة الصطدام وسائل النقل المختمفة 

اإلخالل بأحد القواعد المرورية وينجر عنيا حوادث مأساوية وخسائر بشرية وحتى 

 مادية.

 ورية:عناصر السالمة المر -

أن ىناك مجموعة من العناصر التي تتكامل مع  من خالل ما سبق يتضح لناو 

خاصة  حوادث المرور بعض من أجل إحداث سالمة مرورية نتفادى من خالليا

 المميتة وتتمثل في:

في معظم  ارئيسي اسببيعد  "شاةم"أو  "مركبة"سواء أكان قائد  :البشري العنصر-أ

اجتماعية،  سواء كانتعظم الظروف التي تحيط بو الحوادث، فاإلنسان يتأثر بم

اقتصادية، نفسية وغيرىا، وعميو فقد تضمنت نصوص قانون المرور الحد األدنى من 

الشروط الواجب توفرىا لدى قائد المركبة التي من شأنيا حماية نفسو ومن يركبون معو 

وعدم  تراميماواحعمى السائق مراعاة قوانين المرور وحسن تطبيقيا و في المركبة. 

احترام م جية أخرى. وعمى المشاة كذلك ن جية والحفاظ عمى سالمة مركبتيم التيور

عطاء الطريق حقيا  .ىذه اإلشارات وا 

 سالمة المركبةالعنصر اآلخر والذي ال يقل أىمية عما سبق ىو -ب

التي تحافظ عمى سالمة الفرد، وتقع مسؤولية  واملوىي من العوصالحيتيا لالستعمال 

  يانتيا عمى األفراد.ص



ووعي السائق بيا والعمم بجميع العالمات والخطوط  الطريق السميمكما أن -ج

األرضية ومدلوالتيا يساعد عمى القيادة اآلمنة، كما عمى الجيات المسؤولة أن تسير 

وتحسينيا فكثيرة ىي الحوادث التي كان أىم أسبابيا حفر أو  الطرق عمى الحفاظ عمى

أو عيوب ىندسية ناتجة عن التصميم الخاطئ أو  طرق غير عمميةمميالت وضعت ب

 .المنعطفات الخطيرة، باإلضافة إلى غياب اإلنارة أحيانا وخاصة في األماكن النائية

 أهمية التوعية المرورية:

إن اإلحصائيات الخاصة بحوادث المرور والنتائج المأساوية التي تخمفيا ىذه  

اسة والعاجمة لوعي مروري فعال تتشارك في إحداثو جميع األخيرة تبين لنا حاجتنا الم

مؤسسات المجتمع، ليكتسب الجميع ثقافة مرورية تساىم في التقميل من حوادث المرور 

وخطورتيا في حالة حدوثيا، وفي ذلك ضمان لسالمة اإلنسان وممتمكاتو والحفاظ عمى 

ل الخطوة األولى لموقاية من مقومات المجتمع البشرية واالقتصادية. وعميو فالتوعية تمث

 الحوادث المرورية والوقاية دائما خير من العالج.

 أهداف التوعية المرورية:

إعالم الجماىير سائقين، ركاب ومشاة بالقوانين واألنظمة والتعميمات الخاصة -

  .6سموكيم وفق ىذه القوانين واألنظمةبالمرور، ىذا ما يساىم في تعديل 

من قبل مختمف الجيات الرسمية العمل عمى توحيد كافة الجيود التي تبذل -

 التي تعنى بالتوعية المرورية ورفع مستوى التنسيق فيما بينيا.
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 محاولة تكوين نسق قيمي سموكي مروري لدى األفراد.-

 تعويد الناس عمى التقيد بإشارات المرور سواء كانوا صغارا أ كبارا.-

 . بين المواطنين ورجال األمن وخمق ثقة محاولة تقوية العالقة-

 والتوعية المرورية:  اإلذاعة

ىي تكاثف  ذاعةاإل عبرأن التوعية المرورية اإلعالمية بداية يجب أن نفيم 

ىذه  لجعل الناس يمتزمون بقواعد وقوانين السير المرورية، ومحاولة استخدامجيود 

لمحد من فداحة الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث المرور، وتنمية الشعور الوسيمة 

ي اآلثار السمبية سؤولية وتجنب أخطاء تجاوز أنظمة المرور وكل ىذا من أجل تفادبالم

في تنمية وتعزيز  عبر اإلذاعة وتتجمى أىمية الحمالت المرورية لحوادث المرور.

وآداب السالمة المرورية من أجل تجنيبيم الوقوع عارف المتمقين حول قواعد وقوانين م

ا بإنتاج مواد ومضامين إعالمية ذات طابع في حوادث سير محتممة، ويتم كل ىذ

 واجتماعي.إنساني 

اسعة وفي مجاالت فاإلعالم اآلن يسيطر عمى جل حياة األفراد، مما جعل آثاره و 

المجتمع، حيث أن اإلعالم ىم في تنمية الوعي المروري لدى أفراد عدة، كما أنو يسا

تمع عمى اختالف بجميع أشكالو والمسموع بشكل خاص يخاطب جميع أفراد المج

ويمكن توظيفو كأداة ىامو تتكامل مع مؤسسات المجتمع األخرى  فئاتيم وتوجياتيم،

 وتتكاثف جيودىا من أجل توعية مرورية فعالة ومخططة.

فاإلذاعة وسيمة إعالمية قريبة من الناس تسمع مشاكميم وتحاول تقديم الحمول 

 توعيةة وبرامج وحمالت الممكنة موظفة في ذلك مضامين ورسائل إعالمية ىادف



إلى  إيصاليامخططة، بحيث تقدم األفكار التي تريد الجية المسؤولة عن حممة التوعية 

قناعوالجميور المستيدف  لى الجميور إولكن ال يجب أن تصل ىذه الرسائل  بيا، وا 

وانتيى ولكن يجب ان تخمق لدييم اتجاىات وتصرفات سموكية ايجابية نحو سموك 

ولذلك فإنو من الميم أن يقوم القائمون عمى برامج التوعية  ن المرور،القيادة وقانو 

المرورية بالدراسة المتأنية والمعمقة ليذه األفكار وتبسيطيا وجعميا مقبولة وغير مممة 

 باستخدام أساليب عرض مشوقة عممية وتخويفية أحيانا. 

التوعوية فيما عدة تستعمميا اإلذاعة إليصال الرسالة  اىناك طرقأن وكما نعمم 

يخص مجال المرور حيث يمكن التطرق إلى حادث يتعمق بالمرور عبر مواجيزىا 

كما يمكن التطرق  عن الظاىرة، أو تنظيم أبواب مفتوحة لمحديث ونشراتيا اإلخبارية،

إلى موضوعات تخص المشكمة المرورية عن طريق حصص خاصة، حوارات ونقاشات 

تنمية ثقافة الوعي  جال لمحديث عنيا ومحاولةيتم فييا استضافة متخصصين في الم

 ية من مخاطر الطرقات، وعميو فإن اإلعالم في ىذا المجال يساىم في :المروري لموقا

ألمن من خالل القائم باالتصال في مجال المرور مساعد دائم لرجل ا جعل -

عاون بين التغطية اإلعالمية الحتياجات الجميور في ميدان المرور، ىذا ما يستمزم الت

 الطرفين اإلعالمي واألمني.

ي تركز عمى إشراك تساىم النوادي اإلعالمية والحصص المفتوحة خاصة الت -

عالقة بين المستمع ورجال "التفاعمية" التي من شأنيا أن تقوي ال المستمع عمى تشجيع

األمن والمتخصصين، كما ترفع الوعي العام بالمشكالت وفق شعار: استمع، ناقش 

 وطبق.



توصمت إليها بعض الدراسات المشابهة لموضوع عرض ألهم النتائج التي 

 :بحثنا

قبل عرض أىم النتائج نشير إلى أننا اطمعنا عمى دراسة الباحثة تباني عبير 

الخاصة بالتوعية والتي كان موضوعيا حول فعالية الحمالت اإلعالمية اإلذاعية 

 .المرورية والمقدمة من طرف إذاعة سطيف المحمية

وأيضا دراسة أحمد محمد أحمد عمر حول: دور اإلعالم األمني في التوعية 

المرورية وخفض معدالت حوادث المرور، وأخيرا دراسة الباحثة ىبة شعوة الموسومة بـ: 

دور القناة اإلذاعية األولي في التوعية المرورية دراسة تحميمية وميدانية. وفيما يمي 

 ييا حوليا الدراسات السابقة نعرضيا كما يمي:عرض ألىم النتائج التي اتفقت ف

 اىتماماال تمق  اإلذاعة الجزائريةالمرورية في  التوعيةأكدت الدراسة أن برامج *

ظير من خالل قميمة جدا مقارنة بالمضامين االخرى، وتىي كبيرا من قبل المسؤولين و 

، ماعية األخرىالتغطية اليومية لحوادث المرور أو  نقل ما تنظمو المؤسسات االجت

 . فيما يتم تنظيم أيام مفتوحة أحيانا لكنيا غير كافية

تحظى بفاعمية  التي تقدميا اإلذاعة الدراسة أن برامج التوعية المرورية بينت*

متوسطة فيي عمى الرغم من كونيا مصدرا لممعمومات بالنسبة لمسائقين إال أن قدرتيا 

 ية لمسائقين محدودة.عمى التأثير في الجوانب الوجدانية والسموك

تبين لنا كذلك أن السائقين لدييم شعور بالخوف من الطرق، ويظير ىذا *

والمغامرات التي  الخوف من خالل نقاشاتيم التي ال تخمو من قصص حوادث المرور

 .عاشوىا في فترات عمميم



 الكبار المستجوبين لدى المرورية التوعية بقضايا أكثر اىتماما ىناك أن اتضح*

  .بيا قاموا التي المرورية بمغامراتيم ومعجبون يفتخرون فيم الشباب أما السن، في

 ضف ،كفايتيا وعدم أوال نقصيا في تتمثل النقائص بعض البرامج ىذه يتخمل*

 .ليا الممنوحة الزمنية المدة وقمة بثيا وقت مالئمة عدم إلى

 كما ألىميتيا، امجالبر  بيذه أكبر اىتمام ىناك يكون أن المستجوبون اقترح وقد* 

 لمعمل خروجيم وقت ألنيا الصباحية الفترة ىو البرامج ىذه لعرض وقت أفضل أن رأوا

 .مركباتيم في السائقين أغمب وتواجد

 الروح تنمية في تساىم اإلذاعة أن األخير في القول يمكن وخالصة وكنتيجة

 ةالسياق وحسن المرور قوانين احترام مجال في المواطنة قيم ترسيخ عن اإلنسانية

شاعة  يصاحبيا برامج خال من المستمعين جميور عند المروري واألمن الحس وا 

رشادات نصائح  العقمي الجانب في فيو وتِؤثر المستمع تسميل صورة في تقدم وا 

 .والوجداني

 لتمكين المرورية التوعية لبرامج أكثر وقتا تخصصو  تكثف أن اإلذاعة عمى أنو 

 حمالت في واإلقناع الجذب أساليب من تطور أن عمييا كما لييا،إ االستماع فرصة

 كما .لمعرض المناسبة األوقات اختيار مع عمييا لإلقبال المستمع تدفع حيث التوعية

 قريبة تكون حتى والبسيطة السيمة والمغة المحمية اتالميج استخدام عمى تركز أن عمييا

  .المستمعين من

 في التواجد وحرية المرور حوادث أنباء تغطيةل اإلعالم رجال أمام الفرصة إتاحة

بالغيم الحوادث، أماكن  .الحوادث وقوع أثناء كذلك وا 



 االىتمام مع بالمجال ميتمين يكونوا أن البرامج من النوع ىذا عمى القائمين ىعم

 في فقط الرسمية المصادر عمى التركيز وعدم الجذب، وعوامل اإلخراج وفنيات بتقنيات

 خمق ومحاولة انشغاالتيم عرض في الميتمين المستمعين جميور شراكوا بل البرامج

 .االثنين بين تفاعل

إثراء الحصص بمختصين في المجال من رجال شرطة، حماية مدنية ودرك نظرا 

 لتكونيم في مجال التوعية المرورية ومعرفتيم بسبل الحد من خطورتيا.

السائقين وفتح مجال  التركيز عمى التفاعل في ىكذا برامج من خالل اشراك

سياقة من أجل الحرية أماميم لمتحدث بصراحة عن المشاكل التي يواجيونيا أثناء ال

 إيجاد حمول واقعية.


