
)دراسة ميدانية في والية غليزان ( في الوقاية من حوادث المرور التكوين دور
يعقوب بوزيان/ د

المركز الجامعي غليزان

ملخص البحث 

ا البلدان األوروبية االوقائيةإن التدابري أعداد احلوادث والقتلى واجلرحى إىل نصف ما  خفضتليت اختذ
ا من بني الدول اليت سجلت أما يف اجلزائر,كانت عليه يف سبعينيات القرن املاضي  فقد أفادت اإلحصائيات بأ

حيث مست , األجرةسياراتاملتخذة تكوين سائقيالوقائيةمن التدابريو ,  ا نسبة عالية من هذه احلوادث 
ا الباحث عن 2002ية كل السائقني الذين التحقوا باخلدمة منذ سنة هذه العمل وقد كشفت الدراسة اليت قام 

م ملعارف ومهارات يف  السياقةبعض اجيابيات الربنامج التكويين لفائدة سائقي سيارات األجرة منها اكتسا
. واإلسعاف واحمليط املهين والصحة املهنية 

:الكلمات المفتاحية 

-التكوين  - سائقي سيارات األجرة -املرور حوادث

Résumé

Les mesures préventives prise par les pays européens qui ont réduit le nombre d’accidents et de
décès et de blessures à la moitié de ce qu’elle était dans les années soixante-dix du siècle dernier .
Alors qu’en Algérie , a rapporté les statistiques oui ont enregistré un pourcentage élevé ces
incidents . des mesures préventives prises pour former les chauffeurs de taxi . ce processus a
touché tous les chauffeurs de taxi qui ont rejoint le service depuis 2002 .  l’étude menée par le
chercheur a révélé certains des aspects positifs de programme de formation à l’intention des
chauffeurs de taxi , y compris l’acquisition des connaissances et des compétences dans la
conduite et la santé au travail .



:مقدمة 

انظر ( األوروبيةراجع أعداد الضحايا يف كثري من الدولإن جهود الوقاية من حوادث املرور سامهت يف ت
هذه اليت ترمي إىل احلد منهود مثل اجلزائر على مضاعفة اجلأخرى وذلك يشجع دوال , ) 01اجلدول رقم 

.الظاهرة اخلطرية 

)Vincent , 2003: 46( اخنفاض قتلى حوادث املرور يف أوروبا :01اجلدول 

19701975198019851990199519961997199819992000
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1208827690772634582514489499514498الدانمرك

1055910551541649441404438400431396فنلندا

1644514355136721138711215889185418444891884878079فرنسا

540586564410478437453472458413415ايرلندا

1102510272922077007151703366886724632666336410ايطاليا

132124987970707160575876اللكسبورغ

31812321199614381376133411801163106610901082هولندا

77716679623953425402376537403743358135643580بريطانيا

13071172848808772572737541531580591السويد

ني من اجلدولحيث يتب, االحتاد األوريب قتلى حوادث املرور يف دولتطور اخنفاض01نالحظ يف اجلدول
في سنة ف, عرفت فيها أوروبا تراجعا يف أعداد القتلى من سنة إىل أخرى 2000إىل 1970أن الفرتة من 

موع ما أما جم, 2000يف سنة 7503وتراجعت هذه احلصيلة إىل , قتيل 21653سجلت أملانيا 1970
يف سنة 31076ى إىل وتراجع هذا العدد من القتل, قتيل 69961فهو 1970الدول األوربية يف سنة سجلته

2000.

سنة اخنفض أعداد الضحايا إىل 30ففي , 1970إن قتلى حوادث املرور يف أوروبا عرف اخنفاضا كبريا منذ 
التحسن الذي عرفته دول ,النصف يف الوقت الذي تزايدت فيه حظرية السيارات إىل ضعف ما كانت عليه



اإلحتاد األورويب يعود إىل عوامل متعددة ، حتسني البنية التحتية ، التقدم يف صناعة السيارات ، تعزيز القوانني 
) . Vincent Tournier , 2003:  46( املرورية و التغريات يف السلوك 

املـؤرخ يف 14–01رقـم القـانون علـىتهصـادقمبساهم يف عملية الوقايـة مـن حـوادث املـروراجلزائريالربملان
فصـال خاصــا بتكــوين الــذي يتضــمناملتعلــق بتنظـيم حركــة املــرور عـرب الطــرق و سـالمتها2001أوت سـنة 15

الـيت جـاء فيهـا أن املؤسسـات املعتمـدة تتـوىل التكـوين املهــين 59السـائقني حيتـوي علـى مثانيـة مـواد مـن بينهـا املــادة 
.مي لألشخاص و البضائع و املواد اخلطرية لسائقي املركبات املخصصة للنقل العمو 

حيث خرج جهاز التكوين إىل , 2002بدأت عملية تكوين سائقي سيارات األجرة بوالية غليزان يف سنة 
الذين تلقوا دروسا يف التنظيم املتعلق بالنقل بواسطة , سائق 534عدة أفواج من السائقني مبجموع 2007غاية 

املكلفة بشريا واقتصاديا يف ضوء الربنامج التكويين املهين لسائقي املرورحوادثفهل اخنفضت ,سيارة األجرة
يوجد فرق يف وهلسيارات األجرة ؟ وهل ساهم هذا الربنامج يف تنمية معارف ومهارات السائقني املهنية ؟ 

؟احلوادث بني السائقني املتكونني والسائقني غري املتكونني 

الدراسة النظرية - 1
ا حدث غري متوقع يقع فجأة وينجر عنه خسائر مادية أو جسمانية  8Ghislaine(تعرف احلادثة بأ

stora ; 2004 :(،ذي يتم يف الطريق بأنه احلادث الحادث املروراملرصد الفرنسي ألمن الطرقويعرف
، وميكن أن خيلف املستعملني ، وتنتج عنه أضرارمنوعدد تتورط فيه مركبة واحدة على األقل، و العمومي للمرور

)( Katz et Audet , 1999 : 168ضحايا

44546قتيل و 3984خلفت 2014حادث مروري يف سنة 24388مصاحل الدرك يف اجلزائر سجلت  
قتيل 3748عرفت تسجيل 2013وأشارت نفس املصاحل أن , جريح 

)www.huffpostmaghreb.com(, عميد الشرطة عيسى نايليوحدد )األسباب )2006:23
: املؤدية إىل وقوع احلوادث املرورية كالتايل 

األسباب املؤدية لوقوع احلوادث املرورية :  03اجلدول رقم 

النسبة العدد األسباب 

%1485989.78العنصر البشري 

%90405.46العوامل املرتبطة باحمليط 



%78604.76العوامل املرتبطة باملركبة

موع  %16549100ا

إىل %80و بنسبة ترتاوح بني لإلنسان يف املقام األول تؤكد الدراسات و البحوث أن حوادث املرور ترجعو
، فالعامل اإلنساين يتمثل يف سلوك قائد املركبة خالل عملية القيادة من حيث السرعة الزائدة أو 90%

يضا ، وأ) 35: 2006حممد مرسي حممد ، ( التجاوزات غري النظامية أو عدم االلتزام باإلشارات الضوئية 
) .14: 2003بندر بن حممد املخلف  ( التوقف املفاجئ الدوران اخلطأ و 

وأتضح من البحوث والدراسات أن األخطاء يف السياقة ترجع إىل قلة املهارة ونقص يف التكوين أويف 
و ترجع يف أحيان أخرى إىل االستعداد Jean Herrick) 25 : 1995,(اخلربة،وإىل أخطاء يف اختاذ القرار

م غري كافية يف الرؤية و السمع ، كما يوجد الفيزيائي الضعيف ، حيث يوجد يف الطريق أعداد من السائقني قدرا
م باستعمال الكحول واألدوية ، وتعود حوادث املرور من يعانون من أمراض الزهامير،والصرع ومن يفسدون قدرا

إىل السائقني الذين تتغري مشاعرهم عند قيادة السيارة وخاصة عندما يكونون إىل جانب اآلخرين،وإىل السائقني 
.اتف النقالة أثناء القيادةالذين يستعملون اهلو 

Audet et Katz , 1999 :175)(

حيز التنفيذ برنامج متكامل لألمن املروري 1970سنة ت فرنساوضعفقدلوقاية من حوادث املروروعن ا
يتمثل يف إصالح وحتسني الطرق ، و إنشاء مصلحة للمساعدة الطبية العاجلة ، ومصلحة متحركة استعجاليه 

جملس وزاري لألمن 1972لإلنعاش إضافة إىل إصالح امتحانات احلصول على رخصة السياقة، كما أنشئ سنة 
Vincent )يس الوزراء مكلف بتحديد السياسة احلكومية و السهر على تطبيقها املروري حتت سلطة رئ

Tournier , 2003 : 47)   .

خمربا جلمع املعلومات يهتم بالعوامل اإلنسانية اليت 1961و أنشأت السلطات العمومية الفرنسية قبل ذلك سنة 
التعرف على القدرات الالزمة لقيادة و لسائق،وكان من بني أول مشاريعها حتليل عمل ا،هلا عالقة باحلوادث

أما ,( Jean L'hoste , 1995 :30)و اهتم كذلك بالرتبية و التكوين من أجل السالمة املروريةالسيارة ،
يف اجلزائر فان أجهزة الوقاية من حوادث الطرق مازالت متيزها نفس املظاهر السلبية اليت أوردها كل من عبد اجلليل 

:      يف دراستهما وهي كاأليت: ) 1983( بزاوشة ونور الدين دكار 

.عملية تكوين السائقني غري مراقبة -



.تربية و حتسيس مستعملي الطريق غري مضمونة -

.جهود أجهزة األمن مل ختفض أعداد احلوادث وال أعداد الضحايا-

تتم عملية نقل الضحايا من طرف مصاحل احلالة املدنية ولكن يف وقت متأخر -

.ويف كثري من احلاالت يقوم بذلك متطوعون من مستعملي الطريق 

التحسينات اليت أدخلت يف ميدان إنتاج السيارات ليس كافيا يعترب بعض الباحثني أن تطوير البنية التحتية و و 
لتحقيق مكاسب أمنية إضافية ، ولتفادي حوادث مرور جديدة من الضروري مباشرة استثمارات معتربة يف ميادين 
نتوقع أن حنقق فيها نتائج ملموسة بتكاليف و فعالية مناسبة وهذا ما يقودنا إىل السائقني الذين يتصف بعضهم 

لة احرتامهم لقانون املرور الذي هو من قلة احرتامهم للمعايري االجتماعية عمومابق

 ( Sebastian Roché ,2003 :52)                                                                           .

، املعدل و املتمم 2001جانفي 02القرار الصادر يف للوقاية من حوادث املرور فانكإسرتاجتيةعن التكوين  و 
كل من يطلب دفرت املقاعد أن علىالذي ينظم النقل بسيارة األجرة ، يوجب1993أوت 08يف للقرار املؤرخ 

ا  .خيضع إىل امتحان مهين بعد تكوين قصري ملدة أسبوعني و حتقيق عن سلوكه طبقا لألحكام القانونية املعمول 

: ين لسائقي سيارات األجرة على مخسة حماور هي حيتوي الربنامج التكويو 

.التنظيم املتعلق بالنقل بواسطة سيارة األجرة -2سلوك سائق سيارة األجرة - 1

.األولية مبادئ يف اإلسعافات - 5امليكانيكامبادئ يف - 4.    السري و أمن الطرق -3

أنه من الصعب تأكيد )Gille Malaterre   Daniel Lechner,1995(واعترب كل من
:فعالية أنواع التكوين السائدة نتيجة العوائق املنهجية و حيدد الباحثان الشروط الضرورية لكل تقومي كاآليت

املعلومات عن ضرورة وجود معطيات جديرة بالثقة خاصة بالسائقني حيث جيب معرفة- 1
.ادث و املخالفات املرتكبة يف فرتة زمنية معينة احلو 

.ضرورة استخدام أنسب األساليب اإلحصائية - 2

موعة- 3 و يتميز ذلك بالصعوبة ،املتكونةضرورة وجود جمموعة ضابطة متتلك نفس املتغريات اليت متتلكها ا
.املتابعني هلذا التكوين أخذنا باالعتبار مربرات األفرادخاصة إذا



) .106: 2004اوي وسيلة ، محد( ييم باستعمال عدة طرق أمهها وميكن إجراء التق

: أراء املشاركني - 1
و هي طريقة شائعة يف أغلبية املنظمات و تعتمد على املتكونني يف تقييم أنفسهم ، و تقوم على تصميم 

، أمهية املوضوع ، املكون وهو أسلوب استمارة لتقييم خمتلف اجلوانب اخلاصة بالتكوين كاحملتوى ، املدة
.بسيط وسهل التنفيذ إال أنه ال يقوم الربنامج التكويين بدقة 

: التكوين احملقق فعال -2

السابق ، و ميكن شارك بعد فرتة ومقارنته باألداءيقوم املسئول يف هذه احلالة بتقييم أداء امل
دفتطبيق هذا األسلوب يف  ةإىل تزويد املشارك مبعارف و مهارات حمددحالة الربامج اليت 
.تنعكس مباشرة على أداء العامل

:الروائز املقننة - 3

و ومن الوسائل اليت ميكن استعماهلا الروائز املقننة لقياس خمتلف جوانب الشخصية و روائز امليول 
غيات ( االجتماعي و الثقايف للوسط الذي تطبق فيه ضرورة تكييفها لتناسب الواقعمع االجتاهات
) 63: 1984بوفلجة ، 

: طريقة املالحظة - 1
ت و التصرفات ، أو ميكن التمييز بني طريقتني يف املالحظة ، تتمثل األوىل يف إحصاء بعض السلوكيا

، أما الطريقة الثانية كون التكوين قبل انتهائهد الذين يرت اليت يتسبب فيها املكونون ، أو عدعدد املشاكل
فتتمثل يف مالحظة بعض األداءات باالعتماد على فريق من املتدربني على املالحظة ، كما ميكن 

االعتماد على بعض األجهزة املساعدة على التسجيل أو التصوير ، و ذلك من أجل دقة املالحظة 
).63: 1984غيات بوفلجة ، ( وموضوعيتها 

:الدراسة التطبيقية -2

املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي ، الذي يهدف إىل :منهجية البحث -1–2
التحقق من االفرتاضات انطالقا من آراء عينة من سائقي سيارات األجرة و كذلك من خالل املقابالت اليت 

.التنظيمات اليت هلا عالقة باملوضوع و أيضا باالستعانة بأدبيات البحث أجريت مع املسئولني يف 

الدراسة االستطالعية - 2–2



ي سائقستطالعية على عينة منأجريت الدراسة اال:الدراسة االستطالعية ومكانعينة1–2-2
تتكون عينة الدراسة من جمموعتني من السائقني املتكونني و .  باملنطقة احلضرية ملدينة وادي رهيو سيارات األجرة
.غري املتكونني

:أدوات البحث 2-2–2

ستخدم الباحث يف هذه الدراسة املقابلة اليت مشلت مسئولني معنيني باملوضوع ا: المقابلة - أ 
: يعملون يف املؤسسات التالية 

املديرية -املديرية الوالئية لألمن , ديرية الوالئية للحماية املدنية امل, الوطنية للتأمني -
دف هذه املقابلة إىل استغالل نتائجها يف بناء االستبيان و يف و .الوالئية للنقل 

.تفسري النتائج 
:االستبيان -ب 

إن فقرات االستبيان مت إعدادها انطالقا من إشكالية :فقرات االستبيان الموجه للسائقين المتكونين 
البحث وفرضياته ،وأهداف و حمتويات الربنامج التكويين اخلاص بسائقي سيارات األجرة و باالستعانة بتقرير 

لة اخلاصة باليوم الربملاين لدراسة قانون حوادث املرور، وكذلك  الشرطة عن أسباب حوادث املرور املنشور يف ا
.بندا 60ويتكون من , ئويل املؤسسات املعنية باملوضوع مادا على املقابلة اليت أجريت مع مساعت

يتكون االستبيان املوجه إىل السائقني غري املتكونني من فقرات االستبيان الموجه للسائقين غير المتكونين 
.بند 12حمور أسباب حوادث املرور الذي حيتوي على 

الخصائص السيكومترية لألداة - ج 

انطالقا من فرضيات البحث و التعاريف اإلجرائية للمتغريات عرضت أسئلة االستبيان : تحكيم االستبيان 
: على جمموعة من مخسة حمكمني يف معاهد علم النفس وعلوم الرتبية باجلامعات اآلتية 

عة سيدي بلعباس أستاذ من جام)  و أستاذ حماضر , تعليم العايل أستاذان لل( ثالثة أساتذة من جامعة وهران 
) .مكلف بالدروس ( أستاذ من جامعة مستغامن  ) مكلف بالدروس ( 

حساب ثبات فقرات كل بعد فقرة موزعة على أربعة أبعاد مت60لتقدير ثبات االستبيان املكون من : الثبات 
.ذلك مت تقدير ثبات االستبيان ككل بطريقة التجزئة النصفية ، ومن على حدى

0,76مبعادلة سبريمان براون بعد تصحيحهمتكونني املوجه للكان تقدير ثبات االستبيان حيث



0.59فكاناملوجه للسائقني غري املتكوننيستبيانالتقدير ثبات اأما

الدراسة األساسية -3- 2

أظهرت الدراسة االستطالعية صدق االستبيان وثبات أبعاده اليت تقيس اجلوانب املعرفية واملهارات واالجتاهات 
لسائقي سيارات األجرة املتكونني كما أظهرت نفس الدراسة صدق وثبات البعد الذي الذي يقيس متغري أسباب 

. احلوادث املرورية 

:ة األساسية مكان وزمن إجراء الدراس-1–3–2

فيفري 14أجريت الدراسة على عينة من السائقني الذين يزاولون نشاطهم باملنطقة احلضرية بغليزان بتاريخ 
.حيث وزعت االستبيانات على السائقني و أجابوا على األسئلة يف فرتات اسرتاحتهم يف احملطة 2008

:عينة الدراسة األساسية - 2–3–2

ة األساسية من جمموعتني من السائقني الذكور املتكونني و غري املتكونني الذين ويبلغ عددهم تتكون عينة الدراس
موعتني متجانستني  و ، 77 املنطقة نفس من حيث بيئة العمل حيث كل منها ينشط يف ) متكافئتني ( ا

.ومن حيث السن واخلربة و املستوى الدراسي, احلضرية 

تحليل ومناقشة النتائج -3

الفرضية األولى 

الصحة , المحيط المهني ,اإلسعاف ,في سياقة سيارة األجرة ( التكوين ينمي معارف السائقين - 
) المهنية 

, على حمتوى فقرات البعد املعريف باملائة من السائقني الذين تلقوا التكوين وافقوا أو وافقوا متاما85.94أن نسبة 
موعة و 8.07واالحنراف املعياري , 87كان متوسط وصف ا

هذه النتائج تبني أن التكوين ساهم يف تنمية وتعزيز معارف السائقني املهنية اليت كان يستهدفها الربنامج 
, رورية ومعارف عن اإلسعافات األولية الض, واحمليط املهين ,التكويين واملتمثلة يف معارف عن سياقة سيارة األجرة 

.والصحة املهنية 

ال متكن سائق سيارة األجرة من معرفة العناصر األساسية الستغالل سيارته  وعلى التنظيمات ,يف هذا ا
وعلى األحياء اليت , ما تعرف على أمساء املؤسسات واملصاحل العامة كالقانونية اخلاصة بتسعرية سيارة األجرة  



وتعرف كذلك على املستلزمات الضرورية لإلسعاف ,والتسامح , ة الزبائن وعلى أمهية كسب ثق, ينشط فيها 
وفرتات االسرتاحة أثناء العمل ,كما تعرف على أمهية الرياضة, وعلى طرق إبالغ املصاحل املعنية به 

رف ويعتقد الباحث أن نتائج هذا البعد اليت جاءت توافق افرتاضه تعود إىل أن السائقني الذين تلقوا معا
وشاعرين باحلاجة إىل , مرتبطة مبهنتهم خالل نشاطات التكوين قد التحقوا بالتكوين راغبني يف املعرفة والتعلم 

م ودافعيتهموذلك ماسا عد يف,هذه املعارف الضرورية للنجاح يف مهنتهم  .تقوية استعدادا

ويرى الباحث أيضا أن هذه النتائج تعود إىل جهود مديرية النقل اليت هيأت الظروف املادية والبشرية إلجناح 
م الواسعة , هذه العملية  .كما تعود إىل مستوى اإلطارات املشرفة على العملية التكوينية وخرب

وتعكس , كويين اليت تتميز بالواقعية والوضوح ويرجع الباحث هذه النتائج أيضا إىل أهداف وحمتوى الربنامج الت
, فمعرفة أمساء املؤسسات واملصاحل باملدينة وعناوينها ,حاجات سائقي سيارات األجرة أثناء ممارستهم ملهنتهم 

ومعرفة شروط استغالل سيارة األجرة  وجمال نشاطها واملستلزمات ,وأمساء األحياء اليت ينشط فيها السائق 
وغري , وأمهية كسب ثقة الزبائن ,ومعرفة التنظيمات القانونية اخلاصة بتسعرية سيارة األجرة ,اف الضرورية لإلسع

ذلك من املعارف املهنية ميكن سائق سيارة األجرة من تنمية قدراته وكفاءته ألداء خدمة ذات مستوى ترضي 
.وترفع روحه املعنوية من جهة ثانية , الزبائن من جهة 

الفرضية الثانية 

).وفي مجاالت أخرى , في اإلسعاف ( التكوين ينمي مهارات السائقين 

كان متوسط وصفهم ما على فقرات بعد املهارات ، و باملائة من السائقني وافقوا أو وافقوا متا88.36نسبة إن
.8.07و االحنراف املعياري 87هلذا املتغري 

تنمية و تعزيز مهارات السائقني املهنية اليت حددها و أستهدفها تبني هذه النتائج أن التكوين ساهم يف 
ال متكن السائقون من كيفية التصرف أمام  الربنامج التكويين و املتمثلة خاصة يف مهارات اإلسعاف ، ففي هذا ا

، حاالت فقدان الوعي ، والرضوض ، والكسور ، والنزيف ، ومتكن من طرق إخراج الضحية من داخل السيارة 
كيفية جتنب حادث آخر ، و إنعاش الضحية و إخراجها قبل وصول ( ومن كيفية التصرف أمام حادث مرور 

) .اإلسعافات 

ال منها متكن سائق  سيارة األجرة  وتظهر النتائج كذلك أن جهاز التكوين حقق أهدافا هامة أخرى يف هذا ا
يكانيكا وعمليات الصيانة و التصليح من الدرجة األوىل ، من استخدام قارورة إطفاء النار ، واكتسابه مهارات امل

.58–28: ويتبني ذلك من إجابات سائقي سيارات األجرة املتكونني على عبارات االستبيان رقم 



موعة املتكونة من إطفاء النار اليت شبت يف سيارة من نوع رونو  لسائق 4هذه النتائج يعززها متكن أحد أفراد ا
ذا السلوك الذي تكون عليه تفادي خسائر 2007آخر سنة  ، مستعمال قارورة إطفاء النار حيث استطاع 

.مادية أكيدة 

يرجع الباحث هذه النتائج اليت توافق فرضيته إىل تضافر عدة عوامل ، من أمهها رغبة السائق يف التمكن من كل 
ق ملتطلبات املهنة ، حيث أدى ذلك إىل ما يتعلق بعمله من مهارات حىت يكون قادرا على تقدمي أداء مطاب

التحاق السائق بالتكوين و هو أعلى مستوى عال من االستعداد و الدافعية ، الشيء الذي أسهم يف تقوية انتباهه 
.عاب الدروس وتعلم املهارات املستهدفة يوتركيزه أثناء فرتة التكوين وهو ما مسح بإست

وين الذي يشرتط النجاح يف املسابقة النهائية للحصول على دفرت املقاعد ، وتعود هذه النتائج أيضا إىل تنظيم التك
وهو ما أدى إىل ختوف السائقني ، هذا العامل دفعهم إىل استثمار خمتلف القدرات أثناء نشاطات التكوين حىت 

م  بالفشل  هتذهب فرصهم يف احلصول على عمل وتنال ت .ي جمهودا

لسائقي سيارات األجرة املتمثلة يف احلاجة ، والرغبة ، و اإلرادة ، و االستعداد ، إذن تضافر املتغريات النفسية 
وجهود املؤطرين و املشرفني ، ومالئمة حمتوى الربنامج التكويين و أهدافه حلاجات سائقي سيارة األجرة ، كل ذلك 

إىل النتائج اليت توصلنا إليها تفاعل و أدى

الثالثة الفرضية 

يوجد فرق في حوادث المرور بين السائقين المتكونين والسائقين غير المتكونين 

باملائة منهم مل يتورطوا يف أي حادث مروري بعد 72.42إجابات السائقني املتكونني أظهرت أن نسبة 
باملائة من احلوادث  71.42ا يف باملائة تورطو 13.79وان , التكوين 

باملائة منهم مل يتورطوا يف أي حادث مروري 68.43املتكونني فقد أظهرت أن نسبة أما إجابات السائقني غري
.باملائة من احلوادث 70باملائة منهم تورطوا يف 15.78وان , 

هذه النتائج يتبني منها أن املتوسط احلسايب حلوادث املرور املرتكبة من السائقني غري املتكونني واملقدر ب 
لكن الفرق بني 0.48توسط احلسايب حلوادث املرور عند السائقني املتكونني والذي يقدر ب أعلى من امل0.52

موعتني  .0.89ليس داال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.17ت تساوي ( حوادث ا

ية وذلك ال يتوافق مع فرض, هذه النتائج تبني أن التكوين مل يسهم يف ختفيض حوادث املرور عند السائقني 
Lund et (لكن هذه النتائج تتوافق مع نتائج الفحص الذي قام به كال من وليام الند , الباحث 

Williams  ( خلمس دراسات تتعلق بربنامج تكويين شائع يف الواليات املتحدة األمريكية يهدف إىل تأهيل



ويعترب , ة فيما خيص احلوادث حيث ان ثالثة منها مل تظهر أي فروق دال, السائقني الذين يرتكبون خمالفات 
الباحثان انه ليس مستحيال أن يكون التكوين املتكرر فعاال لكن يف تكوين السائقني يطرح ذلك مشكال اقتصاديا 

بان التكوين النظري والتطبيقي املفيد )  Jean Herrick( كما تتوافق هذه النتائج مع ما قاله جون أيريك , 
م يف سياقة, خفض أعداد التصادمات يف بداية التكوين مل ينجح يف ويعود ذلك إىل أن السائقني يتبنون تصورا
اية التكوين  .السيارات عند 

باملائة من احلوادث تتوافق مع 70باملائة من السائقني مسئولون عن حوايل 15النتائج اليت أظهرت أن حوايل 
ا فرج عبد القادر طه على عينة من  باملائة فقط من السائقني 9سائق واليت وجد فيها أن 720نتائج دراسة قام 

باملائة من احلوادث واهم دالالت هذه النتائج أن احلوادث ال توزع نفسها مبحض الصدفة كما 31مسئولون عن 
ويعود ذلك , بل متيل الن ترتبط بأفراد وتبتعد عن آخرين , 11تبني ذلك من إجابات السائقني على الفقرة رقم 

م على الفقرة رقم إىل  م بسرعة غري قانونية 45ور بعض السائقني كما تبني من إجابا , حيث يسوقون سيارا
.   ويستعملون اهلواتف النقالة أثناء السياقة , ويقومون بتجاوزات خطرية 

غليزان اخلاصة حبوادث املرور يتبني منها التزايد املستمر من مديرية احلماية املدنية بعليهاالبيانات احملصل
2002، فأعداد التدخالت من سنة 2003ألعداد احلوادث و القتلى و اجلرحى من سنة ألخرى باستثناء سنة 

أما أعداد القتلى فكان يف نفس -357-285-239-130-92- 113: كانت كاآليت 2007إىل 
- 105- 179: وكذلك أعداد اجلرحى فهو كاآليت -93-57-69- 65-47- 43: الفرتة كاآليت 

190-447-459-492-

ويتوافق ذلك مع آخر تقرير , هذه النتائج تبني أن أعداد حوادث املرور و أعداد القتلى و اجلرحى يف تزايد 
861عرف تسجيل 2007للمركز الوطين للوقاية و األمن عرب الطرق اليت تبني منه أن الثالثي األول من سنة 

باملائة  13.47وهو ما ميثل الزيادة بـ 2008قتيال يف نفس الفرتة من سنة 977قتيل و إرتفع هذا العدد إىل 
باملائة ، وذلك يتوافق أيضا مع تقرير منظمة الصحة العاملية الذي حذرت 10.33كما ارتفعت نسبة احلوادث بـ 

باملائة يف البلدان املنخفضة و املتوسطة الدخل حبلول 80ث املرور بنسبة من ارتفاع عدد الوفيات النامجة عن حواد
.و ذلك ما مل تتخذ إجراءات فورية من أجل حتسني السالمة املرورية 2020عام 

يد يف احلوادث و خسائرها إىل يرجع السيد مسعود ناصر الطاهر نائب مدير حركة املرور بوزارة النقل هذا التزا
قني على قانون املرور بعد ابتعادهم عن احلواجز األمنية ، ويضيف أنه ال ميكن أن نسجل هذا العدد يل السائحتا

اهلائل من القتلى و السائق مشدود حبزام أمين ، و يرجع ذلك أيضا إىل إفراط السائقني يف السرعة بسبب نقص يف
نها من مراقبة  رادار متك1000فرنسا رادار فقط ، يف وقت حتصي 100عدد الرادارات ، حيث يتوفر باجلزائر

, ذلك إىل أن أغلبية السائقني ليسوا حمرتفني ) Jean Hérrick( ويرجع جون أيريك , كل الطرق السريعة 



كما يرجعه إىل االستعمال الواسع والكثري للسيارات , ومل حيصلوا على رخص السياقة على أساس اختيار صارم 
.ح بذلك بسبب سهولة املعايري اليت تسم

دية ، مستدال على رت ويرجع أحد ضباط الشرطة مبديرية األمن لوالية غليزان تزايد احلوادث إىل حالة الطريق امل
وادث املرتكبة عربه منذ أن مت ق الرابط بني مدينة غليزان و بلدية بن داود الذي اخنفضت أعداد احليذلك بالطر 

أن ) Audet et Katz( ري الزدياد احلوادث مع ما قاله كال من ويره إىل طريق مزدوج ، وبتعزز هذا التفستط
.عدد احلوادث اليت ترتكب يف الطريق أكثر بثالثة أضعاف مما يرتكب يف الطريق السيار 

وأعطى مثاال على ذلك عندما  , وارجع ضابط الشرطة أيضا تزايد هذه احلوادث إىل الرتاخي يف تطبيق القوانني 
ا استعادوها  , كان يف دورية ملراقبة الطريق مستعمال جهاز الرادار  ومت سحب ثالثني رخصة سياقة غري أن أصحا

النظام أصبحكذلك ,الفني أية عقوبات ئقني املخكلها من الضابط األعلى منه رتبة ومل يتخذ ضد اؤلئك السا
يتميز بعدم التوازن بني أعداد السيارات وتطور شبكة الطرق اليت تضاعفت مرة واحدة منذ املروري يف اجلزائر

كما اعترب , يف الوقت الذي تضاعفت فيه أعداد السيارات ست مرات يف نفس الفرتة 2006إىل غاية 1980
.باملائة من هذه الطرق يف وضع مرتدي أو سيء60البنك العاملي أن 
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