


 

 الشكر

ام ىاا ابحث  كمما نووجو اابشكر إمتمورنا يف أمد اهلل عزوجل ونشكره على تسيَت حن
"سيكوك قويدر" على  إىل أسواذي ادلشرف ابدموور حًتام وابوقديرل وفائق اإلاجلزي

وحتمل  قًتاحات وادلوااعة ابقيمة خالل ابعمل معو كواباي قدم بنا ابعوناإل ابووصيات و
 وادلعاملة ابطحيحة ابيت مان خيصنا هبا . عناء اإلشراف وابووجيو

ونوقدم اشكرنا أيضا إيل مل من سعدنا من قريب أو اعيد وقدم بنا ادلعلومات ابكافية إلمتام 
 ىاا ابعمل.

مما نوجو شكرنا غلى األساتاة األفاضل أعضاء جلنة ادلناقشة على قحوذلم مناقشة ىاا 
 ابعمل وإثراءه.

مما ال ننسى أن نوقدم اابشكر إىل مل من سامهوا يف اجنازنا بلعمل ادليداين كخاصة مديرية 
 األمن ابوطٍت بوالية غليزان وابشكر اجلزيل إىل ادلالزم األول حممد ااجلياليل.

ويف األخَت نقدم شكرنا اخلاص إىل مل من ساىم معنا يف أعداد ىاا ابعمل من أىل 
 وأصدقاء قوال وفعال.

 

 وشكرا

 



 

 االهداء

نحياء  وسيد بسالم على أشرف خلق اهلل خامت األاعد اسم اهلل ابرمحن ابرحيم وابصالة وا
 ادلرسلُت حممد صلى اهلل عليو وسلم أما اعد.

أىدي عملي ىاا إىل نحع احلنان وابرقة كإىل من مانت قدويت يف مل شيء وشجعوٍت حىت 
أصل إىل ىاا ادلسووى أمي ابغابية حفظها اهلل ورعاىا كوابيت افضل دعواهتا تسَتت يل 

 طريقي وإىل اباي تكفل ادلشقة يف تعليمي أيب حفظو اهلل وأطال يف عمره.

ا أن ترى عملي ىاا "فايزة" رمحة اهلل عليها وأسكنها إىل صديقة ابراحلة ابيت مل يوسٌت ذل
 فسيح جناتو.

وإىل   كيت يف ىاا ابعمل من قريب أو اعيداباين قاموا مبساعد واألصدقاء ساتاةواىل مل األ
ك خموارية كإميان أيةك حممد ك ملكوإىل يناايع األ كاهلل ورعاىم إخويت وأخوايت حفظهم لم

 فايزة .

ليبمي ويوامرىم قوإىل مل من نسيهم قل  

 

 

 

 

 بشكات نادية 



 االهداء 

 

 إرمحهما مما راياين يباح ذلما جناح ابال وابرمحة وقل ر إىل من قال اهلل فيهما "وأخفض جن
صغَتا" كابوبدين أيب وأمي حفظهما اهلل فهما رمز ابعطاء ومنحع احلنان وابوفاء وابعطف 

 سندي يف ىاه ابدنيا وسحب وصويل إىل ىاا ادلسووى ابرفيع. اكفلقد مانو 

مشوعا أنارت طريقي وورد قليب اباين أراىم من اعيد وأشم  اإىل من قامسوين ابرمحة ومانو 
عطره ضمائرىم كأححٍت اهلل مبثحوهم إىل أخوايت  حفظهم اهلل ورعاىم كإىل مل ابعائلة اوعحد 

 ة مرمي ابحوول كعحد ابرمحن كأيوب.اهلل مبا فيهم ابرباعم ابصغار :كرؤي

 صدقاء ابيت مجعوٍت هبم ابصداقة ومقاعد ابدراسة.واألخوة وإىل األ

بيكم مجيعا أىدي ىاا إدرانا سواء من اعيد أو قريب فقنا يف اوإىل مل من ساعدنا ور 
 ابعمل.
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لقد تناول العديد من الباحثني يف دراستهم موضوع االتصال ألنو يشكل عملية     - 
فهو الذي  ،ألساسية اليت ترتكز عليها حياهتمضرورية يف طبيعة البشر ويعد الدعامة ا

فاالتصال لو أمهية  ،ارىم واندماجهم يف مجاعات سلتلفةيضمن تواصل األفراد و استمر 
ن الوسائل بني أفراد اجملتمع ،وذلك باالعتماد على رلموعة م ودور حيوي يف تعزيز ثقافة

ئية ووسائل مبختلف أشكاذلا وأنواعها ادلتمثلة يف الوسائل ادلر ، االتصالية واإلعالمية
واليت تسعى إىل نقل ادلوضوعات يف سلتلف رلاالت احلياة  ،مسموعة ووسائل مقروءة

فمن أبرز األدوار اليت تؤديها ىذه  ،االجتماعية منها واالقتصادية والسياسية وغريىا
الرقيب على الفرد  الوسائل ىي توسيع آفاق بني الناس حبيث ميكنها أن تلعب دور

كذلك ميكن أن ترفع من ،  تشري االنتباه إىل قضايا زلددة كما ميكنها أن  ،واجملتمع ككل
مهمات  طموحات الناس ؛وبطبيعة احلال ال خيفى علينا ما تقوم بو ىذه الوسائل من

وعليو فإن أمهية وسائل اإلعالم  ،مهتها يف صناعة واختاذ القراراتتعليمية وتربوية ومسا
واإلتصال يف حياة اإلنسان ادلعاصر ذلا أمهية كبرية تتحدد يف كوهنا جتاوزت كل ما ىو 

ولعل من بني  ،لة يف كافة خطط احلياة اإلنسانيةتقليدي إىل أن وصلت إىل ادلشاركة الفعا
، ة ىو ما يعرف باإلتصاالإلجتماعيليب اليت تساىم يف دراسة ادلشاكل اإلجتماعياألسا

الذي يساعد على إجياد احللول ادلناسبة عن طريق احلمالت اإلعالمية عرب سلتلف 
حلاجة إىل ىذه األخرية أمر الوسائل سواءا كانت إتصالية أو إعالمية فقد أصبحت ا

تمعات وقد سامهت بدورىا يف تعزيز التفاعل نظرا للمشاكل اليت تعيشها اجمل ،ضروري
وخلق الوعي لدى أفراد اجملتمع يف إجياد احللول واإلقًتاحات ادلتعلقة باآلفات 

ونتيجة النتشار ىذه اآلفات  ،واإلقتصادية وحىت السياسية منهاوادلشكالت اإلجتماعية
توجب على احلكومات وادلؤسسات بصفة عامة  ،وهتديديها ألمن وإستقرار اجملتمع
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االعتماد على رلموعة من التقنيات منها احلمالت اإلعالمية اليت تساىم يف التخفيف 
ثار سلبية على الفرد واجملتمع. ومن أىم آوما ختلفو من  اآلفاتمن حدة وخطورة ىذه 

القائمني د من ىذه ادلشكالت اإلجتماعية اليت حظيت باىتمام بالغ من طرف العدي
ىي مشكلة حوادث ادلرور ىذه ادلشكلة اليت تعاين منها الدول  ،باإلتصاالإلجتماعي

وذلك دلا تسببو من ، شكلة معقدة ومتفاقمة يف النتائجالنامية وادلتقدمة واليت أصبحت م
اإلجتماعية والنفسية اليت و  اإلقتصادية اآلثارخسائر مادية والبشرية الناجتة عنها وكذا 

حيث بات واضحا أن اخلسائر اليت تسببها  ،إلصابات يف حياة الفرد واجملتمعاتًتكها 
احلوادث ادلرورية تفوق غريىا من اخلسائر النامجة عن سلتلف أنواع اآلفات األخرى. وعليو 
فإن أغلب الدول ادلتقدمة جندىا ترسم سياسات للوقاية من حوادث ادلرور اليت تعد 

ا سلططا لتنفيذىا وترصد ذلا األموال الالزمة ينتج عن ظاىرة إجتماعية مأساوية وتضع ذل
ويف اجلزائر ال تزال ىذه ادلشكلة تؤرق  ، عدد حوادث ادلرور بنسبة معتربةذلك ختفيض 

وىذا ما تؤكده  ،وادث ادلرور تتسم باخلطورة واحلدكاىل السلطات ادلعنية هبا وما تزال ح
تعرف تناقص رغم كل احملاوالت. وىذا  اإلحصائيات و األرقام بأن ىذه الظاىرة اليت مل

ما دفعنا إىل البحث يف فعالية وختطيط احلمالت اإلعالمية التوعوية وما تتوافر عليو من 
وذلك هبدف الوصول إىل عقول اجلماىري  ،إتصالية واضحة ومدروسة إسًتاتيجيات

.وعليو  ادلستهدفة وإحداث التغيري سواء يف السلوكات أو معتقدات أو األفكار......
 كانت دراستنا مقسمة على ثالثة فصول فكانت كالتايل:

مؤشرات حوادث  أنواعها، رور تعريفها وأسباهبا: تناولنا فيو حوادث ادلالفصل األول
 حوادث ادلرور.                                                                              أثارادلرور، 
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خصصناه للحمالت اإلعالمية حبيث كان العنصر األول خاص بتعريفها : الفصل الثاني
أما العنصر الثالث فتمثل يف  ،ناصر االتصالية للحملة اإلعالميةأما الثاين فكان أىم الع

                     أمهية وأىداف احلملة اإلعالمية وأمهيتها مث معوقاهتا.                                                              
: كان حول حتليل اإلحصائيات ادلقدمة من طرف الشرطة األمنية لوالية الفصل الثالث

الوطين وأىم ادلهام اليت  األمنغليزان فتطرقنا يف بداية الفصل إىل حتديد تعريف دلديرية 
دلتعلق ا اإلحصائياتمث يأيت بعدىا حتليل  ، أىدافها اليت تسعى إىل حتقيقهاتقوم هبا مث

 ،وأسباب حوادث ادلرور ،رور بصفة عامة مث حسب سن السواقبكل من حوادث ادل
مث نتائج الدراسة  ،ة يف التوقيفات والوضع يف احملشرونشاطات حوادث ادلرور ادلتمثل

ذلك قائمة كوضوع يف خادتة عامة،دلام بكل جوانب ادلإلخري األويف ا ،إليها ادلتوصل
 .ادلصادر وادلراجع
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 تمهيد:
سنحاول يف دراستنا ىذه التطرق إىل الدور الذي تلعبو احلمالت اإلعالمية 

هبمن وما تقوم  يف احلد من حوادث ادلرور مع إبراز مدى فعالية ىذه احلمالتالتوعوية 
وذلك ، نظومة االجتماعيةداخل ادل توجيو وإرشاد وذلك بغرض تغيري أو  إضافة سلوك

اليت تعتمد عليها مؤسسة الشرطة لوالية غليزان  واآللياتمن خالل رلموعة الوسائل 
 باإلضافة إىل ىناك بعض اإلسًتاتيجيات، هبدف نشر الوعي ادلروري لدى أفراد اجملتمع

لوالية غليزان اليت تقوم من خالذلا نشر الوعي  الوالئيادلعتمدة من قبل األمن  االتصالية
تصة يف ندما تكون سلططة من قبل رلوعة سلوكذا خلق الثقافة ادلرورية خاصة عادلروري 

 ني وقواعد وإجراءات وقائية لتقليل من حوادث ادلرور.ووضع قوان، ىذا اجملال
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 :الدراسات السابقة -1
 المرور: عالمية في الحد من حوادثدراسات متعلقة بالحمالت اإل -1

بالتوعية  الحمالت اإلعالمية اإلذاعيةالخاصةيف "وتتمثل  :األولىالدراسات 
دراسة ميدانية على عينة من مجهور السائقني بوالية وىي " المروريةفي الجزائر

لسنة  "تباني عبير"للطالبة  واالتصالسطيف"مذكرة ماجستري يف قسم علوم اإلعالم 
 .  3123-3122اجلامعية 

يف ىذه الدراسة تناولت الباحثة مدى فعالية احلمالت اإلعالمية اإلذاعية اخلاصة 
توعية ادلرورية وذلك من خالل معرفة مدى تعرض وتذكر مجهور السائقني ذلا بال

  اإلشكاليةفكانت  زلتويتهاوتوجهاهتم ضلو  أرائهمومن خالل معرفة  ودلضامينها
كالتايل:مامدى فعالية احلمالت اإلعالمية )الفواصل اإلعالنية (اخلاصة بالتوعية ادلرورية 

 سطيف؟  إذاعةوادلقدمة من طرف 
اعتمدت الباحثة على ادلنهج الوصفي ادلسحي يف دراستها كما استعانت بادلالحظة  وقد

ت يف مجهور السائقني لوالية ما العينة فتمثلأ، جلمع ادلعلومات كأداتني  واالستبيان
 .     سطيف

 الدراسة في مايلي:    أىدافقد تمحورت و  –
يف معرفة مدى فعالية احلمالت اإلعالمية اخلاصة بالتوعية ادلرورية ادلقدمة من طرف -

 اإلذاعة وذلك من خالل:  
عالمية اخلاصة بالتوعية ضوء على ىذا النوع من احلمالت اإلمن خالل تسليط ال-

 ادلرورية وعلى مدى تعرض مجهور السائقني ذلا.  
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 ناعية.قوى ىذه احلمالت ويف أساليبها االتائقني يف زلراء مجهور السمعرفة أ –  
 :                                                                                                               لى مجموعة من النتائج منهاوقد توصلت الباحثة إ -
عالنية( )الفواصل اإلر السائقني للحمالت اإلعالمية اإلذاعية مدى تعرض مجهو  -

معون إىل ىذه الفواصل ويرجع اخلاصة بالتوعية ادلرورية حيث أن أغلب السائقني يست
 عالمي.                                                 ذلك إىل خصوصية ىذا النوع اإل

ة كوهنا أقرب لكل وىل أن تقوم ىذه الفواصل بالعاميالسائقني يفضلون بالدرجة األ –
            ختالف مستوياهتم.                                                                                                             إفئات اجملتمع ب

هنا ال تتكرر وتفتقر لتجديد السائقني أن أغلب ادلواضيع ادلعاجلة مهمة إال أوقد أشار  -
 نويع.والت

دراسة ميدانية دبدينة الرياض  فعالية الحمالت المرورية التوعوية :الدراسة الثانية-3

 ."بنضبيان الرشيدي"عداد الدكتور من إ
شكالية الدراسة يف زلاولة معرفة مدى فعالية احلمالت التوعوية وذلك يف ارتكزت إ -
مام باحلمالت التوعوية ىتىل زيادة اإلر سعي األجهزة األمنية شلثلة باألمن العام إطاإ

وذلك من  ر، ة النتائج السلبية حلوادث ادلرو وذلك لتنبو أفراد اجملتمع خبطور ، ادلرورية
                    سًتاتيجية معدة بذلك.                                                                           ا احلمالت للجمهور ادلستهدف وفق إخالل رسائل اتصالية تبثه

                  :                                                                                                                            لى معرفة ما يليوقد ىدفت ىذه الدراسة إ -
           كثر تأثريا يف احلمالت ادلرورية التوعوية على أفراد الدراسة ؟                                                                  ىي العوامل األ ما -
ة دارات ادلرور خالل فًتة احلملة مقارناإلحصائية للحمالت ادليدانية يف إرصد النتائج  -

                                                                                                                    .مع نفس الشهر من العام ادلاضي
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                       يرى معظم أفراد الدراسة ضرورة استمرارية احلمالت ادلرورية ادليدانية.                                                            –
شارة ربد من سلالفيت السرعة وذباوز اإلأن احلمالت الضبطية أفراد الدراسة يرى معظم  –

                                                 حيث جاءت يف الًتتيب األول وفقا الستجابات ادلبحوثني.                                                                          
عداد الرسائل االتصالية خصوصا ما تعلق منها ة االىتمام باجلانب ادلعريف عند إضرور  –

عطي ىذا اجلانب حلو من األنظمة ادلرورية حيث اتضح أن احلملة التوعوية ادلدروسة مل ت
 عالمي.الربوز اإل

عالمية على اجلمهور أن دراستنا تسعى إىل معرفة مدى تأثري احلمالت اإل إضافة إىل –
ىذه الدراسة ادلعروضة ، يوغرافية فهو أمر ركزت علو السائقني باختالف خصائصهم الددي

مر ائج يف عالقة ىذه ادلتغريات بالتأثري باحلمالت وىو األىل عدد من النتوتوصلت إ
فمثال متغري اجلنسية الذي أوردتو  ،خصوصية كل رلتمعالذي استفدنا منو مع مراعاة 

الدراسة مل يكن لو دالالت يف موضوعنا ألنو يتعلق أساسا دبيدان الدراسة حيث توجد 
                                                                نسبة معتربة من اجلنسيات األخرى داخل ادلملكة على خالف اجلزائر.                                                                

                                                                                           .جتماعي في مجال الوقاية من حوادث المروراإل تصالاإل :الدراسة الثالثة -4
عالم يف قسم علوم اإلماجستري دراسة نظرية وتطبيقية حلملة ربسيسية  مذكرة  -

ه الدراسة تناولت يف ىذ، 3112لسنة الدراسية  "وىيبة حمراوي"تصال للطلبة واإل
حوادث ادلرور مربزة دور محالتو جتماعي يف الوقاية من تصاالإلالباحثة دور اإل

طار وقد تطرقت إىل حوادث ادلرور واإل سًتاذبياتو يف التحسني من ىذه احلوادثإو 
دلرور كما تعرضت العالقة بني الطفل وا،  نامج ادلركز الوطين ألمن الطرقاتالقانوين ذلا وبر 

 تصال وكانت نتائج الدراسة كما يلي:وسائل اإل
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غري كافية  ادلرور لكنها حوادثجراءات وتدابري وقائية من قامت قيادة الدرك الوطين بإ -
 ث.حصاءات اليت تبني تزايد وارتفاع عدد احلوادوخري دليل على ذلك اإل

عالم دورا ىاما لتحقيق من حدة حوادث ادلرور خصوصا إذا تعاونت تلعب وسائل اإل-
 عالمية التوعية والتحسني.ئات ادلختصة لتسطري برامج علمية إمع كل اذلي

وعية ادلرورية مرىون دبعلومات علمية على عالقة الفرد بقانون تعالم يف الإن دور اإل-
 تتوفر.ادلرور وىذه ادلعلومات الديكن أن 

 :دراسات متعلقة بالحمالت اإلعالمية التوعوية-4

عالمية التوعويةفي دور الحمالت اإلدراسة ربت عنوان " :ولىالدراسة األ -2
زبرج لنيل شهادة ادلاسًت زبصص  "مذكرةنشر ثقافة الكشف المبكرعن سرطان الثدي

-3122ادلوسم اجلامعي  "دربال كريمة"تصال والصحافة ادلكتوبة من إعداد الطالبة اإل
3122. 
عالمية  التوعوية يف نشر ثقافة الكشف احلمالت اإل شكالية الدراسة كالتايل دورإكانت 

لى ضرورة الوقاية من ركزت الباحثة يف ىذه الدراسة ع يثحب، ادلبكر عن سرطان الثدي
لدراسة من جياد رلموعة من االسًتاذبيات من أجل توعية ادلرأة وتعترب ىذه اىذا ادلرض وإ

حيث .معينة لوصف موقف أو ظاىرة معينة الدراسات الوصفية اليت تستهدف خصائص
ستبيان من أجل ي ادلسحي واعتمدت الباحثة على اإلعتماد على ادلنهج الوصفمت اإل

ت منها الباحثة ىي تسعى ومن بني األىداف اليت انطلق مجع البيانات وادلعلومات.
 عالمية ذات اذلدف التوعوي يف اجملتمعحلمالت اإلتلعبو ا براز الدور الذيالدراسة إىل إ
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 :وتقوم ىذه الدراسة لتحقيق األىداف التالية-
عالمية التوعوية على توجيو ادلرأة ضلو الوقاية من معرفة مدى قدرة ىذه احلمالت اإل-

 سرطان الثدي.
ومعرفة الدوافع احلقيقية  عالميةإقبال النساء على ىذه احلمالت اإلالتعرف على درجة –

 قبال.اإل ذلذا
 من الربامج الصحية. ادلرأةلتعرف على مدى استفادة ا -
 ليها الباحثة مايلي:ومن بين النتائج التي توصلت إ -
اضيع الصحية عالم ىي متابعة ادلو اب ودوافع تعرض ادلرأة لوسائل اإلن من أكثر أسبأ -

ادلرأة بادلضامني اليت هتتم بالقضايا الصحية يكون  ىتمامإوأن ، االجتماعيةوالقضايا 
 دوما.

ما توضحو نسبو اىتمامها  عالم يكون بشكل كبري، وىواعتماد ادلرأة على بوسائل اإل-
عالم ذلا تأثري وبشكل فعال ويرى أفراد العينة أن وسائل اإل، %28,2اليت قدرت ب 

 على زيادة وعيهم الصحي ويرون أن درجة فعاليتها جدا.
واإلنًتنت مفيدة عالم ادلتداولة يرى أفراد عينة الدراسة أن التلفزيون من بني وسائل اإل-

 تنمية الوعي الصحي لديهم. وبشكل كبري يف 

 التعقيب على الدراسات السابقة:               -

عليها فإن ىذه الدراسات مطابقة  عتمدناإمن قراءة الدراسات السابقة اليت  نطالقاإ -
عالمية التوعوية وحوادث ك معو يف متغريين مها احلمالت اإلوذات عالقة دبوضوعنا وتشًت 

ىداف سات السابقة دلعرفة طريقة رصد األستفادة من الدراولنا اإلاوكذلك ح، ادلرور
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ولكل دراسة ، نطالق موضوعناإليها حىت نتمكن من ربديد أرضية اوكيفية الوصول 
، ت السابقةاعلمية سبوقع يف ميدان البحث لتقدًن نتائج جديدة لت تتطرق إليها الدراس

عالمية راز الدور الذي تلعبو احلمالت اإلستنا مع الدراسات السابقة يف إباوتتفق در 
                                                               .                                        تلف ادلشكالت منها حوادث ادلرورالتوعوية يف حل سل

دراسات ومن بينها الدراسات اليت أما فيما خيص حوادث ادلرور فقد تناولتها عدة  –
 أسبابو.طلعنا عليها حيث عاجلت موضوع حوادث ادلرور أىم ا
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 :اإلشكالية
وذلك دلا يشكلو العديد من الباحثني  ادلواضيع اليت أصبح يدرسها من بني تصالاإليعد 

ودراسة العالقات نساين اإل ألنو يساىم يف فهم السلوك من ضرورة داخل اجملتمع 
ادلعلومات و  األفكارفمن خاللو ديكن تبادل ، واإلنسانية اليت تنشأ بني األفراد االجتماعية

سلتلف  وسلوكياتمن أجل التأثري على عادات  تصالياإبدورىا تشكل مضمونا  اليت
تصال دبختلف أنواعو عتماد على اإلاإلذلذا تلجأ سلتلف ادلؤسسات إىل ، اجملتمع فئات 

اليت من خالذلا وأساليب سلتلفة بغرض الوصول إىل األىداف ادلرجوة ستعمال وسائل إو 
يف اآلونة األخرية يف  ثر التقدم السريع الذي حدثإوعلى ،الروابط اإلنسانية تتحقق

تصال وذلك دلا توفره من فرص وإمكانيات كبرية للتأثري يف الفرد وتوجيو اإلتقنيات 
خلق رلموعة من الطرق اليت تسمح  تصالاإلفإن  سلوكياتو وموافقتو من ناحية أخرى

احلمالت  ىاأبرز ، على رلموعة من الوسائل عتمادباإلللفرد من أن يبين عالقاتو 
بنية على أسس الية مكثفة ومستمرة متصإمية اليت تكون معتمدة على جهود اإلعال

سًتاتيجي مدروس وزلكم وأطر عالية األىداف واالذباىات خاصة إذا إعلمية وزبطيط 
وكذلك ينبغي مراعاة األىداف ادلراد بلوغها ها وبرارلها ووسائلها بالواقعية،اتسمت أىداف

تمرة خاصة منها لنجاح احلملة اإلعالمية اليت تعترب رلموعة من األنشطة والعمليات ادلس
محالت التوعية واإلرشاد، دلا ربملو ىذه احلمالت من توجهات إرشادية ووقائية من 
شأهنا أن يقوم األفراد بتنفيذ توجهاهتا دبا تتناسب مع ادلصلحة ادلشًتكة للفرد، هتدف إىل 

رسالة بغرض الوصول إىل قرار حيل ادلشكلة من أجل تغيري أو إضافة أو تعديل التوصيل 
 سلوك معني.يف 



 الجانب المنهجي
 

23 
 

ولعل أبرز ادلشاكل اليت أصبحت تعاين منها اجملتمعات احلالية ىي مشكلة حوادث 
ادلرور، وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية، وحبيث تعترب ىي األخرى أكثر خطورة 
ألهنا هتدد األفراد والدولة ككيان بقطاعاهتا ادلختلفة، وكل ىذا بدوره يتجسد يف رلموعة 

ت ادلرورية، وقد أصبحت إحصائيات حوادث ادلرور يف ارتفاع مستمر من السلوكيا
أكثر تعقيدا رغم اجلهود اليت السيما يف اجلزائر، حبيث تفاقمت ىذه ادلشكلة وأصبحت 

ا ىذه ادلشكلة بشكل كبري حيث أهن اتسعتفقد ا ادلؤسسات األمنية للحد منها،تبذذل
نتيجة  ، قتصاديةوالسياسية وحىت اإل جتماعيةأصبحت سبس كل رلالت احلياة اإل

القيام بذلك كان لزاما من وجود مؤسسات فعالة تساىم يف ا و اليت زبلفه األضرار
توعوية حول ىذه الظاىرة اليت تعاين منها اجلزائر، العالمية مالت اإلدبجموعة من احل

ت مكانيااإلستعمال القدرات و إعن طريق ذل جهد أكرب للحد منها من أجل بوذلك 
ادلتاحة جلعل ىذه احلمالت أكثر صلاعة، ولعل من بني ىذه ادلؤسسات مؤسسة األمن 

اليت تسعى بدورىا إىل وضع رلموعة من اإلجراءات لوالية غليزان الوطين "الشرطة" 
لتطبيق القوانني، وكذلك محالت الضبط ادليداين وما صاحب ذلك من خالل القيام 

تصالية واإلعالمية، ومن ىذا األساس نطرح إلالت توعوية عرب سلتلف الوسائل احبم
 اإلشكال التايل:

 كيف تساىم الحمالت اإلعالمية التوعوية في الحد من حوادث المرور؟
 ولإلجابة عن ىذا التساؤل العام تتفرع منو األسئلة الفرعية التالية: -
 ادلتبعة من طرف مؤسسة الشرطة لوالية غليزان  تصاليةسًتاتيجياتاإلفيما تتمثل أىم اإل

 للحد من حوادث ادلرور؟
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  ما ىي أىم الوسائل واآلليات ادلستخدمة من طرف ادلؤسسة بوالية غليزان للحد من
 حوادث ادلرور؟

 اب اختيار الموضوع:بأس
 ختيار ادلوضوع منها الذاتية وادلوضوعية:إمن بني األسباب اليت دفعتنا إىل 

 الذاتية:األسباب 
  تصال.عالقة باإلن لو أالشخصية يف دراسة ادلوضوع خاصة و الرغبة 
 نا يف زلاولة معرفة دور احلمالت اإلعالمية التوعوية يف احلد من حوادث ادلرور غفش

 خاصة يف مؤسسة الشرطة بوالية غليزان.
 أما فيما يخص األسباب الموضوعية نذكر منها:

  احلمالت اإلعالمية التوعوية.إثراء ادلكتبة اجلامعية دبوضوع 
  التعرف ميدانيا على ميكانيزمات احلمالت اإلعالمية التوعوية ودورىا يف احلد من

 حوادث ادلرور.
  زلاولة إبراز أمهية احلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا ادلؤسسات األمنية من أجل توعية

 اجلمهور.
 يف اجملتمع اجلزائري. أمهية ادلوضوع وآنيتو من حيث أنو ديثل أحد التحديات 

 :أىداف الدراسة
  معرفة مدى أمهية احلمالت اإلعالمية التوعوية يف احلد من حوادث ادلرور بادلؤسسات

 األمنية خاصة مركز الشرطة بوالية غليزان.
 .تثمني احلمالت اإلعالمية من خالل البحث العلمي األكادديي 
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 ادلتبعة من طرف مؤسسة الشرطة لوالية غليزان  تصاليةسًتاتيجياتاإلزلاولة التعرف على اإل
 للحد من حوادث ادلرور.

  التعرف على أىم الوسائل واآلليات ادلستخدمة من طرف ادلؤسسة بوالية غليزان للحد
 من حوادث ادلرور.

 أىمية الدراسة:
 يتخذ ىذا ادلوضوع أمهية كبرية ألن ىذه الدراسة تسعى إىل:

 مالت التوعوية يف ادلؤسسات األمنية خاصة يف احلد من إبراز الدور الذي تقوم بو احل
 حوادث ادلرور.

 .مدى تأثري ىذه احلمالت دبا ربملو من مضامني دبختلف وسائلها 
  تسليط الضوء على ىذا النوع من احلمالت اإلعالمية التوعوية اخلاصة للحد من حوادث

وتقدًن بعض  عالمية يف إرشاد وتوجيو اجلمهورادلرور، وكذلك أمهية احلمالت اإل

 منهج الدراسة :ادلقًتحات.

  احلمالت اإلعالمية التوعوية للحد )عتمد على دراسة الدور الذي تلعبو إدبا أن موضوعنا
من إتباع ادلنهج كان البد لنا اليت تقوم هبا ادلؤسسات األمنية (  من حوادث ادلرور خاصة 

وىي ظيفتو بو  األمنيةتصال داخل ادلؤسسة القائم باإلون الوظيفي الذي من خاللو يك
نتيجة ما أصبحت  حوادث ادلرورظاىرة القيام باحلمالت اإلعالمية التوعوية للحد من 

على رلموعة من  عتمادوذلك باإل، من خطر على اجملتمع ىذه األخرية  تشكلو
هبدف ، ادلستعملة داخل ادلؤسسة اآللياتالوسائل وكذلك تصالية و اإل اإلسًتاتيجيات

 نشر الوعي ادلروري لدى الفرد وكذا توعية األفراد بالسالمة ادلرورية.                                             
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عتمدنا يف دراستنا ىذه على دراسة حالة دلؤسسة الشرطة بوالية غليزان هبدف اقد و  –
معينة نستطيع من خاللو ربديد النسبة اليت بلغتها حوادث ادلرور الوصول إىل نتائج 

حبيث يعترب ىذا ، 3122، 3122، 3128خاصة السنوات األخرية  اآلونةخالل 
كانت فرد أو   سواءة سيللبيانات العلمية ادلتعلقة بأية و األخري على انو يتجو إىل مجع ا

وىو يقوم على أساس ، ا عاماجتماعيا أو رلتمعا زلليا أو رلتمعامؤسسة أو نظاما 
، أو دراسة مجيع ادلراحل اليت مرت هبا، التعمق يف دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة

ىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة ادلدروسة وبغريىا من إبقصد الوصول  وذلك
 1الوحدات ادلشاهبة ذلا. 

 أدوات الدراسة:

موضوع هنا زبدم وذلك أل المقابلةستخدمنا يف دراستنا ىذه أداة واحدة وىي اوقد 
فكار وادلعلومات وادلعطيات ادلتعلقة حبوادث نا يف مجع األساعدت وكذلك  ادراستنا ىذ
 .                                                                         احلمالت اإلعالمية التوعوية فيها ريادلرور وتأث

يف البحوث ادليدانية ساليب الشائعة االستعمال ث تعترب ادلقابلة من الوسائل واألحبي –
سلوب الرئيسي باإلضافة إىل كوهنا األ، ا ربقق أكثر من غرض يف نفس الباحثهنأل

ليس لدسهم إدلام يف ، فراد ادلبحوثني )أو عدد منهم(ألتاره الباحث إذا كان االذي خي
الباحث حيتاج أو  ، ئلة الباحثالقراءة والكتابة أو أهنم حيتاجون إىل تفسري أو توضيح ألس

 2.ة على وجوه أفراد الفئة ادلبحوثةمعرفة ردود الفعل النفسيإىل 
                                                           

، 2ط.، القاىرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، االجتماعيةادلناىج األساسية يف البحوث ، حسان اجليالىن، سالطنية بلقاسم -1
 . 252ص، 3123

، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نسانية واالجتماعية (اليب البحث العلمي )يف العلوم اإلأس، كامل زلمد ادلغريب-2
 .238ص ، 5،ط.3122
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و ىي عبارة عن حوار أو زلادثة أو مناقشة موجهة تكون بني الباحث عادة من جهة أ -
وذلك بغرض التوصل إىل معلومات تعكس ، جهة أخرىوشخص أو أشخاص من 

حقائق أو مواقف زلددة حيتاج الباحث للتوصل إليها واحلصول عليها يف ضوء أىداف 
أو ، ارات اليت يطلب اإلجابة عليهاستفسادلقابلة يف رلموعة األسئلة واإل وتتمثل، حبثو

التعقيب عليها وتكون ادلقابلة عادة وجها لوجو بني الباحث والشخص أو األشخاص 
 1ادلعنيني بالبحث .

 :للدراسةالمجال المكاني والزماني 

 .                                                                             3122مارس 21فيفري إىل  12من  :امتد المجال الزماني-

 :سبثلت يف مؤسسة الشرطة لوالية غليزان.المجال المكاني-

 :تحديد مصطلحات الدراسة
 مفهوم الدور:  -

ط الفعل ادلتوقع وىو يف ى أنو عبارة عن مفهوم يشري إىل منعل" :أحمد ريان ويعرفو 
ستعارتو الكثري من العلوم من خالل ادلسرح ويعين القناع الذي يرتديو إمصطلح  األصل

كما عرف على أنو منط السلوك ادلتوقع من الفرد يف موقف معني ،  ماراادلمثل ليؤدي د
 2."جتماعيالكيان اإلالثقافة السائدة يف  ءيتحدد دبا جيب أن يؤديو من نشاط يف ضو 

فكان التعريف ادلناسب لكلمة دور الذي تلعبو احلمالت أما فيما خيص دراستنا  –
اإلعالمية التوعوية ىو أنو عبارة عن رلموعة من ادلهام وادلسؤوليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة 

                                                           
 .342،ص3123، د.طاألردن، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي، عامر إبراىيم قند يلجي-1
 .231ص ، 2225، لبنان –بريوت ، أكاددييا، الطبعة االصلليزية، عريب، احمليط :إصلليزي، قاموس أكسفورد، زلمد بدري -2
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األمنية )مركز الشرطة بغليزان( من محالت إعالمية من أجل العمل على توعية اجلمهور 
                                  لك لتقليل من نسبة حوادث ادلرور.                                                                                              بالثقافة ادلرورية وذ

 مفهوم الحمالت اإلعالمية : -
تقدًن ادلعلومات اليت من شأهنا معرفة الفئة على أهنا " :محمد جمال الفارويعرفها 

وىي خالية من األبعاد ، ادلقصودة هبا وعادة مايكون رلاذلا تعليمي أو تثقيفي
 1."لفئة أو جلماعة أخرى واالضليازاإليديولوجية 

عبارة عن رلموعة  وهبذا فإن أنسب تعريف دلوضوعنا ىو أن احلمالت اإلعالمية ىي –
اليت تقوم هبا ادلؤسسة األمنية )مركز الشرطة لوالية غليزان (  تصاليةمن النشاطات اإل

وذلك من أجل إحداث تغيري يف سلوك ما أو حذفو لدى اجلمهور هبدف الوصول إىل 
 نتائج معينة.

 مفهوم التوعية:                                                                                    
كتساب إاط الذي يطلع بو اإلنسان من أجل النش على أهنا" :عبد اهلل ميوقد عرفتها 

إزاء موضوع أو قضية معينة وزلاولة تبصريه بالنواحي ادلختلفة ، اجملتمع واألفراد فكرا ووعيا
احمليطة هبذه القضية أو ادلوضوع وىي هتدف إىل التوعية واإلرشاد للتزود بادلعرفة 

 2."واكتساب اخلربة
ىي النشاط الذي تقوم بو أما بالنسبة لدراستنا فإن أنسب تعريف ذلا ىو أن التوعية  -
 نتباه اجلمهور حول قضية أمنية معينة.امنية بغليزان من أجل لفت ؤسسة األادل
 حوادث المرور:                                                                                                 مفهوم -

                                                           
 .32ص ، 2ط.، 3118، األردن –عمان ، اإلعالمي :دار أسامة للنشر والتوزيعادلعجم ، زلمد مجال الفار -1
 .235ص ، 2ط.، 3115، بريوت –لبنان ، صال :دار النهضة العربية ادلفاىيم احلديثة لعإعالم واالتادلعجم يف، عبد اهللمي  -2
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ستخدام ادلركبة أثناء سريىا ربت ظروف معينة وينتج اصابات النامجة عن كل اإل -
 1عنها أثار مدمرة لألرواح أو ادلمتلكات.

ادلرور تتمثل ن أبسط صورة للحادث على أ" :محمد حسين منصورويعرفو أيضا  -
صطدامها بأحد االعام وعن طريق يف األضرار اليت تقع من السيارة أثناء مرورىا يف الطريق 

 2."أخرى بسيارة رتطامهاإ شخاص أو من خاللاأل
على أهنا ذلك احلادث  رومن خالل موضوع دراستنا ديكننا أن نعرف حوادث ادلرو  -

 الذي يقع بني سيارة وأخرى ولو عدة أضرار مادية وبشرية.                                                               
 
 
 
 

                                                           
 .23ص ، 2ط.، اجلزائر، البليدة، الًتبية ادلرورية :دار التل للطباعة، مؤلف مجاعي -1
 .34ص ، د.ط، د.سسكندرية اإلمنشأة ادلعارف ، مسؤولية القائد تدخل السيارة يف حادث ادلرور مناط، زلمد حسني منصور -2
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 تمهيد:
عامة وأمنو  واجملتمعد خاصة صبحت حوادث ادلرور تشكل خطرا على حياة الفر ألقد 

باتت ربصد يوميا الكثَت من  ألهنادلا زبلفو من  أضرار وخسائر مادية وبشرية   واستقراره
وقد سجلت اجلزائر  والنامية،حت هتدد الدول ادلتقدة القتلى واجلرحى وىذه ادلشكلة أصب

السلبية النامجة عنها  اآلثارويف ، إرتفاعا رىيبا يف عدد حوادث ادلرور األخَتةيف السنوات 
الذي أثار إىتمام وزبوف السلطات العليا يف البالد خاصة مع إستمرار تزايد ىذه  األمر

ا زبلفو من دلواطن اجلزائري نظرا دلعلى يوميات ا، ريت أصبحت تشكل خطاحلوادث ال
تلف اجلهات الصادرة من سل اإلحصائياتأضرار وخسائر بشرية ومادية ومعنوية ولعل 

 لوضع وضرورة التدارك السريع.ادلختصة تؤكد خطورة ا
  



 .حوادث المرور        الفصل األول                                                 

 

33 
 

 تعريف حوادث المرور: 1-1
قبل التطرق لتعريف حوادث ادلرور كان البد لنا من تعريف احلادث بصفة عامة وعليو 

 أنو:يعرف احلادث على 
على انو واقعة ربدث بدون توقع وبدون تدبَت سابق بسبب توفر الظروف معينة "-

 1."عنها نتائج سيئة وغَت مرغوب فيهانتج يحيتمل وقوعها و 
وتتعدد احلوادث يف أنواعها فمنها حوادث سيارات أو طائرات وغَتىا ومنو إرتكزت  -
:                   أهنا لىع هاوىو حوادث ادلرور حبيث تعرف وادثاحلستنا ىذه على منط أساسي من ادر 
ىو احلادث الذي يقع يف حركة ادلرور على ، 7977تعرفو منظمة الصحة العادلية" -

بالراكب أو مركبة واحدة متحركة شلا يتسبب عنو إصابة  األقلالطريق وفيو تساىم على 
 2."بالسيارة أو بادلنشأة

لذي يصدر بدون قصد على أنو"الفعل اخلاطئ ا" :لسيدراضي عيدالمعطياويعرفو -
ستخدام اأكان وفاة أو إصابة وذلك بسبب وينجم عنو ضرر سواء ، سابق أو عمد

 3ادلركبة أثناء حركتها على الطريق العام."
  حدام الذي يقع بالطريق العام مفتو صطىواإلنو:أادلتحدة على  األمموتعرفو منظمة " -

يف  العربة األقلويشًتك فيو على ، وفاهتمينتج عنو إصابة شخص أو أشخاص أو للمرور 

                                                           
حوادث ادلرور رسالة مقدمة لنيل شهادة ماسًت  رتكاببإضلرافية لدى السائقُت الشباب وعالقاهتا البلعلياء بالل: السلوكيات ا، سُتحارثي ح-1

 .36ص، 2177.7178، جامعة جياليل بونعامة خبميس مليانة، جتماعيةازبصص علوم ، ة العنف وعلم العقابوجيليف سسيو 
 .41ص، 2118األردن، ط عمان .د، وزيعدار زىران للنشر والت، :حوادث الطرق )احلرب ادلفتوحة ادلشكالت واحللول(مسَت زلمد غويبة-2
، 2118، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قتصادية حلوادث ادلروراإل: اآلثار راضي عبد ادلعطي السيد -3

 .78ص
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، ربات وادلًتجلُت واحليواناتصطدام بُت العالويشمل ىدا التعريف ا، تنقلحالة 
 1."واحلواجز إضافة إىل احلوادث اخلاصة بالعربة لوحدىا كاالنقالب وغَته

عن اصطدام بُت مركبتُت  ىي عبارة بينما يؤكد لنا ادلبحوث على أن حوادث ادلرور" -
 ."عن حدث غَت متوقع ينجم عنو خسائر مادية وبشرية ةوىو عبار 

 أنواع حوادث المرور:  2-2

حادث بسيارتُت أو أكثر أو احليوانات أو أجسام أخرى على الطريق.          "صطدام :إلا-

أو خلل يف ميكانيكية السيارة نتيجة  ستخدامإقالب السيارة بسبب إنىو :نقالبإلا-
أو بسبب احلالة عدم إجراء فحص دوري ذلا أو خلل يف الطريق مثل وجود ادلطبات 

 - 2".مطار والضباب يف الشتاء والرياح الشديدة احململة بالغبارألاجلوية كسقوط ا
 3".حيث تكون دبركبة واحدة تصطدم بشخص أثناء مروره من الطريق":الدهس 

 :   حوادث المرور من حيث النتائج نيفتص-

والينتج ، وىي احلوادث التؤدي إىل حدوث إصابات بشرية":الحوادث البسيطة -
تؤدي إىل ىدر الوقت وحدوث غالبا ما ألهناأضرار عادية أو بليغة أو متوسطة عنها 

 .                                    جراءاتإلالم وتعطيل اآلبعض ا

                                                           

، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الواقع والتطلعات، زلسن بن العجمي عيسى :السالمة ادلرورية -2
 . 75،ص2118

 . 37،38ص، مرجع نفسو ، بلعلياء بالل، حارثي حسُت -2
زبصص ، :مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ماسًت أكادمييحول حوادث ادلرور يف والية ورقلةبورتاج مصور و ر ، صاحلة برابح، بشرى بواب-3

 .73ص، 2176، 2175، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلديدةتكنولوجيا االتصال 



 .حوادث المرور        الفصل األول                                                 

 

35 
 

تصادي فهي تسبب خسائر قإ: وىي احلوادث اليت هبا أثر المتوسطةلحوادث ا –
 ضرار اليت ربدث للمركبات وماتصطدم بو.ألالعامة واخلاصة وتتمثل يف ا باألموالمادية 

إصابات تستلزم و ىي احلوادث اليت تنجم عنها الوفيات أ:الجسمية الحوادث -
 1".جسديةصابات إعاقات إلوقد ينتج عن ىذه ا، للمستشفىالنقل 

وىي احلوادث اليت يتغَت فيها اذباه حركة ادلركبة بشكل "التدهور: حوادث -
 اليستطيع السائق السيطرة عليو.                                                                             

تصطدم ادلركبة جبسم ثابت يف الشارع  حيثغريب:صطدام بجسم حوادث اإل-
 مثل الصخور أو أعمدة الكهرباء وغَتىا.                                         

وفيو تصطدم ادلركبة بأحد احليوانات ادلارة على صطدام بحيوان :حوادث اإل -
 2".الطريق

سباب المؤدية للحوادث في الجوانب الفيزيولوجية ألمؤشرات ا3-2
 : واالجتماعيةوالنفسية 

عاالت فنعن اإلينشأ عن ظروف ضاغطة أو "الغضب )التنافسي( أوالتحدي: -1
نفعاالت متطرفة وتدين للحكمة يف التصرف( اافقة مع بات نفسية مًت اضطر اادلرضية )

وتنشأ غالبا خالل التسابق بُت شباب يف العشرينيات حبيث يؤدي التنافس لوصوذلم إىل 
 حدود سرعة سبنع سيطرهتم على وسيلة النقل اليت يقودوهنا.                                                                      

                                                           
 .38ص، مرجع سابق، حارثي حسُت بلعلياء بالل-1
 73ص ، مرجع نفسو ، صاحلة براحبة، بواببشرى-2
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نتحارية من بينهم.                       لدى أصحاب السوابق أو ادليول اإل خاصةج:ضطراب المزا إ –2

ىؤالء جيدون يف سلالفة قوانُت ادلرور  :الميول التنافسية المعادية للمجتمع –3
        شكال رمزيا من أشكال التمرد على اجملتمع.                                                                                      

 نوع: وغالبا ما يتسبب ىؤالء حبوادث ادلرور عن طريق سلالفات من
                                                                        ذباوز السرعة.            -
 سواء من اليمُت أو يف ادلنعطفات.                         ،التجاوز ادلمنوع -
 جتياز اإلشارات احلمراء أو التقدم عل السيارات يف إشارات ادلرور.                                    إ -
 :المنشطات العصبية أثار –4

أو تناول أدوية مؤثرة ، ضطرابات النومإوادلهدئات أو :ةمثل إدمان المواد المخدر  -
 الوعي مثل مضادات السعال واحلساسية وغَتىا.                                         على

، األمان، إشاراتووسائل األمان فيها حزام مثل إمهال صيانة السيارة  اإلهمال: – -
 1."خلا...فرامل.....، مصابيح

 :                                                         سباب المؤدية لحوادث المرورألأهم ا 2-4
خَتة وذلك يرجع إىل ألونة اآلادث ادلرور تعرف تزايد كبَت يف اأصبحت ظاىرة حو 

 :سباب التاليةألا
فما من حادث مروري يقع إال ، السائق زلور ادلشكلة حوادث ادلرور يعد":السائق

ويكون أطرافو سائق أو أكثر من سائقي السيارات فحىت إذا كان ىناك خلل يف السيارة 
                                                           

فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية الرياض ، األمنيةالًتبية ادلرورية مدخل يف إعداد ادلعلم: جامعة نايف العربية للعلوم ، زلمد سعد الدين بيان -1
 .772.773ص، 2171، 7ط، ةلسعودي،االنشر أثناء
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ة والوعي السليم ظفإن اليق، ض السائقُت على الطريقأو خلل يف تصرفات ادلشاة أو بع
أو  واكتشافوخالذلا معاجلة ىذا اخللل والدراية واخلربة ادلرورية للسائق ميكن من 

والواقع  ، وقوع احلادث ادلروري مث يستطيع مثل ىذا السائق الرشيد تالقي ، مشاىدتو
اخللل من خالل التوعية ادلرورية ادي ىذا فمة ادلرورية الكافية تؤدي إىل تجراءات السالإنأ

 1".السليمة

 الحوادث:العوامل التي تدفع السائق للوقوع في   -7
من بُت من العوامل اليت تتحكم يف سلوك وتصرفات السائقُت  وتكون نتائجها الوقوع "

 من بينها العوامل النفسية والسلوكية والشخصية :                         ، يف احلوادث ادلرورية
        وىي تتمثل يف اليت تكون ذات العالقة حبوادث السَت منها:       :العوامل الجسمية -
 اجلسمية ادلختلفة لضعف البصر والسمع وما شبهها.                               اإلعاقات -
الشديد وعدم النوم لفًتات طويلة والضعف اجلسمي العام ومايتعرض لو  اإلرىاق -

 السائق من عمل شاق أو القيادات دلسافات طويلة دون راحة.                                   
أبدا خاصة  اآلمنةاليت يعاين منها بعض السائقُت واليت التكون معها القيادة  األمراض -

 اليت ترافقها نوبات مفاجئة يفقد فيها ادلريض السيطرة على نفسو.              األمراضتلك 
ادلواد ادلخدرة وادلسكرة وىي ذلا تأثَت سليب يف قيادات السيارات حيث تؤدي إىل  -

 ة وأضرار.                                                                         حوادث مروع

                                                           
ستخدمي الطرق من مدينة أم من مدراسة ميدانية على عينة : ي ادلروري إذاعة أم بواقي منوذجااحمللية يف نشر الوع اإلذاعةدور ، وفاء كعوس -1

، جامعة العريب بن مهيدي أم بواقي، صال وعالقات عامةاتزبصص ، واالتصال اإلعالممذكرة مكملة لنيل شهادة ماسًت يف علوم ، بواقي
 .68ص، 2175.2176
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د ىذا على ويعتم، علق دبقدار اليقظة لدى السائقُتوىي تت: العوامل النفسية-
يف مشاكلو ومهومو السائق ىذا العامل عندما يفكر  أمهيةوتزداد ، الظروف البيئية لسائق

 1."كايف دلا جيري حولو  ويقود السيارة دون وعي
َت إن حالة السائق كثَتا ما تدفعو إىل سلوك غ ":العوامل السلوكية والشخصية-

حًتام قواعد وأنظمة ادلرور ،وبالتايل الوقوع يف حوادث اسوي لو تأثَته الكبَت يف عدم 
ن الطريق خاص بو وحده ،وكذلك السائق إالذي يعتقد  األناينادلرورية ومثالو السائق 

السريع التأثَت والتعصب وادلتباىي الذي يعرض نفسو ومستعملي الطريق للخطر ليجذب 
 2".األنظار إليو

واجلماعات الذين يستخدمون الشوارع والطرقات سَتا على  األفرادىم ":المشاة -
األقدام ،وكثَتا ما يقع احلادث ادلروري نتيجة خطأ من ادلشاة أثناء عبور الطريق يف غَت 
األماكن ادلخصصة للعبور أو أثناء ما يكون الطريق مفتوحا للسيارات وشلنوعا على ادلشاة 

وكبار السن والنساء وادلرضى نتيجة عدم والكثَت من حوادث ادلشاة تقع من األطفال 
لطريق تقديرىم السليم كيفية ووقت عبور الطريق ومعظم احلوادث اليت تقع للمشاة يف ا

وغالبا ما يكون اخلطأ مشًتكا بُت السائق لعدم تقديره ، العام حوادث دىس أو تصادم
لتهور وعدم نتباه أو اابسرعة عالية أو رجوعو للخلف دون دلستعملي الطرق كالسَت 

احليطة واحلذر بُت ادلشاة لعدم التأكد من خلو الطريق قبل القيام بعملية العبور أو العبور 
 يف غَت األوقات و األماكن ادلخصصة لعبور ادلشاة.

                                                           
 .47صمرجع سابق،  ، بلعلياء بالل، حرثي حسُت  -1
 .42ص، نفس ادلرجع -2
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وىي العنصر الثاين من عناصر حوادث ادلرورية خاصة إذا أمهلت " السيارة: -
 ، من بداخلها كافيةألبصورة منظمة أو مل تكن وسائل ا صيانتها ومل يتم الكشف عليها

فحالة السيارة ادلستخدمة قد تكون عامال أساسيا يف وقوع احلوادث ادلرورية فعدم 
حداثة موديل السيارة أو قدرهتا تدفع  أنالسالمة أجزاء السيارة مثل الوسائد اذلوائية كما 

ا سعت جهات ادلسؤولة وادلعنية يف من ىن، واجملازفةبالشباب إىل التدىور بالقيادة 
بصورة تكفل  وينالس الدوريالتحقيق يف حوادث إىل إلزام قائدي ادلركبات بالفحص 

 1. "ستخدامهااالسالمة لسائقي عند 
السبب الرئيسي يف وقوع  احلوادث ادلرورية يف الدول  وعترب الطريق ىيكما "الطريق:-

يتضح يف عدة ، العربية بصفة عامة ومشكالت الطرق وأثرىا يف وقوع احلوادث ادلرورية
فقد يكون تصميم الطريق سبب يف وقوع ، ب سلتلفة منها التصميم اذلندسيجوان

يف بعض احلارات احلوادث ويظهر ذلك من تكرار احلوادث يف جزء معُت من الطريق أو 
ويعترب الطريق ىو أحد أركان مثلث . الدرنات أو زوايا الدخول أوعند التقاطعات 

وعند القصور يف معايَت أحد أركان السالمة ادلروية فإن ىدا قد يكون ، السالمة ادلرورية
 2".سبب مباشرا أو غَت مباشر يف وقوع سلالفة مروية تؤدي إىل حادث مروري 

احليوانات إذا مت ذبهيزه  كل مكان أعد لسَت ادلركبات أو ادلشاة أو  ىو":المحيط -
 األرضكان الطريق جزءا من سطح  خلدمة ىذه احلركة وتأمينها سواءبالتجهيزات الالزمة 

أو يطفو على ، األهنارأو قاع  البحار أو  األرضأو كان مرتكز على سطح ، أو باطنها

                                                           
 .71، 69ص، مرجع سابق، وفاء كعوس -1
 .77ص، مرجع سابق، وفاء كعوس -2
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. أو البضائع األشخاصسطح ادلاء أو ىو ادلسرح الذي ذبري عليو احلركة اليومية لنقل 
 1."ومن بُت العوامل الطبيعية البيئية اليت تؤدي إىل حوادث ادلرور ىي

والطريق  اإلطاراتيف تقليل االحتكاك بُت  األخَتةحبيث تسبب ىذه " :األمطار -
 يفقد السائق القدرة على التحكم الصحيح يفزهنا وبالتايل افتنزلق السيارة وتفقد تو 

ءة اجملاري من خالل رفع كفا األمطاريف مياه ر كذلك جيب العمل على تص،  سيارتو
 .               ادلائية

ويؤدي الضباب بدوره إىل تقليص يف حقل الرؤية ومعظم احلوادث اليت تقع  الضباب:-
 2".لدى السائق عاليةمع وجود عدم الثقة ال ادلفرطة السرعة  بسبب د وجود الضبابعن
كل مانص القانون على   األسبابوتشمل ىذه " :رحترام قوانين المرو إعدم –

ولوية مرورا ألباط بإشارات احلركة واضنالوحة بو بدءا من اميف حدوده ادلستنظيمو 
 ستشرافاإ األسبابستهالك الكحول ولعلى أكرب ىذه إالسرعة وصوال إىل  دبحددات

وذلك أن السرعة اجلنونية اليستطيع السائق ، حبوادث ادلرور ىو عامل السرعة ادلفرطة
خطر زلتوم فهو إما أن ماحاول تفادي أ، والسيطرة التامة على مركبتو خالذلا التحكم

ستهالك اخلمر وادلخدرات اليت تؤثر يف سلوك السياقة او أو حبياة غَته يليها يؤدي حبيات
خرى كادلناورات اخلطَتة ألافة أشكال احملالفات ادلرورية اقًتاف كالحوظ يتميز ببشكل م

 3".والسرعة الفائقة فمن اليقود نفسو كيف يقود مركبتو وصدق من قال بأهنا أم اخلبائث

                                                           
 .44، ص، مرجع سابق، بلعلياء بالل، حرثي حسُت -1
 .72ص ، مرجع سابق، وفاء كعوس -2
رسالة مقدمة لنيل ، التوعية ادلرورية والية غرداية منوذجا( إلسًتاذبية)دراسة وصفية :اإلعالميةتصال احلمالت إلا إسًتاذبية، عيسى بوكرموش -3

 .85،ص2172،2173جامعة اجلزائر، صال إسًتاتيجياتفرع ، صالتواإل اإلعالمشهادة ادلاجستَت يف علوم 
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سباب اليت تؤدي إىل حوادث ادلرورىي ألح لنا ادلبحوث يف قولو أن أىم اوقد صر "–
حًتام قانون ادلرور اول يف حوادث ادلرور نظرا لعدم ألادلسبب ا باعتبارهالعامل البشري 

وعدم وضع حزام ، ذلاتف النقالستعمال ااا ضعف التكوين يف السياقة كذلك وكذ
 األسبابوقد قدرت نسبة ىذه ، القيادة ربت تأثَت ادلخدرات )بصفة عامة(، مانألا

ادلراقبة التقنية كذلك سوء حالة ادلركبة دبعٌت عدم إخضاع ادلركبات إىل و ، %81حوايل
، ادلاء، حالة عجالت كذلك احملرك الزيوت الدورية إضافة إىل عدم التدقيق اليومي يف

بعض احلاالت  فقد صلد يف، حوال اجلوية كذلك حالة الطرقاتألحالة الطقس سوء ا
 ."(األشغالشغال )كحفر الطرقات وترك بقايا ألعدم استكمال ا

 :                                                                                                   أثار حوادث المرور 2-5
ت اليت تواجو تعد مشكلة حوادث ادلرور من أىم ادلشكال ":االجتماعيةاآلثار -

وتزيد حجم ىذه ادلشكلة ، من عالقة وأثر على حياة اإلنساندلا ذلا ، اجملتمعات احلديثة
ادلشاكل الرئيسية يف ىذا  دياد عدد ادلركبات ادلستعملة يف الطريق حىت أصبحت مناز مع 

وتعاين معظم دول العامل من إرتفاع يف معدالت احلوادث فحوادث ادلرور تأيت يف ، القرن
 .                                                                     األمريكيةادلرتبة الرابعة كسبب للوفاة يف الواليات ادلتحدة 

مة يرجع وتبُت منظمة الصحة العادلية بأن ثلث حوادث الوفاة يف اجملتمعات ادلتقد" –
كما تشَت إحصائيات الصحة العادلية إىل أن حوادث ادلرور ،  سببها إىل حوادث ادلرور

تنافس أسباب الوفاة األخرى مثل أمراض القلب  تقف سببا رئيسيا للوفاة بل أهنا
 1."والسرطان

                                                           
 85-57ص ص، مرجع سابق، بلعلياء بالل، حارثي حسُت -1
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ثار و آلاليت قد تعرض جتماعيةاإل اآلثارفعند القيام حبادث مرور تنجم أثره رلموعة من  -
كذلك بالتأثَت على ،  ابات النامجة عن حوادث السياراتبعد تعرضهم لإلص انفعالية

ترك عملهم ية ردبا لقلة احلركة والتحمل شلا يدعوىم أحيانا إىل مستقبلهم بصورة سلب
  1كل ىذا قد يكون أحد العقبات يف طريق الفرد إلكمال حياتو.،  الذي كانوا يقومون بو

تم ياب إستنزاف ادلوارد البشرية حيث حوادث ادلرور إحدى أسب وتعد مشكلة –
الفتاكة يف العقود األخَتة  وبئةاألتصنيفها من قبل منظمة الصحة العادلية كأحد أىم 

 2وخاصة على رلتمعات العامل الثالث.
السائق أو عيب  أرتكبوحوادث ادلرور بصفة عامة ترجع إىل خطأ ": قتصاديةاإلاآلثار –

وترجع أسباب حوادث ، و احليوانات سائبةأ أو يف طريق أو خطأ من ادلشاة، يف السيارة
كرات وادلخدرات والعوامل والسرعة والتهور وتناول ادلسالتصادم إىل اإلمهال والالمباالة 

عيوب يف  نائق وادلشاة وعوامل أخرى ناذبة عكما أن ىناك عوامل شخصية لس،  اجلوية
حلوادث التصادم دلا  قتصاديةاإلومن ىنا تظهر اخلطورة ، كذلك كثافة ادلرورو ، السيارة

ة أو اخلسائر ادلادية اليت تزداد كلما قتصادية ناذبة عن اخلسائر البشرياأضرار تنتج فيها من 
وعلى أطراف احلادث ، ار سلبية على اجملتمع بصفة عامةزادت قوة التصادم دبا يعود أث

 .  3"بصفة خاصة

                                                           
 . 47ص ، مرجع نفسو، وفاء كعوش  - 1
 .58ص ، حارثي حسُت، مرجع نفسو -2
 .74ص، مرجع نفسو، وفاء كعوس -3
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نتيجة تأخَت ادلشاريع وقد شكلت حوادث ادلرور خسائر مرتبطة باالقتصاد الوطٍت " –
إضافة إىل تكاليف إنشاء وفتح طرق جديدة وتكاليف صيانتها السنوية إىل ، اإلمنائية

 جانب تكاليف إصالح السيارات ادلتضررة.                                                                             
إصابات ووفيات واحد من أىم معوقات ن ا متشكل حوادث ادلرور وما ينجم عنه –

ما وتكمن خطورة احلوادث ادلرورية في، النامية خاصة يف الدول العربية ة يف الدولالتنمي
 نفسية.                     جتماعية و ا، قتصاديةاثار عدة منها آتًتكو على الفرد واجملتمع من 

ا يلحق بالعنصر قتصادية حلوادث ادلرور تكون على نوعُت: تكاليف موالتكاليف اإل –
، وميكن أضراروتكاليف ما يلحق بادلمتلكات العامة واخلاصة من ، أضرارالبشري من 

 جعلها فيما يلي:  
إتالف ادلركبات األفراد، ىي اخلسائر ادلادية بسبب احلوادث ادلرورية يف شلتلكات  -

، التكاليف يدخل فيها عناصر كثَتةوإصالحها أو األضرار اليت تلحق بادلمتلكات وىذه 
خصصة يف رلال السالمة ادلرورية يف بعض الدول إىل وضع مناذج وتسعى اجلهات ادلت

قتصادية للحوادث رىا مع العلم أن حساب التكلفة االحلساب ىذه التكلفة وعناص
لكن بقي أمرا مهم التذكَت بو من و ، معقدة تشمل على كثَت من العناصرادلرورية عملية 

ف غرس نوع من الوعي ادلروري جل ربسيس ادلواطنُت سواء كانوا سائقُت أو مشاة يهدأ
 1."ثقافة ادلرور وقانوهنا واحًتام

 :النفسية فيما يلي اآلثاروميكن أن نلخص :ثار النفسية اآل-
 .النفسياخلوف وعدم االستقرار ، عاناةمل وادلألا -

                                                           
 .74،75، ص ، مرجع نفسو، وفاء كعوس -1
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ا شلا يؤدي إىل التدىور الشخص ادلتكفل هب، التعب النفسي يف حالة فقدان العائلة –
.                                                                                                       ادلعيشي

                          التعب الفيزويولوجي والسيكولوجي للضحية اجملروحة.                                                                               –
 .                                                                               ي للكوابيس (ادر ر بالصدمة بصورة متكررة )تذكر إلالشعو  –
 نفعاالت اإلجيابية        جيد ادلصاب صعوبة يف الشعور باإل حذر انفعايل -
ستشارة حادة لردود أفعال رعب مبالغ إو ، بالصدمة ذبنب األنشطة وادلثَتات ادلتصلة - 

 1."فيها أرق
إىل  اآلثارىي عنصر مهم يف قياس حجم ادلشكلة وميكن ربويل تلك "ثار طبية: األ -

 2."تتمثل يف اإلصابات اجلسدية وخسائر مادية تعرب فيها بوحدة النقد، خسائر زلسوسة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .73ص، مرجع سابق، وفاء كعوس -1
 لزيارة ادليدانية لوكالة رملي للمراقبة التقنية لسيارات والشاحنات:، يف زبفيض حوادث ادلرور باجلزائرراقبة التقنية للمركبات ودورىا ، شهلييزيد  -2
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   :الفصل الصةخ
من بُت الظواىر اليت أصبحت  عتربادلرور تخَت نستنتج أن ظاىرة حوادث ألويف ا

ظمة نعضو أساسي داخل ادل عتبارهبإ، الفردهتدد اجملتمع سواء الدولة ككيان أو 
خَت سببا رئيسيا يف الوقوع يف مثل ىذه احلوادث ألجتماعية حبيث أصبح يشكل ىذا اإلا

ذلك أن  ىلضف إ، راجالو مستخدمي الطريق أو سائق أو ركبا أمن ادلرورية سواء كان 
ىا تؤدي إىل الوقوع يف ىذه احلوادث منها العوامل ىناك أسباب أخرى اليت بدور 

 ، األسبابرات وغَتىا من ذوكذا تناول ادلخ) احمليط أحوال الطقس..( والنفسية  الطبيعية
وعليو كان البد من االعتماد ، إىل ىذه احلوادث ةادلؤدي األسبابفهذه كلها تعترب من 

وكذا تصميم بيئة حركة ادلرور وهتيئتها ، والتطبيق اجليد لقانون ادلرور  وادلراقبةعلى التوعية 
سًتاتيجيات تكون ذلا أىداف وغايات من اجل معاجلة الالزمة مع وضع اإل باإلمكانيات

 الظاىرة وربقيق السالمة ادلرورية . ىذه
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 تمهيد:
من أىم وسائل  االتصال اجلماىَتي دلا ذلا من دور  تعترب احلمالت اإلعالمية  

وتوعيتو بالظواىر اليت هتدد أمن ، فعال يساىم يف تنمية اجملتمع دبختلف ادلواضيع
وإستقرار اجملتمعات لذلك كان الزما على احلمالت اإلعالمية معاجلتها ومعرفة أسباهبا 

تصالية اليت هتدف إىل تقدمي فاحلمالت ىي عبارة عن  مجلة من النشاطات اال، ونتائجها
معارف ومعلومات أو الًتويج ألفكار معينة وذلك إلحداث تغيَت يف اذباىات وسلوكات 
األفراد وإقناعهم بقبول فكرة أو سلوك معُت، من أجل ربقيق الصاحل العام ويكون ذلا 

 رلموعة من األىداف وكذلك وقت ومجهور زلدد.
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 تعريف الحمالت اإلعالمية: -1
مجع احلمالت وىي رلموعة من اجلهود ادلنظمة : أوال سنقوم بتعريف الحملة -

اليت تقوم هبا جهة معينة هبدف الًتويج ألفكار أو زيادة القبول لفكرة اجتماعية وذلك 
إلحداث تغيَت يف اذباىات وسلوكات األفراد وإقناعهم بقبول فكرة أو سلوك اجتماعي 

 1معُت.
على أنو عملية نشر وتقدمي " :رعبد الفتاح دويدا : يعرفوثانيا تعريف اإلعالم -

معلومات صحيحة وحقائق واضحة وأخبار صادقة وموضوعات دقيقة ووقائع زلددة 
 2."وأفكار منطقية وآراء راجحة مع ذكر مصادرىا خدمة للصاحل العام

، : "عبارة عن نشاط اتصايل سلطط ومنظمأما بالنسبة للحملة اإلعالمية فهي -
وؽلتد لفًتة زمنية ، تقوم بو مؤسسات أو رلموعات أو أفراد، للمتابعة والتقوميوخاضع 

هبدف ربقيق أىداف معينة باستخدام وسائل االتصال ادلختلفة وسلسلة من الرسائل 
اإلعالمية وباعتماد أساليب استمالة مؤثرة بشأن موضوع زلدد يكون معو أو ضده 

 3ويستهدف مجهور كبَتا نسبيا".
احلملة اإلعالمية على أهنا تلك اجلهود ادلنظمة ": ر سليمان عسرانصابويعرف  -

هبدف ربقيق غاية معينة ، اليت يقوم هبا ادلختصون يف العمل اإلعالمي بوسائلو ادلختلفة
زباطب فئة معينة بلغتها اليت تعرفها ، أو رلموعة ومن الغايات واألىداف احملددة سلفا

                                                           

 .6ص، 2227القاىرة، عامل الكتبة: اإلعالميالتسويق االجتماعي وزبطيط احلمالت ، فؤاد عبد ادلنعم البكري -1
 .116ص 2223، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية، سيكولوجية االتصال واإلعالم، عبد الفتاح زلمد دويدار -2
، 2213، 1مكتبة النشر العريب للنشر والتوزيع عمان ط، موقع الكاتب:دليل إعداد وتنفيذ احلمالت اإلعالمية ، وائل مبارك -3

 .23ص
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خالذلا وذلك لفًتة زمنية زلددة كما تعتمد على ربديد ومن خالل أطر ثقافية تعيش من 
 1اجلمهور ادلستهدف ربديد دقيقا واختيار الوسائل اإلعالمية اليت تتناسب معو".

"ويعرفها أيضا على أهنا تصميم وتنفيذ وعمل برنامج زلكم يستهدف زيادة نسبة  -
دلستهدفة آخرين تقبل فكرة اجتماعية أو اكتساب عادة أو سلوك معُت لدى اجلماىَت ا

 2يف االعتبار التخطيط وادلنهج والًتويج والتوزيع وحبوث التسويق".
عبارة عن فو للحمالت اإلعالمية على أهنا "وقد أكد لنا ادلبحوث  من خالل تعري –

اليت تقوم هبا مؤسسة األمنية بصفة عامة وذلك هبدف  رلموعة من النشاطات اإلتصالية
 ."تغيَت يف سلوك معُت أو تعديلو لدى اجلمهور لتحقيق أىداف

 :العناصر االتصالية للجملة اإلعالمية-2

 القائم باالتصال )ادلرسل(. - 1
 اجلمهور ادلستهدف من احلملة )ادلستقبل(. -2
 الرسالة اإلعالمية ادلراد توصيلها. -3
 وسيلة اإلتصال بُت ادلرسل وادلستقبل. -4
 رجع الصدى. -5

"ؽلثل ادلرسل يف العملية اإلتصالية يف احلملة اإلعالمية سواء:  :القائم باإلتصال
إعالمُت أو أفراد ومهما كان القائم باإلتصال غلب أن يكون مستوعبا ، ىيئات، مجعيات

ال االتصال حىت تتم العملية يف ويستعُت خببَت يف رل، ومقتنعا وملما دبوضوع احلملة
 أحسن األحوال.

                                                           

 .62ص.، مرجع سابق، فؤاد عبد ادلنعم البكري -2
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وقد يكون ادلرسل ىو ادلواطن الذي يعرب عن إنشغالتو اخلاصة بقضية وفكرة معينة من 
خالل شكاوى أو تقارير أو عملية سرب أراء تنشر يف الصحف واجملالت أو ثبت من 

 1خالل اإلذاعة والتلفزيون وحىت االنًتنت".
باإلتصال يف دراستنا ىذه )احلمالت اإلعالمية التوعوية يف احلد من وقد سبثل القائم 

حوادث ادلرور دبؤسسة الشرطة لوالية غليزان( حبيث أن خلية اإلتصال ىي اليت تقوم 
بتصميم احلمالت اإلعالمية مع ربديد اجلمهور واألىداف وذلك إنطالقا من معطيات 

لشرطة وذلك لوضع سلطط سنوي لالتصال ميدانية تباشر هبا ادلصاحل ادلختصة يف جهاز ا
 وتوعية وموجهة لفئة معينة.

ىو ادلتلقي للرسالة اإلتصالية التنموية والذي غلب : "الجمهور المستهدف -1
، معرفة معادلو بدقة وربديد أبعاده و إذباىاتو و إنتماءاتو ومستواه الثقايف وموقعو اجلغرايف

فمثال يف اجلزائر غلب ، لألىداف  ادلسطرة وىذا لصياغة الرسالة اإلتصالية للحملة وفقا
معرفة اجلمهور ادلستهدف  إن كان من الريف أو ادلدينة....، وىذا دلعرفة كيفية إعداد 

وإن كان ادلستقبل يتمثل يف اجلهات احلكومية ، وتوجيو لو الرسالة ادلناسبة اليت يفهمها
ختصاص كل جهة يف إطار مايعرف باالتصال الصاعد فيجب ربديد مهام ورلال إ

 2مسؤولة يف قطاع معُت دلخاطبتو وفق اختصاصو".
"وقد سبحور مجهور احلملة اليت تقدمها الشرطة يف كافة شرائح اجملتمع دبا فيها  -

وكذلك محلة موجهة لألطفال خالل ، الراجلُت مستعملي الطريق بصفة عامة، السائقُت

                                                           
 .35،ص.1ط، 2215دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع :عمان، عالنيةإلعالمية واطفى يوسف كايف :زبطيط احلمالت اإلمص-1
 .36-35ص، ادلرجع نفسو-2
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هة لفئة الشباب حول تعاطي الدخول ادلدرسي )محلة حوادث ادلرور ( وكذلك محلة موج
 ادلخدرات وأيضا أصحاب الدرجات النارية".

ادلوضوع( صالية يف رلال احلملة ادلقصودة )تتناول الرسالة االت: "الرسالة االتصالية -3
فتكون مكتوبة أو مرئية أو مسموعة سلتصرة أو مطولة شفوية أو مقروءة ، بعدة أشكال

ومعطيات مقتنعة مراعاة للمتلقي بكل ...، وغلب إعدادىا وفق حجج وبراىُت 
 خصوصياتو.

"وقد أشار لنا ادلبحوث يف قولو أن الرسالة االتصالية يتمثل مضموهنا يف عدة  -
وذلك من  ،تكون موجهة بصفة خاصة بالسائقُتمواضيع سلتلفة منها التوعية ادلروية و 

 خالل عدة برامج توعوية ونشاطات إرشادية هتدف إىل ربقيق ادلصاحل العام".
وىي القنوات اليت يستخدمها ادلرسل من أجل توصيل  :الوسائل اإلتصالية -4

 مثل:، فهي تتنوع وتتعدد بشكل واسع، أفكاره
ة واحملالت )فتقوم مؤسسة الشرط، الصحف، التلفاز واإلذاعة :الوسائل إعالمية -

وذلك باالعتماد على  ، بإعداد احلمالت اإلعالمية التوعوية للحد من حوادث ادلرور
وسائل اإلعالم بصفة عامة ومستمرة منها التلفاز ويكون أحيانا وذلك استنادا على قول 
ادلبحوث )أ( حبيث أصبحت العالقة بُت العالم والشرطة عالقة وثيقة وكذا يعتمدون 

وسيلة األوىل ألهنا ال ربتاج إىل مكان وال وقت معُت وىذا ما على اإلذاعة اليت تعترب ك
أكده لنا ادلبحوث يف قولو أن مصاحل األمن الوطٍت لوالية غليزان ترتكز على بث برارلها 
التوعوية على اإلذاعة اجلوارية وذلك من خالل زبصيص حصص إذاعية  وبرامج ىادفة 

، صباحا 12:22رض كل يوم أحد على  تعٌت بالسالمة ادلرورية مثال)حصة ألمنكم( تع



 الفصل الثاني                                        الحمالت االعالمية التوعوية

 

53 
 

وتكون حبضور عضو من خلية االتصال واإلعالم دلركز الشرطة وكذا حصة )الشرطة 
أما بالنسبة للصحف واجملالت فقد صرح لنا ، واجملتمع ( اليت تعرض كل يوم ثالثاء

  حيانا تقوم الصحافة ادلكتوبة باإلتصال بقسم اإلعالم واالتصال للشرطةادلبحوث أنو أ
فعند وقوع حادث مرور دبكان معُت ) والية ، باعتبارىم ىم ادلصدر الرئيسي للمعلومة

غليزان( يتصلون بنا من أجل التأكيد على اخلرب من أجل احلصول على ادلعطيات 
 وإحصائيات متعلقة حبوادث بصفة عامة وذلك من أجل نشر مقال صحفي.

 1:" النشريات الملصقات  والمطويات" -5
لنا ادلبحوث أهنم يقومون بوضع ملصقات وادلطويات يف الساحات العمومية  وىنا أكد

وكذا أماكن الًتفيو والتسلية وكذلك استغالل احلواجز األمنية ، وزلطات نقل ادلسافرين
بغرض التوعية وذلك عن طريق تقدمي ملصقات دلستعملي الطريق عن طريق الربيد ادلباشر 

بو ادلبحوث يف قولو أنو ىناك صفحة رمسية دلؤسسة )التواصل ادلباشر(: وىذا ما صرح 
                                                                                                الشرطة لوالية غليزان اليت تنقل مجيع األحداث اليت تقع داخل النسيج احلضري وخارجو.                                              

_ وغلب إختيارىا وفق إعتبارات تناسب القائم باالتصال وإمكاناتو وطبيعة اجلمهور 
 ومضمون الرسالة كإستعمال اإلذاعة دلخاطبة اجلمهور العام، وإستعمال ستهدفادل
وإقامة ادلعارض مع شباب أو طالب  ،خصي مع مجاعات زللية قليلة العددشإلتصال اا

 يف ادلدارس واجلامعات.
إن التغذية العكسية ىي دليل على وصول الرسالة إىل ادلتلقي و  :رجع الصدى -6

ىي من األىداف اليت يرمي ، ينة وازباذ مواقف حيال ادلشاريعردود أفعالو يف سلوكات مع

                                                           

 .36ص ادلرجع سابق، ، مصطفى يوسف كايف  -1
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لذا من ادلفروض فتح رلاالت إستقباذلا عن ، إليها ادلرسل أو القائم باإلتصال يف احلملة
نية على مستوى ادلنظمات احلكومية أو ادلستمرين إلستقبال طريق فتح خطوط ىاتف رلا

 1مكادلات ادلواطنُت لإلستفسار أو إيداء الرأي.
_ حبيث صرح ادلبحوث ىنا أنو عند قيامهم حبصة إذاعية حول حادث أو قضية ما 
حدثت داخل اجملتمع نقوم بتلقي إتصاالت من قبل اجلمهور. وكذا األسئلة ادلوجهة لنا 

عل احلمالت ادلوجهة للجمهور لسالمة ادلرورية ربقق نتائج يف ادليدان وذلك وىذا ما غل
                                                 من خالل احلس ادلروري الذي أصبح ؽللكو مستعملي الطريق .                                                                        

قع إلكًتونية خاصة دبجال احلملة لتلقي الرسائل وفقا لقدرات التفاعلية اليت أو بفتح موا
وألن الوسيلة ، ر بادلشاركة يف التجاوب للموضوعتوفرىا ىذه الوسيلة وىذا خللق الشعو 

 2اإلتصالية تقوم بدور أساسي يف صلاح احلملة االتصالية .
التواصل اإلجتماعي بصفة _ وىذا من خالل تصريح ادلبحوث أنو يعتمدون على مواقع 

 يومية.

 :أنواع الحمالت اإلعالمية التوعوية -3
 تقسم الدكتورة مٌّت السعيد احلديدي والدكتورة سلوى إمام احلمالت اإلعالمية إىل:

 محالت أنواع التغيَت ادلعريف. -
 محالت التغيَت السلوكي. -
 محالت التغيَت يف الفعل. -
 محالت التغيَت يف القيم. -

                                                           

 .37-36ص، مرجع سابق، مصطفى يوسف كايف -1
 .73ص، مرجع سابق، مصطفى يوسف كافي -2
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وتعرف حبمالت العامة أو التعليم العام، عادة ما  حمالت التغيير المعرفي: 1-3
هتدف إىل تزويد األفراد دبعلومات وزيادة وعيهم بقضية ما، ىذا النوع من احلمالت يعترب 
من أسهل محالت التغيَت االجتماعي، ألهنا ال هتدف إىل إحداث تغيَت عميق  يف 

عطاء األفراد ادلعلومات اليت تتعلق  بالقيمة السلوك وإظلا إىل يتحقق ىدفها يف إ
 1.االجتماعية

عادة ما هتدف إىل إقناع أكرب ، وتعرف حبمالت العمل :حمالت تغيير الفعل 2-3
عدد من األفراد إىل القيام بعمل معُت خالل وقت زلدد، ىذا النوع ال يتطلب فقط 

ما، وقد يتطلب الفعل إخبار اجلماىَت وإعطائهم معلومات ولكن حثهم على عمل أفعل 
ىذا الفعل أو العمل بعض اإلمكانيات وكذا  اجلهد والوقت وىذا ما قد ؽلنع األفراد من  

وىنا غلب على اجلهة ادلعنية توفَت احلوافز اليت قد تشمل تغطية النفقات ، اإلقبال عليو
مثل: اليت يتطلبها الفعل كنوع من التشجيع لألفراد إضافة إىل توفَت آليات التنفيذ 

 .  محالت التربع بالدم
ويعرف ىذا النوع من باحلمالت السلوكية حيث  :حمالت التغيير السلوكي 3-3

وىي تعترب من أصعب احلمالت ، هتدف إىل حث اجلمهور على تغيَت بعض أظلاط سلوك
ألنو يصعب تغيَت بعض األظلاط السلوكية والعادات اليت إعتاد  األفراد على القيام هبا 

حيث غلب على األفراد أن يتخلصوا من عادات قدؽلة ويتعلموا عادات ، يلةلفًتة طو 
جديدة سلتلفة ويستمروا يف شلارستها  وعادة ال تكفي وسائل اإلعالم اجلماىَتي وحدىا 

                                                           
  .33ص2226القاىرة، الدار ادلصرية اللبنانية، 2ط، االعالم واجملتمع، احلديدي :سلوى امام عليمٌت السعيد  -1
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إلحداث التغيَت ادلطلوب وإظلا غلب أن تصاحبها أنواع أخرى من ادلقابالت واإلتصال 
 كل  وطريقة اللباس.                                                                                    مثل حث األفراد على نوع اال ، الشخصي

وهتدف إىل تغيَت القيم وادلعتقدات وعادة ما ينخفض حمالت تغيير القيم:   4-3
حيث يصعب ربريك القيم وادلعتقدات اليت ػلتفظ بو ، معدل النجاح فيها إىل حد كبَت

األفراد منذ فًتة زمنية طويلة وقد تلجأ اجلهات اليت ترغب يف التغيَت يف ىذا النوع من 
احلمالت إىل إستخدام القوانُت والتشريعات اليت تلزم األفراد بتغيَت قيمهم ومعتقداهتم 

طوعي، وبعد فًتة االلتزام بالقوانُت  واليت ال ؽلكن أن يغَتوىا من تلقاء أنفسهم وبشكل
 ؽلكن أن تؤدي إىل إحداث التغيَتات ادلطلوبة يف االذباىات وادلعتقدات .

 الخطوات الالزمة لنجاح الحملة :                                                                            -4
مجع ادلعلومات واإلحصائيات ونعٍت هبذه ادلرحلة التعرف على المشكلة: -1

وترتبط صياغة ، والبيانات الكافية عن ادلشكلة موضوع الدراسة )البحث(وأبعادىا احلقيقة
وذلك بتحديد سلتلف األبعاد ، ادلشكلة بأىداف احلملة وطبيعة الظاىرة االجتماعية

ل طرح ادلرتبطة بالظاىرة االجتماعية اخلاطئة اليت هتدف إىل تغيَتىا أو زلوىا من خال
 رلموعة من األسئلة األساسية:                                                                                           

                               ما اذلدف الرئيسي من احلملة؟                              -
نريد أن نغَت بالضبط يف سلوك اجلمهور ادلستهدف؟                                 _ ماذا
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   _ ما ىي ادلعتقدات االجتماعية اخلاطئة اليت هتدف احلملة إىل تغيَتىا أو زلوىا؟                                                  
 1؟ _ ما ىو السلوك ادلراد الوصول إليو بعد إصلاز احلملة

يقصد باذلدف الصورة الذىنية عن احلالة ادلستقبلية، أو : الحملة تحديدأهداف -2
الغايات اليت من أجلها توضع اخلطة، وؽلثل ربديد األىداف العنصر الرئيسي من بُت 

واليت ذبعلها ، ادلقومات اليت تعتمد عليها اخلطة فمن الضروري صياغة األىداف بدقة
فبتايل ، ومن ادلهم أن تتوجو األىداف لعالج ادلشكلة األساسيةقابلة للقياس يف ادلستقبل 

 ال ؽلكن ألي محلة أن ربقق صلاحا دون أىدافها  أوال.
فالسعي دون معرفة األىداف األساسية للحملة ستكون نتائجو فاشلة، ويعترب ربديد  -

األىداف أحد أساسيات صلاح محالت التوعية وزبتلف أىداف احلمالت التوعوية 
احلاجة. إذ أن بعض احلمالت هتدف فقط إىل توعية أو رفع الوعي العام لدى  حسب

مجهور معُت حول موضوع معُت، دون أن يكون ىناك ىدف للتغيَت يف االذباىات أو 
السلوك وقد يكون ربققيها مجيعا: أي أن يكون اذلدف من احلملة ىو التغيَت ادلعريف 

، الت التوعية ادلرورية أو احلمالت الصحيةواإلذباىي والسلوكي وىذا ما هتدف إليو مح
 2حيث هتدف إىل تغيَت السلوك عن طريق التعامل السليم مع ىذه التقنيات.

إن اجلمهور ىو العنصر الرئيسي يف عملية  :تحديد الجمهور المستهدف -3
االتصال والذي يعمل على ادلصممون يف احلمالت اإلعالمية الوصول إليو والتأثَت فيو 
وأن ادلبدأ األساسي يف العملية االتصالية ىو )أعرف مجهورك(. ومعرفة اجلمهور من 

                                                           
، كلية االتصال، جامعة الشارقة، االمارات العربية  :تسويق االجتماعي يف الوطن العريبادليديولوجية ومحالت ال، خالد زعموم -1

 321د.س،ص
، ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت: االعالمية التوعوية يف نشر ثقافة الكشف ادلبكر لسرطان الثديدور احلمالت ، دلاير كرؽلة  -2

 . 55، ص2217.2218، لوالية سعيدة، زبصص أتصال  وصحافة مكتوبة
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 اجلمهور فلن ألنو إن مل يستطيع أن تصل إىل، األسس اذلامة لنجاح احلملة اإلعالمية
 تستطيع التأثَت فيو .

ومن ادلعروف أن ربيد اجلمهور بدقة يزيد من فاعلية الرسالة اإلعالمية ومن األسس 
الرئيسية لتصميم احلمالت اإلعالمية حبيث ال يشكل ىذا اجلمهور إي مقاومة أو أعداء 

االجتماعية  ألىداف احلملة وأفكارىا دبا يفوض توافقا مع الثقافات وادلعايَت والقيم
لذلك إن أكرب خطا يؤدي إىل الفشل يف كثَت من احلمالت اإلعالمية بإختالف أنواعها 

 1ىو أن زبطط احلملة إىل مجهور ؼلتلف عن اجلمهور ادلستهدف. 
: ادلقصود من وضع االسًتاتيجيات وضعاإلستراتيجية العامة لتنفيذ البرامج-4

امة والطرق واألسس اليت تبٌت عليها احلملة العامة لتنفيذ احلملة أي وضع السياسات الع
حبيث غلب أن تكون ىناك إسًتاتيجية دقيقة وواضحة لتنفيذ ىذه احلملة وللوصول إىل 

ونظرا ألن احلملة التوعوية عادة  وبالتايل ربقيق األىداف ادلرغوب فيها. ، مجهور احلملة
اذبية ادلناسبة ذلذه احلملة ىي ماهتدف إىل تغيَتات معرفية مث اذباىية مث سلوكية فإن اإلسًت 

نفسها اليت أستخدمت يف كثَت من محالت التوعية الناجحة اليت مت تنفيذىا  حسب 
أوال مث التوعية عن طريق التعليم ، اإلسًتاذبية التنفيذية أي تنفيذ النواحي اذلندسية

ضرورية جدا  واإلعالم وأخَتا تطبيق النواحي العقابية من صلاح اذلندسية ىذه اإلسًتاذبية
                                          لضمان صلاح إي محلة توعوية هتدف إىل إحداث تغيَت يف سلوك اخلاطئ.                                                               

إن عملية اإلتصال تعتمد على وسائل  إختيار الوسائل واألنشطة اإلتصالية: –5
ودرجة ، ويتوقف إستخدام كل وسيلة على نوع اجلمهور الذي ضلاول اإلتصال بو سلتلفة

                                                           
 .122ص، 2214بسكرة، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة زلمد خيضر، عالميةزكريا بن صغَت: تصميم احلمالت اإل -1
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وإمكانية توفَت الوسيلة لديو ولذلك صلد أن وسائل ، ثقافتو ومدى إستخدامو للوسيلة
اإلعالم زبتلف درجة تأثَتىا. وللتعرف على الوسائل ادلناسبة لإلتصال باجلمهور 

ا دراسة دقيقة والتعرف عليها من خالل ادلستهدف ىناك أمور كثَتة غلب دراسته
دراسات نظرية وميدانية للتعرف على اجلمهور إذ أن لكل مجهور وسيلة إتصال مناسبة 

فالوسائل ادلستخدمة يف ، واإلجتماعي والسياسي، واإلقتصادي، حسب الوضع الثقايف
احلمالت اليت احلمالت اليت هتدف إىل التوعية فقط زبتلف عن الوسائل ادلستخدمة يف 

وكذلك فإن الطبيعة اجلغرافية وكرب حجم ادلدينة والكثافة ، هتدف إىل تغيَت السلوك
 1السكانية دورا يف ربديد الوسيلة ادلناسبة.

للرسائل دور كبَت يف صلاح محالت التوعية العامة تعترب   :تحديد رسائل الحملة –6
متنوعة لتوجيهها إىل مجيع فئات  من احلمالت اإلتصالية العامة فإنو غلب إعداد رسائل

اجلماىَت وأن تكون ىذه الرسائل مصممة تصميما دقيقا لتكون مناسبة جلميع الفئات 
واإلجتماعية والعمرية وزلاولة الًتكيز على أكثر الفئات   على إختالف مستوياهتا الثقافية

 2ادلتسببة يف تفاقم ىذه ادلشكلة من اجلمهور. 
)أ(على أن الوسائل األمنية لوالية غليزان تعتمد على وسائل  "وقد أكد لنا ادلبحوث -

اإلعالم بصفة يومية حبيث أصبحت العالقة بُت الشرطة واإلعالم وثيقة وقوية ومن خالل 
القيام حبمالت التوعية ادلرورية ادلوجهة للسالمة ادلرورية والوقاية ادلرورية قد حققت نتائج 

روري الذي أصبح ؽللكو مستعملي الطريق وىذا يف ادليدان وذلك من خالل احلس ادل
بناءا على ما مت إستنتاجو خالل ادلشاركات يف الربامج اإلذاعية عرب اإلتصاالت اذلاتفية 

                                                           
 57ادلرجع نفسو ص:دربال كرؽلة، دور احلمالت اإلعالمية  التوعوية يف نشر ثقافة الكشف ادلبكر عن سرطان الثدي  -1
 .122ص، مرجع نفسو، تصميم احلمالت اإلعالمية، زكرياء بصغَت -2
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ادلستمرة و األسئلة ادلوجهة إلينا من قبل ادلواطنُت تنم على وعي كبَتا أصبح لدى 
سوس ادلسجل يف حوادث ادلواطنُت يف اجملال أمن الطرقات من جهة أخرى اإلطلفاض احمل

 ادلرور سنويا.                                                                                                               
أي عمل إعالمي وإتصايل يهدف إىل التوعية غلب أن  :جدولة تنفيذ الحملة -7

فاجلدولة ىي التحكم يف الوقت ووضع إطار ، والعلمي يعتمد العمل ادلهٍت اإلحًتايف
وىذه يعٍت ، زلدد لكل مرحلة من مراحل العمل وهنايتها وكيف يدار العمل وكيف ينفذ

االحًتام الدقيق لتنفيذ كل مرحلة من مراحل احلملة والتأكد من أهنا نفذت كما ينبغي 
 1ويف الفًتة الزمنية احملدد ذلا.

ىناك عدة طرق لتقييم احلملة منها القيم اإلحصائي حيث  تقييم وتقويم الحملة:-8
إذ  ،يعتمد على إبراز صلاح أو فشل احلملة من خالل رصد اإلحصائيات اخلاصة باحلملة

يتم تشكيل فريق عمل يقوم جبمع البيانات اإلحصائيات عن اجلمهور ادلستهدف فمثال 
حيث  ،م التقييم اإلحصائييتم تقييم صلاح محلة التوعية عن أخطار التدخُت باستخدا

يتم ربديد نسبة زيادة أو اطلفاض مبيعات السجائر كما ؽلكن استخدام التقييم ادلسحي 
 2لة.ألتحديد اذباىات اجلمهور ومعرفة مدى استجابتو للمس

 
 

                                                           

 

، ضالريا، الربامج التدريبية قسم، كلية التدريب:والتعليمية حول القضايا األمنية إعداد الربامج التوعوية ، زلمد مسعود قَتاط -1
2214              .، 

جامعة الشارقةاإلمارات العربية ، كلية اإلتصال: ادلديولوجية ومحالت التسويق اإلجتماعي يف إعداد الوطن العريب، خالد زعموم -2
 .325ص، ادلتحدة
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 :                                                                               أهمية وأهداف الحمالت اإلعالمية -5
يعد التغيَت ادلستمر يف البيئة احمليطة بعمل ادلؤسسات من األمور الداعية لتخطيط  -

احلمالت اإلعالمية الرامية وتنفيذىا لتحقيق أىداف زلددة مثل توعية ادلستهدفُت بأمور 
 ة أو إقتصادية.                                                                                                    إجتماعية أو صحي

طرح أفكار جديدة حول موضوع يهم أغلبية أفراد اجملتمع من  األمور اليت تنشأ ذلا  –
                                                    احلمالت اإلجتماعية.                                            

ظهور مشاكل أو عراقيل يف أي رلال سواء إجتماعيا أو إقتصاديا يستوجب إعداد  –
      محالت.                                                                                                                       

التقدم التكنولوجي يف اجملاالت اليت تؤثر على حياة األفراد أو األسر بغرض زبطيط  –
 وتوعية محالت إعالمية خاصة أو خاصة لتوعية ادلستهدفُت.

تزايد الوعي بُت األفراد بغرض إعادة النظر يف العديد من الصناعات اليت تكونت -
 1طيط محالت إعالمية. لديهم حول القضايا  إجتماعية سلتلفة وذلك من خالل زب

 أهداف الحمالت اإلعالمية: -
تزويد اجلماىَت ادلستهدفة بادلعلومات والبيانات ادلتوفرة حول ادلوضوعات و القضايا  -

 ذات الصلة حبياهتم وإحداث التعديالت ادلطلوبة عليها.
 التأثَت على ادلواقف وإذباىات اجلماىَت ادلستهدفة ضلو قضايا زلددة أو عامة. -

                                                           
، 2215، 1ط ،احلامد للنشر والتوزيع، عمانتبة دار ادلك:مصطفى يوسف كايف :زبطيط احلمالت االعالمية واالعالنية  -1

 .33ص
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إقناع اجلماىَت ادلستهدفة بإحداث تعديالت تدرغلية يف مواقفهم ذباه أىداف سياسية  -
إجتماعية وحول القضايا العامة كقضايا الصحة والبطالة والبيئية وغَتىا  أو إقتصادية

 إسًتاتيجيات وتقنيات مقبولة من  قبلهم. وإستخدام
تعرض للنسيان كالقيام حبمالت ربسُت الرأي العام بقضية معينة يف اجملتمع لكي ال ي -

 التحسُت وغَتىا من القضايا اليت من شأهنا تنبيو اجملتمع وزيادة درجة التكافل والتضامن.
ربسُت صورة ادلهن وذلك لغرض التنمية احليوية والدافعية إلتقان تلك ادلهن ودفع  -

 لإلقبال عليها.
و واجباهتم يف اجملتمع  توضيح احلقائق االجتماعية وتوعية ادلواطنُت حبقوقهم  -

 كاحلمالت اليت تستهدف ادلواطنُت بقوانُت ادلرور والتقليل من السرعة.
 1التنبيو إىل سلاطر اآلفات اإلجتماعية وإبراز أضرارىا.  -
 :معوقات الحمالت اإلعالمية التوعوية -6

 من بُت ادلعوقات اليت قد تؤدي إىل فشل يف احلملة اإلعالمية ىي:
 ربديد طبيعة اجلمهور ادلستهدف باإلقناع بصورة دقيقة.اإلخفاق يف  -
 غياب خطة دقيقة بُت األىداف ادلطلوب ربقيقها من احلملة اإلعالمية. -
فشل العمليات ادلتعلقة بإعداد الرسالة اإلعالمية وتصميمها وتوصيلها إىل اجلمهور  -

 ادلستهدف بادلكان والزمان ادلناسبُت.
ة يف ربديد وتنفيذ األعمال ادلطلوبة لتحقيق أىداف احلملة تدين كفاءة إدارة احلمل -

 بكفاءة علية.

                                                           
 .17، ص.2224االخضر والبيئي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، :التسويق االجتماعي ، زلمد إبراىيم عبيدات -1
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 التهاون يف إزباذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز اإلخفاقات حال وقوعها. -
غياب ادلرونة اليت تسمح بإجراءات التغيَتات الضرورية إنسجاما مع التطورات  -

 الفجائية اليت ربدث.
 1اإلمكانيات البشرية وادلادية ادلطلوبة لتنفيذ احلملة اإلعالمية بكفاءة. نقص -

  

                                                           
 34مصطفى يوسف كايف: زبطيط احلمالت االعالمية واالعالنية، مرجع نفسو، ص -1
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 :خالصة الفصل
ومن خالل ما مت عرضو يف ىذا فإن احلمالت اإلعالمية تعترب من أىم التقنيات 

 كما يتطلب إعدادىا زبطيطا إسًتاتيجيا،  ادلستعملة حلل سلتلف ادلشكالت االجتماعية
وىذا ، تراعي فيو كل ادلتغَتات واخلصائص ادلرتبطة بادلشكلة االجتماعية ادلراد معاجلتها

لتحقيق خدمة الصاحل العام للفرد واجملتمع. فاحلملة اإلعالمية الناجحة ىي اليت تسخر 
وذلك ، مجيع وسائل االتصال ادلمكنة إليصال الرسالة ادلطلوبة إىل اجلمهور ادلستهدف

علمية مضبوطة للتوصل لألىداف ادلرسومة وربقيق أقصى قدر من بإتباع منهجية 
 الفعالية.
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 تمهيد:
يرتبط باحلوادث ادلرور واحلمالت اإلعالمية  بعدما تناولنا يف الفصلُت السابقُت ما
ىاضلن نصل يف ىذا الفصل إذل مستوى ، التوعوية على ادلستوى النظري و النموذجي

عالمية التوعوية حوادث ادلرور والدور الذي تلعبو احلمالت اإل جترييب لرؤية العالقة مابُت
حصائيات خالل اإلوىذا من ، من خالل نشاط أمن  والية غليزان كحالةيف احلد منها  

ويف ، 2018إذل  2016ادلمتدة ما بُت خالل الفًتة اليت حتصلنا عليها من أمن الوالية 
 .مقارنة بُت السنوات الثالثىذا الفصل سنقوم بتحليل اإلحصائيات وإجراء 
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 : مديرية االمنتعريف 
هزة الشرطية ويشمل سلتلف العمليات ادلباشرة اليت ىو األمن الذي حتققو األج

شخاص وتأمُت ومحاية األى النظام العام، يقوم هبا موظفون حكوميون يف احملافظة عل
وللظروف  وتنظيمات الدولة فيكل األحوال قوانُتوادلمتلكات يرتكز أساس على إحًتام 

، تقوم بو الشرطة من الوطٍت مشلت أيضا مفهوم الدور الذياليت طرأت على مفهوم األ
رلرد وظيفة تقوم هبا ديث يتجاوز النظرة ادلهنية الضيقة للعملية الشرطية أصبح ادلفهوم احل

 حدود إعتبار والعملية لتصل إذل ،أجهزة معينة يف حدود القوانُت واألنظمة والتعليمات
ائج ملموسة تنعكس أمنا الشرطية فنا ؽلارس وفقا ألىداف ووسائل ترمي إذل حتقيق نت

 على حياة اجملتمع وادلواطن.                                                                                                واستقرار 
ارة الداخلية مكلفة حبفظ األمن و اإلستقرار على ادلستوى ىي ىيئة أمنية تابعة لوز  –

 1الوطٍت بالتنسيق مع سلتلف ادلديريات وادلصاحل ادلركزية وأمن الواليات.
حيث  ىتتعدد أىداف مؤسسة الشرطة من دولة إذل أخر أهداف مؤسسة الشرطة:
 تتمثل يف اجلزائر فيما يلي :

 العمل على مكافحة اجلرائم بكافة أشكاذلا.                                                                                    -
 نشر األمن والطمأنينة.                                                                                             –
 إلنسان.                                                                              إحًتام حقوق ا –
 حتقيق الشراكة اجملتمعية بُت رجال الشرطة واجملتمع .                                                                         –
 للمواطن وادلقيم .                                                        حتسُت مستوى اخلدمات ادلقدمة من أجهزة الشرطة –
 نشر الوعي االجتماعي والقانوين.  –

                                                           
1 -  dispace. univ –djelfa.dz) bitstream ) handle10/06/2019 .00:45 
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مهام تقوم هبا وعلى ىذا لكل مؤسسة مهام مدرية األمن الوطني : 
 هام الشرطة لوالية غليزان يف رلوعة من ادلهام أعلها: دتثلت م

جتماعية بغرض ر الوزارة يف مواجهة ادلشكالت اإلودو التواصل معكل فئات اجملتمع  -
 الوقاية من اجلرؽلة .                                                                                               

توظيف قدرات اجملتمع للتعاون مع رجال الشرطة يف التصدي للجرؽلة وادلشاركة يف  –
 جملتمعي عن طريق وسائل التوعية ادلختلفة .                                             مسؤوليات األمن ا

ية عالقة توفَت آليات تكوين أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي كأحد وسائل تقو  –
جتماعية بكر والتصدي للقضايا وادلشاكل اإلليات التدخل ادلأجهاز الشرطة باجملتمع و 

 والوفاق االجتماعي .                                                                    وحلها بالطرق الودية 
 تسيَت دوريات لتلبية نداءات ادلواطنُت ومساعداهتم وحل مشكالهتم .                                           –
اطنُت وادلقيمُت لتعزيز ادلشاركة يف الفعاليات وادلهرجانات وادلناسبات العامة مع ادلو  –

 روح التعاون لديهم يف التعامل مع أجهزة الشرطة.                                                         
_ العمل على نشر وتثبيت القيم اإلغلابية يف اجملتمع وزلاربة العادات الضارة واخلاطئة 

 1.والًتبوية والدينية جتماعيةإلت ابالتنسيق مع ادلؤسسا
 
 
 
 

                                                           
1
 https  :// portal .moi .gov .qa ) specialization .21/05/2019 .16 13:  
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 الهيكل التنظيمي ألمن والية غليزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية   رئيس أمن الوال  

 الديوان
 

يم مكتب التنظ
  

مانة العامةاأل  
 

خلية   
تصالوالعالقات اإل

 العامة

المصلحة 
الوالئية لألمن 

 العمومي

المصلحة الوالئية 

 القضائيةللشرطة 

المصلحة الوالئية 
 العامة  لالستعالمات

المصلحة الوالئية 
 للموارد البشرية 

المصلحة الوالئية 
 لإلدارة العامة

 نمأ

 الحواضر

23من الدوائرأ  

من العموميفرق األ فرق الشرطة القضائية    
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 :3129 –3127المرور خالل فترة  كرونولوجياحوادث  4-5
تتمثل كرونولوجيا يف التطور النوعي والعددي حلوادث ادلرور خالل  الفًتة  ادلمتدة ما بُت 

لعددي يتمثل يف اخلسائر النوعي يتمثل يف اخلسائر ادلادية أما ا، 2018إذل  2016
 ادلعنوية ادلبينة يف اجلدول أدناه.

 الفرق 2018 2017 2016 رالتكرا
 % ك % ك % ك % ك الفئات

العدد اإلمجارل 
 حلوادث ادلرور

128 28,57 173 29,47 240 27,33 85,37 28,45 

 32,66 98 34,28 301 32,70 192 31,02 139 عدد اجلرحى

 20,53 61,59 21,75 191 19,76 116 20,08 90 عدد البالغون

عدد اجلرحى 
 القصر

59 13,16 76 12,94 110 12,52 38,62 12,87 

 2,72 8,17 2,05 18 2,55 15 3,57 16 عدد القتلى

عدد القتلى 
 البالغون

15 3,34 14 2,38 13 1,48 7,2 2,4 

عدد القتلى 
 القصر

01 0,22 01 0,17 05 0,56 0,95 0,31 

 99,94 299,9 99,97 878 99,97 587 99,96 448 اجملموع

 . 3129إلى  3127حوادث المرور لفترة تطور يمثل الجدول األول:
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، 2016ل من السنوات الذي يبُت حوادث ادلرور لك 1يتضح من خالل اجلدول رقم 
أن النسبة األكثر إرتفاعا ىي عدد اجلرحى فتمثلت بنسبة ، 2018، 2017

فيها عدد القتلى ىي سنة  خالل تلك السنوات الثالث والسنة اليت إرتفع 32,66%
ب  2017وتليها سنة  %34,28جريح أي بنسبة  301فكان عددىم  2018

كانت النسبة نوعا ما منخفضة   2016أما يف سنة  %32,70جريح أي بنسبة  192
ومن ىنا  %31,02جريح وقدرت بنسبة  139مقارنة بالسنوات األخرى فتمثلت يف 

ل اإلحصائيات ادلقدمة يف رتفع سنويا من خاليتبُت لنا أن عدد جرحى حوادث ادلرور ي
أما ، وىذا نتيجة إرتفاع خطورة حوادث ادلرور بسبب السرعة ادلفرطة للمركبات، اجلدول

والسنة  %28,45فيما ؼلص العدد اإلمجارل حلوادث ادلرور لسنوات الثالث بلغ 
يف  أما %27,33أي بنسبة  240بلغ عدد احلوادث  2018األكثر إرتفاعا ىي سنة 

كان العدد   2016مث سنة ، %29,47حادث بنسبة  173كان عددىا   2017سنة 
والسبب من جراء ىذه احلوادث ىي القيادة بسرعة  %28,57وقدرت بنسبة  128

شلا غلعل منهم سلالفُت ، السرعة احملددة من قبل السائقُت فائقة على الطريق وجتاوز
لربح الوقت. أما بالنسبة لعدد البالغون  ستعجالوكذلك التهور واإل، لقانون ادلرور

حيث   %20,53ادلتعرضُت حلوادث ادلرور فقدرت خالل السنوات الثالث بنسبة 
بعدد  2017مث تليها سنة  %21,75أي بنسبة  191حوارل  2018كانت يف سنة 

وىذا راجع إذل  %20,08بنسبة  90ب  2016مث سنة  %19,76أي  116
وحىت القصر ىم معرضون حلوادث ادلرور حيث ، تجاوزات اخلطَتةاجملازفة أثناء القيادة وال

عددىم  2018فكان يف  %12,87بلغ عدد اجلرحى القصر خالل السنوات بنسبة 
أما  ، %12,94ما يعادل  76بلغ عددىم  2017أما يف ، %12,52أي  110
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ومن ىنا فان ، %13,16جريح أي بنسبة  59دتثل عدد اجلرحى القصر  2016
وقيامهم ، متالكهم لرخصة السياقةامن سنة إذل أخرى وذلك بسبب عدم  تفعالعدد ير 

عدم إحًتام القوانُت ، بتصرفات وسلوكات إضلرافية أثناء القيادة ما يعرض حياهتم للخطر
أما ، ادلرورية وأحيانا يكون غياب الصرامة يف تطبيق قانون ادلرور من طرف رجال األمن

فمنهم قتلى بالغون بنسبة ، %2,72ثة فكان بنسبة عدد القتلى خالل السنوات الثال
أي  18فكان عددىم  2018والسنة ادلرتفعة يف عدد القتلى ىي سنة  2,4%

بلغ عددىم  2017وتليها  %3,57قتيل أي بنسبة  16بعدد  2016مث  2,05%
ىي اليت  2016أما فيما ؼلص عدد القتلى البالغون فسنة ، %2,55قتيل  مبعدل  15

 2017مث تليها سنة، %3,34قتيل أي  15القتلى فيها مرتفعة نوعا ما ب كان عدد 
قتيل أي  13فبلغ عددىم  2018مث سنة ، %2,38قتيل أي بنسبة  14قدرت ب 
وكذلك السياقة يف حالة  وىذا بسبب نقص اخلربة يف السياقة  ،%1,48ما يعادل 

وما ، ا السائقُتسكر أو حتت تأثَت ادلخدرات نتيجة الضغوطات اليت يتعرضون ذل
، %0,31نالحظو يف اجلدول أن النسبة القليلة ىي القتلى القصر فكانت بنسبة 

أما باقي السنوات ، %0,56قتلى قصر أي مبعدل  05ب  2018فبلغت يف سنة 
يف  %0,22و  2017يف سنة  %0,17فاطلفضت إذل ما يقارب بقتيل فقط أي ب 

من طرف السلطات األمنية وكذلك  وىذا نتيجة تطبيق قوانُت ادلرور، 2016سنة 
 .                                                             لردعسياسة ا

 2016ستنج من خالل حتليل كرنورلوجيا حوادث ادلرور خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت ن-
النسبة األكثر إرتفاعا يف اجلدول ىي عدد اجلرحى وىذا راجع إذل أن ، 2018إذل 

ارتفاع السرعة الفائقة والتجاوز اخلطَت الذي أدى إذل ، منها رلموعة من األسباب
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، أما فيما ؼلص النسبة األدىن يف اجلدول دتثلت يف عدد القتلى القصر، حصيلة اجلرحى
يف قولو أن عدد حوادث ادلرور خالل مرور  وقد أكد لنا مسؤول خلية اإلتصال 

وكذلك ، ا راجع إذل رلموعة الربامج التوعيةالسنوات أصبح نوعا ما يف تناقص وىذ
ُت التحسيسية اليت كان ذلا الدور الفعال يف توعية السائق اإلعالمية التوعوية و احلمالت

هبدف التقليل من ىذه احلوادث و حتقيق السالمة  بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة
 لألفراد. 
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 :أهم أسباب حوادث المرور 4-6
أسباب حوادث ادلرور وذلك بالعوامل اليت تتدخل فيها أي العامل البشري الذي تتعدد 

وعوامل أخرى ، يعترب بالدرجة األوذل السبب الرئيسي يف الوقوع يف احلوادث ادلرورية
طبيعية ىي األخرى أيضا تؤدي إذل حوادث ادلرور ومن خالل اجلدول اآليت سنربز أىم 

 األسباب ادلؤدية حلوادث ادلرور. 
 الفرق 2018 2017 2016 التكرار
 % ك % ك % ك % ك الفئات

 رفض األولوية 
04 4,93 04 4,49 10 5,58 

15,1 
 

5,03 

عدم إنتباه السائق 
 داخل األحياء

62 76.54 79 88,76 129 73.92 238,59 79,53 

 2,80 8,42 1,13 02 1,12 01 6,17 05 التجاوز اخلطَت
عدماحًتام اإلشارات 

 الضوئية 
01 1,23 00 0 13 7,38 8,61 2,87 

 4,97 14,92 10,22 18 2,24 02 2,46 02 السياقة يف حالة سكر
عدم احًتام السرعة 

 القانونية
02 2,46 02 2,24 02 1,13 5,83 1,94 

 2,80 8,42 1,13 02 1,12 01 6,17 05 عدم احًتام إشارة قف
 99,94 293,89 99,96 176 99,97 89 99,96 81 اجملموع

 .سباب المؤدية لحوادث المرور األ: يمثل 13جدول رقم ال
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، 2017، 2016نالحظ من خالل اجلدول الذي يبُت أسباب حوادث ادلرور لسنوات 
أهنا ختتلف من سبب إذل أخر وذلك وفق اإلحصائيات ادلقدمة من طرف ، 2018
انتباه السائق حبيث نالحظ أن السبب األول والرئيسي حلوادث ادلرور وىو عدم ، الشرطة

حيث كانت نسبة ىذا األخَت مرتفعة ، داخل األحياء كما ىو موضح يف اجلدول أعاله
إي مبعدل  129ب  2018حيث كانت يف سنة  %79,53حيث كانت بنسبة 

أما يف سنة ، %88,76إي بنسبة  79فقد بلغت  2017وتليها سنة  73,29%
نالحظو من خالل السنوات وما ، %76,54مبعدل  62فكان العدد حوارل  2016

ولكن بدءا  2018أن السبب عدم انتباه السائق داخل األحياء كان مرتفع خالل سنة 
وىذا راجع إذل عدة أسباب ، 2017، 2016يًتاجع بنسبة قليلة جدا خالل السنوات 

إحًتام السائقُت لقانون  منقص يف الثقافة ادلرورية وكذا التوعية ادلرورية خاصة وعد، منها
لسائق احلرية يف وكذلك نقص احلواجز األمنية والرقابة داخل األحياء شلا يعطي ل، رورادل

أما السبب الثاين فتمثل يف رفض األولوية كان ، نتباه اجليد اثنا السَتالقيادة وعدم اإل
حيث صلد أنو يف ، قليلة وىذا ما يظهر يف اجلدول وىي تعترب نسبة، %5,03بنسبة 
، %4,93إي بنسبة  04مبعدل  2016، %5,68بة أي بنس 10ب  2018سنة 

وىذا السبب يرتكبو  %4,49أي مبعدل  04فقدرت ب  2017أما يف سنة 
ادلتحصلُت على رخصة السياقة اجلديدة أي سائقُت جدد وكذلك غَت ملزمُت بقواعد 

وما نالحظو ، لشعور بادلسؤولية جتاه اآلخرينالالمباالة وعدم ا، السَت احلسن أثناء القيادة
من خالل اإلحصائيات أن رفض األولوية خالل السنوات الثالث كانت بنسبة قليلة 

ة يوىذا راجع إذل الردع من طرف جهاز األمن القائم للحد من ىذه السلوكات اإلضلراف
وكذا العقوبات الصارمة على سلالفي قواعد ادلرور خاصة ، اليت تنتهي غالبا حبوادث ادلرور
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، دد حوادث ادلرور باجلزائرن ادلرور اجلديد الذي يسمح بتخفيض عمع تطبيق قانو 
، التدابَت اجلديدة اليت تؤدي إذل سحب رخصة السياقة هنائيا وكذا حبس ادلخالفُت

رية صلحت إضافة إذل ىذا فقد أكد لنا ادلبحوث من خالل قولو أن الربامج التوعوية ادلرو 
إضافة إذل ىذه األسباب ، دى السائقُتوزرع احلس ادلدين ل، يف نشر الوعي ادلروري

، %4,97ىناك سبب أخر وادلتمثل يف السياقة يف حالة سكر واليت قدرت بنسبة 
وتليها سنة ، %10,22حالة أي ما يقارب  18مبعدل  2018فكانت يف سنة 

، %2,24حبالتُت أيضا مبعدل  2017مث سنة ، %2,46حبالتُت أي بنسبة  2016
وىذا يعود إذل غياب العقل والوعي لدى السائقُت ما يعرض حياهتم وحياة غَتىم إذل 
اخلطر وىذا يعترب من السلوكات  اإلضلرافية اليت يقومون هبا بعض السائقُت الذين 

أما بقية األسباب فتمثلت يف عدم إحًتام اإلشارات الضوئية ، ؼلالفون حوادث ادلرور
وقد كانت نسبة ىذه األسباب متقاربة نوعا ، إشارة قف والتجاوز اخلطَت وعدم إحًتام

إذل  %2,80ما وكذلك قليلة مقارنة باألسباب األخرى فقد قدرت نسبتها من 
وىذا يعود إذل تشكل ، 2016، 20182017خالل كل من السنوات ، 2,87%

وفا وكذلك عدم القيام بالتجاوزات اخلطَتة أثناء السَت خت، الوعي ادلروري لدى السائقُت
إضافة إذل جهاز كشف السرعة )الرادار( والوقوع يف العقوبات ، من احلواجز األمنية

 الصارمة وذلذا السبب تراجعت ىذه النسبة .                                                           
حوادث بأسباب  نستنج من خالل حتليلنا للجدول الذي ؽلثل اإلحصائيات ادلتعلقة  -

والنسبة األكثر إرتفاعا دتثلت يف عدم ، ىو العامل البشريادلرور أن السبب الرئيسي 
يف عدم إحًتام السرعة أما النسبة األدىن يف اجلدول دتثلت ، إنتباه السائق داخل األحياء

وىذا يرجع إذل نقص الرقابة والتوعية ادلرورية عدم نشر الرعي ادلروري وكذلك ، القانونية
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التجاوزات اخلطَتة والسياقة حتت تأثَت ادلخدرات أو ، ًتام السائقُت لقوانُت ادلرورعدم إح
خلية مسؤول  ذكرىا لنا فة عامة إضافة إذل ىذا ىناك عوامل أخرى الكحول بص

عدم ، ادلتمثلة يف سوء حالة ادلركبة وكذلك عدم إخضاع ادلركبة للمراقبة التقنيةاإلتصال 
واستعمال اذلاتف أثناء السَت فتعترب ىذه ، يقة دائمة ومستمرةمراقبة إطارات السيارة بطر 

األسباب ىي اليت تؤدي إذل حوادث ادلرور.......، دون أن ننسى األسباب الطبيعية 
، األمطاروادث من بينها األحوال اجلوية )اليت بدورىا ذلا األثر يف الوقوع يف مثل ىذه احل

 سوء حالة الطريق.( باإلضافة إذل احمليط، الضباب الرياح
 يمثل معالجة مخالفات القوانين المرورية لتفادي الوقوع في حوادث المرور. 6_3

ىا مصاحل األمن الوطٍت لوالية غليزان يف حق السائقُت من تتعدد العقوبات اليت تتخذ
 طريق وىذا ما يظهر يف اجلدول ادلوارل.العلى مستوى جراء ادلخالفات اليت يقومون هبا 

 الفرق 2018 2017 2016 التكرار
 % ك % ك % ك % ك الفئات

 78,39 235,19 76,43 18608 76,61 15813 82,15 20044 الغرامات اجلزافية

سحب رخص 
 السياقة

3206 13,14 3470 16,81 4428 18,18 48,13 16,04 

 4,44 13.32 4,28 1044 5,25 1085 3,79 927 اجلنح ادلرورية

 1,1 3,3 1,09 266 1,31 272 0,90 220 جنح التنسيق
 99,97 299,94 99,98 24346 99,98 20640 99,98 24397 اجملموع

ل أهم القوانيين التي تضعها مؤسسة الشرطة للتقليل من :يمث14الجدول رقم 
 .حوادث المرور
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خالل القوانُت ادلرورية لتفادي حوادث ادلرور معاجلة سلالفات  03دول رقم ؽلثل اجل
حيث دتثلت يف الغرامات اجلزافية فقد قدرت نسبتها ، 2018سنةإذل  2016فًتة

وىي تعترب أكثر نسبة إرتفاعا مقارنة بالنسب ، %78,39خالل ىذه السنوات بنسبة 
مث ، %82,15أي بنسبة  20044حوارل  2016فبلغت سنة، األخرى يف اجلدول

اليت ، 2017وبعدىا سنة ، %76,34ي ما يعادل أ 18608مبعدل  2018سنة 
وىذا راجع إذل رلموعة من ، %76,61ي بنسبة أ 15813يف دتثلت عدد الغرامات

األسباب نذكر منها ادلخالفات اليت يرتكبها السائقُت اخلاصة بقواعد حركة ادلرور ) عدم 
كذلك هتور سَت ادلركبات بدون إنارة ....( و ، ادلناورات ادلمنوعة، وضع حزام األمان

 الغرامات اجلزافية حسب درجة ادلخالفة.                                              وتدفع ،وادلخاطرة أثناء السَت
أما فيما ؼلص نشاط سحب رخص السياقة خالل كل من السنوات الثالثة فقد  –

كما ىو مبُت يف   2018فكانت النسبة ادلرتفعة يف سنة ، %16,04قدرت بنسبة 
فكانت مبعدل  2017ما يف سنة أ %18,18أي ما يقارب  4428اجلدول مبعدل 

وقدرت بنسبة  3206ب 2016وتليها سنة ، %16,81أي بنسبة  3470
وىذا لو أسباب منها سلالفات اإلشارات قف وكذلك السَت على الشريط ، 13,14%

 .لذا فعلى السائقُت االلتزام بقانون ادلرور......،قف اإلستعجارل جنحة الفرارالتو 
سلتلف النشاطات ادلتمثلة يف اجلنح ادلرورية وجنح التنسيق لى ىذا فإن عباإلضافة 

 %1,1إذل  %4,44فكانت ىي األخرى نسبتها قليلة يف اجلدول حيث قدرت حوارل 
وتعترب نسبة اجلنح ادلرورية ىي النسبة ادلرتفعة مقارنة جبنح التنسيق وذلك يعود بدوره إذل 

ورية ادلقدمة من طرف مصاحل األمن اليت ظلو الوعي لدى السائقُت واحًتامهم للقوانُت ادلر 
 تسعى إذل التقليل من نسبة ىذه احلوادث وىذا ما أكده لنا ادلبحوث.                                               
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، الذي ؽلثل  اإلجراءات القانونية ادلتخذة من جراء ادلخالفاتاجلدول نستنج من خالل 
أما النسب األخرى دتثلت يف ، اعا ىي الغرامات اجلزافيةحبيث نرى أن النسبة األكثر إرتف

والنسبة األدىن ىي جنح التنسيق وىذه ادلخالفات ، سحب رخص السياقة واجلنح ادلرورية
ترتفع نسبتها من سنة إذل أخرى وعليو غلب أن تتخذ ادلصاحل ادلعنية بوضع إجراءات 

وذلك بتطبيق قانون ادلرور ، وعقوبات صارمة يف حق كل من يتعدى القوانُت ادلرورية
من ؼلالفو بعقوبات ختتلف درجة حدهتا من سلالفة إذل أخرى وكذا حاجة كل وردع  

وجهلهم ألحكام قانون ادلرور كما نرى يف اجلدول أن ، السائقُت إذل ثقافة ادلرورية
كما أن ،  العقوبات ترتفع من سنة إذل أخرى وىذا راجع إذل عدم التحسيس والتوعية

ليها ععية ادلرورية وذلذا مت اإلشارة  اجلزائري دل ػلدد يف مواده فًتات خاصة بالتو  ادلشرع
يف قانون ادلرور كوسيلة تعتمد عليها اجلهات ادلخولة للحد من ىذه الظاىرة بناءا على 

إذ تبادر مصاحل األمن على إعطاء أعلية ، معطيات وإحصائيات خاصة حبوادث ادلرور
فتح مسالك تعليم السياقة لألطفال لذكر )امها اليومية على سبيل ايف مه يةللتوعية ادلرور 

 سب تصريح مسؤول خلية اإلتصال.وىذا على ح ،(وريةلًتسيخ الثقافة ادلر 

 حوادث المرور من خالل متغير السن. 8_4
العنصر تتعدد أسباب حوادث ادلرور من سبب إذل أخر من بينها عامل السن الذي يعترب 

خاصة فئة الشباب اليت عمار وذلك حسب التفاوت يف األي ادلتسبب يف وقوعها الرئيس
 ثر عرضة ذلا.تعترب أك
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 الفرق 2018 2017 2016 التكرار
 % ك % ك % ك % ك الفئات

18/24 21 18,58 24 16 32 15,76 50,34 16,78 

25/29 21 18,58 24 16 30 14,77 49,35 16,45 

30/39 34 30,08 50 33,33 62 30,54 93,95 31,31 

40/49 19 16,81 30 20 44 21,67 58,48 19,49 

50/59 10 8,84 15 10 22 10,83 29,67 9,89 

60/69 05 4,42 06 4 07 3,44 11,86 3,95 

أكثر من 
 سنة 70

03 2,65 01 0,66 06 2,95 6,26 2,08 

 99,95 299,91 99,96 203 99,99 150 99,96 113 اجملموع

 . عامل السن الخاص بالسواق  : يمثل15رقم الجدول 
نالحظ من خالل حتليلنا للجدول أن حوادث ادلرور حسب سن السواق لكل من  

رتفعت فيو ىذه احلوادث ىو إأن أعلى سن ، 2018، 2017، 2016ت السنوا
حيث كانت السنة األكثر ، %31,31حيث بلغت نسبتو حوارل 39إذل 30مابُت 

اليت ، 2017مث تليها سنة، %30,54نسبتو  62مبعدل  2018ارتفاعا ىي سنة 
 مث، %33,33أي بنسبة 50مبعدل  30إذل 39بلغت فيها حوادث ادلرور حسب سن 

وىذه الفئة العمرية ىي  %30,08ي بنسبة أ 34اليت بلغ مقدرىا ب 2016سنة 
شاكل منها ضغوطات احلياة )ادلاألكثر عرضة حلوادث ادلرور وىذا نتيجة األسباب التالية 
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َت فهو إما يعود وأيضا التجاوز اخلط، ضغوطات العمل أو داخل األسرة(، جتماعيةاال
ضلرافية أو يكون أيضا يف بعض األحيان خاص باحلاالت ادلستعجلة  إذل السلوكات اإل

 49إذل  40أما فيما يتعلق األمر بالفئة العمرية لكل من ، كالتأخر عن العمل وغَتىا
، %19,49ادلرور فبلغت نسبتها خالل السنوات الثالثة سنة اليت تتعرض حلوادث 

حادث أي بنسبة  44حيث بلغ عددىا  2018والسنة األكثر إرتفاعا ىي سنة 
أما يف سنة ، %20حادث وقدرت نسبتها  30ب  2017وتليها سنة ، 21,67%
وىذا راجع إذل األسباب التالية  %16,81أي مبعدل  19فكان عددىم  2016

عدم القدرة على التحكم يف ادلركبة لو دور أساسي يف وقوع حوادث ، َتةالتجاوزات اخلط
أما فيما ؼلص الفئة العمرية اليت تًتاوح مابُت ، السياقة يف حالة التعب و اإلرىاق، ادلرور
ىي سنة  وكانت السنة األكثر إرتفاعا، %16,78فقد بلغت نسبتها  24إذل  18سن 

وبعدىا سنة ، %15,76أي بنسبة  32حيث بلغ عدد احلوادث فيها حوارل  2018
أما السنة اليت كان عدد حوادث ادلرور ، %16أي بنسبة  24اليت بلغ عددىا  2017

ويعود ىذا ، %18,58فقد بلغ عددىا  24 و18فيها نوعا ما متناقصا بالنسبة للسن 
، صول على الرخصة جديدة وأيضا تكونإذل عدم التمكن اجليد من السياقة واحل

باإلضافة إذل ىذا فإن اإلفراط يف السرعة يعترب ىو األخر سبب يف ذلك .أما بنسبة لكل 
فقد بلغت نسبة تعرضهم حلوادث  29إذل  25من الفئات اليت تًتاوح أعمارىم مابُت 

حيث 2018والسنة اليت شهدت ارتفاعا زلسوس ىي سنة ، %16,45ادلرور بنسبة 
اليت كان عددىا  2017مث سنة ، 17,77%حادث مروري أي بنسبة  30لغ عددىا ب

اليت بلغ فيها عدد حوادث  2016وبعدىا سنة ، %16حادث أي بنسبة  24حوارل 
وارتفاع نسبة ىذه احلوادث خالل ىذا ، %18,58حادث أي بنسبة  21ادلرور مبعدل 
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وه ادث مرور شلاثل شلا عانالسن ىو إما بسبب شعور السائقُت باخلوف من تعرضهم حل
وبعدىا الفئة  جتاوزات األخَتة من أجل فرض الذات.، يف ادلاضي كفقدان أحد األقارب

،وكانت % 9,89فقد بلغت نسبتهم ، 59إذل  50العمرية اليت تًتاوح أعمارىم مابُت 
ب  2017وتليها مباشرة سنة ، %10,83حادث بنسبة 22متمثلة يف  2018سنة
حوادث أي  10بلغ عددىا  2016مث سنة ، %10بنسبة  حادث مرور أي 15

حًتام القوانُت ادلرورية أي من الصعب أن يغَت إوىذا يعود إذل عدم ، %8,84بنسبة 
عتاد القيام هبا لفًتات طويلة وبشكل إلعادات والسلوكات ادلرورية اليت السائق بعض ا

نسبة تعرضهم حلوادث  سنة فكانت 69إذل  60أما األعمار ادلًتاوحة ما بُت ، متكرر
 2018حبيث دتثلت يف سنة ، أي نسبة قليلة مقارنة باألعمار األخرى %3,95ادلرور 

أي  06فكان عدد احلوادث  2017ويف سنة ، %3,44حوادث أي بنسبة  07ب 
وىذا ، %4,42حوادث أي بنسبة  05بلغ عددىم  2016أما يف سنة ، %4مبعدل 

وكذلك إحًتام القوانُت ادلرورية وذلك لتفادي ، لفئةراجع إذل ظلو الوعي ادلروري ذلذه ا
سنة فهي  70أما الفئة ادلتمثلة يف ألكثر من ، الوقوع يف العقوبات واحلوادث ادلرورية

حبيث بلغ  %2,08النسبة ادلنخفضة يف اجلدول من خالل اإلحصائيات فتمثلت بنسبة 
دتثل  2016ة أما يف سن %2,95حوادث أي بنسبة  06يف  2018عددىم يف سنة 

ب حادث واحد  2017وتليها سنة ، %2,65حي قدرت بنسبة  03عددىم يف 
وكذا ، وىذا يعود إذل إمتالك احلس ادلدين لدى ىذه الفئة، %0,66فقط أي بنسبة 

 اخلربة يف السياقة.                                                  
تعرض حلوادث ادلرور ىم الذين تًتاوح من ىنا نستنج أن الفئات العمرية األكثر 

إذل  وىذا ما نالحظو من خالل اجلدول ويعود ذلك، سنة 39إذل  30ا بُت أعمارىم م
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، ضغوطات احلياة، عدم إحًتام القوانُت ادلرورية، األسباب التالية اإلفراط يف السرعة
كما أن ىناك ،  باإلضافة إذل السلوكات اإلضلرافية وتعاطي ادلخدرات  والتجاوز اخلطَت

، بعض الشباب ذلم الثقة الزائدة يف النفس وؽليلون إذل ادلخاطرة من أجل إمتالك الطرق
وعدم إمتالك خربة كافية يف ، التحدث عرب اذلاتف النقال وعدم إحًتام إشارات ادلرور

وىنا أكد لنا مسؤول خلية ، سنة 70أما النسبة األقل دتثل سنهم يف أكثر من ، السياقة
أن مصاحل األمن تعترب كمصدر رمسي إلعطاء اإلحصائيات ادلتعلقة حبوادث   اإلتصال

ادلرور داخل النسيج احلضري حيث تعتمد عليها أغلب ادلؤسسات احلكومية أو غَت 
إنطالقا من معطيات ميدانية تباشر ادلصاحل ادلختصة يف جهاز الشرطة يف ، حكومية

محلة موجهة لألطفال :مثال)ةمعينوضع سلطط سنوي لإلتصال والتوعية موجهة لفئة 
أو محلة  موجهة لفئة الشباب حول تعاطي ، من حوادث ادلرور، خالل الدخول ادلدرسي

 . (جنوح أصحاب الدراجات النارية، ادلخدرات
  



 في الحد من ظاهرة حوادث المرور  الفصل الثالث           أثر النشاط االتصالي

 

85 
 

ة من جراء المخالفات في حق يمثل اإلجراءات المتخذ 4-9
 السائق "التوقيفات"وفي حق المركبة "الوضع في المحشر".

لتقليل أو للتفادي الوقوع يف حوادث ادلرور البد على السلطات ادلعنية وضع إجراءات 
قانونية أو فرض عقوبات صارمة على كل من ؼلالف القواعد ادلرورية فاجلدول اآليت ؽلثل 

سواء كانت إجراءات يف حق السائق اليت تتمثل اإلجراءات ادلتخذة من جراء ادلخالفات 
 إجراءات تكون يف حق ادلركبة أي حزىا ووضعها يف احملشر.يف التوقيفات أو يف 

 الفرق 2018 2017 2016 التكرار
 % ك % ك % ك % ك الفئات

 57,33 172,01 53,15 2628 59,57 2306 59،29 1621 ادلركبات

الدراجات 
 النارية

1113 40,70 1565 40,42 2316 46,84 127,96 42,65 

 99,98 299,97 99,99 4944 99,99 3871 99,99 2734 اجملموع

ؽلثل )التوقيفات(. السائقين ة في حقجراءات المتخذاإل مثل: ي16الجدول رقم 
، نشاطات فرق ادلرور)التوقيفات( اليت تقوم هبا العناصر األمنية ادلختصة 05اجلدول رقم 

وقد كانت النسبة األكثر ارتفاعا ، 2018، 2017 2016خالل كل من السنوات 
حبيث   %57,33فرق ادلرور ىي توقيف ادلركبات حيث بلغت نسبتها يف نشاطات 

مث ، % 53,15بنسبة 2628مبعدل  2018كانت السنة األكثر ارتفاعا ىي سنة 
اليت بلغ  2016وتليها سنة ، %59,57بنسبة  2306اليت قدرت ب 2017سنة 

وىذا يرجع إذل عدم ، %59.29أي بنسبة  1621فيها عدد توقيف ادلركبات مبعدل
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عطل يف ، حًتام قوانُت ادلرور وأيضا وجود خلل يف الرقم التسلسلي للحافلة أو ادلركبةإ
وىناك أيضا أسباب قد ، أضواء ادلركبات وكذلك استعمال اذلاتف النقال أثناء السياقة

تؤدي إذل توقيف ادلركبة وىي يف حالة ارتكاب السائق جملوعة من ادلخالفات منها عدم 
إذل التجاوز يف األماكن باإلضافة ، وقيادة ادلركبة عكس السَت، روريةاحًتام اإلشارات ادل

 .                                                                         ادلمنوعة
، 2017، 2016أما توقيفات الدراجات النارية فقد قدرت نسبتها خالل السنوات  –

مبعدل  2018ألكثر إرتفاعا ىي سنة وقد كانت السنة ا، %42,65بنسبة ، 2018
أي  1565فقدر ب 2017أما فيما ؼلص سنة ، %46,84ما يعادل نسبة  2316
اليت كان توقيف الدراجات النارية فيها بعدد  2016وتليها سنة ، %40,42بنسبة 

ومن خالل حتليلنا ذلذه النتائج صلد أن ىناك رلوعة من  %40,70بنسبة  1113
القيادة ،  توقيف الدراجات النارية نذكر منها ادلناورات اخلطَتةاألسباب اليت تؤدي إذل

بسرعة جنونية وىذا يعترب من أىم األسباب خاصة عندما يتعلق األمر بالدرجات النارية 
من جهة أخرى ادلشاة على ألهنا بطبيعة احلال تشكل خطرا على سائقها من جهة و 

وذة يشكل ىو األخر سببا يف إضافة إذل ذلك عدم استعمال السائق للخ، الطريق
ضف إذل ىذا عدم امتالك الوثائق ، التوقيف دلا ذلا من أعلية على محاية حياة السائق

 اخلاصة بالدراجة النارية وعدم تأمُت الدراجة.                                                                     
اإلجراءات ادلتخذة من خالل ادلخالفات يف حق دول الذي ؽلثل خالل حتليل اجلمن _ 

فان األسباب ادلؤدية إذل توقيف  2018إذل 2016 اخلاصة بالتوقيفات لفًتة السائق
، ىي عدم امتالك وثائق ادلركبة ) سيارةدلركبات ىذا ما أكده لنا مسؤول خلية اإلتصال ا

وكذا ، خلاص بادلركبةووجود خلل يف الرقم التسلسلي ا، حافلة............اخل(، شاحنة
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استعمال ادلركبات لتهريب ونقل السلع ، عدم إخضاع ادلركبات للمراقبة التقنية باستمرار
وىذا ما يدفع مصاحل األمن إذل إختاذ اإلجراءات الصارمة لوقف ادلركبة ، منتهية الصالحية
عدم أما فيما ؼلص توقيف الدراجات النارية فان توقيفها يعود إذل ، وتوقيف صاحبها

ر عدم إتباع ادلسا، وضع خوذة الرأس قيادة الدراجة بسرعة جنونية وادلناورات اخلطَتة
،والسياقة حتت تأثَت مواد سلدرة كل ىذه األسباب الصحيح الذي تسَت عليو الدراجة

            تؤدي إذل حوادث ادلرور وتؤدي حبياهتم إذل اخلطر.                                                    
 الفرق 2018 2017 2016 التكرار

 % ك % ك % ك % ك الفئات 
 17,63 25,9 9,80 213 18,09 261 25,01 372 ادلركبات

الدراجات 
 النارية

1115 74,98 1181 81,90 1959 90,19 247,07 82,35 

 99,98 299,97 99,99 2172 99,99 1442 99,99 1487 اجملموع

حق المركبة "الوضع في في المتخذة  اإلجراءات: يمثل 17الجدول رقم 
تعلقة )بالوضع ادل ؽلثل اجلدول أعاله اإلجراءات ادلتخذة من خالل ادلخالفاتالمحشر"

وقد  ، الشرطة لوالية غليزان اخلاصة بادلركبات والدرجات النارية يف احملشر( اليت تقوم هبا
 %82.35ىي الدراجات النارية حيث بلغت نسبتها  كانت النسبة األكثر إرتفاعا

الوضع يف  2018فكانت سنة ، 2018، 2017، 2016خالل كل من السنوات 
بنسبة  1959احملشر فيها مرتفع بالنسبة للدراجات النارية حيث بلغ عدده 

مث سنة ، %80,90أي بنسبة  1181اليت بلغ عددىا  2017تليها سنة، 90.19%
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وىذا االرتفاع يعود إذل رلموعة ، %74.98أي بنسبة  1115اليت قدرت ب 2016
، من األسباب منها العامل البشري الذي يعترب العنصر الرئيسي للوقوع يف حوادث ادلرور

وأكثر فئة معرضة ىي فئة الشباب الذي أصبح يهوى السرعة )مبعٌت السرعة اجلنونية( يف 
من األرواح وذلك بسبب السرعة  سياقة الدراجات النارية،ما يؤدي إذل حصد عدد كبَت

وىذا ما جعل الفرق ادلرورية تقوم ، الثقة الزائدة يف قيادة الدراجة، الفائقة والتجاوز اخلطَت
بوضع حد لسائقي ىذه الدرجات وردعهم بالقوانُت الصارمة مثل وضع خوذة الرأس 

احملشر ألخذ أو حجز الدرجات النارية ووضعها يف ، وكذلك عدم جتاوز السرعة القانونية
 اإلجراءات الالزمة.                                                              

فهي  الشاحنات...(،، احلافالت، أما بالنسبة للمركبات مبختلف أصنافها )سيارات –
خالل كل من  %17.63أقل نسبة مقارنة بالدراجات النارية حيث بلغت نسبتها 

ىي السنة األكثر  2016حيث تعترب سنة ، 2018، 2017 2016السنوات 
اليت قدرت  2017تليها سنة ، %25.01أي بنسبة  327ارتفاعا فبلغ عددىا 

وما نالحظو  %9,80ونسبتها  213اليت كان عددىا  2018مث سنة ، %18,09ب
ومن بُت أسباب ، أن وضع ادلركبات يف احملشر كان يتناقص تدرغليا خالل ىذه السنوات

إنتهاء صالحية األوراق  كبات يف احملشر ىي إما يكون ىناك عطل يف الفرامل أووضع ادلر 
أو أن تكون ادلركبات زلملة بادلمنوعات وكذلك ، اخلاصة بالسيارة مع دفع الغرامة ادلالية

فهنا وجب على ادلصاحل األمنية وضع ادلركبات يف احملشر من أجل ، استعماذلا للتهريب
               ة.                                                                                                                           إختاذ اإلجراءات ادلناسب

يف احملشر خالل كل ومن ىنا نستنتج أن اإلجراءات ادلتخذة يف حق ادلركبة أي وضعها 
ركبات اليت وضعت يف احملشر ىي أن نوع ادل، 2018، 2017، 2016من السنوات 



 في الحد من ظاهرة حوادث المرور  الفصل الثالث           أثر النشاط االتصالي

 

89 
 

وىذا  األخرى مقارنة بادلركبات كثر ارتفاعا يف اجلدولاألالدراجات النارية وىي النسبة 
بدوره يعود إذل رلموعة من األسباب منها العامل البشري و السرعة يف القيادة وىذا ما 

امرة وكذلك ادلغ نالحظو عند فئة الشباب خاصة الذين ؽللون بالدرجة األوذل إذل حب
أما فيما ؼلص ، عدم إرتداء اخلوذةوعدم احًتام قوانُت ادلرور وكذلك ، الثقة الزائدة

اليت تؤدي إذل دخوذلا يف احملشر ىي إما تكون ادلركبة  األسباب  ادلركبات فإن أغلب
إضافة إذل ، زلملة ببضائع مدهتا منتهية الصاحلية احلموالت الزائدة مقارنة بوزن ادلركبة

أن ىناك بعض  وما أكده لنا مسؤول خلية اإلتصال ، ادلمنوعاتيب أو التجارة بالتهر 
الشاحنات ذات الوزن الثقيل اليت تنقل البضاعة إذل احملالت داخل احلي ذلا وقت زلدد 

صباحا وىذا يكون يف شهر رمضان 8:00صباحا إذل 03:00إما يكون من ، دتر فيو
صباحا  وىذا كلو تفادي إذل  6:00إذل  1:00أما باقي األيام فيكون من ، خاصة

، لذا نقوم بتحديد األوقات اخلاصة هبذه ادلركبات، زمحة السَت خاصة على الطريق العام
وشلا سبق ؽلكننا القول أنو البد من إحًتام القوانُت اليت توضع من قبل ادلصاحل األمنية 

تحقق السالمة ادلرورية سواء اخلاصة بادلركبات أو الدراجات النارية وذلك من أجل أن ت
 .نسبة ىذه احلوادث بطريقة تدرغليةونستطيع بذلك التقليل من 
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 اإلجراءات الوقائية المتخذة للتقليل من حوادث المرور:
دائما إذل حتسُت السالمة ادلرورية لوقف نزيف احلوادث واحلد من  األمن تسعى مصاحل -

من خالل:                                                                          كما وضحو الضابط ادلستجوب، ويتم ذلك اخلسائر البشرية وادلادية  
           حتالل ادليدان ومراقبة ادلخالفُت.                                                                                     إتكثيف الدوريات قصد  -
مع عملية إلقاء الدروس واحملاضرات ، ادلارةو  لفعالة مع ردع السواق ادلتهورين ادلراقبة ا –

 يف ادلؤسسات الًتبوية.                                                                                  
 ت عرب سلتلف ادلدارس.                                             العمليات التحسيسية اليت مشلت توزيع ادلطويات وادللصقا –
 القيام حبمالت تطهَتية ضد مستعملي الدراجات النارية مع إجبارية ارتداء اخلوذة.                                               –
                                                                       إقامة أجهزة رصد السرعة )الرادار(.                                –
 "مسح النقاط السوداء بإقليم الوالية بالتنسيق مع السلطات احمللية. –

 نتائج الدراسة:  
لوالية غليزان وكذلك من خالل  يف مديرية األمن الوطٍت ادليدانية من خالل دراستنا

ومجعنا ، 2018، 2017، 2016ادلتعلقة بكل من السنوات حتليلينا لإلحصائيات 
 فقد توصلنا إذل رلموعة من النتائج أعلها :                                      وضوع ادلدلعلومات ادلتعلقة بلبعض ا

من خالل حتليل إحصائيات نستنتج أن الفئة األكثر عرضة حلوادث ادلرور ىم  -1
الزائدة يف النفس أو حب ادلغامرة وكذلك زلاولة السيطرة إما للثقة  دالشباب وذلك يعو 

 على الطريق بالتجاوز اخلطَت هبدف إثبات الذات.                                                                  
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أن حوادث ادلرور تعترب ظاىرة خطَتة هتدد الكيان االجتماعي واقتصاد الدولة  -2
لعامل ار متعددة وىذا يعود إذل رلموعة من األسباب أعلها اوذلك دلا ختلفو من أضر 

 هبا السائقُت خاصة فئة الشباب.                                                                                          ضلرافية اليت يقومالبشري وكذلك السلوكات اإل
تعتمد شرطة والية غليزان على رلموعة من الوسائل واليات لنشر الوعي ادلروري   -3

م بصفة عامة هبدف حد من ظاىرة حوادث ادلرور أعلها االعتماد على وسائل اإلعال
 .واإلذاعة بصفة خاصة

 وما توصلنا إليو يف دراستنا ىذه أن مؤسسة الشرطة لوالية غليزان تعتمد أيضا  -4
تصالية للتأثَت يف مجهور السائقُت بصفة عامة وذلك سًتاتيجيات اإلعلى رلموعة من اإل

للحد أو التقليل من ظاىرة حوادث ادلرور من بينها احلمالت اإلعالمية التوعوية وكذلك 
                                                                                                                          النشاطات داخل ادلؤسسات الًتبوية .                                                                                 

أن حوادث ادلرور لقت تراجع كبَت خالل السنوات األخَتة خاصة بوالية غليزان  -5
                                وىذا بفضل اجلهود اليت يقومون هبا رجال الشرطة كاحلمالت التوعوية.

سياسة الردع  والعقوبات ل ادلكرسرلموعة من القوانُت منها القانون اجلديد  تطبيق -6
 وتكثيف احلواجز األمنية من أجل تأثَته على السائقُت.                                              ، الصارمة

بوية لًتسيخ الثقافة ادلرورية جلميع القيام بنشاطات توعوية داخل  ادلؤسسات الًت   -7
  فئات اجملتمع من أطفال إذل بالغُت.  
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 :الفصل الصةخ
حاولنا يف ىذا الفصل أن نصل إذل رلموعة من النتائج وذلك هبدف معرفة دور 
احلمالت اإلعالمية التوعوية يف احلد من ظاىرة حوادث ادلرور وما الحظناه من خالل 

باإلضافة إذل التحليل لإلحصائيات اخلاصة مبؤسسة الشرطة لوالية دراستنا ادليدانية 
غليزان  أن ىناك رلموعة من األسباب اليت تؤدي للوقوع يف ىذه األخَتة منها العامل 

حب ، والتجاوز اخلطَت  الثقة الزائدة يف النفس، البشري الذي يعترب العنصر الرئيسي
اإلضافة إذل العوامل الطبيعية منها احمليط ادلغامرة دون الالمباالة باآلخرين  فيها ب
كما أن ادلخدرات بكل أنوعها تؤدي إذل ،  واألمطار وغَتىا وكذلك سوء حالة ادلركبة

وللتقليل منها ، ىذه كلها تعترب كأحد أسباب حوادث ادلرور، احلوادثالوقوع يف ىذه 
اجلديد واختاذ وتطبيق القانون ادلرور ، البد من نشر الوعي ادلروري لدى السائقُت

السياسات الصارمة سواء فيما ؼلص أصحاب الدراجات النارية أو ادلركبات .وعليو 
ودور كبَت يف احلد من حوادث ادلرور لذا  بأن احلمالت التوعوية ذلا أعلية ؽلكننا القول

 ذىا كوسيلة أساسية يف التصدي غلب إختا



 خاتمة  
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 :                                                   خاتمة
يف احلد من  حول موضوع فعالية احلمالت اإلعالمية التوعوية ودورىامن خالل دراستنا 

بأن ىذه األخرية أصبحت مشكلة من بني ، ميكننا القول ظاىرة حوادث ادلرور
و من آثار سلبية على ادلشكالت اخلطرية اليت هتدد كيان وإستقرار اجملتمع وذلك دلا ختلف

على كافة رلاالت احلياة اإلجتماعية وليس فقط ىذا وإمنا تؤثر ىذه الظاىرة ، حياة الفرد
ويف دراستنا ىذه ، ختلفها والسياسية واإلقتصادية نتيجة اخلسائر ادلادية والبشرية اليت

حاولنا أن نلم بكافة جوانب ىذه ادلشكلة من أسباب وآثار وكذلك أنواعها ولتصدي 
السيطرة عليها من كان البد من التحكم و ،  ة والتقليل من أضرارىا وخطورهتاذلذه ادلشكل

ادلتمثلة يف احلمالت اإلعالمية  إتصالية من الوسائل وإسرتاتيجيات خالل رلموعة 
التوعوية اليت تقوم هبا خمتلف ادلؤسسات السيما منها ادلؤسسات األمنية ادلختصة يف 
دراسة ىذه الظاىرة ومعاجلتها لذا كان البد على ىذه ادلؤسسات أن تقوم بالتخطيط 

ر إىل اجلمهو  ذلذه احلمالت وتنفيذىا  عرب خمتلف الوسائل إليصال الرسالة اجليد
ديل سلوك أو حذفو أو وذلك هبدف تع، الذي يعترب العنصر الرئيسي فيهاادلستهدف 
يف وعليو نستطيع القول بأن احلمالت اإلعالمية التوعوية تلعب دورا كبريا ، إضافة فكرة

وىذا بإتباع رلموعة من التقنيات والوسائل اإلعالمية يف ، التقليل من حدة حوادث ادلرور
دلتعلقة بالتوعية ادلرورية من أجل حتقيق السالمة واألمن داخل نقل أىم ادلضامني ا

 اجملتمع.
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 .                                                                 2116، 2115، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلديدية
م:جامعة نايف العربية الرتبية ادلرورية مدخل يف إعداد ادلعل، حممد سعد الدين بيان -16

، 1.ط، السعودية، نشرثناء الأفهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية ، الرياض، منيةللعلوم األ
2111. 

، ذاعة احمللية يف نشر الوعي ادلروري إذاعة أم بواقي منوذجادور اإل، وفاء كعوس -17
ملة لنيل مذكرة مك، دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الطرق من مدينة أم بواقي

جامعة العريب ، ختصص إتصال وعالقات عامة، تصالعالم واإلشهادة ماسرت يف علوم اإل
 .2115،2116، بن مهيدي أم بواقي
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عالمية )دراسة وصفية إسرتاتيجة االتصال احلمالت اإل، رموشعيسى بوك -18
لنيل شهادة ادلاجستري يف رسالة مقدمة منوذجا( إلسرتاتيجة التوعية ادلرورية والية غرداية

 .2111، 2112، جامعة اجلزائر، يإتصاإلسرتاتيجعالم واالتصال فرع علوم اإل
، ادلراقبة التقنية للمركبات ودورها يف ختفيض حوادث ادلرور باجلزائر، شهلييزيد  -19

الزيارة ادليدانية لوكالة رملي للمراقبة التقنية لسيارات والشاحنات: مذكرة خترج لنيل 
حلاج  جامعة، واإلمداد ختصص النقل، اسرت فرع إقتصاد وتسيري اخلدماتشهادة ادل

 .2111 2111، خلضر باتنة
عامل ، ميةلتسويق االجتماعي وختطيط احلمالت االعالا، فؤاد عبد ادلنعم البكري-21

 .2117، الكتب القاهرة
دار ادلعرفة اجلامعية عالمواإل تصالسيكولوجية اإل، عبد الفتاح حممد دويدار-21
 .2113، سكندريةاإل

مكتبة النشر ، موقع الكاتب، عالميةعداد وتنفيذ احلمالت اإلدليإل، وائل مبارك -22
 .2113 1.ط، عمان، العريب للنشر والتوزيع

صرية الدار ادل، 2.ط، عالم واجملتمعاإل، مام عليإالسعيد احلديدي :سلوى مىن  -23
  .2116، القاهرة، اللبنانية

كلية ،  يف الوطن العريب جتماعيادليديولوجية ومحالت التسويق اإل :خالد زعموم -24
 د.س.، مارات العربيةاإل، ارقةجامعة الش، تصالاإل

عالمية التوعوية يف نشر ثقافة الكشف ادلبكر كرمية :دور احلمالت اإل  لايرد -25
، ةتصال  وصحافة مكتوبإختصص مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت ، لسرطان الثدي
 .2117.2118لوالية سعيدة 
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قسم علوم ، جامعة حممد خيضر، عالميةصغري: تصميم احلمالت اإل زكريا بن -26
 .2114، بسكرة، لعالم واالتصااإل

كلية ،  منيةوعوية والتعليمية حول القضايا األإعداد الربامج الت، حممد مسعود قرياط -27
 .             2114، الرياض قسم الربامج التدريبية، التدريب

ادلكتبة احلامد  دار، عالنيةعالمية واإلاحلمالت اإلطفى يوسف كايف :ختطيط مص -28
 .2115 1.ط، عمان، للنشر والتوزيع

لنشر دار وائل ل، خضر والبيئياأل، جتماعيالتسويق اإل :عبيداتحممد إبراهيم -29
 .2114، عمان، والتوزيع
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 دليل المقابلة:
 :البيانات الشخصية:األول المحور

اجلنس:                                            السن:                                               
ادلستوى الدراسي:ثانوي                   جامعي           الرتبة:                                                    

 .سنوات01سنوات      أكثر من 01إىل 5نسنوات     م5أقل من  األقدمية يف العمل :
 حور األول:ماهية حوادث المرور وأسبابها:   مال 

 ما ىو تعريف حوادث ادلرور؟                          -0
ىل تعتقد أن قوانني ادلرور كافية للحد من ظاىرة حوادث ادلرور؟                                                               -2
أصبحت حوادث ادلرور ظاىرة مستمرة وخطرية ،يف نظرك ما ىي األسباب ادلؤدية ذلا؟                                                -3
النشاطات اليت تقومون هبا من أجل احلد من ىذه الظاىرة وما ىي األماكن  ما ىي -4

 اليت تقام فيها؟                      
                                                 يف نظرك ما ىي أحسن وسيلة للوقاية من حوادث ادلرور؟ -   5
 دلن حتمل مسؤولية حوادث ادلرور؟          -6
 ادلرورية؟ما ىو الدور الذي يلعبو القانون يف التوعية  -7

                                            المحور الثاني: الحمالت اإلعالمية الخاصة بالتوعية المرورية: 
 ماىو تعريف احلمالت اإلعالمية التوعوية؟            -0



اإلعالمية التوعوية؟                                                  ىل تعتمدون على مصادر ومعلومات إلعداد احلمالت  -2
ىل تعتمدون على وسائل اإلعالم أثناء وقوع حادث مرور؟                                                         -3
 ىل للحمالت اإلعالمية التوعوية نتائج معينة؟              -4

الت اإلعالمية التوعوية ودورها فالحد من حوادث المحور الثالث: الحم
 :                              المرور

 ىل يهتم اجلمهور باحلمالت اإلعالمية اخلاصة حبوادث ادلرور؟            -0
                كيف تقومون بتصميم احلملة اإلعالمية التوعوية اخلاصة حبوادث ادلرور؟                                   -2 

ىل تعتقدون أنو ميكن اإلستغناء عن احلمالت اإلعالمية التوعوية ادلرورية مع دخول  -3
 قانون ادلرور اجلديد حيز التنفيذ؟               

جنحت على أرض الواقع؟                                                                 ىل جتدون أن إسرتاتيجيةاإلتصالية -4
ماىو اذلدف الذي تودون الوصول إليو من خالل احلمالت اإلعالمية اخلاصة حبوادث  -5

 ادلرور؟                               
كثر إرتفاعا ،ماىي السنة األ 2108، 2107،  2106من بني ىذه السنوات  -6

 حلوادث ادلرور ويف أي سنة كانت اإلحصائيات مرتفعة ودلاذا؟                                     
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