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        شكرشكرشكرشكركلمة كلمة كلمة كلمة 
  

نشكر هللا ونحمده حمدا  صلى هللا عليه وسلم ى سيدنا محمدالحمد   والص�ة على المصطف

  العلم والبصيرة نعمةوالنافعة على ھذه النعمة الطيبة  كثيرا مباركا

اHشراف على  قبوله على " الدكتور بن حمودة محبوبالدكتور بن حمودة محبوبالدكتور بن حمودة محبوبالدكتور بن حمودة محبوب " إلى شكري جزيل أقدم

 مذكرتي

 من الرغم على لي القيمة نصائحه على"  عشوي نصر الدينعشوي نصر الدينعشوي نصر الدينعشوي نصر الدين "الدكتور كما أشكر

  والكثيرة الدائمة انشغاPته

  ونصائحه اتهتوجيھ على " بن زيدان الحاجبن زيدان الحاجبن زيدان الحاجبن زيدان الحاج " اSستاذ أشكر كما

 من  على مساعدتي في انھاء عملي  بالرغم"   الدكتور عدالةالدكتور عدالةالدكتور عدالةالدكتور عدالة " وكذا اSستاذ

 .معه جمعتني المدة التي قصر

من  لديه توفر ما بكل إمدادي على"  أحمد هدروقأحمد هدروقأحمد هدروقأحمد هدروق " المھندس أشكر كما

  .به قمت الذي البحث تخص إحصائيات

  والشكر موصول إلى كل من ساھم من قريب أو بعيد 

  في انجاز ھذا العمل.
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  أھدي ثمرة جھدي إلى:

أعز مخلوق في الكون إلى من سھر الليالي من أجلي و إلى من 

لي حياتھما و كانا لي  ا و وھب      اني الحب و الحنانحمن

 شعاعا منيرا

أنحني لھما راكعة و اللذان  

*أمي و أبيوالداي العزيزان و الحبيبان *  

 و إلى بركتي في الدنيا و من شد أزري و حفزاني على اPجتھاد

)*والدي زوجيو ساعداني * (  

 إلى قرة عيني و أبھى شيء في الوجود الحبيبة و الغالية

*.أPءو منبع حبي ابنتي*   

  ».بقدوري«و»درقاوي«عائلتايو إلى راحتي و اطمئناني 

  إلى صديقتي شھرزاد

 إلى كل من يحملھم قلبي و لم يذكرھم قلمي.
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  ملخص الدراسة  6
  قياسية لحوادث المرور في الجزائر بتطبيق منھجيةدراسة 

 BOX-JENKINS  )1970 - 2009 (  
جنكينز في التنبؤ –توضيح دور و أهمية استخدام األساليب العلمية في التنبؤ بحوادث المرور ومدى نجاعة منهجية بوكس هدفت الدراسة إلى      

مـا هـي المسـتويات المتوقعـة لظـاهرة حـوادث المـرور فـي ، جنكينـز  -باالعتماد علـى نمـاذج بـوكس فتحددت مشكلة الدراسة في السؤال التالي :  .
-ســنة إذ تــم دراســتها بتطبيــق منهجيــة بــوكس 40مشــاهدة فــي حــدود  480الجزائــر  ؟ ومــا هــي العوامــل المــؤثرة فيهــا  ؟ تكونــت عينــة الدراســة مــن 

أســلوب السالســل الزمنيــة أحســن إن لــم نقــل األدق فــي عمليــة التنبــؤ  الدراســة إلــى أن . توصــلت 2009جنكينــز للتنبــؤ بعــدد حــوادث المــرور لســنة 
ل بصفة عامة و التنبؤ بعدد حوادث المرور  بصـفة خاصـة وذلـك  عنـد غيـاب العالقـات السـببية بـين المتغيـرات أو عـدم تـوفر المعطيـات الكافيـة حـو 

ضـرورة وضـع إطـار علمـي للتعامـل مـع واقـع الحـوادث  صيات التي يمكن اجمالهـا فـيالمتغيرات الشارحة.كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التو 
لحـوادث المرورية والعمـل بـنظم المعلومـات الحديثـة فـي تسـجيل البيانـات واالسـتفادة منهـا فـي  التحليـل ، الدراسـة و تقيـيم الخسـائر المترتبـة علـى ا

    . المرورية وتحديد سبل الوقاية

Résumé Résumé Résumé Résumé de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude  
Une étude économétrique sur les accidents routière en Algérie  
en appliquant la méthodologie BOX-JENKINS (1970 – 2009) 

    Cette étude vise à clarifier la rôle et l'importance d'utiliser des méthodes scientifique de 
prévision sur  les accidents routière  et l'efficacité de la méthodologie BOX-JENKINS dans 
la prévision .La problématique de l'étude se pose autour de la question suivante : En se 
basant sur les modèles BOX-JENKINS quels sont les niveaux attendus du phénomène des 
accident de la circulation en Algérie ? Quels sont les facteurs qui l'affectent ? L'échantillon 
de l'étude comprenait 480 vues pendant 40 ans ,on l'a étudié en appliquant la méthodologie 
BOX-JENKINS pour la prévision du nombre des accidents routière en 2009. L'étude a 
conclu que la méthode des série temporelles et la meilleure et la plus précise dans le 
processus de prévision d'une manière générale et de prévoir le nombre d'accidents  de la 
circulation , en particulier , et qu'en absence des relations causales entre les variables ou le 
manque de données adéquates sur les relations explicatives .  L'étude a pu aussi donner un 
ensemble de recommandation qui peuvent se résumer dans la nécessité de mettre un cadre 
scientifique pour faire face à la réalité des accidents routières et d'utiliser les systèmes 
d'information modernes en enregistrant les données et d'en profiter dans l'analyse , l'étude 
et l'évaluation des ravages engendrés des accidents et pour identifier les moyens de 
précaution .     

The survey Abstract The survey Abstract The survey Abstract The survey Abstract     
A survey on road accident in Algeria with the help 

 of BOX-JENKINS method (1970 – 2009) 
   This Survey was meant to clarify the role and the importance of using scientific ways in 

predicting the number of road accident rate and the efficiency of BOX-JENKINS method in 
prediction. However, the problem of this survey resides in the following question: Based on 
the models of BOX-JENKINS, what are the different levels expected of the phenomenon of 
traffic accidents in Algeria? what are the factors affecting it ? This survey was made from 
480 incident throughout 40 years which was studied with the use of BOX-JENKINS method 
in predicting and the number of road accident in 2009. The findings showed that the time 
series way is better in order not to say the most precise in prediction generally and in 
predicting the number of road accident particularly. This is in case of the absence of cause 
effect relationships between the variables or the lack of sufficient data about the explanatory 
variables. the survey has also resulted to a number of recommendations which oblige us to 
deal with road accidents scientifically and to use recent information in recording and to take 
advantage from in analyzing, studying and evaluating the damage caused by road accident 
and how to prevent them. 
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   ACCمنحنى  بياني لمتغيرة حوادث المرور  (13)الشكل رقم 

   ACCدالة االرتباط الذاتي للسلسلة  (14)الشكل رقم 

   ACCللسلسلة  ADFالختبار  10تقدير النموذج  (15)الشكل رقم 

    DACCمنحنى السلسلة المعدلة  (16)الشكل رقم 

 DFاختبار ديكي فولر   (17)الشكل رقم 

  تقدير النموذج بعد الفروق األول  (18)الشكل رقم 

  تقدير النموذج بعد الفروق الثاني  (19)الشكل رقم 

 SDACCمنحنى السلسلة المعدلة  (20)الشكل رقم 

  تقدير النموذج بعد الفروق الثالثة (21)الشكل رقم 

 MA(1)تقدير النموذج األول  (22)م الشكل رق

 MA(1)بواقي النموذج األول  (23)الشكل رقم 

 ARMA(1,1)بواقي النموذج الثاني  (24)الشكل رقم 

 SDACCالنموذج المختار للسلسلة  (25)الشكل رقم  

 معامالت التوزيع الطبيعي  (26)الشكل رقم 

 دالة االرتباط الذاتي لبواقي التقدير  (27)الشكل رقم 

   ARMA(1,1)معايير دقة التنبؤ للنموذج  (28)الشكل رقم 
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        المالحق المالحق المالحق المالحق     قائمةقائمةقائمةقائمة
        )سنوية (  2009إلى  1970عدد حوادث المرور والضحايا من سنة   01الملحق رقم 

        )شهرية( 2009/ 12إلى 01/1970عدد حوادث المرور من   02الملحق رقم 

        2009أسبا ب وقوع حوادث المرور خالل سنة   03الملحق رقم 

  2009خالل سنة  احصيلة حوادث المرور وضحاياه  04الملحق رقم 
         2008و مقارنتها بحصيلة سنة  

          2009إلى  1970التنبؤ بعدد حوادث المرور من سنة   05الملحق رقم 

        

        

        الداللة الداللة الداللة الداللة         االختصارات /الرموز االختصارات /الرموز االختصارات /الرموز االختصارات /الرموز 
OMS   Organization Mondial de la 

Santé         
  المنظمة العالمية للصحة

SNAR Le System National des 
Statistique des Accident de la 
Route 

للنظام الوطني إلحصائيات حوادث 
  المرور الجزائرية

BETUR Bureau d'Etudes des Transports 
Urbain 

  مكتب الدراسات للنقل الحضري 

NTP National Transport Plan   المخطط الوطني للنقل  
DRAG Demande Routière des Accidents 

et leurs Gravités, 
 جسامةق و يالتعرض، خطر الطر 

  حوادثال
AR Auto-Regressive models  نموذج االنحدار الذاتي  
MA Moving Average models  نموذج المتوسطات المتحركة  
ARMA  Auto-Regressive  Moving 

Average  
نموذج االنحدار الذاتي 
  والمتوسطات المتحركة 

ARIMA Auto-Regressive Integer Moving 
Average 

االنحدار الذاتي و  نموذج
  المتوسطات المتحركة التكاملية 

ADF Augmented Dickey-Fuller  اختبار ديكي فولر المطور  
  ا 
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        ة  العامـة ة  العامـة ة  العامـة ة  العامـة المقدمالمقدمالمقدمالمقدم

        

        

        

        
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  توطئة  -أ 



 

البيـة الـدول يف عصـرنا احلـديث جتماعية اليت تعاين منها غرور من أخطر املشاكل األمنية االتعترب حوادث امل      13
و الــيت عرفــت       ، ســواء الناميــة أو املتقدمــة منهــا ، باعتبارهــا سـببا مــن األســباب الرئيســية للوفيــاتدون إسـتثناء

هتمام الكبري الذي حظيـت بـه املركبـات يف السـنوات األخـرية ، ممـا االتزايدا كبريا عرب السنوات ، ويرجع ذلك إىل 
ها . فرغم أا تعترب وسيلة نقل و ترفيـه يسـتفيد منهـا اجلميـع ، إال أـا حتولـت مـع ذلـك أدى إىل تضاعف أعداد

إىل خطر ، ملا ختلفه من أثار سلبية نتيجة سوء استعماهلا  و اليت متس خمتلف فئات اتمع باختالف أعمارهـا و 
ازات و املكاسـب الـيت حتققهـا الدولـة ، أجناسها ، ومستوياا الثقافية ،االجتماعية و املهنية . ففيهـا إهـدار لإلجنـ

وفيها تبديد لثرواا الكثـرية و يف مقـدمتها الثـروة البشـرية ، إذا تفقـد اتمعـات مـن جـراء حـوادث املـرور أكثـر ممـا 
  تفقده بسبب احلروب و الكوارث الطبيعية و ااعات و األوبئة .

حيث أعلنت عنه صحيفة لندنية  1896العامل سنة يرجع تاريخ حوادث السري مع وقوع أول حادثة سري يف     
فاحلادث املرور يعرف على أنه حصيلة خلل يف نظام  ، يتكرر) ال أنوكتبت حتت عنوان (أن ما حدث جيب 

السري املروري و هو ظاهرة معقدة يصعب حتديد مصدرها و يشكل يف يومنا هذا كارثة حقيقية تسبب خسائر 
ادث ال ينسب إىل عامل واحد فقط بل هو عبارة عن تفاعل العديد من يف األرواح و املمتلكات ، واحل

الصيانة  (وأسباب مرتبطة مبميزات املركبة  )تعامل، خربة و سلوك السائق  (األسباب املرتبطة مبستعمل الطريق 
األحوال اجلوية ، كثافة  (وأسباب أخرى  )يئة الطرق (و أخرى متعلقة  بالبنية التحتية  )و حتسني املركبة 

         .  )السري املروري ، الرؤية ...
  إن ظاهرة حوادث املرور ترتكز على عناصر أساسية هي :   

  * السائق       *الراجل         * السيارة        *الطريق       *البيئة .          
 ،قتلى وجرحى و معاقني ،وحسب املنظمة ختلف حوادث املرور سنويا مئات اآلالف من الضحايا يف العامل    

ومتس خاصة     العاملية للصحة فإن حوادث املرور تصنف يف املرتبة األوىل من حيث أسباب الوفيات يف العامل
فئة الشباب الطاقة احليوية للمجتمعات و ركيزا  األساسية ، كما أن حوادث  املرور  حتصد  أكثر من  مليون 

  انية وثالثون مليون شخص (  مخسة ماليني  منهم شخص سنويا، و تصيب مث
إصابات خطري )  مما يفسر اهتمام دول العامل بظاهرة حوادث املرور يف حماولة األخصائيني لفهم هذه الظاهرة و 

  إجياد حلول وقائية هلا .
، فاخلسائر املادية و  آفة حوادث املرور بعياتوتعاين البلدان غري املصنعة منها اجلزائر حبدة أكرب من ت        

البشرية املسجلة تنهك القوى االقتصادية هلذه البلدان ، وتستنزف طاقتها البشرية ،خاصة وأا  بلدان يف طريق 
النمو تفتقر لإلمكانيات و الوسائل العلمية و املادية ملواجهة هذه الظاهرة مما جيعل مكافحتها أمر غاية يف 

  الصعوبة .
بظاهرة غياب األمن املروري مطلب جد مهم ، قصد مواجهة آفة حوادث املرور و  لقد أصبح االهتمام   

لتحقيق ذلك لزم علينا فهم هذه الظاهرة بكل حيثياا وعناصرها رغم تعقيداا ، وبات من الضروري إجياد 
  احللول للحفاظ على األرواح واملمتلكات اليت درها حوادث املرور .



 

ومات املتعلقة حبوادث املرور ترتبط بشكل جوهري بالوسائل املستعملة لتدوين هذه إن نوعية ودقة املعل      14
املعطيات من جهة و باملفاهيم املستخدمة يف هذا اال من جهة ثانية ، لكن جيدر بنا اإلشارة إىل أن الدول 

فصلة حلركة السري بصفة املتقدمة سخرت كل الوسائل املادية و البشرية الالزمة جلمع املعطيات و املعلومات امل
عامة و حوادث املرور بصفة خاصة ، يف حني تعاين اجلزائر من نقص فادح يف هذا اال مما أثر سلبيا على 
مستوى حتليل املعطيات ، وأدى إىل جتاهل بعض العوامل املتسببة يف حوادث املرور وبذلك تصبح التحاليل 

  .املقدمة حلوادث الطرقات ناقصة و غري واقعية
 طرح إشكالية الدراسة   -ب 

دت اجلزائر تطورا ملموسا يف كثافة و حجم حركة السري عرب الطرق ، فالتقدم املسجل يف صناعة لقد شهِ    
إال أنه ولد عدة سلبيات أخرى ارتبطت جلها  املركبة وشبكة الطرق و النمو السريع حلركة السري رغم إجيابيته

 140قتيل و  )12(مبشكل غياب األمن املروري عرب الطرقات ، حيث أنه يسقط يوميا ما يزيد عن اثين عشر 
   حسب تصريح السيد الدكتور حيموري سليمان  2009يف سنة حادث يوميا 

    .)باحث يف جمال األمن املروري ( 
 تزال ال املشكلة أن إال املرورية احلوادث تناولت اليت واألحباث الدراسات وكثرة املبذولة اجلهود من وبالرغم

كما أن   ، وضخامة املشكلة حجم تثبت واإلحصائيات األرقام لغة ولعل مستمر تزايد ويف جمتمعنا يف قائمة
لى القدرة اإلنتاجية للبلد ، حلوادث املرور عواقب اقتصادية ضارة باتمع ، إذ أا تسبب خسارة كبرية تؤثر ع

إضافة إىل األشخاص املتضررة و ذويهم اليت ال ميكن تقديرها بثمن فهي تكلف الدولة سنويا مبالغ باهظة ،  
  1مليار دينار جزائري  118قدرت  2006اجلزائر سنة  v,hفحسب آخر  دراسة لتكلفة حوادث املرور يف 

اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث واليت ميكن بلورا يف سنحاول  ، )اآلفة  (لدراسة هذه الظاهرة 
  السؤال التايل:

جنكينز ما هي املستويات املتوقعة لظاهرة حوادث املرور يف  -  باالعتماد على مناذج بوكس �
  اجلزائر  ؟ وما هي العوامل املؤثرة فيها  ؟

واليت تكون بعد التطرق ، وكمية للظاهرة فاإلجابة على هذا السؤال ال تكون إال بعد دراسة نظرية كيفية 
  لتساؤالت الفرعية التالية:

 العامل البشري يف وقوع احلوادث؟ إىل أي مدى يساهم  .1

 و ما هي سبل الوقاية منها ؟ حوادث املرور؟ آثارما هي  .2

يف  وما مدى فاعلية مناذج بوكس جينكينز ؟لدراسة حوادث املرور ما هي النماذج النظرية املكيفة   .3
 التنبؤ ا ؟

 فرضيات الدراسة   -ج 

 :لإلجابة على االشكالية املطروحة إرتأينا إىل وضع الفرضيات التالية

                                                 
 2010- 03- 09، يوم  )مستغانم (إذاعة الظهرة  حصة آفاق ،سليمان حيموري ، 1



 

احلوادث، وذلك راجع إىل خضوع القيادة إىل سلوِكه وحالِته  العامل البشري يتحمل نسبة معتربة من وقوع • 15
 ؛حالة الطرق و حالة اجلوارة،حسب حالة السيوكذا  النفسية، ورد فعله عند بروز املشكالت املرورية

 ؛ميكن كبح هذه الظاهرة عن طريق التنظيم القانوين للمرور وتطبيقه الصارم  •

التنبؤ  يف جناعة أكثر األسلوب جنكينز  -  تعترب مناذج بوكس املعلومات من متوافر هو ما ظل يف •
  حبوادث املرور .

 مبررات اختيار الموضوع -د

ترجـع أمهيــة هــذا البحــث إىل الزيــادة املضــطردة يف حــوادث املــرور بــاجلزائر.  باإلضــافة إىل أن البحــث يتعــرض      
لدراســة مشــكلة ــم الــدوائر االقتصــادية والصــحية واالجتماعيــة واألمنيــة ، وإن إمكانيــة التنبــؤ مبؤشــرات احلــوادث 

  ية احلد من هذه احلوادث وإمكان، املرورية يسهل عملية التخطيط السليم للمستقبل 
وبالتــايل تقليــل التكلفــة االقتصــادية املصــاحبة حلــوادث املــرور بــاجلزائر ، كمــا ميكــن االسرتشــاد بــه يف اختــاذ القــرار 

  املناسب للوقاية من حوادث املرور .
 أهداف الدراسة و أهميتها-ه 

مـي يف التنبـؤ مبؤشـرات احلـوادث املروريـة إن  اهلدف من هذه الدراسة يف حماولة اسـتخدام منـاذج التحليـل الك     
وذلـك حــىت ميكـن مسـاعدة متخــذي القـرارات ملعرفـة األســباب ووضـع احللـول املمكنــة هلـا يف املســتقبل ،  ،بـاجلزائر

  حيث أن كل من عدد احلوادث ومعدل اخلطورة مرتفع جداً باملقارنة باملعدالت العاملية وببعض الدول العربية.
  دراسة الوصول إىل األهداف التالية :نسعى من خالل هذه ال

 حتسيس املسريين خبطورة حوادث املرور من أجل اختاذ القرارات املناسبة للحد من تفاقم الظاهرة؛ •

توضــيح دور و أمهيــة اســتخدام األســاليب العلميــة يف التنبــؤ بارتفــاع حصــيلة حــوادث املــرور ســنة بعــد  •
 سنة؛

 أهم النماذج القياسية الكلية حلوادث املرور؛ إبراز •

 إىل الـدينارات مؤديـة ماليـني إىل تصـل قـد والـيت ،املـرور حلـوادث الشـاملة االقتصادية التكلفة إظهار •

 يف هـي للـوطن هامـة مـوارد يسـتنزف خطـري مؤشر وهذا ،احمللي اإلمجايل من الناتج القومي يف فاقد
 ؛إليه احلاجة سأمّ 

وطنيـة  مسـؤولية  هـي بـل الشـرطة أجهـزة أو املـرور إدارة علـى حكـراً  ليست فهي املرورية التوعية أمهية •
 السياسـي الوضـع علـى صـداه يـنعكس لـذيا األسري النظام أمهها .اتمع منظمات كل ا يشرتك

 املـؤثرة األساسـية الـنظم كأحـد عليـه الرتكيـز مـن البـدف هنـا ومـن األخالقيـة واملعـايري واالقتصـادي

  .للتوعية املرورية
 املرور التطرق إىل مثل هذه الدراسات املتعلقة حبوادث ألمهية احلاجة نتلمس فإننا املنطلق هذا ومن    

 كاهليئات املتعددة املنظمات على تركز املشكلة تلك ملعاجلة توضع اليت اتيجياتاإلسرت  أن وخاصة

  .دراستها قياسيال على وتغف والتعليم والرتبية والنقل والصحية املرورية
  



 

  منهج البحث و حدود  -و  16
حبوادث املرور عتمدنا يف هذا البحث على املنهج االستقرائي  الوصفي التطبيقي، حيث أن املعطيات اخلاصة إ   

، هذه املعطيات مت دراستها باستخدام القياس االقتصادي  2009إىل  1970 يف اجلزائر للفرتة املمتدة من 
  لتلخيص مثل هذه الظواهر وقياسها ومنذجة العالقة املتواجدة بينها.لكأمر ضروري 

  تقسيمات البحث -ز

على ما توفر لدينا من معطيات ولإلجابة على التساؤالت املطروحة و الختبار الفرضيات و  باالعتماد
  :فصول إىل ثالثة لتحقيق أهداف هذه الدراسة اقتضت الضرورة تقسيم هذا املوضوع 

  ألول خصص لدراسة االطار النظري حلوادث املرور حيث قسم إىل ثالثة مباحثافصل فال - 
فاملبحث األول اهتم بسرد املفاهيم العامة حلوادث املرور أما املبحث الثاين فتناولنا فيه حتليل ظاهرة حوادث  

  .املرور و تكلفتها أما  املبحث الثالث فتعرضنا فيه لسبل ووسائل الوقاية من حوادث املرور 
جينكينز يف حتليل السالسل الزمنية العشوائية و هو مقسم إىل  - عنون  الفصل الثاين  مبنهجية بوكس  -  

  ثالثة مباحث ؛األول خمصص لدراسة النماذج املستعملة لدراسة ظاهرة حوادث املرور 
 منهجية و املبحث الثاين خصص لعرض أسلوب السالسل الزمنية يف التنبؤ أما املبحث الثالث فتطرق إىل

  بوكس وجينكينز. 
فهو و أخريا ، يف الفصل الثالث مت تطبيق منهجية بوكس وجينكينز على ظاهرة حوادث املرور يف اجلزائر    -    

والثاين لدراسة  مقسم بدوره إىل ثالثة مباحث ، األول خمصص لتحليل السلسلة الشهرية حلوادث املرور 
  .  Box et Jinkins أما الثالث  فنقوم بتقدير منوذج التنبؤ لسلسلة حوادث املرور وفق منهجية ،ستقراريتهاإ

  أدوات الدراسة -ك 
  اعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعة من الوسائل املستخدمة يف مجع املعلومات و البيانات و هي :    

  إرساء الدعامة النظرية له ؛  املسح املكتيب للوقوف على ما مت تناوله يف إطار دراستنا دف - 
 البحوث و الدراسات السابقة؛  - 

 املعطيات و البيانات املأخوذة من طرف املصادر الرمسية ملعاجلتها ؛ - 

 البحث عرب شبكة االنرتنت حىت ال مل املستجدات اليت ترتبط مباشرة باملوضوع؛ - 

 الندوات اخلاصة يف هذا اال ؛ - 

 احلوارات االذاعية . - 

 السابقة  الدراسات-ل

  من أهم الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع نذكر ما يلي:
، من جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف ، كلية سليمان حيموريرسالة دكتوراه أعدها   - 1

  ، عنواا : 2005اهلندسة املعمارية و املدنية يف 
« Modèle théorique de suivi de l’insécurité routière en Algérie 1970-2002 »   



 

ز كذلك على خمتلف القياسات املستعملة لقياس كتطرق إىل النماذج الكلية حلوادث املرور وتطورها التدرجيي، ر  17
  احلركة املرورية مع تطبيقها على حالة اجلزائر.

 ، 2007من املعهد الوطين للتخطيط و اإلحصاء يف سنة  بوقروة مريم ،رسالة ماجيسرت من إعداد  -2
 Essai de modélisation de l'insécurité routière en Algérie عنواا :

إىل  1972خالهلا هذه الدراسة اليت حاولت منذجة حوادث املرور يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة من  فمن
اجلانب االقتصادي، االجتماعي والنقل ملا تلعبه من أدوار   من ،، باستعمال خمتلف العوامل احملددة هلا2005

بناء أربعة مناذج قياسية حلوادث املرور يف اجلزائر، وهي املسافة  دراسة إىلأفضت هذه الفعالة على خطر الطريق. 
 
َ
ومعدل القتلى، يف شكل معادالت آنية تراجعية، حيث  كبات، عدد احلوادث، معدل اجلرحىْر املقطوعة من امل

 تدخل املسافة املقطوعة يف تفسري عدد احلوادث اجلسمانية، ومها يدخالن يف تفسري كٍل من معديل اجلرحى

 والقتلى، إضافة إىل جمموعة من املتغريات املؤثرة.

اليت تعترب حقيقة أعمال مرجعية يف هذا اال من خالل دراسته املعمقة ،  Marc Gaudryمارك قوردي - 3
  .اهرة يف حبثـه قام فيها بتشريح الظ

DRAG, un modèle de la Demande Routière, des Accidents et de leur Gravité, appliqué au 
Québec de 1956 à 1982. Université de Montréal  - Centre de recherche sur les transports – 

Septembre 1984. 

DRAG-2  منوذُجه. مث حتسن فيما بعد ليعرف بـعرض من خالله  - كيبك–يعترب دراسة حالة  هذا عمله
وقد شاع  2

من ، نذكر DRAG"مناذج العائلة "يف العامل، حىت أصبح يشكل جمموعة من النماذج تعرف بـ  استعمال هذا النموذج
  DRAG-Stockhom منوذج   الو.م.أ   –)   يف   كليفونيا TRAVAL-1    )Mc Carthy, 1994بينها:  منوذج  

)Tegner, 1996 ،يف السويد (منوذج TAG )Jaeger, 1997،يف فرنسا ( منوذج SNUS )Blum et Gaudry, 

  1999 ,(TRULS Fridstrom) منوذج ) يف أملانيا،1999
  هذا ما جعل منه منوذج مرجعي لدراسة حوادث املرور.  ج، النروييف
تأثير رسالة ماجستري بعنوان "يف  نفساينمن منظور شريفة بوسنة الدراسات النفسية، كالدراسة اليت قامت ا  -4

  .2004"، جامعة اجلزائر، قسم علم االجتماع، العامل البشري على استفحال ظاهرة حوادث المرور
 

  صعوبات البحث : -م

  ؛ ندرة األحباث يف جمال غياب األمن املروري - 
بكل تعقيداا و يف أدق عدم توفر الكثري من املعطيات األمر الذي مل يسمح لنا بتناول الظاهرة  - 

  ؛تفاصيلها
  .   تباين بعض مصادر املعطيات من مصدر إىل آخر على الرغم من أا مصادر رمسية  - 

        
                                                 

2 : DRAG-2, un modèle économétrique appliqué, au kilométrage, aux Accidents et à leur Gravité au 
Québec. Octobre 1993.  



 

18  
 
 
        

  
  
  

  الفصل اSول
  

  
  

  دراسة نظرية لحوادث المرور
  
  

  
  
  
  

  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

19 I - دراسة نظرية لحوادث المروردراسة نظرية لحوادث المروردراسة نظرية لحوادث المروردراسة نظرية لحوادث المرور  
  

و       بشـــرية و ماديـــة كبـــرية ، و ختلـــق آثـــارا نفســـيةتتســـبب حـــوادث املـــرور علـــى الطرقـــات العامـــة خبســـائر 
و آخـر    اجتماعية على ذوي الضـحايا يف أحنـاء الـوطن ، فـال يكـاد ميـر يـوم إال و نسـمع علـى حـادث مـرور هنـا

  هناك و سقوط الضحايا األبرياء ، حىت أن أسرا بكاملها تذهب ضحية حوادث املرور .

بتــدءا مــن عــدم جاهزيــة الســيارة فنيــا، وتفــاوت معرفــة خــربة الســائقني حلــوادث الســري أســبابا متعــددة ومتنوعــة ا
بقيادة السيارة و جهلهم بقانون السري و السرعات الزائدة  وسوء الطرقات و غريهـا مـن األسـباب الـيت تـؤدي إىل 

  وقوع احلوادث املؤسفة حقا .
ن إجيــاد حلــول هلــذه األســـباب  قــد نقتنــع باألســباب املــذكورة فهـــي وراء وقــوع حــوادث املــرور و لكــن أال ميكـــ

مــن حــوادث الســري و احلفــاظ علــى أرواح للحــد وبأســاليب أكثــر جناعــة و التفتــيش عــن أســاليب و طــرق جديــدة 
  الناس و ممتلكام و إيقاف هذا النزيف املستمر .

إن خطــوات البحــث تبــدأ مــن قبــل أن حيــدث احلــادث، فهــو لــيس نقطــة معزولــة يف الســياق الــزمين واملكــاين، 
وأسـباا اإلحاطـة املـة بكيفيـات وقـوع احلـوادث أمـر البـد منـه، و  هناك ما يسبق هذه النقطـة وهنـاك مـا يليهـا،ف

وهذا ما عاجلناه يف هذا الفصل حيث مت  مجة مرتبطة مبستعملي الطريق بالدرجة األوىل وبعوامل أخرى تعد ثانوية،
  تقسيمه إىل ثالث مباحث:

  ل حوادث املرور؛ املبجث األول: مفاهيم عامة حو  
  املبحث الثاين  : تطور ظاهرة حوادث املرور ؛ 
  املبحث الثالث: سبل و وسائل الوقاية من حوادث املرور. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

20      I-1- : مفاهيم عامة حول حوادث المرور  
على الرغم من االهتمام و اهودات الـيت بـذلت وتبـذل لضـمان سـالمة السـيارات وحتسـني الطرقـات وأَنظـم  

  املرور، تبقى أهم املشكالت املتعلقة بسالمة املرور بني أيدي مستعمل الطريق سواء كان راجال أم سائقا.
إذا هو اعتمد التصرف السليم  ذلكإذ يعترب السائق هو املسبب األول ملعظم حوادث ويف استطاعته أن مينع 

أن سائقي السيارات يتصرفون وهم يف مقعد السائق  عند وجوده خلف املقود، "وقد رأى بعض اخلرباء النفسانيني
، وهــو خيتلــف 3بطــرق معينــة تفصــح عــن بعــض مكبوتــام النفســانية الــيت ال تظهــر بوضــوح يف تصــرفام العاديــة"

  للحادث مبجرد بروز عالمات احلادثعلى حسب اجلنس ومنهم من يستسلم 
  فيبقى دون حراك لتفادي الصدمة.

I-1-1 : تعريف حوادث المرور  
الفعـل اخلـاطئ الـذي يصـدر دون قصـد سـابق أو عمـد ويـنجم عنـه ضـرر "عرف علـى أنـه احلادث املروري ي       

سـريها  ءركبة أو محولتها أثناسواء كان وفاة أو إصابة أو خسارة للممتلكات العامة أو اخلاصة بسبب استخدام امل
  4يف الطريق العام" 

حـدث اعرتاضـي حيـدث بـدون ختطـيط مسـبق مـن قبـل سـيارة (مركبـة) واحـدة أو  كما يعرف أيضا بأنـه   "    
أكثــر مــع ســيارات (مركبــات) أخــرى أو مشــاة أو حيوانــات أو أجســام علــى طريــق عــام أو خــاص. وعــادة مــا 

اإلعاقـــة  أوباملمتلكـــات واملركبـــات إىل جســـيمة تـــؤدي إىل الوفـــاة طفيفـــة  أضـــرارينـــتج عـــن احلـــادث املـــروري 
                         5.  املستدمية

 I-1-2-  أنواع وتصنيف حوادث المرور  
I -1-2-1- احلوادث املرورية تنقسم اىل  :أنواع حوادث المرور:  
مــع جســم صــلب ثابــت  مركبــه أخــرى أو يقــع نتيجــة تصــادم مركبــه مــع يهــو الــذ :حــادث الصــدم -أأأأ
  .أو جسمانية  وينتج عنه أضرار مادية ةسري املركب أو متحرك ويتم أثناء أشجار....أخرى ) -عمود -(جدار

  
ها وانقالا سواء كـان الشـارع سري   عن اختالل توازن املركبة وخروجها عن خط هو ينتج : حادث التدهور -ب

  .عنه أضرار جسمانية فرعيا أو ترابيا ويف أغلب األحيان ينتج عاما أو
حيـوان )وينـتج عنـه -وهو الذي ينشأ نتيجة اصطدام مركبـة متحركـة جبسـم لـني ( إنسـان :   حادث الدهس -ج

  .بدنية أو وفاة أصابه

                                                 
  .34، ص 1995، مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر، لبنان أمن المرور، ترجمة سليمان عبد الهليل جوزيف ناكوزي،:  3
 02ص ، ، 1991، املطبعة اجلامعية، اجلزائر أساليب حوادث المرور في الجزائردراسة عن ،  بوضريفة محو، 4
  /http://ar.wikipedia.org/wiki، 20/12/2009،  تعريف حوادث المرور )املوسوعة احلرة  (ويكيبيديا  5
 
  



 

مركبـة جبسـم صـلب أو لـني متحـرك   وهـي الـيت تقـع نتيجـة اصـطدام: حـوادث الهـروب مـن مكـان الحـادث  -د 21
ولية وتوقيـع ؤ فـالت مـن املسـ اإلمـن مكـان احلـادث حمـاوال السائق بـاهلروبكان أو ثابت أو انقالب املركبة ويقوم 

  فلهروب السائق أسباب منها  ت مادية أو جسمانيةاوينتج عن احلادث إصاب عليه من اجلهات املختصة العقاب
 غري مرخص للقيادة أن يكون السائق -  

 وغريهاأن يكون يف حالة تناول مشروبات كحولية أو خمدرات  - 

   مرض...) اخل -خوف  - عوامل نفسية(استهتار - 
I-1-2-2-  المرورية: تصنيف الحوادث  
أضــرار ماديــة  حــوادثا هــالتــدهور أو الــدهس والــيت ينــتج عن هــي حــوادث الصــدم أو :الحــوادث البســيطة   -أ

  . ينتج عنها إصابات بدنية اخلاصة واليت ال بسيطة باملركبات أو األمالك
الصــدم أو التــدهور أو الــدهس وينــتج عنهــا أضــرار ماديــة متوســطة  احلــوادث هــي :وادث المتوســطةالحــ -ب

  . تلقي العالج الالزم يف املستشفى ويغادروها يف احلال بعد األشخاص جسمانية ويعاجل وإصابات
  وهي احلوادث الصدم أو التدهور أو الدهس وينتج عنها حدوث وفيات: البليغة الحوادث -ج
ماديــة يف  أضــرارجســمانية بليغــة قــد تلحــق بســائق املركبــة أو مرافقيــه أو املــارة وقــد حيــدث عنهــا  أو إصــابات 

  .العامة أو اخلاصة األمالكاملركبات أو 
I-1-3- مصطلحات متعلقة بحوادث المرور  

ال ميكننا اخلـوض يف أي ميـدان حبـث بـدون حتديـد بعـض املفـاهيم و املصـطلحات الضـرورية ، وهـو مـا ينطبـق    
على ظاهرة غياب األمن املروري الـيت تسـتوجب حتديـد بعـض املفـاهيم و املصـطلحات املرتبطـة ـا خاصـة و أـا 

  من التعاريف  ظاهرة تتميز بالتعقيد و ترتبط بأسباب متعددة ، وهنا نفرق بني نوعني
وتعريف حسـب دليـل التعليمـات العامـة للنظـام الـوطين  )تعريف دويل  (تعريف حسب املنظمة العاملية للصحة  

  .)خاص باجلزائر  (إلحصاءات حوادث املرور 
  
  : (OMS)6حسب المنظمة العالمية للصحة   -أ

ويتجلــى  نسـان ،ســببته قــوة خارجيـة ســريعة :"هــو حـدث مســتقل خــارج عـن نطــاق إرادة اإلالحـادث  •
  يف خسائر جسدية و عقلية ".

: " كل شخص قتل فور وقوع احلادث أو تويف متأثر جبروح من جرائه يف فـرتة ال تتعـدى ثالثـون القتلى  •
  يوم من وقوع احلادث ".

  :"جروح ثانوية مثل التواء املفاصل أو الورم يف العظم من أثر الصدمة ".جروح بسيطة  •
:" كسـر ،صـدمة خطرية،خلـل، جـروح داخليـة ،متـزق و تقطـع العضـالت ، صـدمة عامــة جـروح خطيـرة  •

 خطرية تستلزم متابعة طبية وكل إختالالت أخرى تتطلب الدخول إىل املستشفى".

                                                 
6 OMS : organization mandial de la santé  



 

  7(SNSAR)حسب دليل التعليمات العامة للنظام الوطني إلحصائيات حـوادث المـرور الجزائريـة -ب 22
  فإن :

كــل تصــادم حيـدث علــى الطــرق املفتوحــة للســري و تكــون فيهــا علــى األقــل مركبــة : الحــادث الجســدي  •
  أو شخص أو عدة أشخاص قتلوا أو جرحوا. /و )يف حركة  (متحركة 

  ساعة بعد احلادث . 24كل شخص تويف فور وقوع احلادث ، أو يقي متأثرا جبروحه ملدة   القتيل : •
كل شـخص متـأثر جبـروح خطـرية مثـل : كسـور ،جـروح داخليـة انسـحاق أو   جريح دخل المستشفى : •

  ساعة. 24صدمة عامة خطرية ...يتطلب ذلك دخوله إىل املستشفى يف غضون 
بعــة اكـل شـخص ضـحية حلـادث ، تتــأثر جبـروح خفيفـة ،قـد تتطلـب مت  جـريح لـم يـدخل المستشــفى : •

 تشفى .طبية أو عدم متابعة طبية و لكن ال تؤدي إىل دخوله املس

  ولتلخيص هذه التعاريف، فإن املفاهيم املوجودة يف نظام إحصاءات حوادث املرور اجلزائرية هي : 
  حادث السري املروري : حيدث على األقل ضحية   -    

 حادث يف الطريق العام : يورط على األقل مركبة واحدة . - 

  يندرج يف احلادث عدد معني من املستعملني نذكر من بينهم :   
  لساملني :هم املتورطني غري املتوفون حيث ال تستدعي وضعيتهم أي عالج .ا - 
 الضحايا: هم املتورطني غري الساملني، ونفرق بني : - 

  *القتلى : هم املتورطني املتوفون إثر حدوث احلادث أو أثناء نقلهم إىل املستشفى .               
*اجلرحــى : هــم املتورطــون غــري املتوفــون إثــر حــدوث احلــادث أو أثنــاء نقلهــم إىل املستشــفى و                

  لكنهم مصابون جبروح .
مالحظة :التعريفات و املفاهيم املتعلقة حبوادث املـرور يف اجلزائـر ال تفـرق بـني املصـابني جبـروح خطـرية و      

ملنطقــة احلضــرية تتكــون مــن جمموعــة الشــبكات الواقعــة بــني املصــابني جبــروح خفيفــة ، وحســب املنــاطق فــإن ا
جــزء مــن الطريــق الواقعــة مــا بــني لوحــات بدايــة وايــة منطقــة  (داخــل املركــز الســكين ، حســب قــانون املــرور 

املســـماة أيضـــا الوســـط  (، بـــاقي الشـــبكة، الواقعـــة خـــارج املنطقـــة احلضـــرية ،تكـــون املنطقـــة الريفيـــة  )حضـــرية 
  . )الريفي

I -1-4- : تشخيص أسباب حوادث المرور و  نتائجها 

I-1-4-1-أسباب حوادث المرور  
إن ظاهرة حوادث املرور كغريها من الظـواهر االجتماعيـة األخـرى تـأيت كنتيجـة موعـة مـن األسـباب املباشـرة 

اتمـع الـذي اإلنسانية ُتكتَسب وتَنمو داخـل  توالغري املباشرة وباإلضافة إىل العامل النفسي فان بعض السلوكيا
والـيت قـد  تيعيش فيه الفـرد، وبالتـايل يتكـون لـدى اإلنسـان مواقـف وعـادات يقـوم علـى أساسـها بـبعض السـلوكيا

 تودي به إىل حادث مرور خطري. 

                                                 
7SNAR : Le system national des statistique des accident de la route. 
 



 

هناك ثالثة عوامل أساسية متـشابكة تساهم يف حصول حـوادث املــرور : األسباب العامة لحوادث المرور أوال: 23
 السيارة املركبة و هيكــلة الطريق و حميطها مستعمل: و املتمثلة يف

دور فعـال يف نظـام املـرور ميكـن تصـنيف مسـتعملي الطريـق إىل   اإلنسـاين إن للعامـل  :الطريقمستعمل  •
حممي كسائق أو راكب  و شخص شخص غري حممي كالراجل أو سائق مركبة ذات عجلتني: مها صنفني

 .مركبة ذات حمرك

التنــقالت و   % )52إىل  %35(إن املشـي هـو أحـد التـنقالت املستــعملة بشـكل واسـع   : الراجلـون -   
لكن رغم مشوليته إال أن املساحات املخصصة للمشاة قد تقلصت بشكل ملحوظ و مقلق تاركة اال للمركبات 

أن األطفـال هـم ذات احملرك اليت ما فتئت تتطور باستمرار حمتـاجة بـذالك إىل أمـاكن أوسـع و سـرعة أكـرب ، كمـا 
  .املشاة األكثر عرضة حلوادث املرور بسبب سهوهم نتيجة لقلة إدراكهم للخطر و حداثة سنهم

و    خمتلفــة ســواء متوقعــة أم ال كمــا أن لتصــرفام   ســائقو الســيارات إىل تــأثريات  خيضــع : الســائقون -   
تعـب ، عصـبية، حتـت تـأثري دواء خمـدر أو مخـر ، يف جمريـات احلركـة املروريـة( سـهو ،   دور كبـري  حاالم النفسية

األكثـر عرضـة حلـوادث املـرور و أكثـر أسـباب  ) سـنة 35-18 (، حيث تعترب شـرحية الشـباب) .…سوء رؤية،
  : هذه احلوادث نفسية ، نذكر من بينها

رقـي اجتمـاعي للتعبـري عـن   يرى الشاب يف السـيارة نوعـا مـن الرقـي و التقـدم و هـو قـد يسـتعملها للمباهـاة -أ   
أكثــر ممــا يســتعملها للتنقــل فيحــاول فــرض نفســه باســتعمال الســرعة أو الــار أحــد أصــدقائه باملنافســة أو يتجــاوز 

كــــأنه ال يـــرى أنـــه لـــيس قـــوانني التجـــاوز    طريـــق وطـــين دون أن حيـــرتم أدىن  ســـيارة مزعجـــة ذات ســـرعة أقـــل علـــى
 . و أن تصرفه مل يكن متوقعا أبدا  وحده

ة ال يعـين قيـادة جيـدة و الكثـري مـن دة : إن احلصـول علـى رخصـة القيـاديـااحلصـول علـى رخصـة القحداثة  -ب 
ســـا كمـــا أن كم/8املتحصـــلني عليهـــا حـــديثا يـــرى فيهـــا نوعـــا مـــن حريـــة القيـــادة و ال حيرتمـــون الســـرعة احملـــددة ب

 االعتبــــــار عمليــــــة باإلضـــــافة إىل عــــــدم مشوليتــــــه و فـــــرتة التكــــــوين ال يأخــــــذ بعـــــني  ةالتكـــــوين يف مــــــدارس القيــــــاد
 .كتحديد السرعة و استعمال حزام األمن–بضرورة احرتام قوانني املرور   التحسيس

عــدم احــرتام قــوانني املــرور : يــرى الكثــري مــن الشــباب أن يف احــرتام قواعــد املــرور نــوع مــن القيــد علــى حريتــه  -ج 
خاصة فيما يتعلق بالوقوف أمام إشارة  الشخصية و الضغط، فنجدهم جيـــاهرون خبرقها و يعتربون ذالك مفخرة ،

دون نسيان استعمال السرعة املـفرطة خارج املدينـة أو  غري القانونية  قف أو التأين عند ممر الراجلني و التجاوزات
 .داخلها خاصة مع السيارات اجلديدة اليت تشبع مهم يف هذا اال

لمركبـة دور أساســي يف احملــــافظة علــى أمـن الطريــق مـن أجــل ذلـك ، فــإن الكثـري مــن شــركات ل: المركبـة •
السيارات تسهر على اخرتاع سيارات ختدم السائقني ،فأصبحت أكثر أمنا (حقائب هوائية أو نظام كبح 



 

لــق فعــال) و لكــن الكثــري منهــا ال ختضــع ملراقبــة تقنيــة منتظمــة و حتتــوي بــذالك علــى أكثــر مــن عيــب يتع 24
ــــابح (  % مـــن احلـــاالت)،58بــــاإلضاءة ( % مـــن 16قدميـــة (  عجـــالت  % مـــن احلـــاالت) ،19املكـ
كمــا إن اســـتعمال حـــزام ، . )مـــن احلـــاالت(pare-brise  12%ماســـح الزجــاج      احلــاالت )،

  .:%40األمان يقلل من التأثري القاتل حلوادث املرور بنسبة 
حــددت  إن لنــوع الطريــق و حميطهــا تــأثريا ال يســتهان بــه يف محايــة مســتعملي الطريــق خاصــة إذا :الطريــق •

حيث أن الطريق يتغري و على السائق . النقاط السوداء و املتمثلة يف أماكن اليت تكثر فيها حوادث املرور
بح منعرجـا أو طريقـا فتارة تكون مستقيمة فتص أن يتأقلم معها حسب أحواهلا مما يتطلب منه تركيزا دائما

سـريعة حيـث جيـد بعـض السـائقني ، ومن أنـواع الطـرق الـيت تكثـر فيهـا احلـوادث هـي الطـرق الاخل….زلقا
  .متعة يف استعمال السرعة الكبرية

  : التايل التوضيحي من خالل ما تقدم ميكن أن  جنمل أسباب حوادث املرور العامة يف الشكل
 

  حوادث المرورلسباب العامة :األ )01(شكل رقم
  

  أخرى عوامل    السائق    الطريق    ةاملركب السيارة
  السرعة
 الثبات

  والسالمة من األ
  
  
  

 الطريق توعية

 الطرق تنظيم

 الطرق ختطيط

 الطريق نوع

  ليالً  اإلضاءة

 السرعة

 السائق انشغال

 أنظمة احرتام عدم

 الالمباالة املرور

  األمراض الكحول

 اجلوية الظروف

 االزدحام

  املروري الوعي
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 حادث مروري

 آتإصابات و أضرار لألفراد و املنش



 

  حوادث المرور في وقوع سببةتثانيا: األسباب النفسية الم 25
  :العدوانية •

عدائي لفرد غري متكيف مع وضع معني، وتظهر العدوانية من خالل القابلية للهجوم هي عبارة عن "سلوك 
وميكـن أن منيـز السـائق العـدائي مـن خـالل  ،8اليت جندها عند األفراد يف حالة عـداوة أو تصـرف عـدواين نشـيط"

م صــعوبات حركــة يــد ذاتــه أمــاديناميكيتــه املبــالغ فيهــا، وتــربز هــذه الديناميكيــة مــن خــالل ســلوكه الــذي يريــد تأك
وبالتـايل زيـادة احتمـال وقوعـه يف حـادث بصـاحبه إىل اخـرتاق قـانون املـرور وميكن هلذا السـلوك أن يـدفع  املرور،
  مرور.
    األنانية •

هــو الســائق الــذي حيــاول أن يأخــذ حــق غــريه يف اســتعمال الطريــق دون اكــرتاث حلركــة املــرور الــيت ميكــن أن 
نفســـه يف مكـــان اآلخـــرين ويـــتم ذلـــك عـــن طريـــق النظـــر إىل املشـــاكل  يعرقلهـــا، "فهـــو غـــري قـــادر علـــى أن يضـــع

   9حركة املرور تبعا ملتغريات شخصيته فقط، مما يؤدي إىل أفعال منعزلة شاذة". املطروحة عليه يف

  القلق •
 ة، ممـا يولـد تـوترا وتأزمـا نفسـيا يشـعر مـن خاللـهقيادغالبا ما ينتاب الفرد فرتات من حالة القلق أثناء عملية ال

بالضيق وميكن تعريـف التـأزم النفسـي علـى أنـه "حالـة مـن التـوتر تنشـأ مـن إعاقـة جهـود الفـرد علـى إرضـاء دوافعـه 
ويعـزز هـذه الظـواهر عنـد  ر منهـا اهلـول، اهليجـان، االرتبـاك.إن نوبـات القلـق تكتسـي عـدة مظـاه10وبلوغ أهدافـه"

القتنــاع التــام بعــدم القــدرة علــى املواجهــة. الســائق القلــق احلســاس يوشــك حــدوث اخلطــر واملواقــف املضــطربة مــع ا
والســائق القلــق ال يســتطيع اختــاذ القــرار املناســب يف الوقــت املناســب ممــا يــؤدي بــه إىل زيــادة احتمــال أخــذ القــرار 

  اخلاطئ الذي يزيد من وقوع احلوادث املرورية.
  شرود الذهن •

احلــوادث الغامضــة، علــى اخــتالف أنواعهــا وتعــدد إن فقــدان الــتحكم بالســيارة تبــدوا أثــاره واضــحة املعــامل يف 
أشكاهلا، ويزداد خطر مجيع احلوادث إذا كانت حالة السائق سيئة. ومن بني احلاالت اخلطرة لدى السائق، شرود 

تسـببه حـاالت اإلرهـاق  الذي قد بسيارته إىل مشاغل فكرية خمتلفة ذهنه وحتول انتباهه من الطريق اليت يسري فيها
كمـا أن ، 11تتغري معاملها بشكل ملحوظ مثل الطـرق الصـحراوية  ة ملسافات طويلة، على طرق اليادالعصيب والق

  .التعب و النعاس وعدم أخذ قسط وافر من الراحة قبل القيام برحالت طويلة، تؤدي مجيعا إىل أخطار حقيقية
   عوامل أخرى •

زام األمان الذي يعترب أحـد اإلجـراءات إضافة إىل ما سبق جند من بني العوامل اللصيقة بالعامل البشري، ح
ــل مــن الوفيــات  الفعالــة الــيت تكفــل األمــان أثنــاء القيــادة، حيــث أن فــرض اســتخدام حــزام األمــان ميكــن أن يقِل

                                                 
  .30بوضريفة محو، مرجع سبق ذكره ، ص : 8
  .31املرجع السابق ، ص : 9
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 12%. وأكـدت دراسـة نشـرت يف جملـة طبيـة بريطانيـة50% و25النامجة عن حوادث املـرور بنسـبة تـرتاوح بـني  26
  %.65أن استخدام حزام األمان يقلل خماطر اإلصابة بنسبة 

د السـالمة املروريــة. فقـد أشــارت البحــوث  ــد وقـد بــرزت أيضـا اهلواتــف احملمولـة كواحــدة مـن املشــكالت الـيت
اليت أجريت يف هذا اإلطار إىل زيـادة الوقـت الـذي يسـتغرقه السـائق الختـاذ رد فعـل إذا كـان يتحـدث عـرب اهلـاتف 

إىل  عـدم انتباهـهمول، وكذلك صعوبة حمافظته على السيارة يف وضـع السـري السـليم أو علـى السـرعة املناسـبة، و احمل
الفجوات (املعوقات) املوجودة يف الطريق وإدراك خطورا، كما أن هذه اهلواتف تصرف انتبـاه السـائق عـن مراقبـة 

  .13عاملحركة املرور وحيظر استخدامه حالياً يف العديد من بلدان ال
 لثا :تأثير العوامل االجتماعية على حوادث المروراث

  فراد وتؤدي م إىل نتائج وخيمة ومنها :سنركز على أهم القيم االجتماعية اليت ميكن أن تؤثر يف سلوك األ 
  ثقافة الوقت •

للفـرد "إن الوقت كالسيف، إن مل تقطعـه قطعـك" مـن خـالل هـذا املثـل ميكـن أن نفهـم أمهيـة الوقـت بالنسـبة 
واتمع، فاحرتام الوقت يعترب عامل أساسي ومهم يف تطور اتمعات ورقيها، هلذا فإن سوء استعمال الوقت قـد 

مبـــا فيهـــا جمـــال الســـالمة  اتمـــع، وذلـــك يف خمتلـــف اـــاالتيـــؤدي إىل نتـــائج وخيمـــة تعـــود بالضـــرر علـــى الفـــرد و 
  املرورية. 

قـد يكـون  مل تفقد املركبة نظرا لضيق الوقتشارات الضوئية أو يُهفاإلنسان قد يتجاوز السرعة احملددة أو اإل
أيضــا نتيجــة ســوء إدارة برنــامج العمــل اليــومي، ممــا يَعــرض نفســه واآلخــرين خلطــر حقيقــي، كــان مــن املمكــن أن 

  يتفاداه.
 :إن التفــاوت يف املكانـة االجتماعيــة قــد جيعـل اإلنســان حيمــل ضـغوطا نفســية كبــرية المكانـة االجتماعيــة •

ترتجم بسلوكات غري أمنية، ومبا أن السيارة أصبحت جـزءا مـن املظهـر االجتمـاعي، فهـي تعكـس الطبقـة 
ـــة ـــيت حتـــدد موضـــعه يف البنيـــة  االجتماعي ـــايل فـــإن قـــوة ســـيارته هـــي ال ـــيت ينتمـــي إليهـــا كـــل فـــرد، وبالت ال
 14االجتماعية.

  قصور المعرفة حول طبيعة المركبة •
      د لسالمة اآلخرين سواء كانوا مشاة أو ركابا، وذلك نتيجة لقد أصبحت السيارة اليوم مصدر دي

   لسوء استعماهلا أو اجلهل بأمهية كل عنصر من العناصر املكونة للسيارة، إذ تتعرض السيارة لإلمهال 
 أو النعدام معايري الصيانة إذ أن معظم السائقني ال يراقبون سيارام إال يف حالة وجود عطب ا.

 
 
  

                                                 
12 : Cummings P et al., Association of driver air bags with driver fatality In British medical journal, N°324, 2002, pp 

19–22.  
  .34ص، 2004، جنيف التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور ،منظمة الصحة العاملية:  13

14 : Luc Boltonski, Les usages sociaux de l’automobile (concurrence pour l’espace et accidents),  In  acte de la 
recherche en science sociale, Paris 1975, p30. 
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 15ونقصد بالقيادة الوقائية "درجة احلذر الالزمة اليت جيب أن يتحلى ا السائق، حىت وإن مل يتحقق اخلطـر"
لكن املالحظ هو أن هذه القضية أي التوخي باحليطة واحلـذر ليسـت مدعومـة بقـيم اتمعـات العربيـة الـيت لـديها 

  تمي. قصور أحيانا يف فهم القدر واعتباره شيء ح
  الهوة الثقافية •

  16مــن بــني األســباب الــيت تــؤدي إىل حــوادث املــرور اهلــوة الثقافيــة بــني قــيم اإلنســان وشــروط اســتخدام اآللــة،
ولعل اخللل الكبري الذي أدى إىل هذه اهلوة الثقافية هي التقدم التكنولوجي الذي يرافقـه تقـدم يف اجلوانـب املاديـة 

تعامل مع اآللـة ومـع اآلخـرين، إذ تظـل قضـية التخلـف املعنـوي تشـكل عائقـا للمجتمع، مثل أنظمة السري وقيم ال
  أمام االستفادة من معطيات التكنولوجي من بينها السيارات.

  إضافة إىل األسباب املذكورة سابقا نذكر ما يلي :: رابعا:  أسباب أخرى 
  ضرورة التنقل •

تنقــل كلمــا كــان تطبيــق الالمركزيــة إن ســبب تنقــل الفــرد خيتلــف مــن شــخص إىل آخــر حيــث تــنقص حــدة ال
 ياحلضـر  التنقـلعـن  إقليميـةة نـدو حسـب تقريـر (بلدان املغرب العريب تدهور شبكات النقل  اواجه حاليأوسع، وي

إىل ويرجــع ذلــك بصــفة خاصــة  )،املغــرب ،2008 جــانفي 23-22 يــومي املتوســط األبــيضيف منطقــة البحــر 
  . للمدن التنافسيةدرة وهذا له تأثري على نوعية احلياة والقُ  ،وتوزيع املسؤوليات والتمويل اإلداريةاملشاكل 
  الحضري التنقل •
وخــري  صــعباحيــث بنموهــا أصــبح التنقــل  إن التنقــل داخــل املــدن خاصــة الكــربى، أضــحى مشــكل حقيقــي  

بلدان املغرب العريب،  يف نقل ةكوسيل  ةكون غائبتكاد ت ة اليتالدراجدليل لذلك خاصة يف املسافات القصرية هو 
املـــدن  وبعـــضصـــفاقس يف تـــونس مثـــل  ، باســـتثناء بعـــض املـــدنمـــن العـــامل أخـــرى أحنـــاءعلـــى عكـــس مـــا نـــراه يف 

  .17ةاملغربي
للمــدن وعــدم وجــود آليــة لضــبطها والعمــل علــى إحــداث مواقــع جلــذب الســكان واالســتقرار  ريعالنمــو الّســإن 

هـا، ممـا حركـة املـرور في فيها بُغية إجياد نوع من التوازن، أدى إىل ارتفاع كثافـة السـكان داخـل املـدن وبالتـايل ازديـاد
لوصول لوتطلعات الطبقة الوسطى  اإليرادات، ومنو استرياد املركباتسياسات حترير  حركةساعد على ازدياد هذه 

  .وسائل النقل العام ةخدم ة، وتدينالسيار إىل 
  تزايد االزدحام في شبكات الطرق •

إدارة ملتقــى الطــرق وهــو و  االســتيعاب ةرية مــن حيــث القــدر بــمشــاكل ك اجــهو ت ةاحلضــري خاصــة الطــرق شــبكة
  :18بلدان املغرب العريب يفما مت تشخيصه  نتيجة تغري النمط االقتصادي (خاصة يف اجلزائر)، هذا

                                                 
    .56، ص 1998: حممد سليمان الوهيد، اجلرمية املنظمة وسبل مكافحتها، دار املعارف، الرياض  15
  .17، ص1990، كيجان انرتناشيونال، لندن والتقليدالحداثة : فؤاد الفارسي،  16

 17 : Sans auteur, Qualité de vie et compétitivité des villes   (un défi pour les pourvoir publics), séminaire régional sur 

les déplacements urbains en méditerranée , Maroc 22  &23  janvier 2008. 
18 : Sans auteur, qualité de vie…, Idem. 



 

  ؛الذروة) أوقاتالرئيسية. (االزدحام يف  دنللطرق الرئيسية يف امل االستيعابية القدرة انعدام • 28
 ملنافذ؛ء استخدام او سة (حموالت) و االلتفافيالطرق  نقص يف •

  ات الطرق؛لشبكخرائطية  تصميماتعدم وجود  •
  الضعف املايل لإلدارات احمللية، مما أثر على صيانة الطرق باعتبارها املسؤول األول عليها. •

  إن أسباب حوادث املرور ختتلف على حسب كل حادث، إال أن نتائجها تكاد تكون متطابقة.
  من خالل ما تقدم ميكن تلخيص أسباب حوادث املرور فيما يلي :  

الداخليـة  احلـوادث الـيت تقـع يف الـوطن العـريب، وطبقـا لدراسـة جملـس وزراءمـن  85البشـرية وراء % األخطـاء
األحوال اجلوية يف وقوع  من أسباب هذه احلوادث، ويتسبب سوء 73% العرب فإن سلوكيات السائقني تتحمل

مـن  7و % 2حـوادث تـراوح نسـبتها بـني % من احلوادث، بينمـا تتسـبب وعـورة الطـرق وعـدم سـالمتها يف %4
مـن تلـك احلـوادث وقـدرا  7يف نسـبة قـدرا دراسـات بــ % حوادث السري، كما تتسبب سـالمة املركبـاتإمجايل 

 6يتسـبب اسـتخدام "اهلـاتف اجلـوال" أثنـاء قيـادة السـيارات فيمـا اليقـل عـن % ، بينمـا22دراسـات أخـرى بــ %
تتـوزع نسـب  هـذا الشـأن كمـا عدد الوفيات الناجتة عن حوادث املرور طبقا للدراسات الـيت أجريـت يف من إمجايل

عن عـدم ربـط حـزام األمـان وسـوء تقـدير  أخرى على اإلمهال والالمباالة وعدم الرتكيز الذهين أثناء القيادة ناهيك
  .النعاس أو حتت تأثري الكحول واملخدرات حجم اخلطر، فضال عن القيادة يف حالة اإلجهاد أو

I-1-4-2- :نتائج حوادث المرور  

 المباشرة :أوال :النتائج 

   النتائج الصحية و األلم النفسي   -أ
إن حوادث املرور جعلت العديد من األفراد يعانون من إعاقات قد تكـون إمـا حسـية ختـص احلـواس اخلمسـة   

  :التايل شكلالأو جسمية و تكون على 
يــرتك مــن  تشــويه : أي التشــويه البــدين ، و يكــون أخطــر و أكثــر إزعاجــا إذا مــس البنــات العازبــات ، ملــا •

  آثار مقلقة .
ء جســمه و تعــرض لشــلل كلــي أو احلرمــان مــن متعــة احليــاة : خاصــة مــا إذا  فقــد الفــرد عضــوا مــن أعضــا •

 مما جيعله عالة على غريه ، حيث حيرم من اداء واجباته حنو أفراد أسرته و جمتمعه  جزئي

     من املصابني  65%و تكمن كذلك خطورة هذه الظاهرة يف أا ختلف إصابات متعددة فحوايل   
  19تعرضوا جلروح خارجية و باطنية يف احلهاز التنفسي و العصيب و كذا الدورة الدموية   

حلوادث املرور تأثري نفسي بليغ، قد ميتد على مدى حياة مصاب، وهو ال يتعلق بشخص واحد فقط كما     
فقــدان الــروح الوديــة بــل يتعــدى ذلــك إىل كــل مــن لــه صــلة بالضــحية، ممــا يستعصــى نــزع آثارهــا، قــد ينجــر عنــه 

  والسلمية لدى املواطنني وتنامي الروح العدائية ألفراد اتمع.
                                                 

 121، ص 2006،،الطبعة األوىل ،دار املونامريا و دار امللكية  حوادث المرور في المناطق الريفية الجزائريةفتيحة بن عباس ، 19



 

 البشريةالنتائج   -ب 29
 حيــث هتمــام بعــد سـنوات طويلــة مــن التجاهـلإلأصــبحت تلقــى قـدرا أكــرب مـن ا وريـةر إن قضـية الســالمة امل

فـإن ربـع إمجـايل الوفيـات العامليـة نامجـة عـن إصـابات حـوادث املـرور، حتصـد  العامليـة الصـحة منظمـة تقريـر حسب
ومـن مليـون شـخص آخـر،  50إىل  20مليون شخص سـنوياً، بينمـا تـؤدي إىل إصـابة أو عجـز حنـو  1.2أرواح 

 عامـاً، 44-15املؤسف أن هذه احلوادث تصيب من هم يف ريعان الشباب، والسـيما الـذكور يف الفئـة العمريـة  
، ومتثــل وفيــات هــذه الفئــة خســائر فادحــة % مــن الوفيــات العامليــة النامجــة عــن هــذه املشــكلة50بنســبة تقــارب 

ون به من تعليم وتدريب باهظ التكاليف. وتشكل إصابات الرأس والرقبة ألسرهم وتمعهم، بالنظر إىل ما يتمتع
ثلثي اإلصابات، تليها إصابات األطراف السفلية، مث اجلذع واألحشاء، كما أن العديد مـن هـذه اإلصـابات تـرتك 

  إعاقات جسدية مدى احلياة. 
  ل التايل: بينة يف اجلدو امل يف اجلزائر و مت تلخيص حصيلة حوادث املرور اجلسمانية

  .2009إلى  1970حوادث المرور من سنة  : (01)الجدول رقم                 

  .، المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق 0820و2005: من اعداد الطالبة باالعتماد على دراسة  إحصائية لحوادث المرور في الجزائر لسنة 1المصدر 

  ستخالص النقاط التالية :  امن خالل هذا اجلدول ميكن 
مخـس ألـف، وجتـاوز عـدد اجلرحـى املليـون و  ئتنيوثالثـون سـنة ختطـت عتبـة املليـون ومـامثانيـة عدد احلـوادث يف ظـرف  �

 ؛ألف ثالثونمئة ألف، أما عدد القتلى فقد فاق مئة و 

ه، ولعـل الظـروف ايـدز تعلـى عكـس عـدد القتلـى الـذي واصـل  وادث واجلرحـى يف عشـرية التسـعيناتتراجع عـدد احلـ �
علـى  تصت من سري احلركة وفرضت حضر التجوال وبالتـايل أثـر األمنية أضفت بظالهلا على هذه الظاهرة حيث قلّ 

  

   1970من 
 1979إىل 

   1980من 
 1989إىل 

   1990من 
 1999إىل 

   2000من 
 2009إىل 

  المجموع من 
 2009إلى  1970

  املنطقة 
 احلضرية

  املنطقة
 الريفية

  املنطقة 
 احلضرية

  املنطقة
  الريفية

  املنطقة 
 احلضرية

  املنطقة
  الريفية

  املنطقة 
 احلضرية

  املنطقة
 الريفية

  املنطقة 
  احلضرية

  املنطقة
 الريفية

عدد 
  احلوادث

14942
3 

13204
2 

14831
0 

17684
3 

12040
7 

14178
6 

18093
8  
 

22281
7 
 

59907
8 
 

67348
8 
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عدد 
 اجلرحى

10791
6 
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5 

12651
5 

23758
2 
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4 

21611
5 

20491
4 
 

39598
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56539
9 
 

99509
3 
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600 322 
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33232 
 

32071 
 

10400
7 
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41 658 
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ولكـن هـذا الـرقم جـد بعيـد عـن  1185عدد احلوادث ورفعت من احلوادث املميتـة بفـارق يصـل يف عـدد القتلـى إىل  30
  ؛شخص 11215بـحيث كان الفارق يف عدد القتلى بني السبعينات والثمانينات يقدر  سابقه

عــدد اجلرحــى  عـدد احلــوادث وكـذا ) فــاق2009-2000( عشــر سـنواتحيـث يف ظــرف عـودة حــدة هـذه الظــاهرة  �
 بأرقام خيالية ؛عشرية التسعينات 

) حيــث تضــاعف عــدد 2009-2000( خاصــة يف الفــرتة األخــرية 20تســاع اهلــوة بــني املنــاطق احلضــرية والريفيــةا �
قتيــل، وفـــارق يف عــدد اجلرحــى يكـــاد يصــل إىل الضـــعف  24621القتلــى بــأكثر مـــن ثــالث مــرات بفـــارق يصــل إىل 

  حادث. 41879جريح)، هذا مع الرغم من تقارب عدد احلوادث بفارق 191067(
وتظهــر أكثــر جســامة هــذه األرقــام مــن خــالل مقارنتهــا مــع بلــدان أجنبيــة، وذلــك مــا جنــده يف خطــاب رئــيس اجلمهوريــة 

اجلزائر تشهد يف هذا اال بالقياس إىل عـدد سـكاا وحظريـا الوطنيـة لسـيارات كارثـة حقيقيـة، إذ أـا "الذي صرح أن 
مــن القتلــى يف الفــرتة مــا  %30 مبعــدل متصــاعد مريــع، أي أكثــر مــن ،ةتــأيت يف املرتبــة الرابعــة مــن بــني بلــدان األكثــر عرضــ

  الل نفس الفرتة.، والضعف تقريبا من اجلرحى خ2003و 1990بني 
مــرات مــا هــو مســجل يف فرنســا  10مــرة مــا هــو مســجل يف ايطاليــا و 12تفــوق  إن نســبة خطــر احلــوادث يف اجلزائــر

الصـدارة مبعـدل  -ويـا لألسـف -حتتـل اجلزائـر علـى املسـتوى املغـاريب كندنافية، و مرة ما هو مسجل يف البلـدان االسـ 25و
نســمة،  1000قتيــل عــن كــل  1,26مث املغــرب بنســبة  1,59نســمة، وتليهــا تــونس بنســبة  1000قتيــل عــن كــل  1,81

  .21"وزيادة على كل هذه اخلسائر الفادحة يف األرواح
  فــإن 22الصــادرة عــن املركــز الــوطين للوقايــة واألمــن عــرب الطــرق 2005حــوادث املــرور يف اجلزائــر لســنة حســب إحصــائيات 

  الكهول هي الفئة األكثر عرضة للحوادث بالنسبة للقتلى ، فنسبة القتلى كهول تقدر فئة 
 مــن امجــايل عــدد القتلــى و تــأيت يف املرتبــة الثانيــة فئــة الشــباب مث فئــة األطفــال يف املرتبــة الثالثــة بالنســب  %39.61بـــ 

 . على التوايل      23.42%و : %36.97

لقــد أضــحت هــذه الظــاهرة مصــدر متعــب جــدا علــى كاهــل الدولــة مــن حيــث تعــويض املصــابني  النتــائج الماديــة : -ج
بأضــرار خمتلفــة ، مببــالغ ماليــة ضــخمة ،و جنــد أن اجلزائــر تتــوفر علــى عــدد ال بــأس بــه مــن شــركات التــأمني أمههــا : الشــركة 

    لوطنية للتأمني و إعادة التأمني و غريها من الشركات اخلاصة اليت تتكلف بالتعويضات. الوطنية للتأمني ، الشركة ا
  ثانيا : النتائج غير مباشرة :

هنــاك  ية لــدفع عجلــة التقــدم إىل األمــام يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه اجلزائــر لكــل طاقتهــا البشــر : االقتصــادية النتــائج -أ
، العديد من األشخاص أصبحوا عاجزين بسبب حوادث املرور  عن تقـدمي أي نشـاط مهـين يزيـد مـن التنميـة االقتصـادية 

 تقرير حسباليت تعترب قوة إنتاجية ضرورية ،  فقط األطفال و املسنني بل كذلك فئة الشباب متسخاصة أن الظاهرة ال 

مـن إمجـايل النـاتج القـومي للبلـدان، ممـا يكلـف  %2إىل  1تشـكل حنـو  حـوادث مـرورنتـائج  العامليـة، فـإن الصـحة منظمـة
مليــار دوالر، وهــذا  65ومــن هــذه اخلســارة تتحمــل البلــدان الناميــة حنــو  مليــار دوالر أمريكــي 520عامليــا خســارة قــدرها 

 .23يفوق ما تتلقاه هذه البلدان من مساعدات سنوية للتنمية
                                                 

املختصة، أما املنطقة الريفية هي اليت يشرف عليها الدرك الوطين، ومن هنا جيب  حمضر وقوع احلادث، ويقوم بإرساله إىل اهليئة )الشرطة(: املنطقة احلضرية هي اليت يتابع فيها األمن الوطين  20
  .)مناطق ذات كثافة أقل من عشرون ألف ساكن(تنبيه على أن املناطق الريفية قد تكون مناطق شبه حضرية ومل يستلمها بعد األمن الوطين 

ماي  19و 18البليدة، يومي  –مبناسبة امللتقى الوطين حول الوقاية من حوادث املرور املنعقد جبامعة سعد دحلب  كلمة من خطاب رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،:  21
2004 .  

  اجلزائر ، املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، الصادرة عن 2008دراسة إحصائية حلوادث املرور يف اجلزائر خالل سنة :  22
  .2004، جنيف التقرير العالمي عن الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور ،منظمة الصحة العاملية:  23



 

31 I-2- تطور ظاهرة حوادث المرور  
I-2-1- : ًحجم مشكلة الحوادث المرورية عالمياً وعربيا  

جتــوب خمتلــف شــوارع و طرقــات العــامل  24توجــد يف العــامل اليــوم أكثــر مــن مثــاين مئــة و مخســني مليــون مركبــة     
 ماهم سكان كوكب األرض  ، وهو  25مليارات من البشر  6سنويا ، يف مقابل حنو ستة  %10وتزداد مبقدار 

 جتـوب الـيت املركبـات كمـا أن األرض كوكـب سـكان إرتفـاع علـى يزيـد العـامل عـرب املركبـات عدد ارتفاع أن يعين

 وحنـو املـرور حلـوادث ضـحية ومـائيت ألـف مليـون حنـو إىل  2004سـنة  املتوسط يف أدت العامل وشوارع طرقات

 مـا حسـب املـرور حـوادث مـن ةاألكثـر معانـا الـدول كانـت 26 2009 سـنة ويف إصـابة مليـون ونصـف ثالثـة

 بـنغالدش  -الكـامريون –كولومبيـا   –كينيا   –ليسوتو  –نزانيا   -أثيوبيا:كالتايل الرياض  السعودية يومية أوردته
 كازاخستان .  -البريو    -سوريا   -

 :كالتايل الرتتيب فكان مئة وست ألف مئة لكل اإلصابات عدد حيث من وأما

  -ليسـتو  -  كازاخسـتان  -األرجنتـني  -نيوزلنـدة  -كولومبيـا  -السـعودية –التفيـا  –كوريـا   -ماليزيـا 

  ∗األمريكية  املتحدة الواليات
 فيمـا ذلـك كـان سـواء السـوداء القائمـة علـى » تسـيطر «الناميـة  الـدول أن املـذكورة املعطيـات مـن ويتضـح   

 ومن من جهة، ذاه املرور حوادث ختلفها اليت اجلسدية اإلصابات بعدد أو املرور، حلوادث اإلمجايل بالعدد يتعلق

 واجلمهورية العربية السعودية  اململكة ومها عربيتني، دولتني تتضمن املرور حلوادث السوداء القائمة فإن ثانية جهة

 املالحظات من الكثري عليها اجلرمية معدل أو اجلرمية مبتوسط املتعلقة باملعطيات هو احلال كما السورية ، العربية

 بالضـرورة تبـني ال أـا كمـا املـرور، حلـوادث احلقيقيـة املعطيـات بالضـرورة تظهـر ال أـا حيـث مـن عتقادنـاإ يف

 العربيـة، اتمعـات مـن بعـض يف األقـل علـى أو العربيـة الْــمجتمعات يف حتصـل الـيت للجـرائم املعطيـات احلقيقيـة
 املعطيـات أن الإ للوفيـات الثالـث السبب تشكل العربية، اتمعات يف املرور حوادث أن هو ذلك على والدليل

   .ذلك تظهر ال املقدمة الرمسية
فمشكلة حوادث املرور ليست مشكلة حملية أو قارية إمنـا هـي مشـكلة عامليـة ، وال شـك أن ظـاهرة ضـحايا       

الوفيـات أو  حوادث املرور تشكل حتدياً خطرياً على كافة املستويات أضراراً باإلمكانيات البشرية سـواء مـن ناحيـة
  اإلعاقات أو أضراراً باإلمكانات املادية يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء.

                                                 
 الباحث األمريكي بوكيالير ،يشري إىل أن عدد املركبات يف العامل هو أكثر من مليار. 24

25 GABRIELSEN, Carl, chr. «Global Traffic Safety» in NORDIC, Road and Transport Research, Review, No. 21 – 
Linkoping (SWEDEN), 2008, p.14 
26 DE BEUKELAER, Robert, «The good Humanitarians», in Traffic Technology International, Review, Surry, (UK), 
Feb/Mar. 2004, pp. 32-33. 

 ألفاً  أربعني حنو هو املرورية حوادث قتلى عدد فإن ذلك من وبالرغم مليون مئة ثالثة حوايل السكان عدد تقريباً  ويعادل العامل يف املركبات من عدد أكرب ا يوجد األمريكية املتحدة الواليات ∗

 قتيل، أالف أربعة  حنو كان م، 2008 سنة يف املرور حوادث قتلى وعدد ، مليون وثالثني مخسة حنو وسكاا م، 2009 بقليل ماليني مخسة يتعدى اجلزائر يف املركبات عدد بينما سنوياً،

 world the ) (303.824.640 م 2008 سنة يف كان األمريكية املتحدة الواليات سكان عدد  األمريكية املتحدة الواليات قتلى عدد 1/10 عشر يساوي ما وهو

publicationsr  http://www.cia.gov/Library html.US/print/faccbook  



 

يتضح أن نسبة الوفيات بسبب احلوادث املرورية يف كل من إقليم  )02(شكل رقم من خالل الشكل أدناه       32
% مــن إمجــايل نســبة الوفيــات علــى مســتوى 60جنــوب شــرق آســيا وإقلــيم غــرب اهلــادي تصــل إىل مــا يقــرب مــن 

  العامل، ويعترب إقليم شرق املتوسط أقل نسبة وفيات على مستوى العامل.
  
  

  المياً : نسبة وفيات حوادث المرور ع)02( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .24، ص 2006، آذار  1ع  المصدر : مجلة رسالة التأمين ، االتحاد األردني للتأمين ،

  
  

ولقد وصفت منظمة الصحة العاملية احلوادث املرورية بأا وباء يغزو اتمعات، وأا سبب رئيسي للوفاة يف      
  معظم دول العامل وأا تنافس أسباب الوفاة األخرى مثل أمراض القلب والسرطان.

مليــار دوالر  150وادث املــرور يف أمريكــا بــأكثر مــن وقــد قــدرت قيمــة اخلســائر االقتصــادية النامجــة عــن حــ     
ـــدول الصـــناعية تقـــدر اخلســـائر  200ســـنوياً ، ويف دول اإلحتـــاد األورويب بـــأكثر مـــن  مليـــار دوالر ســـنوياً ، ويف ال

% مـن النـاتج احمللـي ، وتزيـد هـذه النسـبة يف الـدول الناميـة مـن 0.5االقتصادية النامجة عن حوادث املرور حبـوايل 

 اإلقليم األوروبي
10% 

 اإلقليم اإلفريقي
13% 

 اقليم شرق المتوسط  

7% 

 اإلقليم األمريكي
11% 

اإلقليم غرب 
 الهادي

24% 

 اإلقليم جنوب شرق آسيا
35% 

 % وفيات 
حوادث الطرق 

 عالمياً 



 

) ، يــذهب اجلــزء األعظــم منهــا يف تــوفري العملــة الصــعبة لشــراء األدويــة ومعــدات املستشــفيات وقطــع 5%-2%( 33
  .27غيار السيارات التالفة

 –إىل أن القيمــة االقتصــادية للخســائر املصــاحبة حلــوادث املــرور يف الــدول الناميــة  )2(وقــد أثبتــت الدراســات     
وتؤكـد املؤشـرات ية االقتصادية هلذه اخلسـائر  يف الـدول الصـناع% مثل القيمة 50تقدر حبوايل  –وخاصة إفريقيا 

% مــن قتلــى 40% مــن إمجــايل الســيارات يف العــامل ويقــع فيهــا 80أن الــدول الصــناعية املتقدمــة متتلــك حــوايل 
% مـن إمجـايل السـيارات يف العـامل ، ويقـع فيهـا حــوايل 20حـوادث السـيارات، بينمـا متتلـك الـدول الناميـة حــوايل 

  ن قتلى هذه احلوادث.% م60
مليـون حـادث مـروري حيـدث سـنوياً ، ينـتج عنهـا وفـاة  35ففي الواليات املتحدة األمريكية هناك أكثـر مـن      

بليــون دوالر ،  100ألــف شخصــاً ، وإن اخلســائر االقتصــادية املصــاحبة هلــذه احلــوادث تزيــد عــن  40أكثــر مــن 
ملمتلكات واملسئولية من حيث حجم األقساط ، فقد بلغ إمجـايل ويعترب تأمني السيارات من أكرب فروع تأمينات ا

بليـــون دوالر أي مـــا  18بليـــون دوالر فيمـــا خيـــص تـــأمني الســـيارات منهـــا  120حـــوايل  2000األقســـاط عـــام 
  .28%15نسبته حوايل 

ة حادثـاً يف الفـرت  617294ففي الصني جند أنه حسب إحصائيات وزارة األمن العام بلغت حـوادث املـرور      
شخصــاً ، وأــا قــد ســببت خســائر اقتصــادية قيمتهــا  457261نــتج عنهــا إصــابة  2002نــوفمرب  –مــن ينــاير 

م 2003مليون دوالر ، عالوة على ذلك وطبقاً لإلحصائيات الرمسية بلـغ عـدد حـوادث املـرور يف نـوفمرب  375
 9939دث وفــــاة % ونـــتج عـــن هــــذه احلـــوا19.58حادثـــاً علــــى الطـــرق الســـريعة باخنفــــاض  54153حـــوايل 

% ، وقـد 14.61شخصـاً آخـرين باخنفـاض قـدره  40420% وبلـغ عـدد اجلرحـى 33شخصاً باخنفاض قدره 
  .29%5.25مليون دوالر أمريكي باخنفاض قدره  33.74تسببت يف خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 

وجد أن معدل احلوادث املرورية يف مصـر مـن أعلـى املعـدالت ، فقـد  IRFويف تقرير لإلحتاد الدويل للطرق      
% 11الــيمن حــوايل % ويف 15% ويف املغــرب 1.1% ويف أمريكــا 44ذكــر التقريــر أن هــذا املعــدل يف مصــر 

30.  
% مــن 90ألــف شــخص يف حــوادث املــرور ، وتقــدر نســبة  30بينمــا يف الــوطن العــريب ميــوت ســنوياً حــوايل      

  .31ب ميكن معاجلتهااحلوادث ألسبا
ـــاً بزيـــادة قـــدرها  29111م هـــي 2004ففـــي مصـــر جنـــد أن عـــدد احلـــوادث عـــام       % عـــن عـــام 5.7حادث

% عـــن عـــام 6شخصـــاً بزيـــادة قـــدرها  129658.  بلـــغ عـــدد اإلصـــابات الناجتـــة عـــن هـــذه احلـــوادث 2003

                                                 
-22، مؤمتر السالمة املرورية باململكة األردنية اهلامشية ، عمان ،  المرور والعوائد االقتصادية من إجراءات السالمة المرورية"تكاليف حوادث املعطي علي ، " د. راضي عبد  27 
 .11- 10، ص ص :  24/5/2005

  
  .11املرجع السابق ، ص )2(

28Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus, "Risk Management and Insurance", 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 
2004, pp. 242:243 
 
29 http://Arabic.peopledaily.com.cn.10/12/2003. 

   14 املعطي علي ، مرجع سبق ذكره ، ص . راضي عبدد30
31 www.aljazeera.net/nr/exeres 2/3/1426. 



 

 2003% عن عام 11شخصاً بزيادة قدرها  7000. أيضاً نتج عن هذه احلوادث وفاة ما يقرب من 2003 34
  ، وبدراسة أسباب احلوادث املرورية وجد ما يلي:

  % من حوادث املرور ترجع إىل سلوكيات السائقني.72 - 
 % من حوادث املرور ترجع إىل احلالة الفنية للمركبات.22 - 

 % من حوادث املرور ترجع إىل األحوال اجلوية.4 - 

 % من حوادث املرور ترجع إىل سوء حالة الطريق.2 - 

% مـــن إمجـــايل أســـره املستشـــفيات يســـتخدمها األشـــخاص املصـــابني يف 15ؤكـــد اإلحصـــائيات أن حـــوايل وت     
  حوادث املرور.

  : 2002ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤكد اإلحصائيات خالل عام      
  آخرين؛ 185شخصاً ووفاة  2198صابة حادًث مرورياً أدى إىل إ 1308يف إمارة ديب وقع  - 
 آخرين؛ 332شخصاً ووفاة  4839صابة حادثاً أدى إىل إ 3466بوظيب بلغ عدد احلوادث يف إمارة أ - 

 97شخصـــاً ووفــــاة  1348حادثـــاً نــــتج عنهـــا إصــــابة  1660ويف إمـــارة الشـــارقة بلــــغ عـــدد احلــــوادث  - 
 شخصاً آخرين.

ووفـــاة شخصـــاً  10804حادثـــاً نـــتج عنهـــا إصـــابة  8015ويف مجيـــع اإلمـــارات بلـــغ إمجـــايل عـــدد احلـــوادث     
  سيارة. 745000آخرين وبلغ عدد السيارات املستخدمة واملسجلة  704
أما يف اململكة األردنية اهلامشية تشكل احلوادث املرورية استنزافا خطرياً للطاقـات واملـوارد البشـرية واالقتصـادية      

وادث الطـــرق عـــام ، وقـــد ســـجلت اإلحصـــائيات ارتفاعـــاً ملحوظـــاً يف نســـبة احلـــوادث املروريـــة ، فقـــد ســـجلت حـــ
حـادث كـل يـوم ،  230مبعـدل % عـن العـام السـابق 18ألف حادثاً بنسبة زيادة قدرها  83أكثر من  2005

، وهنــاك اخنفــاض مســتمر يف معــدل اخلطــورة فبعــد أن   2005مليــون خمالفــة مروريــة عــام  1.6وقــد ســّجلت حنــو 
فإــا تتزايــد مــن ســنة ألخــرى ، بينمــا حــدة احلــوادث  2005عــام  0.22وصــل إىل  1995عــام  0.47كــان 

  .200532عام  0.43وصلت إىل  1995عام  0.034فبعد أن كانت 
  وبدراسة أسباب احلوادث املرورية باململكة وجد ما يلي :     

  % من احلوادث املرورية ترجع إىل العنصر البشري؛80 - 
 % من احلوادث املرورية ترجع إىل خلل املركبات؛5.5 - 

 ترجع إىل عدم صالحية الطرق؛% من احلوادث املرورية 5 - 

 % من احلوادث املرورية ترجع إىل العوامل املناخية.9.5 - 

مما سبق يتضح أن اإلحصائيات املنشورة عـن احلـوادث املروريـة تـدل داللـة واضـحة علـى أن احلـوادث املروريـة      
  يف األردن تعترب من أهم املشاكل الوطنية اليت حتتاج إىل عالج.

ـــيًال خـــالل عـــام  3878غـــرب العـــريب تؤكـــد اإلحصـــائيات أن حـــوادث املـــرور خلفـــت وراءهـــا بينمـــا يف امل      قت
، وهو مـا يضـاعف عـدد القتلـى يف حـوادث املـرور يف فرنسـا ثالثـة عشـر ضـعفاً ، كمـا أن نصـف معـاقي  2003
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ة املغـــرب الـــذين يبلـــغ عـــددهم مليـــوين شـــخص هـــم ضـــحايا حـــوادث الطـــرق ، ويشـــار إىل أن التكلفـــة االقتصـــادي 35
مليار درهم يف السنة ، ويف أحدث تقرير عن تعويضات شـركات التـأمني عـن  11للحوادث يف املغرب تزيد على 

% مــــن إمجــــايل 46.69أي مــــا يعــــادل  2003مليــــون درهــــم عــــام  3.21حــــوادث املــــرور يف املغــــرب بلغــــت 
ويف تـــونس جنـــد أن 33اة التعويضـــات واملصـــاريف الـــيت تـــدفعها شـــركات التـــأمني كاملـــة باســـتثناء التـــأمني علـــى احليـــ

قتيـل ،  1585حادثـاً نـتج عنهـا  12127تؤكد على أن عدد احلوادث  2002حصيلة إحصائيات املرور عام 
وجـرح  1656حادثاً نـتج عنهـا وفـاة  11544كان عدد احلوادث   2003شخصاً ، ويف عام  16416جرح 

ي العنصــر األساســي مــن حيــث باخنفــاض عــن العــام الســابق ، وأكــد اإلحصــائيات علــى أن الســرعة هــ 15698
% مـن امـوع 21.36% من امـوع العـام للقتلـى ، 33.45خطورة احلوادث وتؤكد على أا سامهت بنسبة 
  %.34.01العام للمصابني وبلغ املعدل اليومي للمصابني 

I-2-2- : تحليل تطور مؤشرات الحوادث المرورية في الجزائر 

 اجلزائـر أن مـع العلـم هذا املرورية، احلوادث من وبشدة تعاين األخرى العربية اتمعات بقية مثل مثلها اجلزائر   

 إفريقيـا جنـوب بعـد مجهوريـة ،)مركبـة ماليـني مخسـة مـن أكثـر( اإلفريقية القارة كل يف املركبات من عدد أكرب ا
  .السعودية العربية ذلك اململكة يف نافسهات

 عشـر مقتـل مخسـة إىل تـؤدي املروريـة احلـوادث أن إىل نشـري اجلزائـر، يف املروريـة احلـوادث نتـائج فظاعـة ولتوضـيح

 مليـار والسبعني اخلمسة تتجاوز اجلزائر يف املرورية احلوادث تكلفة وأن يوميا، شخص مئيت حنو وإصابة شخصاً،

 -14 اجلزائري العايل التعليم وزير ذكرها األرقام هذه يورو مليون ومخسني مئة سبع يعادل ما وهو جزائري، دينار
 الـذكر، السـابقة املرور حلوادث اإلمجالية التكلفة ،وأن AFPاألنباء الفرنسية  وكالة عنه ونقلتها  2009 – 4

  .34اجلزائري النقل  وزارة تقدير من كانت
 رغم كله، ويف العامل العريب العامل يف املرور حوادث عدد يف األوىل الدول قائمة بني من عامة بصورة واجلزائر    

 .مركبة مخسة ماليني حنو فيها املركبات وعدد نسمة، مليون وثالثني مخسة على يزيدون ال سكاا أن

 أن تشـري إىل األخـرية هـذه أن جنـد م، 2008 لسـنة اجلزائـري ينالـوط للـدرك الرمسيـة اإلحصـاءات إىل وبـالرجوع

 جـراء ميوتـون يوميـاً  أشـخاص عشـرة حنـو وأن م، 2008 سـنة مـن األوىل أشـهر تسـعة يف شخصـاً قتلـوا 2871

  12.59% مبقـدار زيـادة مصـاباً وهنـاك31.212  خلفـت م 2008 سـنة وأن،  اجلزائـر يف املـرور حـوادث

  . 35ككل املرورية احلوادث عدد إمجايل يف% 6.53 مبقدار وزيادة القتلى أعداد يف م 2007 بسنة باملقارنة
 مث 18.77%جمموعـه مبـا األوىل الدرجـة يف البشـري العامـل يـأيت اجلزائـر يف املـرور حـوادث لعوامـل وبالنسـبة    
 املفـاجئ التغـري وبعـدها يـأيت األولويـة احـرتام عـدم يـأيت بعـده مث % 11.23 بنسـبة اخلطـري التجـاوز بعـده يـأيت

 وهـذه ،36املركبـات بـني الضـروري إحـرتام التباعـد عـدم سـكر مث حالـة يف القيـادة تـأيت مث اإلشـارة، دون للمسـار

 السـائق مـن كـل لـدى املـروري الـوعي وقلـة عامـة املـرور بصـورة قـوانني احـرتام عـدم إىل تشري جمموعها يف العوامل

                                                 
 .http://www.elaph.com/elaphweb/politics 3-2005راجع يف ذلك :  33

34 www. Toutsur Paegesier, 6661, html 
35   ALGERIA, NEWS, Mardi, 23 Decembre 2008. 
36 Ibid 



 

 فـإن م، 2008 لسنة اجلزائر يف املرورية حوادث من للوقاية املركز الوطين وبيانات ملعطيات وبالرجوع ، واملواطن 36

 م 2008 سـنة يف وأنـه سـنوياً، قتيـل آالف أربعـة حنـو السـنوي طاملتوسـ اجلزائـر يف يف املـرور حـوادث قتلـى عـدد
 خالل 25.856  ومنهم جرحياً مصاباً   40.871 و قتيالً   2.746  اجلزائر يف املرور حوادث عن نتج مثًال،

  .37 2008  أغسطس إىل)  يناير( من الفرتة
 بعـدد الريفيـة املنـاطق يف حصـلت منهـا % 60  أن جنـد أعـاله، املـذكورة املـرور حـوادث جممـوع ومـن     

 الغـرب يف وهـران واليـة وأن احلضـرية،  املنـاطق يف حصـلت حادثـة  10.929 باملقارنـة حادثـة 14928

 والية أتت وبعدها )العاصمة اجلزائر غرب( تبازة بوالية متبوعة اجلزائر يف املرور حوادث قائمة تصدرت اجلزائري،

  .38نتلمسا والية و العاصمة اجلزائر والية مث سطيف بوالية متبوعة باتنة
  

I- 2- 3-  ظاهرة حوادث المرور في الجزائر  تطور  
I-2-3-1-  تحليل حوادث المرور في الجزائر  

عامـــا  38اهلــدف مــن مالحظــة تطــور ظــاهرة حــوادث املــرور و ضــحاياها هــو وضــع حصــيلة ألكثــر مــن    
  حلوادث املرور يف اجلزائر ومدى خطورا. )2009- 1970(

  تطور عدد حوادث المرور: �
   2009إىل غاية  1970التطور السنوي لعدد احلوادث ابتدءا من سنة    (03)جيسد التمثيل البياين رقم

  ونفرق هنا بني ثالث فرتات للتزايد السريع للحوادث متقطعة بفرتات اخنفاض قصرية .
  : تطور عدد حوادث المرور  (03)الشكل رقم

  
    01اعتمادا على الملحق رقم  Excelعداد الطالبة باستعمال إالمصدر :من  

  .1981إىل سنة  1973الفرتة األوىل: الزدياد عدد احلوادث دامت تسع سنوات من سنة    -
حــادث  36.428إىل  1973حــادث يف ســنة  25.714% بالتقريــب 42ارتفــع فيهــا عــدد احلــوادث بنســبة 

   1981سنة 

                                                 
37Liberté,Quotidien – Alger,Mercredi, 31.Decembre,2008  
 
38 Ibid   
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أيــن كــان عــدد  1985اخنفــض عــدد احلــوادث فقــد دامــت تســع ســنوات كــذلك ،مــن ســنة  الفــرتة الثانيــة:  - 37
أي تنــاقص عــدد  24.842حيــث أصــبح عــدد احلــوادث  1993حــادث إىل غايــة ســنة  35.308احلــوادث 

  %. 29احلوادث بنسبة 
حـــادث و اســـتمرت إىل غايـــة ســـنة  23949ارتفعـــت  حـــوادث املـــرور ب 1996الفـــرتة الثالثـــة : مـــن ســـنة - 

حــــادث وهــــو أعلــــى مســــتوى وصــــل إليــــه عــــدد حــــوادث املــــرور يف اجلزائــــر منــــذ  43777أيــــن ســــجلنا  2004
حيــث ســجلنا  2005متبوعــة مباشــرة بفــرتة اخنفــاض لعــدد احلــوادث يف ســنة  2006االســتقالل إىل غايــة ســنة 

فهــي يف تزايــد مســتمر حيــث  2009حــادث مــرور لرتتفــع مباشــرة بعــد هــذه الســنة و إىل  غايــة ســنة  39233
  حادثا  41224سجلت 

  تطور عدد قتلى حوادث المرور: �
،ميكن أن نكشف التطور اآلين لعدد القتلى مع  (03)بالتوازي مع الشكل رقم  (04)مبالحظة الشكل رقم

تذبــذبت عــدد حــواث املــرور   1982ولكــن منــذ بدايــة ســنة  1981عــدد احلــوادث و هــذا إىل غايــة ســنة 
إال أن  )قتيـل يف السـنة  3600مل يتجـاوز حـوايل  (قي ثابثـا نسـبيا سنويا بشدة ، يف حني أن عدد القتلى ب

قدرت  2000عام  ، ويفقتيل 4134إىل  1985الرقم القياسي لعدد القتلى على الطرقات وصل يف سنة 
ـــ 4025بـــ  2009قتيــل يف حــني ســنة  4356إىل  2004إىل أن وصــل ســنة  2002يف ســنة  4314وب

  4607وصل إىل 
  : تطور عدد قتلى حوادث المرور (04)الشكل رقم 

 
    01اعتمادا على الملحق  Excelعداد الطالبة باستعمال إالمصدر :من 

  تطور خطورة حوادث المرور بالنسبة لعدد القتلى : �
  حتسب خطورة حوادث املرور بالنسبة لعدد القتلى بقسمة عدد القتلى على احلوادث اجلسمانية .     

  . املعاينات املأخوذة من الشكلني السابقنييؤكد  (05)إن الشكل رقم 
  حادث جسماين . 100تقاس خطورة حوادث املرور بالنسبة لعدد القتلى ب: قتلى يف كل 

و هــذا رغــم اخنفــاض عــدد احلــوادث إال أن  1995-1994نالحــظ إذن أن الــذروة ســجلت خــالل ســنيت 
  . )1994قتيل لسنة  4022(عدد القتلى مل ينخفض و استمر يف االرتفاع 

0
500

1000
1500
2000
2500

3000
3500
4000
4500
5000

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

عدد القتلى 



 

بصـفة متواصـلة  1994استمرت نسبة خطورة حوادث املرور بالنسبة لعـدد القتلـى يف االرتفـاع منـذ سـنة      38
  لتنخفض بعد ذلك و تصل إىل املستوى الذي بلغته يف سنوات السبعينيات.

لإلشـــارة فـــإن عـــدد حـــوادث املـــرور يف املنـــاطق الريفيـــة تتضـــاعف خطورـــا ثـــالث مـــرات  2005يف ســـنة    
 نة باملناطق احلضرية .مقار 

  
  : تطور خطورة حوادث المرور بالنسبة لعدد القتلى  (05)الشكل  رقم

  
    01اعتمادا على الملحق  Excelعداد الطالبة باستعمال إالمصدر :من 

  

  تطور جرحى حوادث المرور : �
ســنة ، حيـث ســجلنا  15يف أقـل مـن  (06)تضـاعف عـدد جرحــى حـوادث املـرور حســب الشـكل رقــم 

جــريح، منــذ ذلــك التــاريخ اســتقر العــدد   38548إىل  1986ليصــل ســنة  1970جــريح ســنة  19730
أيـن الحظنـا اخنفـاض حمسـوس اسـتجابة الخنفـاض  1995-1994جـريح سـنويا إىل غايـة  36500حول 

نسـبا تنـذر بـاخلطر أيــن  فــإن تطـور عـدد اجلرحـى أخـذ 1996عـدد حـوادث املـرور يف نفـس الفـرتة لكـن منـذ 
جـريح ، مث اخنفـض عـدد اجلرحـى يف السـنة املواليـة لكـن عـاود  64714ما يقارب   2004سجلنا يف سنة 

   2009يف سنة  64979ألف جريح .حىت وصل  65االرتفاع إىل أن بلغ  
 المرور: تطور جرحى حوادث   (06)الشكل رقم

  
    01اعتمادا على الملحق  Excelعداد الطالبة باستعمال إالمصدر :من 
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كما نالحظ من جهة أخرى أن تطور عدد اجلرحى يتماشى بشكل واضح مع تطـور عـدد حـوادث الطرقـات      39
  أين وجدنا اخنفاضا يف  عدد احلوادث يؤثر على سلسلة عدد اجلرحى  1984-1982نستثين منها الفرتة 

  تطور خطورة حوادث المرور بالنسبة للجرحى �
دث املرور بالنسبة للجرحى بنفس الطريقة أي بقسمة عدد احلوادث اجلسمانية على عدد حتسب خطورة حوا

  اجلرحى .
  تطور خطورة حوادث المرور بالنسبة للجرحى : (07)الشكل رقم 

  
    01اعتمادا على الملحق  Excelعداد الطالبة باستعمال المصدر :من إ

بالنســبة لعــدد اجلرحــى ،نالحــظ أن هنــاك اجتــاه  مــن خــالل التمثيــل البيــاين لتطــور خطــورة حــوادث املــرور
أيــن عرفــت نســبة خطــورة عاليــة معللــة بــذلك العــدد  1984- 1982بطــيء لالرتفــاع ، باســتثناء الفــرتة مــن 
لإلشـارة فـإن التصـنيف اجلزائـري لضـحايا حـوادث املـرور ال يتطــرق إىل  العـام للجرحـى املسـجل يف تلـك الفـرتة

و بالتــايل فــإن سلســلة املعطيــات املتعلقــة بعــدد  )هــل هــي جــروح خفيفــة أو جــروح خطــرية  (درجــة اجلــروح 
ذلــك أن الضــحية الــيت أصــيبت جبــروح  حملســوبة مــن خالهلــا ليســت متجانســة اجلرحــى و كــذا نســبة اخلطــورة ا

وهلا خفيفة يف حادث مرور حتسب على اا جرحية مثلها مثل الضحية اليت أصيبت جبروح خطرية واستلزم دخ
  إىل املستشفى و ميكن أن تصاب بإعاقة دائمة .

I -2 – 4-  تكلفة حوادث المرور  
إن بعــض عناصــر تكلفــة حــوادث املــرور ختــص مباشــرة األشــخاص و الــبعض اآلخــر خيــص احلــادث يف جمملــه 

  فإن تقديرات تكلفة حوادث املرور فهي كاآليت. ففي بالدنا
I-2-4-1- على مستوى المستشفيات  

تقســيم األشــخاص املصــابني مــن جــراء حــوادث املــرور والــذين يتلقــون عــالج أو فحــص علــى مســتوى ميكــن 
  املستشفيات إىل أربعة فئات:

 جريح بسيط: هو جريح يف حاجة إىل معاجلة طبية دون املكوث يف املستشفى؛ •

 ؛جريح متوسط: هو شخص جريح معاجلته يف ظرف أقل من ثالثة أيام قي املستشفى (حالة مراقبة) •

 جريح عايل اخلطورة: شخص جريح معاجلته تستلزم على األقل ثالثة أيام من اإلقامة يف املستشفى؛ •
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 قتيل: شخص تويف يف حلظة احلادث. • 40

 
إن دراســـــــة ميدانيـــــــة قامـــــــت ـــــــا مؤسســـــــة مـــــــرتو اجلزائـــــــر باالســـــــتعانة مبكتـــــــب الدراســـــــات لنقـــــــل احلضـــــــري 

)BETUR(39  صصة من أجل إجيـاد متوسـط تكلفـة حـوادث ، كانت خم2001يف نوفمرب التابع لذات اهليئة
  العناصر الداخلة يف حساب التكلفة الصحية:املرور وذلك يف خمتلف مصاحل املستشفى، وجند من بني أهم 

الـيت ميكـن حسـاا مباشـرة يف املستشـفى عنـد إسـتغالل  توهي تتمثل عموما يف املنتجا التكاليف المباشرة: -أ
دوية، إسـتهالكات أخـرى و العتـاد الصـحي حسـاب هـذه التكلفـة يكـون علـى امللفات الصحية للضحايا ،  من أ

  وزارة الصحة. 40تعاب هذا على حسب مدونةاألأساس تقييم 
  :مباشرة نقوم بتجزئتها إىل ثالثة فروع رئيسية  غريمن أجل حساب التكاليف  مباشرة: الغير  التكاليف   -ب

  اليومية يف املستشفى وهي تتكون من: التكلفة :أوال
  * اإلطعام وهو يتكون من نفقات اإلطعام وكذا إهتالك العتاد املستعمل يف الطبخ.

االســـتهالك تكلفــة إهـــتالك اآلالت املســـتخدمة  * مصــلحة التنظيـــف والغســـل وهــي كـــذلك متكونـــة مـــن
 السنوي من مواد التنظيف ومشرتيات األفرشة ومستلزمات السرير.

ت األشـــخاص وهـــي تتكـــون أساســـا مـــن نفقـــات العـــالج، األجـــر، التعـــويض واملـــنح االجتماعيـــة * نفقـــا
  املخصصة ملختلف الفئات.  

* النفقات الوظيفية وهي تتشـكل مـن عـدة نفقـات تتعلـق بصـيانة العتـاد الصـحي وشـراء اللـوازم الصـحية 
  وتكاليف االتصال، التأمينات، النقل و التنقل، ...

  دام العتاد فهي خاصة بالعتاد التايل:تكلفة استخثانيا:  
  * عتاد غرفة العمليات؛

  * جتهيزات مصلحة اإلنعاش؛
  * جتهيزات مصلحة التدليك الطيب؛

  * جتهيزات مصلحة األشعة؛
  * جتهيزات خمابر التحاليل؛
  * جتهيزات مصلحة الطبخ؛
  * جتهيزات مصلحة النظافة.

استهالك بعـض خـدمات املستشـفى، الـيت ال ميكـن حسـاا  علـى وهي عبارة عن  التكلفة االستهالكيةثالثا: 
حِقنــاي، كالضــمادات، املضــادات احليويــة  أســاس كــل وحــدة عنــد اســتغالل امللــف الصــح

ُ
، معــاودة تامل

  فحوصات األشعة و كذا التحاليل املخربية.
I-4-2- تعويضات حوادث المرور الجسمانية  

                                                 
39 BETUR : Bureau d'Etudes des Transports Urbain 

  : املدونة هي قائمة جلميع النشاطات واملنتجات، غالبا ما تكون هلا رموز. 40



 

فـــإن كـــل حـــادث نـــتج عـــن ســـري الســـيارات  1998يليـــة جو  19الصـــادر يف  31-88تطبيقـــا للقـــانون رقـــم  41
خلـــف خســـائر جســـمانية يســـتوجب التعـــويض لضـــحايا أو ذوي احلقـــوق، إن التعويضـــات املوجهـــة لضـــحايا مـــن 

  جرحى أو ذوي احلقوق يف حالة وفاة، تكون يف شكل مبلغ مايل أو على شكل منحة و هي تتمثل يف:
  )؛يتصليح الضرر (املعنوي، اجلمايل أو الفيزيائ - 
 مبلغ مايل ممنوح للضحايا أو ذويهم؛ - 

تعويض نقص القدرة اإلنتاجية اليت حتسب على أساس األجر أو الدخل املهين الذي كان يتلقاه الضحية  - 
 قبل احلادث (يف حالة عمل)؛

 التكفل بنفقات الضحية يف فرتة عدم القدرة على العمل؛ - 

 تعويض تكاليف اجلنازة؛ - 

 تعويض تكاليف النقل. - 

%، أمــا يف حالــة 100فــإن التعــويض يف حالــة توقــف مؤقــت عــن العمــل يكــون بنســبة  ا ســبقمــمــن خــالل 
للضـحية يف  )أو الـدخل املهـين(العجز الدائم اجلزئي أو الكلي، حيسب على أساس ضـرب جـزء مـن قيمـة األجـر 

  نسبة العجز الدائم الكلي أو اجلزئي.
ــــذي قــــام بــــه مكتــــب الدراســــات  يقــــوم علــــى أســــاس حســــاب كمــــي لتــــدفقات  BETURإن الّتحقيــــق ال

املرور، وهذا يظهر مـن  االقتصادية الفعلية، آخذا يف عني االعتبار مجيع النفقات املباشرة احلقيقية املرتبطة حبوادث
  خالل اجلداول التالية:

  تعويضات صندوق الضمان االجتماعي. : (02)الجدول
  اموع  غري حمدد  اجلرحى  القتلى  

  786,6 869 50  738,17 787 1  744,2 343 26  304,3 738 220  التعويضات دج
 Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières, Algerالمصدر: 

2001, P 14.  

  بالنسبة لتعويضات اجلرحى فهي تتضمن ثالثة حاالت:
  ؛عجز دائم كلي - 
 عجز دائم جزئي؛ - 

 توقف مؤقت عن العمل.  - 

ففــي  % يقــدم للضـحية منحــة (ريـع)50عنـدما تزيــد نسـبة العجــز الـدائم عـن  تعويضـات العجــز الـدائم:  -أ
%، فإذا كانت تستلزم مساعدة شخص آخر فان 80حالة ما إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تفوق 

  % وهو حيدد على حسب السن.40مبلغ رأس املال أو الريع يزداد بـ 
متغـري (على حسب تقييم املبلغ السنوي املمنوح على أساس انعدام القدرة الدائمة، وهـو مـرتبط مبعـدل العجـز  �

 وسن الضحية وذلك للضحايا كبار السن. )%100% إىل 3من 



 

يكـــون علــى أســـاس األجـــر الـــوطين األدىن املضـــمون (أ.و.أ.م) أو علـــى  ضأمــا الضـــحايا صـــغار الســـن فـــالتعوي � 42
ملـوايل ا اجلـدولو  لألجر القاعـدي الصـايف مـن الضـريبة والتكـاليف املوافقـة ملسـتوى التأهيـلالعتبة الدنيا حسب 
 العجز الدائم. تعويضات يوضح

  العجز الدائم تعويضات: (03)الجدول رقم 
  المجموع  غير محدد  وأكثر 65  64-45  44-25  24-19  18-1  السن

  304  59  33  40  72  24  76  عدد الجرحى

  11.202.762  1.334.967  1.917.015  704.900  1.915.325  726.305  3.604.250  التعويضات دج

 Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières, Algerاملصدر: 
2001, P 16.  

  
  
إن الضـحايا الكبـار يف السـن الـذين لـديهم دخـل يـتم تعويضـهم  تعويضات التوقف المؤقت عن العمل:  -ب

% من أجرهم املهين، أما الضحايا الذين ليس لديهم دخل فإن تعويضهم يكون على أساس األجـر 100بنسبة 
الــوطين األدىن املضــمون (أ.و.أ.م) أو األجــر القاعــدي، أمــا تعــويض ضــحايا صــغار الســن حيســب بــنفس طريقــة 

 مستوى التأهيل.نحة) وهي مرتبطة بالسن، أ.و.أ.م ، عن طريق ريع سنوي (محساب العجز الدائم

بالضــرورة يف مجيــع  موجــودة إن تكلفــة إصــالح األضــرار اجلســدية ليســت تعويضــات األضــرار الجســدية:   -ج
  امللفات املدروسة يف املستشفى، وال حيدد قيمة تعويض أضرارها حيث أن تعويضها يكون كالتايل: 

  ) أ.و.أ.م.2ضعف (ضرر متوسط:  - 
 ) أ.و.أ.م.4ضرر كبري: أربعة أضعاف ( - 

الكلــي حيســب علــى أســاس معاجلــة أضــرار جســدية اجلماليــة يكــون ابتــدءا مــن عمليــة جــرد ملفــات  مأن التقيــي
  دج. 1.809.010ملف مدروس) حيث قدر بـ  40عند شركات التامني (

: عندما يتوىف اإلنسـان ميـنح ألهلـه ثالثـة أضـعاف أ.و.أ.م. وهـي علـى حسـب تعويضات األضرار المعنوية  -د
  سنه:

  يف حالة وفاة ضحية كبري يف السن فان رأس املال يتكون من األجر أو الدخل املهين لضحية. •
  حيتسب رأس املال  أو الريع (املنحة) يف حالة وفاة انطالقا من األقساط التالية:

  ؛% لكل واحد 15و الثاين الصغار:  االبن األول -%  30الزوج  -
  ؛% لكل واحد 10االبن الثالث ومن بعده :  -  %10أب و أم الضحية:  -
  %.10أشخاص آخرين يتكفلهم ( مصرحني لدى الضمان االجتماعي)  -

تسديد هذه التعويضات يقوم على أساس تغطية نقص دخل أسرة الضحية (املؤمن). وأما تكـاليف اجلنـازة مخسـة 
  عاف املبلغ الشهري من أ.و.أ.م.) أض5(
  
  أما التعويضات املمنوحة لضحية صغري السن (قاصر) فهي مقدرة كاأليت: •

  سنوات: ضعف املبلغ السنوي للـ أ.و.أ.م ؛ 06أقل من  -



 

  سنة: ثالثة أضعاف املبلغ السنوي للـ أ.و.أ.م. 19إىل  06من  - 43
  .41شرة أو بعد فرتة ال تتجاوز سنة من تاريخ احلادثيقوم املَؤمن بدفع مبلغ رأس املال إذا توفيت ضحية مبا

I-3-3- ـــر مباشـــرة :إن تكلفـــة حـــوادث ال تقتصـــر فقـــط علـــى التكـــاليف املباشـــرة بـــل تشـــمل الخســـائر الغي
  التكاليف الغري مباشرة منها:

يتمثـــل يف فقـــدان اإلنتـــاج املســـتقبلي للقتلـــى واجلرحـــى وفقـــدان إنتاجيـــة : اج االقتصـــاديتـــناإلخســـائر يف  •
احملكـوم علــيهم بالســجن فــرتة قضـاء العقوبــة واألشــخاص املعــوقني وأفــراد العائلـة املتعطلــني عــن العمــل حــوهلم، 

مرتبطــة ارتبــاط تــام مبســتوى  ســنة) وهــي 60هــذا التقيــيم قــد ميتــد مــن يــوم اإلصــابة إىل غايــة ســن التقاعــد (
دخل قبــل وقــوع احلــادث وكــذلك غلــى مســتوى التأهيــل، إن مل نقــل أن أثــره ميتــد إىل ســن أمــل احليــاة عنــد الــ

عامــــا حســــب إحصــــائيات  75,742الــــوالدة يف البلــــد املعــــين (يف اجلزائــــر متوســــط أمــــل احليــــاة عنــــد الــــوالدة 
2006(. 

تكاليف إعادة التوظيف: إذا فقد رب العمل موظف يستلزم عليه توظيـف آخـر، ممـا يرتتـب عليـه نفقـات  •
إضــافية وخاصــة إن كانــت يــد عاملــة خبــرية تتطلــب التكــوين أو هلــا مكــان أساســي وحمــوري ال يقبــل التبــديل، 

  فهنا يصعب حقيقة إجياد يد عاملة بديلة، وتكون تكلفته باهضة.
قني، وهـــي األشـــغال الـــيت حتـــدث يف املنـــزل حـــىت تســـمح لضـــحية بالتنقـــل خاصـــة ييـــآت خاصـــة بـــاملعو  •

  للقاصرين حركيا؛
كل حادث خيلف ازدحاما، يهدر فيه الوقت والطاقـة (بنـزين) ويـنعكس ذلـك سـلبا علـى البيئـة ومردوديـة  •

  األفراد؛
  قد يضطر الضحية إىل كراء سيارة لفرتة معينة؛ •
  ضرر ببنية الطريق؛ •
  إن وجدت؛قيمة مواد متلفة  •
  ...خدمات الطوارئ •
، ومن أجل حساب قيمة احلادث ةمن التكاليف اليت تتحملها ضحي بكثري كربأادث هو عادة احلتكلفة إن 

 الكليــة اخلسـائرمعطيـات دقيقـة حــول الضـحايا، ممـا ال يتـوفر لــدينا فالتقـديرات عتمـد علــى عـدة اإلنتـاج الضـائعة ي
  املوالية متت دون احتساب اخلسائر الغري مباشرة.

  

I-4-4- الخسائر الكلية  
فـــإن التكلفـــة الكليـــة  2001يف ســـنة  BETURعلـــى حســـب الدراســـة الـــيت قـــام ـــا مكتـــب الدراســـات 

  حلوادث املرور تتشكل من:
  

 تكلفة القتيل:  �
                                                 

41  : Ministère des transports, Etude d’évaluation …, Idem, PP 16-18. 
  ، اجلزائر.471الديوان الوطين لإلحصائيات، إحصائيات دميوغرافية، رقم :  42



 

  تكلفة قتيل لضحايا الطرق: حساب (04)الجدول رقم  44

 عناصر التكلفة
قدرة ضياع 
 اإلنتاج

ضياع التكلفة 
 الدراسية

 التكلفة الطبية
رأس مال 

 متوىف
 التكلفة الكلية تكاليف اجلنازة

 5.650.581 40.000 254.009 12.500 574.792 4.769.280 التكلفة دج
  ,Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières المصدر:

Alger 2001, P 47. 
 

  تكلفة الجريح:متوسط  �

  تكلفة جريح لضحايا الطرق : حساب (05)الجدول 
عناصر 
 التكلفة

ضياع قدرة 
 اإلنتاج

ضياع انتاج 
 األولياء

التكلفة 
 الطبية

تكلفة الزيارات يف 
 املستشفى

انعدام القدرة 
 عن العمل

أضرار 
 نفسية

 التكلفة الكلية

 169.707 16.750 77.722 15.000 32.758  7.360 20.117 دج التكلفة

 Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières, Algerالمصدر: 

2001, P 47.  
  

  تكلفة الحادث (خسائر مادية و إدارية) �

  تكلفة حادث مرور : حساب(06)الجدول 

 عناصر التكلفة
خسائر 

 السيارات
 خسائر بنية الطريق

تكلفة تدخل 
 احلماية املدنية

تكلفة تدخل 
 مصاحل األمن

 التكلفة الكلية

 85.022 4.500 4.282  20.000  56.240 التكلفة (دج)
 Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières, Algerاملصدر: 

2001, P 48.  
 

  التكلفة الكلية �

  الكلية لحوادث المرور تكلفة:حساب (07)الجدول
  

  نوع اخلطورة
  التكلفة الكلية (دج)  التكلفة الوحدوية  2000العدد احلوادث يف 

 3.426.386.600  85.022 40.300  احلادث

 8.570.203.500  169.707 50.500  جريح

 23.167.382.100  5.650.581 4.100  قتيل

  35.163.972.200  2000التكلفة الكلية للحوادث في سنة 
  

 Ministère des transports, Etude d’évaluation des coûts des accidents routières, Algerالمصدر: 

2001, P 49.  



 

، يوميـــا مليـــون دج 100مـــا يعـــادل مليـــار دج  35قـــدرت بــــ  2000التكلفـــة الكليـــة للحـــوادث يف ســـنة إن  45
لطــرق" جبامعــة اة أجراهــا "خمــرب أمــن ، علــى حســب دراســ43وصــرح مــدير املركــز الــوطين للوقايــة واألمــن عــرب الطــرق

مليــون دج، ويف  180مليــار دج مــا يقــارب يوميــا  65بلغــت  2001مســتغامن أن تكــاليف حــوادث املــرور ســنة 
مليــار  100مليــار دج كمــا أــا ارتفعــت حســب ذات املصــدر إىل أكثــر مــن  86.981قــدرت بـــ  2002ســنة 

قــدرت التكلفــة  2006مليــون دج يوميــا، أمــا حســب آخــر دراســة ســنة   270أي مــا يفــوق  2004دج ســنة 
  . 44مليار دينار جزائري 114االمجايل بـ 

  
I-3-المرور: سبل و وسائل الوقاية من حوادث  

  
 وقيـت(السـرت  ومبعـىن) حفظـه إذا مالـه الرجل وقى( احلفظ منها نذكر معان، عدة هلا العربية اللغة يف الوقاية    

  .)وقاية الظلم وبني بينك واجعل( احلاجز ومبعىن )اخلطر من فالناً 
  فعالً  ا نريداملرور  حوادث من فالوقاية باملوضوع وعالقتها ملدلوالا نظراً  اللغوية، املعاين ذه البداية فضلنا    

 ومهالـك مـن مضـار العربيـة جمتمعاتنـا سـرت بـه نريـد والسـرت املرورية، األخطار من وبناتنا أبنائنا أرواح على احلفاظ

  .املرور وبني حوادث بيننا حاجزاً  املرورية الوقاية من جنعل أن نريد املرورية ،و احلوادث
 خالل من إال علمي، كمفهوم فهمه ميكن ال املرور، حوادث من الوقاية مفهوم فإن العلمية الناحية من وأما    

 ومثلث اجلرمية مثلث بني الكبري للتشابه بالنظر وذلك اجلرمية من الوقاية وهو فيه، استخدم الذي األصلي مدلوله

   .املرورية احلوادث
 القـوانني خلـرق نتيجـة حتـدث الغالـب يف املروريـة واحلـوادث اجلنـائي للقـانون خـرق شـيء كـل قبـل هـي فاجلرميـة 

 :ثالثة شروط وهي بتوفر إال حيدث ال اإلجرامي الفعل املرورية

  .اجلرمية مثلث يسمى ما وهو الفرصة توفر :ثالثا -املقدرة  :ثانياً  -اإلجرامية  اإلرادة :أوالً 
I- 3-1- المرور حوادث من الوقاية مفهوم .  

 مـن الوقايـة ويصـبح مفهـوم اجلرميـة، مـن للوقايـة العلمـي املفهـوم يعـادل املرور حوادث من الوقاية مفهوم إن      

 مـن فالوقايـة وعليـه احـرتايف ميـداين عملـي طـابع ذات حمسـوبة قبليـة جمتمعيـة تدابري هو لذلك تبعاً  املرور حوادث

 األخرية هذه ألن إرشاد أو أو وعظ نصائح جمرد وليست عملية، فعلية تدابري شيء كل قبل هي املرور حوادث

 عمليـة فعليـة تـدابري هـي املروريـة الوقايـة إن بـل املروريـة، الوقايـة عـن بديلـة أو مرادفة ليست ولكنها فعالً  موجودة

  وقـوع دون احليلولـة ـدف إذن تكـون ةالتـدابري والوقائيـ املروريـة، احلـوادث حصـول بعـد أي بعديـة وليسـت قبليـة

                                                 
، وثيقة صادرة عن 2006أفريل  26يف اليوم الربملاين لدراسة القانون املتعلق بتنظيم حركة املرور وسالمتها وأمنها يوم أثناء مداخلته مدير املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق : تصريح  43

  .41يب الوطين، صالس الشع
   2010- 03- 09، يوم  )مستغانم (إذاعة الظهرة  حصة آفاق ،سليمان حيموري ، 44



 

 حـد علـى واتمـع الفـرد علـى السـلبية نتائجهـا ومـن، منهـا التقليـل األقـل علـى أو أصـله، مـن املروريـة احلـوادث 46

 .45سواء

 للجرميـة التصـدي يف الشـرطة الربيطانيـة فشـل إن(:  بـروان جـون الربيطـاين الباحـث لـه أشـار مـا إىل حنيـل وهنـا

علـى  الرتكيـز( فقـط امليدانيـة املكافحـة علـى الرتكيـز هـو ، )حلوادث املـرور التصدي يف احلال هو كما( واالحنراف
 تفاوضت أو جانباً، وضعت أو إمهالب الشرطة الربيطانية أن إىل مما أدى ،)الفعل حدوث بعد تأيت اليت األنشطة

  .46)عملها يف الوقائي )التدابري(اجلانب عن
 واتمـع واجلماعـات الدولـة تتخـذها الـيت والـربامج واإلجـراءات التـدابري إىل املروريـة تشـري فالوقايـة وعليـه

  . املرور حوادث من الوقاية جمال يف العالقة ذات احلكومية واجلمعيات املختصة واألجهزة )البلديات( احمللية
 ألن بسـاطة بكـل وهـذا احلـوادث املروريـة مواجهـة يف وحـدهاال جتـدي نفعـا  امليدانيـة املكافحـة إن سياسـة     

 وهـم أنفسـهم للمخـالفني موجهـة وهـي )الفعـل حـدوث بعـد( بعديـة تـدابري هـي )القمـع أو( امليدانيـة املكافحـة

 لعدم دف ألا )املرورية املخالفات قبل حدوث( قبلية تدابري هي املرورية الوقاية بينما أقلية  األمر كان مهما

 وعليـه منضـبطني، ليبقـوا املنضـبطني وللسـائقني النـاس لعامـة موجهـة بـذلك وهـي أصـله مـن حصـوهلا أو ارتكاـا

 املثلث بدل الوقائي، املثلث على تبىن أن جيب املروري اال يف والسياسة احلديثة احلديثة اإلسرتاتيجية أن نعتقد

        :حسب الشكل  التايل هو  واملثلث املكافحايت،
  
  
  

  المكافحاتي المثلثو   الوقائي : المثلث (08) الشكل رقم
  
  
    
  

                                     
  

  

  16سبق ذكره ص مرجع ، أحسن مبارك طالب ،سبل ووسائل الوقاية من حوادث المرور المصدر:

  

                                                 
 2009جوان  3-1،ندوى علمية التجارب العربية و العلمية يف تنظيم املرور ،اجلزائر ،  سبل ووسائل الوقاية من حوادث المرورأحسن مبارك طالب ، 45

46   Brown, John, «La prevention de la criminalité¨: A la Recherche de concept et de strategie¨, Revue de science 
criminelle, Paris – 1998, cited, by GASSIN, R. - ¨La notion de la prevention de criminalité¨ in, La prevention de la 
criminalité en Milieu urbain,Presses Universitaires, D Aix – Marseille – 1992. 9. 27. 
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 احلـوادث زادت كلمـا أنـه يعـين مـا وهـو حلقـة مفرغـة بنـا إىل تصـل قـد وحـدها، املكافحاتيـة السياسـة إن        47

 مـن واملزيـد املـرور جمـال يف األمنيـة األجهـزة مـن املـرور، فبمزيـد حـوادث مـع التعامـل جمـال يف فشـلنا كلمـا املرورية

 نسـميه مـا وهـو السـجون مـن املزيـد إىل يـؤدي احملكـومني مـن واملزيـد احملكـومني مـن إىل املزيـد يـؤدي العقوبـات

  :مايلي  نذكر أكثر األمر املفرغة ولتوضيح احللقة ثالوث أو ،)ملفرغةااحللقة ( سياسة
 مـا فيـه وهـو تعتمد الذي واملكاين الزماين السياق من تنطلق أن جيب املروري اال يف الوقاية سياسة أن :◌ً أوال

 الزمنيـة الفـرتة ومـن اتمـع املعـين، مـن ميدانيـة وحقـائق وبيانـات معطيـات  علـى مبنيـة تكـون أن جيـب أـا يعـين

 وبـاختالف واملكـان الزمـان بـاختالف قـد  ختتلـف التفاصـيل يف التعامـل يف املروريـة احلـوادث عوامـل( احملـددة 

 عـن حقيقيـة وبيانـات معطيات ومن ميدانية ودراسات حبوث االنطالق من ضرورة إىل يشري ما وهو )األولويات

 .معني )جمتمع أو( مكان ويف حمددة زمنية فرتة وعواملها يف املرور حوادث

 العوامـل أي )اخلطـر عوامـل( نفسـها اخلطـر ومكـامن عناصـر حتديد من تنطلق املرورية احلوادث من الوقاية :ثانياً 

 أن يعـين وهـو نفسه، املعين واتمع )املعنية األمكنة( املعين املكان يف املرورية للحوادث املؤدية والواضحة احملددة

  هلا.  التصدي إمكانية بالضرورة عدم يعين اخلطر مكامن أو عناصر حتديد عدم
 احلالـة هـذه يف علـى القيمـة العليـا املـراد احلفـاظ عليهـا وهـي  تنصـب أن جيـب املـرور حـوادث مـن الوقايـة :ثالثـا

 امليدانيـة املكافحـة تنصـب اخلطر عنه بينمـا وإبعاد وقايته دف وذلك ،)اإلنسان = هنا القيمة( نفسه اإلنسان

 فإن عامة املكافحتية بصورة السياسة وجوهر السياسة الوقائية جوهر بني واضحاً  فرقاً  جند وهنا نفسها اخلطر على

 والعكس املكافحتية التدابري قلت كلما الوقائية التدابري زادت كلما( أنه تشري إىل اال، هذا يف النظرية املعادلة

  )47بالعكس
 وبـني )املشـاة الراجـل، أو السـائق( الفـرد تواجـه الـيت األخطـار بـني التفريـق مـن تنطلـق الوقائيـة السياسـة :رابعـاً 

 السياسة وطبيعة السياسة املكافحتية طبيعة حيدد الذي املنطلق وهو )ككل( املروري النظام تواجه اليت األخطار

  .الوقائية
 املوجهة للمركبات الوقائية، والتدابري للسائق، املوجهة الوقائية التدابري حتديد من تنطلق الوقائية السياسة :خامسا

  .والطرقات للمحيط املوجهة، الوقائية والتدابري
 قـوانني وقواعـد احـرتام يف وقناعتـه املـواطن إرادة تعزيز على أي اإلرادة، تعزيز على تركز الوقائية السياسة :سادساً 

 وهـذا املروريـة مضـاد للحـوادث عـام رأي إىل الوصـول علـى تركـز أعـم وبصـورة احلضـاري املـروري والسـلوك املـرور

  .والتطبيق اإلعداد حمرتفة األمد ويلةطالتوعية برامج بإتباع
  
 I-3- 2- المرورية الحوادث من الوقاية وأساليب طرق   

 اجلرميـة للوقايـة مـن العلمـي املفهـوم ضـمن يـدخل املرورية احلوادث من للوقاية العلمي املفهوم أن وذكرنا سبق    

 الوقايةو  الكحول من إدمان الوقاية املخدرات من الوقاية( الوقائية والنماذج الربامج خمتلف منه استمدت الذي
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 املروريـة احلـوادث مـن التطبيقيـة األسـاليب الوقائيـة يف الـتمعن حاولنـا لو وعليه )وغريها... املدرسي، التسرب من 48

 والـنظم بـالقوانني وطيـدة عالقـة وعلـى 48فيهـا اتمعـات املطبقـة خبصوصـيات وطيـدة عالقـة هلـا دائمـاً  لوجـدناها

 أي يف الوقائيـة الـربامج وتطبيـق إعـداد عنـد بعـني االعتبـار أخـذها جيـب الـيت الضـروريات مـن وهـي فيهـا السـائدة

 ثالثـة لوجـدناها املـرور، حـوادث مـن الوقايـة جمـال يف املعتمدةالتطبيقية  األساليب إىل اآلن رجعنا ولو كان جمال

 وهي كالتايل: الزمين تطورها حسب أساليب،

 التطوعية؛ اجلهود على املعتمدة الوقائية األساليب - أ

 الرمسية؛ شبه الوقائية األساليب - ب

  الرمسية. األساليب - ج
 التطوعية الجهود على المعتمدة المرور حوادث من الوقاية :األول األسلوب

 املتحدة الواليات يف األساس يف تطبيقه وبدأ املرورية الوقاية جمال يف التقليدية األساليب من النمط هذا يعترب     

 املتطورة اتمعات يف مياثله وله ما 49ياملاض القرن من اخلمسينيات يف )به ومعرتف منظم كأسلوب( األمريكية

 على أساساً  يعتمد ألنه املرور، حوادث الوقاية من ميدان يف األساليب أبسط من يعترب األسلوب وهذا األخرى،

 بـذلك يقـوم حيـث املـرور، حـوادث مـن الوقايـة إطـار اتمـع يف أفـراد بعـض ـا يقوم اليت الفردية واجلهود املبادرة

 شخصية، مببادرة اتمع أفراد بعض ا يقوم عامة اليت بصورة اإلحساين اخلريي العمل يف إطار املتطوعون األفراد

  .منهم مجاعية أو
 علـى الـربامج وال االحرتافيـة علـى يعتمـد ال ألنـه املـردود قليـل إنـهف تارخييـاً  األسـبق هـو كـان وإن النـوع هـذا

 أو املدة القصرية النصحية اإلرشادية احلمالت على املقابل يف يعتمد بل األجل، املتوسطة أو الطويلة واألساليب

  .تتخلى عنه اآلن الدول من الكثري بدأت وهلذا )املناسبات فرتة( حمددة زمنية فرتات يف
  الرسمية شبه المرورية الوقاية :الثاني األسلوب

 ـا تقـوم الوقائيـة واجلهـود األنشـطة أن أي فرديـة، مجاعيـة ولـيس مؤسسـاتية بصـفة تنفـذ الرمسيـة شـبه الوقايـة   

 نظـام وفـق بـذلك وتقـوم كـأفراد ولـيس وأجهـزة ومجعيـات كمؤسسـات بصـفتها واألجهـزة واملؤسسـات اجلمعيات

  .)الرمسية وغري الرمسية واملؤسسات اجلمعيات أنشطة وقوانني نظام( مسبقاً  ومعروف حمدد
 علـى(الـربامج  علـى أكثـر ويعتمـد االحرتافيـة األنشـطة إىل اآلن يتجـه بـدأ األسـلوب هـذا أن مالحظـة مـع    

 تقدمي إىل محالت التوعية ويتجاوز املناسبات أو الظرفيه، احلمالت على وليس األجل املتوسطة )أنواعها خمتلف

 .متكاملة وقائية برامج

 الرسمية المرور حوادث من الوقاية :الثالث األسلوب

 علـى وأكثرهـا قـدرة وتنظيمـاً  مـردوداً  وأفضـلها املـرور حـوادث مـن الوقايـة ميـدان يف األحـدث هـو األسـلوب هـذا

 جهـاز إنشـاء إىل األسـلوب هـذا يهـدف عمليـاً  .والناجحـة احملرتفـة الوقائيـة والتقنيـات والتـدابري الـربامج تقـدمي
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 مـن للوقايـة الوطنيـة السياسـة توجيـه األساسـية مهمتـه .حـوادث املـرور مـن للوقايـة )آخـر مسـمى أي أو( وطـين 49

 تابعـاً  الـس هـذا أو اجلهـاز هـذا يكـون وقـد حمرتفـة وقائيـة بـرامج وإعداد وتقـدمي عليها واإلشراف املرور حوادث

 عليـه تشـرف فقـط بـل األخـرية، هـذه تسـريه وال احملافظـة أو للواليـة تابعـاً  أو الـوزارات املعنيـة إلحـدى أو للدولـة،

 إحـدى أو علميـة أو سياسـية مرموقـة اجتماعيـة شخصـية وترأسـه واملـؤازرة واملعنوي املادي الدعم له وتقدم رمسياً،

 ماديـة( وإمكانـات صـالحيات الـس هلـذا قـوي ويعطـى اجتمـاعي اعتبـار لـديها الـيت الشخصـيات األخـرى

 طرف من اجلهاز هذا ويدار ،  اإلقليمي أو احمللي املستوى الوقائية على الربامج وحتقيق إعداد أجل من )وغريها

 أكـان سـواء واألهلية احلكومية، واملؤسسات اهليئات خمتلف ميثلون الذين املنتخبني أو املعينني، واألعضاء الرئيس

  50األهلية املنظمات بعض من أو غريها أو املعنية املصاحل أو اإلدارات من ذلك
 الوقاية أنواعها ومنها اختالف على الوقائية الربامج تعهد أن األنسب من أنه اإلجرام علم يف املختصون يرى    

 الـربامج جبـدوى املقـدرة والقناعـة لـديهم والـذين واخلـربة، العلمية الشروط فيهم تتوفر الذين إىل املرور حوادث من

 تشـكيل هـو إذن املطلـوب ؛كـافيني يكونان غـري أحياناً  وحدمها واخلربة العلم أن إىل هنا اإلشارة وجتدر51الوقائية

 الراغبني من الفريق هذا يكون أن أيضَا◌ً  واملطلوب الوقائية الربامج وتصميم إلعداد املتخصصني واخلرباء من فريق

 عن )املسئولني( املشرفني مثل مثلهم املرور حوادث من الوقاية جمال يف الوقائية والتدابري الربامج واملقتنعني جبدوى

  52.نفسها الوقائية االس
 
I-3- 3- المرور حوادث من للوقاية الميداني التطبيق 

 االقتناع إىل إال ال حيتاج ور،املر  حوادث من الوقائية والربامج التدابري جمال يف التطبيق إىل النظري االنتقال من إن

 الوقائية والربامج للتدابري الفعلي امليداين التطبيق إىل لالنتقال الضرورية ألن اخلطوات امليداين الفعلي والعمل والعزم

  :كالتايل أساسية مخس خطوات من عبارة وهي وسهلة وواضحة عروفةم املرور من حوادث الوقاية جمال يف
 المرور حوادث من بالوقاية المكلف الوطني الجهاز تشكيل :أوالً 

 أن ميكنهـا املـرور،ال حـوادث مـن الوقاية جمال يف احرتافية أو علمية أو جدية وطنية سياسة أي أن نذكر هنا    

 وهـذا 53الدوليـة التجـارب .عليـه برهنـت مـا وهـو بذلك، مكلف رمسي وطين جهاز هناك يكن مل إذا النور، ترى

 حـوادث مـن الـوطين للوقايـة الـس املـرور حـوادث مـن للوقايـة الـوطين اجلهـازمثـل  عـدة مسـميات يأخـذ اجلهـاز

 مهمامـه وضـحنا أن لنـا سـبق الـذي اجلهـاز هـذا مثـل وجـود يف املهـم بـل املسـمى يف لـيس املهـم ....املـرور

  واختصاصه .
 النشـاط يف للبدايـة املاديـة، علـى املتطلبـات يتـوفر إنشـائه ومنـذ  املرور حوادث من للوقاية الوطين اجلهاز وعليه  

  .املرورية الوقاية جتسيد الوقائية أو الربامج تطبيق يف االنطالق جمال يف جداً  مهمة نقطة وهذه
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 ذلـك ويـتماملـرور  مـن الوقايـة جمـال يف  الوقائيـة والتـدابري الربامج إعداد هي اجلهاز هذا مهام من أن العلم مع    50

 مـن هـذا احملليـة اخلـربة تتـوفر مل الدوليـة إن اخلـربة أو احملليـة )واملختصـني اخلـرباء( اخلـربة إىل بـاللجوء بسـاطة بكـل

 الـربامج إعـداد األساسـية مهمتهـا الـربامج إعـداد جلنـة اجلهـاز يشكل أو يكلف أن يستطيع ثانية جهة ومن جهة

  .اخلارج  من باخلرباء باالستعانة أو الداخل من ذلك كان سواء
 لتصـبح تطويعهـا مـع العامليـة، الوقائيـة والتدابري والنماذج الربامج من فعالً  موجود هو مبا االستعانة أيضاً  ويتم    

 رغـم هـذا الشـبكة العنكبوتيـة، علـى وحـىت وبكثرة متوفرة وهي الربامج تلك فيه تطبق الذي املعين اتمع تناسب

ويف  نفسـه املعـىن اتمـع يف وحبـوث ميدانيـة لدراسـات نتيجـة تكـون الـيت هـي الوقائيـة والتـدابري الـربامج أفضـل أن
 أو توصـيات مبجموعـة حبـوثهم وتنتهـي بـذلك للقيـام )املختصني اجلـامعيني( الباحثني من لفريق يعهد هذه احلالة

  .امليدانية البحوث ونتائج وبيانات من معطيات مستخرجة وقائية برامج أو تدابري
 الوقائية والتدابير والنماذج البرامج وإعداد وضع :ثانياً 

 :إعداد يف وتتمثل وذكرناها سبق اليت األوىل لألسباب اخلطوة بدون حتقيقها ميكن ال الثانية اخلطوة

  ؛املرور حوادث جمال يف الوقائية الربامج - أ
 ؛املرور حوادث من الوقاية التطبيقية النماذج - ب

 املرور؛ حوادث من للوقاية )أنواعها خمتلف على( الوقائية التدابري - ج

  املرور. حوادث من الوقاية جمال يف امليدانية والبحوث بالدراسات التكليف - د
  التمويل عن البحث:ثالثاً 
 وهو )ميزانية( اجلهاز لذلك التمويل الالزم  توفري أيضاً، يعين املرور حوادث من للوقاية الوطين اجلهاز تشكيل إن

 أن هنـا نضـيف فإننـا هـذا رغـم التطبيقيـة إلعداد الـربامج خمصصة مبدئية ولو ميزانية توفر وبالضروري أنه يعين ما

 بالنظر وذلك للتمويل طريقها دائماً  جتد باحرتافية جيداً واملعدة املدروسة) وغريها املرور جمال يف( الوقائية الربامج

  :لكوا بالنظر توفر التمويل رمسية وغري رمسية جهات عدة لوجود
  ؛ )الداخلية وزارة النقل، وزارة( خمتصة جهات - 

  ؛ )الصحة وزارة العدل، وزارة( معنية جهات - 
 ؛ )الرتبية وزارة االجتماعية، الشؤون وزارة( مهتمة جهات-

 وال ننسـى التمويـل يف تسـهم أن األخـرى هـي ميكنهـا الـيت األهليـة، واملنظمـات اجلمعيـات إىل باإلضـافة هـذا

 الـربامج متويـل يف )ماليـاً ( تسـهم سـوف ذلـك علـى القـادرين واألفراد واإلنتاجية التجارية واملؤسسات ، الشركات

 وتصميم إعداد إىل الوصول يف هي ما بقدر يف التمويل ليست احلقيقية فاملشكلة وعليه اجلادة، الوقائية والنماذج

  واجلاد. الفعالة االحرتافية الوقائية الربامج
  الوقائية للبرامج الميداني التطبيق :رابعاً 

 مجيـع يف ومقبولـة معتمـدة واحـدة منوذجيـة طريقـة أو مثلـى طريقـة توجـد ال إنـه القـول، ميكننـا اـال هـذا يف

 املقابل يف هناك لكن جمتمع كل وقوانني وخصوصية خربة إىل األمر حقيقة يف يعود ذلك إن والدول، اتمعات

  :التالية النقاط يف باختصار وحنددها اال، هذا يف املعهودة األساسية اخلطوات



 

  ؛التطبيقي الفريق مسؤول اختيار - أ 51
  ؛ )مبوافقته أو الفريق رئيس طرف من يكون( نفسه الفريق اختيار - ب
  ؛التطبيقي الفريق أعضاء من عضو كل ووظائف مهام حتديد - ج
  ؛ )األخرى تلو واحدة( بدقة التنفيذية اخلطوات حتديد - د
 للتغـريات اـال وتـرك .للربنـامج نفسـه الكليـة الفـرتة وحتديـد تطبيقيـة  مرحلـة لكـل الزمنيـة الفـرتة حتديـد - ه

  الربنامج ؛  مراحل من مرحلة أي  خطوة أي تعثر حال يف البديلة اخلطوات وحتديد  التطبيق أثناء  االحتمالية
  .التطبيقية العمل سري عن دورية تقارير إعداد - ز

  التقييم عملية :خامساً 
 الذي هو ما ملعرفة ومكوناته خطواته  خمتلف ويف النهائي، شكله يف للربنامج التقييم عملية  ضرورة إىل نشري هنا

 مـا تـدعيم بغـرض الوقائيـة الـربامج يف والنقـائص الصـعوبات واالخـتالالت ومعرفة تنفيذه تعذر الذي هو وما نفذ

 أيـة تقـدم مل الـيت )االجزاء أو( اجلزء وإلغاء التنفيذ صعب أو فعال غري هو إصالح ما أو واستبدال مناسب هو

  .ميدانياً  ميكن تطبيقها مل اليت أو نتيجة
 أي القبلـي، وتبـدأ بـالتقييم وحتميـة ضـرورة املـروري اـال يف الوقائيـة للـربامج التقـومي، عمليـة أن األمـر يف املهـم 

 والتقيـيم الوقائيـة للـربامج عمليـة التطبيـق خـالل بـالتقييم أو الوقائيـة الـربامج تطبيـق قبـل احلال عليه كان ما مبعرفة

  .ذكرها سبق اليت لألهداف بالنظر الوقائية، وذلك الربامج تطبيق من االنتهاء بعد، يتم الذي وهو البعدي،
  
  I-3-4-الناجحة المرورية للوقاية مثال النرويج.  

 طرف ذلك من أكان سواء اجلادة الوطنية واملعضالت األمور من أا على املرورية للحوادث النرويج يف ينظر

 املؤدية املرور عامة وحوادث بصورة املرور حوادث أن من الرغم على هذا النروجيي، اتمع طرف من أو احلكومة

  م  2006 سـنة يف تتعـد ملحيـث  العـامل  يف واإلصـابات احلـوادث أقـل مـن تعتـرب النـرويج يف جسـدية إلصـابة

 املـرور حـوادث قتلـى عـدد يتعـد (    ومل جسـدية أضرار إىل أدى فقط حادثاً  وأربعني واثنني مئتني نعم( 242)

 يقـارب النـرويج سـكان عـدد أن مـع54قتـيال  (226) وعشـرين ةوست املئتني م 2006 سنة النروجيية اململكة يف

 جند مثالً  حبيث املرور لقواعد وتطبيقاً  تقيداً  شعوب العامل أكثر من النروجييون يعد كذلك∗ نسمة ماليني اخلمس

 مـا إىل م 2007 سـنة ارتفـع و (% 84 ) نسـبة بشـكلي م 2004 سـنة يف األمـان كـان حـزام اسـتعمال أن

 كانـت النسـبة فـإن الصـغرية واحلواضـر الريفيـة املنـاطق أمـا يف احلضـرية املـدن يف وهـذا (% 89.4 ) نسـبته

 املثـال النـرويج تعتـرب وعليـه55م 2007 سـنة يف(93.7%)  إىل وارتفعـت م، 2004 سـنة يف (% 91.4)

  .حوادث املرور من الوقاية جمال ويف املرورية السالمة جمال يف به يقتدى الذي
                                                 

54 HALDORSEN, IVAR, «Depth Analysis of Fatal road Accident», in NORDIC Road andTransport Research 
(Review) No. 2 – 2008, LINKOPING, (SWEDEN), p. 8. 

  http://www.cia.gov./Library/publications    (754.446.14) 2008هذا النروجيية اململكة سكان عدد ∗
  

  55 WATERLOO CECILIE, «Traffic Safety campaigns in Norway, in NORDIC Road and Transport Research 
(Review) no. 2 – 2008. LINKOPING, (SWEDEN), p. 34. 
(**) National Annual Report of the Accident Group – 2006» 



 

 وعياً  يف العامل املواطنني أكثر من )عامة بصورة اإلسكندنايف للمواطن احلال هو كما( النروجيي املواطن ويعترب     52

 احرتافية جهود لكنها اال هذا يف مضنيه جلهود نتيجة كان بل فراغ من يأت مل وهذا املرورية بالسالمة وإدراكاً 

 تكـن مل إن( العـامل يف أفضـل البيانـات مـن هـي النروجييـة اململكـة يف املروريـة والبيانـات املعطيـات وفعالـة وواقعيـة

 يف املـرور حـوادث عـن الناجتـة معـدل للوفيـات أقـل لـديها النـرويج أن منهـا يتضـح حيـث) االطـالق على أفضلها
  .)م 2008 سنة معطيات من انطالقاً ( العامل

 والوقايـة والتوعيـة املـرور، وقـيم ثقافـة ونشـر تـدعيم جمـال يف العـامل يف املسـامهني أكـرب مـن أيضـاً  النـرويج وتعتـرب 

  .اال هذا من وبرامج ومتويل خربة من وتقدمه قدمته، مبا وذلك النامية الدول يف املرورية
 وأسـلوب بطريقـة واملعـارف املعلومـات نشـر مـن تنطلـق أـا إىل نشـري النـرويج يف الوقايـة جمـال إىل وبـالعودة    

 املروريـة احلـوادث مـن أصـالً  مسـتقاة تكـون واملعلومـات املوقفـة الظرفيـة احلمـالت علـى تعتمـد وال مسـتمر احرتايف

  )النرويج يف حدثت اليت( نفسها

جهـاز  وهـو (NPRA)خمـتص  جهـاز بواسـطة وذلـك املروريـة والسـالمة بـاملرور املتعلقـة العلميـة املعـارف ومـن
  .الغرض هلذا النروجيية احلكومة أنشأته املرورية السالمة يف خمتص احرتايف

 وهـي والسالمة املرورية للوقاية الوطنية اإلسرتاتيجية جمال يف جداً  متطورة وقائية خطة النروجيية احلكومة قدمت  

  2010 يف سـنة تطبيقهـا ويبـدأ م 2008 سـنة يف اعتمـدت اخلطـة هـذه  )سـنوات عشـر ملـدة( عشـرية خطـة

  .  56م 2019 سنة يف وتنتهي
( National Transport Plan- NTP) احلـوادث عـدد ختفـيض هـو الوقائيـة اخلطة هذه من واهلدف 

 مـدة يف الثلـث مبقـدار املروريـة، احلـوادث عـن النامجـة اجلسـدية اإلصـابات عـدد ختفـيض اخلصـوص وعلـى املروريـة

 مثـاين مـن أقـل إىل م 2008 سـنة إصـابة ومئتـني ألـف  1200 حنـو مـن ختفيضـها يعـين مـا وهـو سـنوات، عشر

  .57 2020 سنة حبلول إصابة800 مائة
 مـا اخلطة وهـو هذه مصدر له يشري كما الصفريه للنقطة الطريق بداية عن عبارة هي النروجيية الوقائية اخلطة    

 ما مرات عشر تفوق ميزانية اخلطة هلذه خصصف املرورية احلوادث جمال يف وفيات صفر إىل الوصول حماولة يعين

  .58)م 2007 سنة يف( السابق يف عليه كانت
 قدر أكرب إىل حتقيق عامة بصورة ودف متكاملة نقل إسرتاتيجية بل متكاملة خطة هي النروجيية الوقائية واخلطة

 النقـل يف جمـال الرفاهيـة مـن قـدر وأكـرب املـرور نظـام جمـال يف الفاعليـة مـن قدر وأكرب املرورية والسالمة األمن من

  .عامة بصورة والنقل العمومي
 النرويجية الوقائية للخطة األساسية المحاور  �

 خصيصـاً هلـذا أعـدت ميدانيـة وأحبـاث دراسـات مـن )النروجييـة اإلسـرتاتيجية أو( الوقائيـة اخلطـة انطلقـت :أوالً 

 ومن النرويج يف املرور أنظمة جمال ويف املرور حوادث جمال املرتاكمة يف والبيانات املعطيات من وانطلقت الغرض

  ؛العامل عرب وأنظمته املرور جمال يف واملستجدات والعلوم املعارف
                                                 

56 Gabreilsen, op.cit, p. 8 
57 Ibid 
58 Ibid 



 

 النـرويج املـرور يف حـوادث ومسـببات عوامـل حـول واملعارف املعلومات نشر على النروجيية اخلطة اعتمدت :ثانياً  53

  ؛اال هذا يف املتوفرة والبحوث والدراسات املعطيات حتليل من انطالقاً 
 السـلبية، السـلوكيات )كبح( وتثبيط   املرور جمال يف اإلجيابية تعزيز السلوكيات إىل النروجيية اخلطة دف :ثالثاً 

اإلجيـايب وكـبح السـلوكيات  وتعزيـز السـلوك واملعـارف  املعلومـات نشـر بـني املزاوجـة يعـين  مـا املـرور وهـو جمـال يف
  ؛(16-24)سنة   وعشرين أربع إىل عشرة، السادسة سن يف الشاب األوىل بالدرجة وتستهدف السلبية
 احلـوادثإىل  )تـؤدي قـد الـيت أو(  املؤديـة العوامـل ورصـد مبعرفـة خـاص بشـكل النروجييـة اخلطـة اهتمـت رابعـا:ً 

 باحلفـاظ واهتمـت بالدرجـة األوىل اخلطـر عوامـل معرفـة أي  )جسـدية أضـرار(  بشـرية أضـرار عن املسفرة املرورية

  ؛النروجيية يف اخلطة ) أوالً  تأيت اإلنسان قيمة( األوىل  بالدرجة البشرية احلياة على
 الرتبويـة كأفضـل املؤسسـات علـى واعتمـدت احملرتفـني علـى التطبيق اإلعداد يف النروجيية اخلطة اعتمدت :خامساً 

 املعهـد مـثالً  هـذه اخلطـة إعـداد يف شـارك مـن مجلـة ومـن واملعـارف املعلومـات ونشـر للتوعيـة  )مكـان(  جمـال

  ؛النقل القتصاديات النروجيي
املـروري  السـلوك حـول  )املكتوبـة(  اإلرشـادات مـن مجلـة تقـدمي علـى عمليـاً  النروجييـة اخلطـة اعتمـدت :سادسـاً 

 أنفسهم هم وأن يطبقوها يعرفوها أن السائقني على جيب اليت املرورية السالمة وتدابري إجراءات وحول املطلوب 

  ؛ذلك يف املساعدة والتكنولوجيات  التقنيات إىل باإلضافة
 املروريـة والـيت السـالمة حتسني شأا من اليت امليدانية التدابري من مجلة على الوقائية اخلطة أيضاً  اعتمدت :سابعاً 

 والتقاطعـات والشـوارع  واملمـرات الطـرق حتسـني ومنهـا املختصـة  اجلهـات كـل طـرف مـن فعليـاً  تطبـق أن جيـب

  ؛السابقة الدراسات حلوادث املرور حسب مسرحاً  كانت اليت الراجلني وممرات العبور  ونقاط الطرقية
 اخلاصـة بالسـائقني واملعلومـات واإلرشـادات التـدابري مـن مجلـة إعـداد علـى أيضـاً  النروجييـة اخلطـة اعتمـدت :ثامناً 

  ؛املرور وقوانني وأنظمة والشوارع بالطرق خاصة وأخرى باملركبات وأخرى
نشـر  ويف الوقائيـة، احلمـالت جمـال يف ـا لالسـتعانة  )احرتافيـة(  خاصـة ووسـائل معـدات إعـداد مت :تاسـعا

 مـا فمنهـا االجتماعيـة املسـتهدفة الفئـات بـاختالف ختتلف املساعدة والوسائل املعدات وهذه املرورية  املعلومات

 هو ما ومنها التوزيع  لغرض هو ومنها ما املتعدد  لالستعمال خمصص هو ما ومنها واحدة، مرة لالستعمال هو

 اخلطـة يف وأدوارهـم مهـامهم يناسـب مبـا التطبيقيـة وتـأهيلهم الفـرق إعـداد ومت فقـط  العـرض أو الشـرح لغـرض

  ؛الوقائية
والتقيـيم  )اخلطـة تنفيـذ بـدأ قبـل ( القبلـي التقيـيم يشـمل والتقيـيم اخلطـة، مـن كجـزء التقيـيم، اعتمـاد مت :عاشـرا
  .59اخلطة من االنتهاء بعد والتقييم  اخلطة تطبيق خالل

  
  

                                                 
59  LOTUEIT, SIGURT, «Road Safety in Transport Agencies, input to the NORWEGIAN National Transport plan – 
2010 – 2019», In Nordic Road and Transport Research (Review) No. 2 – 2008. LINKOPING (SWEDEN). 
- WATERLOO. CECILIE, (NPRA – lidhein – NORWAY) «Traffic Safety campaigns in Norway», in. NORDIC Road 
and Transport Research, op. cit 
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فإن حوادث املرور كاألمراض اليت يصاب ا اإلنسان ليست جمـرد صـدفة  حسب املنظمة العاملية للصحة ،      
  بل تأيت يف أغلب األحيان يف ظروف معينة و حمددة و معروفة .

ففي اجلزائر  و بالرغم من أن هذا املوضوع كـان منـذ زمـن حمـل الدراسـة  إال أن الوقايـة املروريـة مل تضـبط بصـفة   
ـــة ـــة للوقاي ـــة فالوضـــعية احلالي ـــوم  إذ نشـــهد ارتفـــاع لعـــدد حـــوادث املـــرور  حقيقي ـــزداد خطـــورة يومـــا بعـــد ي ـــة ت املروري

و الوقايــة  واحلالــة الســيئة للطرقــات  )مقــاييس (وضــحاياها وذلــك لغيــاب سياســة وقائيــة و اســتثمارها يف إجــراء 
 ،إشارات مرورية غري مالئمة  وقدم حظرية السيارات و عدم احرتام قانون املرور والسلوك الغري احلضاري للسـائق 

  باإلضافة إىل غياب التنسيق يف إطار مؤسسايت ملواجهة ما يصطلح على تسمية "اإلرهاب املروري". 
يانة الطرقــات و إعــادة ضــبط لإلشــارات البــد أن تشــمل الوقايــة املروريــة إعــادة النظــر يف  البنيــة التحتيــة و صــ

  املرورية و يئة ووضع جتهيزات حلماية املشاة و املركبات .
كما البد مـن اختـاذ إجـراءات وقائيـة أخـرى هامـة مثـل الرتبيـة املروريـة أي تربيـة الناشـئ علـى الوقايـة املروريـة و       

التعريفات ومنظومة مجع املعطيات املتعلقة حبوادث  إجراءات مراقبة املركبة وتكثيف الردع إضافة إىل ضرورة توحيد
املرور ، سواء بالنسبة للمختصني يف األمن املروري من أجـل متكيـنهم مـن حتليـل الظـاهرة بدقـة أو بالنسـبة ألعـوان 

  من املروري ملساعدم على القيام بعملهم يف جمال الوقاية املرورية على أكمل وجه.األ
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  الثانيالفصل 

  
  

جنكينز في تحليل الس�سل الزمنية -منھجية بوكس

  العشوائية

  
  
  
  
  
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 

56 II-  جينكينز في تحليل السالسل الزمنية العشوائيةجينكينز في تحليل السالسل الزمنية العشوائيةجينكينز في تحليل السالسل الزمنية العشوائيةجينكينز في تحليل السالسل الزمنية العشوائية-منهجية بوكس منهجية بوكس منهجية بوكس منهجية بوكس  
  

 وسـائل اإلقنـاع و الكميـة القيـاس طـرق اسـتخدام هـو الدراسـات و البحـوث يف العـام االجتـاه أصـبح لقد

 حتليـل اإلداريـة و و االجتماعيـة للظـواهر العامـة االجتاهـات إبـراز و اخلصـائص لتحديـد ذلـك و اإلحصـائية

  .متحيز غري موضوعي أساس على الظواهر بني املتبادلة و املتشابكة العالقات
من خالل هذا الفصل سوف نقوم بعرض خمتلف املفاهيم املتعلقة بدراسة ظـاهرة حـوادث املـرور منهـا النظريـة 

  هذا الفصل إىل ثالث مباحث نلخصها فيما يلي :والقياسية حيث قسمنا 
  املبحث األول :النماذج املستعملة لظاهرة حوادث املرور؛ 

  املبحث الثاين :أسلوب السالسل الزمنية يف التنبؤ ؛
 جنكيز يف حتليل السالسل العشوائية. -املبحث الثالث:منهجية بوكس 
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 II -1 –  النماذج المستعملة لظاهرة حوادث المرور 
  

-1-1-II حوادث المرورنماذج  أنماط  
 أنميكـــن املســتعملة ات عطيـــاملة، تفســريي جممـــوعتني رئيســيتني: منـــاذج وصــفية ومنـــاذجإىل نمــاذج تصــنف إن ال

 وشدا وكذلك احلوادث عدد على ستندت ذجو نمنية البُ ف ةزمنيالسل سالال قوم علىيوالتنبؤ  أو جزئية، ةكليتكون  
  يا.الضحا
  

-1-1-1-IIيةوصفالنماذج ال   
 درجةدون الكشف عن  ةوصف العالقة بني املتغري التابع واملتغريات التفسرييب يسمح لنا يلوصفانموذج إن ال

ية املطــورة، يف جمــال حــوادث املــرور هلــا أشــكال خمتلفــة، منهــا منــاذج كثــري حــدود لوصــفاذج انمــال. ةســببيال عالقــةال
 معطيـاتحالـة  سـية ومنـاذج السالسـل الزمنيـة، يفأُ مناذج  يف احلسبان االجتاه العام يف الفرتة القصرية، أيضاتأخذ 
  تطورات عدد احلوادث والضحايا. حتليل من أجل ،ومسياملل يعدبعد الت ستخدمت، ةشهري

واملتوســـطات  منــاذج االحنــدار الــذايتهــي مــن نــوع  وصــف هــذه الظـــاهرة يف شــيوعا األكثــر يةلوصــفا النمــاذج
، Box-Jinkinsمـن طـرف  1970طـورت يف سـنوات ،  60ARIMAاملتحركة التكاملية ويرمز هلـا بـالرمز

واملشـاهدات  tهذه النماذج تعتمد على سالسل مستقرة يف الزمن وذات عالقة ثابتة بني املشـاهدات يف اللحظـة 
املتوسـطات  منـوذج) و ARاالحنـدار الـذايت (اليت سبقتها، حيث نوعني من النمـاذج يعطيـان هـذه العالقـة، منـوذج 

أمهية هذه النماذج أا ال حتتاج إال إىل معطيات السلسلة املراد حتليلها. جرب هـذا النـوع مـن )، MAاملتحركة (
ذه هلــــ النمــــاذج الوصــــفية فقــــطيف بريطانيــــا ولكنــــه مل يتطــــابق مــــع التطــــورات احلاصــــلة، فهــــو يعتــــرب مــــن النمــــاذج 

 .61الظاهرة

 
-2-1-1-II فسيريةتالماذج الن   

مـن واملتغري التـابع.  ةبني املتغريات التفسريي وجود عالقة ض فرضيةأو رف بالتأكدتفسريي يسمح لنا النموذج ال
الطـرق، هـذه  أمـنيف جمـال . املتغري التـابعيصف عدد املتغريات التفسـريية املرتبطـة بـ تفسرييالنموذج املفرتض أن ال

ــــق حلــــخطــــر الطــــرق وضــــحايا ا تطــــورالنمــــاذج تســــتخدم عــــادة لشــــرح  ــــف العوامــــل  إدخــــالوادث، عــــن طري خمتل
عوامـل وسـيطة كـاملتغريات الصـماء. هـذه املتغـريات الصـماء ، وكذلك يةتنظيمالة و املناخي ة،الدميوغرافي ،االقتصادية

تبعـا النعـدامها أو وجودهـا لكـل  1أو  0متثل عموما قياسات اآلمان (مثل وضع حزام األمـن فهـي تأخـذ القيمـة 
  مشاهدة).

                                                 
60: Auto-Regressive Integer Moving Average  
61 : Slimane HIMOURI, Modèle théorique de suivi de l’insécurité  routière en Algérie 1970-2002, Thèse de doctorat 
d’Etat, Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed BOUDHIAF, Faculté d’architecture et de génie 
civil, 2005, PP 47-48.  



 

عدد القتلى، عـدد املركبـات، حجـم اتمـع. مث تتـابع أعطى أول عالقة بني  62Smeed) 1949( منوذج 58
 Gaudryحيـث ظهــرت النمــاذج الكليــة خلطـر الطــرق يف بدايــة الثمانينــات، منــوذج  .تطـور عــدة منــاذج تفســريية

ت املقطوعة واخلطـر (عـدد كيلومرتاحيث أدخل العالقة بني عدد ال جعي) الذي يعترب مبثابة النموذج املر 1984(
  .63) بتطوير منوذج أسي1987( Minterمث قام  القتلى)،

العوامـل اخلارجيـة علـى تطـور أثري تـََتابع تطور النماذج حيث اتسمت بالتعقد من اجـل تفسـري أحسـن وتقـيم تـ
بإدخــال العديــد مــن املتغــريات التفســريية كخصــائص املمــرات، الظــروف املناخيــة ومعــدل  مؤشــرات خطــر الطــرق
. يف السنوات األخرية مت بناء عدة مناذج تعتمـد علـى املعطيـات الشـهرية اجلزئيـة يف العديـد شرب الكحول وغريهم

 .64من البلدان
 

-3-1-1-IIالطريق  خطرو  عرضالت  
 جسـامةق و يـالثالثـة، التعـرض، خطـر الطر  األبعـادباسـتخدام  تهاميكن وصـفها أو منـذج حوادث املرورمشكلة 

ة على أساس جمرى األحداث قوم النمذجت. )Gaudry )1984لـ  DRAG، على هذا قام منوذج وادثاحل
التعـرض وخطـر بداللـة  اياالضـحو عـدد احلـوادث  كـل مـن  ريفسـي ذضـحايا، والـالحـوادث أو  اليت أدت إىل وقوع

 الطريق. 

  الطرق على النحو التايل :  انعدام أمنمشكلة  )Rumer )1999يُعرف 
  .خلطرا × عرضالت =وادث عدد احل           

  اجلسامة.× خلطرا × عرضالت =عدد الضحايا             
املهـم التمييـز ، مـن يف وضـعيةحتسـن  هنـاك كـان  إذا لألمن يف الطرق أو مـن أجـل معرفـة العام لتشخيصعند ا

  .وادثاحل خطرللحوادث و  بني مفهومني التعرض
ر على العموم موجود يف مجيع أنواع وسائل النقل يتمثـل يف تكـرار الَسـري، وهـو يفَسـ 65للحوادث عرضتالإن  

حاصـل عـرف بأنـه فيُ الطـرق  أما خطر عوامل خارجية أخرى.بكيلومرتات املركبات (املسافة املقطوعة). وهو يتأثر ب
                   التعرضب ة نسبياتعلقاملستخدم لقياس مستوى سالمة الطرق يوكثريا ما  ،التعرضعلى عدد احلوادث  قسمة

   حوادثلل عرضالت /وادث احل = عدد وادثاحلخطر 
إن املؤشــر العــادي خلطــر الطريــق مــن وجهــة نظــر النقــل هــو  ، خطــر الطريــق زادالتعــرض  ه كلمــا زادنــأنالحــظ 

إن هـذه النسـبية يـدعمها جتريـب العديـد مـن منـاذج جزئيـة الكيلـومرتات، ×معدل احلوادث بالنسبة آلالف املركبات

                                                 

62  :3

1
2 )(0003.0 NPF  : عدد السكان.P: عدد املركبات؛ Nتلى؛ : عدد القF؛ حيث أن =

  
abc:حيث أن 63  )(اخلطر  Ftالقتلى عدد ؛ت املقطوعةكيلومرتا) عدد الVt(ثوابت مقدرة،  ,,

   
64 : Slimane HIMOURI, Modèle théorique…, Idem, pp 49-50. 

  .ضحاياالعدد  عدد احلوادث وبجب مو ارتباط  هو ذو، و املقطوعة كيلومرتاتعدد الب يقاس مبسافة سري املركبات اليت يعرب عنهاالتعرض للحوادث، :     65

 

 



 

، حيـث قيـخلطـر الطر  كمتغـري ُمفسـرعـرض  تال رجادث. يف بعـض النمـاذج يـدو احلـوقـوع ل مقبول خطرعند مستوى  59
  ملكافحة خطر الطريق. ةكوسيلالتعرض  احلد من تعتمد أساسا على الطرق  أمن اتسياس أن أغلب

-2-1-II أهم النماذج المستعملة لظاهرة غياب األمن المروري :  
تعتمــد هــذه الدراســات علــى معاجلــة السالســل الزمنيــة اخلاصــة بعــدد احلــوادث و ضــحاياها املســتخرجة مــن     

ئية نوعا مـا معقـدة ،حيـث توجـه تطـور النمذجـة يف هـذا اـال حنـو معطيات حوادث املرور بواسطة مناذج إحصا
و امليكانيزمـات الـيت   كما أنه مـن الضـروري وصـف وفهـم السـريورة ثالث حماور رئيسية :سنوية ،شهرية ويومية .

  تتطور ا هذه الظاهرة حىت نتمكن من شرح التغريات اليت حتدث يف املنحىن.
تقوم هذه النمـاذج بوصـف و شـرح السلسـلة يف املاضـي قبـل إعطـاء التقـديرات لتطورهـا يف املسـتقبل  الفكـرة     

وبالتـايل بتمثيـل السلسـلة يف    t-1 تتأثر حباالـا  tاألساسية وراء هذا املفهوم هي أن حالة السلسلة يف الوقت 
  . )املاضية (لسابقة والتنبؤ حبالتها يف املستقبل عن طريق احلاالت ا tالوقت 

مـــن أجـــل ضـــبط ظـــاهرة حـــوادث املـــرور، ودمـــج كـــل حمـــاوالت النمذجـــة هلـــذه األخـــرية ،كـــان مـــن الضـــروري    
املتعلقـــة بالنمذجـــة يف جمـــال األمـــن املـــروري ،فقـــد تصـــور البـــاحثون و  )املقاربـــات  (اســـتعراض تـــاريخ األعمـــال 

قصد الوصول لفهم جيـد ألسـباب اخللـل الكـائن يف  املختصون الكثري من النماذج و االحصائيات هلذه النماذج
  نظام النقل الربي .

ـــة التنبـــؤ بعـــدد حـــوادث املـــرور و عـــدد ضـــحايا مـــن أجـــل تقيـــيم أثـــر     لقـــد مت تقـــدير العديـــد مـــن النمـــاذج بغي
 اإلجــراءات املتخــذة يف جمــال األمــن املــروري عــرب العــامل .تتطلــب املراجعــة الشــاملة لكــل األعمــال و النمــاذج الــيت

وجدت عرب العامل .تتطلب املراجعة الشاملة لكل العمال و النماذج اليت وجدت عرب العـامل جهـد  وقـت كبـريين 
هلــذا ســنتطرق فقــط إىل النمــاذج و األعمـــال الــيت يبــدو تطورهــا واعـــدا و نستعرضــها حســب التصــنيف الـــزمين : 

  النماذج السنوية ، النماذج الشهرية و اليومية .
    

-1-2-1-II ج السنوية :النماذ  
الرائد و السباق يف دراسة النماذج السنوية ،حيـث أعطـى العالقـة األوىل سـنة  Smeed 66يعترب  •
وهــذا بعــد دراســته لتطــور معطيــات  (P)،وعــدد الســكان  (N)، عــدد املركبــات  (F)بــني عــدد القتلــى  1949

ثـالث بلـدان .  العالقـة هـي  يف  1946 سـنة ىلإ 1909نطالقا من سنة إالنمو الدميوغرايف وحظرية املركبات 
βαPANF                  كالتايل: =  

بداية السبعينيات عكفت العديد من األعمال علـى أثـر اإلجـراءات األوىل املتخـذة يف جمـال األمـن املـروري يف    
  سبة الكحول يف الدم .و املتعلقة بااللتزام بوضع حزام األمن ، حتديد السرعة و اإلجراءات املتعلقة بتخفيض ن

هذه األنواع من النماذج اليت تقيم أثر العوامل اخلارجية على تطور مؤشرات اخلطر الطرقي كانت  •
، أيــن طــور منــوذج خطـي يعــرف نســبة احلــادث بـــ  1975ســنة  ,Pellzmanskحمـل دراســة مــن قبــل الباحـث 

                                                 
66    Sylvain LASSARRE "Le cadrage méthodologique d'une modélisation pour un suivi de l'insécurité routière ", 
synthèse INRETS, N° 26, Octobre 1994 France 



 

اســتخلص عــدم فعاليــة سياســات  مثَ كيلــومرت و هــذا باعتمــاد علــى الكثــري مــن املتغــريات التابعــة ومــن   x:مركبــة  60
   ؛األمن املروري يف ذلك الوقت

علــى أــا منــوذج تــدريب Smeed  حيــث تــرجم معادلــة 1987ســنة   Minterجــاء بعــد ذلــك  •
(Model d'apprentissage ) إذ يطور منوذج أسي يدمج فيه عدد مركبـات  من نوع لوغارمتي ،x   كيلـومرت

  كمقياس للعرضة للخطر ؛  67مقطوع تراكمي 
أن منـاذج النسـب السـنوية لعـدد القتلـى يف كـل  Oppe et Koomstr اعتربا كـل مـن 1990سنة  •

 مركبة يف كيلومرت ،مكمل بنماذج املسافة املقطوعة ستفتح اال لصنف أخر من النماذج 

ســنويا  )القتلــى (؛ فــالتنبؤ لعــدد احلــوادث  (L'adaptation)و هــي النمــاذج املفســرة يف إطــار نظريــة التوافــق 
يف نســبة التعــرض للخطـــر و املقاســة بعــدد املركبـــة يف  )القتلــى(حنصــل عليــه عــن طريـــق ضــرب عــدد احلـــوادث 
  ؛ tالكيلومرت . هذه النسب تتأثر أسيا مع الزمن 

يف العديد مـن البلـدان األوروبيـة  )القتلى  (ليتها يف جمال التنبؤ بازدياد عدد احلوادث أظهرت هذه النماذج فعا  
  ؛1972أمن املروري لسنة يف ظاهرة الال 68،كما أظهرت قدرا على توضيح انقالب االجتاه 

يف سلسـلة سـنوية املسـافة املقطوعـة لكـل سـاكن يف الواليـات املتحـدة  1984سـنة   Haightحـدد  •
، فســر هــذا االخنفــاض علــى أنــه مؤشــر  1997، حيــث وجــد نقــص يف وتــرية التزايــد ابتــداءا مــن ســنة األمريكيــة 

  شباع الطلب على التحرك املروري ؛لبداية إ
يف تنافس و سـباق  )1980إىل  1945من  (سنة  35كان كل من األمن املروري و التحرك املروري منذ      

كيلــومرت مقطــوع يــنخفض ، كــان التحــرك املــروري يتطــور   متعــارض ، يف حــني كــان اخلطــر بــأن يقتــل شــخص يف
  ؛بنفس الوترية و قد اختل هذا التوازن تدرجييا يف الدول الصناعية بسبب عودة االرتفاع يف حركة السري

من خاصية هذه النماذج أا ال تدخل املتغريات اخلارجية ، فهي تقتصر على املتغريات الداخلية فقط لثالوث    
  وعلى ضوء هذه النتائج تطورت عدة مناذج أخرى.  )عرض، احلادث ، الضحية الت (اخلطر 

حــوايل مخســة عشــر منــوذج ــدف شــرح تطــور نســبة القتلــى الســنوية  1989ســنة   Zlatoperراجـع  •
ــــدراجات  (لســــائقي املركبــــات اخلاصــــة و الركــــاب و ملســــتعملي الطريــــق اآلخــــرين  يف  )املشــــاة ، مســــتعملي ال

  تلف تأثريات اإلجراءات األمنية ؛الواليات املتحدة األمريكية ، كان اهلدف منها تقييم خم
 نظام التعويض بني اخلطر إحدى املقاربات اليت ختص  1982سنة   Wildكما طور  •

ويصـف سـلوك  ( L'homéostasie)ترتكز هذه املقاربـة علـى نظريـة جتـانس االتـزان املتعلقـة بـاخلطر  و األمن 
فاملسـتعمل يغـري مـن طر املأخوذ عند اسـتعمال الطريـق بني اخلطر احملبذ و اخل )مبطابقة  (ستعمل  كتصحيح امل

  ول إىل حد معني من اخلطر احملبذ ؛سلوكه بغية الوص

                                                 
67Véhicule-kilomètre parcourus cumuler. 

، ذلك أنه قبل هذا  1972ى الذي سجل سنة يزداد عدد القتلى إذا كان االرتفاع النسيب للمسافة املقطوعة أكرب من نسبة القتلى ،هذه املرتاجحة تفسر اتقالب االجتاه يف عدد القتل 68
  ة اخنفاض عدد القتلى يف املدى الطويل لتنقلب بعد ذلكالتاريخ نسبة ازدياد املسافة املقطوعة كانت أكرب من نسب



 

منوذجــا نظريــا  1993ومــن معــه ســنة  Underwoodنواصــل يف نقــس ســياق التحليــل حيــث قــدم  • 61
املسافة املقطوعة و الرضا الـذي يتـأتى عنـد عمليـة القيـادة ، فالسـائق يدمج فيه باإلضافة لألمن املروري ،وقت 

يــدفع لتثبيــت أو زيــادة حــد املنفعــة عنــده وذلــك بالتــأثري علــى اخلطــر املــأخوذ . النقــد األساســي هلــذا النــوع مــن 
وذ املأخالنماذج يرتكز على عدم توفر أحباث جتريبية كافية تسمح بتأكيد العالقة بني التصور النظري للخطر و 

 وتغيري السلوكيات عند السياق ؛

ســي اعتمــدت احملاولــة األوىل للنمذجــة املرتكــزة علــى املقاربــة اجلزئيــة حلــد منفعــة الســائق علــى إثــراء النمــوذج األُ     
  لنسبة القتلى و ذلك بإدخال جمموعة من املتغريات اخلارجية املرتبطة بعوامل اخلطر و املمثلة 

  فيما يلي: 
  ؛ تكلفة احلادث - 
 متوسط الدخل؛ - 

 استهالك الكحول لكل شخص ؛ - 

 ؛ )25-15(نسبة الشباب - 

 السرعة املتوسطة يف املناطق الريفية ؛ - 

 مؤشر االنتاج الداخلي اخلام ؛ - 

 مقاييس الشغل و البطالة ؛  - 

 أزمة النفط . - 

  ميكن أن تكون مرحلة حتديد النموذج سيئة ، حىت و لو كان التصحيح يف الفرتة احملددة جيدا      
و الســبب يف ذلــك عــدم األخــذ بعــني االعتبــار بعــض املتغــريات ؛كمــا أنــه مــن الصــعب أن نتحصــل علــى منــوذج 

  صلب قابل للتنبؤ مع االبقاء على التعقيدات اخلاصة باستعمال عوامل اخلطر .
االقتصــادية علــى اخلطــر –يف منوذجــه تــأثري العوامــل االجتماعيــة  1984ســنة   Partykaدرس  •

بعـني االعتبـار البطالـة و التشـغيل  1991سـنة  Partykaه اجلديدة ؛ يف صيغته اجلديدة أخذاملروري يف صيغت
وزمالؤه بدراسة نقدية لنماذج سنوية للخطر املروري من أجل   Hakimيف نقس السنة قام ، و وحتديد السرعة 

 التوصل لعوامل اخلطر األساسية و اليت تعطينا معامالت هلا مدلولية

و عـدد   نموذج ؛ إن التعرض للخطر معرب عنه باملسافة املقطوعة مرتبط إجيابيا بعـدد احلـوادثو هلا ثقل يف ال 
  القتلى ؛

حيبــذ منذجــة مؤشــرات اخلطــر بصــفة مباشــرة حســب املســافة املقطوعــة بــدال مــن نســبة احلــوادث و القتلــى الــيت    
يف (و التعـرض للخطــر و الـيت نــادرا مـا ميكــن حتقيقهـا عمليــا  )الــوترية  (تسـتلزم عالقـة خطيــة بـني تكــرار احلـادث 

  . )احلالة التطبيقية 
جيــب أن يشــتمل كــل منــوذج علــى متغــريات يســتطيع متخــذو القــرار عــن طريقهــا أن يــؤثروا علــى اخلطــر ألطرقــي    

؛ميكـــن هلـــذه املتغـــريات أن تكـــون ســـلوكية مرتبطـــة بعوامـــل اخلطـــر مثـــل الســـرعة و الكحـــول كمـــا ميكـــن أن تكـــون 



 

دم و ، مراقبــة نســبة الكحــول يف الــ متغــريات تــدخل مثــل مقــاييس التشــريعية أو القانونيــة النتعلفــة بتحديــد الســرعة 62
  . يكون تأثري هذه املتغريات يف العموم إجيايب انتقايل وضع اخلوذة بالنسبة للدرجني

  أو دائم .
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واليت تستعمل أساسـا لتقيـيم  ARIMAتعتمد معظم النماذج الشهرية على بنية النماذج املختلطة الفصلية       
رعة أو سـء القـانوين لألمـن املـروري علـى مسـتوى البلـد أو علـى مسـتوى شـبكة الطرقـات كالتقليـل مـن الأثر اإلجـرا

  .إجبارية وضع حزام األمن 
منوذجا خمتلطا على سالسل فصلية املتعلقة بعدد القتلى املرتبطة  1979سنة   Bhattacharyaقدر  •

 األمن يف كويزالند يف اسرتاليا ؛ باستهالك البنزين بإدخال إجراء يقيس أثر إلزامية وضع حزام

يف التكسـاس ،منـوذج يقـدران مـن خاللـه أثـر  1977سـنة  Wikousky et Heckardإقرتح كل مـن     •
 1968كل من أزمة النفط و حتديد السرعة على نسبة القتلى احملسوبة يف كل من مركبة يف كيلومرت من جانفي 

تقيــيم األثــر علــى حــوادث املميتــة املرتبطــة بارتفــاع  يف  ARIMA. ســامهت منــاذج  1975إىل غايــة ديســمرب 
  الســـن القـــانوين الـــذي يســـمح بتعـــاطي املشـــروبات الكحوليـــة يف الكثـــري مـــن الواليـــات األمريكيـــة مثـــل منـــوذج

wagenear ,maybee ؛  
مبركبــة فصــلية  (modèle d'ajustement)، اســتعمال منــوذج التعــديل  Scott،فضــل  1983ســنة  •

ك من أجل منذجة لوغاريتم العدد الشهري للحـوادث مبركبتيـة، مقسـمة حسـب طبيعـة املركبـات ومتغرية تابعة وذل
  يف بريطانيا العظمى؛ 1978ىل غاية إ 1960املتورطة ،صنف الشبكة وخطورة احلادث ،وهذا من سنة 

  ؛الشهرية على السالسل ARIMAاالحندار اخلطي هو أيضا ناجع مثله مثل مناذج  Scottحسب  •
 منذجة سلسلة حوادث املرور شهر بشهر لثالوث اخلطر: 1985،سنة  Gaudryضل ف •

)احلـــوادث  )تكـــرار (تـــردد   عـــرض ،ت )tN a  ونســـبة اخلطـــورة( )tg

aτ  بشـــكل بنيـــوي قـــوي ، اهلـــدف منـــه تفســـري
جل "حتديد وجود قابلية االستبدال بني خمتلق مركبات خطر السياقة أالظاهرة أكثر منه تنبؤ بالظاهرة و ذلك من 

هــي  DRAG2. 1991إىل سـنة  1956يف كيبـاك مــن سـنة  DRAG1(agréré) 69يف منـوذج جممـع 
  الصيغة املنقحة وكيباك.

صحح  SNUSS-1يف أحناء العامل ، منوذج مشابه يسمى  DRAGكما تطور العديد من النماذج من عائلة      
  .1993سنة   Gaudry et Blumعلى سالسل مكونة من عدد احلوادث و القتلى يف أملانيا من قبل 

،منــــــوذج زمــــــين شــــــهري مســــــتعرض  1991وشــــــركاؤه يف العمــــــل ســــــنة   Fridstromاســــــتعمل  •
(Transversal)  مــن أجــل دراســـة أثــر عوامــل اخلطـــر علــى عـــدة مؤشــرات شــهرية متعلقـــة بــالألمن املـــروري

 .1986إىل سنة  1974مقاطعة من سنة  19مستخرجة من 
 

 

  

                                                 
69DRAG: Demande Routière des Accidents et leurs Gravités,  
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  حيث:نادرا ما يتم التطرق إىل النماذج اليومية يف تاريخ النمذجة    

  xوزمالؤه ببحث حول حمددات النسبة اليومية للحادث يف كل مركبـة  Jovanisقام  1984سنة يف  •
وذلـك  1978كيلومرت ، للمركبات اخلاصة ، الشاحنات و املقطورات النصفية يف الطريـق السـريع ألنـديانا سـنة 

باالعتماد على االحندار اخلطي التابع للمسافة املقطوعة لستة أصناف من املركبات ونفس تركيب حركة السري يف 
  اليوم و مرتفعات الثلوج و األمطار.

املعطيــات و ذلــك باســتعمال منــوذج أكثــر مالئمــة و هــو منــوذج احنــدار ، أخــدت نفــس  1988يف ســنة  •
يـذ النمذجـة عـة و عـدد املركبـات املتورطـة .مت إدخـال حيـز التنفبواسوين لعدد احلـوادث اليـومي مقسـم حسـب طبي

عـن طريــق احنــدار بواســون معممــة يف حتليــل حــوادث املــرور يف نفــس الفــرتة الــيت اســتعملت النمــاذج البواســونية يف 
  جمموعة من املتغريات املستقلة مقدرة بطرق احتمالية .

منـوذج بواسـوين مبعامـل التبـاين بالنسـبة   1991سـنة  Fridstrom et Ingebrigtsenطـورا كـل مـن  •
لعدد احلوادث و الضحايا . كما أدخال كذلك عدد معترب من املتغريات التابعة مثل خصائص الطريق و األحوال 

الدم ،فيما بعد دخلت وسائط أخرى يف هذا النوع من النماذج من أجل حتليل عوامل اجلوية ونسبة الكحول يف 
  اخلطر بواسطة جمموعة من مؤشرات ظاهرة األمن الطرقي.
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وادث حلـ البعيـددى املـعلـى  تفسـري هـو حلوادث املرور ةنماذج الكليال املتوخى من بناء اهلدف الرئيسيإن     
لــه  بعضــهاممــا يســتلزم أن  ســتخدم يف مثــل هــذه النمــاذج،ت فســرييةمتغــريات ت ةعــد ، حيــث أنضــحاياالالطــرق و 
يف معظم ة كبرية يئحصا) إداللةمعنوية (متغريات ذات  ال تستوي إال على النماذج ة ضعيفة. وبنيةيئحصامعنوية إ
دخل يف عملنا هذا ( مثل طول الطـرق ذات ممـر، تال  ولكنها ةهمم أخرىن هناك متغريات أ، مع العلم احلاالت
سـمح ت أن ينبغـيالنمـاذج ف نتائج خمتلـ إن .ممر) لعدم توفر سالسلها الزمنية x23ممر،  2x2ممرات،  3ممرين، 

  هلذه الظاهرة. أفضلالسياسات على فهم  يواضعل
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أو يف النموذج (عدد  التابع املتغري ميثل  Yحيث ؛  Y = F (X) شكل:من هو منوذج  أيُ  إنَ  ،ومعمال على

بعـض ، والتنقـل) ةالدميوغرافيـ  (املعايري االقتصادية ةاملتغريات التفسريي شعاعميثل  Xضحايا) وأو الوادث احلنسبة 
  التغيريات السياسة. أثر  وسيطة من أجل معرفةنماذج تشمل متغريات ال

  المتغيرات التابعة -أ
عـــدد أو املميتـــة أو  اجلســـمانيةوادث احلـــيكـــون عـــدد  أنميكـــن  حلـــوادث املـــرور كلـــي ذجو يف منـــ التـــابع املتغـــري
 نسبةأو ) قتلىلاعدد  مطلق (مثال عدد على شكلهذه املتغريات ميكن التعبري عنها  ،)ىقتلالو  اجلرحىالضحايا (

  ).ةمركبألف  100لكل  قتلى معدل (عددأي 



 

يف  عملطيــة بــني عــدد احلــوادث والعامــل املســتاخل العالقــةمنــوذج يضــمن تــابع يف  متغــريك  اســتخدام معــدلإن  64
قتيـل  400 أن يكـون علـى منـوالميكـن  ةسـيار  ألـف 100ى لكـل تلق 5 فعلى سبيل املثال، فان معدل ،التقدير

 ،تســاويعــدل مامل لكــن التني خمتلفتــنياحلــ ة،مركبــ ألــف 400قتيــل و  200 أو علــى منــوال، ةمركبــ ألــف 800و
يف كثـري مـن البلـدان، عـدد القتلـى  وت قيمة اخلطر بالنسبة للمركبة حيث أن عدد املركبات غري متساوييستلزم ثب

  .Taux de Motorisation (يلارتفاع مستوى معدل اآل مع يانسب رتفعال ي
 الطبيعيــة املتغــريات أال وهــي )Hoxie )1984 هــابّين تــابع، متغــريك ملعــدلااســتخدام ب أخــرىومثــة مشــكلة 

 منهذج. و و نملل اإلحصائية ختباراتاال إجراء صعبفحينئذ ي املتغريات املستقلة،القتلى أو ط مع عدد ارتباإل ذات
درج يف يـتعـرض العامـل فـإن  ، وعليـهلضحايا كمتغريات تابعةأو ا حوادثللاملطلقة  األعداداستخدام  يفضل قدف

  ة.ر فسِ امل اتتغري امل ضمن النموذج
 غيرات التفسيريةالمت -ب

 تبىن هذه النماذج على، نفس الوقتيف اقتصادية وإحصائية ذات داللة  املدرجة جيب أن تكون املتغرياتإن 
نماذج عاملية موجودة ل ةجتميع نتائج جتريبي من ستمد هذه النظرياتتُ ، ررو فسر ظاهرة حوادث املأساس نظريات تُ 
يزيــد، املــرور اجلســمانية ان عــدد حــوادث فــ كلمــا زاد العــدد اإلمجــايل ملســافات الســري،  مــثال أخــرى؛يف ختصصــات 

مـــن د يـــز يلكـــل مركبـــة)  ةاملزيـــد مـــن التعـــرض (املســافة املقطوعـــ أنوالعالقــة بـــني هـــذين املتغـــريين مباشـــرة، ممــا يعـــين 
أخرى اختربهـا  فرضية  .ةجيابياإل صلةدعم هذا الت ةالدراسات التجريبي أنوالواقع  ،حوادث املركبات وقوع احتمال

 الســائقني عنــد األكــرباخلطــر  حيــث أمــا أكــدا أنطــر الطــرق، تتعلــق خب )Skinner )1985و Hoxieكــل مــن 
  .ةيف املناطق الريفيكذلك يف السياقة الليلية و و  ،اخلربة) عدميي(الشباب والسائقني زفة اجم األكثر
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 Loeb)األمريكيـة  الواليـات املتحـدة يف، علـى وجـه اخلصـوص 70ةمقطعيـات معطيـ نياستخدم بعض البـاحث

1987, Sivak 1983, Peltzman 1975)، زمنية سلسال معطياتباستخدام  متت معظم الدراسات أن غري 
أو   )(Peltzman 1975, Eshler 1977, Zlatoper1984 Joksch 1984, Partyka 1984)ة(سـنوي
 ,Gaudry 1984, Blum and Gaudry 1992   ( Cooper 1986, Wagenaar 1984) ةشـهري

Jaeger 1998)(،  مـا يعـرف بالبيانـات املقطعيـة  السالسـل الزمنيـة ات وعطيـامل املـزج بـني إىل اآلخـروجلـأ الـبعض
(Panel Data) (Fridstrom et Ingebrigtsen 1989, Fridstrom 1999)   

وذلــك عــن طريــق  علــى املتغــرياتإمكانيــة احلصــول و عطيــات، تــوفر املاملقطعــي هــو  لتحليــلل اإلجيابيــة يــزةإن امل
بلـــد اليف أو آخــر إىل مــن بلـــد طريقــة حســـاا  بعــض املتغـــريات ختتلــف هــذا التحليـــل أنيْشــكل علـــى  املشــاهدة؛

 هاصعب قياسمع العلم أن بعض املتغريات ي ،ة حوادث الطرقجسامثر على وترية و املتغريات اليت هلا أ وأ ،واحدال
ارتبـــاط بـــني عـــدد غـــري قابـــل للقيـــاس قـــد يـــوِهم بوجـــود هـــذا االخـــتالف  ،(مثـــل التضـــاريس، املنـــاخ، ومنـــط احليـــاة)

 تفسري النتائج.  ُيصعب، مما ةر فسِ املتغريات املاحلوادث و 

                                                 
  وهي اإلحصائيات املأخوذة يف تاريخ حمدد مثل حتقيق صرب اآلراء أو عملية جرد يف يوم معني.:  70



 

 يف نفـس البلـدفهـي نسـبيا ثابتـة  احليـاة وأسـلوبمثل املنـاخ  ليل السالسل الزمنية للمتغريات،حتأما فيما خيص  65
بغيـة إعطـاء دور  ،)سـنة 30مـن  أكثـرفـرتة طويلـة نسـبيا (إىل حتتـاج  ةات السـنويعطيـاملأن  فرتة حمددة، حيثويف 
يف لســائقني. اعلــى ســبيل املثــال يف تصــميم املركبــات، البنيــة التحتيــة ومواقــف أن حتــدث لتغــريات الــيت ميكــن  أكــرب
. املشـاهدات مـن ريسـنوات) تـوفر عـدد كبـ 10إىل  5مـن ( ةري قصـ ةزمني فرتةتتيح اختيار  ةات الشهريعطياملحني 

 . قيد الدراسةقد ال تكون متاحة جلميع املتغريات  ةات الشهريعطياملفولكن من الناحية العملية 

ممـا  ،أخـرى هـا أو ألسـبابكانت بعـض املتغـريات حـذفت مـن التحليـل، بسـبب عـدم وجود  إذابصفة عامة،  
ونتيجـة لـذلك  يَنـَدرج اخلطـأ)، لنمـوذج(علـى حسـب خصوصـية ا نتظمـةبصـفة مخلطـأ يف النمـوذج حـد ا جدِر قد يُـ

يف حــد البــواقي والتغــري الــداخل يف  رفَســالتغيــري غــري م أن تأخــذ يف عــني االعتبــارفــان التقنيــات املســتخدمة ينبغــي 
 عاديــةإن تقنيــة التقــدير الفــروق املربعــة ال ات،تقــدير الفعاليــة الــذي يقلــل مــن  )Hétéroscédasticité( حــد اخلطــأ

)OLS(  ،النمذجـة اخلطيـة التفاعليـة املعممـة حيـث أنليسـت مناسـبة هلـذا النـوع مـن النمـاذج  Generalized 

Linear Interactive Modelling)( GLIM ةيف هـــذه احلالـــ األفضـــل يهـــ Fridstrom et 

Ingebrigtsen (1989) وGaudry et Lassare (2000).(  
  

-3-3-1-II  تقديرالمشاكل 

العالقـات الـيت توجـد  خمتلـفوأيضا علـى  املدروسة، الظاهرة ةطبيعأساسا على لنموذج يعتمد ا بنيةإن اختيار 
 أخـرى، إنة جهـمـن  ة مـع بعضـها الـبعضمن جهة، وبني املتغريات التفسـريي ةبني املتغري التابع واملتغريات التفسريي

  .رفسِ مكل متغري احلقيقي ل تأثريال تقدير صعبي ة فيما بينهالمتغريات التفسرييل االرتباط اخلطيمشكل 
  االرتباط الخطي   - أ

أي لــديها مركبــة - تتغــري يف وقــت واحــد ة املدرجــة يف النمــوذجر فِســبعــض املتغــريات امل أن هــو االرتبــاط اخلطــي
كـل متغـري علـى املتغـري لاملرتتبـة  اآلثارمما جيعل حتديد وتقييم  مع وجود عالقة اقتصادية تربط بينها، -االجتاه العام

، الـــدخل الشخصـــي، عـــدد اإلمجـــايللنـــاتج القـــومي  زمنيـــةسلســـلة  علـــى ســـبيل املثـــالمســـتحيال. أو التـــابع صـــعبا 
وكـذلك على عدد احلوادث  يةاالقتصاد اتتغري الصعب فصل تأثري يمرتبطة ارتباطا قوي  دة ما تكونعا، املركبات

  عرض.تال
ن يــة، حيــث أقطعاملات عطيــامل علــى وجــه اخلصــوص يف قــد تكــون موجــودة لالرتبــاط اخلطــي، مشــكلة مماثلــة

 ة تكـوناملتغـريات التفسـريي بعـضن أ ، حيـثعنصـر قـويك العام االجتاه مركبة فيها ظهرت يةالسنو  ةزمنيالسل سالال
 ل اقتصـاديةعوامـأو   التعـرضريثكـذلك تـألمتغـريات.  العـام ل االجتـاه فيما بينها مع وجود مركبـة مرتبطة ارتباطا قويا

 ة علـىالشـهري الزمنيـة سـلسالالن إفـ أخـرى. مـن ناحيـة يكـون تأثريهـا غـري واضـح يف خضـم التغـريات املسـتمرة قد
 أنميكـن  ة املتغـريات التفسـرييريثتـأو  ليست جتميعية، مما ينتج عنـه ارتبـاط ضـعيف األ هي أكثر تذبذب، عمومال

  أفضل تقدير.تكون 



 

. عوامـــل غـــري متوقعـــة اتر مؤشـــمـــع  ةمتحيـــز  اتتقـــدير إىل  يقـــود ةبـــني املتغـــريات التفســـريي رتبـــاط خطـــيوجـــود ا 66
كـل   ةظـاهرة، ولكنـه جيعـل تقـدير مسـامهلللتنبـؤ اال يؤثر على قدرة معادلـة  فإن االرتباط اخلطيوعالوة على ذلك 

  ) Neter et al., 1996( ةعامل مستحيل

   ية حد الخطأبن -ب 
 سـل الزمنيـة غالبـاالنمـاذج القائمـة علـى السال غري أن ،مستقلة أخطاء تضمن حدودتية قطعاملالنماذج أغلب 
علـى  تعتمـدمنـاذج  إن ارتبـاط األخطـاء يف .(Zlatoper 1984, 1987) أخطاء غري مرتبطة ذاتيـاعلى  ما حتتوي

ت امــلمعأن يعطــي  ميكــن رتبــاطهــذا االالعــام،  وســم واالجتــاهامل مــركبيت جم عــن تــأثرياهــو نــة شــهريزمنيــة  ســلسال
 Harvey et)بنيــة وحتليــل ال ARIMA (Box et Jenkins 1970) إن ســريورة (إجــراء) تقــدير.ال ةمتحيــز 

Durbin 1986)  ُارتبـاط  ظـل، يف لتبـاين املشـرتك حلـد اخلطـأاان مـن أجـل معرفـة املعلمـات غـري منحـازة مسـتخدَ ي
 تغريات.امل

 دودبــني حــ مــن أجــل حتقيــق اســتقاللية )ad hoc( "ةصــاخ"ة تقليديــالطريقــة الق طّبــ )Hoxie )1984أمــا 
مماثـل  أسـلوب الذايت لألخطاء من الدرجة األوىلاالرتباط  تصحيحفصلية الصماء و ال املتغرية ، باستخداماألخطاء
يف منـــوذج االحنـــدار فصـــلية صـــماء  ومتغـــرية ذو نزعـــة خطيـــة متغـــريحيـــث قـــام بـــإدراج  )Scott )1986 هاســـتخدم
  ملتحدة.اململكة ادث يف او حللالبسيط 
-2-II :أسلوب السالسل الزمنية في التنبؤ  

 :التالية ألسبابيف ا ذلكيكمن و  اإلحصائية، الوسائل أهم بني من الزمنية السالسل تعترب  

  .األخر بعضها قياس صعوبة كذا و املتغريات بني السببية العالقات غياب -
 املشاهدات من كبرية جمموعة إىل حتتاج كوا الشارحة، املتغريات حول الكافية املعطيات توفر عدم -

  الرتكيب  بسيطة النماذج هذه كون لتنبؤ، و إحصائيا االقتصادي القياس منوذج رفض حالة يف -
 .ا االستعانة امليدان يف املختصني غري للمسئولني يسمح وهذا التفسري، سهلة و

 تطلبها و معتربة ملعلومات استعماهلا رغم و االحندارية النماذج فإن هذا، كل إىل إضافة -

  .اهودات هذه مستوى يف دوما ليست نتائجها فإن جبارة، بشرية و علمية هودات
 

-1-2-II مركباتها و الزمنية السلسلة مفهوم :   
-1-1-2-II الزمنية السلسلة مفهوم:  

السلسلة الزمنية هي جمموعة من القيم ملؤشر إحصائي معني مرتبة حسب تسلسل زمين ، حبيث كل فرتة زمنيـة    
يقابلهــا قيمــة عدديــة للمؤشــر تســمى مســتوى السلســلة . و مبعــىن آخــر هــي متتاليــة لقــيم متغــري احصــائي خــالل 

املعطيـات مـا مشـاهدة عـرب الرتتيـب . أو هـي جمموعـة مـن 71 )أسبوع ، شهر ، سنة ... (جماالت زمنية متساوية 
  72التصاعدي للزمن 
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72  Hamdani hocine ,statistique descriptive et expression graphique ,Alger,OPU,1988,P299. 



 

 هـذه تبـني تطـور الـزمن حسب متسلسلة ام لظاهرة قيم هي الزمنية السلسلة أن يتضح التعاريف خالل من  67

 سلعة مبيعات حجم يف متثل املتغري نفس بسلوك أو الزمن بواسطة التابع املتغري تفسري على تقوم و الظاهرة،

 احلاصـلة لتغـرياتا ملعرفـة كانـت االقتصـادية إذا فمـثال املاضـي، V النظرية على االعتماد نستطيع فال معينة،

  تغري أسعار عن ناجتة تكون قد التقلبات هذه آلن بدقة، املبيعات حجم يف
 نسـتطيع أخـرى ال موضـوعية عوامـل عـن ناجتـة تكـون أن ميكـن اكمـ اخل،...اإلنتاجيـة ،الطاقـة املتـاح الـدخل

 .اخل.......املنشأة سياسة املستهلكني، ذوق تغري كالطقس، قياسها
 

-2-1-2-II الزمنية السلسلة مركبات:  
 لعزهلا هلا املكونة العناصر أو مركباا إىل حتليلها على الزمنية السالسل دراسة تقوم

  رةالظـاهِ  علـى منهـا كـل تـأثري مـدى ومعرفـة
ُ
الكليـة  القيمـة رد التحليـل مـن القصـد يكـون بـذلك و دة،شـاهِ امل

 و التنبـؤات الضـرورية، و الالزمـة بالتقـديرات القيـام اإلمكـان يصـبح حـىت هلا، املكونة اصرها عن إىل للظاهرة
  :هي املركبات هذه

 

 : )االتجاهية التغيرات (العام االتجاه مركبة -أ

 الطبيعي التقلص أو املضطر الطبيعي بالنمو وتتميز الزمنية، السلسلة حركة يف أساسية هي و

 تأخذ فهي )ببطء حتدث تغريات (قصرية فرتة يف التغريات هذه مالحظة تنعدم و املشاهدة، للظاهرة املتدرج

   ."73االستمرار و الدميومة صفة يكسبها مما" طويل وقت فتستغرق تدرجييا شكلها
 التغـريات ال للظـاهرة، املتـدرج الطبيعـي االنكمـاش و الـتقلص أو للظـاهرة، الطبيعـي النمـو هـو العـام االجتـاه

  .الطويلة الفرتات يف واضحة تكون بينما القصرية الفرتات يف تالحظ
 الفرتات يف إال واضحة تكون ال و الزمن عرب الظاهرة تطور عن تعرب العام االجتاه مركبة إذا

  T.بالرمز املركبة هلذه يرمز و الظاهرة، اجتاه لنا توضح فهي الطويلة،
  : )الموسمية التغيرات(  الموسمية المركبة -ب

 من معني كشهر متعاقبة زمنية وحدات يف بانتظام حتدث اليت التغريات هي املومسية التغريات

 74.سنة كل الوترية نفس على تتكرر تقلبات عن عبارة هي أو معينة، ساعة أو معني، يوم أو السنة،

  S. الالتيين بالرمز هلا ويرمز
 الـيت و األجـل طويلـة الزمنيـة السالسـل يف املركبـة هـذه تـنعكس :الدوريـة) التغيـرات(  الدورية المركبة -ج

  هكذا و الركود مث فالرواج االنتعاش، إىل الكساد من مثال االقتصادية األحوال انتقال ثرأ تربز
   .76املومسية الفرتات من نسبيا أطول فرتات يف تتم أا إال التغريات املومسية تشبه هيف ؛ 75دواليك 

 بني يرتاوح إمنا و معلوم غري للدورة الزمنية الفرتة طول فإن املومسية بالتغريات◌ً  مقارنة و   

                                                 
  141 ص 2000 اجلامعية، املطبوعات ديوان :اجلزائر ،المنحنيات توفيق و اإلحصاء ،لزعر علي 73
  330 ص  مرجع سبق ذكره ، ،حيدر ناظم 74

  14 ص 1998 اجلامعية، مطبوعات ديوان اجلزائر ،المدى قصير التنبؤ نماذج حشمان، مولود 75
 191 ،مرجع سبق ذكره آالس، حممد 76



 

 من كبريا اختالفا ختتلف ألا مقاديرها، و الدورية التقلبات معرفة يصعب بالتايل و سنوات، عشرة و ثالثة 68

 انصـادفه التغـريات هـذه و مـداها و تقلباـا اتسـاع أو للـدورة الزمنية الفرتة طول حيث من سواء ألخرى دورة
  C.الالتيين بالرمز هلا يرمز و الكساد، و االنتعاش فيها يتناوب اليت االقتصاد دوارات يف
 ):العشوائية التغيرات(العشوائية  المركبة -د

 حتديد أو بوقوعها التنبؤ ميكن ال أنه مبعىن طارئة و شاذة تغريات هي العشوائية التغريات   

 الفيضانات،إضرابالزالزل  :مثل احلسبان يف تكن مل عارضة ألسباب نتيجة حتدث أا حيث تأثريها، نطاق

  قابلة  للتحديد غري طارئة فهي املصادفة، لعوامل نتيجة عادة حتدث اليت التغريات يف.77اخل....العمال
 هلا يرمز و قياسها أو حدوثها توقع ميكن ال اليت التغريات كل هي إذا ....)78ثورات طبيعية، كوارث (

السلسلة الزمنية مركبات : (09) الشكل رقم         .I  الالتيين بالرمز

  
  العام االجتاه مركبة                                               العشوائية املركبة

  
  
  
  
  
  
  
  

  الدورية املركبة                                                  املومسية املركبة
 276 ص  1983 -عوض محمد عدنان صالح، أبو صبحي محمد من مقتبس :المصدر

                                                 
 138 ص.جمهولةالسنة  العربية، النهظة دار :بريوت اإلحصائي، التحليل طرق هيكل ،فهمي ززيالع عبد 77
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 بـني مكونـات العالقـة حنـدد أن يعـين وهـذا هلـا، منـوذج حتديـد يتطلـب مركباـا إىل الزمنيـة السالسـل حتليـل 69

  :االستخدام شائعا منوذجان هناك و الزمنية، السلسلة
جممـوع  عـن عبـارة Hالزمنيـة  للسلسـلة املقاسـة القيمـة أن يفـرتض و جتميعـي منـوذج هـو : األول النمـوذج
  :H=T+S+C+I.أن أي املركبات

ضـرب  حاصـل تسـاوي الزمنيـة للسلسـلة املقاسـة القيمـة أ، يفـرتض و حـدائي منـوذج هـو : الثـاين النمـوذج
  : H=T*S*C*I.أن  أي املركبات

 هـذين فـإذا كـان املعيـاري، االحنراف و احلسايب املتوسط حساب من انطالقا النموذج طبيعة معرفة ميكن

 عن نقول حالة العكس يف و جتميعي، منوذج عن عبارة تكون السلسلة فإن الزمن وحدة عرب ثابتني األخريين

 منـوذج علـى اجلـدائي حنصـل النمـوذج علـى تعـديالت إجـراء عنـد و جـدائيا؛ منوذجـا تشـكل أـا السلسـلة

 ملـا جتميعيـة الزمنيـة عناصـر السلسـلة الطريقـة، هـذه وفـق تكـون و البيـاين األسـلوب باسـتخدام أو . جتميعـي

 تكـونف اجلدائيـة، بينمـا السلسـلة، ةدالشـ ثابتـة اهلـزات هـذه أن أي متـوازيني، خطـني بـني ذبـذباا تنحصـر

  .منفرجني خطني بني تقع بالتايل و ،)متناقص  أو متزايد تباين(الشدة  ثابتة غري ذبذباا
 

-2-2-IIالزمنية السالسل تحليل :   
 

-1-2-2-II 79الزمنية السلسلة مركبات عن الكشف  
 املركبات هذه وجود عن بالكشف أوال نقوم مركباا إىل الزمنية السلسلة حتليل يف البدء قبل  

  :الكشف طرق بعض يلي فيما سنتناول و
 plot:بيانيا  المعلومات تحليل طريق عن •

 مستقر هذا احمليط كان فإذا الزمنية، السلسلة عنها تتولد اليت الظروف حتليل و بدراسة الطريقة هذه يف تم

 شكل يف املعلومات الرقمية هذه بتمثيل نقوم العمل هلذا تتمة و صحيح، العكس و كذلك السلسلة تكون

 بـاملنحىن تدفع اليت تلك املركبة يف العام االجتاه فيمثل أوضح، بشكل الزمنية السلسلة مركبات يعكس بياين،

 و الفصـلية املركبـة تـنعكس  ،بينماسـالبا ميلهـا كـان إذا األسـفل إىل أو موجبـا، ميلهـا كـان إذا الزيـادة حنـو
 فـرتة بتحديـد لنـا يسـمح شكل منتظم، – نتوءات -اخنفاضات أو قمم هيئة على البياين الشكل يف الدورية

 تركها عدم يف تتمثل العشوائية بينما املركبة اخل،... معني شهر فصل، يف تكون كأن الظاهرة، هذه حدوث

 .دائما بيانيا كذلك تكون أن املنتظمة املركبات
  

 : اإلحصائية االختبارات طريق عن •

 ممـا يسـتلزم السلسـلة مركبـات عـن للكشـف لوحـده كافيـا البيـاين االختبـار يكـون ال األحيـان، مـن كثـري يف

 و املعلميـة، أوغـري احلرة االختبارات االختبارات، من نوعان يوجد و الغرض؛ هلذا إحصائية أدوات استعمال
  . املعلمية أو احلر غري اختبارات
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70  

-1-1-2-2-II    الكشف عن االتجاه العام  
 ألي بالضرورة ختضع ال اليت االختبارات احلرة باالختبارات نقصد :ةر الح االختبارات     •

 بعـض هـذه يلـي وفيمـا لألخطـاء االحتمـايل التوزيـع حـول فرضـية أي تتطلـب ال فهـي إحصـائي، توزيـع

  :االختبارات
 ) :اإلشارات تعاقب (التوايل اختبارات -

 صـيغة العشـوائية باختبـار الغالـب يف يـدعى هلـذا الزمنية السلسلة عشوائية مدى لكشف االختبار هذا يصلح

 :االختبار

  0H: )عام اجتاه يوجد ال (عشوائية السلسلة
 1H:)عام اجتاه يوجد (عشوائية غري السلسلة

  :االختبار تكوين
 .تصاعدي ترتيب املشاهدات ترتيب 1-

  التالية بالعالقة حتسب األخرية هذه للرتبة املقابلة املشاهدة هي و الوسيط حساب 2- :
  فردي Tاملشاهدات  عدد -

2

1+
=
T

M 

   زوجي    T املشاهدات عدد
2

T
M =  

  

  :الرتتيب على الثانية و األوىل احلالة يف يكون الوسيط بالتايل و

2

)( 1++
=

=

mm

m

YY
Md

YMd

  

   Md من األكرب للقيم موجبة و Md الوسيط من األصغر للقيم سالبة إشارة إعطاء 3.

   .العكس و سالب إىل موجب من اإلشارة توايل مرات لعدد املمثل و R.حساب 4
 

 :القرار اختاذ

  : كان إذا 0Hنرفض
m< 20  :uRR: حالة يف - 1RRأو  ≤  و علـى التـوايل العليـا و الـدنياالقـيم ادوليـة  1Rو uRحيـث  ≥

   m للرتبة املقابلة
m>20 :         حالة يف

2
αZZ >  

  
     حيث

R

RuR
Z

δ
−

=  
    

=+1اين       muR  
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و   
12

)1(

−
+

=
m

mm
Rδ  

 

  : Daniel’s Test دانيال اختبار -
 علـى قيـاس املعامـل هذا يعتمد لسيربمان االرتباط مبعامل يستعني هو و املعايري، أقوى االختبار هذا يعترب   

   : التالية بالعالقة يعرف املعامل .t الزمين و tRالرتيب  ، رتبتني بني اخلطي االرتباط

)1(

6

1 1

2

+
−=

∑
=

TT
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r

T
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t

s
  

  
∑حيـث : 2

td أي   الـزمين و التصـاعدي الرتتيـب بـني الفـرق مربعـات جممـوع ميثـل)( tRd tt srوكـون  =−

11 فإن خطي ارتباط معامل ≤≤− sr  
 :االختبار صيغة

 0H :عام اجتاه يوجد ال

: عام اجتاه يوجد 1H  
  :القرار اختاذ
  :  يكون عندما العينة حجم حسب 0H رفض

  
  
• T<30                                                           

2
αrrs > 

• T>30                                                        
2

αZZ > 
  

  حيث أن :
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  80االنعطاف نقطة اختبار و اإلشارة اختبار مثل اختبارات عدة توجد هذا إىل ضافةإ
  

 العام االجتاه مركبة وجود تفرتض احلرة غري االختبارات :الحرة غير االختبارات  -
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 :أي لألخطاء االحتمايل التوزيع معرفة افرتاض مع العشوائية إىل إضافة السلسلة يف 72

( )2,0 δNut →                    /( )tt utfy ,=  
)الدالـة  شـكل حتديـد بعـد و )tutf  باسـتخدام العـام االجتـاه معلمـة معنويـة اختبـار مث معاملهـا تقـدير يـتم,

  .ستيودنت إحصائية
 

-2-1-2-2-II الفصلية المركبة عن الكشف:  
 السلسلة موضوع معرفة عند بساطة بكل الفصلية املركبة كشف ميكن احلاالت من كثري يف

 املنـاطق احلـارة يف الكهربـاء اسـتهالك أن املعروف من ؛مثال فصلية مركبة وجود توقع مسبقا فيمكن ، الزمنية

 .الشتاء يف منه أكثر الصيف يف يكون

 قبل العام االجتاه إزالة من والبد الفصلية، لكشف خصيصا يستعمل Kruskall-Wallis : اختبار  -  أ
 .الفصلية املركبة عن الكشف حماولة

 :االختبار صيغة

 0H :فصلية مركبة يوجد ال

  1H : فصلية مركبة يوجد
 

 :االختبار تكوين

 .اجلديدة الرتب حتديد و تصاعدي ترتيب املشاهدات ترتيب 1-

  iR تسمى و فصل لكل املقابلة الرتب مجع 2- 
  KW.إحصائية حساب 3-

( )∑
=

+−
+

=
p

i i

i T
n

R

TT
KW

1

2

13
)1(

12  

  حيث:  
• ( )

2
1−→ pXKW؛ 

• iR للفصل املقابلة و اجلديدة الرتب :متثل i؛ 

• in: للفصل املقابلة املشاهدات عدد I ) ؛ )ل الفص تكرار  

• p :سنوي ثالثي، رباعي، سداسي، ( 12،4،3،2 يساوي و الدور(.  
 :القرار اختاذ

)  كان إذا 0H نرفض )
2

1−> pXKW  
 و املؤشـرات، مـن Pب  السلسلة يف الفصلية املركبة وجود افرتاض يف تتمثل و :االنحدارية الطريقة  -ب 
  81.إحصائيا اختبارها مث معاملها تقدير يتم اليت التمثيلية املتغريات من العدد بنفس عنها التعبري يتم
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 وتظهر الفصلية خمتلفة فرتات يف و املشاهدات بني االرتباط فكرة على تعتمد : الذاتي االرتباط دالة  -ج  73

 و P تعـادل  دورة يف القمـة تظهر أي Pتعادل  زمنية فرتات يف اخنفاضات و قمم شكل يف الدالة هذه يف
  .االخنفاض كذلك

-2-1-2-II  الزمنية السلسلة مركبات تقدير:  
 إىل الكليـة القيمـة تبسـيط هـو الزمنيـة السلسـلة حتليـل مـن املقصود أن القول ميكن قدمناه ما ضوء على     

 ملعرفـة حـدا علـى كل) الطارئة و الدورية، الفصلية، االجتاهية، ( املركبات بعزل ذلك و هلا، املكونة العناصر

  :املركبات تقدير هذه طرق بعض إىل يلي فيما نتطرق و الظاهرة، قيمة على منها كل تأثري مدى
 :العام االتجاه تقدير -أ  

  الوحدات يف الظاهرة، هذه قيم رصد هي ما، لظاهرة العام االجتاه لتعيني الطرق أبسط إن       
 

   82مستقيم خط أفضل رسم مث عليه، النقط توقيع أي بياين، رسم على املتتالية الزمنية
 بالسرعة متتاز الطريقة هذه أن رغم و ، "83  باتزان بينها فيمر ميكن ما أفضل النقاط هذهميثل  منحين أو" 

  .علمي أساس أي إىل تستند ال أا كما الشخصي، التقدير على تتوقف أا إال البساطة و
 :الظاهرة لتغري العام االجتاه إلجياد الدقيقة الطرق بني من و

  ؛الصغرى املربعات طريقة -
 ؛ النصفية املتوسطات أسلوب-

  .املتحركة املتوسطات طريقة -
 ."املتحركة املتوسطات طريقة "هي و واحدة طريقة بعرض نكتفي و

  "المتحركة المتوسطات بطريقة" العام االتجاه تقدير
  :84مها ضروريتني خطوتني على تقوم الطريقة هذه

 يف األخذ السياق هذا يف ينبغي و للحساب، أساسا اختاذها يتعني اليت: الفترة طول تحديد -

 األسـلوب يعطـي هـذا عـن الناشئ العام االجتاه خط كان اكلم أقصر، الفرتة هذه كانت كلما أنه احلسبان

 يعطـي أنه غري متوجا أقل العام االجتاه خط كلما أطول، الفرتة كانت كلما و البيانات ، عن أحسنا توفيقا

 .املعطاة للبيانات ) رديئا(أردأ  توفيقا

  :المتحركة المتوسطات حساب -
 باخلطوة الثانية نقوم املتحركة املتوسطات حساب يف أساسا اختاذها يف نرغب اليت الزمنية الفرتة حتديد بعد     

 فـإن حسـاب سـنوات ثالثـة األسـاس فـرتة طـول اختـذنا إذا فمـثال احلسـاب؛ عمليـة يف البـدء يف املتمثلـة و

 :كالتايل يكون املتحركة املتوسطات
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 املشاهدة الثانية، مقابل عليها املتحصل النتيجة نضع ثالثة، على الناتج نقسم و األوىل الثالثة قيمال جنمع    74

 نقسـم و الرابعـة الثالثـة و و الثانيـة القـيم جبمـع نقـوم نعـدها فارغـة؛ األوىل للمشـاهدة املقابلـة اخلانـة نـرتك و

  يك دوال هكذا الرابعة؛ و املشاهدة مقابل عليها املتحصل النتيجة نضع و ثالثة، على الناتج
 األخـرية قبـل مقابـل املشـاهدة عليهـا املتحصـل النتيجـة توضـع أي األخـرية سـنوات الـثالث إىل نصـل ىتحـ

  .هلذه السلسلة العام االجتاه خط على فسنحصل بيانيا القيم هذه بتمثيل قمنا فإذا للسلسلة،
  

 :الفصلية المركبة تقدير -ب 

 النسـبية، املتحركـة املتوسـطات طريقـة املومسيـة، النسـب طريقـة :منهـا الفصـلية املركبـة لتقـدير طـرق عـدة هنـاك

  .املومسية النسب طريقة بتبيني نكتفي و ،.....االحندارية الطريقة
 :الموسمية النسب بطريقة الفصلية المركبة تقدير -ج 

 ) املومسية( الفصلية املؤشرات حلساب العام احلسايب الوسط و اجلدول الطريقة هذه تستعمل   

  :يليفيما الطريقة هذه نلخص و احلساب، أثناء اجلدائي و التجميعي النموذج بني تفرق ال أا إال   

∑ حدا على سنة كل لقيم احلسايب املتوسط حساب -
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=
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j

iji y
p

y
1

1  

   .الشهر وأ دليل الفصل j و  السنة دليل i حيث
∑          العام احلسايب الوسط حساب -
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∑ فصل لكل الفصلي احلسايب طالوس حساب -
=

=
m

i

ijj y
m

y
1
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                   j الفصلي املؤشر حساب -
Y

y
S

j

j =  
 

 املومسيـةمـن  خاليـة سلسـلة علـى حنصـل و أوال؛ املومسيـة املركبـة إزالـة مـن البـد بالسلسـلة التنبـؤ أردنـا إذا و

             .الفصلية مؤشر على احلقيقية القيم بقسمة
j

ij

ij
S

y
X = 

-3-2-II  دراسة استقرارية السلسلة  :   
  

 أمهيـة للجانـب تعـطِ  فلـم املنهجيـة، و االفـرتاض حيـث من بالبساطة املومسية و العام االجتاه مناذج تتسم     

 بيانـات الـيت تسـتخدم االقتصـادية التطبيقية الدراسات معظم تفرتض و البحث، موضوع املتغرية يف العشوائي

 ة باحليـا الزمنيـة اخلاصـة السالسـل اغلـب أن حـني يف سـاكنة؛ أو مسـتقرة السلسـلة هـذه أن زمنيـة سلسـلة
  ميكن،و احمليطة الظروف استقرار عدم نتيجة االستقرار بعدم تتصف االقتصادية

عـدم  يرجـع كمـا . السلسـلة اسـتقرار عـدم أو اسـتقرار علـى احلكـم الزمنيـة السلسـلة انتشـار رسـم من خـالل 
   85:التالية األسباب ألحد االستقرار
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 ؛عام اجتاه وجود • 75

 ؛مومسية تقلبات وجود  •

 .التباين استقرار عدم  •

 86:التالية باخلصائص تتصف أن بد ال ساكنة أا ما سلسلة عن نقول حىت و

)الزمن           عرب حلسايب الوسط ثبات 1-  ) TtuyE t ...1; ==  
)الزمن                عرب التباين ثبات 2- ) TtyVAR t ...1;2 == δ 

 علـى لـيس و القمتـني، بـني الزمنيـة الفجـوة علـى معتمـدا املتغـري لـنفس قيمتـني أي بـني التغـاير يكـون أن 3-
  ثابت التغاير أي .التغاير عنده حيسب لذي للزمن الفعلية القيمة

( ) kktt YYYCOVK ==> +,;0  
  أو                                                               

    
    

  .التغاير  معامل ويسمى k إبطاء فرتات ذات متعددة زمنية فرتات يف القيم بني العالقة وتقيس  
  

-1-3-2-II  السلسلة استقرار اختبار:  
  :يلي ما منها نذكر السلسلة استقرار اختبار يف تستخدم اليت املعايري من العديد توجد     

  :الذاتي االرتباط دالة -أ
 املوجـود بـني االرتبـاط توضـح أي 87.ة املتجـاور السلسـلة قـيم ارتبـاط مـدى الـذايت االرتبـاط دالـة تبـني     

  .88للسلسلة الزمنية اهلامة اخلصائص بعض إبراز يف بالغة أمهية ذات هي و خمتلفة، لفرتات املشاهدات

  :التالية بالعالقة رياضيا الذايت االرتباط دالة تعرف و
  آخر. ارتباط معامل كأي 1و  1- القمتني بني pالذايت  االرتباط معامل قيمة ترتاوح و
يعين  مما   <k 0ةو فج ألي معنويا عنه خمتلف أو p=0   للصفر مساوية قيمته تكون االستقرار حالة يف و

  .الذايت االرتباط معامالت انعدام
  k الفجوة عند الذايت االرتباط دالة تعرف و

  :كمايلي
  
 

  :التالية اإلحصائية نستخدم حدا على قيمة لكل الذايت االرتباط معامالت ملعنوية اختبار وإلجراء   
  Barlett:89  بارالت إحصائية -

                                                 
 614 ص2000 اجلامعية، الدار :اإلسكندرية ،القياسي االقتصاد عطية، حممد القادر عبد 86
87 15/03/05.www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm 
  121 ص ، مرجع سبق ذكره حشمان، مولود 88
89 15/03/05.www.arab-api.org/course4/c4_4_1.htm 
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  T/1 لـ مساوي تباين و معدوم حسايب بوسط الطبيعي القانون تتبع الذايت االرتباط معامالت 76
تساوي     بارالت إحصائية و

T

pk

1

ˆ 

  : T املشاهدات عدد  
مسـاوي  االرتبـاط معامـل بـأن القائلـة العـدم فرضـية نقبـل ادولـة فإننـا z مـن أكـرب احملتسـبة zكانـت  فـإذا

  .السلسلة استقرار يعين مما ،للصفر
 

  :التالية اإلحصائيات أحد نستخدم جمتمعة الذايت االرتباط معامالت ملعنوية اختبارا وإلجراء   
 

  Pierce&Box:إحصائية  -
 عـدد k حيـث kحريـة  بدرجـة تربيـع كـاي قـانون تتبـع اإلحصـائية هـذه الكبـرية، العينـات يف تسـتخدم
  .الفجوات

( )∑
=

≈=
k

k

k kxTQ
1

22ρ̂  

 معامالت كل ليست أن أي ادولة، من أكرب احملتسبة القيمة كانت إذا العدم فرضية نرفض     

 و فرضية العدم نقبل العكس ناك إذا أما مستقرة، غري السلسلة تكون بالتايل للصفر مساوية الذايت االرتباط
  .مستقرة السلسة تكون
 Ljung&Box:إحصائية -

اختبـار  يسـمى و.ة الكبـري للعينـات تصـلح كوـا مـع الصـغرية، للعينـات بالنسبة خاصة أفضل نتائج تعطي و
PORTMANTEAU ، تربيع كاي أيضا تتبع اإلحصائية هذه.  

( ) ( )∑
=

≈
−

+=
k

K

k kx
kT

TTQ
1

22ˆ
1

2 ρ  

 كلما تتنازل حيث خاص، شكل هلا املستقرة للسالسل بالنسبة ACFالذايت  االرتباط دالة عامة بصفة و "

      "الصفر من قريبة تكون و بسرعة تتنازل أا كما اإلبطاء، درجات زادت
  
  
  

  90لالستقرار الوحدة جدر اختبار -ب
أي  First-orderاألوىل  الدرجـة مـن الـذايت االحنـدار منـوذج املسـمى بـالنموذج نبـدأ النمـوذج هـذا إلجـراء 

AR (1) autoregressive Model  
ttt uayy += −1  
  

                                                 
  621 ص،  مرجع سبق ذكره عطية، القادر عبد 90



 

  :يفرتض و العشوائي اخلطاء حد tu حيث 77

( ) ( )[ ] ( ) 0,,,0 22 ==−= jittt uuEuEuEuE δ 

 :التالية اخلطوات نتبع السلسلة استقرار مدى الختبار و

1:

1:

1

0

≠

=

aH

aH
 

علـى  مقسـومة املقـدرة ˆa تسـاوي حيـث أعـاله الصـيغة تقـدير بعـد τ (tau)اإلحصـائية  حسـاب -1   
  :هلا املعياري االحنراف

a

a

ˆ

ˆ

δ
τ =  

 و Dickey & Fuller البـاحثني طـرف مـن خصيصـا معـدة جـداول مـن ادولـة القيمـة اسـتخراج 2-
   (DF test). ب االختبار هذا يعرف

  نقبل و العدم فرضية نرفض ادولة اإلحصائية من أكرب احملتسبة τاإلحصائية  كانت إذا -3 

 .مستقرة السلسلة منه و البديلة، الفرضية

  .مستقرة غري السلسلة أن نقول ادولة من أقل احملتسبة كانت إذا و
  

  : ADFالمطور  فوالر ديكي اختبار - 
 عدد إدراج يتم بالتايل و ، العشوائية اخلطاء  بني الذايت االرتباط مشكلة لتجاوز االختبار هذا نستعمل 

 .الذايت االرتباط مشكلة ختتفي حىت P الزمنية الفجوات ذات الفروقات من

) الفرضية على ترتكز ADFاختبارات  إن )1: 11 <φH 91للنماذج الصغرى املربعات بواسطة تقدير على و   
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   Schwarz. معيار أو AKAIKE معيار حسب p ل املناسبة القيمة حتديد ونستطيع
   DF خصائص نفس حيمل ADF اختبار إن   

  
  :الجزئي الذاتي االرتباط دالة -
 ثبـات الفـرتات مـع فرتتني خالل ما ملتغري متتالية القيم بني االرتباط يقيس و اجلزئي، تباط االر مبعامل ددحت

  92 :بالعالقة اجلزئي االرتباط معامل حيدد و األخرى

                                                 
91 Régis Bourbonnais, Econométrie, 5 édition, paris:Dunod, 2003p 234 
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   (MCO )  بطريقة عليها حيصل معامالتαو   αحيث 
  :الذايت االرتباط دالة منحى -
 يسمح التمثيل هذا و  (ACP)اجلزئي الذايت االرتباط دالة و (AC)الذايت  االرتباط لدالة بياين متثيل هو

  :ب
 .املومسية املركبة وجود عن الكشف -

 .الداخلية املتغريات ارتباط وجود عن الكشف -

 .السلسة استقرار اختبار -

 .النموذج وسائط حتديد -

 النقـاط مجيـع" (bruit blanc) أبيضـا تشويشـا حتـاكي أن البـد مسـتقرة أا السلسلة عن نقول حىت و  

  ."الثقة جمال ضمن تقع
  
  

-2-3-2-II   االستقرار عدم إزالة طرق:  
 بصفة تسري كوا مستقرة غري زمنية سالسل ُ◌تعترب االقتصادية املتغريات أن املعروف من"      

 لسالسـل حتويلهـا مـن البـد لـذلك يـة، الـزمن السالسـل تلـك منذجـة يصـعب فإنـه وبالتـايل عـام اجتـاه يف عامـة
   "93:الزمنية السلسلة تثبيت يف املستخدمة األساليب بني من مستقرة، زمنية

  :التباين ثبات عدم عالج-أ 
 الطبيعي اللوغاريتم على احلصول السلسلة، تباين تثبيت يف املستخدمة التحوالت أهم من   

 .هلا الرتبيعي اجلذر على احلصول أو السلسلة لبيانات

  :العام االتجاه إزالة -ب
  :مايلي نذكر العام االجتاه إزالة يف املستخدمة الطرق من

 :اخلطي االحندار طريقة •

  : العام االجتاه لتقدير التالية الصيغة نستعمل فإننا خطيا للسلسلة العام االجتاه كان إذا
tt uty ++= βα البواقي   بتقدير العام االجتاه عزل مث( )ttt yU βα ˆˆ +−=  
  مستقرة.  زمنية كسلسلة البواقي مع والتعامل detrending العملية هذه تسمى و

 :التفاضل أو الفروق طريقة •

                                                 
93 15/03/2005.www.arab-api.org/course4/c4_4_2.htm  



 

 مـن التفاضـل  فمـثال معينـة، إبطـاء لفـرتات الـبعض بعضـها مـن املشـاهدات قـيم طـرح الطريقـة هـذه تقتضـي 79

)   كالتايل يكون األويل الدرجة )IVyyyw tttt .........1−−=∆=   
 .التفاضل معامل هو ∆أن حيث

  :الثانية الدرجة من التفاضل أما
( ) ( ) ( )VyyyyyyyyyWWZ tttttttttttt .......2 212111 −−−−−− −−=−−−=∆−∆=−= 

  .العام االجتاه من لتخلص التفاضل من درجات عدة تطبيق إىل أحيانا الباحث يلجأ قد و
 
  :الموسمية التقلبات إزالة -ج
  SEASONAL املومسي التفاضل طريقة نستخدم املومسي العنصر من السلسلة لتجريد   

DIFFERENCING نـوع مـع املتسـقة اإلبطـاء فـرتات حسـب الـبعض بعضـها مـن القيم بطرح وذلك 

  :فمثال البيانات،
)سنوي:           ربع التفاضل )VIyyZ ttt ......4−−= 

)الشهري  :          التفاضل )VIIyyZ ttt ..........12−−=  
 إلزالة و tZ على فحصلنا هلا الرتبيعي اجلذر أخذنا التباين لتثبيت و tyربع سنوية  بيانات لدينا أنه نفرتض

=−−1حيث  tF على حصلنا العام االجتاه أثر ttt zzF  
فنحصـل علـى :     tFللسلسـلة  فـرتات أربـع ملـدة األوىل الفـروق علـى حنصـل املومسيـة التقلبـات إلزالـة و   

4−−= ttt FFW
94 .  

  

-3-II جينكينز -بوكس منهجية (Box- Jenkins)  
  

طريقــة جــد هامــة حيــث أــا وضــعت خصيصــا  BOX-JENKINS جينكينــز –تعــد طريقــة التنبــؤ بــوكس 
  .ملعاجلة السالسل الزمنية املعقدة، وبصفة عامة يف احلاالت اليت يكون فيها النموذج االبتدائي غري مطروح مسبقا

  

-1-3-II فكرة عامة عن طريقة بوكس جينكينز:  
  

مثلمـا  ملتوسـطة املتحركـة عمـيم لتقنيـات اتعترب هذه الطريقة جـد غنيـة ودقيقـة مـن الناحيـة املنهجيـة وهـي ت  
  .وهي ما يقال عنها أا عشوائية هو 

ـــة ميكـــن اعتربهـــا كمتوســـطات عريضـــة    ـــدأ هـــذه الطريقـــة يرتكـــز علـــى فكـــرة أن معظـــم السالســـل الزمني مب
)stochastique(95 .وميكن وصفها استنادا إىل مناذج مرجعية ،  

) إىل جانـب فعاليـة processus-stochas(غري أنه يفرتض يف السلسلة الزمنية بأا حتدث بنموذج عرضي 
  هاته الطريقة ودقة نتائجها جندها تشرتط:

                                                 
  631 ص، مرجع سبق ذكره عطية، القادر عبد 94

95 M.David j-c Michoud:”la prevision approche empirique d’une méthode statistique”,paris,p33 



 

  مشاهدة؛ 50طويلة حتتوي على األقل سلسة زمنية  -  80
 خربة ومهارة الباحث فيما خيص عملية الكشف عن النموذج الدقيق جدا. - 

  و سنحاول التعرف على عنصر هذه الطريقة فيما يلي :
  

-1-1-3-II  السياق العرضي  
  

]السياق العرضي والذي نرمز له بالرمز    ]TtX t هو عبارة عن عائلة من املتغريات العشـوائية مدرجـة  .∋
]يف الزمن،ولتحديد قانون االحتمال هلذا النموذج  ]TtX t جيب معرفة قوانني االحتمال لكـل العـائالت اجلزئيـة  .∋

ن عــــزوم قــــانون االحتمــــال للنمــــوذج التــــابع للــــزمن خاصــــة املتوســــطة :املنتهيــــة ،ويف غيــــاب الفرضــــيات نكتــــب أ
( ) ttXE µ=   

)التباين  ) tt XXV 2δ=  وللتأخريh:( ) [ ]htt XXCOVht +=Γ   . tتابعة للحظة  ,,
  

-2-1-3-II السياق العشوائي المستقر  
  

مؤشـرة بـالزمن حبيـث نتقيـد فقـط حبالـة الـزمن  tXالسياق العشوائي عبـارة عـن متتاليـة لتغـريات عشـوائية   
......1,0,1......املنفصــل  jjt مســتقراُ عنــدما تكــون بنيــة االحتمــاالت ثابتــة  tXيكــون النمــوذج  =−−

)مشـاهدةnعرب الـزمن، أي أن قـانون احتمـال  )tntt XXX ,...,, شـاهدة م n  هـو نفسـه قـانون احتمـال  21
)التالية )htnhtht XXX +++ ,...,,   .  96مستقراُ إذا كانت العزوم مستقلة عن الزمن tX، يكون السياق21
)* ثبات الوسط احلسايب للسلسلة              ) µ=tXE  
)*  ثبات التباين                                ) 2δ=tXV    
                           *[ ] ( )hVXXCOV htt =+,  

)وعليه ميكن كتابة معامل االرتباط الذايت بالشكل : ) ( )
( )0v

hv
h =ρ :حيث  

               -  ( )0v  يبني تباينtX  

               - ( )hρ :  االرتباط بني أزواج الشاهدات اليت تفصلهاh .فرتة زمنية  
  

-2-3-II  منهجية في المستخدمة النماذج: B-J   
  

 املتعلـق عملهمـا نشـر إىل األمريكيـة املتحـدة الواليـات يفBox- Jenkins توصـل 1970 سـنةيف 

 الـذايت و االرتبـاط دالـة علـى باالعتمـاد ذلـك و التنبـؤ جمـال يف اسـتعماهلا كيفيـة و الزمنيـة السالسـل معاجلـة

 العشوائية الزمنية إىل السلسلة خيضع التحليل هذا الذايت، االحندار مبدأ و املتحركة املتوسطات مبدأ استخدام

                                                 
-96-Michel Tenenhaus”Méthode statistique en gestion ”p282 ,Dunode ETP.france1994.  



 

 حـىت التعـديالت الالزمـة إجـراء يتعـني سـاكنة غـري كانـت فـإذا السلسـلة، اسـتقرار املنهجيـة هـذه تشـرتط و. 81

  97:التالية جالنماذ  بإحدى نصفها مت من و تستقر،
-1-2-3-II الذاتي  االنحدار نموذجAuotoregressive Process AR  

  حىت السابقة باملشاهدات مرتبطة تكون tyاحلالية  ، املشاهدات p الرتبة من االحندار منوذج يف
    :كالتايل تكون العالقة و p الفرتة 
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Pθθθ ,...., tε و سالبة أو موجبة مقدرة معامالت21   .العشوائي احلد 
   :التايل بالشكل Dالتأخري معامل بتطبيق أعاله العالقة كتابة وميكن

( ) ( ) ( )IXyDDDpAR tt

P

P ................1: 2
21 εθθθ =−−−−  

  التايل: بالشكل  AR لنماذج اجلزئي االرتباط دالة و الذايت االرتباط دالة تكون عامة بصفة و
  

  AR.لنماذج الجزئي و الذاتي االرتباط  دالة (10):رقم الشكل
  

  
  www.arab-api.org/course4/c4_4_3_1.htm.15/03/05 املصدر:

  
  
  
  
  
  

                                                 
97 [Régis Bourbonnais,2000] p 240 



 

82 -2-2-3-II     المتحركة المتوسطات نموذج:Moving Average MA    
  

 حـىت العشـوائية باألخطـاء مرتبطـة تكـون احلاليـة ،املشـاهداتq الرتبـة مـن املتحركـة املتوسـطات منـوذج يف

 :التالية الصيغة يأخذ وq الفرتة
( )
( )
( ) ( )XbqMA

bMA

bMA

qtqttt

ttt

tt

..............

1

1

2211

2211

11

−−−

−−

−

−−−−+=

−−+=

−+=

εϑεϑεϑε

εϑεϑε
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qϑϑϑ ,.......,,   متغري عشوائي tεمعامالت مقدرة موجبة أو سالبة و  21
  وميكن كتابة العالقة أعاله بتطبيق معامل التأخري بالشكل التايل :

( ) ( ) ( )XIyDDDqMA tt

q

q .............1: 2
21 =−−− εϑϑϑ  

  :بالشكل التايل MAلنماذج  اجلزئي االرتباط دالة و الذايت االرتباط دالة تكون عامة بصفة و
 

  MA لنماذج الجزئي و الذاتي االرتباط دالة(11) : الشكل

15/03/05.www.arab-pi.org/course4/c4_4_3_2.htm:المصدر 
 
 
 
 
 



 

83 -3-2-3-II    المتحركة المتوسطات و الذاتي االنحدار نموذجARMA  
 و األخطـاءابقة السـ املشـاهدات بـني جيمـع منـوذج يقـدم حيـث السـابقني، النموذجني بني جيمع النموذج هذا

  و يعرف باملعادلة التالية : qو  p برتبتني يتصف
( ) ( ) t

q

qt

P

P DDDyDDDqpARMA εϑϑϑθθθ −−−−=−−− ....1....1:),( 2
21

2
21  

  

)عامة  بصفة و )
( ) ( )11.0

1)0.1(

MAARMA

ARARMA

=

=  
  

-4-2-3-II المتحركة المتوسطات و الذاتي االنحدار نموذجARIMA الموسمية والنماذج    SARIMA   
 استقرارها يتطلب إىل الوصول كان إذا و متكاملة، أا عنها نقول ساكنة غري األصلية السلسلة كانت إذا   

  . ( d) الدرجة من متكاملة السلسلة أن عندئذ فيقال الفروق من ( d).عدد
   ARIMA(p.d.q). نكتب و رتب بثالثة ARIMA منوذج يتصف و

  98كالتايل  يكون التحويل و املومسية الفروق رتبة من بتكامل تسمحSARIMA منوذج أما

( ) ( )XIIyDyy t

s

stt ......1−=− −  
:S* املومسية الفرتة  

  :السابقة النماذج ميزات يلخص التايل اجلدول و
  الذاتي االرتباط لمنحنى وفقا النموذج طبيعة:  (08)جدول رقم

  
    .api.org/course4/c4_4_3_3.htm-www.arab15/03/05: لمصدرا
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84 -3-3-II جينكينز  –بوكس منهجية  وفق التنبؤ خطوات  Box & Jenkins  

يف حتليــل السلســلة الزمنيــة توضــح اإلجابــة اإلحصــائية املشــكلة،  جينكينــز -بــوكس إن منهجيــة طريقــة      
النمــــاذج األحســــن واألمثــــل للسلســــلة الزمنيــــة ARIMAباختبــــار ضــــمن القســــم الواســــع للنمــــاذج  ةاملتعلقــــ

  املدروسة.
البــواقي،  لالفرضــيات، حتليــ راموعــة اإلحصــائية املألوفــة ميكــن أن تطبــق تقــدير معــامل النمــاذج، اختيــا    
عنـدما تأخـذ املعطيـات بنيـة احتماليـة متزنـة وثابتـة عـرب الـزمن  ؤاملشـاهدات الالقياسـية و الشـاذة، التنبـ ةمعرف

بوكس جينكينز تقدم تنبؤات أكثر دقة،  ةويكفي أن تكون متعددة حىت متكن من تقدير هذه البنية، وطريق
القــدرة علــى اختيــار النمــوذج حــىت تكــون لنــا  (les logiciels)ضــرورية الســتعمال أحســن الــربامج يوهــ

  .     99املوافق للمعطيات
وترتكــز طريقــة بــوكس جينكينــز علــى ثــالث مراحــل أساســية جيــب املــرور عليهــا قبــل إجــراء عمليــة التنبــؤ     

  وهي على التوايل:
  مرحلة التعرف على النموذج؛ -                           
  مرحلة تقدير معلم النموذج؛ -                           
  مرحلة اختيار صالحية النموذج. -                           

  :100تعتمد هذه الطريقة على املراحل كما نوضحها يف الشكل التايل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
99- Michel Tenenhaus”Méthode statistique en gestion ”p285 ,Dunode ETP.france1994.  
100:R.bourbonnais , Econométrie,P121 
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  : طريقة بوكس وجينكنز  (12)شكل رقم 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Econométrie:R.bourbonnais P121المصدر :

  
  

  مميزات استقرار السلسلة تحليل )1
 ازالة املركبة الفصلية -
 ازالة مركبة االجتاه العام -

 التعرف )2
  (Correlogrammes)حتليل املخطط البياين -
  MAو  ARللنماذج  qو pحتديد رتب  -
 

 تقدير معالم النموذج المختار )3

 )بواسطة االختبارات  (التأكد من صالحية النموذج  4)

 غري صاحلالنموذج 

 ؤــالتنب  5)

 النموذج  صاحل



 

86  -1-3-3-IIالنموذج  علىالتعرف  مرحلة  
هذه املرحلة يتم فيها التعرف وتشخيص النموذج املوافق لدراسـة السلسـلة وهـي أصـعب مرحلـة يف بنـاء      

منـــاذج السالســـل الزمنيـــة،  فطريقـــة بـــوكس جينكينـــز تعتمـــد يف حتليالـــا علـــى دالـــة االرتبـــاط الـــذايت ، ودالـــة 
ية السلسـلة وحماولـة إزالـة االجتـاه و قبـل القيـام بـذلك جيـب معرفـة اسـتقرار  qوpالذايت اجلزئية لتحديـد درجـة 

  العام و ملومسية يف حالة وجودها. 
  ومن أجل حتويل السلسلة الغري مستقرة اىل سلسلة مستقرة نقرتح شكلني للتحويالت 

)"حتويالت لوغاريتمية"و"حتويالت )dβ−1 "  
علــى االسـتقرارية بتطبيــق )التحـويالت اللوغاريتميـة:لبعض أشــكال السلسـلة  ســتطيع احلصـول 1-1  

)بسيط للمعامل  )dβ−1 . وهي حالة النماذج ذات االجتاه األسي  
))حتويالت1-2         )dβ−1 جيب متييز السلسلة لعدة مرات:(d) .حىت تصبح مستقرة  

ل االرتبـــاط الـــذايت و يرتكـــز علـــى شـــكل دواqوpوبعـــد معرفـــة اســـتقرارية السلســـلة ،فـــان حتديـــد واســـتخراج 
العبارات األوىل خمتلفة عـن qاجلزئي لديه إال correlogrammeاجلزئي العديدة للسلسلة احملولة،فاذا كان 

البســـــيط تتنـــــاقص ببطـــــئ فهنـــــا نـــــتكلم عـــــن منـــــوذج االحنـــــدار   correlogrammeالصـــــفر وأن عبـــــارات 
واذا كانــت دوال االرتبــاط الــذايت البســيطة واجلزئيــة ال تبــدو ناقصــة ،فهنــا نــتكلم عــن منــوذج ،AR(p)الــذايت

  .أين املعامل أو الوسائط تابعة للشكل اخلاص  ARMA من الشكل 
  

-2-3-3-II    المعالم تقدير مرحلة:  
 .املستخدم النموذج نوع حسب ختتلف املعامل تقدير طريقة

 االرتبـاط بـني املوجـودة العالقـة اسـتخدام أو الصـغرى، املربعـات طريقـة نسـتخدم AR(p) منـوذج حالـة يف

 "Yule-Wulker".معادالت– النموذج معامالت و الذايت

 وفقـا النمـوذج معـامل لتقـدير  LS األمـر يسـتخدم و تعقيـد أكثـر هـي MA(q) منـوذج معـامل تقـدير و

   TSP.101لربنامج
-3-3-3-II  التنبؤ و ) النموذج مالئمة(التشخيصمرحلة: 

 :خالل من النموذج صالحية أو مالئمة مدى اختبار من البد النموذج تقدير بعد      

 اختبـار هنـا يسـتخدم و معنويـا، الصـفر عـن ختتلـف أي معنويـة ذات تكـون أن البـد النمـوذج معـامالت -

   رتب أحد استبعاد من البد معنويا الصفر عن ختتلف ال كانت فإذا ستيودنت؛
AR   أو.MA   

 :عنصرين باستخدام البواقي حتليل -
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 معدوم مبتوسط الطبيعي التوزيع تتبع البواقي أن أي معدوم، يكون أن جيب املتوسط - 87

  (T/1).تباين و
 تسـمحان  Ljung-Boxو  Box-Pierce ل `Q و Q اإلحصـائية و أبيضـا، تشويشـا حتـاكي البـواقي -

   .الفرضية هذه باختبار
هنـا  و النمـاذج، هـذه بـني مـن األفضـل النمـوذج اختيـار مـن البـد إحصـائيا، منـاذج عـدة قبـول حالـة يف   

  :نستعمل
  :المفاضلة معايير �

  ؛ضعيفة قيمة ذا النموذج تباين يكون أن -
  ؛ضئيال البواقي مربع جمموع يكون أن -
 تباين تدنئةأخرى  بعبارة أو ضئيلة للمشاهدات احلقيقة الكثافة بني و النموذج كثافة بني الفارق يكون أن -

 Akaikeهو  املعيار هذا و املقدرة، املعامل عدد ة بزياد مقارنة النموذج

  : بالعالقة رياضيا هو معرف و
   
  D'AKAIKE (AIC:AKAIKE INFORMATION CRITERION) معيار – 
  

( ) ( )
T

qp
AIC

+
+= 2log 2δ  

  :حيث
2δ  النموذج :تباين.   

: (p + q)  املقدرة النموذج معامل عدد  
  

   :102يلي مبا عدل املشاهدات من عدد ألكرب املستعملة للنماذج أكرب وزن إعطائه بسبب و

T

AIC
NAIC =  

  : التايل التعديل  Schwartzأضاف و
  SCHWARTZ، (BIC:BAYESIEN INFORMATION CRITERION)معيار-

( ) ( ) ( )T
T

qp
BIC loglog 2 +

+= δ  

III-3-3-4-  التوقع  (مرحلة التنبؤ(   

بعدما متكنا من التحصل على النموذج النهائي من خالل اتبـاع املراحـل الثالثـة السـابقة ،منـر اىل عمليـة 
  التنبؤ وتشكيل جمال الثقة للقيم املتوقعة.

  

  :منها نذكر التنبؤ على النموذج مقدرة لقياس معايري عدة يوجد:التنبؤ دقة - 
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 مقارنـة املتغـرية خـالل مـن التأكـد، بعـد التنبـؤ حالـة يف املعيـار هذا يستخدم : الفرق معنوية اختبار • 88

 :التايل ختباراال نستخدم و الفعلية باملتغرية املقدرة

aF

aF

yyH

yyH

≠

=

:

:

1

0 

  :حيث
 Fy املقدرة التابعة : املتغرية.   

  ay الفعلية التابعة املتغرية. Ya  
  حرية  درجة و α معنوية مستوى عند (t) ستيودنت توزيع االختبار هذا يف نستعمل و

2) (n-  
   

  :تساوي احملتسبة القيمة حيث

y

Fa

C

yy
t

δ
−

= 

cTكان  إذا tt  .جيدة التنبؤ على النموذج مقدرة أن نقول <

cTكان  إذا tt   .ضعيفة التنبؤ على النموذج مقدرة أن نقول >
  

  :التالية بالعالقة حيسب وT بالرمز له نرمز  (Theile):ثيلل التساوي عدم معامل •

  

( )
( )XIII

d

dd

T
n

i

ai

n

i

aiFi

..................

1

2

1

2

∑

∑

=

=
−

=  

 
Fd   :التابع للمتغري القيمة يف املتوقع التغري.   
  

ad  التابع للمتغري القيمة يف الفعلي : التغري.  

:n املأخوذة املشاهدات عدد.   
  :كان إذا

• T≥0  يعين أنFa dd   .جيدة التنبؤ على النموذج مقدرة إىل يشري هذا و =
• T<0 ا دل كلم الواحد عن ثيل معامل قيمة زادت كلما- ضعيفة التنبؤ على النموذج مقدرة يعين

 .التنبؤ على النموذج مقدرة اخنفاض على ذلك
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القياسـية مـن يف حـوادث املـرور منهـا النظريـة و  من خالل هذا الفصـل قمنـا بعـرض خمتلـف النمـاذج املسـتعملة     

لتعـرف علـى السالسـل الزمنيـة         و حتليلهـا كمـا قمنـا ل خالل املبحـث األول ، ويف املبحـث الثـاين خصصـناه
و طـرق ازالـة عـدم اسـتقراريتها      عرضـنا كيفيـة اختبارهـا نظريـاإذ بعرض كيفية دراسة استقرارية السالسل الزمنيـة 

جنكينــز والنمــاذج املســتخدمة فيهــا كمــا توقفــا  -عرضــنا منهجيــة بــوكس ويف األخــري ومــن خــالل املبحــث الثالــث 
يسـاعدنا يف التنبـؤ نظريا اليت تسمح لنا باختبار النموذج األنسب الـذي  كل مرحلة من مراحل هذه الطريقة   عند

.  
بعد كل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل من نظريات و طرق  سوف حناول تطبيقهـا  يف الفصـل الثالـث مـن خـالل اتبـاع    

  جنكيز على ظاهرة حوادث املرور يف اجلزائر.-بوكس  -منهجية 
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  الفصل الثالث
  

  

على ظاھرة حوادث  جنكينز –تطبيق منھجية بوكس 

  المرور في الجزائر

  

  

  

        

        

        

        

        



 

91 III-  على ظاهرة حوادث المرور في الجزائرعلى ظاهرة حوادث المرور في الجزائرعلى ظاهرة حوادث المرور في الجزائرعلى ظاهرة حوادث المرور في الجزائر جنكينزجنكينزجنكينزجنكينز    ––––تطبيق منهجية بوكس تطبيق منهجية بوكس تطبيق منهجية بوكس تطبيق منهجية بوكس  
  
إن التنبــؤ بــاحلوادث املروريــة يعتــرب واحــداً مــن أهــم املوضــوعات اخلطــرية بالنســبة ملتخــذي قــرار التخطــيط يف        

وختفــيض احتمــاالت احلــوادث اجلزائــر ، والوظيفــة األساســية لقســم املــرور هــو حتقيــق األمــن ملســتخدمي الطــرق ، 
  املرورية من خالل التطوير والتحسني اهلندسي للطرق وتطوير قوانني املرور.

ولــذلك فــإن النمــاذج املســتخدمة يف التنبــؤ بــاحلوادث املروريــة يكــون هلــا عالقــة بتكــرار احلــوادث املروريــة علــى      
ت اليت جيب يد نوع وأمهية التحسينات والتطوراالطرق وبعوامل املرور اليت سوف يكون هلا أفضل استخدام يف حتد

تقييم البدائل املختلفة (السيناريوهات) عن طريق قياس مستوى األمان الذي ميكن الوصول إليه عملها إضافًة إىل 
  مع األخذ يف االعتبار تكلفة هذه التحسينات.

ف هذا األسلوب يف التحليل ويعر  ARIMAأسلوب حتليل السالسل الزمنية باستخدام منوذج  تطبيق يتم     
علـى اسـتخراج التغـريات املتوقعـة للبيانـات  األخـريويعتمـد هـذا  Box - Jenkinsجنكنـز  –بأسـلوب بـوكس 

  املشاهدة (حتليل التغري يف قيم املشاهدات عرب السلسلة الزمنية) 

بسلوكاا من اجل التحكم سوف حناول يف هذا الفصل حتديد أسباب زيادة حدة حوادث املرور و التنبؤ     
فيها مستقبال و هذا عن طريق مناذج السالسل الزمنية اليت اكتفينا ا و مل نستعمل حينها منوذج قياسي 

اقتصادي يشمل جمموعة من العوامل املؤثرة يف مواصلة ارتفاع حوادث املرور وهذا راجع إىل غياب املعطيات 
  ام اهليئات املعنية جبمع دقيق للمعطيات .ذات السالسل الزمنية الطويلة لسبب عدم قي

ثالث مباحث ، ففي املبحث األول سنقوم بتحليل السلسلة الشهرية لعدد  سنتناول يف هذا الفصل حيث 
درس استقرارية سلسلة حوا ث املرور و هذا جلعلها مستقرة إن كانت غري حوادث املرور مث يف الفصل الثاين سن

جنكينز على السلسلة املستقرة و هذه املراحل هي التعرف على  - ملنهجية بوكس  ذلك مث نطبق املراحل األربعة
النموذج بعدها تأيت مرحلة تقدير النموذج وتشخيصه مث نقوم بالتنبؤ ومن مت حناول إعطاء تفسريات على ضوء 

  النتائج املتحصل عليها .
  
  
  
  
  
  
  
  



 

92 III – 1-    تحليل السلسلة الشهرية لعدد حوادث المرورACC   
قبل املركز الوطين للوقاية واألمن عرب  املتحصل عليها منلعدد حوادث املرور يتم حتليل السلسلة الزمنية 

الطرق ، حيث يقوم هذا األخري جبمع كل املعطيات املتعلقة حبوادث املرور اجلسمانية على املستوى الوطين من 
 أين تتدخل الريفية فقط و املديرية العامة لألمن الوطينقبل القيادة العامة للدرك الوطين و اليت تتدخل يف املناطق 

  .ستها بيانيا وكشف طبيعتها امن خالل در يف املناطق احلضرية ، فتحليلها يتم 
  

III -1- 1-  دراسة وصفية لبيانات السلسلة  
مشاهدة وهي  480السلسلة املوجودة لدينا تتمثل يف عدد حوادث املرور يف القطر اجلزائري و احملددة ب    

، عدد املشاهدات هذا  2009إىل غاية ديسمرب  1970سلسلة على شكل بيانات شهرية ممتدة  من جانفي 
وتسمى سلسلة متغرية حوادث كايف  حىت يتسىن لنا إظهار التغريات احلاصلة على طول هذه الفرتة الزمنية ،  

  :يف املنحىن  البياين التايل ها متثيل ، ومت   ACCاملرور حمل الدراسة بـ
  ACC103: منحنى بياني لمتغيرة حوادث المرور  (13) الشكل رقم

 

  EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

ت عدة اجتاهات وكتحليل أوىل حوادث املرور يف اجلزائر أخذلسلة نالحظ من خالل املنحىن السابق أن س   
   ACC 104انطلقنا من التمثيل البياين للسلسلة 

فرتة ما بعد االستقالل حيث شهدت منو دميوغرايف و نشاط زائد أي حركة سري   1981- 1970الفرتة  - 
  إىل ارتفاع يف عدد حوادث املرور ؛كثيفة و هذا ما أدى 

ر الكبري يف :الدور الذي لعبته احلصة التلفزيونية املشهورة " الشرطي املخفي " كان هلا األث 1982السنة   - 
 تقليص حوادث املرور ؛

                                                 
  02اعتمادا على معطيات امللحق رقم  103
  لكل التطبيقات     spss eviiewsاستعملت جمموعة برامج  104

ACC 



 

ال توجد أي تفسريات عليها ، فلم جند أي نالحظ تذبذبات يف املنحى حيث :  1987- 1983الفرتة  -  93
 لفرتة ؛اقانون أو إجراء خاص بقواعد السالمة املرورية يف تلك 

و كذلك    الذي يف اخنفاض حوادث املرور  87/09: ساهم قانون املرور اجلديد  1996- 1988الفرتة  - 
يال حيث الوضع األمين يف فرتة التسعينيات ساهم يف اخنفاض عدد حوادث املرور مع وجود حضر للتجول ل

 ميل السلسلة اخنفض أكثر ؛

االرتفاع مع ارتفاع حظرية املركبات و عدم تطوير البنية : عادت حوادث املرور يف  2004- 1997الفرتة  - 
 ودة التدرجيية لالستقرار األمين ؛التحتية للطرقات و الع

وضع قانون  بسبب قليالرور اخنفض عدد حوادث امل 2005مع بداية سنة  : 2007-2005  الفرتة - 
 صارمة  عقوباتفعت فيه قيمة الغرامات اجلزافية و أضيفت ، أين رُ  16/04املرور اجلديد 

 نالحظ عودة ارتفاع حوادث املرور؛ 2006إال أنه مع بداية سنة 

كل اجلهود املبذولة و تغيري من  م ون الثالث سنوات األخرية وبالرغ: يف غض 2009- 2007الفرتة  - 
 القرارات و وضع عقوبات صارمة ورفع قيم الغرامات و كذا السحب الفوري لرخصة السياقة إال أن حوادث

 مازالت يف ارتفاع مستمر . املرور

2-1-III - الكشف عن طبيعة السلسلة    
نستعني باملتوسط احلسايب و االحنراف  )جدائية او جتميعية   (من أجل الكشف عن طبيعة السلسلة 

  املعياري للسلسلة اخلام .
  

 اختبار تجانس المتوسطات  - أ

  اتاختبار تجانس المتوسط : (09)جدول رقم 
  

Test of Homogeity of Variances ACC 

Sig.  df1 df1 Leven Statistic 

0.048  120  10  3.008  
 SPSSالمصدر: مستخرج من برنامج 

  
عاله يتم اختبار تساوي املتوسطات بني الفرتات  وهذا أ من خالل معطيات املوضحة يف اجلدول             

وهذا عند مستوى امهية  120و10وبدرجيت حرية  3.008املقدرة ب: Leven عن طريق احصائية 
0.048 .  

صيغة االختبار :                  
ji

n

XXjiH

XXXH

≠∧∃

===

/:

.....:

1

210  

  
 التحليل:



 

نقبل فرضية العدم أي تساوي املتوسطات ، إذا كان مستوى األمهية أقل   αإذا كان مستوى األمهية أكرب من  94
  .نقبل الفرضية البديلة أي عدم تساوي املتوسطات αمن 

و بالتايل نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة إذن عدم تساوي  0.05أقل من  0.048ولدينا هنا : 
  املتوسطات بني السنوات .

  اختبار تجانس التباين -ب 
  : جدول تحليل التباين(10)جدول رقم 

ANOVA ACC 

Sig.  F Mean 
Square 

df  Sum of 
Squares 

  

0.00  9.95  3140.833  10  31243.635  Btween Groups 

    344.211  120  36092.102  within Group  

      130  67335.737  Total 

 SPSSالمصدر : مستخرج من برنامج 

  دف إىل اختبار جتانس التباين من خالل صيغة االختبار التالية :أعاله  معطيات اجلدول

ji

n

jiH

H
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δδδ
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===
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......:

1

210 

و عليه  0.05لدينا  من اجلدول مستوى األمهية مساوي للصفر ، وهي أقل من القيمة ادولة و املقدرة بـ    
  جتانس التباين . عدم نقبل الفرضية البديلة أي 

  نستخلص من هذه االختبارات أن السلسلة املوجودة لدينا سلسلة جدائية .
III - 2 -السلسلة دراسة استقرارية  
   105تكون السلسلة مستقرة إذا تذبدبت حول وسط حسايب ثابت ، مع تباين ليس له عالقة بالزمن    

  يوجد عدة أدوات احصائية. ACCوالختبار استقرارية السلسلة 
  

-III 2-1 اختبار استقرار السلسلةACC   
سلسلة حوادث املرور البد من دراستها بيانيا أو من خالل دالة االرتباط الذايت  حىت ميكننا دراسة إستقرارية

.III-2-1-1 -  13رقم  الشكل (من خالل المنحنى البياني (  
العام للسلسلة حيث  هبالتدقيق يف منحىن البياين للسلسلة جند انه هناك تزايد متسارع ومتصاعد لالجتا    

القيم  أن هذا التزايد ناتج عن وجود تذبذبات يف قيم حوادث املرور من فرتة إىل أخرى،كما نالحظ أن 
أخرى ، كما يتضح لنا أن السلسلة غري مستقرة حيث أخذت منحىن تتزايد يف شهور مقارنة بشهور 
لتعود و تتصاعد  1982 سنة يف مث تنخفض مباشرة 1982إىل  1970تصاعدي يف الفرتة املمتدة من 

وترتفع مرة  1996إىل غاية سنة  1988، تأخذ منحىن تنازيل يف فرتة  1987إىل  1983مرة أخرى من 
                                                 

105    Melard Guy, Méthodes de privision à court terme, Bruxelles , edition Ellipses , 1990, P282 



 

مث تعود يف االرتفاع  2005، تنخفض قليال يف سنة  2004إىل غاية اية  1996أخرى يف اية سنة  95
   2009و 2005تدرجييا من الفرتة املمتدة بني 

  .لى ذلك ميكن أن نقول مبدئيا أن السلسلة غري مستقرة وبناءا ع   
  
  

III-2 -1 -2- من خالل دالة االرتباط الذاتي :  
 )تقع ضمن جمال الثقة  (معدومة  kpمعامالت دالة االرتباط الذايت  تتكون السلسلة مستقرة إذا كان   

  .  K>0من أجل كل قيمة لـ 
  ارتباطا فقط   96مبا أن عدد املشاهدات  كبري اكتفينا بأخذ  

n = 480 >150                  k =  1/5 =96                  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ACC: دالة االرتباط الذاتي للسلسلة  )14(لشكل  رقما 96
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تساوي    Kاملعامالت احملسوبة من أجل الفجوات دالة االرتباط الذايت نالحظ أن شكل من خالل   
مما يعطي إشارة واضحة  ، )خارج جمال الثقة  (معنويا ختتلف عن الصفر   72،60،58،23،9،8،7،6،2،1

و إلثبات   (13) تاج املستخلص من الشكل البياين رقم إىل عدم استقرارية السلسلة و هذا ما يتوافق مع االستن
   .Ljung – Boxهذا نستعمل اختبار 

  

  :  Ljung –Boxاختبار  - 
 توافق  الكلية ملعامالت دالة االرتباط ، حيث لدراسة املعنوية االحصائية رنستعمل هذا االختبا

أي:  يف الشكل أعاله Q-statيف العمود  األخرية قيمةالاالحصائية احملسوبة هلذا االختبار 

( ) ∑∑
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=>=
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+=
96
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إذن االحصائية احملتسبة أكرب من االحصائية ادولة ، وبالتايل نرفض الفرضية االبتدائية القائلة بأن كل 

)معامالت دالة االرتباط معدومة  )96210 ......: PPPH ==    
  

كل معامالت دالة االرتباط   ألناملوضحة أعاله نستنتج أن السلسلة غري مستقرة  رمن خالل  نتيجة االختبا    
  .غري معدومة ومن اجل جعل السلسلة مستقرة يتم تطبيق اختبار ديكي فولر املطور



 

  ADF اختبار ديكي فولر المطور -     98
على تقدير النماذج حيث حيدد مستوى التاخريات  ACCيف دراسة استقرارية السلسلة  ADFيعتمد اختبار  
p  حسب أقل قيمة للمعايريAkaike  وSchwarz .  
  

  P : تحديد فجوات المختلفة للتاخير(11)جدول رقم 
  Schwarz وAKAIKE   رحسب معايي

Schwarz AKAIKE D.W P 

5.93  5.86  1.56  0  
5.49  5.66  1.60  1  
5.24  5.51  1.90  4  
4.64  4.95  1.95  6  
4.50  4.92  1.98  8  
4.40  4.80  2.04  9  
3.29  3.10  2.07  10  
3.28  3.11  2.10  11  
3.30  3.50  2.11  12  
3.36  3.43  2.14  14  
3.54  3.39  2.23  15  
3.99  3.32  1.60  16  

  EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  
 10 من النموذجان تقابل كلSchwarz  وAKAIKE   مما تقدم يتضح لنا ان اقل القيم اخلاصة مبعياري    

  .فيها هي االقل  D.W الن قيمة 10وسوف نقوم بتقدير النموذج  11 و
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 ACCللسلسلة   ADFالختبار  10:تقدير النموذج  (15) شكل رقم

  
 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on DDLKt 

ADF Test Statistic      -1.651359      0
01     Critical Value                              -2.5609 

                                                          0
05     Critical Value                              -1.8513 

                                                          0
010    Critical Value                              -1.7113  

 

Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Equation 

Dependent Variable: D(AAC  )  
Method: Least Squares 

Date:07/10/2010    Time:16:00 

Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:478 after adjusting endpoints 

 

Variable                       Coefficient          Std.Error            t-Statistic               Prob. 

 

     AAC (-1)                 -0.495519         0.2406253           -1.651359             0.0502 

D(AAC (-1))                 -0.184689         0.2425160           -0.957883             0.4942 
D(AAC (-2))      -0.256324         0.2506512           -1.077293             0.3184 

D(AAC (-3))      -0.277145         0.2491654           -1.097352             0.3852 

D(AAC (-4))      -0.206582         0.2093291           -0.898852             0.4012 

D(AAC (-5))       -0.295443         0.2067853           -2.411331             0.0965 
D(AAC (-6))      -0.362533         0.1852210           -2.917705             0.0512 

D(AAC (-7))      -0.396625         0.1615326           -1.916725             0.0602 

D(AAC (-8))      -0.413891         0.1507310           -3.910236             0.0426 

D(AAC (-9))      -0.493652         0.1309321           -4.951359             0.0002 

D(AAC (-10))       -0.516487        0.1252193           -4.750215             0.0005 

D(AAC (-11))            0.455628        0.1173560            4.554831             0.0009 

 

C                                    18.14256         7.299062             3.062331               0.0563  

@TREND(1970)             0.201121         0.095504             3.202754              0.0426 

 

R-squared                       0.959926         Mean dependent var                 -0.071830             

Adjusted R- squared      0.946691         S.D.dependent var                      0.189483         

S.E.of regression            4.926295         Akaike info criterion                 -1.398483    

Sum squared resid         2001.233         Schwarz criterion                      -1.349869               

Log  likelihood                -320.0026         F-statistic                                   172.1392  
 Durbin-Watson stat       3.080091         Prob(F-statistic)                         0.000000        
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  نالحظ:االختبار  نتائجمن خالل   100
واليت (ادولة)  من القيمة النظرية لقهي أ)  (0.0426املقدرة بـ  ن قيمة ستودنت ملركبة االجتاه العامإ - 

 أي نقبل فرضية وجود مركبة االجتاه العام يف السلسلة. ) Tt=0.05 ) 0.0426<0.05  تساوي

أقل بالقيمة املطلقة  ) 1.651359-(واملقدرة ب احملسوبة ADFن قيمة لة غري مستقرة ألن السلسإ - 
0 من القيم ادولة هلا وهذا عند مستوى معنوية 

01  ، 0
05   ،  0

010  على التوايل .  

ومن اجل جعل هذه السالسل مستقرة وإزالة مركبة  DSغري مستقرة و هي من النوع  ACCو منه السلسلة   
  االجتاه العام جنري الفروق من الدرجة األوىل إلزالة االجتاه العام .

  
III - 2 -2- :ازالة عدم االستقرارية  
III- 2-2 -1 -:ازالة االتجاه العام  
ومت احلصول على السلسلة املعدلة  األوىلالفروق  إجراءاالجتاه العام من السلسلة حمل الدراسة مت  إلزالة   

                 DACC=ACC(t)-ACC(t-1)التالية:
 DACC    :منحنى السلسلة المعدلة (16) الشكل رقم 

  
  

 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  ن املنحىن يوازي حمور الفواصلمن خالل الشكل البياين نستنج غياب االجتاه العام من السلسلة أل 
  يف املرحلة الثانية. إزالتهالذلك سوف نعمل على  ، أي أن السلسلة غري مستقرة مع بقاء املركبة املومسية

  
  
  
  
  
  

 DACC ـــــــــــــ 



 

  اختبار ديكي فوالر على السلسلة الجديدة � 101
   :  اختبار ديكي فولر(17)الشكل رقم 

  
  

Null hypothesis: AAC has a unit root 

Exogenous:Constant,Linear Trend 
Lag Length:0(Fixed) 

  
  

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on AAC  

ADF Test Statistic       -5.563467       0
01        Critical Value                    -3.977331 

                                                            0
05         Critical Value                  -3.419231  

                                                            0
010        Critical Value                  -3.132189        

 

Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Equation 

Dependent Variable: D(SER01) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:12:00 

Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:479 after adjusting endpoints 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic               Prob. 

 

AAC (-1)                     -0.123400          0.022180          -5.563467               0.0000 

C                                   269.5785          52.38845           5.160939               0.0001 

@TREND(1970)           0.260189          0.093596            2.618957               0.0090 
 

R-squared                    0.061232         Mean dependent var                     1.255063 

Adjusted R- squared   0.060120         S.D.dependent var                         251.6052 

S.E.of regression         244.0125         Akaike info criterion                      13.95071 

Sum squared resid      28301435        Schwarz criterion                          13.98128 

Log  likelihood            -3320.052         F-statistic                                      15.60392 

Durbin-Watson stat     2.230185        Prob(F-statistic)                            0.000000 
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  جل الفجواتأتقدير النموذج من  � 102
  : تقدير النموذج بعد الفروق االولى (18)الشكل رقم 

  
Null hypothesis: AAC has a unit root 

Exogenous:Constant,Linear Trend 
Lag Length:1(Fixed) 

  
  

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on SER01 

ADF Test Statistic       -4.682196       0
01        Critical Value                    -3.977372 

                                                            0
05         Critical Value                  -3.419250  

                                                            0
010        Critical Value                  -3.132200        

 

Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Equation 

Dependent Variable: D(SER01) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:12:08 

Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:478 after adjusting endpoints 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic               Prob. 

 

 AAC (-1)                 -0.106335          0.022730          -4.676386               0.0000 

D (AAC (-1))           -0.138036          0.045982           -3.008095               0.0029  

C                               233.3058          53.42094             4.370179               0.0000 

@TREND(1970)        0.220065          0.093596             2.618957               0.0090 
 

R-squared                    0.079462         Mean dependent var                    1.110963 

Adjusted R- squared   0.073754         S.D.dependent var                        251.7032 

S.E.of regression         242.1209         Akaike info criterion                     13.94831 

Sum squared resid      27852672        Schwarz criterion                          13.97524 

Log  likelihood            -3308.961         F-statistic                                      13.38645 

Durbin-Watson stat     1.984510        Prob(F-statistic)                            0.000000 
 

  
 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  

:1اختبار الفرضية    =φàH من القيمة  أقل  )  (4.676386-:من الشكل أعاله لدينا االحصائية احملتسبة
   ) 3.977372- ( ادولة

  إذن نقبل فرضية العدم و عليه السلسلة غري مستقرة      
  
  
  
  
  
  



 

  : تقدير النموذج بعد الفروق الثانية (19)الشكل رقم  103
  

  
Null hypothesis: AAC has a unit root 

Exogenous:Constant,Linear Trend 
Lag Length:2(Fixed) 

  
  

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on AAC 

ADF Test Statistic       -4.802109       0
01        Critical Value                    -3.977413 

                                                            0
05         Critical Value                   -3.419270  

                                                            0
010        Critical Value                   -3.132212        

 

Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Equation 

Dependent Variable: D(AAC ) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:12:20 

Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:477 after adjusting endpoints 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic               Prob. 

 

 AAC (-1)                  -0.111719          0.024053          -4.810039               0.0000 

D (AAC (-1))             -0.130039          0.048132          -2.723364               0.0084  

D (AAC (-2))             -0.049168          0.047023            1.091538              0.3009 

C                                 247.0008          54.49974            4.590564              0.0000 

@TREND(1970)          0.220065          0.093596            2.618957              0.0090 
 

R-squared                    0.081072         Mean dependent var                    1.500691 

Adjusted R- squared   0.073209         S.D.dependent var                        251.4836 

S.E.of regression         242.1103         Akaike info criterion                     13.94060 

Sum squared resid      27666352        Schwarz criterion                          13.98682 

Log  likelihood            -3293.566         F-statistic                                      10.38932 

Durbin-Watson stat     1.989685        Prob(F-statistic)                            0.000000 
 

 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  

:1اختبار الفرضية  =φàH  أقل من  ) 4,810039- (:من الشكل أعاله لدينا االحصائية احملتسبة
   ) 3.977413- (القيمة ادولة 

  إذن نقبل فرضية العدم و عليه السلسلة غري مستقرة   
  
  
  
  
  
  



 

104 III- 2-2 -2 -المركبة الموسمية: إزالة  
ذلك مت الوصول  أساس،وعلى 16الفروق من الدرجة  إجراءاملركبة املومسية من السلسلة تطلب ذلك منا  إلزالة

 SDACC=ACC(t)-ACC(t-16) السلسلة املعدلة من الشكل: إىل

                  
                                16: منحنى السلسلة المعدلة بعد الفروق  (20) شكل رقم                      

                           

 EVIEWS 5.1 جعلى برنام عتماداالمصدر:من اعداد الطالبة إ

يلي اختبار ن هذا غري كايف لذا سنستعرض فيما غري أيتضح لنا استقرار السلسلة  أعاله  من خالل الشكل  
  .املطور  ديكي فولر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 SDACC ــــــــــ 



 

   ADFاختبار ديكي فولر المطور  � 105
   )اختبار ديكي فولر المطور ( :تقدير النموذج بعد الفروق الثالثة (21)الشكل رقم 

  
  

Null hupothesis: AAC has a unit root 

Exogenous:Constant,Linear Trend 
Lag Length:3(Fixed) 

  
  

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on AAC  

ADF Test Statistic       -4.823370       0
01        Critical Value                    -3.977454 

                                                            0
05         Critical Value                   -3.419290  

                                                            0
010        Critical Value                  -3.132224        

 

Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test Equation 

Dependent Variable: D(AAC ) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:12:30 

Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:477 after adjusting endpoints 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic               Prob. 

 

SER01 (-1)                 -0.116039          0.025893          -4.824532             0.0000 

D (AAC (-1))              -0.125689          0.048032           -2.753015             0.0090  

D (AAC (-2))                0.056109          0.048009             1.156059            0.2500 

D (AAC (-3))                0.028004          0.046932             0.591655            0.5559 

C                                   255.4832          55.29541             4.584216            0.2000 

@TREND(1970)           0.219875           0.095962             2.300258            0.0223 
 

R-squared                     0.082853         Mean dependent var                   1.730821 

Adjusted R- squared    0.073039         S.D.dependent var                       251.6824 

S.E.of regression          242.5998         Akaike info criterion                    13.95006 

Sum squared resid       27626822       Schwarz criterion                          13.99052 

Log  likelihood             -3286.511        F-statistic                                      8.480132 

Durbin-Watson stat     1.981642        Prob(F-statistic)                            0.000000 
 

 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  
  مما تقدم نستنج:

 ستودنتوذلك الن قيمة C فرضية وجود الثابتمبا ان القيمة املعنوية بالنسبة للثابت هي معنوية وبالتايل نقبل  •
 Tt=0.54تساوياحملسوبة اقل من قيمتها ادولة اليت 

كرب بالقيمة املطلقة من القيم ادولة هي أ  ) 4.824532- (تساوي  القيمة االحصائية الختبار ديكي فولر •
0وذلك عند مستوى معنوية   3.132224-)، 3.419290-،3.977454-  (هلا

010،0
05،0

على 01
 حمل ال وجود للجذر الوحدوي إذا السلسلة وعلى أساس ذلك التوايل، 

  مستقرة .الدراسة 
  



 

106 III -3-  نمذجة السلسلةSDACC باستعمال منهجية بوكس جينكيز  
للنموذج املختلط  (p,q)نصل إىل مرحلة حتديد مراحل املراتب  ACC بعد ضمان االستقرارية للسلسلة     

ARMA  املعرف هلذه السلسلة ، حيث تبقى هذه  املرحلة الصعبة يف بناء مناذج السالسل الزمنية ، ألنه ميكن للنوذج
  األويل املختار أن يُرفض يف مرحلة متأخرة من التحليل.

  

III -3-1- التعرف على النموذج للسلسلة  مرحلةSDACC   
   :من الشكل  SDACCاملعرفة للسلسلة   ARMA (p,q)تكون  الصيغة الرياضية للسريورة 

qtSDACCSDACCSDACCSDACC qtttptptt −−−−−+++++= −−−−− εθεθεθεδφφφ .......... 22112211  
  فإن الصيغة تصبح : Lو بإدخال معامل التأخر 

t
q

q
p

p LLLDACCLLL εφφφφφφ )......1()...1( 2
21

2
21 −−−=−−−−   

  

رحلة  فسنحاول دراسة أكثر ، و نظرا ألمهية هذه امل SDACCمن أجل حتديد النموذج املعرف للسلسلة املستقرة    
  . (p,q)  خمتلفة  حسب املراتب  ARMAصيغة رياضية مرشحة لنماذج  من 

مع األخذ   Schwarz ,Akaikeويكون بذلك النموذج املختار هو الذي يعطي أحسن توفيقة بني املعايري       
  .  DWاحصائية و معنوية املعامل املقدرة   2Rبعني االعتبار مستوى معامل التحديد 

  لعدة اعتبارات منها :  MA(1)ميكننا اختيار النموذج  بعد تفحص النماذج املرشحة 
  Schwarz 106أقل قيمة للمعيار  -1
  2Rمستوى أعلى ملعامل التحديد  -2

  
 

نالحظ أن معامالت االرتباط  SDACCللسلسلة  )البسيطة واجلزئية  (دوال االرتباط شكل بالنظر إىل  -3
KP من أجل K=1 تناقص  بشكل هندسي ذلك ، يصاحب  )خارج جمال الثقة  (تلف على الصفر خت معنويا

 MA(1)  107ملنحىن دالة االرتباط اجلزئية ، وهي احلالة اليت توافق تقريبا مناذج

 معنوية جيدة للمعامل املقدرة . - 4

   SDACCوفقا هلذه النقاط تكون الصيغة الرياضية املثلى النموذج املعرف للسلسلة املستقرة 
   :من الشكل

)فإن الصيغة تصبح :                 Lو بادخال معامل التأخري  )
( )1~

1 1

11

MASDACC

LSDACC

SDACC

t

tt

εθδ

φθεδ

−+=

−+= −

  

  

                                                 
  لعدم معنوية املعامل املقدرة فيها   Akaikaمت اقصاء النماذج اليت حتتوي أقل قيمة ملعيار   106

107   REGIS BOURBONNAIS ,Op-cit ,P242 



 

الذايت و دالة االرتباط اجلزئي حناول تشكيل جمموعة من النماذج إما االحندار  باالستعانة بدالة رتباط      107
  هلذه السلسلة املستقرة .  (ARMA)أو املختلطة   (MA)أو املتوسطات املتحركة   (AR)الذايت 

  الية :اخرتنا النماذج الت ةعنوياملقيم ال_ بعد مالحظتنا لداليت االرتباط الذايت و االرتباط اجلزئي من خالل 
MA(1) – ARMA(1,1) – ARMA(1,2) – ARMA (2,1)    

                      

III -3-2-  تقدير النموذج  مرحلة  
  

نقوم يف هذه املرحلة بتقدير النماذج املذكورة سابقا بواسطة املربعات الصغرى مث ندرسها إحصائيا لكي     
  أبيض.خنتار النموذج األنسب و الذي تشكل بواقيه تشويش 

  بعد تقدير النموذجني األولني حتصلنا على النتائج التالية :   
 : MA(1)النموذج األول  •

  : فتحصلنا على النتائج التالية امللخصة يف الشكل التايل MA(1)قمنا بتقدير النموذج األول من الشكل 
    

  MA (1):تقدير النموذج األول  (22) الشكل رقم 
  

 

Dependent Variable: (AAC ) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:13:00 
Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:479 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 15 iterations 

Backcast:1970 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic             Prob. 

 

MA(1)                           0.929769          0.001802           55.01261             0.0000 

 

R-squared                     -5.299631        Mean dependent var                   2656.062 

Adjusted R- squared    -5.299631        S.D.dependent var                       588.7005 

S.E.of regression          1472.237         Akaike info criterion                    17.56314 

Sum squared resid       1.05E+10        Schwarz criterion                          13.57152 

Log  likelihood             -4179.072        Durbin-Watson stat                      0.280352        

 

Inverted MA Roots       -.93 
 

 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  

  

 التحديد يف هذا النموذج ضعيف جدا حيث أنه مفسر بنسبةمعيار معامل من الشكل أعاله نالحظ أن 
  هي تفسريات تعود للحدود العشوائية. 94%فقط إذ أن أكثر من    %5,2

  
  



 

108   
  :  بواقي النموذج األول(23)الشكل رقم 

  
 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  

  

  

  



 

فحسب الشكل أعاله  نالحظ أن البواقي ال تشكل تشويش أبيض من  قمنا باستخراج البواقي هلذا النموذج،   109
           statQخالل االستعانة باحتماالت اختبار 

إذا ميكن اعتبار هذا النموذج غري مقبول ألن بواقيه مرتبطة ذاتيا فيما بينها باإلضافة  إىل أن هذا النموذج    
  calt=01,55ذات مدلولية  (MA)اءة ستودنت ملعامل مفسر غري جيد حىت و إن كانت إحص

 : ARMA(1,1)النموذج الثاني  •

  فتحصلنا على النتائج امللخصة يف  ARMA(1,1)قمنا بتقدير النموذج الثاين من الشكل  
  الشكل التايل:

  
 ARMA(1,1) : تقدير النموذج الثاني  (23) شكل رقم

  
 

Dependent Variable: (AAC ) 

Method: Least Squares 

Date:09/11/2010    Time:13:00 
Sample (adjusted):1970-2009 

Included observations:479 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 5 iterations 

Backcast:1970 

 

Variable                       Coefficient        Std.Error            t-Statistic             Prob. 

 

AR(1)                           0.998769          0.003902           294.2509             0.0000 

MA(1)                         -0.189025          0.048770          -4.119326             0.0000 

 

R-squared                     0.821933        Mean dependent var                   2659.322 

Adjusted R- squared    0.821601        S.D.dependent var                       588.6001 

S.E.of regression          246.8162         Akaike info criterion                   13.85986 

Sum squared resid      291637420       Schwarz criterion                        13.87933 

Log  likelihood            -3318.0522       Durbin-Watson stat                     1.989752        

 

Inverted AR Roots       1.00 

Inverted MA Roots       -.93 
 

  
  

 EVIEWS 5.1 جاعداد الطالبة اعتمادا على برنام المصدر:من
  
  

، والسلوكات  99%نالحظ أن معيار معامل التحديد يف هذا النموذج قوي جدا فهو مفسر بنسبة 
  العشوائية نسبتها ضعيفة جدا ومنه نقبل هذا النموذج ، وعليه يتم االستغناء عن تقدير النماذج املتبقية

  
  
  
  
  
  



 

  : بواقي النموذج الثاني (24)شكل رقم  110

  
   Eviewsالمصدر : من اعداد الطالبة باستعمال برنامج 

قمنا حبساب البواقي هلذا النموذج املوضحة يف اجلدول أعاله فالحظنا أن البواقي تشكل تشويش أبيض ومنه 
  مقبول احصائيا  ARMA(1,1)النموذج 

  
  
  
  
  



 

111   
  
  

III -3-3- : مرحلة التشخيص  
مت التوصل اىل أن  واملعنوية االحصائية ملختلف النماذج  AKAIKEبعد االعتماد على معيار         
، و   ARIMA(1,1,1) االمثل هو:النموذج ،وهذا ما يعين ان 1و 1تأخذ الرتب   MA و  ARالنماذج 

   .SARIMA (1,1,1) النموذج من الشكل: املركبة الفصلية ليصبحإضافة اىل ذلك يتم ادخال 

  
  SDACC: النموذج المختار للسلسلة  (25)الشكل رقم 

 
Dependent Variable ACC-Estimation by Box-Jenkins 
Iterations Taken 8 
Monthly Data from 1970 to2009  

  
Usable Observations    478                                  Degrezesq of Freedom 477 
Centered R**2          0.963659                             R Bar**2   0.963659 
Uncentered R**2      0.9909516                           T×R**2   478.521 

 

Mean dependent var                                   71.691521853 

S.D.dependent var                                      22.485274136 

S.E.of regression                                        4.9925741835 

Sum squared resid                                      2786.2561052  

Durbin-Watson stat                                    1.969675         

 Q(30-1)                                                      43.288169 

Significance Level of Q                               0.09116288    
 
Variable             Coefficient           Std.Error                t-Statistic               Prob. 

 

MA(1)            -0.652894759          0.079985871           -7.01528             0.0000 

 

  
 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر  -أ 112

والتأكد من فاعلية اختبارات ستودنت على املعامل ، ال بد من التأكد من التوزيع  حلساب جماالت الثقة التنبؤية

الطبيعي لألخطاء ، يف هذه الفرتة سنحاول معرفة إذا ما كانت سلسلة البواقي حتمل خصائص التوزيع الطبيعي 

  و من أجل ذلك سنستعني باالختبارات التالية:

  : معامالت التوزيع الطبيعي (26) الشكل رقم

  EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام 
  

:0: )فرضية التناظر (الختبار فرضية العدم  :Skewnessاختبار  � 10 =vH  نقوم حبساب

96.1856.1:االحصائية 

480

6

03442292.3

6

02/1
1

1 <=
−

=
−

=

n

v
β

 

196.1لدينا  v< 0ومنه نقبل الفرضية: 10 =vHومنه تكون سلسلة البواقي متناظرة  

 : يف هذه احلالة خنترب فرضية التسطح الطبيعيKurtosis  اختبار  �
96.1646.1

480

24

3779776.3

24

02
2 <=

−
=

−
=

n

v
β  

96.196.1مبا أن    الطبيعي لسلسلة البواقي .: نقبل فرضية التسطح <
نقوم  )0H:سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي ( من أجل إختبار فرضية العدم:Jarque –Beraاختبار  �

 : (S)حبساب إحصائيةجاك بريا 

Series:  Residuals 
Sample  1970:01  2009:12 
Observation  480 
   
Mean                  0.002817 
Median              -0.132472 
Maximum           4.758980 
Minimum          -3.799813 
Std.Dev              1.489609 
Skewness            3.342292 
Kurtosis              3.779776 
  
Jarque-Bera        3.525133 

Probability          0.171604 
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( ) ( ) ( ) 525133.3377976.3
24

480
3442292.3

6

480
3

246

23
246

22
21

2
1

2
21

=−+=−+=

→−+= −

ββ

ββ

nn
S

x
nn

S a

  

)لدينا     ( ) )99.52525133.3 2
05.0 =<= xS ومنه نقبل فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي ،( )0H  مبعنوية

5%   
 تحليل دالة  االرتباط الذاتي للبواقي   - ب

  :  دالة االرتباط الذاتي لبواقي التقدير(27)الشكل رقم 

  

  EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام 
 

الختبار ما إذا كانت معامل داليت االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية هلذه البواقي داخل جمال املعنوية ، نستعمل   

  : ، حيث  Ljung-Box-Pierceاختبار 

( ) 2

1

2* )2( pqk

k

i

i XriknnQ −−
=

→−+= ∑  

( ) 2

1

2* )2479(479 pqk

k

i

i XrikQ −−
=

→−+= ∑  

    K=36من أجل 

53,46835,462لدينا  2
36

* == XQ p ومنه نقبل الفرضية اليت تقرر أن كل املعامالت ال ختتلف عن الصفر  



 

 اختبار تجانس التباين - ج 114

  وجود عالقة بني األخطاء و املتغرية املستقلة .إىل دراسة امكانية دف من خالل هذا االختبار 

   ARCH-LMأو  LM ونستعمل هنا اختبار

F-statistic                  0,513100      Probability                0,67276 

Obs*R-squared        0,730264      Probability               0,730414 

  nR² =0,730264<X² =5,99لدينا  

  إذن ال يوجد اختالف يف التباين أي أنه هناك جتانس يف تباين النموذج و هذا جيد للنموذج 

 اختبار معنوية المعالم المقدرة - د

*96,101528,7نستعمل هنا توزيع ستيودنت و توزيع فيشر ،كون االحصائية احملتسبة 
tca tt فإننا نرفض  =<

)الفرضية  )0: 10 =θ
)

H ومنه املعلمة املقدرة( )1θ
ختتلف معنويا عن الصفر وألن لدينا معلمة فقط نكتفي  (

  ر باختبار ستيودنت ونستغين عن اختبار فيش
  

هذا يعين انه هناك ارتباط جيد بني املتغريات  =0.96R2لدينا معامل التحديد اختبار جودة االرتباط : - 
كدت ان القيم االحصائية لكل معلمات النموذج أالتابعة واملستقلة ،أما فيما خيص اختبار ستودنت فالنتائج 
  هي اقل من القيم ادولة هلا،أي اا ذات داللة معنوية  

  ، لدينا D-W : إلجراء هذا االختبار تستحدم احصائية  اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء - 
  D-W=1.96 وهي أكرب من قيمة معامل التحديد R2 وهذا يعين رفض احتمال ان يكون هناك ارتباط،

  بني االخطاء.
III - 3 -4-  التنبـــــــؤمرحلة  

  

، مع العلم أنه لدينا القيم احلقيقية  2009حوادث املرور الشهرية لسنة نقوم يف هذه املرحلة بالتنبؤ بعدد     
  و معرفة مدى دقة هذه التنبؤات. ئ ا بالقيم احلقيقيةبرنة القيم املتناهلذه السنة و هذا قصد مق

  يلي: ن الشكل النهائي لصيغة منوذج التنبؤ حبوادث املرور يكون كماإ
( ) tSDACC ε652894759.01−=  

 1652894759.0 −−=⇒ ttSDACC εε  
 

0.96R2=           N=478    
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  (12)فتحصلنا على النتائج و اليت هي مدونة يف اجلدول رقم أجرينا التنبؤ على النموذج 

  

من خالل اجلدول نالحظ أن القيم املتنبئ ا متقاربة إىل حد ما من القيم احلقيقية هذا ما يؤكد لنا أنا         
عدى شهر جويلية  %10النموذج املختار جيد و مقبول ألن القيم املتنبئ ا ال تتعدى نسبة اخلطأ فيها 

املرور يف هذا الشهر مقارنة بشهري ماي  وهذا راجع إىل االرتفاع الكبري لعدد حوادث %10.38وصلت إىل 
  و جوان وكذلك إذا قورن بالسنوات املاضية  كما هي موضحة :

  
2007-7 3901 

 2008-7 4075 
2009-7 4450 

  
  2009ألشهر  ARMA(1,1):تنبؤات النموذج (12)جدول رقم 

  
  الفترة 

 َ◌ACCF ACC  108معامل التغير  

 0.30949106 2908 2899  2009جانفي   

 0.2490217 - 2811 2818     2009فيفري    

 0.48691481 -  3286  3302  2009مارس    

 5.68783087 - 3024 3196  2009أفريل    

 0.366780194 3817 3803  2009ماي    

 6.832298137 4186 3900   2009جوان   

 10.382022472 - 4450 3988  2009جويلية   

 8.634222919 - 3822 4152  2009أوت    

 1.00394072 3586 3550  2009سبتمبر  

 5.486929043 3481 3672  2009أكتوبر   

 7.7393698 3269 3016  2009نوفمبر   

 4.179566563 - 2584 2992  2009ديسمبر 

 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام
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وهـذا مـا يتناسـب  )جـوان ،جويليـة ، أوت  (كما نالحظ أن أكرب القيم املتنبـئ ـا كانـت يف أشـهر الصـيف       116
  مع الواقع ألا فرتة العطل الصيفية و موسم االصطياف .

  
  : قياس دقة التنبؤ �

  

 ARMA(1,1) : معايير قياس دقة التنبؤ للنموذج(28)شكل 

 

      

 

 

2009M01       2009M04      2009M07       2009M10       
  
  
 EVIEWS 5.1 جالمصدر:من اعداد الطالبة اعتمادا على برنام   

  
ألنه قريب جدا من   Theilنالحظ أن النموذج يأخذ أدىن قيم له ملعايري دقة التنبؤ وخاصة معيار تايل       

ومنه نستطيع أن نقول  )فإن التنبؤ ضعيف  U~  1فإن التنبؤ جيد ، أما إذا كان   U~ 0إذا كان  (الصفر 
  أن النموذج املختار له دقة تنبؤ عالية . 

قيم متنبئ ا ال تتعدى  (6)م املتنبئ ا بالقيم احلقيقية نرى أا متقاربة كثريا ، فستة  عندما نقارن القي     
  .%10و قيمة واحدة نسبتها  % 9قيم متنبئ ا نسبة خطئها أقل من (5)و مخسة  % 5نسبة اخلطأ فيها 

  
  

  

  

  

Forecast: SDACC 
Actual:SDACC 
Forecast sample:2009M01  2009M12 
Icluded observation : 12 

 
Root Mean Squared  Error   0.070761 
Mean Absolute  Error           0.062348 
Mean Abs .Percent  Error    251.0043 
Theil Inequality coefficient   0.470824 
     Bias  Proportion              0.0027224 
    Variance Proportion         0.550246 

      Covariance Proportion     0.648030 

       SDACCــــــــــــ  



 

السل الزمنية الشهرية اليت تبني تطور يف هذا الفصل قمنا بعملية التنبؤ بعدد حوادث املرور حيث مت حتليل الس       117
، وقد بينت االختبارات االحصائية أن السلسلة غري  2009إىل غاية ديسمرب  1970عدد حوادث املرور من جانفي 

مستقرة الحتوائها على مركبة االجتاه العام و املركبة املومسية، ومن أجل توفري شروط االستقرارية يف السلسلة قمنا بتعديلها 
بإزالة االجتاه العام باستخدام الفروق من الدرجة األوىل ، وثانيا بإزالة املومسية عن طريق الفروق من الدرجة السادسة  أوال

و تأكدنا من استقرار السلسلة عن طريق االختبارات االحصائية وكنا حريصني على  اختيار أفضل منوذج  (16)عشر 
من بني النماذج املتحصل عليها باستخدام معايري املفاضلة  وقد اثبتت قوة هذه النماذج احصائيا من خالل :معنوية 

  الطبيعي للبواقي .  املعامل املقدرة ، معامل االرتباط الذايت للبواقي ،و التوزيع
استطعنا احلصول على عدد حوادث املرور املتوقعة لسنة   Eviewsعلى برنامج  دوفقا هلذه النتائج و باالعتما  

حيث  بينت هذه القيم تناسقها مع مثيالا يف السلسلة األصلية هذا ما أكد لنا أن النموذج املختار من  2009
  مقبول .  ARMA(1,1)الشكل 
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        العامـة العامـة العامـة العامـة     الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ــالتقييم اهلندســي   119 إن احلــوادث املروريــة هــي أحــداث مركبــة تتضــمن تــداخالت بــني العديــد مــن العوامــل املرتبطــة ب
مســتوى  –سـرعة السـيارة  –التقاطعـات) ، عوامـل خاصــة بالسـيارة (مثـل املوديــل  –للطـرق (مثـل ختطـيط الطــرق 

االزدحام) ، عوامل خاصة بالسائق (مثل السن ، النوع ، احلالـة االجتماعيـة ، احلالـة التعليميـة ، اخلـربة) ، عوامـل 
  بيئية (مثل الطقس ، عوامل اإلضاءة).

ال شك أن الدراسة التنبؤية ملسـتقبل حـوادث املـرور يف اجلزائـر تسـتمد أمهيتهـا مـن دورهـا يف حتسـيس اجلهـات 
ىت األفـراد و تــوعيتهم مبخاطرهـا الــيت مـن شــأن هـذه الدراســة علـى األقــل أن حتـد مــن بعـض املخلفــات املعنيـة و حــ

ومن أجل الوصول إىل أهداف هذه الدراسة كان الزما علينا أن نقسم منهجية البحث إىل ،السلبية هلذه الظاهرة 
وعربيـا مركـزين يف ذلـك علـى ثالث فصول ، حيث اهـتم الفصـل األول بعـرض تطـور ظـاهرة حـوادث املـرور عامليـا 

، حيــث شــهدت هــذه األخــرية تزايــد  2009إىل غايــة ديســمرب  1970مــن جــانفي  حالــة اجلزائــر للفــرتة املمتــدة
مستمر سواء كان ذلك يف عدد احلوادث أو القتلـى أو اجلرحـى حيـث ختللتهـا فـرتات اخنفـاض بسـبب االجـراءات 

  يب و االجراءات الوقائية للحد من الظاهرة .الردعية الصارمة وكما مت التطرق إىل أهم األسال
الفصــل الثــاين تطرقنــا إىل أهــم النمــاذج يف جمــال الألمــن املــروري يف العــامل مــرورا بــأول منــوذج اســتعمل يف  أمــا

لـــــ  DRAG 2 ووصــــوال إىل أحــــدث منــــوذج و هــــو منــــوذج   Smeedلتفســــري الظــــاهرة و هــــو منــــوذج 
GAUDRY كــل املتغــريات يف منــوذج للمعــادالت اآلنيــة ، اضــافة إىل عــرض منهجيــة بــوكس  ت لــخأيــن أد-

  جنكينز و النماذج املستخدمة فيها وصوال إىل خطوات التنبؤ وفق هذه املنهجية .
الفصل التطبيقي خصصناه إلسـقاط مـا رأينـاه يف الفصـل الثـاين مـن حتلـيالت نظريـة حـول الظـاهرة  فقـد  و أخريا 

االحصائية أن السلسلة غـري مسـتقرة الحتوائهـا علـى مركبـة االجتـاه العـام و املركبـة املومسيـة، ومـن بينت االختبارات 
أجــل تــوفري شــروط االســتقرارية يف السلســلة قمنــا بتعــديلها أوال بإزالــة االجتــاه العــام باســتخدام الفــروق مــن الدرجــة 

ـــق الفـــروق مـــن الدرجـــة الساد ـــة عـــن طري ـــا بإزالـــة املومسي و تأكـــدنا مـــن اســـتقرار    (16)ســـة عشـــر األوىل ، وثاني
أفضــل منـوذج مــن بـني النمــاذج املتحصـل عليهــا  وعملنـا علــى اختيـار السلسـلة عـن طريــق االختبـارات االحصــائية 

باســتخدام معــايري املفاضــلة ، وقــد اثبتــت قــوة هــذه النمــاذج احصــائيا مــن خــالل :معنويــة املعــامل املقــدرة ، معامــل 
  2009و التوزيــع الطبيعــي للبــواقي  فــتم تقــدير منــوذج للتنبــؤ بعــدد حــوادث املــرور لســنة االرتبــاط الــذايت للبــواقي ،

   اتضح لنا بأن خالل النتائج املتحصل عليها ،حيث من 
  
  

أن النموذج يأخذ أدىن قيم له ملعايري دقة  مت قمنا بقياس دقة التنبؤ فوجدنا حوادث املرور يف ارتفاع مستمر، ومن 
.  

موذج املختار له دقة تنبؤ عالية فهذا ال يعـين امهـال بعـض العوامـل املـؤثرة علـى هـذه الظـاهرة بالرغم من أن الن
منهـــا تركيبـــة اتمـــع اجلزائـــري الـــيت تغـــريت مـــن الســـبعينيات إىل يومنـــا هـــذا يف حـــني كـــان عـــدد الســـكان يف ســـنة 

ن اجلزائر تعـرف مليون نسمة أي أ 40إىل حوايل  2009مليون نسمة وصل سنة   17,523يقدر بـ  1970
سنويا زيادة تقـدر بنصـف مليـون نسـمة تقريبـا إىل احلاصـل يف احلظـرية الوطنيـة للسـيارات حيـث عرفـت منـوا سـريعا 



 

مركبـة وهـذا ميكـن أن نفسـره مـن خـالل الـدخل الـوطين  املتـاح  5,500,000إىل حـوايل   2009لتصـل سـنة  120
التسهيالت اليت تعطيها شركات السيارات للمشرتين  أي  الذي عرف ارتفاعا كبريا وكذلك طريقة اقتناء السيارات

، وكــذا تطــور النقــل ، واتســاع رقعــة النشــاط االقتصــادي و االجتمــاعي ، فاالرتفــاع يف عــدد  مــن قــروض وأقســاط
حيـث بقيـت الطـرق  )شـبكة الطرقـات  (السكان و عدد حظرية املركبات مل يتبعـه تطـور متـزامن يف البـىن التحتيـة 

و صغرية ال ختضع إىل املعايري الدولية و هذا ما أدى إىل اختناق و ازدحام على       طرق ضيقة إىل زمن قريب 
  الطرقات و بالتايل ارتفاع عدد حوادث املرور .

        

  نتائج الدراسة �
   مما تقدم ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي :

التنبــؤ بصــفة عامــة و التنبــؤ بعــدد حــوادث ن أســلوب السالســل الزمنيــة أحســن إن مل نقــل األدق يف عمليــة إ -1
عنــد غيــاب العالقــات الســببية بــني املتغــريات أو عــدم تــوفر املعطيــات الكافيــة حــول  وذلــك  خاصــة املــرور  بصــفة

  املتغريات الشارحة ؛
جنكينــز إىل أن عــدد حــوادث -تشــري نتــائج التوقــع بعــدد حــوادث املــرور يف اجلزائــر باســتعمال منهجيــة بــوكس-2

كــون يف ســوف تشــهد ارتفاعــا نوعــا مــا ،و يكــون مــن املتوقــع أن أكــرب ارتفــاع لعــدد احلــوادث ي 2009نةاملــرور ســ
  الثالثي الثالث من السنة ؛

ازديـــاد عـــدد الســـيارات وهـــذا يرجـــع إىل التســـهيالت الـــيت تعطيهـــا شـــركات الســـيارات للمشـــرتين مـــن قـــروض  -3
حل هذه املشكلة والتأثري على هذه الشركات ولكن قد  وأقساط وطبعاً هذه جتارة حرة يف بلد دميقراطي وال ميكن

  ؛ املرورية كي حند من هذه املشكلة نطور بعض األنظمة
  
  
سـوء اسـتعمال السـيارة مـن قبـل بعـض األفـراد وخاصـة الشـباب واملـراهقني مـنهم وهـذا السـوء نـاتج عـن صـغر  ـ 4

م ومــا تــا وعــدم إدراكهــم ســنهم وعــدم وعــيهم مبعــىن احليــاة ومســؤولياإليــه، ولــنعلم أن بعضــهم دون ؤول لتصــرفا
سن احلصول على رخصة القيادة أو حىت ال ميلك رخصة قيادة أو حصل عليها بطرق أخرى، وقد تكون اإلجابة 

ة والتأكيــد علــى فــرتة ديــاقعلــى هــذه املشــكلة برفــع ســن احلصــول علــى رخصــة القيــادة أو تشــديد قــوانني مــدارس ال
  ؛ ئه الرخصةة مناسبة قبل إعطادياق
خصوصاً عند الشباب واحلل يكون بعمـل دوريـات دة و اقتراخي بعض رجال املرور بالكشف عن شهادة ال  ـ5 

  ؛ خاصة عند الشباب والنساء نها للكشف ع
الســرعة وعــدم التقيــد بنظــام املــرور وهــذا مــا حتاربــه إدارة املــرور وحتــرص عليــه وتقــوم بــه خــري قيــام مــن تثقيــف  ـ 6 

 ؛ ووسائل إيضاحية
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ممـا جيعـل هنـاك  ل خاصـة بالبيئـة واألحـوال اجلويـةركبـة ، عوامـللطرق ، عوامل خاصة بالسائق ، عوامـل خاصـة بامل

 حتديد سبب حدوث احلوادث املرورية.صعوبة يف 

        

 التـــــوصيــــات:التـــــوصيــــات:التـــــوصيــــات:التـــــوصيــــات: �
إن احلوادث املرورية متثل مشكلة عاملية تعاين منها الدول النامية والدول املتقدمة على حد سواء ، وإن كانت      

قــط مــن % ف20معانــاة الــدول الناميــة متثــل أضــعاف الــدول املتقدمــة يف الوقــت الــذي متتلــك فيــه الــدول الناميــة 
بعـض اإلحصــائيات املروريـة بــاجلزائر مت اسـتنباط بعــض  ولــذا فإنـه بعــد التعامـل مــعالسـيارات علـى مســتوى العـامل، 

النقاط اليت ندرجها على شكل  توصيات رئيسـية ميكـن أخـذها بعـني االعتبـار للتقليـل مـن احلـوادث املروريـة عامـة 
  :وهيواإلصابات البليغة والوفيات وحجم اخلسائر الناجتة عنها خاصة 

تـرب واحــداً مـن أهـم القضـايا اخلطــرية بالنسـبة ملتخـذ قــرار إن التحليـل الكمـي ملؤشـرات احلــوادث املروريـة يع - 
التخطيط يف الدولة ولشركات التأمني (اليت متارس تأمينات السيارات) ، وأيضاً لقسم املرور الذي يسـعى 

ولـــذا فـــإن إمكانيـــة التنبـــؤ  ختفـــيض احتمـــاالت احلـــوادث املروريـــة؛إىل حتقيـــق األمـــان ملســـتخدمي الطـــرق و 
يكون له عالقة بتكرار احلوادث على الطرق وبعوامل املرور اليت سوف يكون هلا أفضـل باحلوادث املرورية 

 ب عملها ؛استخدام ممكن يف حتديد نوع وأمهية التحسينات اليت جي

  
إن إمكانيـة التنبـؤ بــاحلوادث املروريـة يسـاعد شــركات التـأمني (الــيت متـارس تـأمني الســيارات) علـى إمكانيــة  - 

إمكانيــة التســعري الســليم  طــر وعمــل التقــديرات املناســبة للخطــر وبالتــايلوضــع نظــم خاصــة لتصــنيف اخل
 للوثائق ؛

علــى مجيــع األجهــزة املعنيــة بــاحلوادث املروريــة االعــرتاف بــالواقع الفعلــي حلجــم احلــوادث املروريــة وحجــم  - 
احلـوادث م هـذه اخلسائر البشرية واملادية اليت تتكبدها الشعوب ووضع احللول الفعلية الـيت تقلـل مـن حجـ

 وما ختلفه من آثار ؛

ضرورة وضع إطار علمي للتعامل مع واقع احلوادث املرورية من خالل التحليـل العلمـي للحـوادث املروريـة  - 
والعمــل بــنظم املعلومــات احلديثــة يف تســجيل بيانــات ومعلومــات احلــوادث املروريــة واالســتفادة مــن حتليــل 

دث املرورية وحتديد سبل وحتديد اخلسائر املرتتبة على احلواهذه املعلومات كوسيلة مهمة للتقييم والدراسة 
 املعاجلة ؛

وضع آلية فعالة للتعاون بني األجهزة املختلفة واملعنية باملشكلة سواء أجهزة املرور واإلعالم ودور املدرسة  - 
أمول املـوالبلدية واملعاهد واجلامعات واألوقاف والصحة فضًال عن اجلهات غري الرمسية حـىت تـؤدي الـدور 

 يف حتقيق السالمة املرورية ؛
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فة ومدى قدرته على خضوع الشخص لتوقيع الكشف الطيب الدوري لتحديد مدى سالمة حواسه املختل

 قيادة السيارة ؛

 ؛ ملخالفات املرورية اخلطرة وعدم التهاون مع املخالفنياالستمرار يف نظام توقيف مرتكيب ا - 

 املخالفني ألنظمة وقواعد املرور ؛ حماولة املراقبة املكثفة لسلوك السائقني و ضبط - 

ـــة الفصـــل بـــني املركبـــات يف  -  ـــة تعمـــيم إنشـــاء الفواصـــل اخلرســـانية علـــى الطـــرق الســـريعة وذلـــك حملاول حماول
حلمايـــة عنـــد حـــدوث النباتيـــة أو املعدنيـــة ألـــا ال تـــؤدي غـــرض ااالجتـــاهني بـــدًال مـــن اســـتخدام احلـــواجز 

 احلوادث اجلسيمة ؛

إنشــاء املــداخل الرئيســية لألســواق والنــوادي واملعاهــد والكليــات واجلامعــات والتجمعــات البشــرية عمومــاً  - 
 الفرعية وليس على الطرق السريعة ؛ على الطرق

لنشـرات الدوريـة عـن التوعيـة املروريـة، وبـث محـالت توعيـة قيام وسائل اإلعالم بتقدمي الربامج اإلعالمية وا - 
للحد من حوادث املرور واإلصابات البليغة والوفيات واخلسائر  يف األرواح الناجتة عنها وخباصة استخدام 

 مبادئ استخدام اإلسعافات األولية ؛وسائل السالمة املرورية و 

  
ادة وذلـــك بتســـجيل األخطـــاء واملخالفـــات تطبيـــق نظـــام النقـــاط علـــى الســـائق أو مـــن حيملـــون رخـــص قيـــ - 

 أخذها بعني االعتبار عند التجديد ،و 

 ؛ تعميم استخدام أجهزة الرادار األتوماتيكية مبعظم الطرق الرئيسية باملدن الكربى - 

قـاط أو يف حالـة تكـرار حـدوث سحب رخصة القيادة اخلاصة بالسائق يف حالة جتاوز عدداً معينـاً مـن الن - 
 حوادث ؛

هتمام باألحباث والدراسات العلمية يف جمال احلـد مـن حـوادث املـرور وعلـى الدولـة أن ختصـص ضرورة اال - 
 ثها وتقليل اخلسائر الناجتة عنها ؛ميزانية خاصة لدراسة حوادث املرور والعمل على احلد من حدو 

 اعد املرور بال واسطة أو جمامالت.ضرورة االلتزام بتطبيق قو  - 

 
ال يسـعين إال أن أسـتنفر املسـئولني وأرجـوهم محـل املسـؤولية الـيت أوكلـت هلـم،   ويف اية هـذا البحـث        

يفتقـد أخـالق القيـاد نح تـراخيص القيـادة وسـحبها ممـن يتـنب أنـه بأن يشددوا يف تعاملهم مـع قضـايا املـرور ومـ
، إضـافة إىل تكثيـف فـراد اتمـع ومبادئها واليت حتوى يف جوهرها محاية الروح اإلنسانية واملمتلكات املادية أل

دوريات املرور يف الطرقات العامة آناء الليل والنهار داعية اهللا السالمة لعامة أبناء اتمع اإلسالمي واجلزائري 
   بوجه اخلصوص واهللا من ووراء القصد والسالم عليكم .
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  )سنوية (2009إلى  1970عدد حوادث المرور والضحايا من سنة : 01رقم الملحق 
 

  الجرحى   القتلى   حوادث المرور   السنوات 
1970 33437  1374  17430  
1971 24163  1484  20072  
1972 23623  1601 21883  
1973 25714  2106  23423  
1974 26650  2313  24618  
1975 29484  2579  27954  
1976 31424  2862  27530  
1977 31111  3061  27860  
1978 32616  3046  30143  
1979 23335  3114  30118  
1980 33275  2967  31928  
1981 36428  3216  35616  
1982 36984  3136  35429  
1983 38197  3315  35996  
1984 37872  3628  36612  
1985 38164  4134  37936  
1986 34899  3948  38548  
1987 34324  3693  38067  
1988 33436  3456  36654  
1989 31372  3331  35454  
1990 29341  3281  36993  
1991 27471  3241  35494  
1992 26523  3662  36642  
1993 23768  3678  35317  
1994 19992  4036  25959  
1995 20127  3621  26673  
1996 24080  3464  32235  
1997 28093  3530  34467  
1998 28793  3565  38092  
1999 31639  3885  43765  
2000 37280  4025  51506  
2001 39910  3853  54341  
2002 38312  3926  51959  
2003 43227  4343  63699  
2004 43777  4356  64714  
2005 39233  3711  58082  
2006 40885  4120  60120  
2007 39010  4177  61139  
2008 40481  4422  64708  
2009 41224  4607  64979  

  1514755  135867  1299674 المجموع
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  )شهرية( 2009/ 12إلى 01/1970: عدد حوادث المرور من 02الملحق رقم 
  

1970-01 1985 1973-01 2010 1976-01 2464 1979-01 2569 

1970-02 2055 1973-02 2033 1976-02 2466 1979-02 2691 

1970-03 1873 1973-03 1930 1976-03 2406 1979-03 2692 

1970-04 1761 1973-04 1963 1976-04 2469 1979-04 2672 

1970-05 1819 1973-05 1930 1976-05 2456 1979-05 2702 

1970-06 1906 1973-06 2029 1976-06 2497 1979-06 2754 

1970-07 2225 1973-07 2298 1976-07 2799 1979-07 2740 

1970-08 2454 1973-08 2596 1976-08 2809 1979-08 2746 

1970-09 2106 1973-09 2415 1976-09 2995 1979-09 2677 

1970-10 2082 1973-10 2318 1976-10 2970 1979-10 2700 

1970-11 1954 1973-11 2178 1976-11 2608 1979-11 2797 

1970-12 2217 1973-12 2014 1976-12 2485 1979-12 2595 

1971-01 1866 1974-01 2218 1977-01 2405   

1971-02 1891 1974-02 2392 1977-02 2480   

1971-03 1857 1974-03 2159 1977-03 2384   

1971-04 1942 1974-04 2271 1977-04 2296   

1971-05 1914 1974-05 2203 1977-05 2413   

1971-06 2050 1974-06 2386 1977-06 2576   

1971-07 2021 1974-07 2605 1977-07 2793   

1971-08 2374 1974-08 2333 1977-08 2811   

1971-09 2105 1974-09 2510 1977-09 2751   

1971-10 2104 1974-10 2709 1977-10 2899   

1971-11 2148 1974-11 2549 1977-11 2641   

1971-12 1891 1974-12 2109 1977-12 2662   

1972-01 1906 1975-01 2298 1978-01 2580   

1972-02 1501 1975-02 2337 1978-02 2666   

1972-03 1776 1975-03 2178 1978-03 2496   

1972-04 1668 1975-04 2401 1978-04 2469   

1972-05 1817 1975-05 2397 1978-05 2514   

1972-06 1941 1975-06 2422 1978-06 2623   

1972-07 2101 1975-07 2546 1978-07 2864   

1972-08 2363 1975-08 2652 1978-08 3064   

1972-09 2061 1975-09 2600 1978-09 3052   

1972-10 2288 1975-10 2681 1978-10 2932   

1972-11 2129 1975-11 2638 1978-11 2659   

1972-12 2068 1975-12 2334 1978-12 2697   
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1980-01 2582 1983-01 2281 1986-01 2936 1989-01 2587 

1980-02 2775 1983-02 2267 1986-02 2401 1989-02 2720 

1980-03 2715 1983-03 2141 1986-03 2698 1989-03 2318 

1980-04 2765 1983-04 2147 1986-04 2560 1989-04 2579 

1980-05 2688 1983-05 2250 1986-05 2618 1989-05 2427 

1980-06 2702 1983-06 2329 1986-06 2835 1989-06 2507 

1980-07 2808 1983-07 2631 1986-07 3194 1989-07 2766 

1980-08 2966 1983-08 2671 1986-08 3374 1989-08 2677 

1980-09 3014 1983-09 2699 1986-09 3030 1989-09 2791 

1980-10 2841 1983-10 2837 1986-10 3370 1989-10 2855 

1980-11 2835 1983-11 2454 1986-11 3092 1989-11 2890 

1980-12 2584 1983-12 2447 1986-12 2791 1989-12 2255 

1981-01 2804 1984-01 2297 1987-01 2816   

1981-02 2975 1984-02 2415 1987-02 2862   

1981-03 2749 1984-03 2323 1987-03 2713   

1981-04 2838 1984-04 2241 1987-04 2726   

1981-05 2928 1984-05 2249 1987-05 2636   

1981-06 2978 1984-06 2395 1987-06 2717   

1981-07 3150 1984-07 2683 1987-07 3037   

1981-08 3274 1984-08 2724 1987-08 3085   

1981-09 3187 1984-09 2507 1987-09 2943   

1981-10 3322 1984-10 2685 1987-10 3014   

1981-11 3102 1984-11 2454 1987-11 2872   

1981-12 3121 1984-12 2524 1987-12 2871   

1982-01 2077 1985-01 2772 1988-01 2534   

1982-02 2175 1985-02 2916 1988-02 2826   

1982-03 2097 1985-03 2600 1988-03 2478   

1982-04 2191 1985-04 2827 1988-04 2554   

1982-05 2245 1985-05 2824 1988-05 2642   

1982-06 2276 1985-06 2910 1988-06 2782   

1982-07 2366 1985-07 2896 1988-07 2822   

1982-08 2455 1985-08 3262 1988-08 2916   

1982-09 2622 1985-09 3192 1988-09 3053   

1982-10 2605 1985-10 3217 1988-10 3135   

1982-11 2315 1985-11 3024 1988-11 2794   

1982-12 2318 1985-12 2868 1988-12 2650   
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1990-01 2374 1993-01 1913 1996-01 1840 1999-01 2711 

1990-02 2523 1993-02 2130 1996-02 2022 1999-02 2412 

1990-03 2326 1993-03 2021 1996-03 1883 1999-03 2444 

1990-04 2281 1993-04 1946 1996-04 1668 1999-04 2379 

1990-05 2202 1993-05 1959 1996-05 1869 1999-05 2396 

1990-06 2333 1993-06 2045 1996-06 1992 1999-06 2569 

1990-07 2605 1993-07 2252 1996-07 2106 1999-07 2863 

1990-08 3119 1993-08 2313 1996-08 2246 1999-08 2925 

1990-09 2577 1993-09 2044 1996-09 2117 1999-09 2742 

1990-10 2434 1993-10 2044 1996-10 2076 1999-10 2907 

1990-11 2428 1993-11 2104 1996-11 2122 1999-11 2868 

1990-12 2471 1993-12 2071 1996-12 2111 1999-12 2423 

1991-01 2149 1994-01 1466 1997-01 1974   

1991-02 2387 1994-02 1673 1997-02 2244   

1991-03 2145 1994-03 1589 1997-03 2130   

1991-04 2265 1994-04 1677 1997-04 2037   

1991-05 2216 1994-05 1602 1997-05 2037   

1991-06 2305 1994-06 1651 1997-06 1960   

1991-07 2426 1994-07 1697 1997-07 2297   

1991-08 2354 1994-08 1859 1997-08 2541   

1991-09 2415 1994-09 1928 1997-09 2159   

1991-10 2401 1994-10 1752 1997-10 2045   

1991-11 2490 1994-11 1748 1997-11 2222   

1991-12 2032 1994-12 1499 1997-12 2336   

1992-01 2228 1995-01 1492 1998-01 2312   

1992-02 2257 1995-02 1687 1998-02 2353   

1992-03 2014 1995-03 1622 1998-03 2138   

1992-04 2108 1995-04 1656 1998-04 2219   

1992-05 2103 1995-05 1597 1998-05 2251   

1992-06 2204 1995-06 1596 1998-06 2423   

1992-07 2475 1995-07 1715 1998-07 2434   

1992-08 2689 1995-08 1865 1998-08 2734   

1992-09 2463 1995-09 1914 1998-09 2484   

1992-10 2435 1995-10 1750 1998-10 2619   

1992-11 2423 1995-11 1734 1998-11 2494   

1992-12 2151 1995-12 1499 1998-12 2343   
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2000-1 2687 2003-1 3328 2006-1 3217 2009-1 2908 

2000-2 2634 2003-2 3180 2006-2 3185 2009-2 2811 

2000-3 2675 2003-3 3159 2006-3 3479 2009-3 3286 

2000-4 2823 2003-4 3190 2006-4 3333 2009-4 3024 

2000-5 2994 2003-5 3377 2006-5 3346 2009-5 3817 

2000-6 2906 2003-6 3404 2006-6 3508 2009-6 4186 

2000-7 3241 2003-7 3714 2006-7 3833 2009-7 4450 

2000-8 3457 2003-8 4204 2006-8 4190 2009-8 3822 

2000-9 3281 2003-9 3889 2006-9 3776 2009-9 3586 

2000-10 3120 2003-10 3618 2006-10 3878 2009-10 3481 

2000-11 3199 2003-11 3591 2006-11 3411 2009-11 3269 

2000-12 2745 2003-12 4110 2006-12 2945 2009-12 2584 

2001-1 3170 2004-1 3499 2007-1 2954   

2001-2 2757 2004-2 3273 2007-2 2583   

2001-3 2837 2004-3 3310 2007-3 2853   

2001-4 3021 2004-4 3352 2007-4 2820   

2001-5 2972 2004-5 3645 2007-5 3253   

2001-6 3154 2004-6 3602 2007-6 3513   

2001-7 3322 2004-7 3762 2007-7 3901   

2001-8 3690 2004-8 4533 2007-8 4043   

2001-9 3351 2004-9 4017 2007-9 3367   

2001-10 3291 2004-10 3734 2007-10 3720   

2001-11 3349 2004-11 3802 2007-11 3002   

2001-12 3479 2004-12 3248 2007-12 3001   

2002-1 3158 2005-1 3211 2008-1 2844   

2002-2 3087 2005-2 2730 2008-2 2853   

2002-3 3008 2005-3 2487 2008-3 3051   

2002-4 3028 2005-4 3102 2008-4 3173   

2002-5 3109 2005-5 3024 2008-5 3354   

2002-6 3207 2005-6 3451 2008-6 3500   

2002-7 3666 2005-7 3746 2008-7 4075   

2002-8 3875 2005-8 3866 2008-8 4262   

2002-9 3761 2005-9 3654 2008-9 3733   

2002-10 3502 2005-10 3481 2008-10 3624   

2002-11 3381 2005-11 3588 2008-11 3030   

2002-12 4972 2005-12 2893 2008-12 2982   
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  البشري :األسباب المتعلقة بالعنصر   - أ

  

 (%)النسبة   العدد  العنصر البشري

  24.84  10239  عدم احرتام السرعة القانونية
  13.84  5733  فقدان السيطرة

  10.82  4461  عدم احرتام إشارات املرور
  10.39  4285  ال مباالت املارة

  10.33  4259  التجاوزات اخلطرية
  5.60  2308  عدم احرتام مسافات األمان

  4.83  1990  األولوية عدم احرتام مبدأ
  3.47  1432  املناورات  اخلطرية

  1.82  751  السباق دون احليازة على الرخصة
  1.06  658  السياقة يف حالة سكر

  0.72  297  املكوث أو التوقف اخلطريين
  0.67  275  جنحة الفرار

  0.27  110  عدم احرتام شروط تأمني احلمولة
  0.20  81  اإلذاعياستعمال اهلاتف املنقول أو التصنت 

  89.46  36879  اموع
  

  األسباب المتعلقة بالمركبة - ب
  (%)النسبة   العدد   األسباب املتعلقة باملركبة 

  1.77  730  انفجار األطر أو عدم صالحيتها 
  1.10  453  اختالالت ميكانيكية 

  1.08  447  كوابح معطلة 
  0.19  48  إضاءة غرب قانونية 

  0.09  38  خلل يف جهاز التوجيه 
  4.24  1746  اموع 
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   األسباب المتعلقة بالمحيط - ج

 (%)النسبة   العدد  األسباب املتعلقة باحمليط

  1.98  818  حالة الطرقات
  0.62  254  سوء األحوال اجلوية

  0.35  143  عبور احليوانات
  0.29  120  انعدام إشارات املرور أو عدم مالءمتها

  0.07  30  انعدام اإلضاءة
  3.31  1365  اموع

  
  أسباب أخرى غير محددة -د

   (%)النسبة   العدد   أسباب أخرى غري حمددة
  2.99  1234  اموع

  

  النسبة   العدد   األسباب

  100.00  41224  اموع الكلي 

  2009خالل سنة  ا:حصيلة حوادث المرور وضحاياه 04الملحق رقم 

   2008و مقارنتها بحصيلة سنة  

   2008و مقارنتها حبصيلة سنة  2009إحصاءات عدد احلوادث خالل سنة  - 1 
  

  املستوى الوطين  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  

  40481  22947  17534  2008سنة 

  41224  22873  18351  2009سنة 

  1.84  743  %0.32-   74-  %4.66  817  التغيري

 %100  %55.48 %44.52  2009األمهية النسبية 

  111  )62.70(63  48  2008/ اليوم حادث 

  113  )62.67(63  50  2009حادث / اليوم 



 

 2009املصدر : املركز الوطين للوقاية و األمن عرب الطرق سنة  136

  مبقارنة حصيلة احلوادث خالل السنتني نالحظ 
  % 4.66حادثا ، أي بنسبة  817ارتفاعا يف عدد احلوادث داخل املناطق احلضرية بـ  -
  % 0.32حادثا ، أي بنسبة  74اخنفاضا يف عدد احلوادث يف املناطق الريفية بـ  -

  %1.84حادثا ، أي بنسبة  743ارتفاعا يف عدد احلوادث على املستوى الوطين بـ  -

 حادث  113حادث إىل  111ارتفاعا يف املعدل اليومي للحوادث على املستوى الوطين من   -

-  

  2008و مقارنتها حبصيلة سنة  2009إحصاءات عدد القتلى خالل سنة  -2
 

  املستوى الوطين  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  

  4422  3662  760  2008سنة 

  4607  3829  778  2009سنة 

  %4.18  185  %4.56  167 %2.73  18  التغيري

 100% %83.11  %16.89  2009األمهية النسبية 

 12  10 02(2.08)  2008قتيل / اليوم 

  13  11  02(2.23)  2009قتيل / اليوم 

  11  16  04  2008حادث 100قتيل /

  11  17  04  2009حادث 100قتيل /

  2009املصدر : املركز الوطين للوقاية و األمن عرب الطرق سنة 
 مبقارنة حصيلة القتلى خالل السنتني نالحظ :

  ؛ %2.37قتيال ، أي بنسبة  18ارتفاعا يف عدد القتلى داخل املناطق احلضرية ب  -
 ؛ % 4.56قتيال ، أي بنسبة  167ارتفاعا يف عدد القتلى يف املناطق الريفية ب  -

 ؛ %4.18قتيال ، أي بنسبة  185ارتفاعا يف عدد القتلى على املستوى الوطين ب  -

 قتيل ؛ 13إىل  12ارتفاعا يف املعدل اليومي للقتلى على املستوى الوطين من  -

 قتيل ؛ 11إىل  10توى الريفي من ارتفاعا يف املعدل اليومي للقتلى على املس -

 قتيل . 17إىل  16حادث على املستوى الريفي من  100ارتفاعا يف عدد القتلى يف كل   -
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 2008و مقارنتها حبصيلة سنة  2009إحصاءات عدد اجلرحى خالل سنة  -3

  

  املستوى الوطين  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  

 64708 44209  20499  2008سنة 

  64979  43782 21197  2009سنة 

  0.42%  271  -0.97%  -427  3.41%  698  التغيري

 100%  67.38%  32.62%  2009األمهية النسبية 

  177  121 56  2008جريح / اليوم 

  178  120 58  2009جريح / اليوم 

 160  193  117  2008حادث 100جريح /

  158  191  116  2009حادث 100جريح /

  2009للوقاية و األمن عرب الطرق سنة املصدر : املركز الوطين 
  مبقارنة حصيلة اجلرحى  خالل السنتني نالحظ :

  ؛%3.41جرحيا ، أي بنسبة  698ارتفاعا يف عدد اجلرحى داخل املناطق احلضرية ب  -
 ؛% 0.97جرحيا ، أي بنسبة  427اخنفاضا يف عدد اجلرحى يف املناطق الريفية ب  -

  ؛% 0.42جرحيا ، أي بنسبة  271الوطين ب  ارتفاعا يف عدد اجلرحى على املستوى -
 قتيل ؛ 178إىل  177ارتفاعا يف املعدل اليومي للجرحى  على املستوى الوطين من  -

 قتيل ؛ 120إىل  121اخنفاضا يف املعدل اليومي للجرحى  على املستوى الريفي من  -

  حادث على كل املستويات . 100اخنفاضا  يف عدد اجلرحى يف كل   -
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