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  :اإلطار المنهجـي -

 :اإلشكالـــية -1

 حوادث املرور هي مسألة من مجلة املوضوعات اليت أصبحت تشكل جماًال للبحث واجلدل يف اتمع اجلزائري 

هذه املشكلة،  ، وبالتايل سامهتا بشكل كبري يف بروزالزيادة املرتفعة لعدد املركبات  واسعًا بفعلوتفاقمًا   واليت عرفت منواً 

لعب اإلعالم دوراً كبرياً يف التأثري على حياة األفراد يف اتمع إذ أنه أصبح بالغ األمهية يف تفعيل وسائل اإلعالم  يف هذا اإليطار

جند أن قطاعات اإلعالم احمللي خطت خطوة عمالقة حنو األفضل،  حيثوالبيئة احمللية يف آن واحد،احمللي، الذي هو خدمة الفرد 

وذلك من خالل فكرة إنشاء إذاعات حملية عن طريق القطاع السمعي حيث أصبحت تنشط عرب الرتاب الوطين دف إىل حتقيق 

مسامهتها يف نشر  إىل اعة، وآخر املستجدات واألحداث باإلظافةاإلستقرارية للفرد واجلم النمو والتطور للمنطقة، وحتقيق األمن و

الوعي والوقاية من حوادث املرور حيث جند كل والية من الرتاب الوطين خصوصياا ومتطلباا وظروفها اخلاصة وعلى هذا 

  .املتنوعة األساس أصحبت اإلذاعة احمللية تشكل منعرجاً قوياً للمجتمع ويكمن ذلك من خالل الربامج واحلصص

ومن بني هذه اإلذاعات جند إذاعة مستغامن اليت تسهر على األفضل ملستمعيها وذلك من خالل التنويع يف براجمها   

اإلذاعية،اإلخبارية، اإلجتماعية والتوعوية،  مما أدى إىل ميالد عالقة وطيدة مع مجهورها وتزويده باملعلومات التوعوية للحد من 

ن إذاعة مستغامن لعبت دورًا أساسيًا يف التأثري على مجهورها وذا حتوز على أكرب املستمعني واملهتمني حوادث املرور، فعليه فإ

  .الوفيني إىل براجمها

ما هو دور اإلعالم :"السؤال اجلوهري و األساسي حول تتمحور الدراسة إشكالية فان السابق الطرح خالل ومن وعليه  

  .املرور؟احمللي يف التقليل من حوادث 

و شُتق من صميم هذا التساؤل الرئيسي أسئلة فرعية أخرى يدور ويتمحور البحث شكًال و مضموناً يف اإلجابة   

  :عليها ومنها على سبيل املثال

 ما هي األسباب املؤدية إىل وقوع حوادث املرور؟ �

 هل تقدم اإلذاعة برامج لتحقيق الوعي املروري؟ �

 ملنتهجة للحد من ظاهرة حوادث املرور؟ ما هي اإلسرتاتيجية اإلعالمية ا �

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت البد من طرح ما يلي    

  :اتــالفرضي -2

  :، وضعنا الفروض التالية كإجابة أكثر إحتماًال لألسئلة املطروحة يف اإلشكاليةاإلشكاليةوبناءاً على ما جاء يف 

 .إهتمامات اتمع احمللي وتعزيز الوعي بني املواطننييلعب اإلعالم احمللي دوراً هاماً يف التعبري عن  �

 .تقدم اإلذاعة برامج توعوية وتثقيفية للوقاية من حوادث املرور �
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 .حتسس اإلذاعة اتمع خبطورة حوادث املرور اليت تشكل هاجساً خطرياً مما يرتتب عليه خسائر مادية وبشرية �

  :الموضوع اختيار ابـأسب -4  

إن إجراء البحوث والدراسات العلمية من الوسائل اليت تلجأ إليها البلدان وخاصة املتقدمة حلل املشكالت ذات   

واخلسائر املادية  وخاصة إرتفاع وترية حوادث املرور واإلداري اليت يفرزها تطور اتمع واالقتصادي االجتماعيالطابع 

  .ينمو كاجلزائر والذي أثر ذلك على شىت نواحي حياة اإلنسانببلد مازال واجلسدية اليت حتصدها هذه الظاهرة 

الباحث ملوضوع حبث يساهم يف إثراء اال املعريف، و هناك جمموعة من  اختيارفمن أصعب مراحل البحث هو   

  :فيما يلينوجزها  إشكاليته واختياراألسباب دفعتنا للخوض يف هذا املوضوع 

  :األسباب الذاتية-

امج اإلذاعية املتمثلة يف الوقاية من حوادث املرور ورغبتنا اجلاحمة يف دراسة وتفسري هذه رب  لتأثر األفراد بالالكبري االنتباه •

 ،الظاهرة

وحوادث املرور كعينة يعود إىل تواجدنا باملنطقة وكذلك قيامنا برتبص ميداين على  إلذاعة مستغامن اختيارنايرجع سبب  •

 ،مستوى إذاعة مستغامن

 الشخصي بوسائل اإلعالم املسموعة اهتمامنا •

 .قانون املرور مضمون احرتاموالتجاوزات اليت حتصل جراء عدم يف الطرقات املالحظات السلبية اليت تربز  •

  :األسباب الموضوعية-

 اإلذاعة هي الوسيلة اإلعالمية الفعالة للوقاية من حوادث املرور •

 ;عدة أحباث ودراسات خمتلفة طبقت اتمع ما عدا حوادث املرورندرة البحوث املتعلقة ذه الدراسة حيث تناولت  •

 . حماولة إثراء املكتبة اجلامعية ذه النوعية من الدراسات املهمة •

ظاهرة حوادث املرور وأسباا ومسبباا يف إطار  الدراسة ألجل فهم وتفسري انطلقتعلى هذا األساس، فقد   

  .ثار اليت أفرزا عن التجاوزات السلبية هلذه القواننيقوانني املرور الصارمة والكشف عن اآل

 

  :أهميـــة الدراســة -5

 املعطيات اجتماعية،أفرزا كظاهرة املوضوع أمهية من انطالقاتتوقف أمهية البحث عن أمهية الظاهرة، اليت يتم دراستها،  

حقائق نستطيع  اكتشافوعلى قيمتها العلمية والنتائج اليت ستحققها، واليت ميكن أن تفيدنا يف  االقتصادية واالجتماعية،

 بأمس فهوحبوادث املرور،  يتعلق باعتباره املوضوع حساسية إىل وبالنظرإليها يف إثبات حقيقة ظاهرة أو مشكلة ما، االستناد

وجعلها منطلق لبحوث ودراسات الحقة، وتكمن  امليداين ث والبحثاحلدي العلم بنظريات تسرتشد اليت العلمية ملعاجلة احلاجة

  :أمهية هذه الدراسة فيما يلي
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 .إبراز الدور الذي تقوم به اإلذاعة كوسيلة إعالمية يف غرس الوعي املروري لدى األفراد �

 .ن يوم آلخراخلطرية يف بالدنا، ولفت النظر خلطورا اليت تزداد م االجتماعيةالكشف عن ظاهرة من الظواهر  �

  .حتديد حجم حوادث املرور اليت أصبحت عبئاً على اتمع �

  :ةـداف الدراســأهـ -6

 الواقع جانب ،إىل البحثية الظاهرة حول لدينا املتوفر واإلمربيقي النظري والرتاث السابقة املربرات إىل باستثناء  

 واتمع،حيث الفرد ختدم وعملية علمية قيمة ذات جيعلها اليت األهداف من جمموعة حتقيق إىل الراهنة الدراسة ترمي املعاش،حيث

  .إليها يرمي اليت والنتائج األهداف بقيمة االجتماعي البحث قيمة أن

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية  

اإلذاعة على تعبئة إبراز الدور الفعلي الذي ميكن أن يقوم به اإلعالم عن طريق اإلذاعة والتوعية املرورية، ومدى قدرة  

 .اجلماهري

 .معرفة دور اإلذاعة يف التعريف بقانون املرور اجلديد 

 .معرفة درجة إقبال السائقني واملواطنني على هذه الربامج اإلذاعية التوعوية 

 .عرض اإلجراءات الوقائية املتخذة للحد من تفاقم هذه الظاهرة 

 املتعلقة والدراسات ثو البح جمموعة إىل تضاف جديدة لبنة إضافة إىل البحث هذا خالل من األخري،نطمح ويف

 اليت واملسائل النقاط حول البحوث من املزيد إلجراء والدارسني الباحثني من لغرينا خطوة يكون أن نأمل كما باملوضوع

 هذا حبثنا يف هلا تعرض ملن

  :les conceptsمفاهيم الدراسة  تحـديد -7

 البحث مفاتيح تشكل اليت املصطلحات وضبط األساسية ملفاهيم عرضا العمل هذا مقدمة يف الضروري من أنه نرى  

 من كبري قدر على استحوذت اليت املصطلحات على ،وسنركزوأهم اخلطوات يف أي حبث علمي يف تسهيل مهمة الباحث

 و ملموسة معطيات عن وتعرب واملكاين الزماين البحث جمال حتديد على ذلك يساعدنا دراستنا،حىت مبوضوع واملرتبطة االهتمام

  .فيها والتحليل الدراسة زوايا وتعددت مصطلح لكل املقرتحة املفاهيم اختلفت وقد. للقياس قابلة

  .الدور، اإلعالم احمللي، التقليل، حوادث املرور، اإلذاعة احمللية: لقد تطرقنا يف دراستنا إىل املفاهيم األساسية املتمثلة يف  

  .يقال دار ويدور ُويستدار إذا طاف حول الشيء، إذا عاد إىل املوضوع الذي إبتدأ به :لغــة: الدور -
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به جمموعة من اخلصائص الشخصية وجمموعة من أشكال النشاط اليت يغزو إليها القائم ا يف جمتمع  اجتماعيوضع : اصطالحا

  .1االجتماعيمعٌني أو صياغة مألوفة يف جمموعة من األفعال اليت يؤديها الشخص يف موضع التفاعل 

 : اإلعالم المحــلي -

وعلم األمر وتعلمه أي أتقنه  وأعلمنهمن الفعل أعلم وعلم بالشيء أي شعر به ويقال أستعلم إىل خرب فالن : لغــة:اإلعالم-

  .2ويقال علمت الشيء مبعىن علمته وخربته

نشر احلقائق واألخبار واألفكار واآلراء بني اجلماهري بوسائل :" على أنه االصطالحيةمن الناحية  يعرف اإلعالم: اصطالحا

  .3"املختلفة بغية التوعية واإلقناع وكسب التأييد اإلعالم

وهي تعين املكان وهي تشري إىل مكان صغري " Locus"من الكلمة الالتينية " Local" أشتق مصطلح احمللي:المحــلي-

  .منفصل عن كيانات كبرية املدى، أو تشري إىل اجلزء وليس الكل

: حمليًا مثل اتصاالفمفهوم اإلعالم احمللي ميكن أن ميتد ليشمل ما قد يطلق عليه " مركز اإلعالم الداخلي" هو: اإلعالم المحــلي

  .أنشطة قصور الثقافة والندوات وعروض العرائس وما شابه

  .قٌلل، تقليًال أي جعله قليالً : لغـة: التقليــل-

  .ق وسائل اإلعالموهي التخفيض من نسبة حوادث املرور يف اتمع عن طري  

واقعة مستقلة عن إرادة اإلنسان وخاضعة لقوى خارجية فاعلة بسرعة واليت ينتج عنها أضرار جسمانية أو  :حادث المرور-

  .عقلية

هي جهاز إعالمي مجاهريي خياطب مجهورًا خاص متناسق فيما بينهم يعيش يف رقعة جغرافية حمدودة  :اإلذاعــة المحلية -

  .م له برامج متنوعة وتعطي له احلق يف املشاركة يف بعض منها، تقدداخل الدولة

  :األساليب المنهجية والفنية للدراسة -8

 وركيزة كقاعدة عليها اعتمدنا عنها،هلذا االستغناء ميكن املنهجية،ال للدراسة مكملة دراسة امليدانية الدراسة تعترب  

 لطبيعة ومالئمة مناسبة ومعني،وتقنيات خاص منهج على باالعتماد املطروحة،وهذا الفرضيات صحة من للتحقق هامة أساسية

  .وامليدانية الوصفية الدراسات من كوا الدراسة

 الظاهرة،حيث بطبيعة املتعقلة احلقائق بدراسة تقوم اليت الوصفية الدراسات من كوا الراهنة الدراسة املنطلق،فإن هذا من  

 املعطيات تلك وتفسري حتليل إىل الوصول أجل ومن ، وتفسريها وحتليلها وميدانياً  نظرياً  معها والتعامل حلقائق مجعا على اعتمدت

                                                           

.94، ص2012، 1عمان، األردن، ط، دار أسامة، "اإلذاعة ودورها يف الوعي األمين:" إمساعيل سلمان أبو جالل 1 
  .264، بريوت، لبنان، ص2005، الد األول، دار طادر، 4، ص"لسان العرب:" إبن منظور2
  .84، بريوت، لبنان، ص1994، دار الكتاب اللبناين، 2، ط"معجم مصطلحات اإلعالم:" أمحد زكي بدوي3
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 أي عليه تبىن أساس أول دور اإلذاعة احمللية يف التقليل من حوادث املرور،فإن إبراز أجل من منهجياً  أسلوباً  اتبعناواملعلومات،

  .الدراسة حمل للظاهرة امليدانية املعاجلة مبوجبه يتم الذي املنهج اختيار هو علمية دراسة

  المنهــج 8-1

، فالباحث حباجة إىل منهج االجتماعيةطبيعة املواضيع اليت تتناوهلا العلوم  باختالفاملنهج خيتلف  واختيار استخدامإن   

عملية مجع البيانات يتبعه يف كل مراحل حبثه، فاملنهج يقصد به تلك الطرق واألساليب اليت تستعني ا فروع العلم املختلفة يف 

  .1املعرفة واكتساب

والذي مييز طريقة من طرق التحليل  المنهج الوصفي التحليليمن موضوع الدراسة، إن املنهج املستخدم هو  وانطالقا  

  .2اجتماعيةومشكلة  اجتماعيةوالتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية 

أو  اجتماعيةذلك الطريقة العلمية املنظمة اليت يعتمدها الباحث يف دراسته لظاهرة :" هو المنهج الوصفيأيضًا   

سياسية معينة وفق خطوات حبث معينة يتم بواسطتها جتميع البيانات واملعلومات الضرورية بشأن الظاهرة وتنظيمها وحتليلها من 

  . 3" نتائج ميكن تعميمها مستقبالً  استخالصيل أجل الوصول إىل أسباا ومسبباا والعوامل اليت تتحكم فيها وبالتا

هلذا املنهج هو وصفنا لظاهرة حمل الدراسة وتشخيصها وتسليط الضوء على خمتلف  استخدامناواهلدف من   

  .عامة استنتاجاتجوانبها، وذلك من خالل مجع البيانات وحتليلها وبالتايل الوصول إىل 

  أدوات جمع البيانات 8-2

 عن عبارة املراحل هذه تفسريها،فكل طرق أو بيانات مجع يف تستخدم اليت التقنيات عن البحث منهج فصل ميكن ال  

  .ومتكاملة مرتابطة وحدة

 باألدوات وثيقاً  إرتباطاً  ترتبط النتائج وهذه الباحث إليها توصل اليت بالنتائج علمي حبث ألي العلمية القيمة تقدر  

 االختيار من البد دقيقاً ا حتديدً  ونتائجها الدراسة متغريات بذلك ،وحتديد الظاهرة جوانب كل على الوقوف ،ألجل املستعملة

  .الدراسة حمل الظاهرة عن للكشف مصداقيتها مدى من والتحقق البيانات مجع وتقنيات ألدوات السليم

  :على األدوات والتقنيات التالية االعتماد بناءاً على هذا، فقد مت  

 :ظةـالمالح �

العلمي، حيث يقـوم البـاحثني بنقـل مـا حيـدث حوهلـا  البحث يف األوىل املالحظة أحد أدوات مجع البيانات واخلطوةتعترب   

  .اليت ال ميكن احلصول عليها عن الدراسة النظرية أو املكتسبة واجتماعيةمن ظواهر طبيعية 

                                                           
  .182، ص1982الشرق، القاهرة، اجلوهري عبد اهلادي، معجم علم االجتماع، مكتبة ضة 1
  .129، ص1995بوحوش عمار، حممد الذيبيات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2
  .201، ص2005، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، "تقنيات ومناهج البحث يف العلوم السياسية اإلجتماعية:" عبد الناصر جنديل3
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 شكلت أولية مالحظات ومجع أحسناقرتاب  قصد وذلك امليداين بالبحث القيام وبعد قبل املالحظة استخدمنا وقد  

يف الدراسة املالحظة البسيطة املباشرة اليت هي  استخدمناولقد اإلشكايل،  الطرح بلورة االستطالعية،وسهلت يف لألسئلة املنطلق

مسبق  ادأواستعد قصد دون حيدث الذيي العفو  االنتباهأو  املشاهدة على املبنيةمن أكثر األدوات شيوعاً يف الدراسات الوصفية، 
 صياغة أجل من والوقائع والظواهر لألشياء واملنظمة املقصودة املشاهدة على تعتمد اليت املسلحة املالحظة العلمية إىل نتهاءا، 1

  .وأخذ فكرة واضحة عليه) إذاعة مستغامن(، وذلك باالنتقال املتكرر إىل املنطقة املدروسة 2العلمية الفرضيات

 :االستمارة �

 حبيث، االجتماعيأمهية بالغة يف البحث العلمي، فهي وسيلة من وسائل مجع البيانات يف البحث  فلالستمارة  

  :وهي رئيسية حماور على واحتوت  كاملة بصفة أجريت االستمارة وقد ، دراستنا يف أساسية استخدمت كأداة

 .الشخصية بالبيانات خاص حمور �

 .املرور حوادث إىل تؤدي اليت األسباب :ب خاص حمور �

 .املرور حوادث من الوقاية يف إلذاعية الربامج دور :ب خاص حمور �

 .املرور حوادث على إلذاعيةا الربامج آثار: ب خاص حمور �

  
 
 

  

  

 

  :العينـة اختيار 8-3

يعد من الضروري علينا حتديد موضوع حبثنا بدقة، وهذا من خالل ضبط حدود اتمع الذي نريد إجراء البحث   

عمال إذاعة مستغامن ألن هذه الفئة لديها مكتسبات معرفية خاصة حبوادث فيه والذي ميثل حقًال لبحثنا والذي يتمثل يف 

  .املرور

  .اً من األفراد حيملون نفس الصفات املوجودة يف جمتمع البحثفالعينة هي جزء ُحمدد كماً ونوعاً ميثل عدد  

                                                           

  .135-134، ص 177، 3املطبوعات،الطبعة العلمي،وكالة البحث مناهج" :بدوي الرمحن عبد1
  .206ص ،1992 ،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ،ديوان"واإلدارية القانونية العلوم امليدان يف وتطبيقاا العلمي البحث مناهج:"عوابدي عمار2



 اإلطـــار المنهجـــي

 

 

7 

من اجلزء إىل الكل  واالنتقالعينة من جمموعة ما  فنأخذهي طريقة من طرق البحث ومجع املعلومات :" أبضًا هي  

وليس العينة إال مثاُال أو جمموعة من أمثلة  االستقراءللتوصل إىل حكم على اتمع يف ضوء بعض أفراده فهي ضرب من 

  .1ثري ما يستعمل هذا املنهج يف البحوث اإلحصائيةاالحتمال وكيستخلص منها أحكام يف قدر من 

عينة من األفراد كعينة قصدية املتمثلة يف عمال إذاعة مستغامن واليت مت تعريفها بأا  60يف دراستنا على  اعتمدناوقد   

  .قصود تبعاً لشروط وأهداف البحث إذ تشكل مفردة العينة ممن تتوفر فيهم الشروط احملددة مسبقاً م الختيارختضع 

  :2وتتم أهــم خصائص حبثنا يف  

 .أن يكون األفراد املستجوبني من املستمعني لإلرشادات اإلذاعية اخلاصة بالتوعية املرورية -

 .على فهم الربامج اإلذاعيةأن يكون األفراد املستجوبني ذو كفاءات تعليمية تساعدهم  -

  :حقــل الدراسة8-4

 امليداين واليت متثل مدخالً يتضمن حقل الدراسة حتديد أطره الزمنية واملكانية، وهي ضرورة منهجية يف جانبها   

 .واملكاين للظاهرة املدروسة والذي يضفي عليه طابع الدقة والعمق ألزماينالنتائج باإلطار  وارتباط، اإلمربيقيةللدراسة 

 :المجــال المكاني �

إذاعة مستغامن حيزًا جغرافيًا يتم فيه، فستجرى الدراسة يف مدينة مستغامن وبضبط يف  اجتماعيلكل حبث   

  .اجلهوية،اليت تقع يف حي املطمر

 :الزماني المجــال �

، جبمــع الــرتاث النظــري واملكتــيب املتعلــق باملوضــوع 2015أن عمليــة البحــث الفعليــة بــدأت مــع بدايــة شــهر جــانفي  

مبسؤويل اإلذاعة احمللية ملسـتغامن مـن أجـل احلصـول علـى البيانـات واملعلومـات  واالتصالواليت ختدمه من قريب أو من بعيد، 

  .اليت ختدم املوضوع بأكرب مصداقية 25/02/2015حىت 

. من الدراسة، وهي أصعب مرحلة وأطول مرحلة، ويف الوقت نفسه الركيزة األساسية للبحث المرحلة الثانية أما  

إىل  10/03/2015هذه املرحلة من  امتدتعلى أفراد العينة، حيث  االستماراتفهي مجع البيانات والقيام بتوزيع 

25/04/2015.  

 من إمتدت املرحلة ،هذه عليها املتحصل النتائج وتفسري حتليل مرحلة ،وهي الثالثة المرحلة أما  

  .01/06/2015 إىل 10/05/2015

  

                                                           
  .381، ص2004والتوزيع، ، دار الفجر للنشر "املعجم اإلعالمي:"حممد منري حجاب1
  .306، ص1983مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية، دط، مكتبة غريب، القاهرة، :"صالح أبو الفوال2
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  :الدراســات السابقــة -9

الدراسـات الـيت  انتقـاءكـان ـدف   أو كما يسـميها الـبعض األدبيـات السـابقة على الدراسات السابقة االطالعإن   

أــا أعمــق نظريــاً وميــدانياً وتــدعم دراســتنا باإلطــار النظــري، البــد مــن اإلشــارة إىل أن عرضــنا للدراســات الســابقة لــن  ارتأينــا

هلــدفنا وهــو الوصــول إىل جمموعــة مــن القضــايا  اســتعراضنظــري تقليــدي حــول املوضــوع بقــدر مــا هــو  اســتعراضيكــون جمــرد 

  .د إليه الباحث يف معاجلة موضوع الدراسةاملنهجية والنظرية واليت تشكل إطاراً مرجعياً يستن

باإلذاعـة وحـوادث املـرور،  ارتبـاطعلى عـدد مـن الدراسـات الـيت هلـا  اعتمدناوألجل معاجلة موضوع الدراسة، فلقد   

حيث سلطت الضـوء علـى جـزء مـن الظـاهرة املدروسـة، يف مقابـل قلـة الدراسـات الـيت أجريـت ضـمن البحـوث الـيت عاجلـت 

  .ة الذكرهذه املسألة سالف

  :ولذلك سوف نستعرض أهم الدراسات اليت هلا صلة باملشكلة البحثية عرب مقاربات متعددة    

 .20111"دور اإلعالم في التوعية والوقاية من حوادث المرور في الجزائر" دراسة حتت عنوان:الدراسة األولى �

بـني املنـاطق  وذلـك مبقارنـة اجلزائـر يف املـرور حـوادث من والوقاية التوعية يف اإلعالم دورحيث عاجلت فيها الباحثة   

هـــدفت الدراســـة إىل معرفـــة ، حيـــث والـــيت تضـــمنت مجلـــة مـــن التســـاؤالت حـــول دور اإلعـــالم وأهدافـــه الريفيـــة واملنـــاطق احلضـــرية

  .االستطالعياملنهج الوصفي  استخدمناحيث املعتمدة يف التوعية والوقاية من حوادث املرور، االسرتاتيجيات

من أهم نتائج الدراسة اليت توصلت إليها الباحثة أن التلفزيون يساهم يف تبليغ الرسالة الوقائية عـرب براجمهـا وأركاـا   

اإلعــالم مــع اهليئــات املختصــة  اشــرتاكواحلصـص الــيت تعــاجل مســألة أمــن الطرقــات وتفــادي حــوادث املـرور، إىل جانــب ذلــك 

  .سيسلتسطري برامج عملية إعالمية للتوعية والتح

  

  

 .2006"دور القناة اإلذاعية األولى في التوعية المرورية:" رسالة ماجستري بعنوان: الثانيةالدراسة  �

رورية للسائقني ولرجال متحورت إشكالية الدراسة حول معرفة دور اإلذاعة الوطنية ممثلة يف القناة األوىل يف التوعية امل  

وهل لربامج  ألمن على برامج التوعية املرورية،رجال امدى إقبال السائقني و ساؤالت حول درج ضمنها مجلة من التاألمن، وين

  التوعية املرورية أمهية لدى السائقني؟

                                                           
، جامعة اجلزائر، االتصال علوم اإلعالم و، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف )"مقارنة بني املناطق الريفية واحلضرية( اجلزائر يف املرور حوادث من والوقاية التوعية يف اإلعالم دور:"بن عباس فتيحة1

2011.  
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حيتالن املراتب األوىل يف ترتيب وسائل اإلعالم وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من بينها أن التلفزيون واإلذاعة   

إىل اإلذاعة من طرف السائقني وأن الفرتة الصباحية  االستماعالدراسة أن هناك إقبال على  املفضلة للتوعية املرورية، حيث بينت

  .لربامج التوعية املرورية لالستماعهي أفضل الفرتات 

 

 . 2013"اإلرشادات اإلذاعية ودورها في غرس الوعي المروري:" بعنوان مذكرة: الدراسـة الثالثة �

كيف تساهم اإلرشادات اإلذاعية يف غرس الوعي املروري لدى سائقي   :الدراسة من اإلشكالية التالية انطلقت  

تنوع الربامج اإلذاعية التوعوية حول خماطر حوادث املرور واإلرشادات املرورية من أجل غرس  فرغماألجرة بوالية ورقلة؟ 

  .واخلسائر اجلسدية واملادية النامجة عنهاوترية حوادث املرور  ارتفاعالوعي املروري إال أننا نشهد 

اإلرشادات املرورية تلعب دوراً هاماً يف تنمية  أن مفادهافرضيات أساسية فاألوىل  ثالثحيث تنطلق الدراسة من   

الوعي املروري لدى سائقي األجرة بوالية ورقلة، والثانية أن اإلذاعة تستخدم عدة أساليب لغرس الوعي املروري لدى 

دث مجهور السائقني ينظر لإلرشادات اإلذاعية على أا حلول معتمدة للوقاية من حوا تبني أنالسائقني، أما الثالثة 

  .املرور

أن اإلرشادات التوعوية املعروضة على إذاعة ورقلة حققت نتيجة معتربة  حيث توصل الباحث إىل نتائج أمهها  

  .خربة أو مهارة التعامل مع الطريق والقانون املسري للحياة اكتسابسواء بتعديل سلوك أو 

 

عطاء البحث بعده النظري وكذا فللدراسات السابقة إسهامات علمية ونتائج مهمة وجب الوقوف عندها إل  

  .من تراكم معريف يساعدنا يف صياغة فرضيات الدراسة واجلانب املنهجي والنظري بشكل عام االنطالق
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    .اإلعالم المحــلي ووسائــله: المبحث األول �

  :تمهيـــد

لقد شهدت وسائل اإلعالم تطورات متالحقة كما حلق تلك الوسائل تقدم وتراجع يف األمهية، كانت بدايتها عند   

الصحافة املقام األول، وظلت على عرش اإلعالم لفرتة طويلة، مث تأثرت تلك الوسيلة بظهور  احتلتالطباعة ولذلك  اخرتاع

اعة باإلرسال التلفزيوين مث بالتطورات املذهلة واملتالحقة يف تقنيات اإلرسال اإلذاعي مث تأثرت كل منهما الصحافة واإلذ

  .يف خدمة البث اإلذاعي والتلفزيوين واستخدامهاوخاصة يف جماالت األقمار الفضائية  االتصاالت

يكفي أن من األمهية والتأثري لدى الرأي العام، و  إن لتلك الوسائل مميزاا وخصوصيتها اليت تبقي هلا قدرًا مناسباً   

  لو أعلنت احلرب العاملية الثالثة اليوم، فأين تبحث عن اخلرب؟: نذكر ما قاله أحد السياسيني عندما سئل

التلفزيون ألعيش  افتحالصحيفة ألعرف قصة اخلرب، مث  افتحالراديو على الفور للتأكد من اخلرب، مث  افتح" فقال  

  ".اخلرب

ووسائل اإلعالم واليت حولت العامل إىل قرية صغرية اليت زادت من  االتصالإن تلك التطورات اليت حلقت وسائل   

ويف سيطرا عليه جعلت وسائل اإلعالم أكثر قدرة على حماصرة عقل اإلنسان  أمهية وسائل اإلعالم من تأثريها يف الفرد

ن يف متناول يده آالف الصحف ومئات وخياله، فلم يعد اإلنسان حماصرًا بصحفه احمللية، أو إذاعته أو تلفزيون بلده، بل إ

  .احملطات اإلذاعية والتلفزيونية

  .تعريف اإلعالم المحــلي: أوالً 

، جمتمع له خصائصه واالجتماعية واالقتصاديةهو اإلعالم الذي خيدم جمتمعًا حمدودًا ومتناسقًا من النواحي اجلغرافية   

  .حدود جغرافية حىت تشمله رقعة اإلرسال احملــليوالثقافية املتميزة على أن حتده  واالقتصاديةالبيئية 

  .وسائل اإلعالم المحــلي: ثانياً 

 ):الصحافة-اإلعالم المقروء(المطبوعات  �

تعد املطبوعات من أقدم وسائل اإلعالم، فهي تأيت قبل السينما والراديو والتلفزيون مبا يزيد عن مائتني ومخسني   

 االستيعابالقارئ القادر على  وإن كان يعيبها أا تتطلب نوعية خاصة من اجلمهورعاماً، وال غىن ألي جمتمع عن الصحافة 

 االحتفاظوالتحليل، كما أن الكلمة املطبوعة أقل تأثريًا من الوسائل السمعية والبصرية ومن الوسائل املذاعة إال أنه ميكن 

ثل االت مبا حتتويه من رسوم وصور ملونة وأساليب باملعلومات اليت حتتويها أكثر من مرة، كما أن بعض املواد املطبوعة م

  .شيقة من املعاجلة تستطيع تقدمي املوضوعات اليت تتحدث عنها بإفاضة وإسهاب

وإذا كان التلفزيون والسينما يستطيعان نقل صور حية لألحداث، وإذا كان الراديو ال حيتاج من الفرد ألي جمهود يف   

  .يبثها، فإن للصحف جاذبيتها املادة اإلعالمية اليت استقبال
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o الصحافـــة: 

تشمل الصحافة الصحف واالت، ومازالت الصحافة حتتل أمهية كربى رغم ظهور اإلذاعة والتلفزيون، ولقد   

شهدت الصحافة تطورات كبرية نشأت عن تطور تقنية الطباعة وكذلك التقدم يف الفن الصحفي، إضافة إىل مالحقة 

  .تثبته من أنباء على مدار الساعةلعاملية وما الصحف لألخبار احمللية والعاملية بفضل وكاالت األنباء احمللية وا

إن الصحيفة وسيلة مرحية كما أن الفن الصحفي وتنوع ما حتويه من أخبار وتعليقات ومقاالت وآراء للمتخصصني   

  .ورسوم كاريكاتريية وصور يؤدي إىل أمهية الصحافة واقرتاحاتوللعامة وشكاوي 

    :تتمثل هذه الجاذبية فيما يلي -  

، ويقرأ الصحيفة الواحدة أكثر من فرد، مما يهيئ املزيد من الدراسة والفهم والتعمق ويسمح االنتشارالصحف واسعة  �

 .بالتخيل

تلقى الصحف إقباًال من أوساط املثقفني الذين خيرج من بينهم قادة الرأي العام وما يتمتعون به من قوة إقناع فضالً  �

 .املضمون اإلعالمي انتشارإىل اآلخرين، مما يساعد على  ؤوهقر عن توافر الرغبة لديهم يف نقل ما 

 .الرسالة اإلعالمية وإعادا عندما يريد الستقبالتتيح الصحف للقارئ احلرية الكاملة يف الوقت الذي حيدده  �

 .تؤكد التجارب أن املواد اإلعالمية املعقدة واملتشبعة يفضل تقدميها مطبوعة �

ة أواملطبوعة تتفوق االتصال املكتوبأن وسائل " الزار سفيلد ودوب ووالبز وبريسلون" اهالقد أثبتت التجارب اليت أجر   

على الوسائل األخرى بالنسبة للجمهور القارئ، وذلك ملا تتميز من مقدرة على عرض التفاصيل الدقيقة واملوضوعات الطويلة 

اإلضافة إىل إمكان قراءا يف الوقت واملكان املناسبني مما اليت تساعد على توضيح األمور للقراء ويئ هلم الدراسة املتأنية ب

  .1يضفي عليها صفة اخلصوصية

 :ومن األمثلة على الوسائل المكتوبة -

 .الصحف •

 .االت •

 .الكتب العامة أو املتخصصة •

 .الالفتات •

 إخل...الكتيبات للمؤسسات •

 

 

 

                                                           
  .11، ص1993، القاهرة، مكتبة األجلو، "باجلماهري والرأي العام االتصال"،حمي الدين عبد احلليم1



األفراد سلوك على وتأثيره المحلي اإلعالم                                                                األول الفصـل  

 

 
 

14 

 :1خصائص الصحافة المقروءة -

  :النحو التايل املنظور علىميكن حتديد أبرز خصائص الصحافة املقروءة، وفق هذا   

تستخدم الصحافة املقروءة تكنولوجيا الطباعة لتحقيق وجودها، والطباعة تقنية، وبالرغم من تطورهاـ تنتمي يف  �

 .جوهرها إىل العصر امليكانيكي، عصر الثورة الصناعية األوىل

 .طباعة تقنية تعتمد على الرؤية، والعني حاسة البصر هي اليت تربط القارئ بالصحيفةالقراءة وسيلة بصرية، وال �

، وبالتايل فإن الصحافة املقروءة تشرتط خاصية معرفة القراءة والكتابة مبن يتعرض هلا، املتعلمونالطباعة تقنية  �

 .وتستبعد األميني

فكري لتافة املقروءة تعطي القارئ فرصة التأمل واتقدم الطباعة نصًا مفتوحًا لقراءات متعددة، ولذلك فإن الصح �

 .والتخيل

فعل القراءة يتطلب من القارئ التفرغ الكامل، ال يستطيع القارئ أن ميارس عمًال آخر أثناء القراءة، وذلك على  �

 .أو املشاهدة االستماعالعكس من فعل 

لقي أن ميارس السيطرة الكاملة على ظروف إن الصحافة املقروءة هي الوسيلة اإلعالمية الوحيدة اليت تسمح للمت �

التعرض، مبعىن أن القارئ يتعرض للصحيفة اليت يريد، وللمادة اليت يريد، ويف الوقت الذي يريد، كما أنه يستطيع أن 

يقرأ وفق اإليقاع الذي حيدده، وبالسرعة اليت تناسبه، وأن يكرر عملية القراءة حىت يستوعب املضامني واألفكار 

 .مع النصويتفاعل 

 :إنعكاس خصائص التكنولوجية على فن التحرير الصحفي -

مستوى الرسالة اإلعالمية الصحفية، سواء من  ارتفاعللقراء ) وغالبًا الثقايف أيضًا ( املستوى التعليمي ارتفاعفرض  �

 .املوضوعات، أو طرق معاجلتها، أو حجم املعلومات واألفكار املتضمنة فيها اختيارحيث 

، وعلى القيم البصرية )التحرير(الصحافة املقروءة على الذاكرة البصرية وقوانينها يف حتديد مضمون إنتاجها اعتمدت �

 ).اإلخراج(يف حتديد شكل هذا اإلنتاج

، وسيطرة القارئ على ظروف التعرض، )واملثقف املتعلمباإلضافة إىل نوعية هذا القارئ (تفرغ القارئ لعملية القراءة �

قروءة يف منافسة اإلذاعة والتلفزيون يف جمال السرعة يف تقدمي األحداث والوصول إىل اجلماهري وفشل الصحافة امل

 انتقاءإن جممل هذه اخلصائص جعلت الصحافة املقروءة موضوعيًا أكثر وسائل اإلعالم مقدرة على . الواسعة

وعلى تقدمي قدر من الوصف املوضوعات الصعبة واملعقدة، وعلى معاجلتها بقدر نسيب من الشمولية والعمق، 

والشرح والتفسري والتحليل للظواهر واألحداث والتطورات، األمر الذي جيعلها أكثر تأهيًال إلشباع حاجات إعالمية 

 .متنوعة ومتطورة جلمهور أرقى وأنضج

                                                           
  .17ص ،1993اجلماهريي والرأي العام، القاهرة، مكتبة عامل الكتب،  واالتصالاإلعالم ، مسري حممد حسن1
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 :سمات وسائل اإلعالم المقروءة -

  :إن وسائل اإلعالم املقروءة أكثر الوسائل اإلعالمية مقدرة على    

 .يف اتمع واالختصاصيةخماطبة الشرائح املتعلمة واملثقفة  �

 .تقدمي املعارف واملعلومات واآلراء اليت تشكل أساس املعرفة اجلدية باألحداث والظواهر والتطورات �

 .تفسري وشرح وحتليل وتقييم األحداث والظواهر والتطورات �

 .، وبالتايل على وعيهواجتاهاتهواقفه التوجه إىل ذهن القارئ، وذلك دف التأثري على معارفه وم �

، االتصاليةإن مقدرة وسائل اإلعالم املقروءة على التأثري كبرية ولكنها صعبة، وذلك بسبب املوقف النقدي واخلربة   

  .والنوعية املتميزة، عموماً لشرائح واسعة من القراء

ما يكون اهلدف خماطبة ذهن الشرائح املتعلمة عندما تكون الرسالة معقدة، وعند" يف ضوء ما تقدم، ميكن القول أنه  

 .1"واملثقفة واخلبرية، يكون اإلعالم املقروء هو الوسيلة األكفأ لتحقيق الفهم واإلقناع من املسموع واملرئي

 ):وعماإلعالم المس(اإلذاعـــة  �

وخصوصيتها اليت ال جتعل البعض رغم تراجع أمهية اإلذاعة بعد ظهور التلفزيون، إال أنه ما زال هلا مجهورها ومميزاا   

فظهور التلفزيون يؤثر على متابعة برامج الراديو، لكن هذا ليس معناه القضاء على الراديو، فللراديو جماالت ال . يتناول عنها

  .يستطيع أن ينافسه فيها التلفزيون

 حاجزبيسر وسهولة متخطية  ، وميكنها أن تصل إىل مجيع األفراداالنتشاراإلذاعة وسيلة إعالم مجاهريية واسعة   

املواد اإلعالمية من خالل أجهزة الراديو ال حتتاج إىل أي جمهود بل  استقبالإخل، كما أن عملية ...األمية واحلدود اجلغرافية

  .إليها لالستماعميكن نقله إىل أي مكان، وال تتطلب تفرغاً تاماً 

واملؤثرات األخرى كاملوسيقى وغريها باإلضافة إىل أن املواد وتزداد فاعلية الرسالة اإلعالمية املذاعة بدفء الصوت   

  .السهلة والبسيطة اليت تقدم بواسطة الراديو يسهل تذكرها، فهي تصل إىل األطفال والكبار واملتعلمني واألقل تعليماً 

  .ماكنهاإلذاعة وسيلة سريعة للنشر، باإلضافة إىل اإلحساس اجلماعي الذي يتوفر جلمهورها مهما تباعدت أ  

أو تركيز، لذا جيب على القائمني  اهتمامقد يعرض نفسه لإلذاعة بال  ومن سلبيات اإلعالم اإلذاعي، أن الفرد  

  .باملادة اإلعالمية اليت يقدموا واهتمامهاملستمع  انتباهاإلذاعي أن يبذلوا جهوداً مضاعفة جتذب  باالتصال

 االهتمامأكثر من مرة، كما تساعد اإلذاعة يف بث روح  واستعادا يستطيع املستمع أن يقوم بتسجيل املواد املذاعة  

بالقضايا اهلامة واملسائل العامة ويف سرعة جتميع اجلماهري حول رأي معّني بصفة خاصة يف أوقات الشدائد أو الظواهر 

  .اخلاصة

                                                           
  .19ص ، مرجع سابق، حمي الدين عبد احلليم1
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ن متخطية حواجز األمية أن تصل إىل مجهورها يف أي مكا استطاعتاإلذاعة هي الوسيلة اإلعالمية األوىل اليت   

إليها، حيث ميكن القيام ببعض األعمال  لالستماعكما أا ال حتتاج إىل تفرغ تام . إخل...يف املناطق املعرة االنتقالوعقبات 

  .1إىل الراديو يف نفس الوقت واالستماع

 :خصائص اإلذاعـــة -

  :تتميز اإلذاعة باخلصائص التكنولوجية التالية    

، واألذن هي الصلة اليت تربط )ويف زمن حدوثها أحياناً (على أساس نقل وبث األصوات بسرعة تقوم اإلذاعة  �

 .املستمع باإلذاعة

 .الصوت البشري، عرب املذيع، هو حامل الرسالة اإلعالمية �

ي طابعها الفرد االستماع، األمر الذي يعطي لتجربة "شخصياً "تأخذ عملية خماطبة املستمع من خالل املذيع طابعًا  �

 .والذايت

 .تفرغ املستمع بشكل كامل، بل تتيح له حىت إمكانية القيام بعمل آخر االصغاءال تتطلب عملية  �

ال يستطيع املستمع أن يتحكم بظروف التعرض للمادة اإلذاعية، فهو يستمع إىل املادة احملددة سلفاً، واملنقولة بإيقاع  �

 .هلذه املادة مرة واحدة وال يستطيع تكرار عملية التعرضوهو يتعرض  معني، ويف توقيت معني، وعرب مذيع معني،

جيعلها قادرة على إعطاء إحساس عام ) موجات اإلذاعة ال تعرف احلدود واحلواجز(الواسع لإلذاعة  االنتشار �

ومجاعي، وبالتايل جيعلها أكثر وسائل اإلعالم مقدرة على إعطاء إحساس عام ومجاعي، وبالتايل جيعلها أكثر وسائل 

، وبالتايل على الوصول والتأثري يف أوساط اجلماهري اليت ال تتمتع بقدر كبري من التعليم االستهواءعالم مقدرة على اإل

 .والثقافة واخلربة

ريك مؤشر جهاز الراديو لتغيري احملطة إىل واالنتقاء أما املستمع، إذ يكفي حت لالختيارحتقق اإلذاعة جماًال واسعًا  �

 .خارجيةأخرى حملية أو 

 .2شرط معرفة القراءة والكتابة، وقد يضم مجهور اإلذاعة حىت األميني االستماعال تفرتض عملية  �

 :3إنعكاس خصائص التكنولوجية على الفن الصحفي -

إن اإلذاعة هي أكثر وسائل اإلعالم مقدرة على تقدمي ما حيدث، يف حلظة حدوثه، عرب النقل احلي واملباشر، ولكنها  �

 .السرعة، والدورية ال تستطيع أن تقدم ما حدث إال يف عموميته، ويف خطوطه العامةوبسبب 

                                                           
  .89، ص1989، اجلزائر، 1زهري إحدادن، تاريخ اإلذاعة والتلفزيون، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط1
  .90، ص1985، مصر، 2إبراهيم إمام، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين، دار الفكر العريب، ط2
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يعتمد فن التحرير الصحفي يف اإلذاعة على قوانني الذاكرة السمعية، خاصة ما يتعلق بتحديد مضامني وأساليب  �

 .إخل...املعاجلة ونوعية املعلومات

ئيسي حلامل الرسالة اإلعالمية اإلذاعية، حيث تنشئ عالقة احلامل الر  باعتبارهيلعب صوت املذيع دورًا هاماً،  �

وهذا ما . وانفعاالابني املستمع واملذيع، وهذا ما جيعل اإلذاعة أكثر مقدرة على خماطبة عواطف اجلماهري " خاصة"

جلماهري يفسر جناح اإلذاعة يف نشر وترويج املعلومات واألفكار واملواقف من خالل التحريض واإلثارة يف أوساط ا

 .الواسعة

مستوى مجهور اإلعالم املسموع، وخاصة يف البلدان اليت تنتشر فيها األمية، األمر الذي جعل مجهور  اخنفض �

 .اإلذاعة يضم شرائح واسعة من األميني وحمدودي التعليم والثقافة

 ):اإلعالم المرئي أو السمعي البصري(التلفزيــون  �

بفاعلية فريدة على حاسيت السمع والبصر، فهو جيمع بني الرؤية والصوت واحلركة باإلضافة إىل أنه  يتمتع التلفزيون  

وفنية  واجتماعية واقتصاديةوقادر على نقل صورة حية وواقعية وفورية لألحداث احمللية والعاملية سياسية  االنتشارواسع 

  .إخل...ورياضية

اإلرسال التلفزيوين وهو جالس يف بيته دون  استقبالملشاهد الذي يستطيع ال يتطلب التعرض للتلفزيون جمهودًا من ا  

أن يربح مقعده، وميكن عن طريق الصوت والصورة واحلركة واللون واملوسيقى مع مؤثرا اإلخراج األخرة كاإلضاءة والديكور 

  .وغريها زيادة تأثري املادة اإلعالمية

أكثر من  االنتباهفالتلفزيون يشد . والرتكيز أثناء العرض االهتمامبيعة بني الراديو والتلفزيون يف ط االختالفيكمن   

الراديو، فال يستطيع املتفرج أن ينصرف عن املشاهدة إىل غريها يف حني أنه ميكنه ذلك وهو يستمع إىل الراديو، مشاهد 

ألنه جيذب الفرد وقتًا أطول وحيتاج إىل التلفزيون يندمج متامًا عن املستمع للراديو، من أجل هذا، كان التلفزيون أكثر قوة، 

  .أكثر انتباه

 :المزايــا األساسية للتلفزيون -

  :من املزايا األساسية للتلفزيون أنه   

 .يقدم املادة اإلعالمية للمشاهد وقت حدوثها وميكن أيضاً تسجيلها وإعادة عرضها •

 .العرض والتقدمي يعرض عند اإلعالن كل جوانب املادة اإلعالنية ويسمح بتعديد أساليب •

يعد يف اتمعات املتقدمة وسيلة قوية ميكن عن طريقها الوصول إىل مجيع املواطنني يف حني أصبحت اإلذاعة  •

 .والصحف واالت وسائل حملية تتجه إىل مجاهري متخصصة أو حمدودة
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الوسائل السمعية البصرية كاألفالم الناطقة والتلفزيون متتاز بتأثري " إىل أن" بوملر ودوب"تشري الدراسات اليت أجراها   

 استخدامأقوى من الوسائل السمعية وكذلك الوسائل البصرية، ألا جتمع بني مزايا هذين النوعني، وتتطلب من املشاهدين 

  .1"يز واليقظةحاسيت البصر والسمع مما يضاعف الرتك

اجلماهريي، فهو بني الرؤية والصوت  لالتصالمما مييز التلفزيون عن غريه من الوسائل اإلعالمية، هو أنه أقرب وسيلة  •

واحلركة واللون، ويستطيع أن يكرب األشياء الصغرية فتبدو يف صورة واضحة، وهو كاإلذاعة يقدم املادة اإلعالمية يف 

خاصة ومواعيد حمددة   استعداداتاس اجلماعي ملشاهديه، كما أنه ال يتطلب نفس زمن حدوثها، ويوفر اإلحس

 .، ويكفي املشاهد أن يضغط على مفتاح صغري ليشاهد برامج التلفزيون يف جو عائلي هادئكالسينما

 

 :خصائــص التلفزيون -

  :يتميز التلفزيون باخلصائص التكنولوجية التالية   

 .واملباشر للرسالة اإلعالمية مستخدماً الصوت والصورة واحلركة واأللوان املقدرة على التقدمي السريع واحلي �

الذهن  أكثر من حاسة والتوجه إىلعناصر جتسيد فين غين، وخماطبة  واستخداملغة تعبريية متميزة،  امتالك �

 .والعاطفة يف آن واحد

 .ة القراءة والكتابةمجهور التلفزيون واسع ومتنوع، وال يتطلب التعرض للرسالة التلفزيونية معرف �

 .التلفزيون أكثر جاذبية، وأكثر مقدرة على تقدمي رسائله عرب مسارات ترفيه �

 .مجهور املشاهد هو غالباً أفراد األسرة �

 .جتربة املشاهد هي غالباً مجاعية �

 .واالهتمامتفرتض املشاهدة قدراً من التفرغ ورمبا الرتكيز  �

 :خصائص التكنولوجية على الصحافة التلفزيونية انعكاس -

  :هذه اخلصائص التكنولوجية على الصحافة التلفزيونية على النحو التايل انعكست

إىل املشاهدين، وعلى إعطائهم إحساسًا بأم ليس " الواقع"أصبح التلفزيون أكثر وسائل اإلعالم مقدرة على نقل  •

 .هم حىت يشاركون يف صنعه فقط يشاهدون ما حيدث ويطلعون عليه، بل

متيز التلفزيون مبقدرته على التغطية السريعة والفورية واحلية واملباشرة، ولكن احملكومة بشروط إنتاجها، ومواعيد  •

 .تقدميها

إن حقيقة فعل املشاهدة يتم يف البيت، وأن مجهور املشاهدة هو أفراد األسرة، جعلت جتربة املشاهدة جتربة مجاعية   

  ).ية كما هو احلال يف الصحافة واإلذاعةوليس فرد(

                                                           
  .38ص ، املرجع نفسحمي الدين عبد احلليم، 1
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 .واالطالعاجلماهري إىل التلفزيون أساساً من أجل الرتفيه والتسلية، مث من أجل املعرفة  اندفعت •

جيب أن تدرك جيدًا وبشكل عميق هذه اخلصائص  االجتماعيةاإلدارة اإلعالمية الناجحة ألي ظاهرة من الظواهر   

ملختلفة واليت أشرت إىل أمهها، وأن تعرف كيف تستخدمها وتقودها، وحبيث تستنفذ طاقاا املختلفة للوسائل اإلعالمية ا

وإمكانياا، وأن تستخدم الوسيلة املناسبة ملعاجلة املوضوع املناسب وملخاطبة اجلمهور املناسب، وإلجناز املهمة املناسبة، 

  .1وبالتايل حتقيق اهلدف املناسب

 :السيــنما �

عن طريق املرئيات أكثر الوسائل فعالية يف نقل األفكار، ويعتقد العلماء أن قدرة املرئيات على التأثري  االتصاليعترب   

مبا يزيد على مخسة وعشرون ضعفاً،  االنتباهيف حاسة الصرب تفوق قدرة الصوتيات على التأثري يف حاسة السمع يف جذب 

ويقول العلماء أيضًا أن . الصور الذهنية يف عقل اإلنسان ويضاف إىل ذلك أن حاسة البصر هي أسرع احلواس يف تسجيل

اإلنسان األخرى يف  من املعلومات املكتسبة، أي أن حاسة البصر وحدها تتقدم على مجيع حواس% 83الرؤية تشكل 

  .املعلومات اكتساب

كما أن الصوت اإلنساين   قويًا إىل درجة كبرية، االتصالإذا أضفنا الصوت إىل الصورة، فإن الرسالة يصبح أثرها يف   

ولذلك فإن نقل األفكار عن ، االنتباهيف األفالم يضفي عليها صفة الواقعية ويكسبها اإلقناع باإلضافة إىل أثره يف جذب 

من جانب املستقبل، وتكون النتيجة قدرة أكرب  واالهتمامطريف األفالم الصوتية يتميز بنسبة عالية من الوضوح يف الرسالة 

  .ملعلومات املكتسبة من األفالم بالقياس إىل ما يكتسب من وسائل اإلعالم األخرىعلى تذكر ا

، ويؤيد معظم العلماء هذه النتيجة بالنسبة لألطفال، وقد االستهواءإن الوسائل البصرية متتاز بقدرا الفائقة على   

أثبتت معظم الدراسات قدرة األفالم على تزويد اجلماهري باملعلومات اجلديدة، باإلضافة إىل دورها يف تكوين الرأي حول 

  .راسخة اجتاهاتاملشكالت واملوضوعات اليت مل تتكون بشأا 

على التصوير اخلارجي، ومزجها بني املشاهد الطبيعية واملشاهد  مادهاكاعتأن إمكانيات السينما غري حمدودة    

إخل، كل هذا ...املؤثرات الصوتية واأللوان الطبيعية، ولغة احلديث اليومي املبسطة واستخدامها، االستيديويف  املأخوذة

هذه األشياء بطريقة خمتلفة،   ينما يبالغ الفيلم يف تضخيم األشياء فقد تفسرمن شدة تأثريها وجاذبيتها، ولكن حيضاعف 

ة عنه عن الظروف احمللية ذظروف اتمع املأخو  الختالفكما أن األفالم السينمائية املستوردة قد تسبب أثرًا عكسيًا 

  .والنماذج البيئية

لذا، تقوم معظم الدول من خالل أجهزا اإلعالمية بإنتاج أفالم تصور مظاهر النهضة والتطور يف جماالت الزراعية   

والصناعية باإلضافة إىل ااالت العلمية والتعليمية والصحية، كما تتناول هذه األفالم ااالت السياحية يف الدولة فتربز أهم 

                                                           
  .42، صنفس املرجعحمي الدين عبد احلليم، 1
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ومتاحفها وآثارها اليت جتذب السياح إليها وتؤكد عراقتها وتارخيها احلضاري، كما تتضمن هذه  معاملها، وتعرض لفنوا الشعبية

 .1اليت حققتها هذه الدولة أو ما قدمته لإلنسانية من خدمات يف جمال معني واالنتصاراتاألفالم تسجيالً ألهم األحداث 

  .شـروط اإلعــالم المحلي: ثالثاً 

ه حضور البعد العلمي يف األداء اإلعالمي والصحايف، الذي من شأنه أن ينظم املعرفة اإلعالمية واملقصود ب :النهج العلمــي-

  .فيجنبها السقوط يف اإلسفاف والعشوائية، السيما وأن أغلب ما ينشر ويبث يف وسائل اإلعالم يفتقد العلمية والدقة

كأشياء هلا وجودها الواقعي اخلارجي ومنفصلة عن  دراسة الظواهر  " باعتبارهاويعين طلب املوضوعية  :الحس الموضوعي -

  ".كل ما هو ذايت شخصي كاآلراء املسبقة والرغبات والنزعات واألهواء الشخصية

وكلمة املصداقية مشتقة من الصدق، وهي تعين مطابقة القول للعمل، أي أن ما يقوله اإلنسان وما يعد  :تحري المصداقية-

وما ينطبق على اإلنسان ينطبق كذلك على اإلعالم الذي يتحتم عليه أن يكون يف نقله  ،وسلوكياتهبه، ينعكس يف أعماله 

  .لقضايا الواقع

ويراد ا أن يشمل اإلعالم جوانب احلياة وجماالا كلها، فال يهتم مبجال معني على حساب جمال آخر،   :الرؤية المتوازنة-

ه التوازن أم موقع رقمي أم غري قناة الذايت لكل وسيلة إعالم على حده، كالرياضة أو السياسة أو األخبار اليومية وذلك يعين ب

  .سواء أكانت جريدة أم إذاعة أم ذلك

إن اإلعالم ال يقف عند وصف الكائن ونقله فحسب، وإمنا يضيف إىل ذلك خاصية أساسية وهي  :االستشرافبصيرة -

املمكن، وال تتأتى هذه اخلاصية إال لذلك اإلعالم املوجه واملتمكن، الذي يكتسب مع  واستشرافالتوقع مبا سوف حيصل، 

القريب أو تستشعر بناء أحداث الواقع ومعطياته، كيف سوف يكون املستقبل  استشرافيةمرور األيام وتراكم التجارب، بصرية 

  .2املتوسط وبنسبة أقل املستقبل البعيد

  

  

  .محلــيأهميــة اإلعالم ال: رابـعاً 

يعد مصدرًا مهمًا من مصادر التوجيه والتثقيف يف أي جمتمع، وهي ذات تأثري كبري يف مجاهري املتلقني املختلفني  -

  .واالجتماعيةوتوجهام ومستويام الفكرية واألكادميية  اهتماماماملتباينني يف 

 .اتمعاتتقوم بعملية بناء اتمعات، ويف املسامهة يف تشكيل مالمح  -

 .تشكيل الرأي العام وخاصة عندما تكون الصورة غري واضحة -

 .هو املصدر األساسي للقادة السياسيني والدبلوماسيني وكل من هلم صلة بالعملية السياسية يف اتمع -

                                                           
  .2012، جامعة اجلزائر، واالتصالبن عباس فتيحة، دور اإلعالم يف التوعية والوقاية من حوادث املرور يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم 1
  .185، ص2000مل الكتب، القاهرة، علي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة، مكتبة عا2
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 .ويلعب اإلعالم دوراً مهماً يف عملية التفاوض حيث يوفر رؤية أولية لألطراف املشاركة يف عملية التفاوض -

  .دور اإلعالم المحــلي: خامساً 

معرفة العالقة بني الوسائل اإلعالمية واجلمهور املستهدف والعمل على تغيري منط املعاجلات اإلعالمية لكافة  - 

الذي حدث يف جمال البث املباشر األمر الذي يؤدي إىل هروب املتلقي إىل  االنفجارالقضايا احمللية مع 

 .اخليارات األخرى املتاحة

ة الدور الرقايب على املستوى الداخلي ومصداقية الوسائل احمللية حىت ال تعطي الفرصة للمتلقي للهرب فاعلي - 

 .مباشرة إىل وسائل خارجية للحصول على احلقائق اليت قد تكون يف أحيان كثرية ملونة وغري دقيقة

و قضية، فالتلفزيون مثًال عمل الوسائل اإلعالمية احمللية بوضعها الراهن على تشكيل رأي جتاه أي موضوع أ - 

الرأي العام على زوايا بعينها، فاحلاجة ماسة  انتباهيبث الكثري من املوضوعات األمر الذي حيول دون تركيز 

 .إىل وجود وسائل متخصصة لتخاطب كل وسيلة فئة أو قطاع حمدد

ة بأشكاهلا وأنواعها توفر فرض التعامل مع األزمات عرب وسائط متعددة ومن أمهها وسائل اإلعالم الدولي - 

باملشكلة عن مسارها املوضوعي إىل  االحنرافاملختلفة حيث أنه تستطيع وسائل اإلعالم الدولية من 

 .أخرى تنسجم مع سياستها وخططها جتاه املنطقة مسارات

ألغراض نشر املعلومات واحلقائق وأن يكون اخلطاب اإلعالمي يف الوسائل املقروءة واملرئية  االنرتنت استخدام - 

 .واملسموعة دويل وليس حملي فقط أن تعدد احلدود اجلغرافية

من األمور املؤثرة إجيابيًا يف عمل الوسائل اإلعالمية احمللية توحيد اخلطاب السياسي واإلعالمي حىت حيدث  - 

والبد من الرتكيز على املعلومات واحلقائق اليت تكشف املؤامرة وتوحد الشعب أكثر والشك التناغم املنشود 

ان هذا اخلطاب السياسي واإلعالمي الناضج، هو الذي يفتح الطريق لتوحد القوى السياسية وتضامنها 

 .وتعاوا، وسيخلع اجلميع الرداء احلزيب الضيق ألن القضية تصبح قضية وطن بكامله مستهدف

ثقة املتلقني يف وسائل اإلعالم احمللية حبيث تصبح تلك الوسائل مصدرًا موثوقًا به يف  استعادةالعمل على  - 

 .إمداد مجهور املتلقني باملعلومات الدقيقة بالسرعة املطلوبة حىت ينتقل اإلعالم من مرحلة الدفاع إىل اهلجوم

والسياسة والفن والرياضة حبيث يتم التنسيق فيما إنشاء العديد من القنوات املتخصصة سواء يف جمال األخبار  - 

  .1بينها يف خماطبة القطاعات املختلفة من املتلقني

 .نظريــات تأثير وسائل اإلعالم: المبحـث الثانـي �

                                                           
  .186، صنفس املرجععلي عجوة، 1
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اإلنسان يتأثر عرب . اإلنسان يتأثر مبا يرى ومبا يسمع، والفارق بني إنسان وآخر هو مدى التأثر أو نسبته ولكنه يتأثر  

املباشرة من  االتصالوسائل اإلعالم املختلفة من تلفزيون وصحافة وراديو وسينما ومسرح وكتب ومطبوعات، وعرب وسائل 

  .إخل...لقاءات وندوات

ر من بيئة إىل أخرى، ومن مرحلة عمرية إىل مرحلة عمرية أخرى، وال خالف على أن كال من وختتلف نسبة التأث  

  .مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب واملراهقة هي من أهم سنوات التلقي والتأثر وتكوين الشخصية

واجلمهور، إال أن التجارب  اإلقطاعيةاملهمة  باختالفلكل وسيلة من وسائل اإلعالم مقدرة على اإلقناع ختتلف   

  .املواجهي أكثر مقدرة على اإلقناع من الراديو، وأن الراديو أكثر فاعلية من املطبوع االتصالتشري إىل أن 

أكثر قدرة  هذا األخريالطابع الشخصي للوسيلة زادت قدرا على اإلقناع من الراديو،  ازدادلقد لوحظ أن كلما   

  .على اإلقناع من املطبوع

من الرتفيه  احتياجامسمون األفراد وقتهم بيم وسائل اإلعالم، حبيث حيصلون من كل وسيلة من الوسائل على يق  

  .واإلعالم والتوجيه والتثقيف والتوعية وفقاً إلمكانات كل وسيلة ورغبات كل متلقي

تزيد من تأثري تلك  مقدرة أي وسيلة من وسائل اإلعالم على جعل املضمون يتسم بواقعية وحبيوية أكرب قد نإ  

 -الصحافة: وهناك ثالثة من أهم وسائل اإلعالم اليت ينبغي مراعاا عند التخطيط اإلعالمي وخماطبة الرأي العام. الوسيلة

  .التلفزيون-الراديو

يف العصر احلديث حتاصر وسائل اإلعالم الفرد يف أي مكان يذهب إليه، ويف أي وقت من األوقات، وتتعدد   

 واالجتماع االتصالى الفرد واألسرة واتمع من تأثريات، وقدم علماء استلزم دراسات ما ميكن أن ترتكه علمما مضامينها، 

كل هذه النظريات لتعددها من ناحية   استعراض، ويصعب االتصالوالسياسة العديد من النظريات اليت تشرح تأثري وسائل 

ختصصات الباحثني، وقد يعود تداخلها إىل أنه ما أن تظهر نظرية  الفاختوتداخلها من ناحية أخرى، وقد يعود تعددها إىل 

  .وتسود لفرتة، حىت تظهر نظرية جديدة حتل حملها أو تدعو إىل املزيد من البحث والتعمق

  

 

  :نظرية الرصاصة اإلعالمية أو الحقنة تحت الجلد: أوالً  �
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اإللكرتونية يف احلرب العاملية األوىل بشكل مكثف مل يسبق له مثيل حىت أن هتلر أرجع  االتصالوسائل  استخدمت  

  .اليت شنتها دول احللفاء ضد أملانيا) باإلضافة إىل عوامل أخرى(هزمية أملانيا يف هذه احلرب إىل تأثري اإلذاعة واحلرب النفسية 

حتديد الفكر ودفع األفراد إىل التصرف وفقاً وصاحب ذلك وجود إميان قوي بأن وسائل اإلعالم قادرة على   

  .ألسلوب معني تسعى إىل حتقيقه سواء كان ما دف إىل إحداثه من تأثري إجيابياً كزيادة املعلومات أو سلبياً 

وسائل اإلعالم حلت حمل العنف أو القهر يف إخضاع اجلماهري وإقناعها "وشعر املواطنون بالقلق إلحساسهم بأن   

اع القائمة وأشارت بعض الدراسات إىل أن ما كان يف املاضي يتم حتقيقه بالعنف والقهر من املمكن حتقيقه عن بتقبل األوض

أخضع األعداء بالوسائل احلربية مادام يف وسعي إخضاعهم  ملاذا: طريق اجلدل واإلقناع من خالل وسائل اإلعالم، وقال هتلر

دفعية وهجوم املشاة يف حرب اخلنادق سوف تضطلع ا الدعاية امل استعدادبوسائل أخرى أرخص وأجدى، إن عملية 

 .1"إن عملية دمار أمريكا نفسها ميكن حتقيقها من الداخل: مستقبًال، وتفاخر قائالً 

تأثرًا بالنظرية " نظرية الرصاصة اإلعالمية أو احلقنة حتت اجللد"خالل هذه الفرتة  االجتاهوظهرت يف وسط هذا   

 استجابةاليت تفرتض أن لكل فعل رد فعل، وإن كل منبه حيقق  واالستجابةالنفسية الشائعة يف تلك الفرتة املتعلقة باملنبه 

  .هري وتستجيب له بشكل أو بآخرهذه النظرية وسائل اإلعالم منبهاً تتعرض له اجلما واعتربت، 2مؤكدة 

تعطي هذه النظرية لإلعالمي قوة كبرية يف التأثري وتشبه مبن يطلق الرصاصة ليصيب من يريد إصابته فور إطالق   

  .الرصاص عليه

  .يتلقى األفراد املعلومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود وسطاء -

  .باآلخرينأن رد فعل الفرد فردي ال يعتمد على تأثره  -

يعكس ذلك وجهة النظر اليت كانت سائدة آنذاك واليت تنظر إىل مجاهري وسائل اإلعالم على أم مكونون من    

كائنات سلبية ميكن التأثري عليهم تأثريًا مباشرًا بواسطة وسائل اإلعالم، فاجلماهري هي جمرد بذرات منفصلة من كتلة ماليني 

الرسائل اليت تشكل كل منها منبهًا قويًا ومباشرًا يدفع املتلقي على   الستقبالدائمًا  ؤونمهيالقراء واملستمعني واملشاهدين 

  .إىل حتقيقه باالتصالالقيام بشيء معني يسعى القائم 

 :نظـرية التأثير المحدود لوسائل اإلعالم: ثانياً  �

بعد  A mass within amass بدأت تظهر تدرجيياً فكرن اموعات الفرعية اليت تقوم على مجهور داخل مجهور  

املعلومات من وسائل اإلعالم  استقبالحيث قدمت رؤية أمشل وأدق لكيفية " الرصاصة اإلعالمية أو احلقنة حتت اجللد"نظرية 

هلا فلم تعد املعلومات اليت يستقبلها الفرد مقصورة على ما متده به وسائل اإلعالم مباشرة وإمنا تأيت بعض  واالستجابة

                                                           
  .29، ص1993، ترمجة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، "نظريات وسائل اإلعالم" ،ميلفني ل وآخرون 1
  .36، صاملرجع نفسه2
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املعلومات على  انتقالرة ت من أفراد آخرين سبق هلم التعرض هلذه الوسائل وتوصلت الدراسات امليدانية إىل ظهور فكاملعلوما

  .مرحلتني

من وسائل اإلعالم إىل قادة الرأي، ومن قادة الرأي : أن املعلومات تنتقل على مرحلتني" تتلخص هذه النظرية يف   

ًا من األفراد غريوا من آراءهم نتيجة لتأثري األشخاص عليهم وليس لتأثري وسائل إىل أفراد آخرين حيث تبني أن عددًا كبري 

  .1" اإلعالم عليهم

وساعدت الدراسات العديدة اليت أجريت بعد ذلك على تغيري وجهة النظر القائلة بأن لوسائل اإلعالم تأثريًا مباشراً   

الظروف األخرى غري وسائل اإلعالم واليت تعمل   االعتباريف  تأخذمثل احلقنة حتت اجللد أو الرصاصة إىل وجهة النظر اليت 

كعامل مكمل إلحداث التأثري وليست العامل الوحيد وكان من  أهم الدراسات دراسات بول الزر سفيلد وبرنارد برلسون 

ميكن أن يؤثروا حيث أوضحت أن ناقلي املعلومات من وسائل اإلعالم  1940وهازل جوديت حلملة الرئاسة األمريكية عام 

على مواقف وقرارات مستقبلي هذه املعلومات، كما تبني أن الناخبني يتأثرون بأصدقائهم أكثر من تأثرهم بوسائل اإلعالم يف 

  . مجاعاته األولية بدرجة واضحة بآراءعملية اإلدالء باألصوات ألا عملية مجاعية يتأثر فيها الفرد 

املعلومات على مراحل متعددة، وسامهت حبوث روجرز  انتقالعلى مرحلتني إىل املعلومات  انتقالمث تطورت فرضية   

  .وشوميكر حول قادة الرأي يف هذا التطوير

غري املباشر الذي يتلقاه األفراد عرب تدفق اخلطوتني أو عدة خطوات باإلضافة  االتصاليقول بيتز أنه باإلضافة إىل   

مزيد من املعلومات وإما لتعزيز رأي قدم إليهم من أحد قادة الرأي أو لتكوين مباشرة إما للحصول على  االتصالإىل وسائل 

آراء خاصة فعلى الرغم من املكانة املتميزة لصديقكن إال أنه ال ميكن قبول معلوماته العلمية اليت أخربك ا املنشورة يف جملة 

م وقادة الرأي وهي عالقة حددت يف النهاية كيفية عليها، وإمنا متبادلة بني وسائل اإلعال االطالععلمية متخصصة سبق له 

  .وصول مضمون وسائل اإلعالم إليك وتأثريه فيك

ناس معروفني لنا  بآراء االقتناعتبني أن هلؤالء القادة تأثرياً كبريًا على باقي األفراد لصعوبة تفاديهم من ناحية وسهولة   

واخلالصة أنه وفقًا هلذه النظرية يكون تأثري وسائل .م من ناحية أخرىأكثر من أفراد ال نعرفهم وخياطبوننا من وسائل اإلعال

  . 2اإلعالم جمرد متغري يعمل مع ومن خالل متغريات أخرى يف إحداث التأثري

  

  

 :وتلبية الحاجات االستعالماتنظرية : ثالثاً  �

  :كانت النظريات السابقة تعرتف بالنموذج اآليت

                                                           
  .29، صنفس املرجعميلفني ل وآخرون، 1
  .30، صاملرجع نفسه2
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  الرسالــة                       املتلــقي                         التأثرياملصـدر                    

تنظر هذه النظريات إىل اجلمهور على أنه مجهور سليب ال حول وال قوة أما قوة الرسالة وتأثريها الفعال حىت ظهر   

يريد أن يتعرض هلا فيختار عن طواعية  يبحث عن األشياء اليت باعتبارهبدوره النشط الفعال  اعرتافامفهوم اجلمهور العنيد 

ما يريد أن يتلقاه، وهو مجهور ال يستسلم متامًا لوسائل اإلعالم وإمنا يقوم بالتغيري أو التحويل أو السيطرة كما  وانتقائية

  .1يشاء

رح سلوكه األول املتلقي كنقطة بدء بدًال من الرسالة، وتش االعتباروتلبية احلاجات يف  االستعالماتتأخذ نظرية   

الفرد املباشرة مع وسائل اإلعالم ألن األفراد يوظفون مضامني الرسائل بدًال من التصرف سلبياً  بتجربةفيما يتصل  االتصال

الرسائل اإلعالمية من بني  باختيار باستمرارإذ يقوم املتلقي  االتصالفاجلمهور وفقًا هلذه النظرية أساس يف عملية . حياهلا

فيض الرسائل الكثرية اليت يريد هو نفسه أن يتلقاها، ويشكل التعرض لوسائل اإلعالم جانبًا من بدائل وظيفة إلشباع 

احلاجيات  احلاجات اليت ميكن مقارنتها للوهلة األوىل بوظيفة قضاء وقت الفراغ لدى اإلنسان، ويفرتض هذا املدخل أن إشباع

 المية حمددة وليس من خالل التعرض ألية وسيلة إعالمية باإلضافة إىل السياقعوسيلة إ ل التعرض إىليتم من خال

  .الذي تستخدم فيه الوسيلة االجتماعي

النظرية فاعلية اجلمهور املتلقي إذ أنه دائم التقرير ملا يريد أن يأخذ من اإلعالم بدل السماح "، تؤكد هذه باختصار  

جهة اليت يريدها، فاجلمهور يعتمد على معلومات وسائل اإلعالم ليليب حاجاته وحيصل على ما حيتاج لإلعالم بتوجيهه الو 

 .2" اإلنسان لإلعالم احملرك الرئيسي الذي ميكن أن يقاس مبوجبه تأثري وسائله عليه استعماالتإليه، وتصبح 

  :تطرح هذه النظرية األفكار اآلتية

 استخدامورغباته، وبالتايل ميكن تفسري  احتياجاتهوسائل اإلعالم ما يناسب إن اجلمهور نشط وفعال وخيتار من ال �

 استعمالهمن خالل  بضعهاويتوقع أن ينال  منه للحاجة اليت يستشعرها استجابةاملتلقي لوسائل اإلعالم مبثابة 

 .لوسائل اإلعالم

إن اجلمهور املتلقي نفسه صاحب املبادرة يف تقرير الوسائل واألساليب اليت يتلقى ا اإلعالم ما يتفق وحاجاته  �

 االتصالالوسيلة املناسبة ختضع للمتلقي نفسه يف عملية  باختصارورغباته، فاملبادرة يف ربط إشباع احلاجات 

 .باجلماهري

إال بعضاً منها، ألن احلاجات اليت ختدمها وسائل اإلعالم تشكل جزءاً إن رغبات اجلمهور عديدة، وال يليب اإلعالم  �

تلك احلاجات كاللعب والزيارات ولقاءات من نطاق أمشل من حاجات اإلنسان لوجود بدائل أخرى إلشباع 

 .االجتماعيةاجلماعات األولية واامالت 
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  :وهي بتحقيق ثالثة تأثيرات من خالل إعتماد الناس عليه يقوم اإلعالم

 .التأثيــرات املعرفية �

 .التأثيــرات العاطفية �

 .والتأثيــرات السلوكية �

ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالناس؟ بدًال من أن نقول ماذا يفعل الناس بوسائل : أننا كنا يف املاضي نسأل كاتزيري    

 انطالقاالسؤال األول أكثر من الدالة على " مسك الدفاتر"من وجهة نظر ما أمساه  انطلقتأن الكثري من األحباث  1اإلعالم؟

من  مارك ليفيواإلشاعات الدالة على صيغة السؤال الثاين، لكن هذه مناذج منها، حيث توصل  االستعالماتمن وجهة نظر 

اإلشباعات اليت أوردها مشاهدو و  لالستعماالتوإشباعات مشاهدة التلفزيون إىل مخسة جماالت  الستعماالتتصنيفه 

  :األخبار التلفزيونية وهي

حينما يقوم مذيعو نشرة األخبار بالتنكيت مع : أستخلصه من عبارات املشاهدين اليت تقول :مجال التسلية •

 .بعضهم البعض يكون تقبل األخبار أسهل

جتعلين أخبار التلفزيون أدرك أن حيايت : يتمثل يف عبارات املشاهدين مثل قوهلم :االطمئنانمجال المراقبة وإعادة  •

 .بارتفاعهاأشاهد أخبار التلفزيون لكي أعرف األسعار وال أفاجأ : وقول البعض. ليست ذا السوء على أي حال

بالعامل  اتصاليين على مشاهدة أخبار التلفزيون تبق: يتمثل يف عبارات املشاهدين ومنها :مجال التوجيه المعرفي •

 .اخلارجي

عندما يأيت موعد نشرة األخبار ليًال أكون قرأت أو مسعت معظم : أستخلصه من عبارات مثل :االستياءاتمجال  •

 .ما تقدمه

تساعدين مشاهدة أخبار التلفزيون على : أستخلصه الباحث من عبارات املشاهدين أمثال :مجال التوجيه العاطفي •

 .أحياناً تكون أخبار التلفزيون مثرية جداً : شاق، وعبارة مثلبعد يوم  االسرتخاء

  

 

  :إن أهم اإلشباعات والفوائد التي تحققها مشاهدة التلفزيون هي

 .التسليــة �

 .الرتويــح �

 .احمللية وزيادة املعلومات والتثقيف االجتماعيةالتعرف على املشاكل  �
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واإلشباعات اليت حيققها التلفزيون هلؤالء  االستعالماتإن أهم : التلفزيون في حياة سكان المناطق الشعبية �

 .عامة االجتماعيزيادة املعلومات العامة، الرتفيه ، تعديل السلوك والنمو : السكان هي

 السنيماأن أهم ما حيققه الرتدد على دور  :العوامل التي تجذب الجمهور أو تصرفه عن األفالم السينمائية �

 .معلومات جديدة واكتسابة، مشاهدة أشياء يصعب مشاهدا يف احلياة العادية التسلي: ومشاهدة األفالم هو

  :إن أهم ما يحققه التلفزيون ما يلي

 .التخلص من الشعور بالعزلة والوحدة، زيادة الشعور :نفسياً  •

 .وجتنب املخالفات واجلرائم االجتماعيةاإلسهام يف فهم املشاكل : إجتماعياً  •

السياسية، األدبية، التارخيية، النفسية والرتبوية وحتسني القدرات اللغوية للمشاهدين يف : املعلوماتزيادة : معرفياً  •

 .اللغات األجنبية

، زيادة املعلومات وتعلم أشياء التسلية: للتلفزيون هي استعماهلمإن أهم أوجه اإلفادة اليت حتقق املشاهدين من   

  .1جديدة

معلومات سليمة دون عناء، صقل العقل ونضج  اكتساب: اإلذاعية والتلفزيونية هي إن أهم أوجه اإلفادة من الربامج  

الثقافية، التعرف على كثري  االجتاهاتالفكر، تعود النطق الصحيح، الرتغيب يف متابعة املصادر الثقافية، الوقوف على أحدث 

  .2من األدباء واملفكرين وتوفري عناء شراء الكتب

 ):التطهير(نظرية التنفيس : رابعاً  �

إذا أحس : تعتمد نظرية التنفيس على مبدأ تطهري العواطف واملشاعر عرب التجربة غري املباشرة، والفكرة األساسية هي  

شخص بالعطش وشرب جرعة كبرية من املاء فإنه البد أن متضي عدة ساعات قبل أن حيس بالرغبة يف الشرب مرة أخرى 

عدوانياً، ذهب هذا العمل بغضبه، وأصبح الشخص  بت والغضب، فأرتكب عمالً ذلك أن حاجته إىل املاء قد أشبعت بالك

أكثر هدوءًا وسالمًا بعد ذلك، واملرحلة الثانية يف النظرية هي إمكان تصريف غضب الشخص تدرجييًا عن طريق مشاهدته 

  .ملعركة يف التلفزيون

ن املعاناة اليت خيوضها املتفرج تؤدي إىل الشهرية حول املسرح من أ أرسطويتمسك أصحاب هذه النظرية بنظرية   

فيخرج املتفرج وقد شعر بالراحة والطمأنينة، وكتب أرسطو عن وظيفة التطهري أو  االنفعاالتحالة من التطهر أو التنفيس عن 

كما أن . التنفيس من خالل الدراما عن طريق اإلحساس باخلوف والشفقة وتقمص شخصية البطل يف املسرح اليوناين القدمي

  .العنف نفسه مل يكن يعرض على املسرح أبداً كما حيدث اليوم يف التلفزيون
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املكبوتة ولكنه تنفيس يتم عن  االنفعاالتيف التنفيس عن فرويد أصحاب أفالم العنف والرعب بنظرية  يتمسك  

طريق التحليل النفسي واإلرادة والفهم ال عن طريق التعرض ملظاهر العنف واملشاهدة الداعرة وهي مناظر ال ميكن أن تؤدي 

  .ريرة وتضغط على زناد الرذيلة وتثري الفتنةإىل ذيب نفوس األطفال والشباب وإمنا تفجر الطاقات الش

يرى بعض الباحثني وفقًا هلذه النظرية أن مشاهدة أفالم العنف تسمح للمشاهد بتصريف إحباطه من خالل   

املعايشة اخليالية بدًال من املمارسة الواقعية حيث تعمل هذه املشاهدة كصمام أمان يصرف اإلحباط والشعور بالعداء وتكون 

مماثلة للكلمات اليت يوجهها املرء لكيس مملوء باهلواء، فاإلحباطات ترتاكم داخل األفراد يف حيام اليومية وتطلق أو  نتيجتها

  .تفرغ بشكل بديلي عن طريق مشاهدة سلوك العنف

عرب وسائل اإلعالم ميكن أن تعطي الفرد فرص مشاركة سلبية يف الصراع العنيف الذي  إن مشاهدة الفرد للعنف  

  .طوي عليه الفيلم أو الربنامج، وتزود الفرد خبربة عدوانية بديلة مما ميثل أداة لتهدئة مشاعره من العدوان واإلحباطين

كما يقول رجال صناعة التلفزيون أن هناك عربة وهدفًا من وراء تصوير بعض مشاهد العنف والعدوان وهو أن   

ف القصة البوليسية يف الغالب إىل إظهار أن اجلرمية ال جتدي نفعًا وأن العنف أو العدوان دائمًا ينتهي بنهاية طيبة حيث د

  .ارم ينال ما يستحقه من عقاب

 :نظرية التعلم من خالل المالحظة: خامساً  �

تشري هذه النظرية إىل أنه ميكن أن يتعلم األفراد سلوك العنف من مراقبة أو مشاهدة برامج العنف والرعب واإلثارة،   

فاألفراد يتعلمون سلوك العدوان والعنف من خالل مشاهدم للتلفزيون بتنميط سلوكهم حسب سلوك الشخصيات اليت 

على األطفال الصغار حيث يكون لبيئتهم تأثريها اهلام على ما  بشكل أقوىتعرضها برامج العنف، وتنطبق هذه النظرية 

يتعلمونه، وتزداد اخلطورة حينما يكون التلفزيون بديًال عن األبوين، ألن األطفال يفهمون األفالم والربامج التلفزيونية بطريقة 

لتفسري املادة اهد اليت يروا أو ترتيبها العالقات بني املش استنتاجخمتلفة عن عامل الكبار حيث ال يستطيعون يف أحوال كثرية 

 واستخالصالدرامية مما جيعل تذكرهم للمضمون أشبه ما يكون بالشظايا فال يتمكنون من بناء العالقات بني برامج الكبار 

، كما قد ينجح يف ذلك الكبار مما ميكن معه القول أن الصور الذهنية اليت ترتكها أو ختلقها املضامني 1العرب من املسلسالت

أنه إذا عرضت مشاهد العنف والقسوة والسلوك غري  وزمالئه شرامويرى . التلفزيونية ترتك صورًا مشوهة عن حقيقة العامل

بة يف السلوك العنيف عند الناس، وال يوجد شك يف وجود عالقة ما الطبيعي علنًا على اجلماهري ستكون سببًا يف إثارة الرغ

  .الربامج املليئة بالسلوك اإلجرامي واألعمال العنيفة يف السينما والراديو والتلفزيون وازديادجرائم العنف  ازديادبني 

  :من خالل ما يليالعدوانية عند املستقبلني  احتمالترى هذه النظرية أن العنف يف وسائل اإلعالم يزيد من   

 .تزويد املشاهدين بفرض لتعلم العدوان والعنف �

 .تقدمي شخصيات شريرة ميكن تقليدها �
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 .أساليبه واستعماللتذكر العنف  استعدادبصرف النظر عن املبادئ األخالقية والقيم جند األطفال على  �

يلون إىل تقليدها سواء كانت شريرة يرغب األطفال يف أن يكونوا مثل الشخصيات الناجحة اليت يروا يف اخليال ومي �

 .1أو تعمل يف جانب اخلري

 

  :الخالصـــة

ما حوله ومن حوله، ويف  اكتشافلتلك الرغبة الطبيعية لدى اإلنسان يف املعرفة ويف  استثمارهتنبع أمهية اإلعالم من   

  .اإلحاطة بأخبار اآلخرين وأخبار اتمع والكون احمليط به

، أصبح اإلنسان أسري اإلعالم ووسائله، إن وسائل اإلعالم اليوم هي اليت تشكل االتصالومع التقدم يف وسائل   

الرأي العام وهي اليت حتاصر إنسان اليوم ليًال واراً، ومتده باملعلومات واألخبار صحيحة أو غري صحيحة والوسائل اإلعالمية 

  .معني هي اليت حتاول توجيهه لوجهة معينة، ورأي

إن اإلنسان بعد تعقد اتمعات وتشعب املوضوعات عاجزاً متاماً عن معرفة األخبار العامة بنفسه وبوسائله اخلاصة،   

ى الرأي العام وتوجيهه ومات مستعدة دائمًا لكي تسيطر علوذلك فهو مضطر ألن يعرفها بواسطة اإلعالم وأن الدول واحلك

  .لى اإلعالم ووسائله يف سبيل ذلكلصاحلها، مستعدة ألن تنفق الكثري ع

  .جند حالياً أن الصوت األعلى هو الذي يسيطر على األذهان وعلى املفاهيم، حىت ولو كان ينقل غري احلقيقة  
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  اإلذاعــة المحليـــة: المبحث األول �

  :تمهيــد

اجلماهريية، ملا توظفه من تقنيات حديثة لتمرير أو بث رسائلها  االتصالحتتل اإلذاعــة مركزًا هامًا بني وسائل   

اإلعالمية للجمهور املستهدف، من خالل اإلعالم اجلواري الذي متارسه، وقد مرت اإلذاعة يف العامل عمومًا ويف اجلزائر 

  .خصوصاً مبراحل تطور جعلتها على واقعها احلايل

  :المحليـة تعريف اإلذاعة: أوالً 

  :على النحو التايل احملليـة اإلذاعةجاء تعريف 

، جمتمعًا له واالقتصادية واالجتماعيةهي اإلذاعة اليت ختدم جمتمعًا حمدودًا ومتناسقًا من الناحيتني اجلغرافية  احملليـة اإلذاعة" 

، على أن حتده حدود جغرافية حىت تشمله رقعة اإلرسال احمللي، فاإلذاعة احمللية  املتميزةوالثقافية  االقتصاديةخصائص البيئة 

وقد يكون هذا اتمع مدينة أو جمتمع قوي . مجاهريي مرتبطة أساسًا مبجتمع خاص حمدد املعامل أو الظروف اتصالكوسيلة 

إلذاعة هي جماهلم الطبيعي للتعبري عن مصاحلهم وثقافية متميزة، وتكون هذه ا اقتصاديةأو مدنًا صغرية متقاربة جتمعها وحدة 

  .1املتميزةاخلاصة  احتياجاموتعكس فهمهم وتراثهم وأذواقهم وأفكارهم، بل وحىت هلجتهم احمللية، وتليب 

كما عرفها آخرون بأا وسيلة تعمل مع اجلماهري يف األقاليم، وتشغل اإلذاعة يف عملها كل اإلمكانيات املتاحة   

اليت ختطط هلا الدولة من أجل تطور اتمع احمللي، وهي من أقدر الوسائل على  االجتماعيةوتشرح املوضوعات لكل إقليم 

بالتنمية  التحاقامعاجلة مشاكل الناس وتفهم طرق التفكري اليت تسود اتمع احمللي الذي تنشط فيه، فهي تلعب دورًا أكثر 

احمللية  االحتياجاتن مصاحله كما ميكن من خالل اإلذاعة احمللية التعرف على حيث تقوم على خدمة اتمع احمللي والدفاع ع

  .2والعمل على تعريف الناس للمحافظة على الثقافة احمللية وتطويرها 

  :خصائص اإلذاعة المحلية: ثانياً 

فهي وسيلة وثيق بينها وبني أجهزة احلكم احمللي،  اتصالإن اإلذاعة احمللية تنقل واقع اتمع، لدا البد أن يكون   

توفيق بيت متطلبات اجلمهور و بني اإلدارات واهليئات املسؤولة يف اتمع احمللي، وبواسطتها يتم تبادل املعلومات واآلراء، 

قل آرائهم وأفكارهم فتقدم أجهزة احلكم احمللي اخلطط والتعليمات والقرارات إىل املواطنني احملليني، ويف نفس الوقت تن

ومطالبهم وشكاويهم إىل هذه اهليئة، إذ أن اإلذاعة احمللية هي نوع من الرقابة الشعبية، فتمثل أفراد اتمع احمللي، وتقوم بتلبية 

  .حاجيام وحل مشاكلهم
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بني  ر الثقافةاللهجات احمللية كعامل هام يف نش واستعمالمن مميزات اإلذاعة احمللية، بساطة األسلوب واللغة،   

احمللي، كما تتناول القضايا واملسائل اليت يعاين منها املواطنني وتشغل باهلم، من أجل  األوساط الشعبية، وإحياء الرتاث

  .1معاجلتها وإجياد احللول املناسبة، وتقدمي األخبار احمللية والوطنية والدولية 

لقة باتمع احمللي، كما أن أفضل الربامج اليت تقدمها، تلك اإلذاعات احمللية هي األسبق يف بث ونقل األنباء املتع  

بني املستمعني وخمتص أو املسؤول أو جمموعة من املختصني يف ميدان معني، ) عرب اهلاتف(فيها مباشرًا  االتصالاليت يكون 

سئلة، وقدرة املذيع على األ استيعابلتناول قضية ما من مجيع جوانبها، وجناح هذه الربامج يتوقف على قدرة الضيف على 

  .غدارة احلوار

كما مييز اإلذاعة احمللية الرتكيز بدرجة كبرية على ثقافة اتمع احمللي الذي ختدمه، من خالل الربامج الثقافية   

  .، وبشكل أكرب الغنائيةوالرياضية واالقتصادية االجتماعيةوالرتفيهية والرتبوية، وكذا 

أحباث يف فائدة العائالت، مواعيد الصالة يف النطاق احمللي، واألحوال اجلوية كما توفر مساحات خدمية ختص   

  .إخل...والنقل

  :وظائف اإلذاعة المحلية: ثالثاً 

 :ترتبط وظائف اإلذاعة بالربامج اليت تقدمها يومياً أو أسبوعياً أو حىت شهرياً، وهذه الوظائف تتمثل يف  

عة احمللية ال يقصد ا جمرد األخبار احمللية بل األخبار اليت تقدم ألفراد اتمع احمللي، األخبار يف اإلذا: الوظيفة اإلخبارية/ أ

سواء كانت حملية، قومية أو عاملية، فجمهور اإلذاعة احمللية يريد معرفة أخبار الوطن وأيضًا أخبار العامل، بل إن هناك من 

  .2تمع احمللي وثيق ومباشر با ارتباطاألخبار القومية والعاملية ماله 

مما الشك فيه أن األمية من العوامل املدمرة لكافة عمليات التنمية والتطور، واإلذاعة احمللية : الوظيفة التعليمية والتثقيفية/ ب

تستطيع أن تلعب دورًا أساسيًا يف التوعية باملشكلة وحث املواطنني األميني على التقدم ملدارس حمو األمية من أجل حمو 

أما الربامج التعليمية فاإلذاعة احمللية لعب دورًا كبريًا يف تقدميها كخدمة للطلبة والطالبات يف املدارس واملعاهد ويف  أميتهم،

  .3اجلامعات أيضاً 

خاصة، وذلك من خالل اإلعالنات التجارية  االقتصاديويتمثل دور اإلذاعة احمللية هنا يف اال : مويةـالوظيفة التن/ ج

شادية والتوعية باملشكالت القائمة وباحلاجة إىل التنمية مع إبراز األسباب وتقدمي احللول، وإبراز أمهية مشاركة والربامج اإلر 

م معاً وحبضور املسؤولني، والتأكيد املواطنني اإلجيابية يف عمليات التحول، وإتاحة الفرصة لألفراد واجلماعات ملناقشة مشكال

على احللول القائمة على اجلهود الذاتية مع تنمية املهارات بتقدمي املعلومات واإلرشادات  على احللول القائمة وكذا التأكيد

                                                           
  .77، ص1998مصر، –ن القاهرة 1اإلذاعات احمللية لغة العصر، دار الفكر العريب، ط"عبد شكري، 1
  .79املرجع نفسه، ص2
  .98،99: ص.املرجع نفسه، ص3
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املتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة وتربية احليوان والنظم التعاونية، وتأكيد الرقابة الشعبية على عمليات تنفيذ املشروعات اليت 

  .1وتوجيههم حنو اهلدف الصحيح ومساعدم  تقوم ا الدولـة ومتابعة التنفيذ وحتريك األفراد

ال يقل هذا الدور لإلذاعة احمللية أمهية عن الوظائف األخرى، فهي تربط تلك الوظائف ببعضها اا  :الوظيفة الترفيهيـة/ د

إضافة إىل الوظائف السابقة . تعلم وتنمي وتثقف، وكل ذلك يف قالب هزيل أو مسابقة قد يكون كل هذا ذا بعد غري مباشر

املواهب الفنية واألدبية والعلمية أيضاً  فاكتشاف"واهب، هامة هي رعاية امل اجتماعيةلإلذاعة احمللية ميكن ذكر وظيفة 

والعمل على بلورت املواهب من خالل إتاحة الفرصة كاملة لكل هؤالء لكي ينطلقوا من اإلذاعة احمللية، ويف خمتلف أحناء ...

  .2العامل يكون مثل تلك املواهب يف أول األمر داخل جمتمعهم احمللي وعن طريق إذاعتهم احمللية

  :جمهور اإلذاعة المحلية: رابـعاً 

إذا كنا نتحدث عن مجهور اإلذاعة احمللية، فالبد أن يكون اتمع احمللي، ألا موجه إليه بالدرجة األول بل وأا   

ذات طابع حملي ملزم ومرتبط بنوعية احلياة يف ذلك اتمع على الرغم من واجبها العام وهو اإلعالم والرتفيه والتثقيف، 

 اقتصاديايؤدي معظم أفراده نشاطًا "إلذاعة جهاز إعالمي خيدم جمتمعًا حمليًا حمدود العدد فوق أرض حمدودة املساحة، فا

رئيسيًا حمدداً وقد يكون النشاط الرئيسي الذي ميارسه أفراد اتمع نشاطًا زراعياً، فيكون اتمع زراعياً، وضف النشاط الذي 

 حرف أخرى متنوعة ترتبط خبدمة النشاط الرئيسي بامتهاننه البد من قيام العديد من األفراد ينسب بأنه النشاط الرئيسي أل

، واملصاحل املتعلقة بالنشاط ذاته واحلرف اليت ميارسها األفراد، ففي اتمع الريفي االستيطانيةوأفراده، وجيمع بني مجيع املصاحل 

واحدًا هو الزراعة، وتقوم إىل جانب الزراعة بعض احلرف  اقتصاديانشاطًا  يف القرية جند أن معظم أفراد هذا اتمع ميارسون

، وهذا الذي 3" هذه املصاحل أصبحت مصاحل شخصية لكل فرد من أفراد اتمع احمللي...األخرى املرتبطة ذا النشاط

واحلي، وذلك طبقاً للنشاط الرئيسي لكل نتحدث عنه يف القرية، إمنا جنده أيضاً يف كل أشكال وأنواع احلياة كاملدينة والشارع 

  .مكان

، ونتيجة االستيطانيةإن العالقات السائدة بني أفراد اتمع احمللي، عالقات وثيقة نتيجة وجود ما أمسيناه باملصاحل "  

فراد، بل ومع وجود كما تسود كل جمتمع املستويات املادية لأل...العديد من أفراد هذا اتمع بأواصر القرابة واملصاهرة ارتباط

فوارق ثقافية نتيجة حصول البعض على درجات متفاوتة من الدراسة والثقافة يف املدارس واجلامعات، السيما يف حاالت 

القرابة من الدرجة األوىل مثلما هو احلال يف جيل اآلباء واألبناء، ففي جمتمع ريفي قد جند األب الفالح له عدة أبناء، لكن 

ون يف الزراعة، وقد جند من يعمل شرطيًا أو معلمًا أو طبيباً، وطاملا كانت اإلقامة داخل اتمع احمللي الكبار منهم يعمل

                                                           
  .104عبد شكري، مرجع سابق،  ص1
  .106املرجع نفسه، ص2
  .12،13املرجع نفسه، ص ص،3
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فالسمات األساسية له وما جيمعهم من وحدة فكرية وراثية وثقافية، جتعلهم جمتمعًا متجانساًن تؤكد هذا التجانس املصاحل 

  .1" ياملتشابكة لألفراد واجلماعات داخل اتمع احملل

ال نفهم من هذا القول الذي سبق ذكره، أن مجهور اإلذاعة احمللية ينحصر فقط يف اتمع احمللي لكنه يتعدى ذلك   

وقد يكون حىت من خارج الدولة، لكن اجلمهور املستهدف لإلذاعة احمللية بامليزة أو الصفة اخلاصة هو اتمع احمللي، ولعلى 

ها هو حماولة التفاعل مع أفراده، وكيف ال وهي جزء منه، وإن هذا التفاعل ال يكون إال بدراسة دور اإلذاعة هنا بالنسبة تمع

ومتطلبات ومشاكل هذا اتمع احمللي، والعيش معها وجعلهم يرون أنفسهم من خالل إذاعتهم، وذلك بإعطاء  احتياجات

دون التحيز وامليول إىل غري ذلك، كما ميكن إجراء حبوث أو احلق هلم يف املشاركة والتعبري وطرح املشاكل العامة للنقاش احلر، 

دراسة وحتليل للربامج ذاا اليت تقدم مضمون رسالتها وأهدافها، والقيام بذلك بالنزول إىل املستمعني وإجراء دراسات 

  .استطالعية

  :دور اإلذاعة المحلية في المجتمع: خامسـاً 

  :النقاط التالية لإلذاعة يف االجتماعيميكن تلخيص الدور   

سلوك الفرد واتمع، بل والعمل على نقلها  وتأديبدورها البارز يف ترسيخ القيم والعادات والتقاليد السليم  �

 .والتعريف ا خارج احلدود السياسية واجلغرافية

 .من خالل التمثيالت املختلفة االجتماعيةمعاجلة املشكالت  �

من وقت فراغ الشباب على حنو مثمر، ويتم ذلك من  االستفادةتقدمي فرصة جيدة للمجتمع لكي يعمل على  �

 .واملقابالت واملسابقات وحنوها من الربامج املفيدة واالجتماعيةخالل الربامج الثقافية 

يش واتمع، ويف نفس الوقت باإلضافة إىل دورها البارز يف زمن احلرب، وذلك يكون يف رفع الروح املعنوية ألفراد اجل �

 .الوقوف ضد الدول املعتدية

 .محاية أفراد اتمع من التيارات الفكرية اهلادمة من خالل احملافظة على القيم السائدة �

للشعوب األخرى وتوجيه  االجتماعيةباإلضافة إىل دورها يف إعالم اجلماهري بالتحوالت السياسة العامة والتغريات  �

 .2ي وخلق وجهات النظر ومن مث رأي عام حول القضايا العاملية لداخالرأي العام ال

  

  

  

 

                                                           
  .13د شكري، مرجع سابق، صعب1
  .41، ص1997السعودية، -، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض"اإلذاعة السمعية وسيلة اتصال وتعليم"مصطفى حممد عيسى فالتة، 2
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 .حـوادث المرور: المبحث الثاني �

 

  :ـةــمقدمـ

تعد مشكلة احلوادث املرورية من أبرز مشاكل العصر احلديث نظرًا ملا ينجز عنها من مآسي وآثار على املستوى   

ختصص برامج توعوية للحد من هذه الظاهرة، وجعل الدول ختصص الفرد واتمع على حد سواء، هذا ما جعل اإلذاعة 

لذلك هيئات وطنية بكاملها، ومن اهم مهام هذه اهليئات مهمة إحصاء احلوادث وآثارها، ألن التكلم بلغة األرقام املضبوطة 

اسة لتقف لغة األرقام ومن هذا الباب، أدرجنا هذا املبحث  اهلام يف هذه الدر . واملؤشر الدال تكسب املوضوع املصداقية

 .شاهدة على حجم هذه الظاهرة يف اجلزائر، وهو مبحث البد منه ملعاجلة املوضوع من كل جوانبه

  

  :دث المروراتعريف ح: أوالً 

أخرى ) مركبات(واحدة أو أكثر مع سيارات ) مركبة(حيدث بدون ختطيط مسبق من قبل سيارة  اعرتاضيهو حدث   

  .ام على طريق عام أو خاصأو منشأة أو حيوانات أو أجس

إىل جسيمة تؤدي إىل الوفاة أو طفيفة  تتفاوت من باملمتلكات واملركباتعادة ما ينتج عن احلادث املروري أضرار و   

  .1اإلعاقة املستدمية 

نتيجة غري مرغوب فيها ومل تكن لتحدث لو أن النظام املعني سار بالطريقة :" على أنه J.Leplatكما عرفه   

  .2احلادث كثمرة لعدم عمل النظام  اعتباراملستهدفة من طرف مصممه، ميكن 

    .ويتكون النظام هنا من ثالثة عناصر هي اإلنسان، املركبة واحمليط  

  :قات بني العناصر املختلفة املكونة لهبالرجوع إىل هذا النظام ميكن التأكيد على العال  

 ).العالقة بني احمليط واإلنسان(أخذ املعلومات ومعاجلتها  �

 ).العالقة بني اإلنسان واملركبة(اإلجراءات املتخذة على املركبة  �

 ).العالقة بني املركبة واحمليط(السلوك احلركي على قارعة الطريق  �

  

  

  

  

                                                           
  .04، ص2009، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، "حوادث السيارات يف مدينة الرياض"ياسر عبد اهللا العسريي وآخرون، 1
، مذكرة اية الدراسة، املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي باتنة، اجلزائر، دفعة جوان "دراسة إحصائية حول حوادث املرور والطرق الوقائية املتبعة"بوعافيه لزهر، كباسي عبد اهللا، 2

  .04، ص2004
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  :ث المروريوضح عناصر نظام حاد): 01(شكل رقم   

  

  

  

  تدوين ومعالجة المعلومات  السلوك الحركي للمركبة        

  التصرف على أجهزة القيادة    

  

  .04بوعافية لزهر، كباسي عبد اهللا، مرجع سابق، ص: المصدر*                                            

  :أنواع الحوادث المرورية :ثانياً 

 ).وجه لوجه(تصادم بني سيارات متقابلة  •

 ).تصادم بني سيارات عند التقاطعات(تصادم على شكل زاوية  •

 ).االجتاهسيارات تسري يف نفس (تصادم من اخللف  •

 .تصادم جانيب •

 ).االلتفاف(تصادم أثناء الدوران  •

 .صدم سيارة متوقفة •

 .صدم جسم ثابت •

 ).أو فقدان السيطرة على السيارات انقالبعادة (حادث سيارة واحدة  •

 .دهس مشاة •

 .صدم دراجة •

 .1صدم حيوان •

  :حوادث المرور بالجزائر أسباب: ثالثاً 

  :تتكون معادلة وقوع احلادث املروري من ثالثة عناصر رئيسية وهي 

 .السائــق .1

                                                           
  .04ياسر عبد اهللا العسريي وآخرون، مرجع سابق، ص1

رور  ـط المـمحي
 

انـــاإلنس الـمركبـة     
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 .الطريق والظروف احمليطة .2

 .السيـارة .3

حتليلية جادة يف مجيع مسببات احلوادث سواء كانت أخطاء بشرية تسبب فيها السائق، أو أخطاء إذا ألقينا نظرة   

  هندسية كان السبب فيها الطريق، أو أخطاء ميكانيكية كان السبب فيها السيارة

  .أسباب مباشرة وأسباب غري مباشرة: فإن مجيع هذه املسببات ميكن حصرها يف عاملني رئيسيني مها  

تج من هذا أن هناك أسباب مباشرة وأسباب غري مباشرة تسهم يف وقوع احلوادث املرورية وبذلك ميكن إذًا نستن  

  : 1وضع معادلة للعناصر األساسية املكونة للحادث املروري وهي 

 الحادث المروري= أسباب غير مباشرة + أسباب مباشرة + سيارة + طريق + سائق    

إال أننا نرى أن احلادث من الناحية الواقعية يعود لعدة أسباب، واحملققون ال يشريون  رغم وجهة نظر هذا التقسيم، 

اإلشارات أو  احرتامإال لألسباب الرئيسية الظاهرة كرفض األولوية، التجاوز اخلطري، اإلفراط يف السرعة، التوقف اخلطري، عدم 

  .إخل...هندسة الطريق

ست الوحيدة املسببة حلوادث املرور، حيث أنه من الضروري املرور على وكما سبق الذكر فإن األسباب الظاهرة لي  

تدعيمها بإحصائيات حلوادث املرور  ارتأيناوللتفصيل أكثر يف الدراسة . بعض األسباب الثانوية املهمشة من طرف احملققني

  .اليت سجلت أكرب عدد من حوادث املرور على اإلطالق 2009باجلزائر لسنة 

 :رة لحوادث المرور بالجزائراألسباب المباش -

على إحصائيات حوادث املرور باجلزائر أنه من األسباب املباشرة لوقوع هذه احلوادث على  االطالعيتضح لنا من   

املستوى الوطين، أن العنصر البشري هو املتسبب الرئيسي، حيث يتحمل القسط األعظم من املسؤولية يف وقوع احلوادث 

 علقة حبالة املركبة تأيت يف املرتبة الثانيةاملتمن إمجايل حوادث املرور بينما األسباب % 65،93ب 2010بنسبة تقدر سنة 

 .2من احلوادث % 02.75، بينما يتسبب احمليط بنسبة %03.60بنسبة 

  :3األسباب المتعلقة بالعامل البشري *

األفراد تؤثر بشكل مباشر على تصرفام يف الطريق خاصة يف ظل التكوين املتواضع الذي يتلقونه يف  سلوكياتتبقى   

خصصة، حيث تظهر اإلحصاءات أن تداخل هذه التصرفات مع بعضها قد يتسبب يف حوادث خطرية، وبالتايل املدارس املت

  :ميكن تلخيصها حسب درجة اخلطورة كالتايل

أخد عامل السرعة نسبة  2009اإلفراط يف السرعة، ففي سنة ) ما ينسب عادة إىل الشباب(تأيت على رأس القائمة -  

24.84.%  

                                                           
  .05سريي وآخرون، مرجع سابق، صياسر عبد اهللا الع1

2
 http://www.dgsn.dz/ar15/05/2011.  

  ).CNPSR( 2009املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، إحصائيات حوادث املرور لسنة 3
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 نمن نسبة احلوادث، كما يبدو أ% 13.91ا اإلفراط يف السرعة فقدان السيطرة على املركبة ما ميثل وقد ينتج عن هذ-  

، المباالة املشاة ومزامحة املركبات والسري على اجلزء املخصص هلا نسبة %10.82إشارات املرور تسبب يف وقوع  احرتام عدم

من عدد احلوادث، أو % 03.47اخلطرية للسائقني نسبة املناورات  سلوكياتكما أفرزت . من إمجايل احلوادث% 10.39

بعض السائقني ملواد مسكرة أو خمدرة قد تدفع إىل  استعمالكما أن % 10.33تدفع السائق إىل التجاوز اخلطري الذي ميثل 

% 01.60 تغريات مهمة يف التصرفات اليت ختلق بدورها عدم حتكمه يف املركبة، وحسب اإلحصاءات فهذه احلالة متثل نسبة

  .من جممل أسباب حوادث املرور

  

  :يوضح درجة الخطورة واألعراض حسب نسبة الكحول):01(الجدول رقم        

  Xة في ـالخطورة مضاعف  ةـاألغراض المالحظ  نسبــة الكحول
  01  ال شيء  ل/غ 0.5

  10  شعور بالغبطة  ل/غ0.80

  35  إضطراب رد الفعل  ل/غ 1.20

  80  رؤية غري واضحةمشية متمايلة،   ل/غ 2.00

  100أكثر من   سكــر  ل/غ 2.20فوق 

  .جملة الوقاية والسياقة: المصدر                                              

  

من املالحظ أيضًا أن األسباب اليت ختص املكوث أو التوقف اخلطريين، جنحة الفرار، احلمولة الزائدة، إستعمال   

  %.0.20، %0.26، %0.67، %0.72: اهلاتف النقال أو التصنت اإلذاعي، كانت نسبتها على التوايل
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  .في حوادث المروريوضح األسباب المتعلقة بالعامل البشري ): 02(جدول رقم   

  %النسبة  العدد  األسبــاب
  %24.84  10239  السرعة القانونية احرتامعدم 

  %13.91  5733  فقدان السيطرة

  %10.82  4461  إشارات املرور احرتامعدم 

  %10.39  4285  المباالة املــارة

  %10.33  4259  التجاوزات اخلطرية

  %5.60  2308  مسافة األمان احرتامعدم 

  %4.83  1990  مبدأ األولوية احرتامعدم 

  %3.47  1432  املناورات اخلطرية

  %1.82  751  السياقة بدون رخصة

  %1.60  658  السياقة يف حالة سكر

  %0.72  297  املكوث أو التوقف اخلطريين

  %0.67  275  جنحة الفرار

  %0.26  110  شروط تأمني احلمولة احرتامعدم 

  %0.20  81  اهلاتف املنقول أو التصنت اإلذاعي استعمال

  %89.46  36879  المجمــوع

2009إحصائيات املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق لسنة : المصدر                         
1.  

  :2األسباب المتعلقة بالمركبة * 

حتتل املركبة مكاناً أساسياً بني عناصر النظام املروري الذي يشمل السائق والطريق، والبيئة اليت تنظم العالقة بني هذه   

الطرق وتوسع املناطق  انتشارعنها، خاصة بعد  االستغناءالعناصر، فاملركبة أصبحت ضرورة ملحة يف حياتنا املعاصرة ال ميكن 

 أعداد املركبات املسجلة عرب السنوات دليًال على أمهية دور املركبة كوسيلة نقل أساسية، فعلى احلضرية، ويعد التطور املذهل يف

مركبة عام  5.919.726إىل  2000مركبة يف عام  2.947.517سبيل املثال تطور عدد املركبات املسجلة يف اجلزائر من 

كبة، ويعد اخللل امليكانيكي من أهم املشاكل الظاهرية املر  استخدام، ونتيجة طبيعية هلذا التطور تضاعف اإلقبال على 2009

املتعلقة باملركبة، حيث أن هذا اخللل عادة ما يصيب السيارات القدمية بسبب عدم فاعلية الصيانة هلا، نظرًا لعدم صالحية 

                                                           
  ).CNPSR( 2009املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، إحصائيات حوادث املرور لسنة 1
  .06وآخرون، مرجع سابق، صياسر عبد اهللا العسريي 2
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طاطية لعدم مراقبة اإلطارات امل انفجاربعض أجزاءها، واليت تؤثر مباشرة على قطع الغيار املستبدلة، وكذلك من األسباب 

الضغط يف العجالت، أو بسبب بقايا الزجاج، أو لدرجة احلرارة املرتفعة، أو لقدم هذه العجالت وكذلك من األسباب 

  .السيور اخلارجية للمحرك، أو وقوع خلل يف أجهزة الكبح وانقطاعحماور العجالت  انكسار

من % 33آالف سيارة وأن ما يعادل نسبة  10هي  وأثبتت التجارب يف فرنسا أن العينة اليت وضعت للدراسة  

إمجايل عدد السيارات املتسببة يف حوادث املرور القاتلة، كانت نتيجة لسبب العطل امليكانيكي، وتتميز حاالت العطب 

  :امليكانيكي فيما يلي

 .من احلاالت% 58نسبة : اإلنارة �

 .من احلاالت% 19نسبة : المكابح �

 .التمن احلا% 16نسبة : العجالت �

 .من احلاالت% 16نسبة : النوابض �

يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن بني % 72إىل % 40من  - بسبب العطل امليكانيكي–وترتاوح هذه النسبة   

، وميكن هلذا الغاز أن %07األسباب األخرى نذكر مفعول أكسيد الكربون، حيث أن تركيزه يف الغازات احملرتقة يقدر ب

رة احملكمة وكذلك اهلواء احملصور داخل السيا السيارة أو عرب الزجاج املفتوح حيث ميكن أن يؤدي للخمول،ينفذ من هيكل 

  .1اإلغالق لفرتة طويلة من سكوا، مما يؤدي إىل تأثري السائق، إذ يستلزم جتديد التهوية إلخراج الغازات العادمة 

وادث، إال أن حالة املركبة قد تؤثر هي األخرى بشكل من جمموع أسباب احل% 04.24رغم أا ال متثل إال نسبة   

فقد يؤدي . مباشر يف وقوع احلوادث، خاصة إذا كانت مرفقة بسلوك ال واقي، كالثقة الزائدة يف النفس للتحكم يف املركبة

طلة إىل عدم القدرة السيارة أو فقدان السيطرة عليها، وقد تؤدي الكوابح املع انقالباألطر يف حالة سرعة مفرطة إىل  انفجار

    .على تفادي عائق الطريق

الفحوصات الدورية،  إذ تعد املركبة من العناصر الرئيسية واهلامة لضمان السالمة املرورية، من حيث الصالحية وإجراء  

ح ا ومقود وحزام أمان ومسند رأس، وكذلك التقيد باحلموالت املسمو ) فرامل(وتفقد التجهيزات الفنية من أضواء ومكابح 

  . 2وزناً وحجماً 

  

  

  

  

                                                           
  .05، ص2006، مذكرة اية دراسة لنيل شهادة مفتش رئيسي، املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي ، باتنة، "الوقاية من حوادث املرور"كمال عادل،1
  .101، ص2001يف العربية للعلوم األمنية، السعودية، ، جامعة نا"الندوة العلمية حول حجم حوادث املرور يف الوطن العريب"، عالء عبد الرمحان البكرين2
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  .2003يوضح األسباب المتعلقة بالمركبة في حوادث المرور لسنة ): 03(جدول رقم            

  (%)النسبة  العدد  األسبــاب
  %01.77  730  األطر أو عدم صالحيتها انفجار

  %01.10  453  ميكانيكية اختالفات

  %01.08  447  كوابح معطلة

  %00.19  78  إضاءة غري قانونية

  %00.08  38  خلل يف جهاز التوجيه

  %04.24  1746  المجموع

  .2009إحصائيات املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق لسنة  :المصدر                     

  :األسباب المتعلقة بالمحيــط*

يعترب احمليط عامًال مساعدًا على زيادة احلوادث حىت وإن مل يكن العامل األساسي، حيث أن عدم صالحية أجزاء   

األمطار وهبوب  اإلشارات واإلنارة قد يؤدي إىل وقوع حادث، خاصة عند سوء األحوال اجلوية كتهاطل انعداممن الطريق أو 

السائق وتعيق التحكم يف املركبة، فتهيئة الطريق عامل ال يستهان به،  اجتاهفقد تغري من . الرياح أو زوابع رملية أو الضباب

 .وتعزيزه مبختلف اإلشارات واملخططات قد تساعد على جتنب احلوادث

  :يوضح األسباب المتعلقة بالمحيط في حوادث المرور): 04(جدول رقم

  (%)النسبة  العـدد  األسبـاب
  %01.98  818  حالــة الطرقات

  %00.62  254  األحوال اجلويةسوء 

  %00.35  143  عبـور احليوانات

  %00.29  120  إنعدام اإلشارات املرورية أوعدم مالءمتها

  %00.07  30  إنعدام اإلضاءة

  %03.31  1365  المجمـوع

  .2009إحصائيات املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق لسنة : المصدر              

  :1األسباب غير المباشرة لحوادث المرور بالجزائر -    

  :بعد تناولنا لألسباب املباشرة لوقوع حوادث املرور، نتطرق اآلن إىل األسباب غري املباشرة واملتمثلة يف  

  

                                                           
  ).CNPSR( 2009املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، إحصائيات حوادث املرور لسنة 1
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 :بين حجم حظيرة المركبات وسعة المنشآت القاعدية االختالل �

مستوى اخلدمة، فزيادة  اخنفاضلتعقيد مشاكل النقل، ومن مث  اهاالجتإن زيادة الطلب على النقل يؤدي بالتبعية إىل   

ومقابلة هذه املشكلة ) زيادة احلوادث(املتزايدة للنقل، يؤدي إىل تعقد مشاكل املرور  االحتياجاتملكية السيارات ملقابلة 

  .لضبط حركة املرور تكون عن طريق توفري تسهيالت ووسائل أكرب حلركة املرور ووضع التنظيمات العلمية املناسبة

، حيث بلغ 2009وتعد احلظرية الوطنية للمركبات يف اجلزائر هامة جدًا نظرًا للعدد الذي بلغته سنة   

، فيما مل تواكب شبكة الطرقات هذه الزيادة 2008عن سنة % 09.19مركبة، أي مسجلة زيادة بنسبة  5.919.726

  .سبباً من أسباب وقوع احلوادث واالكتظاظ االزدحاميف عدد املركبات، وأصبح 

 :نقص في المنشآت القاعدية المستعملة للسير �

ويشمل كل املنشآت القاعدية املستعملة لسري املركبات، سواء تعلق األمر بالطريق يف حد ذاته، أو التجهيزات   

ولذلك فإن مشاريع إنشاء طرق . إخل...املتصلة به من إشارات عمودية وأفقية، األرصفة، املمرات احملمية، اإلنارة العمومية

إليها التنظيم املروري، حىت تضمن الوقاية واألمن من  جديدة جيب أن تنفذ حسب درجة التطور، والدراسات اليت وصل

  :النقائص املوجودة يف الطرق اجلزائرية اليت تتمثل أمهها فيما يلي االعتباراحلوادث، وكذلك تأخذ بعني 

 .ثهاكثرة املنعطفات وخطورة حواد -

 .عدم صالحية بعض الطرق نتيجة لعدم تعبيدها أو إمهاهلا -

 .طرق مقفلة ذات ايات مسدودة يف املناطق السكنية استعمالمصممي املدن إىل  اجتاه -

 .غري املقسومة كثرية اخلطورة إذا ما قورنت بالطرق املقسومة اجتاهنيالطرق ذات  -

 .نقص إشارات تنظيم املرور وسوء توزيعها -

 .ابر واملمرات احملمية للراجلني وسوء توزيعهانقص املع -

 .نقص األرصفة والطرق املخصصة للدراجات ميثل خطر على املشاة والدراجني -

 .1نقص اإلنارة العمومية داخل املدن -

 .الالزمة لذلك االحتياطاتإقامة أشغال دون وضع إشارات أو أخذ  -

 .إخل...اجلدران، احليواناتاحلواجز الثابتة على حواف الطرق كاألشجار، األعمدة،  -

  .غرب- كلم خارج الطريق السيار شرق  110000ويف هذا اال، فإن شبكة الطرق باجلزائر تقدر بـ  

  

  

  

                                                           
  .102عالء عبد الرمحان البكري، مرجع سابق، ص1
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 :قلـة فعالية منظومة التكوين والتدريب على السياقة �

تتميز بنقائص كبرية  واالمتحاناتإن املعاينة امليدانية اليت قامت ا مصاحل املركز املختصة، أثبتت أن طريقة التكوين   

هلا عواقب خطرية على األمن املروري، كما أثبتت أن عددًا هائًال من السائقني وحىت احملرتفني منهم ينقصهم التكوين الكايف 

  .املهارات واملعارف الضرورية اليت تساعدهم على التحكم يف سياقة املركبة الكتسابوالتدريب الالزم 

 :وعويةقلـة العمليات الت �

بالنظر إىل أمهية العمليات التوعوية ودورها الفعال اإلجيايب يف حتقيق السالمة واألمن املروريني، إال أننا نرى أنه من   

مدروسة،  اسرتاتيجيةالبديهي أ كل اإلجراءات املتعلقة بالتوعية يف هذا اال ال ميكن أن تكون فعالة، إال إذا وضعت يف إطار 

  .كملة يف جماالت أخرىومرفقة بإجراءات م

 :عـدم تنصيب اللجان الوالئية �

جتدر اإلشارة إىل أن النشاط كان ضئيًال وهذا لعدم تنصيب اللجان الوالئية اليت توكل هلا مهمة التحضري للعمليات   

على املستوى احمللي  التوعوية ودراسة مشاكل السالمة املرورية والتنسيق بني خمتلف القطاعات العاملة يف جمال السالمة املرورية،

 .1وبصفة عامة تطبيق وتنفيذ الربامج املسطرة على املستوى املركزي

  :2أثار الحوادث المروريــة: رابعاً 

عندما نتحدث عن أثار احلوادث املرورية واليت ميكن أن نرتمجها إىل خسائر بشرية ومادية، فالبد من التعرض إىل   

  :ثالثة أقسام من تلك اآلثار وهي

وتتمثل يف اخلسارة اليت تنتج عن فقدان فرد بالنسبة ألسرته وذويه وأصدقائه، وأيضًا خسارة اتمع : اجتماعيةأثار  )1

فعندما يكون هذا الفرد عائل ألسرته فإن خسارة هذه األسرة تكون فادحة . عندما يكون هذا الفرد منتجًا وفعاالً 

كياا نظرًا للدور الذي يؤديه رب األسرة يف احلفاظ   ياروامن جراء فقدان راعيها، فقد يؤدي إىل تفكك األسرة 

 .على أفراد أسرته ومتابعتهم ومالحظتهم

هي عنصر مهم يف قياس حجم املشكلة، وميكن حتويل تلك اآلثار إىل خسائر حمسوسة تتمثل يف : أثار طبيــة )2

 .اإلصابات اجلسدية وخسائر مادية تعرب عنها بوحدة النقد

 االقتصاديةمنها خطوة مهمة حنو حتديد اآلثار  االقتصاديإن تقدير تكلفة احلوادث املرورية والفاقد : اقتصاديةأثار  )3

كما أا مطلب ضروري يف ترتيب . ملشكلة حوادث املرور يف أألي بلد، ومدى تأثري ذلك على الناتج احمللي

ويف . االقتصادي، وقياس جدواها التحسينات أولويات حتسينات السالمة املرورية، وقياس فعالية احللول املقرتحة هلذه

 :للحوادث املرورية نذكر التايل االقتصاديةشرح آخر للتكاليف 

                                                           
  .15، ص2006، 1نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، ط ز الدراسات والبحوث، جامعةكر ، م"وادث املرور يف الوطن العريبح" عامر بن ناصر املطري،1
  .06ياسر عبد اهللا العسريي وآخرون، مرجع سابق، ص2
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لفيات، وإصابات ووفيات، حوادث املرور وما ينتج عنها من خ تشكل: لحوادث المرور االقتصاديةالتكاليف  - 3-1

، وتكمن خطورة احلوادث املرورية فيما ترتكه الدول العربية واحدة من أهم معوقات عملية التنمية يف الدول النامية، خاصة يف

  .والنفسية واالجتماعية االقتصاديةعلى الفرد واتمع من آثار عدة منها 

حلوادث املرور تكون على نوعني، تكاليف ما تلحق بالعنصر البشري من أضرار وتكاليف ما  االقتصاديةالتكاليف   

  .تلحق باملمتلكات العامة واخلاصة

إتالف (اخلسائر املادية بسبب احلوادث املرورية يف ممتلكات األفراد "للحوادث املرورية هي  االقتصاديةفالتكاليف   

، أو األضرار اليت تلحق باملمتلكات واملنشآت العامة وما يتعرض له األشخاص من أضرار قد تصل للوفاة )مركبات وإصالحها

 .1" عالج املصابني أو العجز، وما تنفقه الدولة على مصاريف

  .اإلجراءات المستعجلة للحد من تفاقم ظاهرة حوادث المرور: خامساً 

يتطلب التصدي لظاهرة حوادث املرور كفاحًا شامًال ونضاًال حقيقيًا من طرف مجيع اهليئات املعنية بالوقاية واألمن   

يف هذا اإلطار ومن أجل تدخل مستعجل . وطنية تنطلق من توفري الشروط والوسائل الضرورية اسرتاتيجيةعرب الطرقات، وفق 

  :للتحكم يف هذه اآلفة نقرتح ما يلي

  : مروريةـالتربية ال -1

واملتوسط، مع توفري  االبتدائيإدماج مادة الرتبية املرورية يف املدارس، وذلك بتسطري برنامج عرب أطوار التعليم  �

أن راسل وزارة الرتبية الوطنية من أجل  ويف هذا اال نشري إىل أنه سبق للمركز(الوسائل البيداغوجية احملققة للهدف 

إدراج مادة الرتبية املرورية ضمن الربنامج الدراسي العام، غري أن الرد كان سلبياً، حبجة أن الربنامج الدراسي مكثف، 

 .2)أنه سيتم إدراج دروس الرتبية املرورية ضمن مادة الرتبية املدنية ومواد أخرى مع وعد الوزارة

 .تكوين أشخاص خمتصني يف التوعية والتحسيس على مستوى املدارس �

 .تكليف املركز الوطين بتنظيم وتنسيق العمليات اخلاصة بالرتبية املرورية �

 .تكويناً خاصاً بالسالمة املرورية يف املدارستوفري منح مالية ومادية للهيئات واجلمعيات اليت تقدم  �

بتعليم األطفال قواعد املرور وآداب  الهتمامهاتعميم إنشاء حظائر الرتبية املرورية عرب كامل الرتاب الوطين، نظرًا  �

 .الطريق استعمال

 .ختصيص أيام توعوية يف املدارس حول الوقاية من حوادث املرور �

  

  :ين والتدريب على السياقةتطوير وتحسين منظومة التكو  -2

                                                           
  .10ياسر عبد اهللا العسريي وآخرون، نفس املرجع، ص1
  .60، ص2008، جامعة نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، "حلوادث املرور االقتصاديةاآلثار "راضي بن عبد املعطي السيد،2
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حلرص املركز على تطوير هذه املنظومة وتدارك ما يشوا من نقائص، أوكلت مهمة إجناز دراسة حول هذا املوضوع   

على  استغالهلاميكن  اقرتاحاتمن  ملخرب الوقاية واألرغونوميا، واليت أسفرت بعد مناقشة نتائجها يف يوم دراسي على مجلة

  .1تمدةضوء التوصيات املع

  :التوعية والتحسيس -3

وثيقًا بقيم وتربية األفراد، ومن البديهي أن   ارتباطا، حيث ترتبط اجتماعيتعد املشكلة املرورية مشكلة سلوك ووعي   

 اسرتاتيجيةكل اإلجراءات املتعلقة بالتوعية والتحسيس يف هذا اال ال ميكن أن تكون فعالة إال إذا وضعت يف إطار 

مدروسة، وكانت مرفقة بإجراءات مكملة يف جماالت أخرى، ومن هنا فإن تنظيم احلمالت التوعوية يلعب دورًا هاماً، كوا 

  .2متثل حجر الزاوية يف عملية الوقاية املرورية

  :الطريــق -4

ل املدن أو خارجها، أثبتت املعاينة امليدانية أن طرقنا تعاين من نقائص عدة، جيب اإلسراع يف معاجلتها سواء داخ  

  :ولتوفري أكثر أمناً وسالمة نقرتح ما يلي

  :خارج المدن 1- 4

 .اإلسراع يف ضبط مفهوم حمدد للنقاط السوداء لدى مجيع املصاحل •

 .اإلسراع يف معاجلة هذه النقاط السوداء •

  .اإلسراع يف إجناز اخلارطة الوطنية للنقاط السوداء •

  .لشبكة الطرق وحتسينهايف إجناز اخلارطة الوطنية اإلسراع  •

 .صيانة الطرق الوطنية اليت تعرف حالة سيئة يف بعض مقاطعها •

تفعيل إدارة املؤسسة اليت مهمتها السهر على ترميم وصيانة الطرق وتزويدها بالوسائل الالزمة من أجل تعزيز  •

 .السالمة املرورية

أين الحظنا يف حاالت كثرية غياب شبه كلي  توفري التجهيزات األمنية الالزمة عرب الطرق خاصة الوطنية منها، •

 .3إلشارات الطرق، وعدم تطابق اإلشارات مع مدلوهلا عرب الطرق 

توفري اإلجراءات األمنية الالزمة يف ورشات األشغال، حىت ال تكون خطراً على مستعملي الطريق، حيث الحظنا يف  •

ا، وإن وجدت فهي بدائية وفوضوية، مما سبب  عدة حاالت فتح ورشات لألشغال دون توفري اإلجراءات األمنية

 .يف حاالت كثرية حوادث مرور خطرية

                                                           
  .61راضي بن عبد املعطي السيد، نفس املرجع، ص1
  . 97، ص2010حلوادث املرور يف العراق، األكادميية العربية يف الدمنارك،  واالجتماعية االقتصاديةالتكاليف :" علي عبد اهللا خلق2
  .98عبد اهللا خلق، نفس املرجع، صعلي 3
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إخضاع مشاريع تشييد الطرق للتدقيق من حيث توفرها للسالمة املرورية، وذلك من قبل هيئة مستقلة عن  اشرتاط •

 .اهليئة اليت صممت الطريق

 .فرتات السياقة والراحة رتاماحإقامة مرافق مالئمة لراحة املسافرين، لتشجيع السواق على  •

 .إنشاء مسالك إضافية خاصة مبركبات الوزن الثقيل يف املنحدرات واملرتفعات اخلطرية، السيما يف الطريق الوطنية •

 .االضطراريةيف توقيف املركبات عند احلاالت  استعماهلايف املنحدرات بغية  املأويإقامة  •

 .ىالكرب تعميم إنشاء الطرق املزدوجة بني املدن  •

  :داخـل المدن 4-2

وتفاقم ظاهرة حوادث املرور، ولتفادي ذلك  االزدحامتعرف حركة املرور داخل املدن تأزمًا كبرياً، مما أدى إىل كثرة   

  :جيب ما يلي

 .اإلسراع يف إجناز خمططات املرور والنقل، خاصة باملدن الكربى �

 .1املروري، خاصة باملدن اليت متر ا طرق وطنية  االزدحاماإلسراع يف إجناز احملوالت املربجمة حىت نتفادى  �

اإلسراع يف صيانة الطرق داخل املدن ومعاجلة احلفر وإلزام أصحاب املشاريع بإعادة الطريق إىل حالتها بعد  �

 .األشغال

 .توفري التجهيزات األمنية قرب املؤسسات الرتبوية واألماكن اليت تعرف حركة مرور كثيفة �

احملطات لتوفري وسائل نقل مالئمة ومؤمنة، وبأسعار ميكن  وذلك بتنظيم اخلطوط ويئة تنظيم النقل احلضري �

 .للمواطنني حتمل تكاليفها

 .يئة األرصفة ومنع أي نشاط جتاري عليها، وذلك ضماناً لسالمة الراجلني �

 .وضع طرق أكثر أماناً للراجلني وراكيب الدراجات �

 .ومراقبتهاتوفري املعابر املخصصة للراجلني  �

 .حركة املرور اكتظاظإجراءات ختفف من حالة  اختاذاإلسراع يف  �

إجراءات لتهيئة حركة املرور، وتتضمن هذه اإلجراءات تضييق مساحات الطرق، وتشييد الطرق غري مباشرة  اختاذ �

 .وغري ذلك من اإلجراءات

يف وسط الطريق ومفارق طرق ذات مراحل  تقييد حرية النفاد إىل الطرق اليت تسري فيها السيارات بسرعة، حبواجز �

 .منفصلة

 .2اخلاصة االحتياجاتمراعاة تنقل فئة ذوي  �

                                                           
  .99علي عبد اهللا خلق، نفس املرجع، ص1
  .100علي عبد اهللا خلق، نفس املرجع، ص2
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  :المركبـــات -5

، 2009مركبة خالل سنة  5.919.726امللحوظ يف احلظرية الوطنية للمركبات، واليت بلغ عددها  الرتفاعنظرًا   

  :هذه احلظرية نرى أنه من الضروريحسب إحصاءات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ونظراً لقدم 

 .ضرورة الصرامة يف الفحص التقين للمركبات •

 .تشديد الرقابة وتكثيفها على وكاالت الفحص التقين، خاصة تلك التابعة للخواص •

 .تشديد العقوبة على الوكاالت املخالفة لإلجراءات املعمول ا يف جمال الفحص التقين •

 .سنة من احلظرية الوطنية 40اليت يزيد عمرها عن  دراسة إمكانية سحب مجيع املركبات •

 .1إجياد آليات متنع سري أي مركبة خضعت للمراقبة التقنية والذي أثبت الفحص وجود خلل فيها  •

  :التشريـع والتنظيـم -6

م املعدل واملتمم 2009جويلية  22ه املوافق ل1430رجب عام  29املؤرخ يف  03- 09يعترب األمر رقم   

املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرقات وسالمتها وأمنها احملدد لقواعد حركة املرور عرب الطرق قفزة نوعية  01/14للقانون 

هامة يف جمال تنظيم املرور، وسالمة مستعملي الطريق، وفرض النظام واألمن عرب الطرقات، حيث تضمن إجراءات جديدة 

بقة وذلك برفع قيمة الغرامات اجلزائية وإضافة عقوبات إدارية صارمة، متثلت يف هامة تعاجل النقائص املسجلة يف القوانني السا

  .2تعليق أو إلغاء رخصة سياقة املخالفني ملدة معينة وفقاً لدرجة خطورة املخالفة

نرى أنه إذا وضع املشرع قانونًا جيب أن يسهر على تطبيقه بصفة دائمة ومستمرة وبصرامة حىت خنلق معتقد وإميان   

ذا القانون.  

  :الرقابة المروريــة -7

 .قانون املرور احرتامتكثيف الرقابة املرورية قصد  �

 .تشجيع مصاحل األمن على مواصلة اهودات اجلبارة يف سبيل تطبيق قانون املرور ليكون عمًال ال جمرد محلة مؤقتة �

 .لقواعد السالمة املرورية االمتثالتدعيم مصاحل األمن بالوسائل البشرية واملادية، لضمان  �

 .ضمان تكوين مستمر ورسكلة فعالية لألعوان املكلفني باملرور �

تشجيع إقامة نقاط مراقبة ثابتة يف الطرقات الوطنية اليت تعرف حركة مرور كثيفة وباحملاور اليت تعرف حوادث مرور  �

  .متكررة

  :منظومة اإلسعافـات -8

 .لوطنية واحملاور اليت تعرف حوادث مرور متكررةنشر وحدات التدخل واإلسعاف عرب الطرق ا •

                                                           
  .340، ص1989، مطبعة النجاح اجلديدة، املغرب، 2، ط"الوجيز يف حوادث املرور، التأمني اإلجباري للسيارات"إدريس الضحاك،1
  .241، ص2003، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، "يات األمن يف احلد من حوادث السياراتفاعلية دور " خالد بن عبد العزيز اجلابر،2
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 .تطوير وسائل وأساليب التدخل واإلسعاف العاجل •

 .تشجيع مبادرة املديرية العامة للحماية املدنية، املتمثلة يف إنشاء وحدة املروحيات اخلاصة بالتدخل واإلسعاف •

و يكفل إنقاذ املصابني يف أماكن وقوع تدريب وتكوين رجال الشرطة ورجال احلماية املدنية، وجتهيزهم على حن •

 .احلوادث

 .1حتسني خدمات التأهيل ومنحها أولوية عالية يف جمال اإلسعاف العاجل •

 .حتسني خدمات الرعاية يف املستشفيات •

  :تخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمة -9

املوارد البشرية واملادية، احملدد األهداف حتديدًا جيداً، أن يؤدي إىل حد كبري إىل خفض عدد حوادث  الستثمارميكن  -

 .والضحايا

املشاريع اليت ميكن أن تؤثر على السالمة املرورية  اقرتاحوقد يتعني توفري املصادر املالية كي يتسىن للهيئات املعنية  -

 .وتنفيذها تنفيذاً كامالً 

 .ة املوارد البشرية، وذلك بتشكيل برامج تدريب املالئمة لكسب اخلربة يف صنع وتنفيذ برامج فعالةكما ينبغي تنمي -

وينبغي بذل اجلهود الالزمة حلضور ممثلي اهليئات املعنية بالسالمة املرورية املؤمترات الدولية، ألن إشراكهم يف مثل هذه  -

 .2املؤمترات الدولية تتيح فرصاً لتبادل املعارف وإنشاء الشبكات والشراكات املمكنة وتعزيز يف ااالت املتخصصة 

-   

  :لـة الفصـخالص

روج به من هذا الفصل هو أن اإلذاعات احمللية تتوافر مرجعيًا مع اإلذاعة بشكل عام من حيث إن أهم ما ميكن اخل  

يف املضمون اإلعالمي لإلذاعات احمللية يعود بالدرجة األوىل لطبيعة اجلمهور  االختالفخصائصها ووظائفها وأهدافها إال أن 

 ينفرد ا داخل اتمع الكلي، وترسيخ ثقافته وتقريب مشاكله ومنط عيشه والثقافة احمللية اليت" اتمع احمللي"املستهدف 

للمسؤولني وترويج أفكاره وتعريفه من خالل اإلشهار باملنتجات واخلدمات احمللية والوطنية واألجنبية، وذلك ما سنعرضه يف 

 .الفصل الالحق

  

    

  

  
                                                           

  .242خالد بن عبد العزيز اجلابر، نفس املرجع، ص1
  .243املرجع نفسه، ص2
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 :السالمة المرورية الستراتيجيةالمحاور األساسية : المبحث األول �

  :تمهيـــد

 اتساعمعاصرة تعاين منها البلدان بنسب متفاوتة، فالبلدان الغنية وبرغم من  اجتماعيةتعترب حوادث املرور آفة   

أما البلدان املتخلفة فإا تعاين أكثر . شبكة طرقها وطوهلا وضخامة حظرية املركبات تتحكم بصورة أفضل يف هذه الظاهرة

ث يئة احمليط اآلمن أو توفري مركبات من هذه اآلفة ألا ال تزال دون املستوى املطلوب ملواجهة أخطارها سواء من حي

  .املرورية عرب الطرق السالمةقواعد  احرتامأكثر سالمة، أو من حيث الرتبية والتوعية والقدرة على فرض 

وهلذا، فإن ظاهرة حوادث املرور أكثرها مشكلة سلوكية، إذ يتورط فيها اإلنسان بدرجة عالية من خالل قيامه   

  .وقوع حوادث مرور جسيمة دون أن ننسى العوامل األخرى اليت تشارك يف وقوع احلوادثبتصرفات خاطئة تؤدي إىل 

للسالمة املرورية واألهداف اليت تريد  االسرتاتيجيةيهدف هذا املبحث إىل تقدمي املنطلقات اليت ترتكز عليها   

  . هذه السالمةحتقيقها والسياسة الوطنية والتعاون املشرتك بني األجهزة املختصة املعتمدة لتوفري

للسالمة املرورية ترتكز على منطلقات وأهداف وبرامج تتضمن  اسرتاتيجية اعتمادإن أمر حوادث املرور يقتضي   

  .عدو حماور

  :المنطلقات :أوالً 

  :السالمة املرورية على املنطلقات التالية اسرتاتيجيةترتكز 

 .النامجة عن حوادث املرور مرهون مبدى توفري السالمة املرورية األضرارإن التخفيف من  •

إن توفري السالمة املرورية يعتمد على تأمني مرفق مرور منظم وأداء ناجح من قبل األجهزة املعنية باملرور ووعي  •

 .مروري من قبل مستخدمي الطرق

شاملة للسالمة  اسرتاتيجيةحقق من خالل إن التعاون بني خمتلف اهليئات املعنية يف جمال السالمة املرورية يت •

 .املرورية

  :1األهـــداف: ثانياً 

  :السالمة املرورية إىل حتقيق ما يلي اسرتاتيجيةدف    

 .محاية اتمع من اآلثار النامجة عن حوادث املرور •

 .وتطبيق القواعد املرورية احرتامتوعية أفراد اتمع بكل اجلوانب املتعلقة باملرور لضمان  •

 .تنمية إحساس املواطن مبسؤوليته املشرتكة جتاه حتقيق السالمة املرورية •
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 .حتسني مستوى كفاءة العاملني يف جمال املرور •

 .تطوير التعاون بني األجهزة املختصة باملرور واجلمعيات املعنية •

  :االستراتيجيةمجاالت وبرامـج : ثالثاً 

  :املرورية على وضع سياسة وطنية مالئمة وتعاون مشرتك بني األجهزة املختصة وفقاً ملا يلييعتمد توفري السالمة   

  :في مجـال الطريق -أ

حتسني شبكة الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة وفق مواصفات حديثة واحملافظة عليها وإنشاء جسور وإنفاق  �

جانيب الطريق، وذلك بالتنسيق مع اجلهات ومواقف على  اسرتاحاتوتكثيف املمرات اخلاصة باملشاة وتأمني 

 .املختصة

تزويد الطرق بالعالمات املرورية واإلشارات الضوئية والعاكسات الفسفورية وتشجريها مبا يتناسب وقواعد السالمة  �

 .العامة

 .ختطيط الطرق بالدهان احلراري والفوسفوري وإنارا �

ارات الشحنة الكبرية والدراجات اهلوائية عن خطوط السري على الطرق وفصل خطوط سري السي اجتاهاتحتديد  �

 .سري املركبات األخرى قدر اإلمكان

 .جتهيز الطرق السريعة بأجهزة هاتف لإلبالغ عن حوادث املرور �

 .إلزام اجلهات واملؤسسات املعنية بصيانة وإصالح الطرق بوضع العالمات التحذيرية �

 .املشاةوضع حواجز يف األماكن غري املخصصة لعبور  �

 .ختطيط ممرات املشاة ووضع اإلشارات الضوئية على التقاطعات ووضع العواكس األرضية �

 .زيادة عرض األرصفة يف الطرق املزدمحة باملشاة ووضع احلواجز احلديدية يف األماكن غري املخصصة لعبور املشاة �

 .اجلسور املعلقة واألفاق يف الشوارع املزدمحة انتشار �

 . حتجب الرؤية املوجودة على األرصفةإزالة العوائق اليت �

 .يف صيانة الطرق خاصة يف فصل الشتاء االستمرار �

 .إلزام املتعهدين باحلفاظ على سالمة العامة عن طريق الشواخص التحذيرية �

 .إنارة الطرق �

 .إبعاد املدارس ورياض األطفال عن الشوارع الرئيسية �

  :في مجـال المركبات -ب

  .2راكز متخصصة لتحديد مدى صالحيتها للسريلدى م إجراء فحص دوري للمركبات �

                                                           
  .293، صنفس املرجع، عباسفتيحة بن2
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 .السيارات املستعملة اليت مضى على صنعها أكثر من مخس سنوات اسرتادنع م �

  :في مجــال السائقين -ج

 .العمل على تطوير مدارس تعليم قيادة املركبات وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية إعداد سائقني ماهرين �

ميدانيًا يف  اختبارا) إجازات قيادة املركبات(الذي جيرى لطاليب احلصول على رخص السياقة  االمتحانتضمني  �

 .القيادة على الطرق العامة

 .الرتكيز يف تدريبهم وتأهيلهم والتأكد من ذلك عند إجراء الفحص �

 .التشديد يف الرقابة على السائقني املخالفني �

  :في مجــال المشاة -د

  :مشــاة األطفال -1    

مبا أن أعلى نسبة من املصابني هم األطفال البد من توعيتهم عن طريق األسر ومن مث املدرسة وذلك بإتباع ما   

  :يلي

 .بدء بتعليم الطفل السالمة املرورية يف أول خطواته وال ينتظر حىت دخوله املدرسة �

 .الشارع ألن األطفال يقلدون يف العادة من هم أكرب سناً  استعمالأن يكون األهل قدوة حسنة يف تصرفام يف  �

 .الذهاب مع الطفل يف أيامه األوىل إىل املدرسة ومرافقته عند العودة إىل البيت �

 .الطريق اختيارالطريق األسلم يف الذهاب واإلياب من وإىل املدرسة وبيان األسباب اليت من ورائها  اختيارجيب  �

 .ت إال بعد التأكد من جاهزية الطفل وصالحية الدراجةعدم السماح بركوب الدراجا �

 .تعليمه على اإلشارات الضوئية واإلشارات املرورية وكيفية التعامل معها �

 .وضع منهاج للتوعية املرورية وإقراره من قبل وزارة الرتبية لكافة املدارس �

 . األطفال من اللعب فيهااحلدائق واملالعب واملنتزهات بعيداً عن الشوارع الرئيسية لتمكني انتشار �

  :المشــاة غير األطفال -2

 .نشر الوعي املروري للمواطنني عن طريق وسائل اإلعالم وحثهم على التقيد بقواعد املرور �

 .تطبيق قواعد املرور عند خمالفة املشاة هلا كقطع اإلشارة الضوئية �

 .مراقبة املخالفني من التعدي على األرصفة كالباعة ومنعهم من ذلك �

 .3املالبس الفاحتة ليًال والغامقة والداكنة اراً واأليام اليت يكون فيها اجلو مثلجاً  بارتداءتوعية املواطنني  �

  :في مجــال التشريع - ه

 .حتديث قانون املرور �

                                                           
  .294، صاملرجع نفسه3
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 .حتديد سرعة املركبات على الطرق �

 .حزام األمان جلميع مستخدمي املركبات استعمالفرض  �

 .مجيع املركباتالعمل بنظام التأمني على  �

 .اهلاتف النقال أثناء قيادة املركبات استخداممنع  �

  :في مجــال التخطيط والبحث العلمي -و

 .مشاركة أجهزة املرور يف أعمال ختطيط املدن والطرق �

 .التخطيط العلمي يف العمل املروري حبيث يتسق مع التنمية الشاملة �

العدد  واستيعابالسيارات اخلاصة  استخدامتطوير قطاع النقل العام واملشرتك وحتسني مستوى أدائها للحد من  �

 .املرتفع من الركاب

إجراء حبوث ودراسات حول قضايا ومشاكل املرور واحللول هلا وأساليب عمل جهاز املرور وحتسني مستوى أدائه  �

 .دراسات العلمية واخلربات يف هذا االومراكز البحوث وال من اجلامعات واالستفادة

  :في مجــال جهاز المرور - ز

وضبط ...) كامرياتطائرات، رادارات،  (التقنيات احلديثة يف ذلك  واعتمادتنظيم املرور والقيام باملراقبة املرورية  �

 .املخالفات املرورية

 .احتياجاتهالعمل على تطوير جهاز مرور وتوفري  �

وطين على الطرق السريعة تتوىل تنظيم ومراقبة املرور وتأهيله وتقدمي اخلدمات اإلنسانية الالزمة إنشاء مراكز الدرك ال �

 .ملستعملي الطرق

 .إنشاء غرفة عمليات مرورية متطورة �

 .العاملني يف جهاز املرور وتأهيلهم اختياروضع معايري موضوعية تضمن حسن  �

يف عقد الدوريات التدريبية املرورية إلعداد األطر الكفؤة املؤهلة لتنظيم املرور والتحقيق يف احلوادث  االستمرار �

 .املرورية

 .إنشاء قاعدة معلومات ومكتبة مرورية �

واحلد من حوادث املرور مبا حيقق املزيد من ثقة املواطنني به  إبراز دور جهاز املرور يف جمال حتقيق السالمة املرورية �

 .لتعاون معهوا

  :في مجـال حوادث المرور: رابـعاً 

 .التعمق يف دراسة األسباب املؤدية إىل حوادث املرور بالتنسيق مع اجلهات املعنية •

 .احللول الناجحة يف ضوء ذلك واقرتاحإصدار إحصاء سنوي حلوادث املرور ودراسة معطياته  •
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ودراسة أسباا ) النقاط السوداء(وعلى الطرق العامة رصد أماكن تكرار احلوادث املرورية داخل املدن وخارجها  •

  .4وإجياد احللول املناسبة هلا، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة

  :في مجـال التوعية والتربية المرورية: خامساً 

التنسيق مع وسائل اإلعالم واألجهزة املعنية األخرى لتنمية الوعي املروري لدى املواطنني، وزيادة تعاوم مع جهاز  �

 .القوانني لتحقيق السالمة العامة احرتاماملرور والتأكيد على 

شاء مواقع إعداد كتيبات ونشرات وملصقات وأفالم وغري ذلك من مواد إعالمية يف جمال التوعية املرورية، وإن �

 .للثقافة املرورية على شبكة األنرتنت

 .إصدار جمالت خاصة بالتوعية خاصة يف جمال املرور أو ختصيص أقسام يف االت األمنية للتوعية املرورية �

طباعة إرشادات مرورية على مطبوعات املرور والسيما قسائم خمالفات املرور اليت تسلم للسائقني أو تلصق على  �

 .ت املخالفةزجاج املركبا

 .املرور وآدابه وحث األسر على تلقني أبنائها القواعد السليمة للمرور لقواعدتضمني املناهج الدراسية  �

جمالت األطفال وكتبهم وكراسام ومستلزمام الدراسية األخرى لنشر قواعد وآداب املرور بأسلوب  استثمار �

 .مبسط

 .ميذ لتعليمهم القاعدة السليمة للمرور وآدابهإنشاء رياض وحدائق مرورية خاصة باألطفال والتال �

تنظيم مسابقات يف جمال الثقافة املرورية ورصد جوائز تشجيعية هلذا الغرض، ونشر تلك املسابقات يف وسائل  �

 .اإلعالم

 .نواة التوعية املرورية باعتبارهااملختلفة، وإشراك األسرة  األطرافتكثيف اجلهود وتعزيز التعاون بني  �

ت توعية يف خانة النشاط الدوري املعتمد والعمل على إشراك املواطن يف حتمل املسؤولية وحتليه بالثقافة وضع محال �

 .5املرورية السليمة

  

 االستراتيجية اإلعالمية لحوادث المرور: المبحـث الثاني �

والظروف اليت تؤدي إىل وقوع تتطلب الوقاية والتوعية من حوادث املرور جهدًا ونشاطًا معتربًا دف التخفيف من العوامل 

  .هذه احلوادث، ومها مسؤولية اتمع كله وكيف تكون هذه الوقاية والتوعية؟ هذا ما خصصه املبحث الثاين

جيب أن يكون النشاط التوعوي والوقائي شامًال لكل العوامل اليت هلا عالقة حبوادث املرور وهذا ال يعين أن العنصر   

عظم من املسؤولية ألنه الطرف الواعي، فبإمكانه أن يتغلب على عيوب الطريق وخلل املركبة البشري ال يتحمل القسط األ

                                                           
  .295، صاملرجع نفسه4
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ورداءة الطقس إذا كان سائقًا ماهرًا وملمًا بكل النظم والقوانني وقواعد السالمة، واعيًا لعواقب أي خمالفة يرتكبها ومدركاً 

  .اآلخرينللمسؤولية عن سالمته وسالمة مرافقيه وكل مستعملي الطريق 

  :الوقايـــة: أوالً 

 :مفهــوم الوقاية 

الوقاية هي كل التدابري واإلجراءات واألعمال واخلطط اليت دف إىل احليلولة دون توفر عوامل أو ظروف من   

  :شاا أن تؤدي إىل وقوع فعل ضار، فالوقاية من اجلرمية مثًال تعين

وخطط ملنع اجلرمية قبل وقوعها، وذلك بقيام األفراد  واسرتاتيجياتكل ما تتخذه الدولة واتمع من تدابري وبرامج   "

اليت تشكل  االجتماعيةواملؤسسات الرمسية والغري الرمسية بكل ما من شأنه أن يساعد على جتسيد الظروف والعوامل والوقائع 

  ."اجلرمية ارتكابأسباباً وعوامل تساعد أو تسهل أو تشجع على 

حماولة التغلب على الشروط والظروف اليت تؤدي باألفراد إىل إتباع سلوكيات :" ة هي أي أن الوقاية من اجلرمي  

  .6" إجرامية أو القيام بأعمال تعد قانوناً وعرفاً، جرائم أو سلوكيات منحرفة أو شاذة

ومرتبطة  والبعض يربط العمل الوقائي، ومن مث مفهوم الوقاية من اجلرمية بوجود خمططات ميدانية معدة هلذا الغرض  

أي خمطط تقوم بح حتسبًا لظهور ظروف معينة أو :" ذا امليدان والبعض اآلخر يذهب يف تعريفه ملفهوم الوقاية إىل أنه

  .7" مضاعفات ملشكلة كانت قائمة أصًال، وذلك بغرض اإلعاقة اجلزئية أو الكاملة للمشكلة أو ملضاعفتها

 :الوقايــة المرورية 

السلبية  االجتماعيةرورية خترج عن املفهوم العام للوقاية ألن حوادث املرور تعد من الظواهر الوقاية من احلوادث امل  

وملا تسببه من إزهاق لألرواح وما توقعه من إصابات بليغة  اجتماعيةمثلها يف ذلك مثل ظاهرة اجلرمية ملا ختلقه من مأساة 

مأساوية تتطلب جهداً  اجتماعيةا هي األخرى تعد ظاهرة وإعاقات دائمة وما ينجر عنها من خسائر مادية معتربة، أي أ

  .ونشاطاً وقائياً معترباً 

وعليه، فإن الوقاية من حوادث املرور هي كل التدابري واإلجراءات اليت يتخذها اتمع دف ختفيف من العوامل   

والظروف اليت تؤدي إىل وقوع احلوادث املرورية بغية التقليل من عدد الضحايا اليت ختلفها واخلسائر اليت تسببها وذلك ضمن 

  .حمكمة واسرتاتيجياتسياسة حمددة 

للوقاية من هذه اآلفة املعاصرة وتضع خططًا لتنفيذها  ب الدول وال سيما املتقدمة منها ترسم سياساتإن أغل  

وترصد هلا األموال الالزمة تشمل هذه السياسات الوقائية عمل كل القطاعات احلكومية ونشاط كل اجلمعيات واهليئات 

املسؤول  باعتبارهة بوقوع حوادث املرور، ويف مقدمتها اإلنسان ، وتستهدف كل اجلوانب اليت هلا عالق)اتمع املدين(األهلية 

                                                           
  .06، ص1999، وزارة األشغال العمومية، اجلزائر، "دور اجلماعات احمللية يف تفعيل احلركة اجلمعوية يف الوقاية من حوادث املرور"،سعيدي مراد6
  .16ه، ص1423لرياض، ، أكادميية نايف العربية للعلوم املنية، ا"تقومي فعالية برامج التوعية األمنية"،فهد بن متعب العريب7
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واملركبة، أي أن الوقاية ليست مسؤولية احلكومات فقط، ) الطريق وكل جتهيزاته(األول عن وقوع هذه املأساة، مث يأيت احمليط 

ووصوًال عند كل املؤسسات احلكومية  )اتمع املدين(بل هي مسؤولية اتمع كله، بدءًا باألسرة مرورًا باجلمعيات األهلية 

  .املعنية

نسبة حدوث اإلصابات النامجة  وبناء عليه، جند أن عدة دراسات أوضحت أن حتديد أهداف منشودة لتخفيض  

 االستخدامعن حوادث الطرق ميكن أن حتسن تنفيذ برامج توفري السالمة على الطرق من خالل حتفيز مجيع املعنيني على 

األمثل ملواردهم، كما أن األهداف الوقائية الطموحة الطويلة األجل تكون أكثر فعالية من األهداف املتواضعة أو القصرية 

  .األجل

من املعرتف به أكثر فأكثر أنه ميكن الوقاية من الصدمات املرتتبة عن حوادث املرور، ففي عدد من الدول أثبتت   

بات األخطار مثل السياقة يف حالة سكر، السرعة املفرطة، حزام األمن باإلضافة بأنه مبجرد التحرك للحد من بعض مسب

  .لرتكيبة الطرق واملنشئات ستسمح حبماية عدد كبري من األرواح واملوارد املالية

أن السالمة املرورية هي مثرة جهود مبذولة من قبل العديد من األشخاص والعديد من قطاعات املؤسسات منها   

  .عموميةاخلاصة وال

كل واحد منا ميكنه أن يلعب دورًا سواء تعلق األمر بوزارات النقل والصحة والرتبية، الطاقم املعاجل، نوادي   

  .السيارات، معلمني، طلبة مؤمنني، صانعي السيارات، اإلعالم أو ضحايا حوادث املرور وعائالم

العنصر الفعال يف العملية،  باعتبارهليه عناية كبرية ، حيث تو األوىلتركز السياسات الوقائية على اإلنسان بالدرجة   

الالزمة فيتفحص سيارته ليتأكد من  االحتياطاتفإذا كان السائق واعيًا باملخاطر اليت حتدق به وهو يقود مركبته أختذ 

، قواعد السالمةكامل، ملتزمًا بكل   وانتباهسالمتها من أي عيب أو خلل يف أجهزا وقطعها املختلفة، ويسوقها حبذر تام 

وهذا ما جيعله قادرًا على تفادي أي خطر ميكن أن يصادفه يف طريقه كما أن الراجل إذا كان واعياً، فإنه يسري على 

الرصيف، وال يقطع الطريق إال يف األماكن املهيأة لذلك، وبعد التأكد من عدم التعرض ألي خطر وهو متحل باحلذر 

  .طرة أو جمازفة بسالمتهمتجنباً أية خما باستمرارواليقظة 

  

  :التوعيـــة: ثانياً 

 :مفهوم التوعية 

الطريق، والوعي يعين إدراك املرء لقواعد السالمة وإملامه بالكيفية  استعمالالوعي هو األساس يف الوقاية من أخطار    

بتطبيق هذه التدابري وإتباع تلك الوقائع عن قناعة، حفاظاً  االلتزامجبدوى  االقتناعالسليمة للسياقة والسري يف الطريق، مث 

  .على سالمته وسالمة غريه، وليس خوفاً من العقوبات واإلجراءات الردعية

 .على كل مستعملي الطريق أن يتحلى ذا الوعي والبد أن يكتسب ذلك عن طريق التوعية  
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حالة من اليقظة " فعلماء النفس يرون أن الوعي يعين الباحثني، باختالفاجتاهاتتتعدد مفاهيم التوعية وختتلف   

والفهم التلقائي موعة من األفكار أو تعينه على  االنتباهتتمثل يف جمموعة من األنشطة العقلية، تعكس درجة من درجات 

  .8"درجاته اليت حتيط به باختالفاإلدراك 

اته وأحواله وأفعاله إدراكًا مباشراً، والوعي أساس  شعور الفرد وإدراكه لذ"ويعرف بعض علماء النفس الوعي بأنه   

جمموعة "أي أن الوعي يعين " كل معرفة وله جمموعة من املراتب والدرجات اليت تتفاوت من حيث الوضوح والتعقيد

  .9"هلا واالستجابةعمليات إدراك الفرد لذاته وللعامل اخلارجي 

ويرى البعض ، 10"عضوًا يف مجاعة معينة باعتبارهالفرد لذاته إدراك "، فيعرفون الوعي بأنه االجتماعأما علماء   

احلصيلة املستمرة لعمليات اإلدراك الشاملة اليت يقوم ا اإلنسان أينما وجد، وبأجياله املتعاقبة منذ "اآلخر بأن الوعي هو 

األدراك، الفهم، التقومي : "ظهوره يف هذا الكون، وهي عملية مستمرة ما دام اإلنسان موجوداً، وتتضمن أربعة عناصر هي 

  .11"والسلوك

  :البعض اآلخر يرى نوعان خمتلفان من الوعي مها

 .يتصل بإدراك الفرد لألبعاد املختلفة ألمر من األمور :وعي فردي �

 .وتتسم به جمموعة من األفراد تربطهم صلة معينة: وعي جماعي �

  .وهناك عالقة وطيدة بني النوعني، حيث يتأثر كل منها باآلخر وال ميكن فهم أي منها مبعزل عن اآلخر   

 :الغايات المقصودة من الوعي 

  :يرتبط الوعي فردياً أو مجاعياً جبملة من الغايات         

نها بدقة، وتوضيح الغايات املعلومات واملعارف اجلديدة أو التذكري ا والتأكد عليها، وحتديد مضامي اكتساب •

املقصودة سواء كان منها املوجهة لصاحل الفرد ذاته أو اجلماعة، والعمل على ترسيخ القناعة بأمهيتها وربطها 

 .بالعادات واألعراف والقيم السائدة يف اتمع

ن الصالحية تنمية مهارات األفراد واجلماعات عن طريق اإلرشاد والتوعية، بغية احلفاظ على السالمة وضما •

اآلليات الالزمة لذلك، والرتكيز على اخلربات  باستعمالللحمالت التوعوية واإلرشاد املروري وذلك  واالستمرارية

 .والتجارب املكتسبة يف هذا امليدان

                                                           
  .18فهد بن متعب العريب، مرجع سابق، ص8
  .18املرجع نفسه، ص9

  .2000نوفمرب  25ملتقى وطين، دور اجلماعات يف التوعية للوقاية من حوادث املرور، وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، اجلزائر، 10
  .ملتقى وطين، نفس املرجع11
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والسلوكيات، والعمل على إقناع الفرد واتمع جبدوى هذا التغيري والتعديل يف بعض السلوكيات  االجتاهاتتعديل  •

على التقاليد السائدة، ودورها يف الوصول إىل الصاحل العام، وخلق جو من التواصل النفسي بني  واالعتماداملرورية 

 .بسلوكيات مرورية امااللتز الفرد واجلماعة يتم من خالله التبصري بصفة مستمرة بأمهية 

، وتعين بصورة عامة تلقي الفرد مجلة من املعارف واملعلومات االجتماعيةتعترب التوعية املرورية نوعاً من أنواع التوعية   

 .وتدريبه على تطبيقها ميدانياً، وإكسابه قيماً وعادات حتكم سلوكه عند التعامل مع الطريق سائقاً كان أو راكباً أو راجالً 

 :التوعية المرورية أساليب 

  :تتحقق التوعية املرورية من خالل ثالثة أساليب رئيسية وهي  

 :األسلوب المعـرفي �

يعين تزويد الفرد بكل املعارف واملعلومات اخلاصة باملرور وقواعد تنظيمه، أي متكينه من اإلملام بقواعد تنظيم املرور   

اة يف الطريق العام مثل اإلشارات والعالمات ومبادئ األولوية وشروط والقوانني والتنظيمات اليت حتكم سري املركبات واملش

  .التجاوز واملكوث وغريها، وإملام اجلمهور ذه املعارف حيقق وحدة الفكر واملفاهيم بيم مستخدمي الطريق العام

 :المهارىاألسلوب  �

 االمتثالاألمثل للطريق، سواء أثناء سياقة املركبات مثل  االستعماليعين تنمية قدرات اجلمهور وصقل مهارته يف   

بأولويات املرور، ترك مسافة األمان أو أثناء السري مرتجًال مثل املشي على الرصيف والتقيد  االلتزاملإلشارات واللوحات، 

  .الطريق عمالاستبقواعد قطع الطريق أي التدريب على تطبيق ما تلقاه من معارف نظرية تطبيقاً سليماً أثناء 

  

  

  

 :األسلوب السـلوكي �

يعين ذيب سلوك مستعمل الطريق من خالل الرتكيز على اجلوانب النفسية له، والسعي إىل إقناعه بتقبل قواعد   

هلا، وغرس قيم التسامح يف نفسه واإلحساس مبسؤوليته على سالمته وسالمة  االمتثالالسالمة املرورية وجعله يؤمن جبدوى 

  .غريه من مستخدمي الطريق

 :تطبيق أساليب التوعية المرورية 

  :علمياً حسب املراحل التالية أساليبالتوعيةاملروريةميكن تطبيق 

 :إعالم وتوعية مستعملي الطريق �

ي الطريق أمر ضروري، إذ جيب أت تكون عملية التوعية مستمرة إن تبسيط قواعد املرور اجلديدة لكافة مستعمل  

  .على مدار السنة وذلك بتفهم ودعم اجلميع مبختلف املبادرات اليت من شأا ضمان توعية دائمة
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  :التربيـة المرورية: ثالثاً 

بوجوب التقيد بقواعد  االقتناعتعين تربية النشء تربية متينة، تؤهله لإلملام بشروط السالمة املرورية، ومتكنه من   

الوقاية من شىت األخطار اليت حتدق مبستعملي الطريق مشاة وسواق، إىل درجة اا تصبح عادة راسخة فيه مثل العادات 

  .واملبادئ األخالقية اليت يتلقاها ويكتسبها منذ الطفولة االجتماعية

ة عناية فائقة، حيث أدرجتها ضمن مناهج الرتبية والتعليم لذا، جند اتمعات املتقدمة تويل عملية الرتبية املروري  

وجعلتها مادة أساسية، فحددت مواضيع كل طور تناسب أعمار األطفال والطالب وقدرام العقلية وميوهلم النفسية، كما 

ل املناسبة لتطوير أساليب تعليم هذه املادة حسب أحدث النظريات الرتبوية والبيداغوجية، فوفرت هلا الوسائ اجتهدت

ومترينهم على تطبيق  استيعاالتحبيبها إىل قلوب األطفال وتشويقهم لإلقبال عليها وتبسيط مفاهيمها هلم وتسهيل عملية 

 . 12بقواعد السالمة املرورية خالل تعاملهم مع الطري يف حيام اليومية االلتزامنظمها وتدريبهم على 

  :التدريب والتكوين: رابعاً 

تدريب وتأهيل املرتشحني للحصول على رخص السياقة عملية جد هامة فكلما كانت عملية التأهيل تعترب عملية   

  .والتدريب جيدة كلما قلت أخطاء السائقني ونقصت املخالفات املرتكبة عرب الطرق وبالتايل تقل األخطار وتعم السالمة

حية، البدنية والعقلية للمرتشح، وبرنامج وهذه العملية تشكل يف واقع األمر منظومة متكاملة تشمل الشروط الص  

 - مؤسسة التدريب–التدريب والتكوين وطرق التعليم ووسائله البيداغوجية واملؤهالت الواجب توفرها يف صاحب املؤسسة 

إن مستوى تأهيل السواق متوقف على مستوى منظومة التكوين، فإن كانت . واالمتحان االختيارواملدربني واملكونني وطرق 

  .ية وجدية كان مستوى املتحصلني على كفاءات السياقة جيداً والعكس بالعكسعصر 

التكوين، حيث متنحها حيزًا هامًا ضمن سياساا الوقائية، وال  املنظومةلذا، جند الدول املتقدمة تويل عناية كبرية   

  .خالل التطبيق امليداين تفتأ تعدهلا وتطورها من حني آلخر، سعياً منها إىل تفادي كل النقائص اليت تظهر من

وإكسابه مهارة عالية يف التحكم فيها،  دف عملية التدريب والتكوين إىل تدريب املرتشح على سياقة املركبة  

يف الطريق وجعله يلم بوظيفة العناصر والتجهيزات األساسية للمركبة،  يواجهوالقدرة على مواجهة أية صعوبة أو طارئ 

كيفية عمله إىل غري ذلك، لتمكني املتدرب من تفحصها والتأكد من صالحيتها وعدم وجود أي السيما املكابح واحملرك و 

  .استعماهلاخلل ميكن أن يشكل خطراً على ركاا وعلى مستعملي الطريق اآلخرين وذلك قبل 

رف كما دف عملية التدريب والتأهيل إىل حتقيق شق ثان ال يقل أمهية إال وهو تلقي املرتشح كل املعا  

واملعلومات املتعلقة بقواعد السالمة املرورية بصفة عامة وجعله ملمًا بقوانني ونظم السري بصفة خاصة، مع الرتكيز والتشديد 

ا أو حماولة خمالفتها، وهذا بالتدريب واملمارسة  االستهانة واجتنابهلا دوماً،  واالمتثالا  االلتزامعلى إقناعه جبدوى 

                                                           
  .36، ص2013، ةهجرية،اإلرشاداتاإلذاعيةودورهافيغرسالوعياملروري،مذكرةانيلشهادةالليسانسأكادميي،ورقلةبالسعيدعبداهللا،بالصحراويعلي،بنعلي 12
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ذه النظم والقوانني عادة  وااللتزامالرتبوية والتوعوية، حبيث تصبح عملية تطبيق هذه القواعد  وإتباع أحدث األساليب

  .مرتسخة فيه، سيستجيب هلا تلقائياً 

  :لنيل شهادة رخصة السياقة واالمتحاناتمراجعة منظومة التكوين    

لى األمن املروري، ويف هذا اال تتميز بنقائص كبرية هلا عواقب جد خطرية ع واالمتحاناتإن طريقة التكوين   

أرى أن على وزارة النقل بالتنسيق مع مصاحل األمن، العمل على القضاء على الظواهر السلبية مبراجعة منظومة تكوين 

لنيل  واالمتحاناتالسائقني احملرتفني يف النقل العمومي للبضائع واملسافرين ، ومراجعة شاملة للجهاز املتعلق بالتكوين 

  .السياقة شهادة

 :التربيــة 

طفل اليوم رجل املستقبل وجب على  فاعتبارملواجهة الظاهرة البد من حلول ومن بني احللول الرتبية املرورية،   

اتمع أن حيميه ويقوم برتبيته تربية سليمة، وتعترب املدرسة أحسن وسيلة لتعليم الطفل الرتبية املرورية، هذه األخرية تدرج يف 

  .وفقاً لربنامج تربوي يتماشى مع سنهم االبتدائيةاملرحلة 

  :الرتبية املرورية أصبحت ضرورة ملحةـ ملا هلا من أمهية تكمن يف أا مادة إن إدراج  

 .عادات وعارف حتميهم من خماطر الطريق حاضراً ومستقبالً  باكتسابتسمح لألطفال  �

 .حتسن وتعمق قدرة األطفال على التعرف على خمتلف األخطار �

الدائم ملا حيدث من حوله وتعلمه لتقاليد احلركة السليمة من أجل التمكن من التكيف مع  االنتباهتعلم الطفل  �

 .األشياء غري املنتظرة

 .حتمي الطفل من خماطر الطريق �

 .قواعد املرور احرتامتعود الطفل على  �

 .تساهم يف حماولة القضاء على حوادث املرور �

 .الطفل ومستعملي الطريق اآلخرين وكيفية التحرك معاً تساعد على فهم العالقة بني  �

 .13تساهم يف حتسني إجراءات األمن املوجهة حلماية الطفل �

كما أن تطبيق هذا الربنامج يتطلب تنسيق وتضافر جهود كل من العائلة واملدرسة والسلطات املعنية، ومن   

  :ودة من بني هذه الوسائل ما يليالضروري تدعيم هذا الربنامج بوسائل للوصول إىل األهداف املنش

 .كتـاب املعلم �

 .كتـاب التلميذ �

 .وضع إشارات املرور على مستوى كل مدرسة �

                                                           
  .37مرجع سابق، ص هجرية، علي،بنعلية اهللا،بالصحراوي عبد بالسعيد13
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 .بصرية لفهم وشرح مشاكل حركة املرور- وسائل مسعية �

 .ما حيدث خالل حركة املرور ملعرفة طبيعة وروتينية هذه األخرية نالحظ �

معرفة أجنع الوسائل لتجنب املشاكل  من أجلتنظيم عروض جتريبية حلاالت وأوضاع قد حتدث يف الطريق وذلك  �

 .املوجودة يف امليدان من جهة وكيفية التصرف األفضل من جهة ثانية

 تأسيس نوادي على مستوى املؤسسات الرتبوية للتحسيس والتوعية املرورية مع ضرورة إحياء دور مجعيات أولياء �

 .التالميذ يف هذا اال

 :إدخال تعليم قواعد حركة المرور في المؤسسات التربوية 

األطفال هم عرضة يوميًا حلوادث املرور، لذا أصبح من الضروري باإلضافة إىل اهودات اجلبارة اليت تبذهلا   

  .فال مبواجهة هذا اخلطر اليومياملؤسسات الرتبوية تعليم قواعد حركة املرور خالل الفرتة الدراسية، مما يسمح لألط

 :التكــوين 

 :تكوين مختصون في مجال النقل

ناقوس اخلطر املنذرة بضرورة حماصرة املصادر واألسباب املؤدية  لقد دقت نسبة وترية حوادث املرور وكذا خطورا  

لطرق والتخفيف من حدة حوادث إىل هذه الظاهرة من أجل السماح بتنفيذ الربنامج اخلاص بالتوعية والوقاية واألمن عرب ا

  .14املرور، إذ أا جنتاح كامل الطرق وهي مصنفة عاملياً ضمن قائمة اآلفات األكثر خطورة واألكثر إزهاقاً لألرواح البشرية

كما توحي من جهة أخرى القراءة اخلاصة باحلالة اإلحصائية املتعلقة حبوادث املرور عرب الطرق املسجلة خالل   

  :ةالسنوات األخري 

 :أن الحادث يتطور تناسبياً مع �

 .عدد السيارات املشكلة للحظرية الوطنية للمركبات -

الظهور املفاجئ لتصرفات سلوكية جديدة، إذ غالبًا ما تكون سلبية، عند مستعملي الطريق يسما سواق املركبات  -

 .ذات الوزن اخلفيف والثقيل

  .لطلب سيارة بل سيارتني لكل عائلة تعترب حوادث املرور مثن تطور اتمع عامة، وسنجابه  

إضافة إىل العامل التقين أو املادي، إن النسبة الكبرية واملعتربة من حوادث السري تتولد أساسًا عن احلالة النفسية   

  .للسائق وتصرفاته غري الصحيحة ويعين ذلك سلوكه غري الالئق أثناء سياقاته للمركبة

صائية أن اخللل احلاصل على مستوى الطرق، يكمن أساسًا يف ذهن السائق كما أثبتت الدراسات والتقارير اإلح  

  .الذي يتبىن لسبب أو آلخر سلوكيات غالياً ما تكون خطرية وغري مناسبة للموقف الذي يكون فيه

                                                           
  .49، ص2007 ،دط،األردن، عمان هيئة ،دار الرتبوي اإلرشاد شواقفة،أساليب موسى وسهيل زيدان داوود سليمان14
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وهلذا تقتضي هذه اخلاصية املميزة للعامل البشري إعادة ضبط وذيب أو إصالح مستمر دائم لسلوكيات الفرد يف   

  .ال األمن املروريجم

 ضمن تطور الرفد وذلك بإصالح أو دعم مكتسباته) بشكلية العام واملتخصص(ويقصد بذلك الرتبية والتكوين   

  .15اإلدراكية والسلوكية

  :خالصــة

تتطلب الوقـاية من حوادث املرور الصرامة من أعوان األمن من جهة ومن جهة أخرى حتتاج إىل توعيـة وإعـالم،   

  .اال جند أن اجلانب اإلعالمي شبع مغيبويف هذا 

  .هلذا، جيب أن يتول هذا اجلانب عناية خاصة ملا له من دور كبري يف توعيـة السائقيـن واملواطـنني يف هذا اال  

اليت أدت دورًا كبريًا يف توعية املواطن بأمنه والتنبيه إىل بعض جتاوزات " طريق السالمة"وهنا يشيد بدور حصة   

  .ارات، حيث سامهت حصة طريق السالمة بقدر كبري يف التوعية والتحسيسالسي

إن ترقية األمن عرب الطرق يساهم فيها اجلميع من مواطنني وأعوان لألمن والتوعية الكبرية املرصودة هلا عرب تشريع   

  .الطرقمالئم للتطورات احلاصلة حملياً ودولياً ولذلك وجب على اجلميع التعاون لرتقية األمن عرب 

عامًال من العوامل اليت قد تقلل من الصعوبات واملشاكل  ونظرًا إىل األمهية القصوى اليت يكتسبها القانون بإعتباره  

حىت يف حياة األفراد، البد أن تسبقه إجراءات زمنها األيام التكوينية والتحسيسية والتجندية وغريها من اآلليات اليت جتعل 

هتمام مجيع املواطنني واملواطنات والسلطات املعنية واليت ينبغي معاجلة هذه الظاهرة عن طريق من املوضوع موضوعًا ينال إ

  .التكوين والرتبية وترسيخ ثقافة معينة

   

  

  

 

  

 

  

  

 

                                                           
  .50مرجع سابق، ص شواقفة، موسى وسهيل زيدان داوود سليمان15
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  مقدمـــة               
  

أمهية  أو غريها جتماعيةسواء كانت إ امليداين الذي يعتمد على املنهجية العلمية يف دراسة القضايا لبحثإن ا  

تطبيقات عملية وميدانية للمواد النظرية اليت مت دراستها حسب اخلطة الدراسية اليت رمست له ،  فهيعلمية وعملية، 

حيث يكتسب الطالب من خالل البحوث امليدانية املهارات الالزمة اليت تفيدهم يف مستقبلهم الوظيفي ، فالبحث 

الدراسة امليدانية ما هي إال تطبيق ملا مت التطبيقي ما هو إال عملية تنشئة وتراكم خربات علمية وعملية ، لذا فإن 

  .دراسته نظرياً وأكادميياً باألسلوب العلمي واملنهجي السليم

فال شك أن اجلمع بني النظرية والتطبيق  يعزز من قوة ومتانة البحث العلمي ويقلل من الفجوة بني النظرية 

  .ق واقعياً للتخصصات املختلفةوالتطبيق وحىت ال يكون هناك تباعد بني ما يدرس نظرياً وما يطب

بعد عرض اإلطار النظري للدراسة والذي يهيئ األرضية ملشكلة الدراسة وذلك عن طريق فصوله يأيت جانب   

دراسة بإعتبار أن الدراسة امليدانية احمللية ودورها يف القضاء أو التقليل من حوادث املرور مستغامن ذاعة إ امليداين لدراسة

وذلك من خالل إجراءات اليت سوف يتم إتباعها بدءا من الدراسة االستطالعية،  ,راسة النظريةمكملة ومتممة للد

دود اإلستمارة واحل واملنهج املتبع واألدوات املستعملة يف البحث مث جماالت البحث و العينة وكيفية اختيارها مث

  .البحث
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 .الدراسة االستطالعية -1 �

الدراسة امليدانية البد من التطلع على الظروف و اإلجراءات اليت سيتم فيها إجراء هذا لعله قبل البدء يف   

اليت مهدت له،و اليت اعتربت مرتكز للبحث االستطالعية أو اإلستكشافية  البحث امليداين هلذا جاءت الدراسة

  .ألمهيتها يف مساعدة الباحث على تطبيق أدوات البحث امليداين و ذلك نظراً 

تستخدم البحوث االستطالعية يف  الدراسات االستطالعية على مشكلة حبث غري حمددة املعامل،تعمل   

املراحل األوىل للبحث يف التخصصات املختلفة ومتثل اللبنة األوىل للدراسة امليدانية كما تعترب من الدراسات اهلامة 

  .لتمهيدها للبحث العلمي و تعريفها للظروف اليت سيتم فيها

ا إىل الدراسة اإلستطالعية بسبب نظرة يف املوضوع املراد حبثه وعدم توفر املعلومات اليت تؤهلنا حيث جلأن  

  .إلجراء دراسة حتليلية وصفية وحىت يتسىن لنا دراسته بصورة أعمق فيما بعد

يضاً املصادر واملراجع اليت ختدم املوضوع بالقيام بالبحث املكتيب وعلى األنرتنت واإلطالع أ اإلطالع على  

الدراسات السابقة اليت تناولت بعض اجلوانب القريبة من موضوع البحث املنشورة يف الكتب والدوريات العلمية  على

  .والرسائل العلمية املنشورة والغري منشورة

من أجل احلصول على أكرب قدر من املعلومات واالحصائيات اليت اإلذاعة احمللية  فقمنا بالزيارات املتعددة إىل  

  .ختدم موضوع البحث 

ألسئلة املقابلة اخلاصة  األخري خلصنا إىل ضبط إشكالية وفرضيات البحث وكذلك حتديد الصيغة اخلتاميةو يف 

  .بالدراسة
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 :بطاقــة فنية إلذاعة مستغانم المحلية -2 �

 
 :يــكل التنظيمـالهي     
السنوات األخرية من أجل وضع نظام تسيري فعال وحيد مع حتديد لقد عملت اإلذاعة على تطوير هيكلها التنظيمي خالل  

  :دقيق للمهام واملسؤوليات بغية حتقيق أهدافها وهذا سنتطرق إليه فيما يلي

فرباير  10إنطلق بثها بتاريخ . 10010إذاعة مستغامن إذاعة حملية تبث براجمها باللغة العربية على موجة أف أم 
2004.  

  :ساتلاعة مستغانم عبر الذإ
Radio Mostaganem : Satellite Atlentic (Nilesat)Bc3f : 11059 horizontal 
fec : ¾ Sr : 23704..  

 
مكون من صفحتني مهمتهم تغطية األحداث والواقع على املستوى احمللي وتقدميهما على شكل : قسم األخبار - 1

 .مواجيز ونشرات أخبار

دمي الفرتات التنشيطية إلنتاج احلصص والربامج اإلذاعية املسجلة يضم منشطني وخمرجني مكلفني بتق :قسم اإلنتاج - 2

 .واق املستمعنيذواملباشرة إىل جانب إختيار الوصالت الغنائية حسب أ

يضم هدا القسم تقنيني خمتصني يف اهلندسة الصوتية، يسهرون على وصول الصوت إىل املستمع  :المصلحة التقنية - 3

 .بشكل جيد، ويعترب التقين عمود اإلذاعة ألنه يهمت بكل األمور من أجل ضمان البث

 .تتكفل باألمور اإلدارية والتنسيق بني األقسام :اإلدارة والمالية - 4
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 :الميدانيةعرض نتائـج الدراسة  - 3 �

 :السمات العامة �

  .يوضح سن أفراد العينة): 01(الجدول رقم 
  

  % النسبة المئوية  التكرار  السن
20 – 25  40  66.60  

26 – 30  20  33.33  

  00  00  فما فوق 30

  100  60  المجموع

 .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        

 
من  40ما يعادل  % 66.60سنة بنسبة  25- 20 اجلدول أن معظم أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بنياملالحظ من  *

فهي  فما فوق 30من اموع الكلي، أما سن  20ما يعادل % 33.33سنة بنسبة  30-26اموع الكلي، مث سن من 
  . منعدمة

  .سنة 25- 20ا بني و من هنا نستنتج أن اغلب أفراد عينة البحث ترتاوح أعمارهم م *
على  ففي هذا السن يكون قادراً  سنة ميثل مرحلة الشباب والنمو الفكري والنضج لدى الشباب، 25-20إذن فسن من  *

  .لياتهو أداء وظائفه وحتمل مسؤ 
  

  .احلالة املدنية ألفراد العينة يوضح): 02(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  الحالة المدنيــة
  20  12  متزوج

  80  48  أعزب

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
أما نسبة املتزوجني  من اموع الكلي، 48ما يعادل % 80العزاب بنسبة  ننالحظ من خالل اجلدول أن اغلب أفراد العينة م* 

  .من اموع الكلي 12ما يعادل  %20 :تقدر ب
قد يرجع إىل عدم توفر اإلمكانيات أن معظمهم شباب، أيضًا  نستنتج أن معظم أفراد عينة البحث عزاب و هذا قد يرجع إىل *

  .املادية
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  .املستوى التعليمي ألفراد العينة يوضح): 03(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  مستوى التعليميال
  10  06  متوسط

  18.33  11  ثانوي

  71.66  43  جامعي

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
من اموع  43ما يعادل  %71.66نالحظ من خالل اجلدول أن معظم األفراد ذو املستوى اجلامعي تقدر نسبتهم ب  *

ما يعادل % 10من اموع الكلي، ويف األخري املستوى املتوسط  11ما يعادل % 18.33الكلي، ويليه املستوى الثانوي 
  .من اموع الكلي 06
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  .ة بحوادث المرورـعالقة اإلذاع: حور األولـالم  
  .ما السبب الرئيسي حلوادث املرور يف رأيك: اإلجابة عن السؤال يوضح): 04(الجدول رقم 

  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  60  36  السرعة الزائدة

  20  12  مخالفة قوانين المرور

  20  12  حالة الطرق

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
 بسبب السرعة الزائدة من أفراد العينة يرون أا% 60 فأظهرت النتائج أن نسبةحوادث املرور،  يوضح هذا اجلدول أسباب* 

يف حني نالحظ تساوي يف النسب فيما خيص خمالفة قوانني املرور وحالة الطرق بنسبة من اموع الكلي،  36ما يعادل 
20.%  

واليت أدت إىل  السرعة الزائدة هي من األسباب الرئيسية حلوادث املرور نأنستنتج بومن خالل هذه القراءة هلذه النتائج، *
، وهذا ما جعل ، وتليها خمالفة قوانني املرور وحالة الطرق على حد سواء%60 وهذا ما تعرب عنه نسبةخسائر بشرية ومادية، 

  .اإلذاعة تقوم بنشر برامج توعوية وحتسيسية للوقاية من تلك احلوادث
  

  .إذا كانت هناك أسباب أخرى فما هي يف رأيك: اإلجابة عن السؤال يوضح): 05(جدول رقم ال
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  43.33  26  القلق

  56.66  36  تعاطي الكحول

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
منها القلق  أخرى أسباب باإلضافة إىل السبب الرئيسي زيادة يف السرعة،هناك خالل اجلدول أن حلوادث املرورنالحظ من  *

تعاطي الكحول نسبتها أكرب  أما الذين يرون أنمن اموع الكلي،  26مايعادل  %43.33واليت كانت فيه نسبة اإلجابة 
  .من اموع الكلي 34ما يعادل  %56.66وهي 
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وهذا حسب ما أكدوه لنا ، من أكثر األسباب املؤدية حلوادث املرور القلق وتعاطي الكحول نأنستنتج ب ومن هنا *

، هذين السببني ليس كافيان، فهناك حالة الطرقات وسوء األحوال اجلوية وإنعدام إشارات املرور وإنعدان املبحوثني

 .فأسباب حوادث املرور كثرية وال تنتهي من تعدادها...اإلضاءة

  ما هي الفئة العمرية األكثر تسبباً يف حوادث املرور؟ وكيف تفسر ذلك؟: يوضح اإلجابة عن السؤال): 06(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  58.33  35  25أقل من 

25-35  21  35  

  06.66  04  فما فوق 35

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
سنة هي الفئة  25متثل أقل من % 58.33نسبة إذ جند أن، الفئة العمرية األكثر تسببًا يف حوادث املرور يبني اجلدول *

فما فوق تكاد  35سنة، تليها الفئة من  35-25متثل الفئة بني % 35نسبة يف حني جند أناألكثر تسببًا حلوادث املرور، 
  . مقارنة بالفئات األخرى% 06.66تنعدم بنسبة 

وذلك يف سن املراهقة نظرًا إىل نقص الوعي  25نستنتج أن الفئة العمرية األكثر تسببًا يف حوادث املرور هي أقل من  *
 .ولياء والسيما األغنياءيف السياقة وإنعدام مسؤولية األ وروالته

  

  ؟ما تقديرك لنسبة حوادث املرور: يوضح اإلجابة عن السؤال): 07(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  00  00  قليلة

  00  00  متوسطة

  16.66  10  كبيرة

  83.33  50  كبيرة جداً 

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
يف حني ، %83.33كبرية جداً بنسبة  فلقد أسفرت النتائج على أاتقدير أفراد العينة حول حوادث املرور، أما فيما خيص  * 

  .فكانت نسبتها منعدمة" متوسطة"و" قليلة"أما اإلجابة يقرون أا كبرية، % 16.66أن نسبة
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نسبة حوادث املرور كبرية جداً مما أدى إىل إزهاق أرواح البشر والعديد من اخلسائر  أقروا أنو من هنا يتضح لنا أن األغلبية  *

واملعنوية، وذلك ألن هناك عدد هائل من السائقني وحىت احملرتفني منهم ينقصهم التكوين الكايف والتدريب الالزم  املادية

 .لضرورية اليت تساعدهم على التحكم يف سياقة املركبةإلكتساب املهارات واملعارف ا

 

  هل لإلذاعة دور يف الوقاية من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال): 08(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  21.66  13  الحمالت التحسيسية

  25  15  اإلشهارات

  53.33  32  برامج توعوية

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
من خالل الربامج التوعوية  يف الوقاية من حوادث املروراإلذاعة تساهم يوضح هذا اجلدول بان أغلبية أفراد العينة يرون أن * 

اإلشهارات ملا تعرضه من  يف الوقاية من خاللمن أفراد العينة يرون أن اإلذاعة هلا دور % 25، تليها نسبة% 53.33بنسبة
  .يرون أن اإلذاعة هلا دور يف الوقاية من خالل الربامج التحسيسية% 21.66برامج إذاعية هادفة، مث تليها نسبة

احلمالت التحسيسية  الربامج التوعوية، يتضح من خالل اجلدول أن لإلذاعة دور يف الوقاية من حوادث املرور عن طريق *
 .، حيث تتكلف هذه األخرية بالشرح والتوجيه واإلرشاد وإختيار خطاب إعالمي مناسب لتوعية ميتعملي الطريقشهاراتواإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .دور البرامج اإلذاعية في الوقاية من حوادث المرور: المحور الثانــي

  ؟تستمع إىل برامج إذاعية توعويةهل : يوضح اإلجابة عن السؤال): 09(الجدول رقم  
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  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  00  00  دائماً 

  91.66  55  أحياناً 

  08.33  05  نادراً 

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
    ،  %91.66يستمعون إىل برامج إذاعية توعوية بنسية  قلما من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة *

  .فهي منعدمة" دائماً "ويف األخري إجابة  ،%08.33بنسبة " ناذراً "مث تليها اإلجابة 
يتضح من خالل اجلدول أن األفراد أحيانًا ما يستمعون للربامج اإلذاعية التوعوية وذلك من أجل إجياد حلول للوقاية من  *

وذلك لعدم تطوير مضامني الربامج املعروضة على اإلذاعة وعدم اإلهتمام باملناطق الريفية واخلارجية، وأحياناً  حوادث املرور

  . عدم التوافق مع أوقات بث الربامج

 

  هل اإلذاعة برامج توعوية للتقليل من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال): 10(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  100  60  دائماً 

  00  00  أحياناً 

  00  00  نادراً 

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
 نأب وما تبينه النتائج املتحصل عليها، للتقليل من حوادث املرورمدى بث اإلذاعة لربامج توعوية  يوضح هذا اجلدول *

  . للتقليل من حوادث املروريقرون أن اإلذاعة دائماً تبث برامج توعوية  من أفراد العينة% 100
ى تفادي هذه احلوادث مثل مما يساعدهم عل اإلذاعة تبث برامج توعوية خاصة بالوعي املروري نأومن هذه النتائج يتضح ب *

ريب على السياقة، اهلاتف النقال وأثره على السياقة وزيادة على برامج تعاجل مواضيع تناول األدوية وأثرها على السياقة، التد
ذلك الدليل اخلاص بالطرقات وإحياء اليوم الوطين للوقاية من حوادث املرور، وكثري من الربامج والومضات التوعوية 

  .والتحسيسية
  

  ؟عن حوادث املرور تزودك الربامج اإلذاعية باملعلوماتهل : يوضح اإلجابة عن السؤال): 11(الجدول رقم 
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  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  78.33  47  نعم

  21.66  13  أحياناً 

  00  00  ال

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
أن أغلبية أفراد العينة أجابوا بنعم بنسبة  النتائجإذ توضح مدى تزويد اإلذاعة باملعلومات حول حوادث املرور،  يبني اجلدول *

وهذا دليل على أن الربامج اإلذاعية تزود مستمعيها باملعلومات الكافية للوقاية من حوادث املرور وتليها نسبة  ،78.33%
  . ممن أقروا بأحياناً، واإلجابة ب ال منعدمة 21.66%

يستفيدون من  و يقرون بأن اإلذاعة تزودهم باملعلومات عن حوادث املرورية األفراد ومن هذه النتائج يتضح بان اغلب * 
جيدون أنفسهم أمام برنامج توعوي يليب كل ما حيتاجونه من إرشادات ونصائح حتميهم من ، كتساب املعلومات إالربامج يف 

 .األفراد، فاملشاركة يف اإلستماع إىل الربامج اإلذاعية التوعوية هو سالمة وأمان حوادث املرور

  

  بثة يف هذه الربامج؟نهل تطبق النصائح امل: يوضح اإلجابة عن السؤال): 12(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  13.33  08  نعم

  81.66  49  أحياناً 

  05  03  ال

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
% 81.66نأوما تبينه النتائج املتحصل عليها بتطبيق أفراد العينة للنصائح املنبثة يف الربامج اإلذاعية،  يوضح هذا اجلدول *

يطبقون  أما  الذين ال، %13.33بنسبة أما الذين يستفيدون بصفة دائمةيطبق النصائح املنبثة أحياناً،  من أفراد العينة
   %.     05 نسبتهمالنصائح 

نستنتج من هذا أن اتمع زيادة على تتبعه الربامج اإلذاعية فهو أحيانًا يطبق النصائح املقدمة له والذي جيدها ختدم  *
 .مصلحته ةحتميه من حوادث املرور

  

  هل تقلل الربامج اإلذاعية فعًال من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال): 13(الجدول رقم 
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  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  20  12  نعم

  80  48  نوعاً ما

  00  00  نادراً 

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
أغلبية  إذ توضح نتائج اجلدول أنمسامهة الربامج اإلذاعية التوعوية يف التقليل من حوادث املرور،  يبني اجلدول ما مدى *

من أفراد العينة % 20 يف حني جند أن، %80أفراد العينة يرون أن الربامج اإلذاعية تقلل من حوادث املرور نوعًا ما بنسبة 
  .منعدمة" نادراً "أما نسبة تقلل فعالً من حوادث املرور،  يرون أن هذه الربامج

    
عن طريق أفراد العينة يرون بأن الربامج اإلذاعية تقلل نوعًا ما من حوادث املرور ومن هذه النتائج ،يتضح بان أغلبية  *

مية، باإلضافة إىل ذلك تعاوا مع مصاحل األمن واحلركات اجلمعوية واجلمعيات اخلريية واملركز الوطين تطبيقها يف احلياة اليو 
  .هذه الظاهرة للوقاية واألمن عرب الطرق مع التنسيق والتشاور يف كيفية احلد من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلذاعية على حوادث المرور؟آثار البرامج : المحور الثالث
  ؟ترغب يف تبين أفكار مسعتها يف تلك الربامجهل : يوضح اإلجابة عن السؤال): 14(الجدول رقم 

  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
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  23.33  14  نعم

  71.66  43  نادراً 

  05  03  ال

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
نسبة  نحيث أمدى تلبية هذه الربامج اإلذاعية التوعوية لرغبات أفراد العينة،  من خالل اجلدول الذي يوضح *

لديهم الرغبة يف تبين هذه األفكار تقدر بنسبة  أما الذينممن يرون أم يرغبون يف تبين أفكار هذه الربامج، 71.66%
    . ممن أجابوا بالنفي% 05، يف حني جند نسبة23.33%

واليت ختص الوعي املروري الذي يؤمن هلم  اإلذاعيةالربامج نستنتج أن بعض األفراد يرغبون تبين األفكار املنبثة يف  *

، فكثرة حوادث املرور تدل على إنعدام اإلهتمام حيام وخيدم مصاحلهم وحيفظ عائالم من هذه احلوادث الوخيمة

 .والوعي ملا تبثه وسائل اإلعالم من نصائح وبرامج واليت دف إىل السالمة املرورية واحملافظ على النفس والناس

  ب تراها مناسبة للتوعية املرورية؟ليأي هذه األسا: يوضح اإلجابة عن السؤال): 15(م الجدول رق
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  23.33  14  برامج إذاعية

  15  09  نشاطات تثقيفية

  51.66  31  برامج تلفزيونية

  10  06  محاضرات

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
يرون أن الربامج التلفزيونية من أكثر األساليب مناسبة للتوعية املرورية  يوضح هذا اجلدول أن أغلبية أفراد العينة *

هي أسلوب األكثر مناسبة للتوعية املرورية، وتليها  برامج إذاعيةممن يرون أن  %23.33، وتليها نسبة%51.66بنسبة
       % .10، ويف األخري احملاضرات بنسبة % 15النشاطات التثقيفية بنسبة 

، تليها ة أفراد العينة يقرون أن الربامج التلفزيونية أكثر األساليب مناسبة للتوعية املروريةغلبيأنستنتج من هذه البيانات أن و  *

، وهناك عدة أساليب حتد من هذه الظاهرة وذلك عن طريق التظاهرات ، النشاطات التثقيفية واحملاضراتاإلذاعيةالربامج 

  .الوطنية، احلمالت التحسيسية والتوعوية، واجلمعيات املعنية مباشرة بالوقاية واألمن املروري

  
  ؟ ما هي اآلثار اليت خلفتها حوادث املرور :يوضح اإلجابة عن السؤال): 16(الجدول رقم 
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  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  16.66  10  مادية

  41.66  25  جسدية

  41.66  25  معنوية

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
أن  من أفراد العينة يرون% 41.66هناك تساوي يف النسب  إذ جند أناآلثار اليت ختلفها حوادث املرور،  يبني اجلدول *

     .ممن يرون أا ختلف آثار مادية %16.66يف حني جند أنحوادث املرور ختلف آثار جسدية ومعنوية، 
، وهذا حسب ما أكدوه لنا املبحوثنيحلوادث املرور آثارًا جسدية ومعنوية أكثر ما هي مادية  نأومن هنا نستنتج ب *

 .فاألخطار اجلسدية واملعنوية ال تزول إال بعد مدة طويلة كالقتلي واجلرحى وضحايا الصدمات النفسية العميقة

  للتخفيف من حوادث املرور ؟ما هي احللول اليت تقرتحها : يوضح اإلجابة عن السؤال): 17(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابــة
  50  30  التخفيف من السرعة

  30  18  إحترام إشارات المرور

  20  12  تجنب المخدرات

  100  60  المجموع

  .2015دراسة ميدانية لشهري مارس وأفريل  :المصدر                        
  
يقرون أن التخفيف من السرعة من احللول املالئمة من أجل % 50بنسبة  أفراد العينةمن خالل اجلدول نالحظ أن معظم  *

ممن يرون أنه جيب إحرتام إشارات املرور من أجل تفادي حوادث املرور، % 30تليها نسبةالتخفيف من حوادث املرور، 
   . ممن يقرون أن جتنب املخدرات من احللول لتفادي هذه احلوادث% 20وأخرياً تليها نسبة 

لتفادي حوادث املرور،  من هذه املعطيات أن التخفيف من السرعة تبقى من أكثر احللول ومن هذه النتائج نستخلص *

، كما وضعت هناك افة إىل إحرتام إشارات املرور وجتنب املخدرات وذلك من أجل احملافظة على األنفس والغريإض

  .إسرتاتيجيات إعالمية منتهجة من طرف هيئات األمن املتمثلة يف الوقاية والتوعية والرتبية املرورية والتدريب والتكوين
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  :الفرضياتعرض النتائج على ضوء  -4 �

  :مناقشة صحة الفرضية األولـى - 1

  ."يلعب اإلعالم احمللي دورا هاما يف التعبري عن اهتمامات اتمع احمللي و تعزيز الوعي بني املواطنني" 

 



 الميدانية الدراسة نتائج وتحليل عرض                                                   التطبيقي الجانـب  

 

 

82 

تبني لنا من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا أن أسباب حوادث املرور كثرية ال تعد وال حتصى، ومنه اإلذاعة  �

التوعية جاءت لتساهم بشكل كبري يف نشر الوعي بني املواطنني وحتسيس اتمع خبطورة حوادث املرور عن طريق 

 .،الوقاية ، الرتبية املرورية، التدريب والتكوين

  :مناقشة صحة الفرضية الثانية - 2

  ."تقدم اإلذاعة برامج توعوية وتثقيفية للوقاية من حوادث املرور "

 

لقد جنحت هذه الفرضية إىل حد كبري وكانت إجيابية حيث عرب اتمع عن مدى مسامهة الربامج اإلذاعية التوعوية  �

تقدمي الربامج والنشاطات التثقيفية واحملاضرات يف التقليل من حوادث املرور، وذلك من خالل مسامهة اإلذاعة يف 

 .وكذا التوعية عرب اإلشهار اإلذاعي

  :مناقشة صحة الفرضية الثالثة - 3

  ." حتسس اإلذاعة اتمع خبطورة حوادث املرور اليت تشكل هاجساً خطرياً مما يرتتب عليه خسائر مادية وبشرية "

 

معظم أفراد العينة أن اإلذاعة تعمل على حتسيس اتمع كان حتقيق هذه الفرضية بنسبة جيدة حيث أكد  �

هاجسًا خطريًا مما يرتتب عليه من  خبطورة حوادث املرور بصورة جيدة وعلى أن هذه األخرية تشكل فعالً 

  .خسائر بشرية وحىت نفسية، مما أدى إىل دمار األمة البشرية

  

  

  

  

  

  

  

 :نتائج الدراســة الميدانية -5 �

دور اإلذاعة يف التقليل من حوادث املرور يف  الذي تعرضنا من خالله إال اية هذا الفصلميكن القول يف   

اجلزائر اليت تعترب من الدول املتضررة ذا اخلطر، من أجل الوقوف على أهم املؤشرات اليت توضح حجم تفاقم هذه 

ولقد نتج عن تلك وجسمية وحىت بيئية، الظاهرة وتعكس خمتلف اآلثار السلبية املرتتبة عليها إقتصادية، إجتماعية 
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عرب إسرتاتيجيات خمتلفة من توعية  املعاناة أن إهتمت معظم الدول ومنها اجلزائر باملشكلة من أجل التقليل من آثارها

  :النتائج من مجلة دراستنا عن توصلت أو متخضت حيث ، وتربية املرورية

 .املواطنني يف جمال حوادث املرورتساهم اإلذاعة بشكل كبري يف نشر الوعي بني  .1

 .يستمع معظم األفراد إلذاعة مستغامن وذلك لتعزيز الوعي والتعبري عن اإلهتمامات .2

 .األسباب الرئيسية حلوادث املرور تكمن يف السرعة الزائدة، وخمالفة قوانني املرور زيادة عن القلق وتعاطي الكحول .3

سنة فما فوق وذلك ناتج عن نقص الوعي  25املرور هي فئة من  أغلبية الفئات العمرية اليت تتسبب يف حوادث .4

 .والتهور يف السياقة

 .تلعب الربامج اإلذاعية دوراً فعاًال يف الوقاية من حوادث املرور .5

 .أغلب األفراد يستمعون إىل الربامج التوعوية لنشر الوعي املروري .6

 .من برامج وأفكار وإهتمامات تقضي على حوادث السريأغلبية األفراد إستفادوا من الربامج اليت تقدمها اإلذاعة  .7

 .تقوم اإلذاعة بتحسيس إذاعة اتمع خبطورة حوادث املرور عن طريق الربامج التوعوية .8

 .إن حوادث املرور تشكل هاجساً خطرياً ما ترتب عليه خسائر بشرية وإقتصادية .9

 .حوادث املرور تقوم اإلذاعة بوضع إسرتاتيجية إعالمية معتمدة من أجل حماربة .10

 .أغلبية األفراد يشاركون يف احلصة أحياناً خاصة إذا كان املوضوع يساهم يف نشر الوعي املروري .11

أغلبية األفراد كانت إقرتاحام هي التقليل من السرعة، إحرتام قوانني املرور، جتنب املخدرات ونشر برامج توعوية  .12

 .والتحسيس خبطورة حوادث املرور

  

  

  

  

  

  



  يــم العالي والبحث العلمــوزارة التعلي

 -مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

اإلنسانيةو  كلية العلوم االجتماعية   

  

  دور اإلعالم احمللي يف التقليل من حوادث املرور:االستبياندليل 

  )إذاعة مستغامن منوذجاً (
  

ختصص وسائل اإلعالم واتمع، بصدد إعداد  واالتصالأنا طالبة السنة ثانية ماسرت، علوم اإلعالم 

 ارتأينا، دراسة ميدانية بإذاعة مستغامن،دور اإلعالم المحلي في التقليل من حوادث المرورمذكرة خترج بعنوان 

، اإلذاعةذي يتطلب ميداناً حساساً ومهماً كأن تكون مؤسستكم حمطة لدراستنا امليدانية نظراً ألمهية املوضوع ال

لذا نرجو منكم اإلجابة على هذه . هو واسطتنا ملعرفة خلفيات املوضوع وجتلياته على أرض الواقع االستبيانذا كو 

  .األسئلة، علماً أن هذه املعلومات تستعمل لغرض علمي ال غري
  

  
  
  
  

  :المشرف األستاذ  :ةإعداد الطالب

  منصور خالد خوجة.د                                                            ين أمساءڤم �
  
  

  

  

    

  

  

  



  :السمات العامة

  فما فوق 31                 30-26                 25-20               : السن

  )ة(أعزب              )ة(متزوج         :الحالة المدنية

  جامعي                 ثانوي                 متوسط     :المستوى الدراسي

  

 :األسباب التي تؤدي إلى حوادث المرور: المحور األول �

  ما السبب الرئيسي إىل حوادث املرور يف رأيك؟ -

  خمالفة قوانني املرور              السرعة الزائدة        

  أسباب أخرى                    حالة الطرق       

  إذا كانت هناك أسباب أخرى أذكرها؟ -
........................................................................................................  
........................................................................................................  

  ما هي الفئة العمرية األكثر تسبباً حلوادث املرور؟ وكيف تفسر ذلك؟ -

  فما فوق 35                        35-25             سنة 25من أقل 

  :التفسير

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

  ما تقديرك لنسبة حوادث املرور؟ -

  متوسطة                        قليلة  

  كبرية جداً                        كبرية  

  هل لإلذاعة دور يف الوقاية من حوادث املرور؟ كيف ذلك؟ -
........................................................................................................  
........................................................................................................  

  
  
  
  



  .دور البرامج إلذاعية في الوقاية من حوادث المرور: المحور الثاني �

  هل تستمع إىل برامج إذاعية توعوية؟ -

  نادراً                 أحياناً                دائماً   

  هل تقدم اإلذاعة برامج توعوية للتقليل من حوادث املرور؟ -

  نادراً                أحياناً                 دائماً  

  مبعلومات عن حوادث املرور؟ هل تزودك الربامج إلذاعية -

  أحياناً                  ال                  نعم   

  بثة يف هذه الربامج؟نصائح املهل تطبق الن -

  أحياناً                  ال                  نعم  

  الربامج إلذاعية من حوادث املرور؟يف رأيك هل تقلل  -

  نادراً                نوعاً ما              نعم  

  ؟إلذاعية على حوادث المرورار البرامج آثا: المحور الثالث �

  ترغب يف تبين أفكار مسعتها من تلك الربامج؟ هل -

  ال                  نادراً               نعم  

  أي هذه األسباب تراها مناسبة للتوعية املرورية؟ -

  نشاطات ثقافية                 برامج تلفزيونية  

  حماضرات                    برامج إذاعية  

  ما هي اآلثار اليت خلفتها حوادث املرور؟ -  

  معنوية جسدية                            مادية 

  ما هي احللول اليت تقرتحها للتخفيف من حوادث املرور؟ -
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
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 : والتوصيات االقتراحات

من خالل معاجلتنا ملوضوع الدراسة ونزوًال للميدان قصد تشخيص الواقع املعاش ورصد الظاهرة، ولكون   

  .والتوصيات ال خترج عن اإلطار العلمي، وكذا عن موضوع الدراسة وآفاقه االقرتاحات

وسرب اآلراء حول دور اإلعالم احمللي يف التقليل  االستبياناليت قمت ا ومن خالل حتليل  ةال لدراسوتبعًا   

مشكالت مبثابة حلول لل االقرتاحاتحيث توصلنا يف ختام هذه الدراسة إىل جمموعة من من حوادث املرور، 

  :واملستمدة من واقع الدراسة البحثية واملتمثلة يف

 اليت ترتكز على اخلصوصية احملليةعلى إذاعة مستغامن احمللية أن تقدم برامج جديدة تواكب التطورات احلاصلة  �

 .وعليها أن تقدم براجمها على مستوى الشبكة العنكبوتية وخاصة يف ظل التكنولوجيا احلديثة

على منهجية متسلسلة تستجيب  باالعتماد بتطوير مضامني الربامج املعروضة على اإلذاعة أكثر االهتمام �

لتكون نسبة اإلصغاء للمستمعني  لتطورات تبدأ بتشخيص الوضع الراهن ومن مت حتديد القضايا واألهدافل

 .لسالمة املروريةللمشاركة الفعالة يف هذا الربنامج املطروح والسيما الربامج اليت تتعلق با اشتياقاأكثر 

 .ظاهرة حوادث املرور مستقبالً  وبالتايل مواجهة حتدياتتكثيف الربامج التوعوية ضمن شبكتها الرباجمية  �

إلصغاء للربامج أوقات بث الربامج اإلذاعية حبيث يتسىن للمستمعني التفرغ التام من أجل ا إعادة النظر يف �

 .حوادث املرور أجل الوقاية والتوعية من ظاهرةخاصة إذا كان من 

جمموع اجلهود وخمتلف التخصصات  فوتكاث حتسيسيةوالقيام بدورات  تكثيف الدراسات العلمية واحلقلية �

 .األمن والسالمة يف الطرقات لتحقيقالتصدي هلذه الظاهرة  العلمية يف

حوادث املرور وذلك بوضع خطة  يف دراسة موضوع واالستمرارضرورة تكثيف مثل هذه الدراسات العلمية  �

 رو دو دور كل مؤسسة ومصلحة  ٌتربزإعالمية وطنية شاملة يف التوعية والوقاية للحد من حوادث املرور 

 .أيضا واطنامل

 .ترقية الرتبية املرورية وإدراجها يف الربامج املدرسية مع توفري الوسائل البيداغوجية الالزمة �

 .جديدة وبضوابط متينة قوانني مروريةباستصدار الطرقات واملركبات  تفعيل آليات الصرامة واملراقبة يف �

 صياغة الربامجو وإشراكه يف إنتاج من خطورة حوادث املرور  برجمة لقاءات ودورات مع اتمع املدين لتوعيته �

 .اإلذاعية
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  :الخاتمـــة  
  

يف جمتمعنا، يتعني على  جسيمةأمام األعداد املخيفة لظاهرة حوادث املرور وما ينتج عنها من أضرار مادية وجسدية   

وجيب يف املقام األول أن تضطلع القوة العمومية . أمن الطرق انعدامالسلطات العمومية بذل جهود إضافية جديرة ملكافحة 

حبزم و إرادة قويتني سهر ما كمؤسستني قانونيتني من أجل ال بدور هام جدير) الدرك واألمن الوطنيني( مبختلف فصائلها

  .  اد الوطينلتوفري األمن عرب الطرقات و حماربة هذه اآلفة اليت تفتك بأرواح املواطنني و تثقل كاهل االقتص

قانون املرور من القوانني اهلامة، اليت حترص على تنظيم سلوك اتمع قصد احملافظة على أرواح الناس  وباعتبار  

كما أنه ال تتجسد مواكبة أحكام قانون . وأمواهلم، فهو بذلك ينشئ عالقة وطيدة بني األمن العمومي واتمع بكل شرائحه

، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم السمعية والبصرية قصد وانضباطهمف املرغوب إال بعناية اجلميع املرور وتطبيقاته وحتقيق اهلد

توفري احلد األدىن من األمن القانوين وجيب أن تكون أحكام القانون الناظم حلركة املرور وأمنها وسالمتها ميثاق وتعامل 

  .التعسف لصون سالمته وحياته وحيتمي ما الفرد ضد واالجتماعيةتتحصن ما القيم اإلنسانية 

إن موضوع حوادث املرور يكتسي أمهية بالغة نظرًا إىل تأثريه على حياة املواطن بصفة خاصة وعلى النشاطني   

  .هلذا تتطلب دراسته عناية كبرية للبالد بصفة عامة، واالجتماعي االقتصادي

والتحليل لدور اإلعالم احمللي  واالستطالعوصف يف ختام هذه الدراسة اليت حاولت من خالهلا التطرق بشيء من ال  

عليها،  اليت اعتمدتاملعطيات واإلحصائيات  يفيف التقليل من هذه الظاهرة ملعرفة نسبة خطورا وتفاقمها، هذا ما وجدته 

ظ أنه رغم كل عدة إجراءات وتدابري خاصة بالوقاية من احلوادث من قبل اإلذاعة احمللية، لكن املالح كذلك اختاذمع هذا مت  

عدد احلوادث  وارتفاعاهودات املبذولة بقيت غري كافية، وخري دليل على تلك اإلحصائيات اليت توضح مدى تزايد 

اجلسمانية، مما يستوجب إعانة وسائل اإلعالم للهيئات املعنية بأمر أمن الطرق وذلك من أجل الوصول إىل سياسة وقائية 

ألن . وإعالمية مدروسة وموضوعية للقضاء على الظاهرة اليت حصدت معها املئات من األبرياءجادة قائمة على معايري قانونية 

دور وسائل اإلعالم يف التوعية املرورية يعد من أهم األدوار للتخفيف من حدة حوادث املرور، والسيما إذا عملت وسائل 

فيمكن لإلعالم احمللي معاجلة املشاكل  ،والتحسيس اإلعالم مع كل اهليئات املختصة لتسطري برامج عملية إعالمية للتوعية

الطرق وميكن للمؤسسات املهتمة مبوضوع الوقاية من حوادث املرور  باستعمالاملختلفة ومن بينها الظواهر املتعلقة  االجتماعية

  .أن تعمل باملشاركة مع اإلذاعة قصد إعداد وبث حصص إذاعية توعوية وحتسيسية تشارك فيها كل اهليئات املختصة

  

  
   



  الجـــداولقائمــــة �

  
  

 الصفحة اسم الجــدول الرقم

01  
  

  40  يوضح درجة اخلطورة واألعراض حسب نسبة الكحول

02  
  

  41  يوضح األسباب املتعلقة بالعامل البشري يف حوادث املرور

  43  2003يوضح األسباب املتعلقة باملركبة يف حوادث املرور لسنة   03

  43  يوضح األسباب املتعلقة باحمليط يف حوادث املرور  04

  71  يوضح سن أفراد العينة  05

  71  يوضح احلالة املدنية ألفراد العينة  06

  72  يوضح املستوى التعليمي ألفراد العينة  07

  73  ما السبب الرئيسي حلوادث املرور يف رأيك؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  08

  73  إذا كانت هناك أسباب أخرى فما هي يف رأيك؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  09

ما هي الفئة العمرية األكثر تسببًا يف حوادث املرور؟وكيف تفسر : يوضح اإلجابة عن السؤال  10
  ذلك؟

74  

  74  ما تقديرك لنسبة حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  11

  75  هل لإلذاعة دور يف الوقاية من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  12

  76  يف الوقاية من حوادث املروردور الربامج اإلذاعية   13

  76  هل اإلذاعة برامج توعوية للتقليل من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  14

  77  هل تزودك الربامج اإلذاعية باملعلومات عن حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  15

  77  الربامج؟هل تطبق النصائح املبثة يف هذه : يوضح اإلجابة عن السؤال  16

  78  هل تقلل الربامج اإلذاعية فعًال من حوادث املرور؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  17

  79  هل ترغب يف تبين أفكار مسعتها يف تلك الربامج؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  18

  79  أي هذه األسباب تراها مناسبة للتوعية املرورية؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  19

  80  ما هي اآلثار اليت خلفتها حوادث املرور ؟: اإلجابة عن السؤاليوضح   20

  80  ما هي احللول اليت تقرتحها للتخفيف من حوادث املرور ؟: يوضح اإلجابة عن السؤال  21
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