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تحلیل بعض عوامل االستھداف لحوادث المرور
-دراسة میدانیة لدى سائقي مدیریة األشغال العمومیة لوالیة ورقلة-

علي كشیرد
تخصص علم النفس عمل وتنظیم

:المقدمة
تضاعفت حوادث الطریق وتزایدت نتیجة لتطور الصناعة واتساع آفاقھا وأصبحت حمایة القوى العاملة 

مشكلة جدیرة بالدراسة من ھده الحوادث
كما أن ما تتركھ الحادثة في نفس العامل من شعور بالخوف واالضطراب وعدم اإلحساس باألمان واالستقرار من 
جھة وكذلك التكالیف والتعویضات التي تتحمل أعباءھا الدولة والمؤسسات الصناعیة تشكل دافعا أساسیا في 

نتقل االھتمام باإلنتاج إلى االھتمام بحمایة العاملین السیما بعدما السعي لدراسة الحوادث وأسبابھا وبعد ما ا
اتضحت أھمیة العامل السیكولوجي سببا رئیسیا في نشوء الحوادث 

:إشكالیة البحثوسنحاول في ھده الدراسة إلقاء الضوء على بعض العوامل المتصلة باالستھداف لحوادث المرور 
ه الظاھرة ولعل من أھمھا تلك التي تعود إلى عوامل تقنیة كحالة لقد تعددت العوامل المتسببة في ھذ

الطرقات وأخرى میكانیكیة متمثلة في وضع المركبات وأخرى بشریة و التي تعتبر األكثر تسببا في وقوع 
كتعدیل قانون المرور و , ورغم المجھودات المبذولة و اإلجراءات المتخذة لمواجھة ھذه الحوادث, الحوادث
.إال آن ھذه اإلجراءات  لم تحقق الھدف المنشود....المراقبة التقنیة المركبات وغیرھا إجباریة

إلى وضع مما أدى إلى التفكیر في دراسة سیكولوجیة للسائقین مكملة لتلك اإلجراءات، وھذا من اجل الوصول
.لمنح رخصة السیاقةprofileصفیحة نفسیة 

مرات أو أكثر من مرتین فان 3تھدف ھو الشخص الذي وقع في الحادث وخالفا للدراسات التي تعتبر المس
المستھدف في ھذه الدراسة ھو الذي نتوصل إلى تحدیده من خالل ھذه الدراسة ،ومن خالل مجموعة من العوامل 

:، وللوصول إلى تحلیل ھذه العوامل طرحنا التساؤل التالي
 ؟االستھدافما ھي العوامل التي یتكون منھا

نھدف من خالل دراستنا ھذه إلى محاولة التعرف على المستھدفین ، وعلى السمات المعینة :أھداف الدراســة-/
ویمكن حصر . ومدى انعكاس ھذا االستھداف على إنتاج العامل. التي تمیزھم عن غیرھم من غیر المستھدفین

:أھداف ھذا البحث في النقاط التالیة
الكشف عن السمات الشخصیة الممیزة للمستھدفین وث والعمل على توجیھھمالتعرف على المستھدفین للحواد-

للحوادٍث 
في االعتبارالصناعي إلى ضرورة أن یؤخذ وضع العامل النفسيالقائمین والمسئولین عن األمنلفت نظر-
.إعداد بطاریة من االختبارات النفسیة تفید عند استخدامھا في اختیار السائقین المناسبین-

:التعاریف اإلجرائیة للمتغیرات-
العامل الذي وقع في الحادث ثالثة مرات أو أكثر وحصل على درجات منخفضة في سمات : المستھدف للحوادث

.سةاالشخصیة المق
الحادثة تقع في طریق مفتوح للسیر وتتضمن «: إن ) O.M.C(تعتبر المنظمة العالمیة للصحة : حادث المرور-

» ي حالة تحرك و تتسبب في أضرار مادیة أو جسدیةعلى األقل سیارة ف
).61، ص 1991بوظریفة حمو ، (

وقد تناول االستھداف للحوادث عدد من علماء النفس الذین درسوا سلوك :تعریف االستھداف بالحوادث-
: من أوائل علماء النفس الذین درسوا نزعة االستھداف وعرفھ على انھMARBEویعد مارب , الحوادث

»استعداد ثابت إلى حد ما للتورط في الحوادث«
و بالتالي یمكن اعتماد ھذه الخصائص في بناء تعریف الستھداف یفي بأغراض بحثنا فحواه أن االستھداف 

استعداد نفسي یقوم على مجموعة من العوامل و السمات النفسیة التي تقیسھا االستبانة المعدة لھذا : للحوادث 
. الغرض

و یندرج تحتھا: العوامل النفسـیة 1:و المتمثلة في مایلي :عوامـل االستھـداف-
االكتئاب-الغضــــب-التـو تــر-االنفعـــال-القلــــق : العــــدوانیة-

لى النفسالسیطرة ع-الثقة بالنفـس -التعب المھني -الخمول النفســــي-حب العمـــــل
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البسـاطـــة القـدرة على ) النرجسیة(نفسحب ال-القدرة على الصبر-الشجاعـــــة -السیطرة على األعصاب
اتخـاذ القـرارات

:و المتمثلة في ما یلي  :العوامــــل المعرفیــــة-2
المعرفة المیكانیكیــــة-التركیـــز-الذاكــــــــرة-
لقد تم إحصاء ھذه السلوكات في إطار أعمال معھد علم النفس العمل من طرف :ئیةالسلوكات الالوقا-3
:و حددت ھذه السلوكات الغیر أمنیة على النحو التالي) 1968برانزوویك (

نقص في المعلومات حول حركة و...)المكابح، حالة العجالت(نقص االھتمام بأمن السیارات -
حمولة زائدة أو سیئة وعدم احترام مبدأ األولویةوتباه ونقص االنالتفریط في السرعةوالمرور

.االحترام الغیر كافي للقواعد. للسیارات
:أنواع الحوادث /

یتم ترتیب وتصنیف الحوادث بناءا على ثالثة أسس رئیسیة إما على أساس طبیعیة و نوع الحادث، أو مسبباتھ، أو 
:  فقا لما یليو بھذا الشكل تصنف الحوادث و. اآلثار الناجمة عنھ

أو حوادث جسیمة و . تصنیف الحوادث حسب نوعھا إلى حوادث مرور وحوادث مناجم، و حوادث طائرات-1
.أخرى غیر جسیمة

وحیث تختلف ھذه اإلضرار . تصیف حسب أثارھا إلى حوادث أدت إلى حدوث أذى وإضرار لألشخاص -2
. س أو األعضاء أو تشویھ أو الوفاةحسب درجة اإلصابة، فقد یحدث حروق أو كسور أو فقد الحوا

وتصنیف الحوادث حسب المسببات إلى حوادث راجعة إلى عوامل إنسانیة كالطیش و التھور أو الالمباالة أو -3
أو تلك التي ترجع إلى عوامل بیئیة كسقوط ...الشرود الذھني أو ضعف مستوى الذكاء أو نقص الخبرة أو المعرفة

و عدم نظافة األرضیة مما یترتب عن ذلك سقوط العامل أو بسبب تلف أو خلل مفاجئ أشیاء، أو حدوث انفجار، أ
.باآلالت

:نتائج حوادث المرور/
نظرا لما تسببھ الحوادث من أضرار في الممتلكات و أذى لألشخاص و ما یترتب عن ذلك من تكالیف، 

ألضرار التي حدثت بالممتلكات باإلضافة سواء المتعلقة بدفع التعویضات للعامل المصاب، أو عالجھ، و إصالح  ا
وما یترتب عن ذلك من زیادة تكالیف اإلنتاج و كذلك التأثیر على معنویات . إلى الوقت الضائع بسبب الحوادث

األفراد كل ھذا یدفع اإلدارة أو المسؤولین إلى ضرورة التعرف على أسباب الحوادث واتخاذ ما تراه من حلول 
.قباللمنع وقوع الحوادث مست

:      التكالیف االقتصادیة:كما یمكن التمییز بین مكونات ھذه التكالیف كما یلي
السیارة وتكالیف التكالیف اإلداریة وتكالیف العالج الطبي والخسائر اإلنتاجیة
الخ األضرار...وتتمثل في عدد القتلى والمعاقین وغیرھا من الجروح و اإلصابات و الكسور:الخسائر البشریة

المادیة و المعنویة ألھل الضحیة الخسائر الناجمة عن إجراءات التكفل الضحیة
: الدراسة المیدانیة / 
تم اختیارنا المنھج الوصفي التحلیلي لدراسة المشكلة موضوع بحث :منھج الدراسة -

عینة من عمال تم تطبیق ھذه الدراسة على: عینة الدراسة الستطالعیة :إجراءات الدراسة االستطالعیة -
الخصائص سائق تم اختیارھم بطریقة مقصودة 16مدیریة األشغال العمومیة بورقلة وتتكون ھذه العینة من 

:الصدق العاملي-:السیكومتریة لألداة 
الذي نفترض أنھ یقیسھ ، فكلما كان التشبع factorاإلختیار بالعامل LOADINGویقصد بھ مدى تشبع 

یرا كلما أدى ذلك على ارتفاع مستوى صدق االختباركب
)150، ص 2003الحفیظ مقدم، . ع( 

للتأكد من ثبات االستبیان استخدمنا كل من التجزئة النصفیة و معامل الفاكرومباخ:الثبات-
:أداة جمع البیانات -

:بالنسبة للعوامل النفسیة- أ
ع الكافي .س الذكاء والقدرات الشخصیة لـ د اسماعیل عبد الفتاح قمنا باستخدام مجموعة من االختبارات لقیا

: وكانت مقسمة على أساس أبعاد العوامل النفسیة المدرجة في ھذ البحث حیث كان التقسیم كاآلتي
09 سؤال یقیس الشجاعة 17/ أسئلة تقیس الخمول النفسي.
11 سؤال یقیس القدرة على الصبر 11/سؤال یقیس القلق.
16 سؤال یقیس الغضب 20/سؤال یقیس السیطرة على األعصاب.
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14 سؤال یقیس االكتئاب17/سؤال یقیس العدوانیة
12االنفعالسؤال یقیس 25/سؤال یقیس التوتر.
06 البساطةسؤال یقیس 16/أسئلة تقیس التعب.
06النفسسؤال یقیس حب 11/أسئلة تقیس حب العمل.
09سؤال یقیس السیطرة على النفس14/لثقة بالنفسأسئلة تقیس ا.
09 القراراتأسئلة تقیس القدرة على اتخاذ.

:بالنسبة للعوامل المعرفیة -ب
سؤاال مقسمة على أساس أبعاد العوامل المعرفیة المدرجة في ھذا البحث وكان التقسیم ) 38(تكونت من 

أسئلة تقیس المعرفة 10/ ل یقیس القدرة  على التركیز سؤا11/ سؤال یقیس قوة الذاكرة 17:كما یلي 
.المیكانیكیة 

:بالنسبة للسلوكات الالوقائیة -ج
سؤال مقسمة على أساس مجموعة من المؤشرات ، والمؤدیة إلى وقوع 19قمنا ببناء استبیان یتكون من 

المدنیة من خالل متابعة النتائج حوادث المرور والمتحصل علیھا من مصالح الدرك الوطني  وكذلك الحمایة 
.ورصد وتدخالت كل من المصلحتین على مدار سنة

:إجراءات الدراسة األساسیة -
وتم إجراء ) ورقلة ( حددنا میدان الدراسة في مدیریة األشغال العمومیة :مكان أو میدان الدراسة -1

.2007الدراسة خالل الفترة الممتدة بین شھر مارس إلى شھر ماي 
تعد العینة ضروریة في إجراء البحوث المیدانیة لتمثیل المجتمع األصلي قدر المستطاع :عینة الدراسة -2

لذلك فإن عینتنا المختارة تكونت من مجموعة من السائقین وھي عینة شاملة تمثل جمیع السائقین لدى 
)D.T.P ( المؤسسة سائق من ھذه44وتم االختیار للعینة بطریقة مقصودة حیث اخترنا

:الفرضیة العامةنتائج ومناقشة عرض -
".یتكون االستھداف من العوامل النفسیة والمعرفیة والسلوكات الالوقائیة: " الفرضیة العامة

ومن خالل النتائج المتحصل علیھا ومن خالل درجات التشبع القویة والتي تراوحت بین
ة المدرجة في عملیة االستھداف، ویعتبر ھذا مؤیدا وھذا یعني تدخل جمیع العوامل النفسی) 0.98و0.40(

للدراسات السابقة التي بینت أن السمات النفسیة عنصر مھم في عملیة االستھداف، كدراسة سیفرز التي أشارت 
التوترات، : إلى أھم الخصائص الشخصیة التي ترتبط بالمعدل العالي لالستھداف للحوادث وھي

إذ وجدان المستھدفین للحوادث تمیزوا بعدد hanھانوكذلك نتائج دراسة ) 1979.طھ(االكتئاب،الحساسیة الزائدة
أي أن .عدم االتزان،االنفعالي، المیل للمخاطرة ،عدم القدرة على الصبر والتحمل: من السمات الشخصیة وھي 

واقعنا على وھذا ما یمكن مالحظة في.العوامل الشخصیة و المتعلقة بالفرد عنصر مھم في تكوین االستھداف
.سلوكات السائقین التي یمیزھا الغضب والقلق وأحیانا السلوكیات العدوانیة والتي غالبا ما تنتھي بالحوادث 

كما أن العوامل المعرفیة ذات دور بالغ األھمیة على االستھداف، فمھمة السیاقة تتطلب التركیز الذي 
الیومیة ذات أثر بالغ في معرفة الظروف ومختلف یساعد في الفھم ومعرفة وإدراك الخطر كما أن الذاكرة

.المنبھات الخاصة بحركیة السیر وصیانتھا وكذلك معرفة السائق بأجزاء وتفاصیل الخاصة بالمبینات والمیراث
كما أن تعدد المنبھات بما فیھا الداخلیة الخاصة بالمركبة والخارجیة المتمثلة في الطرق واإلشارات 

م معھا واتخاذ اإلجراءات یرة،والتي تتطلب قدرا عالیا من التركیز من أجل التكیف السلالمروریة وكذلك الما
المناسبة إزاء ھذه المثیرات والتي تضمن للسائق التواصل مع الطریق ومستعملیھ وعلى سبیل المثال أن السائق 

الطریق من خالل وكذلك التواصل مع مستعملي. یتذكر بعض اإلشارات المروریة حتى في حالة عدم وجودھا
.اإلشارات واألضواء

إن السلوكات الوقائیة تدخل في عملیة االستھداف بما فیھا عدم االحترام للقوانین المروریة اإللزامیة 
.ة في حوادث المرورببوالتجاوزات وكذلك السرعة المفرطة والتي تعتبر من مؤشرات مس

النفسیة والمعرفیة و السلوكات الالوقائیة  ونقول أن االستھداف ما ھو إال عبارة عن بعض العوامل
والسمات الشخصیة لإلنسان ال تتغیر في معظمھا بمرور الزمن واإلنسان یكتسب ھذه السمات منذ مراحل  الطفولة 

یزول ومنھا یثبت وإن كل السمات  یكون لھا أثر بالغ سيء حین ما تصل إلى مرحلة االضطراب یؤدي مافمنھا 
إلى الوقوع في حادث مرور كما أن القلق  الذي  تؤدي ر  بعض  السلوكات الالوقائیة والتي قد بالسائق  إلى إظھا

یكتسي عدة مظاھر كالذھول  الھیجان االرتباك كما ذكر في الجانب النظري من الدراسة وكما أن القلق ینعكس  
معرقالت السیر والموانع على السائق من خالل السلوكات الالوقائیة كالسرعة المفرطة وعدم التكیف مع 
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والحواجز كاألضواء واالنحرافات وعدم التكیف ال یعود إلى السن  فقد تكون أالستجابات  مماثلة عند مختلف 
األعمار كما أن للتوتر أعرض فیزیولوجیة  كخفقان القلب و مشاكل التنفس ورعشة الیدین و التي تنعكس على 

للغضب الذي یجعل اإلنسان في حالة تھیج عصبي و الذي یفقده التركیز مھمة السیاقة بصفة مباشرة، وكذلك الشأن 
كما إن التعب یؤثر على القدرة . و كذلك عدم القدرة على السیطرة على األعصاب، وھذه السمات ال تتأثر بالسن

شجاعة تمنح العضلیة للسائق و بالتالي عدم القدرة على مواصلة السیاقة بطریقة سلیمة، كما إن الثقة بالنفس و ال
العائق القدرة على التحكم و الضبط و الجرأة في بعض المواقف و مجابھة المخاطر و كذلك الشأن بالنسبة للسیطرة 

.   على النفس و التي ال تتمیز بفئة عمریة معینة
الدرك الوطني، الشرطة، الحمایة (مصالح 2006ومن خالل اإلحصائیات الوالئیة لحوادث المرور لسنة 

حادث  و عدم احترام قوانین المرور تسببت في 146التي تشیر إلى إن العوامل الشخصیة تسببت في ) یةالمدن
حادث و ھي تمثل السلوكات الالوقائیة، كما إن السرعة المفرطة تحتل المرتبة األولى في إحصائیات الثالثي 187

.2006ات الدرك الوطني لسنة حسب إحصائی% 23حادث أي ما نسبة ) 21(األول من ناحیة عدد الحوادث 
584حیث سحبت 2006رخصة سیاقة سنة 1731ومن ناحیة أخرى نجد إن الجنة الوالئیة قد سحبت 

في ) المعاینة بالرادار(رخصة بسبب تجاوز السرعة المرخصة 248بسبب عدم استعمال حزام األمن، و سحبت 
. رخصة سیاقة بسبب السیاقة في حالة سكر 20حین سحبت 

ومن خالل ھذه اإلحصائیات و إسقاطھا على ھذه الدراسة یتأكد إن االستھداف یتكون من ھاتھ العوامل أي النفسیة 
. و المعرفیة و السلوكات الالوقائیة

من خالل ھذه الدراسة نخلص إلى أن االستھداف عملیة تشخیصیة من أجل الكشف عن : خالصة واقتراحات
و استغاللھا في صیانة السائقین و العاملین بصفة عامة من اجل ) قلیة، السلوكیةالنفسیة، الع(السمات الشخصیة 

.التقلیل من حوادث المرور
:من خالل ما توصلنا إلیھ من نتائج نقترح

لفت نظر القائمین والمسئولین عن الموارد البشریة و األمن الصناعي أن یؤخذ الوضع النفسي للسائق والعامل -
.مما ھو علیھعلى حد السواء أكثر

.االستفادة من الدراسات التطبیقیة من اجل التقلیل من حوادث المرور-
المتابعة الصحیة والنفسیة للسائق -
.إعداد بطاریة نفسیة تفیدنا في اختیار السائقین المناسبین-
. إضافة اختبارات نفسیة مكملة لالختبارات التقنیة لمنح رخصة السیاقة-

:قائمة المراجع 
مركز اإلسكندریة طبعة،دون والشخصیة،الذكاء اختبارات،2001ماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، إس-1

.مصرللكتاب، 
، دراسة عن أسباب حوادث المرور في الجزائر ، بدون طبعة ، مركز الطباعة 1991بوظریفة حمو، -2

.لجامعة الجزائر ، الجزائر 
بدون طبعة، دار النھضة وعالمیة،الصناعي بحوث عربیة علم النفس سنة،بدون النیل،محمد السید أبو -3

.بیروتوالنشر،العربیة للطباعة 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، اإلحصاء والقیاس النفسي التربوي ، الطبعة2003عبد الحفیظ مقدم، -4

.الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر 


