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استراتيجية اإلعالم األمني وآليات ترسيخ ثقافة التوعية والوقاية
المرورية
دراسة ميدانية على عينة من السائقين بوالية سطيف
الممخص:

تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور اإلعالم في تحقيق التوعية المرورية والعالقة القائمة بين اإلعالم واألمن والجيود
المتكاممة بينيما في التخفيض من ظاىرة حوادث المرور ،وذلك من خالل التركيز عمى االستراتيجيات التي تتبناىا األجيزة األمنية
في تعامميا مع وسائل اإلعالم كآليات مساىمة في ترسيخ ثقافة التوعية المرورية لدى الشباب السائقين بوالية سطيف عموما
والوقاية من حوادث المرور عمى وجو الخصوص.
وقد تم توزيع آداة االستبيان عمى عينة عشوائية من الشباب السائقين ،حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم األمني
قد ساىمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الثقافة األمنية لدى السائقين الشباب وذلك بنسبة  ،%65كما أن استراتيجية الشفافية قد
احتمت المرتبة األولى من مجموع االستراتيجيات التي تتبناىا األجيزة األمنية في تعامميا مع وسائل اإلعالم.
الكممات المفتاحية :االستراتيجية -اإلعالم األمني-التوعية المرورية-الوقاية المرورية – حوادث المرور.
Abstract

This study aims to try to highlight the role of the media in achieving Traffic awareness and the Relationship between
information security and integrated efforts in the reduction of Traffic accidents, and that by focusing on the strategies
adopted by security agencies in their dealings with the media as a contribution to Traffic awareness culture among young
drivers generally Sétif and prevention of Traffic accidents in particular.
The survey instrument was distributed to a random sample of young drivers, where the results of the study found that the
media greatly contributed to security in upgrading security culture among young drivers by 65%, and that the strategy of
transparency ranked first in total strategies adopted by security agencies in their dealings with the media.
Keywords : strategy-security media-Traffic awareness-road Traffic - accidents prevention.

مقدمة
إن الناظر إلى أحوال العصر وما فيو من تغيرات وتطورات ،يجد أن اإلعالم أصبح يشكل محو اًر أساسيا في حياتنا اليوم

خاصة مع تعقد الحياة وبروز الصراعات والنزاعات التي ولدت بفعل العولمة ،لتبرز الحاجة إلى اإلعالم باعتباره مرآة عاكسة لما يستجد

عمى ساحات الحياة المعاصرة لكونو مرتبط بمجاالت عديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وحتى أمنية.

وبناءًا عمى ىذا فإن اإلعالم األمني يعد أحد أشكال اإلعالم المتخصص الذي ظير حديثاً عمى الساحة اإلعالمية بشكل عام

وفي المجال األمني بشكل خاص حيث يمثل الدعامة التي تتخصص في إعداده األجيزة األمنية ،قصد تنوير المواطن وبث الوعي
األمني عن طريق البرامج الوقائية والعالجية اعتمادًا عمى جممة من الوسائل كالندوات والمحاضرات التي تتيح لمجميور فرصة لمحوار

والنقاش حول مختمف المواضيع األمنية ،إلى جانب تنظيم الحمالت التحسيسية والمعارض التوعوية التي تستيدف في المقام األول إلى

تدعيم العالقات اإليجابية بين اإلعالم والجياز األمني ،إلبراز جيود ىذه األخيرة من أجل كسب ثقة وتعاون المواطنين في مقابل إيصال

رسالة لمتوعية ووقاية المجتمع من الجريمة المرورية التي باتت من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الكثير من الضحايا خاصة في

اآلونة األخيرة ،إذ تشير األرقام واإلحص ائيات إلى االرتفاع الرىيب ليذه الظاىرة ،األمر الذي يتطمب ضرورة تدخل كل الجيات المعنية
سواء كانت رسمية أو غير رسمية في الحد من ىذه الظاىرة المنتشرة من أجل الحفاظ عمى أمن وسالمة كل من الفرد والمجتمع.

I

مشكمة الدراسة وفرضياتيا
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يشيد العالم اليوم العديد من اآل فات االجتماعية التي تيدد أمن وسالمة اإلنسان والمجتمع ،ولعل من أبرزىا مشكمة حوادث المرور

التي أصبحت من أىم المشاكل التي تواجو دول العالم ناىيك عما تسببو من خسائر مادية وبشرية ضخمة تشكل عبئا كبي ار عمى عاتق
المواطن والدولة ومؤسساتيا عمى حد سواء لذا كان لزاما عمييا االعتماد أكثر عمى الطرق والوسائل العممية المدروسة إليجاد حمول ليذه
المشاكل والتخفيف من حدتيا ومن أثارىا السمبية التي تعود عمى الفرد والمجتمع

وىذا ما تؤكده المنظمة العالمية لمصحة أن حوادث المرور تقتل حوالي  1,3مميون شخص سنويا ،وىذا إن دل عمى شيء فإنو

يدل عمى ارتفاع الخسائر البشرية ،فإذا نظرنا في األسباب نجد أن العامل البشري والمتمثل في فئة الشباب التي تعتبر من أكثر الفئات

تعرضا ل حوادث المرور األمر الذي يتطمب إعادة تشخيص مكمن الخمل ومحاولة العمل عمى إرساء آليات عممية لتفعيل دور مختمف
الفاعمين االجتماعيين من أسرة والمدرسة ومساجد ووسائل اإلعالم ومدارس تعميم السياقة ومؤسسات األمنية والجمعيات األمر الذي

فعال في نشر ثقافة الوقاية المرورية تتماشي واىتمامات وانشغاالت الدولة والمجتمع عمى
يستدعي بناء استراتيجية فعالة تساىم بشكل ّ
حد سواء حيث تبدأ من داخل األسرة والمدرسة من خالل تقديم رسائل إعالمية توعوية قوية وىادفة تدعم االستراتيجية المرجوة لتحقيق
نتائج مرضية تستعين بيا األجيزة األمنية في سبيل تحقيق التوعية والوقاية المرورية بالجزائر.

ومن ىذا المنطمق فإن ىذه الدراسة تحاول أن تطرح كل األسئمة التي ثارت في الفترة األخيرة بشأن الظاىرة المرورية في الجزائر

عموما وفي والية سطيف عمى وجو الخصوص  ،حيث تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة من حيث عدد حوادث المرور ،بحكم الكثافة
السكانية وارتفاع عدد المركبات ،لذا كان البد من إعادة النظر في ىذه الظاىرة من خالل التركيز عمى زاوية ميمة أال وىي اإلعالم

األمني كاستراتيجية وقائية يمكن من خالليا رؤية الظاىرة عن كثب وتجمياتيا وبيان أسبابيا واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة

لمعالجتيا وذلك لدعم وتعزيز العالقة القائمة بين اإلعالم والجياز األمني في سبيل ترسيخ ثقافة التوعية والوقاية المرورية ومحاولة

تعميميا عمى كل شرائح المجتمع وباألخص شريحة الشباب  ،وليذا السبب ارتأينا إلى طرح التساؤل الرئيسي اآلتي:
 كيف يساىم اإلعالم األمني في نشر الوعي المروري لدى الشباب السائقين بوالية سطيف؟وقد انبثق من ىذا التساؤل الرئيسي جممة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 -ماىي العوامل المؤدية لحوادث المرور بالجزائر؟

 -ىل وسائل اإلعالم األمني تمعب دو اًر فعاالً في نشر التوعية المرورية لدى الشباب السائقين؟

 ماىي أىم االستراتيجيات اإلعالمية التي تتبناىا مصالح ا ألمن في التخفيض من حوادث المرور من وجية نظر المبحوثين؟-

1

ماىي األدوار التي تقوم بيا الجيات المعنية بالتوعية والوقاية المرورية بالجزائر؟
فرضيات الدراسة

تعتبر الفرضية العممية ىي عبارة عن تفسير أو حل محتمل لممشكمة التي يدرسيا الباحث ،ولكن صحتو تحتاج إلى تحقيق واثبات،
ولذلك يستخدم الباحث الوسائل المناسبة لجمع الحقائق والبيانات التي تثبت صحة الفرض أو تدحضو.

الباحثة بصياغة مجموعة من الفرضيات التالية:

()1

ومن ىذا المنطمق قامت



ىناك عالقة وثيقة بين المستوى التعميمي لممبحوثين ودرجة الوعي المروري لدى السائقين الشباب.



تؤدي وسائل اإلعالم دو ار فعاالً في دعم أنشطة مصالح األمن في الوقاية والتوعية من حوادث المرور بالجزائر.



تساىم استراتيجيات اإلعالمية المنتيجة من طرف مصالح األمن في توعية الشباب السائقين من حوادث المرور.



كمما زاد االىتمام بتكثيف الحمالت التحسيسية عبر وسائل اإلعالم كمما قل ارتكاب حوادث المرور من طرف السائقين الشباب.

2

أىمية وأىداف الدراسة
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يستمد ىذا البحث أىميتو من الدراسة الميدانية كونو يعالج موضوعا يتسم بالجدة والحداثة ،بالرغم من أن العديد من الدراسات

واألبحاث قامت بدراسة موضوع حوادث المرور إال أن ىذه ا لدراسة قد ركزت عمى آليات جديدة في تحقيق التوعية والوقاية المرورية

حيث تجسدىا استراتيجية اإلعالمية تعتمدىا المؤسسات األمنية في سبيل التقميل من حوادث المرور في الجزائر عموما وفي والية

سطيف خصوصا.

تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يؤديو اإلعالم األمني ،في التوعية والوقاية من حوادث المرور ،حيث ينبثق

من ىذا اليدف مجموعة من األىداف الفرعية تتمثل فيمايمي:

 الكشف عن دور اإلعالم في تحقيق التوعية األمنية المرورية.-

تسميط الضوء حول أبرز االستراتيجيات اإلعالمية التي تتبناىا األجيزة األمنية في سبيل تحقيق الوقاية المرورية.

محاولة الكشف عن العالقة القائمة بين اإلعالم واألمن والجيود المتكاممة بينيما في التخفيض من أثر حوادث المرور.

 التعرف عمى أىم الوسائل اإلعالمية التي تس اعد عمل األجيزة األمنية في نشر رسالة التوعية المرورية لكل شرائح المجتمع عموماوشريحة الشباب السائقين عمى وجو الخصوص.

3

تسميط الضوء عمى مختمف األدوار التي تقوم بيا الجيات المعنية سواء كانت رسمية أو غير رسمية في التوعية والوقاية المرورية

وبالتالي محاولة تثمين كل ىذه األدوار في سبيل التقميل من ارتكاب حوادث المرور بالجزائر.
تحديد مفاىيم الدراسة

االستراتيجية

نظ ار الرتباط مفيوم االستراتيجية بنجاح المؤسسة ومستقبميا ،شكل مصطمح االستراتيجية وحدة حقل دراسة لمعديد من الباحثين
فتعددت أفكارىم بتعدد اتجاىاتيم وىي:

"عبارة عن طرائق التي تتعمق بالمفاىيم العممياتية وسياقات العمل أو الطرائق المستخدمة لموصول إلى نيايات المحددة لتصبح

المعادلة الخاصة باالستراتيجية كالتالي:

النيايات أو الغايات  +الوسائل +الطرائق = االستراتيجية"

()2

تعريف االستراتيجية في االعالم واالتصال " :ىي مجموعة من الخطط والبرامج تضعيا المؤسسات اإلعالمية في إطار السياسات

العامة عمى المدى المتوسط والبعيد لتحقيق جممة من األىداف تخدم مصمحة الوطن والموطنين"

()3

التعريف االجرائي لمفيوم االستراتيجية :ىي عبارة عن مجموعة من اآلليات واألسس التي تضعيا األجيزة األمنية ،باستخدام كل

الوسائل الالزمة والموارد المادية والطاقات البشرية ،بالتنسيق مع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ومكتوبة في إطار االستراتيجية

الوطنية لمسالمة المرورية من أجل تحقيق ىدف استراتيجي يسعى إلى تقميل حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن حوادث المرور

من خالل توعية الشباب السائقين بضرورة احترام أنظمة المرور لموقاية من حوادث المرور عمى مستوى الطرقات.
اإلعالم األمني

" ىو مختمف الرسائل اإلعالمية المدروسة التي تصدر بيدف توجيو الرأي العام لتحقيق الخطة الشاممة والتصدي لألسباب الدافعة

الرتكاب الجريمة والتوعية بأخطار ومخاطر الجرائم وارشاد المواطنين بأسموب يضمن عدم وقوع في فريسة الجريمة"

()4

كما يعرف بأنو " تمك الرسائل والمعمومات واألخبار الصادقة التي تصدر عن جياز الشرطة وتبث عن طريق وسائل اإلعالم

المختمفة بيدف التوعية واإلرشاد وتحسين صورة المؤسسة الشرط ية في أذىان الجماىير لتحقيق التفاعل اإليجابي بين الشرطة والجماىير
في إطار سياسة الدولة وقوانينيا".

() 5
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التعريف االجرائي لإلعالم األمني " :يقصد بو كافة األنشطة اإلعالمية واالتصالية مقصودة ومخطط ليا ،من طرف رجال األمن

من خالل صياغة رسائل إعالمية ىادفة تحمل في طياتيا كل الجيود التي تقوم بيا المؤسسات األمنية باستخدام مختمف الوسائل
اإلعالمية (المسموعة ،المرئية ،المكتوبة ) وفق نمط اتصاالت متبادلة بين الشرطة واإلعالم والجميور في إطار استراتيجية أمنية

شاممة".

التوعية المرورية

تعريف التوعية المرورية" :تمقي الفرد جممة من المعارف والمعمومات ،وتدريبو عمى تطبيقيا ميدانيا ،واكسابو قيما وعادات تحكم

سموكو عند التعامل مع الطريق ،سائقا كان أو راكبا أو راجال"

()6

التعريف اإلجرائي لمتوعية المرورية" :ىي جيود إعالمية تثقيفية لجعل الشباب يمتزمون بقواعد المرور من أجل الحد من فداحة

الخسائر البشرية والمادية من خالل االعتماد عمى منيجية حديثة وعممية باستغالل وسائل اإلعالم في تقديم مواضيع المرور والسالمة

المرورية بال تعاون مع األجيزة األمنية في إطار اإلعالم األمني كل ىذا من أجل نشر سموكات مرورية إيجابية لمشباب السائقين".
الوقاية المرورية

"ىي كل التدابير واإلجراءات التي يتخذىا المجتمع بيدف التخفيف من العوامل والظروف التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية

بغية التقميل من عدد الضحايا التي تخمفيا ،والخسائر التي تسببيا وذلك ضمن سياسة واستراتيجية محكمة".

()7

حوادث المرور

"ىو ذلك الحادث الغير عمد ي الذي ينتج عنو سوء استخدام المركبة عمى الطريق العام وينتج عنو خسائر وأرواح والممتمكات

وتؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في االقتصاد الوطني".

()8

التعريف االجرائي لحوادث المرور" :ىي حوادث غير متوقعة تنشأ نتيجة اإلخالل بعامل ما ،بفعل النظام المتبادل بين السائقين

والسيارات والظروف الجوية وحالة الطريق ،وعدم صالحية السيارة ،اختراق قواعد المرور ،واإلخالل بالتأدية العادية ألي عنصر من
عناصر المذكورة يمكن أن يؤدي إلى نشوء أحد حوادث المرور تنجم عنيا خسائر بشرية ومادية متفاوتة الخطورة تبعا لدرجة خطورة

حوادث المرور"

II

اإلطار النظري لمدراسة

 العوامل المسببة لحوادث المرور بالجزائر
 /1العامل البشري

أثبتت معظم الدراسات في مجال المرور أن السائق ىو العنصر األساسي في حوادث المرور ألنو يتأثر بمجموعة من الظروف
االجتماعية واالقتصادية والنفسية وغيرىا ،فقد أشار الباحث اليولندي دوبيكادير (( De Beukelaerإلى أن السائق (العامل البشري)
يكون عادة العامل األساسي في حوادث المرور ،وأن السموك اإلنساني ىو العامل األىم في وقوع حوادث المرور.

()9

وىو ما تؤكده االحصائيات الرسمية لمديرية األمن والوقاية عبر الطرق لسنة  2017إلى أن من بين األسباب الرئيسية المؤدية

لمحوادث المرور ىو العنصر البشري الذي يحتل المرتبة األولى بنسبة  %97,20لسنة  2017في المناطق الحضارية.

()10

ويتألف العنصر البشري من العناصر اآلتية:



السائقين :يعد سائقي المركبات أحد محور المشكمة المرورية ،ثمة نسبة كبيرة من السائقين الذين ال يتمتعون بالميارات الفنية
المطموبة لمقيادة التي من شأنيا أن تحقق السالمة المرورية

عمييم في وقوع حوادث المرور:

()11

وىناك بعض الصفات السمبية التي يتصف بيا السائقون وتؤثر
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عدم الكفاءة والخبرة :فمعظم حوادث المرور تقع نتيجة عدم معرفة السائق بأصول القيادة وقواعد وآداب الطريق لذا فإن عد خبرتو

أو نقصيا تؤدي إلى وقوع حوادث المرور ومن ىنا يجب أن يتدرب السائق جيدا من أجل منحو رخصة السياقة.

()12

ضعف اإلحساس بالمسؤولية :ثمن نسبة كبيرة من السائقين ال يتمتعون بالمستوى الحضاري المطموب الحترام اآلخرين من
مستخدمي طريق وعدم التحمي بروح المسؤولية

()13

ضعف المياقة الصحية :ال شك أن القيادة الرشيدة تتطمب مجيودا ذىنيا وعضميا لذلك يجب أن يكون السائق خالي من األمراض

العضوية والنفسية المستمرة كاإلرىاق ،الصداع ،التيور باإلضافة إلى األثر الناتج عن تناول المواد الكحولية والمخدرات التي تؤدي إلى
إضعاف القدرة عمى التركيز أثناء القيادة وزيادة االنفعاالت في وجود ازدحام مروري وبالتالي عمى السائق تجنب كل ىذه العوامل

المسببة لمحوادث المرور حتى يكون قاد ار عمى القيادة اآلمنة


()14

المشاة :ىم األفراد والجماعات الذين يستخدمون الشوارع والطرقات سي ار عمى األقدام وكثي ار ما يقع حادث المرور أثناء عبور طريق
في األماكن الغير مخصصة لمعبور والكثير من حوادث المشاة تقع من األطفال وكبار السن والنساء نتيجة عدم التأكد من خمو

الطريق قب ل القيام بعممية العبور أو العبور في غير األوقات واألماكن المخصصة لمعبور

()15

 /2عامل المركبة :تعد المركبة وصالحيتيا لالستعمال من العناصر الميمة التي تحفظ سالمة الفرد واألخرين وتقع سالمة صيانة
المركبة عمى الفرد ،الذي يعتبر المسؤول األول واألخير عن سالمتيا وأن أي خمل ينتج عن إىمال صاحب المركبة ىو مسؤول عنيا

مسؤولية مباشرة

()16

فالسائق الجزائري يتجاىل الصيانة الوقائية ،ويركز بالخصوص عمى الصيانة التي تضمن استمرار السيارة في السير وتفادي

أي تعطيل كما أنو ال يدرك أىمية الصيانة الوقائية ودورىا في تفادي حوادث المرور.

()17

 /3عامل المحيط والطريق :يعد المحيط عامال مساعدا عمى زيادة الحوادث ،حتى وان لم يكن العامل األساسي حيث أن عدم

صالحية أجزاء الطريق أو انعدام اإلشارات واإلنارة قد يؤدي إلى حوادث المرور خاصة عند سوء األحوال الجوية كتياطل األمطار
وىبوب الرياح ،أو زوابع رممية ،أو ضباب عمى الطرق السريعة بصفة خاصة والشوارع داخل المدينة بصفة عامة.

()18

 آليات ترسيخ ثقافة التوعية والوقاية المرورية بالجزائر
تعدد الجيات المنوط ليا تفعيل األمن ورفع السالمة المرورية في المجتمع الجزائري ،وتختمف ىذه الجيات من حيث مسؤوليتيا ما
بين التربوية التعميمية القانونية الدينية واإلرشادية ،إال أنيا تشترك في الدور التوعوي والتحسيسي إذ تعتبر مؤسسات االجتماعية فاعمة
في المجتمع وبالتالي فإن حدوث تعاون وتنسيق في برامج وحمالت التوعية المرورية من شأنو زيادة الوعي المروري وبالتالي تكوين ثقافة

مرورية ويمكن تقديم الجيات عمى النحو التالي:


األسرة :تعتبر األسرة إحدى مؤسسات المسؤولة عن تطوير وبناء شخصية الفرد من النواحي االجتماعية والنفسية والعقمية
واألخالقية

خاصة وأن المفاتيح األساسية لشخصية الفرد تتكون في السنوات األولى من طفولتو حيث تكون االسرة ىي البيئة الوحيدة التي يعرفيا
الطفل قبل نوجيو إلى المدرسة

وكما أن األسرة تسيم في تربية الطفل أخالقيا وصحيا واجتماعيا فإنيا يجب أن تكون قادرة عمى تربيتو مروريا ويتم ذلك من خالل

السعي لتعريف األطفال بأساليب السالمة المرورية وتعويدىم عمى السموكات والعادات المرورية الصحية وأن يكون جميع أفراد األسرة

وخاصة الوالدين القدوة لألطفال في مجال السموك المروري.


()19

المؤسسات التربوية :تعتبر المدرسة مرحمة أرقى في عممية التربية والتعميم والتوجيو ،فييا يصبح الفرد أكبر سنا وأكثر معرفة وأكثر
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قربا من مرحمة النضوج الشخصية واكتماليا ،وتستطيع المدرسة عموما ترسيخ الفكر العممي في ذىن التمميذ وتدريبو عمى فيم الحياة

والمجتمع.

()20

إن ميمة المدرسة نابعة من ميام القطاع التربوي التعميمي ككل والذي يتعين عميو التكفل بالتربية المرورية ضمن البرامج المدرسية

والحياة المدرسية وكذا المساىمة في األنشطة المكممة ألعمال المدرسة أي أنيا تقوم بعممية التكوين من خالل ميمتيا األساسية وكذا
تقوم بالتأثير بحكم عالقتيا مع المجتمع (التأثير عمى الفرد ،العائمة ،األقران ،الوسط المدرسي)

وعميو يمكن القول أن المؤسسات التعميمية بمراحميا المختمفة بدأ من المدرسة ثم الجامعات والمعاىد العممية والمينية بكل أنواعيا

تمعب دو ار أساسيا في اكتساب الوعي المروري وتنمية ميارات والسموكات الصحيحة وتحديد النماذج التي يقتدي بيا وذلك بدءا من
التعريف بالسموك المروري وجدواه لمحفاظ عمى النفس واآلخر في المجتمع وانتياء بالقيام بالدراسات العممية لالرتقاء بالسموك المروري.


المؤسسات الدينية ( المساجد) :من المؤسسات الكبرى التي ينبغي أال يغفل دورىا في التوعية والتحسيس من خالل الخطاب

الديني
الذي لو أثر كبير في نفوس الجزائريين ،فيناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى خطاب ديني ىادف ومقنع وعمى رأسيا حوادث

المرور والتي يجب أن تمعب المؤسسا ت الدور المنوط بيا عمى أكمل وجو وذلك بتفعيل الوازع الديني وتذكير الناس بأن من أىم مقاصد
الشريعة حفظ النفس وأن االعتداء عمى حق الحياة يعد جريمة وأمر غير مقبول.


()21

مدارس تعميم السياقة :تعتبر مدارس السياقة شأنيا شأن المؤسسات التربوية األخرى حيث توصمت إحدى الدراسات في الجزائر

والتي

أجزت من طرف المركز الوطني لموقاية واألمن عبر الطرق والتي عرضت نتائجيا في اليوم الدراسي تحت شعار" أعطيني تكوينا ناجحا
أعطيك سائقا بارعا" عمى النحو التالي:

 إن شروط وظروف وامكانيات التكوين في السياقة غير متوفرة لدى المكون إن الوسائل المستعممة في التكوين جد محدودة خاصة فيما يتعمق بالتجييزات السمعية البصرية والوسائل الحديثة -إن أىداف التكوين ومدتو غير محدودة.

()22

يكمن القول أن مدارس تعميم السياقة في الجزائر يجب أال يقتصر دورىا عمى تعميم المتدرب عمى كيفية قيادة المركبة فحسب وانما

البد من غرس الجوانب التربوية والتعميمية السميمة لدى طالبي الحصول عمى رخصة سياقة ،ليس فقط في مجال تعميم القيادة ،وانما
أيضا في ترسيخ القيم والمبادئ المرورية الصحيحة التي يفترض أن يتمتع بيا سواق العربات وتربيتيم عمى عقيدة احترام القانون وروح

التسامح والتجامل مع باقي مستعممي الطريق.


الجمعيات :تعتبر مؤسسات فاعمة في المجتمع والتي ليا قدرة ىائمة عمى التأثير في الق اررات االجتماعية حيث تكمن أىميتيا في
مدى

فعاليتيا وتأثيرىا في المجتمع واىتماميا بشؤون المواطنين ومعاناتيم من مختمف الظواىر السمبية

()23

وبناء عمى ىذا يجب تظافر جيود الجميع من أجل مكافحة ظاىرة حوادث المرور بما فييا الجمعيات لقربيا من المواطن وعالقتيا

الوطيدة مع أفراد المجتمع بجميع شرائحو ،كما أن ليا قدرة كبيرة عمى التواصل مع أفراد المجتمع ،لذا البد من دعم جميع الجمعيات
الناشطة في مجال السالمة المرورية وحثيا عمى العمل الى جانب الييئات والمصالح المكمفة بالوقاية المرورية من خالل مد يد العون

ليا سواء باإلمكانات المادية كتزويدىا بالمطويات و الممصقات التوعوية أو البشرية باالستفادة من خبرات إطاراتيا في مجال التوعية من

حوادث المرور ،وذلك من اجل التقميل من عدد الحوادث وضحاياىا.


()24

وزارة النقل :تضطمع ىذه الو ازرة بالدور الحيوي وىام لمنيوض وتحسين مستوى السالمة المرورية بالمشاركة والتعاون مع الجيات
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األخرى كالجيات األمنية لجمع المعمومات الخاصة بالحوادث ،وايجاد استراتيجيات لرفع مستوى السالمة المرورية حيث تعمل عمى:

()25

 اإلشراف عمى إعداد وتأطير البرامج وحمالت التوعية المرورية -إصدار المنشورات والممصقات الخاصة بالتوعية المرورية

 التواصل مع الجيات األخرى ضمن المجنة الوطنية لمسالمة المرورية -التنسيق والمشاركة مع لجان السالمة المرورية في الدول العربية



المركز الوطني لموقاية واألمن عبر الطرق :ىو عبارة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل
المالي ،حيث تتجسد أنشطة واألدوار التي يقوم بيا المركز في مجال الوقاية والتوعية المرورية فيما يمي:

()26

 -اعداد استراتيجية الوقاية المرورية وضمان تنفيذىا ومتابعتيا.

 ضمان تنسيق أعمال مختمف المتدخمين في مجال الوقاية المرورية. -إعداد برامج التوعية التي تسيم في الوقاية والسالمة المرورية.

 تنشيط الجمعيات وتنسيق أعماليا في مجال الوقاية والسالمة المرورية ،وتقديم مختمف أنواع الدعم والمساعدات ليا. إعداد برامج التكوين والتربية في مجال الوقاية والسالمة المرورية. إعداد التقرير السنوي لممركز الوطني في مجال الوقاية المرورية

وسائل اإلعالم :تعتبر وسائل اإلعالم من أكثر الوسائل تأثي ار وحضو ار لدى الجميور ،حتى أصبحت ىذه الوسائل مسؤولة كغيرىا

من جيات أخرى في معالجة المشاكل وتدارك النقائص وانعكس ذلك عمى شرائح واسعة من المجتمع فوسائل اإلعالم وعمى اختالفيا

قادرة عمى التأثير في اآلراء والسموكات حسب المراحل الزمنية أو حسب الجميور بعيدا عن خصائصيا

()27

الفعال الذي تقوم بو وسائل اإلعالم في صنع المعمومة وتقديميا في شكل رسالة إعالمية قد تكون مسموعة
ومن ىنا يبرز الدور ّ
أو مرئية أو مقروءة تسعى إلى تعديل سموكات المواطنين عموما والسائقين الشباب عمى وجو الخصوص من خالل استراتيجيات وخطط
وبرامج الحمالت التحسيسية  ،تجسد مياميا في التوعية والوقاية المرورية من خالل تعاون كل الجيات المعنية من مصالح األمن وو ازرة
النقل الشؤون الدينية المجتمع المدني وغيرىا

 IIIاإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية
4

منيج الدراسة

تعبير كميا أو كيفيا ،إذ يمجأ
ًا
اعتمد ت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك" لوصف الظاىرة وصفا دقيقا ويعبر عنيا
الباحث إلى استخدام ىذا المنيج حين يكون عمى عمم بأبعاد أو جوانب الظاىرة التي يريد دراستيا وذلك لمتوصل إلى معرفة دقيقة

وتفصيمية عن عناصر الظاىرة موضوع الدراسة وذلك لفيم أفضل ليا أو في وضع إجراءات مستقبمية خاصة بيا".
5

()28

مجاالت الدراسة
يعتبر مجال الدراسة خطوة أساسية في البناء المنيجي ألي بحث عممي ألنو يؤطر الدراسة في قالب يسمح لنا بالتحكم في كل

خطوات البحث ،ويمكن أن نميز في مجال الدراسة ثالثة أنواع من المجاالت:

 المجال المكاني :ويقصد بو مكان الذي تم إجراء الدراسة الميدانية ،لذا فقد تم اختيار المجال الجغرافي لمدراسة بوالية سطيف.
 المجال الزماني :استغرقت الدراسة الميدانية حوالي شيرين تقريبا بين شير ماي وجوان .2017
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 المجال البشري وعينة الدراسة :إن مجتمع البحث في لغة العموم اإلنسانية ىو مجموعة متناىية أو غير متناىية من العناصر
المحددة مسبقا وا لتي ترتكز المالحظات عنيا  ...وىو مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا
من العناصر األخرى والتي تجرى عمييا البحث أو التقصي.

()29

ويقصد بو مجتمع البحث الذي سنختار منو العينة ،لذا فقد كان المجال البشري لموضوع الدراسة والمتمثل في الشباب السائقين

بوالية سطيف ،أما العينة ىي الشباب سائقي السيارات الممتدة أعمارىم بين  30- 18سنة القاطنين بوالية سطيف وممارسين السياقة،

لذا فقد تم تطبيق العينة العشوائية نظ ار لكبر حجم مجتمع البحث ،واستحالة إجراء الدراسة عمى كافة أفراد المجتمع.

وعمى ىذا األساس تم اختيار عينة تتكون من  80مفردة حسب اإلمكانيات وقدرات الباحثة والوسائل المتاحة ،حيث أخذ بعين

االعتبار عامل السن المنحصر بين  30- 18سنة دون مراعاة متغير الجنس والمستوى التعميمي والنشاط الممارس لتكون العينة تمثل
كل شرائح الشباب.

6

أدوات جمع البيانات:
تعتبر ىذ ه المرحمة ىامة جدا ألن طريقة اختيار جمع المعطيات ىي التي ستحدد ما يمكن تحميمو ضمن ما يمكن دراستو ،ال

يمكن جمع أي معمومة بأية طريقة فنجاح البحث العممي يرتبط أساسا بمدى فعالية األدوات المستخدمة في جمع البيانات.

()30

استخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع المعمومات والبيانات حول أفراد العينة ،حيث تم توزيع االستبيان عمى الشباب الذين

تتراوح أعمارىم ما بين  18إلى  30سنة لمعرفة استراتيجية اإلعالم األمني في توعية ووقاية الشباب من حوادث المرور ،حيث تشير
اإلحصائيات الرسمية إل ى أن فئة الشباب من أكثر الفئات تضر ار وتعرضا لحوادث المرور ،وعمى ىذا األساس تم االعتماد عمى أسموب

االتصال الشخصي لكي يجيب المبحوث عمى األسئمة بطريقة حرة ودون توجيو ،حيث تكون االستبيان من شقين يتعمق الجزء األول

بالبيانات الشخصية لممبحوثين والجزء الثاني يتكون من محاور االستمارة وقد تنوعت األسئمة بين المغمقة والمفتوحة وترتيبيا حسب أبعاد

ومؤشرات الدراسة.


التقنيات المستخدمة لتحميل البيانات:

 النسب المئوية حساب تك اررات المعطيات وحساب النسب المئوية7

 التعميق والتفسير أي تحميل النسب المئوية المتوصل إلييا والتعميق عمييا وربط النتائج بمتغيرات الدراسة.عرض ومناقشة نتائج الدراسة

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

60

%75

إناث

20

%25

المجموع

80

%100

جدول رقم  :01يبين توزيع العينة حسب متغير الجنس

تظير نتائج الجدول أعاله أن الذكور يمثمون نسبة  %75أي ما يعادل  60مفردة من عينة الدراسة ،في حين بمغت نسبة اإلناث

 %25أي ما يعادل  20مفردة ،وىي نسبة تعكس واقع قيادة السيارة من طرف الجنسين في الجزائر ،فعمى الرغم من ازدياد امتالك
المرأة لمسيارة بأكثر من  % 60مقارنة مع السنوات القميمة السابقة واقباليا المعتبر عمى مدارس تعميم السياقة ،باإلضافة إلى ارتباط
قيادتيا لمسيارة بعدد من المتغيرات األخرى كالمستوى التعميمي والعمل.
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السن

التكرار

النسبة المئوية

21-18

35

%43,75

24-22

21

%26,25

27-25

14

%17,5

30-28

10

%12,5

المجموع

80

%100

عدد10 :

2017

جدول رقم  :02يبين توزيع العينة حسب متغير السن

يتضح من خالل بيانات الجدول المبين أعاله أن  37,5%من مفردات عينة الدراسة تتراوح أعمارىم من  27 – 25سنة ،و%25
منيم تتراوح أعمارىم من  21-18سنة و 30-28سنة ،وفي األخير الفئة العمرية ما بين  24-22سنة بنسبة  %12,5أي ما يعادل

 10مفردة ،ىذه النسب تبدو منطقية ومتناسبة مع بنية المجتمع الجزائري الذي تغمب فيو فئة الشباب عمى تركيبة الفئات العمرية لسكان
الجزائر.
المؤشرات

التكرار

النسبة المئوية

ابتدائي

08

%10

متوسط

17

%21,25

ثانوي

21

%26,25

جامعي

34

%42,5

المجموع

80

%100

جدول رقم  :03توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعميمي
يتضح من خالل الجدول المبين أعاله أن المستوى الجامعي يمثل النسبة األعمى وذلك بنسبة  %42,5أي ما يعادل  34مفردة،
يميو المستوى التعميمي المتوسط بنسبة  %31,25أي ما يعادل  25مفردة ،ثم يميو مستوى التعميمي الثانوي بنسبة  %26,25أي ما

يعادل  21مفردة.

ومنو فإن المستوى التعميمي ومعدل انتشار األمية ليا انعكاس كبير عمى سموكيات األفراد وقناعاتيم بضرورة التزاميم بالقوانين

ونظم تعميمات المرور ،مما يؤدي إلى حفظ الممتمكات العامة وتكريس الرقابة وكذا احترام حقوق اآلخرين ،وحفظ األمن والسالمة
المرورية.
8

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
إثبات صحة الفرضية األولى " :ىناك عالقة وثيقة بين المستوى التعميمي لممبحوثين ودرجة الوعي المروري لدى السائقين الشباب"
كشفت الدراسة إلى أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي كمما كان األفراد أكثر وعيا وادراكا بقوانين المرور مما يؤدي إلى التقميل من

حوادث المرور ،أما إذا كان المستوى التعميمي منخفض سيفقد الشباب المعمومات الكافية التي يقدميا اإلعالم في مجال أمن الطرقات
وبالتالي عدم فيم الرسالة اإلعالم ية الموجية لجميور السائقين بما يؤدي إلى ارتفاع من حوادث المرور وىو ما يؤكد صحة ىذه

الفرضية.
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كشفت الدراسة ارتفاع نسبة التعرض الشباب لحوادث المرور وذلك بنسبة  %87,5أي ما يعادل  70مفردة ،وىو ما يعكس مدى

الخطورة التي تيدد األمن المروري عمى مستوى طرقاتنا ،مما يستدعي التفاتة حازمة ووقفة صارمة في وجو ىذا الياجس ما اصطمح
عمى تسميتو بإرىاب الطرقات في بالدنا.

إن من بين األسباب المؤدية لحوادث المرور ترجع بالدرجة األولى إلى عدم احترام قانون المرور وذلك بنسبة  62.5%وىو ما

يفسر أن العنصر البشري ىو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور من خالل تجاوز في السرعة المحددة أثناء السياقة ،عدم احترام

قانون األولوية ،والقيادة في حالة سكر كل ىذا ناتج عن غياب الوعي المروري لدى الشباب السائقين.

ال في دعم أنشطة مصالح األمن في الوقاية والتوعية من حوادث
إثبات صحة الفرضية الثانية "تؤدي وسائل اإلعالم دو ار فعا ً

المرور بالجزائر"

يتعرض أغمب الشباب السائقين لوسائل اإلعالم بنسبة  %65وىو ما يفسر أن وسائل اإلعالم األمني قد ساىمت بدرجة كبيرة

في رفع مستوى الثقافة األمنية لدى الشباب نظ ار لالستع داد المسبق لدييم ولقياميم بخطوة تتمثل في التعرض لوسائل اإلعالم األمر الذي
يزيد من قدرة اإلعالم في تفعيل الرسالة اإلعالمية األمنية باعتبارىا تمقى اقباال معتب ار من طرف السائقين.

تعتبر مواقع التواصل االجتماعي من أكثر وسائل اإلعالم إقباال واعتمادا من طرف الشباب بنسبة  %38,46بحكم سيولة

استخداميا ونقص تكاليفيا لممواكبة التطورات الراىنة وىذا ال يعني انكار دور وسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة والتمفزيون والصحف في

نشر التوعية والسموكات المرورية اإليجابية لدى الشباب ،وىذا األمر من شأنو أن يدعم األنشطة واألدوار التي تقوم بيا األجيزة األمنية

عبر الموقع الرسمي لممديرية العامة لموقاية واألمن عبر الطرق وىو ما يؤكد أن وسائل اإلعالم سواء كانت تقميدية أم حديثة تمعب دور

فعاال في ترسيخ ثقافة التوعية المرورية لدى الشباب السائقين بوالية سطيف.

إثبات صحة فرضية الثالثة" :تساىم ا ستراتيجيات اإلعالمية المنتيجة من طرف مصالح األمن في توعية الشباب السائقين من

حوادث المرور".
تعد استراتيجية الشفافية من أكثر االستراتيجيات اإلعالمية التي تتبناىا األجيزة األمنية في تعامميا مع جميور السائقين وذلك

بنسبة  % 50وىذا راجع إلى أن األجيزة األمنية تقوم بالدور المنوط بيا بكل صدق وشفافية كما أنيا عمى اتصال دائم مع السائقين
الشباب من خالل إتاحة كل المعمومات الخاصة بالمرور في شكل رسالة إعالمية عبر وسائل إعالمية مختمفة سواء كانت عبر اإلذاعة

أو التمفزيون أو صحف او عبر مواقع التواصل االجتماعي( فايسبوك -تويتر -يوتيوب) متجو بذلك إلى الجميور المستيدف بحيث
تساىم بدور كبير في نشر ثقافة التوعية المرورية لدى السائقين الشباب وبالتالي التقميل من حوادث المرور.

إن الطريقة المثمى الحترام قانون المرور ىو الحزم في تطبيقو وذلك بنسبة  %35.71وىو ما يؤدي إلى زيادة تكوين ثقافة مرورية

تسمح لمسائقين باحترام القواعد المرورية من خالل فرض عقوبات مالية من أجل التقميل من ارتكاب األخطاء الناجمة عن عدم احترام
القانون المرور ،إال أن الجانب الردعي لوحده غير قادر عمى تحقيق التوعية المرورية إال إذا اكتمل ببرامج الحمالت التحسيسية التي

تمعب دور ميم ومحوري في نشر الوعي في أوساط الشباب السائقين.

إثبات صحة الفرضية الرابعة " :كمما زاد االىتمام بتكثيف الحمالت التحسيسية عبر وسائل اإلعالم كمما قل ارتكاب حوادث المرور

من طرف السائقين"

إن الحمالت التوعية المرورية التي تقوم بيا أجيزة األمنية بشكل مكثف تعد من أكثر األساليب الناجعة في نشر التوعية المرورية

لدى السائقين الشباب وذلك بنسبة  ، %50وىو ما يفسر أن ىذه الحمالت مبنية عمى أسس عممية ومنيجية سميمة قادرة عمى إقناع الفئة
المستيدفة والمتمثمة في الشباب عمى التوعية التي تيدف في األساس إلى محاولة تغيير السموكات السمبية إلى سموكات إيجابية من
خالل االعتماد الحمالت التحسيسية التي تمعب دور في تشكيل ثقافة التوعية المرورية ،كما ال يمكن حصر ىذا األمر في الجانب
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التحسيسي إذ البد من إشراك عوامل أخرى تتدخل من أجل توعية الشباب السائقين بضرورة احترام قواعد السالمة المرورية وبالتالي

تحقيق نسبة أقل من حوادث المرور عمى مستوى طرقتنا.
خاتمة

يمكن القول إن األجيزة األمنية تقوم بدور المنوط بيا من خالل تقديم كل المعمومات بكل شفافية ومصداقية لوسائل اإلعالم التي

تمعب دور ميم ومحوري في نقل الرسائل التوعوية التي تسعى إلى مخاطبة العقل إليجاد إنسان واعي ومتزن في قيمو وسموكاتو كخطوة

أولى لمقضاء عمى سموكات مرورية عفوية وغير مخططة.

ومحاولة إقناع السائقين واشراكيم في عممية التوعية باالعتماد عمى المطويات والمحاضرات واأليام الدراسية والحمالت التحسيسية

وحتى الرسائل القصيرة عبر اليواتف النقالة ومواقع التواصل االجتماعي التي تدعم كل األنشطة التي تقوم بيا المديرية العامة لموقاية
واألمن عبر الطرق كل ىذا في سبيل التقميل من حوادث المرور ،غير أنو ال يمكن االعتماد فقط عمى اإلعالم واألمن كآليات مساىمة

في نشر وترسيخ ثقافة التوعية المرورية لدى مستعممي الطريق ،وانما أيضا البد من إشراك كل الفاعميين االجتماعيين من أسرة

ومؤسسات تربوية ومساجد وجمعيات ومؤسسات أمنية واعالم عمى أن تسيم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة التوعية والوقاية المرورية التي
تندرج ضمن استراتيجية الوطنية لمسالمة المرورية.
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