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�أ�شرف محمد مازن المنا�صير

طالب دكتوراه� ،إعالم ــ جامعة الجنان

دور و�سائل االعالم في التوعية المرورية
للحد من حوادث الطرق
لق ��د خلق اهلل �سبحان ��ه وتعالى الإن�سان وامتَنَّ عليه بذكره في الم�ل��أ الأعلى قبل ايجاده على
هذه الأر�ض ،وجعله خليفة فيها ،قال تعالى في كتابه العزيز:
}و�إذ قال ربك للمالئكة إ� ِّني جاع ٌل في الأر�ض خليفة{ (الآية  30من �سورة البقرة)
وق ��د ُف ِطر الإن�سان عل ��ى الفطرة ال�سليمة ال�صالحة ،ف ُي ْف ِل ��ح �إن ا�ستخدمها للخير ،ويخيب �إن
ا�ستخدمه ��ا لل�شر ،قال تعالى} :ونف ٍْ�س وما �سواها ،ف�أله َمه ��ا فجو َرها وتقواها ،قد �أفلح من ز َّكاها،
وقد خاب من د�ساها{ (الآيات من 10 -7من �سورة ال�شم�س)
وه ��ذا ُي�ؤَ ِّكد �أنَّ في الإن�سان نزْ َعتين تتنازعان قياد َت ��ه ،نزْ ع ُة الخير ،ونزعة ال�شر ،فقال �صلى
اهلل علي ��ه و�سلم�« :إن الدنيا ُح ْل َو ٌة َخ ِ�ضر ٌة ،و�إنَّ اهلل م�ستخلفكم فيها ،في ْن ُظر كيف تعملون» (�صحيح
م�سلم)
وم ��ن ال َع َج ��ب ولي�س من المبالغة في �شيء ال َق ْول �أنَّ الأرقام التي يتم ن�شرها حول �إح�صائيات
الح ��وادث المرورية في المملكة� ،سواء بالن�سبة للع�ش ��رات الذين دفعوا حياتهم� ،أو بالن�سبة للمئات
إعاقات متفاوت ًة للكثيرين منهم ،تثير لي�س فقط الحزن
الذين �أ�صيبوا ب�إ�صابات مختلفة تترك قطع ًا � ٍ
والألم ،وبل تثير االنزعاج والقلق �أي�ضا ب�ش�أن تلك الخ�سائر الج�سيمة ،ب�شريا وماديا ،كما ت�ؤدي �إلى
دم ��ار كبي ��ر ون�ستطيع القول� :إ َّنها ت� ��ؤدي �إلى دمار �أكثر مما ت�ؤدي الح ��روب والكوارث الطبيعية من
دمار!!!!.
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المقدمة
�شهدت علوم االت�صال تط ��ور ًا كبير ًا انعك�س على و�سائل االعالم المختلفة ،باعتبارها و�سائل
ات�صاالت ومجاالت الإعالم �أكثر ت�أ ُّثر ًا بالثورة العلمية والتكنولوجية التي ميزت العقدين الأخيرين
م ��ن الق ��رن الع�شرين ،وق ��د �أ�صبح الإعالم في عالم الي ��وم قوة كبيرة و�صناع ��ة �ضخمة تتجه اليها
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ( �أبو عرجة� ،2010 ،ص.) 17
والعالم الآن ما زال يعي�ش هذه الثورة في مجال االت�صاالت التي تتَّ�سم ب�أن كل �أ�شكال الإعالم
فيه ��ا تقريب� � ًا رقمية ،فق ��د مكنت هذه الث ��ورة تزويد الب�شرية بخي ��ارات متعددة لتلق ��ي المعلومات
وتوزيعها ،و�أ�صبح ب�إمكان الإن�سان تبادل الماليين من المعلومات ،من خالل �أدوات البث الف�ضائي
المختلفة والهواتف الخلوي ��ة ،والحوا�سيب المتنقلة وات�صاالت المايكروويف والإنترنت وغيرها من
�أ�شكال االت�صال الرقمي ،حيث ُت َع� � ُّد الف�ضائيات امتدادا لو�سائط االت�صال الجماهيرية التقليدية،
مثل التلفزيون وال�صحف والمجالت والراديو.
وم ��ع تغير مفه ��وم الإعالم وطبيعته ف ��ي ع�صر العولمة ،تع ��ددت و�سائل ا إلع�ل�ام واالت�صال
الجماهي ��ري ،و�أ�ضحى الإعالم قوة فاعلة في ت�شكي ��ل العالقات الإن�سانية المختلفة ،وبات من �أكثر
الو�سائ ��ل ت�أثي ��ر ًا في الر�أي الع ��ام وتحديد ًا التجاهاته ،ب ��ل �أ�صبح م�صدرا �أ�سا�سي� � ًا للثقافة العامة
لفئ ��ات المجتمع كاف ��ة ،بما يحمله من م�ضامين متع ��ددة تلقى قبوال لدى مختل ��ف الفئات ،ونتيجة
لذلك فق ��د خ�ضعت المجتمعات عموم� � ًا لمجموعة من التحوالت والمتغي ��رات والأحداث على كافة
الأ�صع ��دة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،أ� َّث َر ْت في تكوي ��ن اتجاهاتهم و�أدوارهم ومعتقداتهم
و ِق َيمِ ه ��م وا�ستعداداتهم ال�سلوكية ،وحتى �أ�ساليب حياتهم وف ��ي العالقات المتبادلة فيما بينهم� ،إذ
كان للإعالم بو�سائله المختلفة دورا محوريا في ذلك ( الدليمي� ،2005 ،ص.)42
ويرى (الدليمي� ،2010 ،ص� )18أن الإعالم يقوم بتزويد �أفراد المجتمع بالأخبار ال�صحيحة،
والمعلومات الدقيقة ،وكذلك بالحقائق ال�صادقة والثابتة ،والتي يمكن �أن ُت ْ�سهِ م بت�شكيل ر�ؤْي ٍة �سليمة
حول الأحداث التي تقع في المجتمع ،بحيث تكون هذه الر�ؤية تعبيرا مو�ضوعيا عن عقلية الجماهير
وروحه ��ا وميوله ��ا واتجاهاتها في نف�س الوقت ،حي ��ث ٌيفتر�ض في �أي ن�ش ��اط �إعالمي ال�صدق لكي
يحقق غاياته ب�شكل مطلوب.
وت� ��ؤدي و�سائ ��ل الإع�ل�ام دور ًا هام ًا في حياة المجتم ��ع ،كما تعد ق�ضايا الم ��رور من الق�ضايا
الأ�سا�سي ��ة والحا�سم ��ة في المعالج ��ات االجتماعية والإن�ساني ��ة ،وباتت ال�شغ ��ل ال�شاغل للمنظمات
والمجتمع ��ات والم�ؤ�س�سات المدني ��ة وللمخت�صين على اختالف انتماءاته ��م واتجاهاتهم الفكرية.
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فقد �أخذت هذه الجهات على عاتقها واجب التوعية على اختالف انواعها و�أ�شكالها.
ته ��دف هذه الدرا�س ��ة �إلى التع ُّر ِف عل ��ى دور و�سائل االعالم في التوعي ��ة المرورية للحد من
ح ��وادث الطرق ،لذلك ف�إنَّ �أهمية هذه الدرا�س ��ة تنب ُع من كونها ت َب ِّينُ مدى الإيجابية �أو ال�سلبية في
ه ��ذا الدور ،وت�أتي �أهميتها �أي�ض ��ا من كونها ت�شكل ركيزة قوية للبحث في دور التلفزيون .وبنا ًء على
م ��ا تق ��دم ف�إنَّ الباحث يطمح ب�أنْ يكون هذا البحث َج ْهدا م�ضافا �إلى غيره من البحوث والدرا�سات
الت ��ي تناول ��ت دور و�سائل االعالم في العملي ��ة التوعوية وتحديد ًا في التوعي ��ة المرورية ،في الوقت
ال ��ذي ي�سل ��ط فيه ال�ضوء على واحدة من �أكث ��ر الق�ضايا التي ت�ستحق الوق ��وف عندها وهي حوادث
المرور على الطرقات المختلفة.
م�شكلة البحث
ت�ش ��كل ح ��وادث الم ��رور وما ينجم عنه ��ا من وفي ��ات و�إ�صابات أ�ح ��د �أهم م�شك�ل�ات الع�صر
الحديث ،فالحوادث المروري ��ة اليوم تت�صدر قائمة �أ�سباب الوفيات والإ�صابات الخطيرة في بع�ض
دول العالم ،وب�شكل خا�ص بين دول ال�شرق الأو�سط والأردن ،التي �أ�صبحت تعاني من �آثار خ�سائرها
الفادحة التي ت�شمل الآثار االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية و�أخرى تتعلق بالم�شكالت المرورية.
كما تعد �أزمة المرور من �أخطر الم�شكالت التي ت�سود معظم مدن العالم والناجمة عن النمو
المتزاي ��د لو�سائ ��ل النقل خا�ص ��ة ال�سيارات ،ويترتب على وج ��ود اختناقات مروري ��ة داخل المدينة
م�شكالت متعددة منها :البطء في حركة المرور ،الوقت ال�ضائع ،ت�أخر حركة الم�سافرين والب�ضائع،
تب ُّدد الطاقة والجهد ب�سبب االزدحام المروري ،زيادة ن�سبة التلوث وتلف ال�سلع ،زيادة كمية الوقود
الم�ستهلك ،ارتفاع درجة الحرارة ب�سبب المحركات ،ال�ضيق والإرهاق والقلق النف�سي الذي ينعك�س
�سلب� � ًا عل ��ى �إنتاجية العاملين في العمل ،وزيادة ن�سبة الح ��وادث المرورية خا�صة في المدن الكبرى
والط ��رق ال�سريع ��ة التي تربط بين المدن ،و�أ�صبحت الحوادث المروري ��ة تمثل عبئ ًا اقت�صادي ًا يثقل
كاهل االقت�صاد الوطني في الدول التي ترتفع فيها ن�سبة الحوادث.
وبلغة الأرقام يموت �سنوي ًا على م�ستوى العالم ب�سبب الحوادث المرورية �أكثر من  1.2مليون
�شخ� ��ص �سنوي ��ا ،و�أن ما بين � 20إلى  50ملي ��ون �شخ�ص ي�صابون ب�إ�صاب ��ات خطيرة من جراء تلك
الح ��وادث ،ويبلغ مجموع الخ�سائر المادية العالمية  518بليون دوالر �سنويا� .أما على م�ستوى الأردن
فق ��د كانت الأرقام مخيفة فقد وقعت في الأردن خالل الع ��ام الما�ضي  2011حوادث تقدر بحوالي
( ) 83129حادث ��ا ت�سبب ��ت في �إ�صاب ��ة ( � ) 17579شخ�صا ووف ��اة (� )790شخ�صا ( جريدة الغد،
العدد  ،2931ال�صادرة يوم ال�سبت ،الموافق  22ايلول  6 - 2012ذو القعدة  1433هـ ).
الجنان

227

Al JINAN

المحور الثالث :إعالم

وق ��د الح ��ظ الباحث من خ�ل�ال ا�ستخدامه اليومي للطري ��ق � ،أ َّنه وعلى الرغ ��م من �ضخامة
الجه ��ود المبذولة في مج ��ال التوعية المرورية ف ��ي و�سائل االعالم المختلفة م ��ن الجهات المعنية
�س ��واء مديري ��ة االمن العام �أو �أمانة عم ��ان الكبرى  -بهذا االمر ،وبالرغم م ��ن �إقامة العديد منالحم�ل�ات التوعوية التي ُقدِّ م ��ت للمجتمع االردني طوال العقود الما�ضي ��ة� ،إال �أ َّنها ما زالت عاجزة
ع ��ن تحقيق النتائج المرجوة منها ،ربما لكونها اجته ��ادات فردية ال ترتقي للعمل التوعوي المنظم
وف ��ق �سيا�س ��ة وا�ضحة وطويلة الأجل ،حي ��ث � َّإن ن�سبة المخالفات والح ��وادث والوفيات الناجمة عن
ح ��وادث ال�سي ��ر تكاد تكون فا�شلة كله ��ا تقريب ًا في العالم ب�أ�سره ،وفي المملك ��ة �أي�ض ًا ،حيث ال تزال
ن�سبة الوفيات في هذا المجال تثير الخوف والفزع والحزن وتحدث الم�آ�سي االجتماعية.
وم ��ع العل ��م �أنَّ ال�سالم ��ة المرورية تتطل ��ب ت�ضافر عوام ��ل وم�ؤثرات عديدة ت�شم ��ل القوانين
وتطبيقه ��ا وحالة المركب ��ات والطرقات وما �إلى ذلك ،فان التركيز عل ��ى حمالت التوعية المرورية
الهادفة �إلى تغيير ال�سلوك كجزء من منظومة عوامل ال�سالمة المرورية ،ي�ستدعي اي�ضا البحث في
جملة الأ�سباب التي �أبقت ت�أثير هذه الحمالت دون الم�ستوى الذي ي�ستحق الذكر.
فر�ضيات البحث
لقد تم اعتماد الفر�ضيات التالية في �إعداد هذا البحث:
الفر�ضي ��ة الأول ��ى :هناك عالقة ايجابي ��ة بين الدور الذي تقوم ب ��ه و�سائل االعالم في مجال
التوعية المرورية والحد من حوادث الطرق التي تح�صل على الطرق.
الفر�ضية الثانية� :إنَّ حوادث الطرق ذاتُ خطور ٍة كبيرة و�أ�ضرارها المبا�شرة وغير المبا�شرة
ت�شمل المجتمع وتت�سبب ب�أ�ضرار اقت�صادية و�صحية ونف�سية واجتماعية و�أخالقية.
�أهمية البحث
تكت�س ��ب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أنها تعتبر إ�ح ��دى الدرا�سات الإعالمية الحديثة والتي لم
َت ِت � َّ�م درا�س ُته ��ا �أو بح ُثها ( ح�سب علم الباحث ) �إال في نطاق محدود في مجال ودور و�سائل االعالم
ف ��ي التوعي ��ة المرورية للحدِّ من ح ��وادث الطرق ،وبالتالي ف�إن �أهمية ه ��ذا البحث تكمن في تناوله
للتوعي ��ة المروري ��ة المقدمة في و�سائ ��ل االعالم المختلف ��ة ،والتي ت�ستدعي ت�ضاف ��ر وتكامل جهود
الباحثي ��ن لدرا�س ��ة برامج التوعية المرورية المقدمة في و�سائل االع�ل�ام وتحليلها ،بهدف التع ُّرف
على دائرة ت�أثيرها على �أفراد المجتمع الأردني وخا�صة على ال�سائقين الذين يمكن لهم اال�ستفادة
من هذه البرامج.
ومم ��ا يعطي هذه الدرا�سة �أهمي ًة م�ضاف ��ة �أنها ت�ساهم في ت�سليط ال�ضوء على حوادث الطرق
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ب�ش ��كل عام والتوعية المرورية في و�سائل االعالم ب�شكل خا�ص وطريقة عملها ،خ�صو�صا في مجال
هذه النوع من التوعية التي تعتبر من �أكثر الق�ضايا التي تحظى باهتمام الجمهور الأردني.
كم ��ا ترجع �أهمية ه ��ذا البحث �إلى الزي ��ادة الم�ضطردة في �أعداد ال�سي ��ارات �سنوي ًا وارتفاع
ن�سب ��ة عدد ال�سي ��ارات �إلى عدد �سكان المملك ��ة ،بالإ�ضافة �إلى �أن البحث يتعر� ��ض لدرا�سة م�شكلة
ته ��م الدوائر االقت�صادية وال�صحية واالجتماعية والأمني ��ة ،و�إن �إمكانية التنب�ؤ بم�ؤ�شرات الحوادث
المرورية ي�سهل عملية التخطيط ال�سليم للم�ستقبل و�إمكانية الحد من هذه الحوادث ،وبالتالي تقليل
التكلفة االقت�صادية الم�صاحبة لحوادث المرور بالمملكة.
�أهداف البحث
ي�سعى البحث �إلى تحقيق الأهداف التالية:
-1الك�ش ��ف عن دور و�سائل االعالم في التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق ،مع ر�صد
معالم التوعية المرورية المقدمة في و�سائل االعالم المختلفة.
 -2التع ُّرف �إلى المفاهيم المرتبطة بالتوعية المرورية وال�سالمة على الطرق.
ال�س َمات ال�شكلية والمو�ضوعية الت ��ي تعك�سها و�سائل االعالم المختلفة
-3التع ��رف على �أهم ِّ
في برامج التوعية المرورية المقدمة في هذه الو�سائل.
مفاهيم البحث
الإع�ل�ام :ه ��و م�صطلح ُيط َل ��قُ على �أيِّ و�سيل ��ة �أو تقنية منظمة� ،سواء كان ��ت عا َّم ًة �أو خا�صة،
ر�سمي� � ًة �أو غي ��ر ر�سمية ،ومهم ��ة الإعالم هي ن�شر الأخب ��ار ونقل المعلوم ��ات للم�شاهدين والترفيه
والت�سلية ،خ�صو�صا بعد الثورة التلفزيونية وانت�شارها الوا�سع حول العالم (حجاب� ،2004 ،ص.)61
و�سائ ��ل الإعالم واالت�صال :ه ��و مجموعة من الأن�شط ��ة االت�صالية بين طرفي ��ن وتهدف �إلى
تزوي ��د الجماهير بالحقائق والأخب ��ار والمعلومات والآراء واالتجاهات ،ح ��ول الق�ضايا والموا�ضيع
والم�ش ��اكل بطريقة مو�ضوعي ��ة وواقعية وب�شكل ي� ��ؤدي �إلى خلق درجة كبيرة م ��ن الوعي والإدراك،
�إ�ضاف ��ة �إلى �إحاطة هذا الجمه ��ور بالحقائق والمعلومات ال�صحيحة ح ��ول الق�ضايا والمو�ضوعات،
وبما ي�سهم في تنوير الر�أي العام حول مختلف الوقائع المطروحة (حجاب� ،2004 ،ص.)61
التوعية المرورية :يق�صد بالتوعية المرورية جعل جميع م�ستعملي الطرق من �سائقين وم�شاة
على علم واقتناع بقواعد وتعاليم و�أ�صول و�آداب ال�سير والمرور التي تكفل لهم ال�سالمة �إذا ت�صرفوا
وا�ستعملوا الطريق ا�ستعما ًال �سليم ًا وفق هذه القواعد والأ�صول والآداب (العناد� ،2003 ،ص.)221
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ال�سالم ��ة المرورية� :إن ال�سالم ��ة المرورية بمفهومها الوا�سع ته ��دف �إلى تبني كافة الخطط
والبرام ��ج واللوائح المروري ��ة والإجراءات الوقائية للحد من �أو منع وقوع الحوادث المرورية �ضمان ًا
ل�سالم ��ة الإن�سان وممتلكات ��ه وحفاظ ًا على �أمن الب�ل�اد ومقوماته الب�شري ��ة واالقت�صادية (العناد،
� ،2003ص.)222
ال�سائ ��ق :هو ال�شخ� ��ص الذي يتولى قي ��ادة �إحدى المركب ��ات في الطريق الع ��ام ،وهو ملتزم
بتطبيق قواعد ال�سير والمرور �أثناء ا�ستخدامه للطريق.
منهجية البحث
لقد ت ََّم اعتما ُد
المنهج الو�صفي التحليلي في هذا البحث وذلك بجمع المعلومات من الم�صادر
ِ
المتوف ��رة ،وكذلك تحليل م�ضم ��ون المعلومات النظري ��ة والدرا�سات المتوف ��رة والكتب والدوريات
والن�ش ��رات والمج�ل�ات والأبحاث ذات العالقة بمو�ض ��وع الدرا�سة ،وذلك به ��دف التعرف �إلى دور
و�سائل االعالم في التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق.
هيكلية البحث
تم تق�سيم البحث �إلى العناوين التالية:
 -1المقدمة.
 -2م�شكلة البحث.
 -3فر�ضيات البحث.
� -4أهمية البحث.
� -5أهداف البحث.
 -6مفاهيم البحث.
 -7منهجية البحث.
 -8درا�سات �سابقة.
 -9تعريف التوعية المرورية.
 -10تعريف ال�سالمة المرورية وعنا�صرها.
 -11الإعالم والتوعية المرورية.
 -12دور التوعية المرورية في الحد من خطورة الحوادث.
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 -13الإر�شادات المرورية التي يجب �أن ت�شملها التوعية المرورية.
 -14الخال�صة.
 -15اال�ستنتاجات والتو�صيات.
 -16قائمة المراجع.
درا�سات �سابقة
�أوال :درا�س ��ة محمد ،عبده ،)2007( ،بعنوان :حجم م�شكلة المرور في الأردن� :أ�سبابها ودور
مديرية الأمن العام في الحد من حوادث ال�سير.
هدفت الدرا�سة الحالية �إلى الك�شف عن حجم م�شكلة المرور في االردن ،وذلك من خالل بيان
�أ�سبابه ��ا ودور مديرية الأمن العام في الحد من ح ��وادث ال�سير ،و�أ�شارت النتائج الى انه من جملة
الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إلى وقوع حوادث في الأردن هو َتد ِّنى الثقاف ��ة المرورية لدى �سائقي ال�سيارات
�دم التق ُّي ِد بقواع ��د ال�سير على الطرق من تج ��اوز لل�سرعة
وع ��دم كفاءته ��م ،كما وج ��د �أي�ضا �أنَّ ع � َ
وعدم التقيد ب�أولويات المرور واالنعطاف الخاطئ والوقوف الخاطئ وقيام بع�ض ال�سائقين بقيادة
مركباته ��م في ظروف �صحية ونف�سية غير مالئمة �أ َّد ْت �إلى وقوع الحوادث .وهذه الأ�سباب مرتبطة
ارتباط� � ًا وثيق ًا بثقافة ال�سائق ووعي ��ه و�إح�سا�سه بخطورة المخالفة المرورية ،كم ��ا �أ َّك َدت الدرا�سة
� َّأن ال�صف ��ات الإن�ساني ��ة كالعادات والم�ستوى التعليم ��ي تلعب دور ًا كبير ًا ف ��ي اكت�ساب الخبرة ورفع
الكف ��اءة وح�سن الخلق فالالمباالة ه ��ي التي ت�ؤدي �إلى القيادة ب�سرعة فائقة و�إلى ت ََخ ِّطي الإ�شارات
والتقاطعات وعدم االلتزام بالم�سارات المحددة.
ثاني ��ا :درا�سة الم�شخ�ص ،عبداهلل .)2009( ،بعنوان :التوعي ��ة المرورية في و�سائل االعالم
ال�سعودية.
هدف ��ت هذه الدرا�سة �إلى التع ��رف على �أثر التوعية المرورية ف ��ي و�سائل االعالم ال�سعودية.
كذل ��ك التع ��رف على �أهم مج ��االت االهتمام في برامج التوعي ��ة المرورية ف ��ي و�سائل االعالم في
ال�سعودي ��ة وم ��ا ت�سع ��ى الي ��ه ه ��ذه البرامج  ،وم ��دى االهتم ��ام بعر� ��ض ا�ساليب الج ��ذب للجمهور
الم�ستهدف .وقد تو�صلت الدرا�سة الى عدد من النتائج من اهمها ما يلي:
�-1أهمي ��ة الو�سائل االعالمية في التوعية المرورية ودورها في الت�أثير على تغيير االتجاهات
وال�سلوك.
-2احتل ��ت التوعي ��ة االعالمية المرتبة االولى ف ��ي و�سائل االعالم ف ��ي ال�سعودية ،ثم ق�ضايا
االمن وال�سالمة في المرتبة الثانية وق�ضايا المخدرات في المرتبة الثالثة.
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-3ك�شف ��ت الدرا�سة �أن مراعاة خ�صائ�ص الجمهور الم�ستهدف من �أهم عوامل نجاح و�سائل
االعالم للقيام بمهامها.
ثالث ��ا :درا�سة الغام ��دي ،محمد بن �سعي ��د .)2012( ،بعن ��وان :الثقاف ��ة المرورية وعالقتها
بحوادث ال�سير :درا�سة ا�ستطالعية بمحافظة جدة
هدفت هذه الدرا�سة لمعرفة معنى الثقافة المرورية و�أهميتها في دعم نظام المرور وعالقتها
بح ��وادث المرور وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنه ��ج الو�صفي ،معتمدة على مجموعة من الأدوات في
جم ��ع المادة العلمي ��ة ومن �أهمه ��ا اال�ستبانة ،وقد بلغ حج ��م العينة � 900سائق ت ��م اختيارهم وفق
�أ�سلوب العينة العمدية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى نتائج عديدة من �أهمها:
�-1أنَّ ال�سائقي ��ن ال يقوم ��ون بفح� ��ص المركب ��ة ب�شكل منتظ ��م ،كما �أن ن�سب ��ة عالية ي�شغلون
�أنف�سهم ب�أ�شياء مختلفة �أثناء القيادة كالتدخين �أو ا�ستخدام الهاتف النقال وغيره.
 -2وجدت الدرا�سة �أن من ال ي�ستخدم حزام الأمان �أثناء القيادة ُيمثل �شريحة لي�ست قليلة.
-3هناك ن�س ��ب متفاوتة بين �أفراد العينة ال يدركون معرفة �إ�شارات المرور المنظمة لحركة
ال�سير كل هذه العوامل الثقافية وغيرها والم�ؤثرة في حوادث المرور وجدت �أنها مرتبطة
بعمر وم�ستوى تعليم ال�سائق.
�-4أن ثقاف ��ة ال�سائقين الزالت دون الم�ست ��وى المطلوب فعملية فح�ص المركبة ب�صفة دورية
ت ��دل على الوعي ب�أهمية �سالمة المركبة ،وبالتال ��ي �سالمتها و�سالمة ال�سائقين والراكب
والمركبات الأخرى.
تعريف التوعية المرورية
نظ ��را لأهمية ال ��دور الذي يمكن للإعالم �أن يلعبه فقد �أ�صبح ��ت مو�ضوعات الإعالم والأمن
وق�ضاي ��ا ال�سالم ��ة المروري ��ة ت�شغل ب ��ال الإعالميي ��ن والمفكري ��ن والباحثين عن م�ستقب ��ل �أف�ضل
ل�شعوبهم وللإن�سانية جمعاء في ظل عالم �سريع التغير .و�أ�ضحت هذه الق�ضايا ُم ِل َّح ًة وات�سعت دائرة
مفهومه ��ا لتتخطى مجرد الت�أثير االقت�صادي واالجتماعي ليركز الكثير من العلماء المهتمين بدور
الإع�ل�ام عل ��ى هذه النقط ��ة ويثمنون الدور ال ��ذي ي�ضطلع به الإعالم في الحد م ��ن حوادث الطرق
(حجاب� ،2003 ،ص.)107
يق�صد بالتوعية المرورية جعل جميع م�ستعملي الطريق من �سائقين وم�شاة على علم واقتناع
بقواع ��د وتعالي ��م و�أ�صول و�آداب ال�سي ��ر والمرور التي تكفل له ��م ال�سالمة �إذا ت�صرف ��وا وا�ستعملوا
الطري ��ق ا�ستعما ًال �سليم ًا وفق ه ��ذه القواعد والأ�صول والآداب .فال يكفي �أن يكون م�ستعملو الطريق
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عل ��ى عل ��م بقواع ��د و�آداب ال�سير والمرور ،ولكن المه ��م �أن يقتنعوا به ��ا و�أن ي�ستعملوا الطريق على
�أ�سا�سه.
�إن ْ
ن�ش� � َر الوع ��ي المروري يتطلب توافر �شرطي ��ن؛ الأول �أن يكون م�ستعمل ��و الطريق على علم
بقواع ��د و�آداب ال�سي ��ر والمرور  ،والثان ��ي �أن يقتنع الجمهور ب�أن هذه القواع ��د والتعليمات تكفل له
ال�سالمة والأمان ولذا ف�إنه يقوم بتنفيذها .
ويمكن تحقيق هذين ال�شرطين عن طريق �أجهزة الإعالم المختلفة ،وكذلك حمالت التوعية
المروري ��ة التي تقوم بها ال�شرطة ،وكل جهاز من ه ��ذه الأجهزة له دوره في �إعالم الجمهور ب�أهمية
االلتزام بقواعد ال�سير ،وبالتالي وقاية المجتمع من حوادث المرور.
تعريف ال�سالمة المرورية وعنا�صرها:
المفهوم الوا�سع لل�سالمة المرورِية هو �أَنْ ُتن ّف َذ ُك ّل الخطط ،البرامج ،والتعليمات والقوانين
�إنّ
َ
َ
�راءات الوقائي ِة لكي ُتق ّل ��ل َ�أو َت ْمنع
ولحماي ��ة الإن�سان وملكيته،
المرو ِري ��ة والإج � ِ
الحوادث المروري ِةِ ،
وحماية المواطن والق�ضايا االقت�صادية.
�إنَّ ال�سالمة المرورية بهذا المفهوم تهدف �إلى ت َب ِّني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية
والإج ��راءات الوقائية للح ��دِّ �أو َم ْن ِع وق ��وع الحوادث المروري ��ة ل�ضمان �سالمة الإن�س ��ان وممتلكاته
وحفاظ ًا على �أمن البالد ومقوماته الب�شرية واالقت�صادية.
�أما عنا�صر ال�سالمة المرورية فهي ت�شمل ما يلي:
�أو ًال :المركبة� :إن و�سائل ال�سالمة في المركبة هي:

-1الإط ��ارات ،من حي ��ث المقا�س والنوعية والتحم ��ل ومعدل ال�سرعة و�سن ��ة الإنتاج و�أماكن
التخزين
 -2الم�صابيح ،من حيث الو�ضوح واللون وم�ستوى الإ�ضاءة.
 -3الإ�شارات ال�ضوئية في المركبة الدالة على االنعطاف �أو التنبيه.
 -4المرايا العاك�سة لك�شف الطريق �أمام ال�سائقين.
 -5م�ساحات المطر ،حزام الأمان ،مقاعد الأطفال ،الو�سادة الهوائية� ،أقفال الأبواب.
 -6المكابح وفرامل الوقوف والتي تتحكم في حركة المركبة.
�إ�ش ��ارات الإن ��ذار ال�صوتي ��ة وال�ضوئي ��ة كم�ؤ�ش ��ر الوق ��ود والزيت والح ��رارة وع ��داد ال�سرعة
والبطارية الكهربائية.
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ثاني�� ًا :الطريق :وت�شمل و�سائل ال�سالمة في الطري ��ق �شبكات الطرق ،الت�صميم والتخطيط
الهند�سي للطريق� ،إ�ضاءة الطريق.
ثالث�� ًا :ال�سائ��ق (العن�صر الب�شري) :بم ��ا �أنَّ ال�سائق هو العن�صر الف َّع ��ال وال ُمحرك للعملية
المروري ��ة فالبد من توفي ��ر عدة �صفات في ال�سائ ��ق الجيد وهي :العقل� ،سالم ��ة الحوا�س ،معرفة
�أنظم ��ة وتعليم ��ات المرور والتقيد به ��ا ،التركيز �أثن ��اء القي ��ادة ،الإح�سا�س بالم�س�ؤولي ��ة ،والإلمام
بميكانيكية المركبة و�صيانتها ب�شكل م�ستمر.
الإعالم والتوعية المرورية
يق ��وم الإعالم في المجتمع المعا�صر بدور كبير ف ��ي التوعية للحد من المظاهر ال�سلبية التي
ت�ؤث ��ر على �أفراده ومنه ��ا حوادث الطرق ،وي�ص ��ل ت�أثيره �إلى قطاعات وا�سعة م ��ن �شرائح المجتمع
االردن ��ي ،وقد �ساعد على ذلك �سرعة اخت�صاره للزمان والم ��كان ،و�سرعة تجاوبه مع الم�ستجدات
العلمي ��ة والتكنولوجي ��ة ،مما ي� ��ؤدى �إلى زي ��ادة الر�صي ��د الثقافي للإن�س ��ان ،وتي�سي ��ر عملية تبادل
الخبرات.
كم ��ا تبرز عالقة الأمن بالإعالم في انهما « يتعامالن ف ��ي �شئ واحدة هو المعلومة ،فالت�أثير
الإيجابي للإعالم في حفظ الأمن والوقاية من حوادث الطرق وغيرها يكمن في ت�ضامنه مع الأمن
م ��ن خالل بث برامج ومواد مفي ��دة ت�سهم في ا�ستتباب الأمن والتقليل م ��ن حوادث الطرق وت�صوغ
�شخ�صي ��ة الإن�س ��ان نحو الخير والبر والت�سام ��ح ،وفي حماية وتعزيز الأمن عل ��ى الطرقات ،وتوثيق
�سب ��ل التن�سيق والمعلومات ،وتوعية الر�أي العام وتعميق الروابط الإجتماعية ،والوقوف في وجه كل
ما يعكر البنية الأمنية �أو ي�ضعف من مقومات الكيان الموحد (الجحني� ،2008 ،ص.)106
نت
والعالم الآن يعي�ش ثورة ات�صاالت تت�سم ب�أن كل �أ�شكال الإعالم فيها تقريب ًا رقمية ،فقد م َّك ْ
ه ��ذه الثورة تزويد الب�شرية بخي ��ارات متعددة لتلقي المعلومات وتوزيعه ��ا ،و�أ�صبح ب�إمكان الإن�سان
تب ��ادل الماليين م ��ن المعلومات ،من خ�ل�ال �أدوات البث الف�ضائ ��ي المختلفة والهوات ��ف الخلوية،
والحوا�سي ��ب المتنقلة وات�صاالت المايكروويف والإنترنت وغيرها من �أ�شكال االت�صال (�أبو عرجة،
� ،2010ص.)17
والتوعية الإعالمية التي تتم في مختلف و�سائل االعالم في المملكة للحد من حوادث الطرق
ت�أت ��ي �ضمن هذا ال ��دور الإيجابي للأع�ل�ام في حفظ ا ألم ��ن و�ضبط الجريم ��ة ومكافحتها ،وذلك
بالوقاي ��ة منه ��ا قب ��ل وقوعها ،وبالتال ��ي فهي جزء ال يتجز أ� م ��ن الإعالم الأمني ،مم ��ا يعطي اهمية
ق�ص ��وى ودورا كبيرا ف ��ي وقاية الفرد والمجتمع من تلك الح ��وداث ودرء خطرها عنه ،وذلك بعدم
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وقوعه ��ا ،ذل ��ك لأن مخالفة انظم ��ة وقواعد ال�سي ��ر �أو الت�ساهل في تطبيقه من �ش�أن ��ه ان ي�ؤدي الى
وقوع حوادث ت�ضر بالفرد والمجتمع بل ويتعدى �ضررها ذلك ،كونها تت�سبب في وقوع ما�سي لأفراد
المجتمع.
وت�شكل التوعية الإعالمية اليوم �أحد �أهم دعامات الثورة التكنولوجية الحديثة في االت�صاالت،
وانعك�س ذلك على الإن�سان المعا�صر نظر ًا للتغييرات الم�ستحدثة في �آلياته ،والم�ستجدات في نمط
جذري في كل
حياته مقارنة مع ما كانت عليه في العهود ال�سابقة ،حيث �أحدث الإعالم انقالب ًا �شبه
ٍّ
مجاالت الحي ��اة المعا�صرة و�سلوكيات �أفراد المجتمع ،وطالت التغيرات الأعراف والقواعد والقيم
االجتماعية ،هذا ف�ض ًال عما تعر�ضه و�سائله المتعددة في الأجواء العالمية ،بعدما ح َّو َلت العالم �إلى
قرية �صغيرة ( م�صطفى� ،2003 ،ص.)44
دور التوعية المرورية في الحد من خطورة الحوادث
�أ�صبحت الحوادث المرورية تمثل وب�شكل كبير هاج�س ًا وقلق ًا لكافة �أفراد المجتمع ،و�أ�صبحت
واحدة من �أهم الم�شكالت التي ت�ستنزف الموارد المادية والطاقات الب�شرية وت�ستهدف المجتمعات
ف ��ي �أهم مقومات الحياة وال ��ذي هو العن�صر الب�شري� ،إ�ضافة �إلى ما ُت َك ِّب� � ُد ُه من م�شاكل اجتماعية
ونف�سي ��ة وخ�سائر مادية �ضخمة ،مما �أ�صبح لزام ًا العمل عل ��ى �إيجاد الحلول واالقتراحات وو�ضعها
مو�ض ��ع التنفيذ للحد من هذه الح ��وادث �أو على �أقل تقدير معالجة �أ�سبابه ��ا والتخفيف من �آثارها
ال�سلبية.
كذل ��ك ف� ��إن االهتمام من جانب الدولة وما تبذله من جهد ومال ف ��ي �سبيل التوعية المرورية
لحماي ��ة الإن�س ��ان في �أغلى ما يملك� :أمنه و�سالمته .ومهما كان ��ت النتائج لحمالت التوعية ب�سيط ًة
ولي�س ��ت على الم�ستوى المن�شود وال ترتقي �إلى تطلعات المراقبين والمهتمين؛ �إال �أنَّ ال ْأم َر ي�ستدعي
ا�ستمرار هذه الحمالت بمختلف �أ�شكالها مهما كانت ن�سبة ت�أثيرها واال�ستجابة لم�ضمونها.
� َّإن رج ��ال الم ��رور يبذل ��ون جهود ًا مخل�ص ��ة وم�ضنية على م ��دار ال�ساع ��ة وال يمكن تحميلهم
م�س�ؤولي ��ة الحوادث المرورية ،لأنه من المتعذر ف ��ي اي بلد في العالم و�ضع رجل مرور في كل �شارع
نف�سه وقناعته بتطبيق
وتقاط ��ع ،فالأم ��ر يعتمد على �أهمية احت ��رام �أنظمة المرور من ِق َب ِل ال�سائ ��ق ِ
ذلك و�إلمامه بها ليكون الرقيب على نف�سه وم�س�ؤولية الو�صول الى ذلك ي�شارك فيها اطراف عديدة
مث ��ل المن ��زل والمدر�سة وال�شارع �أي�ض ��ا .فالكثير من ال�شوارع والميادين بحاج ��ة �إلى �إعادة تنظيم
لتتف ��ق مع الموا�صفات المطلوبة وحتى ال تدفع ال�سائق المتهور وغير المبالي بالح�صول على فر�صة
ارت ��كاب المخالفة المرورية� .إنَّ غياب الدور التوجيهي والتربوي لكثير من الآباء يزيد من م�س�ؤولية
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رج ��ال الم ��رور ويلقي الكثير من الم�س�ؤوليات على عاتقهم في متابع ��ة من يمار�سون (التفحيط) او
ال�سرعة او قطع الإ�شارة ال�ضوئية غير مبالين بالأخطار و�أرواح الآخرين.
�أنَّ م�س�ؤولي� � َة الحدِّ من حوادث الط ��رق م�ش َت َرك ٌة وعلى الجميع م�ساعدة رجل المرور في ت�أدية
واجب ��ه �إال �أنَّ ه ��ذا لن ي َت�أَتَّى �إال من خالل حملة اعالمية مرورية �شاملة للتوعية ،ت�شمل كافة الفئات
والأعمار وبا�ستخدام جميع الو�سائل االعالمية المقروءة والم�سموعة والمرئية ،ومن خالل الندوات
والمحا�ضرات والزيارات الى المدار�س والمعاهد والجامعات ومن خالل المطويات االر�شادية التي
توزع على قائدي ال�سيارات في التقاطعات والإ�شارات المرورية.
لأن عدم المعرفة ب�أهمية قواعد ال�سالمة المرورية وعدم حزام االمان وغيرها من المخالفات
ق ��د ال يفيد فيها ايقاع العقوبة ان االم ��ر يحتاج الى تغيير بع�ض ال�سلوكيات والقناعات واالعتقادات
الخاطئ ��ة ،وهذا لن يتم من خالل تطبيق المخالفات المرورية بل من خالل حملة اعالمية مرورية
طويل ��ة المدى ت�شارك بها كافة االطراف للتوعي ��ة المرورية ال�شاملة التي ت�شمل كافة الجوانب التي
ترتبط ب�سالمة ال�سائق من خالل و�سائل االعالم المتعددة.
الإر�شادات المرورية التي يجب �أن ت�شملها التوعية المرورية
ي ��ورد الباحث فيما ي�أت ��ي �أهم الإر�شادات المروري ��ة التي يجب �أن ت�شمله ��ا التوعية المرورية
للحد من خطورة الحوادث على الطرقات هي:
�أوال :الأطفال:

 -1عدم ال�سماح للأطفال بالوقوف �أو الجلو�س في المقاعد الأمامية من المركبة.
 -2عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبة.
 -3عدم ال�سماح للأطفال باللعب بالدراجة بين ال�سيارات.
-4االنتباه لمخاطرة الأطفال في قطع الطريق ،لأن الأطفال �أكثر عر�ضه للحوادث عند قطع
الطريق.
 -5حافظ على �سالمة الأطفال لأ َّنهم �أمانة.
 -6تعليم الأطفال �أ�صول ال�سالمة المرورية.
-7و�ض ��ع االطف ��ال في المقعد المخ�ص�ص لهم واربط حزام ا ألم ��ان لهم ،لأنه يقيد الأطفال
من العبث في المركبة.

ثانيا :حزام الأمان:

-1حزام الأمان� :سالمة و�أمان وهو يفقد فاعليته �إذا كان مرتخي ًا �أو لم يتم ارتدائه بالطريقة
ال�صحيحة
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-2الأطف ��ال الذين بالمقاعد الخلفية وغير المثبتين في مقاعدهم هم �أكثر عر�ضة للوفاة �أو
الإ�صابة.
 -3يجب التذكير بالتعود من جانب ال�سائق و�أطفاله على ارتداء حزام الأمان لل�سالمة.
-4
مقعد خا�ص بالمولود بحيث يكون الطفل مواجه ًا للخلف.
ا�ستخدام ٍ
ُ
-5ثبت الأطفال حديثي العهد بالم�شي مما تتراوح �أعمارهم مابين �سنة �إلى �أربع �سنوات في
مقعد �أمان يكون مواجه ًا الأمام
�-6أجل�س الأطفال الذين تتراوح �أعمارهم من � 8-4سنوات في مقعد تثبيت بحيث يمكن ربط
الأحزمة لهم حول الخ�صر وفوق الكتف.
 -7الأطفال الذين تزيد �أعمارهم عن � 8سنوات ي�ستخدموا حزام الأمان الخا�ص بالكبار.
 -8و�ضع مقعد الأمان الخا�ص بالأطفال في و�سط المقعد الخلفي ما �أمكن.
ثالثا :ال�سرعة

 -1ال ت�سرع فان الموت �أ�سرع.
 -2ال�سرعة قاتله وهي �سبب �أكثر الحوادث المرورية.
 -3ال�سرعة �أق�صر الطرق �إلى الموت.
-4ال�سرع ��ة الم�أمون ��ة تخ�ضع لعدة عوام ��ل :حالة الطريق والطق�س ،وحال ��ة المركب ،وحالة
حركة المرور.
 -5عالمات و�إر�شادات المرور.
 -6الت�أكيد على �أنه كلما زادت ال�سرعة زاد حجم الإ�صابة.
 -7ال�سرعة جريمة بحق ال�سائق وحق الآخرين.
رابعا :قطع ال

 -1تجاوز اال�شارة الحمراء خطورة بالغة.
 -2الإ�شارات ال�ضوئية لغة الطريق.
 -3احترام �إ�شارات ال�ضوئية دليل وعي و�إن�سانية.
 -4الإ�شارات ال�ضوئية و�ضعت لل�سالمة فمن ال�ضروري التقيد بها
-5الإ�ش ��ارة الخ�ض ��راء تعن ��ي �س ��ر ،وال�صفراء تعن ��ي خفف ال�سرع ��ة واال�ستع ��داد للوقوف،
والحمراء تعني الوقوف التام.
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خام�سا :الم�شاة:

� -1ساعد الأطفال وكبار ال�سن على عبور الطريق.
� -2سالمة الم�شاة م�سئولية الجميع.
 -3عبور الم�شاة يكون من الأماكن المخ�ص�صة لهم.
أعط الم�شاة حقهم في العبور.
ِ � -4
 -5ال تعر�ض الم�شاة لخطر مركبتك.
 -6يجب عليك �أنْ تحتر�س عند خطوط الم�شاه.
�ساد�سا :التفحيط:

 -1الإعاقة والموت م�صير ال�سائق المتهور.
 -2الته ُّور جن ُونُ ي�ؤدي �إلى الوفاة.
 -3ال تفقد حياتك بته ُّورِك.
 -4الت ََّج ْم ُه ُر حول المفحط انتحار.
 -5التفحيط عنوان الف�شل والإحباط.
 -6المركبة و�سيله للنقل ال للقتل.
�سابعا :المنا�سبات الريا�ضية:

 -1القيادة فن وذوق و�أخالق.
 -2ال�سالمة المرورية م�سئولية الجميع.
 -3ال تجعل فرحتك بعد المنا�سبات الريا�ضية �أحزان ًا للآخرين.
 -4المواطن رجل �أمن.
 -5المواطنة الحقة هي الحفاظ على �أمن ومكت�سبات الوطن.
 -6عبور الطريق حق م�شروع للجميع.
 -7عرقلة و�إرباك حركة المرور مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.
 -8احترامك لأنظمة المرور دليل وعيك.
ثامنا :التجمهر عند الحوادث:

التج ْم ُه ُر عند الحوادث �سلوك غير ح�ضاري.
َ -1
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 -2التجمهر عند الحوادث يعر�ض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
 -3التجمهر عند الحوادث يعرقل حركة المرور.
 -4التجمهر عند الحوادث ُي َ�ص ِّع ُب َ
عمل رجال المرور.
 -5التجمهر عند الحوادث يزيد حجم المخاطر.
تا�سعا :الزامور:

 -1زامور المركبة للتنبيه ال للإزعاج.
 -2ل
عا�شرا :ترك مفاتيح المركبة:

 -1احذر ترك الأطفال في المركبة وحدهم.
-2ترك مفت ��اح المركبة في الو�صل الكهربائي بدون وج ��ود �صاحبها مخالفة مرورية يعاقب
عليها النظام.
 -3ل�سالمتك و�سالمة الآخرين ت�أكد من �إغالق �سيارتك عند الوقوف.
حادي ع�شر :ا�ستخدام الهاتف النقال �أثناء القيادة:

 -1ال تن�شغل بغير الطريق.
 -2ال تن�شغل بالتفكير �أو الحديث و�أنت تقود المركبة.
 -3ال تعر�ض حياتك للخطر من �أجل مكالمة هاتفية.
ثاني ع�شر :التركيز �أثناء القيادة:

 -1من معك �أمانة في عنقك فال تن�شغل �أثناء القيادة عن الطريق.
� -2أخي ال�سائق احذر االت�صال والحديث �أثناء القيادة.
 -3ال تن�شغل ب�أطفالك �أثناء القيادة.
 -4ال تت ْ
َّ�صل حتى ت َِ�ص َل.
ثالث ع�شر :الإ�سعاف:
 -1ا َّت َب ْع الطريقة المنا�سبة عند �إنقاذ الم�صابين.
 -2مبادرتك ب�إ�سعاف الآخرين قد ينقذ روح ًا.
 -3ت�أكد من وجود حقيبة الإ�سعافات الأولية معك.
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رابع ع�شر :العالقة مع رجل المرور:

 -1كن �صديق ًا لرجل المرور.
 -2احترامك لإر�شادات رجل المرور دليل وعيك.
 -3رجل المرور يعمل ل�سالمتك
الخال�صة
نخل� ��ص �إلى الق ��ول �أنه وبالرغم من جهود المملك ��ة المميزة والمتوا�صلة ف ��ي �إن�شاء و�صيانة
�شبك� � ٍة م ��ن الطرق الحديث ��ة� ،إال �أنَّ معدل الح ��وادث المرورية بالمملكة مرتفع ن�سبي� � ًا �إذا ما قورن
بمعظ ��م دول العال ��م ،ولأن عنا�صر الحوادث المرورية تت ��وزع بين العن�صر الب�ش ��ري في المقدمة،
ث ��م يليه المركب ��ة التي يقودها الإن�سان ،ثم الطريق الذي ت�سير عليه ه ��ذه المركبة و�أخير ًا العوامل
الجوية.
�إن الح ��وادث المرورية تمثل م�شكلة عالمية تعاني منها ال ��دول النامية والدول المتقدمة على
حدٍّ �سواء ،و�إن كانت معاناة الدول النامية تمثل �أ�ضعاف الدول المتقدمة في الوقت الذي تمتلك فيه
الدول النامية  %20فقط من ال�سيارات على م�ستوى العالم.
اال�ستنتاجات
-1يتبي ��ن وج ��و ُد دو ٍر فاعل ن�سبي ًا لو�سائل الإعالم في الحد من حوادث الطرق بحال مرورها
في مراحل العملية التخطيطية المدرو�سة ،وهي جمع المعلومات والت�شخي�ص وال�سيا�سات
المحلي ��ة والأع ��داد والإق ��رار والتنفيذ والمتابعة م ��ن الجهات المعنية بذل ��ك �سواء كانوا
�أ�صحاب قرار و�إعالميين ومواطنين.
مطلب بال ُغ الأهمية في حياتنا اليومية ،ويجب علينا الم�ساهمة
-2يتبين �إن ال�سالمة المرورية ٌ
ف ��ي النهو�ض بالوعي المروري ون�شر مفاهيم ال�سالمة باعتبارها م�سئولية الجميع ،كذلك
ا�ستيعاب مفاهيم ومتطلبات ال�سالمة المرورية من قبل الجميع وب�شكل يتحقق من خالله
تعل ��م المبادئ ال�صحيح ��ة للتعامل مع المركب ��ة� ،أو ا�ستخدام الطري ��ق ب�صورة �صحيحة
بتف ��ادي ال�سلوكيات الخاطئة التي تعر�ض االن�سان للخطر �سواء بعدم االنتباه �أثناء العبور
�أو ا�ستخدام الطريق.
-3ن�ستنت ��ج �أنَّ الق�ضاء على الحوادث المرورية لن ي�أتي �إال با�ست�شعار الجميع لواجبهم وعلى
ر�أ�سهم الم�س�ؤولون ف ��ي القطاعات المختلفة ،وال يتحقق ذلك �إال بتكثيف حمالت التوعية
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المرورية با�ستخدام عن�صر المفاجئة وعدم الإعالن عن وقت ومكان تلك الحمالت.
-4يتبي ��ن �أهمي ��ة الو�سائل االعالمية في التوعي ��ة ودورها في الت�أثير عل ��ى تغيير االتجاهات
وال�سلوك ،وان الخطة الإعالمیة في هذا المجال ت�سهم في الحد من حوادث الطرق.
�-5إنَّ م ��ن �أه ��م العنا�صر الت ��ي ت�ساعد على ارتفاع م�ست ��وى فعالیة الخط ��ة الإعالمیة للحد
م ��ن حوادث الطرق تتمث ��ل فیما یلي :الإعالن عن الخطة ،وتوف ��ر المعلومات ال�صحیحة،
واال�ستخ ��دام الأمثل للإمكانات المادیة والب�شری ��ة المتاحة ،والنجاح في توظیف مختلف
و�سائل الإعالم ،والتركیز على الر�سائل الإیجابیة المقدمة للجمهور.
التو�صيات
يو�صي الباحث بما يلي:
-1اال�ستعان ��ة بالمخططين الإعالميين عند و�ضع ال�سيا�س ��ات العامة وال�سيا�سات الإعالمية
للوقاية من حوادث الطرق ،حيث ت�أتي هذه الخطط في مرحلة مت�أخرة وتهدف فقط �إلى
ن�شر معلومات �أو �أفكار محددة.
�-2إعادة النظر في بع�ض االهتمامات المرورية الخا�صة بال�ش�أن الإداري والتنظيمي الداخلي
لإدارة ال�سي ��ر للتعرف على المعوق ��ات التي حالت دون و�صول ر�سائلها الإعالمية من جهة
والبح ��ث عن الأ�سب ��اب التي حال ��ت دون تنفيذ بع� ��ض اللوائح والأنظمة والق ��رارات على
م�ستوى التنفيذيين والمواطنين والعمل على �إيجاد حلول منا�سبة لها.
-3و�ض ��ع �آلية فعالة للتع ��اون بين الأجهزة المختلف ��ة والمعنية بالم�شكلة �س ��واء �أدارة ال�سير
والإع�ل�ام ودور المدر�س ��ة والبلدية والمعاهد والجامعات والأوق ��اف وال�صحة ،ف�ض ًال عن
الجهات غير الر�سمية حتى ت�ؤدي الدور الم�أمول في تحقيق ال�سالمة المرورية.
-4تفعي ��ل دور الإعالم الأمني لتنمية الم�سئولية االجتماعية ل ��كل �أفراد وم�ؤ�س�سات المجتمع
بدء ًا من الم�ساجد والأ�سرة والمدار�س والجامعات وو�سائل الإعالم.
-5محاول ��ة المراقبة المكثفة ل�سلوك ال�سائقين و�ضب ��ط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور،
وتعميم ا�ستخدام �أجهزة الرادار الأتوماتيكية بمعظم الطرق الرئي�سية بالمملكة.
-6قيام و�سائل الإعالم بتقديم البرامج الإعالمية والن�شرات الدورية عن التوعية المرورية،
وب ��ث حمالت توعية للحد من حوادث المرور والإ�صاب ��ات البليغة والوفيات والخ�سائر في
الأرواح الناتج ��ة عنه ��ا وبخا�صة ا�ستخ ��دام و�سائل ال�سالمة المروري ��ة ومبادئ ا�ستخدام
الإ�سعافات الأولية.
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-7االهتم ��ام بالأبحاث والدرا�سات العلمية في مجال الح ��د من حوادث المرور وعلى الدولة
�أن تخ�ص�ص ميزانية خا�صة لدرا�سة حوادث المرور والعمل على الحد من حدوثها وتقليل
الخ�سائر الناتجة عنها.
-8تخ�صي� ��ص فت ��رة زمنية �إذاعي ��ة وتلفزيونية خا�صة يمك ��ن من خاللها �إذاع ��ة التعليمات
المروري ��ة لم�ستخدمي الطرق والتي ُت َي ِّ�سر لهم �سل ��وك الطرق الآمنة ومعرفة �أية تطورات
جديدة وتذكير ال�سائقين با�ستمرار بما يلي:
 عدم ا�ستخدام التليفون المحمول لأنه ي�ؤدي �إلى فقدان التركيز �أثناء القيادة. عدم و�ضع �أطفال �أمام عجلة القيادة �أثناء ال�سير. عدم تجاوز ال�سرعات المقررة قانون ًا. عدم ا�ستخدام المواد المخدرة �أثناء القيادة. عدم ال�سير عك�س االتجاه. عدم الثقة الزائدة في القيادة لأن خط أ� الغير قد يفوق مهارة قائد المركبة. عدم االن�شغال بغير الطريق. ترك م�سافة الأمان الواجبة بين المركبة والآخرين. -اتباع تعليمات رجال المرور بالطرق وال�شوارع.
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