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 )الملخص( 
 تجاىاتاب التنبؤ في الديموجرافية لمتغيراتا قدرة مدى معرفة ىإل الدراسة ىدفت
ل ،الجديد الوادي سائقي لدى المروية السالمة  السالمة اتجاىات تختمف ىمد أي ىوا 
 طبقت األىداف ىذه ولتحقيق ،بينيما والتفاعل الديموجرافية المتغيرات ختالفاب المرورية
 وبمغت (،الباحثة إعداد من) الجديد الوادي سائقي ىلد المرورية السالمة اتجاه أداة الباحثة
 ،المقارن الوصفي المنيج واستخدمت ،الجديد الوادي سائقي من (ٕٓٓ) الدراسة عينة

 التباين تحميل – نحداراال تحميل – العاممي )التحميل اإلحصائية األساليب من ومجموعة
 المنبئة الديموجرافية المتغيرات أن النتائج وأظيرت ،(T.Test ستخداماب والفروق –

 المركبة نوع – االجتماعية الحالة – سياقةال أقدمية – )السن المرورية السالمة باتجاىات
 والحالة التعميم ىمستو  بين ودالة جوىرية فروق ووجود ،الوظيفة( – التعميم ىمستو  –

 فروق وجود وأيضا ،الجديد الوادي سائقي من عينة ىلد التفاعل وعدم ،االجتماعية
 ياسقم ىعم تفاعل وجود وعدم ،المركبة ونوع ،لحادث التعرض بين دالة جوىرية
 ونوع ،لحادث التعرض بين ودالة جوىرية فروق ودووج ،المرورية السالمة اتجاىات
  .المرورية السالمة اتجاىات مقياس ىعم تفاعل وجود وعدم ،المركبة

  .الديموجرافيةالمتغيرات  – اتجاىات الّسالمة الُمرورية :الكممات المفتاحية
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 (Abstract) 

 The purpose of this study was to identifying the contribution of 

some Demographic variables in predicting the traffic safety trends 
1
among new valley drivers And to what extent the traffic safety 

trends differ according to the different demographic variables and 

the interaction between them, to achieve these aims, the researcher 

applied the traffic safety trends A questionnaire among new valley 

drivers whose prepared by the researcher , The sample of the study 

consisted of (200) drivers from the New Valley, and The 

comparative descriptive method was used, And a set of statistical 

methods (Factor analysis, Regression analysis. Analysis of 

Variance, T. Test) The results showed that the demographic 

variables predicting traffic safety trends (age- driving seniority- 

marital status- vehicle type- education level- job) , and significant 

differences between the level of education and social status and no 

interaction among a sample of the drivers of the new valley Also, 

there are significant differences between the accident and type of 

vehicle, and the absence of interaction on the questionnaire of traffic 

safety trends In addition to there was significant differences between 

accident and vehicle type exposure and the absence of interaction on 

the questionnaire of traffic safety trends .  

Key Words: traffic Safety Trands-demographic variables. 
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ُمقدمة
 من عمييا يترتب لما ؛القومي األمن تمس التي المشكالت من المرور مشكمة تعد
 ثقافة خمق احتمالية ىعم يؤثر ما ،واجتماعية نفسية ثارآو  واقتصادية بشرية خسائر
 كبيرة مكانة الطرق سالمة وتحتل واطرادىا. المشكمة ىذه ترسيخ ىعم تعمل جديدة مرورية

ن ،والدراسات األبحاث في  بمعرفة تسمح التي األدوات يطوروا أن الباحثين ىعم كان وا 
 اذى أثناء الوسيطة المتغيرات وتحديد ،ثارواآل العيوب لتقييم لمسموكيات المتزايدة األىمية
 ةالثالث رصالعنا ىعم السياق ىذا في األبحاث تركز أن ينبغي كما ،المشكمة ليذه التقييم
 حسب كلٌ  يسيم بحيث ؛المركبة( -الطريق – )اإلنسان المرورية لممشكمة المكونة

 .إليو لموصول ىنسع ما وىذا ،الموضوع ىذا دراسة في تخصصو

 ألف ومئتي مميون نحو أن   ىإل تقاريرىا أحد في العالمية الصحة منظمة أشارت
 في ىتماماال تركز لذا ،(ٜٔ:ٕٙٓٓ ،المدني) المرور حوادث بسبب سنويا يموتون شخص
 كان وقد ،المصري أو ،العالمي ىالمستو  عمى سواء ،المرور دراسات عمى األخيرة الفترة
 إذ ؛المعاصر عالمنا ىعم طرأت التي الظروف من لمجموعة نتيجة ىتماماال ىذا

 ،نتقالواال لمنقل األساسية الوسائل المركبات أنواع ومختمف السيارة أصبحت
 أساسيا البعد ىذا أصبح إذ ؛الطرق من ىائمة شبكة تأسيس ستمزما الذي األمر
 (.ٛٓ٘ -ٖٛٗ :ٜٕٓٓ عمي،) الحديثة المدن تخطيط في

 مسببات أىم تمثل المرور حوادث بأن   العالمية الصحة منظمة نشرتو تقرير يفيد كما 
 ىإل ويشير ،سنة ٕٗو سنوات ٓٔ بين أعمارىم تتراوح الذين ،الشباب أوساط في الوفيات

 عن أعمارىم تقل الذين الشبابِ  من ٓٓٗ,ٓٓٓ ىالك في سنويا تتسبب المرور حوادث أن
 ىالكبر  الغالبية وتحدث م،إعاقتي أو اآلخرين الشباب من الماليين إصابة وفي ،اعامً  ٕ٘
 أكبر وتسجل ،الدخل ومتوسطة الدخل المنخفضة البمدان في واإلصابات الوفيات تمك من

 كومان أشار وقد (.ٕٚٓٓ العالمية، الصحة )منظمة األوسط والشرق أفريقيا في المعدالت
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 أن تكشف الحديثة اإلحصاءات أن ىإل القاىرة في قدعُ  الذي العربي المرور أسبوع في
 ىذا وأن   ،اسنوي   قتيل مميون ٔ,ٕ من أكثر العالمي ىو تالمس ىعم تخمف المرورية الحوادث
 النظري التراث وبمراجعة (.ٕ٘ٓٓ كومان،) مٕٕٓٓ عام %ٕٓ بنسبة لمزيادة قابل العدد

 ىذه في ندرة الباحثة وجدت بيا المنبئة والمتغيرات ،المرورية السالمة تجاىاتاب المرتبط
 المتغيرات دراسة إلى الحاجة تدع ما ،واألجنبية منيا العربية سواء الدراساتو  البحوث

  الجديد. الوادي سائقي ىلد المرورية السالمة باتجاىات المنبئة الديموجرافية

ُالدراسةُمشكلة
 قطاعات لشتى مالمحيا امتدت واسعة حضارية نقمة العصر ىذا خالل العالم شيد
 مركبة مميون (ٓٓٛ) نحو العالم طرقات تجوب إذ ،استثناءً  النقل قطاع يشكل ولم ،الحياة
 متطمبات تسييل في المركبات تقدميا التي العظيمة الفائدة ورغم ،جاتاالدر  من ومثميا
 حوادث بفعل سنويا تتسبب ذاتو الوقت في ياإن  ف ،رفاىيتيم وزيادة لألفراد اليومية الحياة
صابة ،ألف ومائتي مميون نحو المرور  :ٕٙٓٓ المدني،) افردً  امميونً  (ٓٗ) من أكثر وا 
ٔ٘.)  
 أدى ات؛شاحن تصادم حادث ٖٓٓٓٛٗ بنحو يقدر ما ىناك كان ٕٗٔٓ عام فيو 
 يصيب الذي التعب ُاعتبر وقد ،فرد ٖٜٖٓ مصرعو  ،إصابة ٓٔٔ,ٓٓٓ من يقرب ما إلى

 مشكمة الشاحنة سائق وتعب إجياد مواجية تعد إذ الحوادث ليذه ارئيس اسببً  الشاحنة سائق
 أن يمكن التي القيادة أثناء المربكة العوامل من العديد لوجود نظًرا ،الصعوبة وبالغة ميمة
 يقمل ا،جديد اقانون السيارات سائقي لسالمة الفيدرالية الجمعية سنت ولذلك التعب، تسبب
 المرتبطة الشاحنات حوادث من الحد أجل من ،الشاحنات لسائقي العمل ساعات عدد من

جياد السائقين بتعب  اشيرً  ٙٔ لمدة HOS التشغيل ساعات تقميل بنظام ُعِملو  ،ىموا 
 وأظيرت التصادم، حوادث من والحد الشاحنات سائقي سالمة عمى فاعميتو مدى لتحديد
 ،الحوادث انتشار بنسبة المتعمقة اإلحصائيات في اختالف وجود عدم البحث نتائج

 الجديدة الالئحة إصدار من شيرا ٙٔمرور بعد الشاحنات تصادم حوادث وباألخص
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 العمل ساعات عدد بين عالقة وجود عدم إلى يشير ما ؛العمل( ساعات عدد )تقميل
 السائقين بسالمة مرتبطة خرىأ عوامل وجود إلى يشير كما ،السيارات سائقي وسالمة
2017) William, &,Jffrey (Jason,. 

 :بيا ويوجد ،الجديد الوادي محافظة في البحث ُطبق وقد 

 سطح من اقترابو عند الخارجة -أسيوط طريق يتعامد الخارجة: -أسيوط طريق -أ
 باريس -الخارجة ىضبة بمحاذاة يسير الذي الرممية، لمكثبان الشرقي النطاق مع اليضبة

 تراكم لخطر دائما يتعرض الطريق من العموي الجزء فإن لذا .جنوبي -شمالي اتجاه في
 ،سرعتيا تقل عندئذ ،اليضبة وجو من بالرمال المحممة الرياح القتراب نتيجة ،الرمال

زعاجً  عميو المرور لحركة تيديدا فتمثل ،اليضبة وجو عمى تحمميا التي الرمال وتترسب  اوا 
 ٚٙٔو ٖٚٔ المسافات عند -لباحثةا الحظت وكما -وخاصة ،السيارات لقائدي اوخطرً 

 عمييا المثبت القوائم ساعدت وقد النقب. منطقة يوف الخارجة، من كيمومتر ٛٔٔ-ٚٔٔو
 القوائم. ىذه حول الرمال وتراكم ترسيب عمى النقب منطقة في لمطريق العرضية الحواجز
 يتعط ال بحيث ،الجروف أقدام انحدار شدة الطريق عمى الرمال طغيان خطورة من ويزيد

 زحف لوحظ كما الرمال. عميو تطغى الذي الجزء حول لاللتفاف فرصة العابرة لمسيارات
 من الكثبان فييا تقترب التي ،البجوات منطقة شمال في الطريق عمى الرممية الكثبان
 في الكثبان كثافة تبمغ كما سم، ٕٓ بنحو مناطقيا أقرب في عنو تبعد إذ بشدة، الطريق

 .كثيبا عشر خمسة من يقرب ما المنطقة تمك
 من الياللية الرممية الكثبان زحف لخطر ويتعرض :باريس -الخارجة طريق -ب
 مناطق إلى الرمال زحف إلى امؤديً  ،الجنوبي االتجاه في امتداده أثناء ،األوسط النطاق
 قرية من الممتدة المنطقة في الميدانية الدراسة خالل ُرصدت وقد الطريق، ىذا من عديدة
 الممتدة المنطقة وكذلك الجزائر، قرية إلى بوالق قرية ومن بوالق، قرية إلى الثورة ناصر
 وباريس. صنعاء يقريت بين فيما
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 عمى الياللية الرممية لمكثبان الغربي النطاق يعمل الداخمة: -الخارجة طريق -ج
 الذيو  الداخمة، منخفض بقرى الخارجة منخفض قرى يربط الذي لمطريق المستمر التيديد
 مرور حركة وتعيق الطريق عمى باستمرار فتطغى البرخانات، ىذه اتجاىات عمى يتعامد

 جدريُ  وما ،المخاطر من لكثير يعرضيا ما ،حولو االلتفاف إلى تضطر وقد السيارات،
 (.ٚٗٔ :ٖٕٓٓ محمد،) اتقريبً  امترً  خمسين بنحو الطريق عن تبعد الكثبان أن ذكره

  التالية: التساؤالت في الدراسة مشكمة بمورة يمكن سبق مما
 الحالة – )السن الديموجرافية المتغيرات بعض تتنبأ مدى أي ىإل -ٔ

 -لحادث التعرض – المركبة نوع -السياقة أقدمية -التعميم ىمستو  – االجتماعية
  الجديد؟ الوادي سائقي ىلد المرورية السالمة باتجاىات الوظيفة(
 الوادي سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات تختمف مدى أي ىإل -ٕ
 الحالة ،جامعي( – متوسط – إعدادي) التعميم ىمستو  باختالف الجديد

  بينيما؟ والتفاعل أرمل( -مطمق – متزوج – )أعزب االجتماعية
 الوادي سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات تختمف ىمد أي ىإل -ٖ
 –صميكروبا –أتوبيس) المركبة ونوع ،ال(–)نعم لحادث التعرض باختالف الجديد
 بينيما؟ والتفاعل تاكسي(

 الدراسةُأهداف
 – االجتماعية الحالة – )السن التالية الديموجرافية لمتغيراتا قدرة مدى عمى تعرفال -ٔ

 في الوظيفة( -لحادث التعرض – المركبة نوع -السياقة أقدمية -التعميم ىمستو 
 الجديد. الوادي سائقي ىلد المرورية السالمة باتجاىات التنبؤ

 باختالف الجديد الوادي سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات اختالف مدى معرفة -ٕ
 متزوج – )أعزب االجتماعية الحالةو  جامعي( – متوسط – )إعدادي التعميم ىمستو 
 بينيما. والتفاعل أرمل( -مطمق –
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 الجديد الوادي سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات اختالف مدى عمى تعرفال  -3
 – صميكروبا – أتوبيس) المركبة ونوع ال( – )نعم لحادث التعرض باختالف
 بينيما. والتفاعل تاكسي(
 النظري واإلطار الدراسة مفاىيم

 التنشئة محصالت أىم من باعتبارىا االتجاىات موضوع ىعم البحث سيركز
 ىذا إغفال يسعيا ال السائقين سموك لفيم عممية محاولة كل فإن ولذلك ،االجتماعية

 مكونات ثالثة من المرورية السالمة نحو االتجاه مفيوم ويتكون ،هتجاوز  أو المفيوم
 وىو وجداني والثاني ،المرورية السالمة بمعايير المروري الوعي وىو معرفي أوليا ،أساسية
 عن يعبر وىو سموكي والثالث ،المرورية السالمة مقتضيات ىعم السائقين إقبال ىإل يشير

 استعداد "حالة و:بأن   االتجاه "ألبورت" ويعرف .السائقين عن الصادرة السموكيات مجموع
 إزاء الفرد استجابات عمى ادينامي   اتأثيرً  ويؤثر ،التجربة خالل من ينشأ وعصبي عقمي
 ":"بوغاردس ويعرفو (.ٗٚ :ٕ٘ٓٓ ،عيد) "بيا يتصل التي والمواقف الموضوعات، جميع
 ذلك في متأثرا عنيا ابعيدً  أو ،البيئة عناصر بعض اتجاه سموكو ينحي الذي الفرد ميل ىو

 (.ٜ٘ٔ :ٜٕٓٓ ،)العتوم عنيا بعده أو ىذه من لقربو اتبعً  والسالبة الموجبة بالمعايير
 ببعض المرتبط السمبي أو اإليجابي الشعور درجة" بأنو: االتجاه "ثرستون" ويعرف

 سيكولوجية صبغة ذو ىنا واالتجاه (.ٚ٘ٔ :ٕٙٓٓ،دويدار) "السيكولوجية الموضوعات
 السيد "محمود ويعرفو سمبية، أو إيجابية بطريقة المواضيع ألحد الفرد بوعي اأساسً  مرتبطة

 من موضوع حول الشخص نظر وجية في محصمتو تظير نفسي داستعدا بأنو: النيل" أبو
 القيم، من قيمة حول أو سياسيا، أو اقتصاديا أو ااجتماعي   كان سواء ،الموضوعات

 الجماعات من جماعة حول أو ،االجتماعية النظرية أو الجمالية أو الدينية كالقيمة
 عميو بالموافقة لفظيا تعبيرا االتجاه ىذا عن ويعبر المصنع، أو المدرسة أو النادي كجماعة

 أو المعارضة أو لمموافقة درجة بإعطاء االتجاه قياس ويمكن المحايدة، أو الموافقة عدم أو
 (.ٖٗ٘ :ٜٕٓٓ النيل، )أبو المحايدة
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 "وليم األمريكي الباحث أجراىا التي البحوث مع المرورية السالمة مفيوم نشأة ارتبطت
 الطرقات عمى الحوادث عدد لخفض وطني برنامج تكوين ميمة لو أسندت الذي ىادن"،

 الرئيسة العناصر عمى اشتممت التي "ىادن مصفوفة" بعد فيما مي  سُ  ما فقدم األمريكية،
 ىذه األمريكية والمواصالت النقل وزارة تبنت وقد المرور، حوادث بوقوع المرتبطة
 سنة منذ تضعيا التي السالمة ومواصفات األنظمة لبرنامج اأساسً  بوصفيا ،المصفوفة

 وىي ،مصفوفتو في ىادن أوردىا التي العناصر عمى أساسا ترتكز تيال   ،(ٜٙٛٔ)
 كل السائق "تبني تعني: الواسع بمفيوميا المرورية فالسالمة السائق(، المركبة، )الطريق،
 أنظمة ومعرفة الحواس وسالمة كالعقل – الوقائية واإلجراءات المرورية والنظم الموائح
 المركبة، بميكانيكا واإللمام بالمسئولية واإلحساس القيادة أثناء والتركيز ،ياوتعميمات المرور

 سالمة لضمان ،الطريق عمى مرورية حوادث في الوقوع يمنع بما ،مستمر بشكل وصيانتيا
 في حرصا مباشر غير نحو عمى سيعك ما وىو المركبة، لكوكذ والركاب نفسو السائق
 – واالقتصادية – والوفيات المصابين عدد تقميل أي ،البشرية مقومات أمن عمى الحفاظ
 :ٕٗٔٓ زعتر، ،)سبع الحوادث عن المترتبة والخاصة العامة الممتمكات في الخسائر
ٖٔٓ). 

 والموائح والبرامج الخطط جميع تبني إلى تيدف ،الواسع بمفيوميا المرورية السالمة إن  
 سالمة ضمانو  يا،منع أو المرورية الحوادث وقوع من لمحد ،الوقائية تاءاواإلجر  ،المرورية
 عدم وأيضا ،واالقتصادية البشرية ومقوماتو البالد أمن عمى حفاظالو  ،وممتمكاتو اإلنسان
 وىو ،ومع الراكب وتجاه ،أسرتو تجاه المسئولية وتحممو السائق ىلد النفسي الجانب إغفال

 :المرورية السالمة اتجاىات بتعريف سبق مما ونخمص الوجداني. الجانب بو نقصد ما
 بالسالمة تتعمق مثيرات نحو نسبيا ثابتة استجابة يعكس السائق بو يقوم ذاتي )تقدير

  .(المقياس في المتضمنة البنود نع اإلجابة خالل من الطريق عمى المرورية
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 :المرور لحوادث المفسرة النظرية طرالأ  من عدد وىناك
 :النفسي التحميل نظرية - أ

 الحوادث أن ومنيا ،لمحوادث نظريتو النفسي التحميل مدرسة خالل من فرويد قدم
 وأن ،الذات نحو وموج عدوان عن اتعبيرً  بوصفيا ،شعوريا ال متعمدة أفعال ىي المرورية
 بالدرجة تعتمد التي ،الحوادث سببية إلييا تستند التي باتركّ المُ  أحد ىو الذات عقاب
 إحدى سائق بين حدث ذيلا الصراع ذلك ومثال ،شعوريةالال الدافعية ىعم ىاألول

 يرغب التي لزوجتو كرمز لمطريق المحاذية الصخرة السائق صدم فمقد وزوجتو، المركبات
 وراء يقف سير حوادث في وعقالو  أن   التحميمية المدرسة أصحاب ويعتقد منيا، التخمص في

 بين الصراع موضوع يمثل ما وكل ،السمطة نماذج ىعم والحقد والغيظ بالذنب إحساس
  .(ٕٙ :ٕٗٔٓ ،زعتر ،)سبع لمشخصية النفسي الجياز تكامميا في تشكل التي األبنية

 التجريبية: النظرية - ب

 غالبا فالسائق ؛وعديدة كثيرة أسباب لمحوادث أن مفاداه طرحا التجريبية النظرية تقدم
 وأثرىا فعميا ليا راتيمث كميا المرور وقواعد والمارة فالمركبات عديدة متغيرات تأثير تحت
 الذي العامل مثل ومثمو والتفكير(، والذاكرة الحسي )اإلدراك لمسائق النفسية الوظائف ىعم
ذا ومتغيرة، كثيرة تأثيرات تحت يقع  أيضا ليا فإن ؛لمحوادث متعددة أسباب ىناك كانت وا 

 ،يمعنو  أو مادي تعويض ىعم الحصول في الرغبة ىو الدافع يكون وقد متعددة، أىداف
  (.ٕٙ :ٕٔٓٓ التويجري،) عاتقو عن المسئولية وتخفيف ،اآلخرين اىتمام كجذب
 والضغوط: التكيف نظرية -ج

 امحددً  عاماًل  بوصفيا ،ومناخيا العمل بيئة ىعم الضغوط مع التكيف نظرية تركز
 تحت يقع الذي العامل فإن النظرية ىذه أفكار تمميو لما وطبقا ،الحوادث في لموقوع
 المتحرر بالعامل مقارنة الحوادث في لمتورط عرضة أكثر يكون والتوتر الضغط ظروف

ذا ،والتوترات الضغوط من  مجاالت ىإل العمل محيط خارج الضغوط لمفيوم انتقمنا ما وا 
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 السيارات حوادث ىعم النظرية ىذه تطبيق أن فنجد األفراد بين ومواقفو االجتماعي التفاعل
 عميو تؤثر أن شأنيا من السيارة قائد ليا يتعرض وتوترات ضغوط فأي ،اجد   ممكن أمر
 الفرض ىيبق ذلك رغم أشكاليا بمختمف الحوادث في التورط ىإل بو يؤدي ما سمبيا، تأثيرا

 :ٕٔٓٓ )التويجري، التخصيص وعدم والعمومية االتساع من بقدر يتسم لمنظرية الرئيس
ٖٙ).  

 الدولية الشبكة عمى سواء البيانات لقواعد العممي التكشيف عمميات خالل ومن
 السالمة تتناول كميا ،الدراسات من عدد وجود إلى التوصل أمكن ؛المكتبات أو (نترنت)اإل

 :الدراسات ليذه عرض يمي وفيما ،المرورية

 Teavan 1993 وتيفين Maxim وماكسم Keane كين دراسة الدراسات ىذه وأول
 تأثير تحت القيادة دراسة خالل من ،مجريمةل العامة النظرية فحص إلى ىدفت التي

 مرتكبي إلى ينظر إذ ؛والجنس الذات ضبط بمستوى وعالقتيا األمان حزام وربط الكحول
 النتائج فأظيرت مغامرون، وأنيم الذات ضبط مستوى منخفضو أنيم عمى السموكيات ىذه
  .الرحمة وطول الكحول تأثير تحت والقيادة الذات ضبط مستوى بين عالقة وجود

 القاتمة السيارات حوادث عالقة بحث إلى Bedard (2000) "بيدارد" دراسة تىدف كما
 يكونون التي والمواقف ،يرتكبونيا التي القيادة أخطاء ونوع السائقين، خبرة سنوات بعدد
 في المميتة اإلصابات من يحمييم قد الذي وما ،األخطاء ىذه الرتكاب عرضة أكثر فييا

 عن الناتجة الوفيات عدد فحص خالل من البيانات تحميل تم ،السيارات تحطم حوادث
 عمى أنو يؤكد ما ،ٜٜٛٔ عام إلى ٜ٘ٚٔ عام من المتحدة الواليات في المرور حوادث
 عام في الوفيات جميع من ٝٓٔ يمثمون كانوا عاًما( ٘ٙ) السن كبار أن من الرغم

 النتائج تحأوض ،ٕ٘ٔٓ عام بحمول ٕٝٚ إلى النسبة ىذه ترتفع أن المتوقع فمن ،ٜ٘ٚٔ
 رخصة انتياء ،السابقة المرور حوادث ،المخدرة المواد )تعاطي القيادة أخطاء انخفاض
 كانت بينما عاما، ٘ٙ مىع أعمارىم تزيد الذين السائقين بين (الركاب عدد زيادة القيادة،
 الالفتات تجاىل ىي اسنً  األكبر السائقون يرتكبيا التي تكراًرا األكثر القيادة أخطاء
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 ٓٗ بين أعمارىم تتراوح الذين بالسائقين مقارنة الطريق. خارج والسير الطريق وعالمات
 عاًما ٓٛ مىع أعمارىم تزيد الذين السائقون كان تصادم، حدوث حالة فيو  عاًما، ٜٗو
 تارتبط كما سنا. األصغر السائقين من أضعاف خمسة لإلصابات عرضة ،أكثرف

 تارتبط بينما الوفيات، عدد بزيادة العالية والسرعات الدم كحول من العالية التركيزات
 .ٝٓ٘ إلى الوفيات نسبة بانخفاض األمان أحزمة

 داخل المرورية المخالفات بين العالقة تحديد إلى Lam (2002) "الم" دراسة ىدفتو  
 عمرية مراحل عبر السائقين بين التصادم بحوادث صابةاإل خطر وزيادة يا،وخارج السيارة
 حساب تمف ،بأستراليا الطرقات حوادث شرطة مكتب خالل من البيانات جمع وتم مختمفة،
 أشارت عمرية. فئة لكل السكان من ٓٓٓٓٔ لكل االصطدام ومعدالت اإلصابة معدالت
 ،السيارة داخل المرورية لممخالفات ارتكابا أكثر األعمار جميع من السائقين أن   إلى النتائج
 حادث وقوع خطر زيادة عمى تأثير أي لممركبات الخارجية لممخالفات يكن لم حين في

 بين العالقة عمى جوىري تأثير العمر لمتغير كان كما ،األعمار جميع من لمسائقين سيارة
 أنواع تصنيف وعند ،السيارات تحطم حوادث وقوع ومخاطر المرورية المخالفات حدوث

 ،المؤثرة العوامل أكثر من القيادة أثناء المحمول الياتف استخدام كان المرورية المخالفات
 أثناء الياتف استخدام بين العالقة عمى العمر لمتغير تأثير وجود النتائج وضحتأ كما

 خطر في كبيرة زيادة ىناك تكن لم إذ ،السيارات حوادث في اإلصابة وخطر، القيادة
 في محمواًل  ىاتًفا يستخدمون الذين لمسائقين تصادم حادث في اإلصابة أو لموفاة التعرض
 فكان عاًما، ٜٕو ٕ٘ بين أعمارىم تتراوح الذين السائقين باستثناء ،العمرية الفئات معظم
 يستخدمون والذين ،عاًما ٜٕو ٕ٘ بين أعمارىم تتراوح الذين لمسائقين اإلصابة خطر
 إلى النتائج وأشارت يستخدمونو، ال الذين أولئك من أعمى مرة ٗ.ٕ بـ ُيقدر محمواًل  ىاتًفا
 .ياوخارج السيارة داخل المرورية لمخالفات ارتكابا أقل عاًما( ٜٗ-ٓٗ العمرية الفئة أن

 بين المرور حوادث عمى الضوء من المزيد إلقاء (۳۰۰۴) شاكر دراسة حاولت كما 
 إمارة من شابا (۲۳٘) عمى الدراسة أجريت إذ والدوافع؛ األسباب حيث من الشباب
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 لجمع أداة بصفتو االستبيان واستخدم سنة، ٓٗ – ٘ٔ العمرية المرحمة في الشارقة
 ىي المرورية المخالفات أكثر من أن أىميا النتائج من عدد إلى البحث وتوصل البيانات،
 المرورية الحوادث أسباب أىم من تعد المخالفات ىذه وأن ،الممنوع في والوقوف السرعة،

 ونقص الطرق وسوء ،الطريق عمى المرورية العالمات مع التواصل أخطاء جانب إلى
 الشاب تدفع التي األسباب أىم من وأن   ،والدوران الممتفة والطرق الطرق، ىعم العالمات

 والسرعة القيادة أثناء المحمول واستخدام بالقيادة، الخبرة نقص ىي الحادث في الوقوع إلى
 عمى الحوادث تقل حتى وأن   إلى الدراسة وانتيت والمخدرات، الكحوليات وتعاطي الفائقة،
 قائدي وعي وزيادة الرخصة، إعطاء قبل لمقيادة مكثفة اختبارات توضع أن ينبغي الطريق
 المرورية. والقواعد السالمة شروط توضح التي اإلعالم وسائل خالل من السيارات

 لقائدي المرورية والحوادث المخالفات نمط (۳۰۰٦) العزيز" عبد دراسة" تناولتو  
 الدراسة طبقت الحمول. واقتراح األسباب عن البحث محاولة مع ،الشباب من المركبات

 وقد ،بالرياض سعود الممك جامعة طالب نمِ  طالبٍ  (ٕٓٓٔ) بمغت عشوائية عينة ىعم
 المؤشرات من مجموعةً  تقيس ،األسئمة نمِ  مجموعةٍ  ىعم اشتممت ،بحث استبانة تْ عَ وز  

 الرخصة إلصدار القانوني السن قبل المبكرة القيادة أن   الدراسة نتائج وكشفت ،والخصائص
 قد الدراسة عينة من اجد   عالية نسبة وأن   ؛الدراسة عينة معظم ىلد عامة مةسِ  تعتبر
 ،مرورية مخالفات ىعم حصموا عالية ونسبة ؛القيادة تعميم مدارس خارج القيادة تعمموا

 في ىاألول الدرجة في تأتي الزائدة السرعة أن   وأوضحت ،مرورية حوادث في وتورطوا
 نسبة أن   النتائج وأوضحت ،الضوئية اإلشارة تجاوز الترتيب في يمييا ،المرورية المخالفات

  .سنة ٕٔ – ٛٔ العمرية الفترة في ارتكبت الحوادث من عالية

 النسبية األىمية تحديد Roslyn (2007) وروزلين Carol كارول دراسة حاولتو  
 عمى الخطرة المواقف في العبور بنية منبئة عوامل بوصفيا الديموجرافية المتغيرات لبعض
 وسائقي ،واإلناث الذكور بين مقارنة وعقد ،مختمفة عمرية مجموعات بين وذلك ،الطريق
 تم ،(ٕٜ–ٚٔ) بين أعمارىم تحتراو  ،فردا (ٖٜٕ) المشاركين عدد وبمغ ،والمشاة السيارات



 (737ص 675، ص 0202أكتوبر   4، ع  66جملة حبوث ودراسات نفسية )مج 

567 
 

 وفقا مجموعات عدة إلى العينة انقسمت كما ،مختمفة عمرية فئات أربع إلى تقسيميا
 وجود عدم النتائج وأوضحت ،لمحوادث التعرض ونسبة االجتماعي السائق ووضع لمجنس
 ولم ،الخطرة المواقف في الطريق لعبور السموكية النية في المختمفة المجموعات بين تباين
 لعبور السموكية بالنية التنبؤ في الدراسة موضوع الديموجرافية المتغيرات من أي تسيم

 الدراسة. عينة لدى الخطرة المواقف في الطريق

 المخاطرة بسموك وعالقتيا االجتماعية ةليئو المس عن (۳۰۰ٛ) عياش"" دراسة كانتو 
 اختيروا بالجزائر بوزريعو جامعة من سائقين من (ٓٓٔ) عينة ىعم وطبقت السائقين ىلد

 في خبرة كتسبا ؛السن في السائق تقدم كمما وأن   النتائج وأوضحت عشوائية، بطريقة
 رتبطتاو  اإلناث، من مخاطرة أكثر الذكور وكان ،المخاطرة سموكيات وقمت ،ِسياَقةال

  .التعميم نسبة بانخفاض المخاطرة

الديواو  Pablio بابمو دراسة ىدفتو   تقييم إلى Castilo  (2011)وكاستيموا Eladio ا 
 إلى ىدفت كما .إسبانيا في السيارات حوادث في التورط خطر عمى والجنس العمر تأثير

 غير والسائقين التصادم حدوث في مباشر بشكلٍ  المتسببين السائقين بين المقارنة
 تم ذلك ولتحقيق ،المرورية المخالفات مرتكبي وغير ،التصادم حدوث في المتسببين
 العمرية لمفئات كم( ٓٓٓ,ٓٓٓ,ٓٔ )لكل اإلسبانية التصادم معدالت عمى الحصول
 وذلك ،ٕٚٓٓ-ٕٗٓٓ لمفترة عاًما ٗٙو ٛٔ بين أعمارىم تتراوح الذين لمسائقين والجنسية
 المبمغ السيارات حوادث )إحصاء اإلسباني العام المرور مكتب من معمومات باستخدام
 الفئة أن النتائج تأوضح سيارة. سائق لكل المقطوعة المسافة تقدير تم كما ؛عنيا(
 في تورطا األكثر ىي (ٗٙ – ٓٙ) سنا األكبر والفئة (ٕٓ -ٛٔ) سنا األصغر العمرية
 الدراسة مجموعتي في وذلك ،العمر منتصف في بالسائقين مقارنة السيارات تصادم حوادث

 تورط خطر في تييماكم المجموعتين في مماثمة زيادة عن الدراسة كشفت كما ،تييماكم
 السائقين بين فروق وجود عدم النتائج أوضحت كما بالنساء، مقارنة الذكور السائقين
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 المرورية المخالفات مرتكبي والسائقين التصادم حوادث حدوث في مباشر بشكل المتسببين
 المخاطر. أنماط في

 ىلإ Valeria  (2012)وفاليرا Cesare وكاسير Alberto لبرتواأ دراسة ىدفت كما 
 لذلك المرورية، سالمتو لضمان البشرية والعوامل المرورية السالمة بين العالقة تحديد
 لسائقي المرورية السالمة ىعم النفسية المتغيرات بعض أثر تحديد الدراسة حاولت

 السموكيات الذاكرة، التعمم، اإلدراك، عمى: النفسية المتغيرات تمك واشتممت ،السيارات
 نفسي وأخصائي طبيب وجود ضرورة إلى الدراسة وانتيت االجتماعي، السموك والدوافع،
 لمجيات سائق لكل شامل طبي ممف وتقديم السيارة قيادة قبل المركبات سائقي يفحص
 .المعنية

 سمات تحديد إلى Torbjorn (2013) وتروبجورن Trond تروناد دراسة تىدف بينما
 وسموكيات المرورية، السالمة معتقدات في االختالفات ودراسة السائقين لدى الشخصية
 ورقية استبيانات عدة من مكون مسح يَ رِ جْ أُ  فقد الديموجرافية، المتغيرات وبعض السائق،
 وقد النرويجيين، السائقين من عشوائية عينة عمى الذاتي التقرير طريق عن عنيا يجاب

 من مجموعات أربعة تمثل ،فرعية عوامل أربعة وجود العاممي التحميل نتائج أوضحت
 وال بالحساسية شعور لدييم ليس سائقين نمِ  األولى المجموعة نتتكوّ  لمسائقين، الشخصية

 السمات جميع عمى المرتفعة الدرجات يلذو  الثانية المجموعة وكانت القمق، من عانونيُ 
 الصفات، جميع عمى منخفضة درجات لدييا كان الثالثة المجموعة أنّ  حين في المقاسة،

 العنف درجة في زيادة لدييم كان لكن ،المنخفض قمقيا عن الرابعة المجموعة أبمغت بينما
 لدييم كان الرابعة المجموعة أفراد أن   الدراسة نتائج أوضحت كما الحساسية، وفرط

 لمقيادة، أفضل سموكيات لدييم وكانت ،الطرق عمى المرورية السالمة نحو أفضل معتقدات
 األشخاص أن   النتائج وأظيرت المراىقين، فئة إلى وينتمون ،الذكور من معظميم وكان
 المعتقدات أكثر لدييم كانت والمشاعر العواطف انعدامو  ،الشديد القمق من يعانون الذين
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 األكبر واألفراد اإلناث عمى رئيس بشكل تحتوي المجموعة ىذه وكانت ،أماًنا والسموكيات
 .اسنً 

 استطالعية بدراسة Ankit (2013) وأنكت  Kaminiكاميناو  Neelima نيميما وقام 
 مستوى عمى الضوء تسميط حاولت ،اليند في السائقين بين المرورية بالسالمة الوعي عن

 األمان حزام كاستخدام ؛القيادة أثناء والسالمة ماناأل بقواعد السائقين بين الوعى انتشار
 وعالمات ،المرور تابإشار  والوعي ،السيارة لركن اآلمنة واألماكن ،الطوارئ عند والتوقف
 مستوى في مختمفتين مجموعتين بين مقارنة عقد إلى الدراسة ىدفت كما وغيرىا، الطريق
 من متأكدل ،سائق (ٕٓٔ) عمى الدراسة ىذه وأجريت المرورية، القواعد بيذه الوعي

شارات الطريق لقواعد معرفتيم  الحرص من سائقا (ٙٚ) إلى العينة وانقسمت المرور، وا 
 المجموعتين فرادأ جميع وكان ،األجرة السيارات سائقي من (ٜٗو) الشرطة لمرجال الخاص
 الوعي استبيان عمييم وطبق ،االقتصادية والظروف التعميم مستوى نفس ىلإ ينتمون

 الوعي مستوى في المجموعتين بين فروق وجود عدم النتائج وأظيرت المرورية، بالسالمة
 %ٕ٘ بين تراوح المتوسط من أعمى وعي مستوى السائقون أظير كما المرورية، بالسالمة

 .%ٚٚ إلى

 إلى Maraqa (2013) ومراك Hawase وحواس Anaser الناصر دراسة وىدفت 
 العربية اإلمارات دولة في لمسائقين السمبي لمسموك المختمفة األشكال وقياس تحديد

 والقوانين الموائح فعالية وتقييم السمبي، السموك وراء الكامنة العوامل وفيم المتحدة،
 أكثر عمى ،القيادة ءخبرا أو ئيم،آراو  ينالسائق اتجاىات عمى والتعرف ،بالقيادة المرتبطة
 منيج الدراسة ىذه استخدمت .لمسائقين السمبي السموك من الحد في فعالية الوسائل
 األولى المرحمة ففي ؛المرورية بالسالمة المتعمقة السائق سموكيات لتحديد المتعددة المراحل

 اآلمنة غير القيادة سموكيات أنواع لتحديد الحوادث وسجالت المرورية المخالفات تحديد تم
 السالمة في خبراء مع مقابالت أجريت الثانية المرحمة وفي ،شيوًعا األكثر ياوأشكال

 السموكيات ىذه من لمحد المناسبة اإلجراءات وتحديد ،األولى المرحمة نتائج لتأكيد المرورية
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 اآلمنة غير القيادة سموكيات دراسة عمى الدراسة من الثالثة المرحمة وانطوت ،اآلمنة غير
 عمى لمحصول السائقين ىعم االستبيانات بعض تطبيق تم ،وأخيرا ،نفسي منظور من

 أفراد عدد وبمغ .المرورية السالمة عمى تؤثر التي والسموكيات لممواقف الخاص تقييميم
 لكل ممثمة تكون أن اختيارىا عند وروعي ،السيارات قيادة في خبيرا (ٓٓ٘) الدراسة عينة
 الياتف استخدام أن السائقين باتجاىات الخاصة النتائج وأظيرت ،حدة عمى إمارة

 األقصى الحد تجاوز يميو ثم ٝ(.٘ٔ نحو) شيوًعا األكثر السموك ىو القيادة أثناء المحمول
 ارتباطا األكثر السمة ىي االستعجال سمة أن   النتائج أوضحت كما ،%(ٕٔ) لمسرعة

 بشكل لمسرعة األقصى الحد وتجاوز ،عام بوجو الطرق لحوادث المسببة القيادة بمخالفات
 .خاص

 السائق تدفع التي النفسية العوامل أىم (۳۰۲۴) الكريم وعبد بمخيري دراسة وتناولت 
 وأقدمية الدراسي، المستوى العمر، الجنس، متغيرات وفق وذلك ،المرور قانون احترام لعدم

 وىي ،الغرض ليذا واحدة أداة واستعممت ،الوصفي المنيج عمى معتمدين القيادة، رخصة
 عمى وزع ،أبعاد أربعة من مكون المرور قانون احترام لعدم النفسية العوامل قياس استبيان
 العامل أن إلى تشير البحث نتائج فجاءت السائقين، من (۴۰۳) قواميا عشوائية عينة

 في ويأتي %ٔ٘,ٙٗ بنسبة واإلجياد الضغط القانون احترام لعدم المسبب األول النفسي
 ىو الثالث والعامل ،%ٓ٘,ٜٛ نسبتيا وبغالبية ،واإلثارة المغامرة حب عامل الثانية المرتبة

 نحو السائقين اتجاىات تأتي الرابعة المرتبة وفي ،%ٖٗ,ٖٔ بنسبة النفسية االنفعاالت
 .%ٕٗ,ٚٓ تقدر نسبتيا بغالبية المرور قانون

 سائقو يحمميا التي االتجاىات أنواع إبراز ىإل (۳۰۲ٗ) وزعتر سبع دراسة ىدفتو  
 ،(ٓٔٔ) عددىا عينة ىعم وطبقت ،المرورية السالمة نحو العينة أفراد من المركبات
 مرغوبة غير سمبية اتجاىات وجود عن النتائج وكشفت ،الباحث أعده مقياس باستخدام

 الجنس – السن) بمتغير تتعمق فروق وجود وأيضا ،المرورية السالمة نحو العينة أفراد ىلد
 لتعديل توصيات وقدمت السياقة( أقدمية – التعميمي المستوى – االجتماعية الحالة –
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 االجتماعي الضبط – الذاتي الضبط عمى ترتكز المرورية السالمة نحو السائقين اتجاىات
 النظامي. الضبط –

 إلى Mirco (2015) وميركو Vesna وفيزنا Snezana سينزانا دراسة ىدفتو  
 الطرق عمى وممتع آمن بركوب المرتبطين المحترفين لمسائقين الشخصية السمات تحديد
 السمات تحديد تم   إذ البيانات؛ جمع في الكمية الطرق الدراسة واستخدمت العامة،

 الكبرى الخمسة العوامل اختبار تطبيق خالل من المحترفين لمسائقين الشخصية
 والممتعة اآلمنة بالرحالت عمييم شيودمَ  اسائقً  ٜ٘ بمغت عينة عمى وذلك ،لمشخصية

 بعد أن   النتائج أوضحت تصادم. حوادث أي ليم يسبق ولم ،العامة الطرق عمى
 األكثر السائقين أن   بمعنى السائقين، بين لمتمييز أىمية األبعاد أكثر ىو االنبساطية

 االنطوائيين. السائقين من القيادة في وخبرة ميارة أكثر اكانو  اجتماعية وأكثر انفتاًحا
 النفسية الصحة بين التوازن تحقيق نمِ  دبُ  ال ناجحة قيادة لتحقيق وأن   النتائج توأوضح
 .السائق لدى والحسية والجسدية

 مسبباتيا لمعرفة المرورية بالحوادث التعريف ىإل (ٕ٘ٔٓ) ضيد دراسة ىدفتو  
 عمى الحصول تـم الغرض وليذا المحافظة في الحوادث نسبة من التقميل في والمساىمة
 والخسائر الحوادث من كل نواعأ لىإ تشير ،قار ذي مـــــرور مديرية من إحصائيــات
 عمى وزعت استبيان استمارة تصميم ىوجر  (،ٕٔٔٓ-ٕٗٓٓ) السنوات خالل المرورية

 (ٛٚ) منيا استرجع ،الطبقية العشوائية العينة بطريقة اختيارىا تم ،مركبة سائقَ  ٘ٛ
 األدوات من بمجموعة الباحث استعان الحوادث، سبابأ عمى لموقوف وذلك استمارة.

 ،السنوات بمرور المرورية والخسائر بالحوادث المستمرة لمزيادة النتائج روتشي اإلحصائية.
  .شيراأل حسب متفاوتة ولكنيا

 وكيمبرلي Kelan وكيمن Paul وبيل Hannah وىناه Shadi شادي أجرى 
Kimberly وجون Jonne (2017) مختمفة عمرية لفئات مستعرضة دراسةً  وآخرون 

 القيادة وميارات الفعل ردود في الفروق لتحديد ،كاليفورنيا بجامعة الجامعي الحرم داخل
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 عمرية فئة كل وتكونت ،(فوق فما ٓٗ) السن وكبار سنة (ٓٗ – ٛٔ) السن صغار بين
 (SVRT) البسيط البصري التفاعل اختبار أداة استخدام تمو  ،سيارة يمتمك فردا ٖٛ من

 ،القيادة ورخصة ،السيارة وموديل ،السرعة متوسط تحديد وتم ،التفاعل أوقات لقياس
 ،اإلشارات كسر مخالفات ،المشاة إصابات ،االصطدامات ،الوعرة الطرق عمى الحوادث
 مجموعة أظيرت إذ ؛الدراسة مجموعات بين اإحصائي   دالة فروق وجود النتائج وأوضحت
 ،أقل لدييم السرعة متوسط وكانت ،القيادة أثناء أبطأ فعل ردود سنا األكبر لسائقين
 تحديد عمى قدرة أقل وكانت ،السرعة في أقل وانحرافات ،أقل تصادمات عدد وسجموا
  .سنا باألصغر مقارنة وذلك ،خرىاأل السيارات خمف ثابتة مسافة

  السابقة: الدراسات عمى عام تعقيب
 تم عمييا، الحصول من الباحثة تمكنت التي السابقة والدراسات البحوث استعراض بعد 

  يمي: فيما ليا وتعرض ،السابقة الدراسات عمييا ركزت التي النقاط أىم استخالص
 واليدف: الموضوع حيث نم   :أواًل 

 المتغيرات وبعض المرورية السالمة تجاىاتاب الخاصة الدراسات نمِ  مجموعةٌ  ىدفت
 بين والتفاعالت المرورية السالمة اتجاىات عمى الجنسيين بين الفروق إلى الديموجرافية

 المتغيرات وتنبؤ المرورية بالسالمة والوعي السياقة وأقدمية العمرية والمرحمة الجنس
  بالحوادث. الديموجرافية

  العينة: حيث من :اثانيً  
 دراسة من النوع، الحجم، الزمني، العمر حيث من السابقة الدراسات في العينات تنوعت

 يمتمكون الذين واألشخاص السائقين من عينات عمى الدراسات معظم وأجريت ،أخرى إلى
 .سيارات
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  والدوات: المنيج حيث نم   :ثالثاً 
 لممنيج وقميال السابقة والدراسات البحوث في الصدارة مكان الوصفي لممنيج كان
 القياس. ووسائل األدوات تعددت كما االجتماعي. والمسح التجريبي
  النتائج: حيث نم   :رابعاً 

 ما أىم حصر ويمكن ،السابقة والبحوث الدراسات إلييا توصمت التي النتائج تتعدد
  التالية: النقاط في نتائج من الدراسات ىذه إليو توصمت

 أي ،فوق فما ٕ٘ العمرية الفترة في الحوادث ارتكاب كثرة الدراسات نتائج من تبين -
 تزداد وترجع ،الحوادث نسبة فييا بتقل كانت فوق فما ٓٗ من ةالفتر  اأم   ،الشباب فترة
  فوق. فما ٓٚ من الفترة في

 قمت ؛الخبرة سنوات زادت كمما إذ ؛الحوادث بنسبة أيضا بتنبؤ السياقة ألقدمية كانت -
  الحوادث. نسبة

 مينة أن عمى يدل وذلك ،الحوادث ونسبة التعميمي ىالمستو  بين عالقة توجد ال -
  واالنتباه. التركيز عمى القدرة مثل ى،أخر  جوانب إلى تحتاج ،حرفية مينة السياقة

  المرور. بقواعد التزاما أكثر اإلناث كانت حيث التنبؤ في دور أيضا لمجنس كان -

ُالدراسةُفروض
 –االجتماعيــــة الحالــــة –الســــن) الديموجرافيــــة المتغيــــرات بعــــض تتنبــــأ الول: الفررررر  -

 ،(الوظيفـــــة -لحـــــادث التعـــــرض – المركبـــــة نـــــوع -الســـــياقة أقدميـــــة -التعمـــــيم مســــتوى
  الجديد. الوادي سائقي لدى المرورية السالمة باتجاىات

 الجديــــد الــــوادي ســــائقي لــــدى المروريــــة الســــالمة اتجاىــــات تختمــــف :الثرررراني الفررررر  -
 أعـزب) االجتماعيـة والحالة ،جامعي( – متوسط – )إعدادي التعميم مستوى باختالف

 .بينيما والتفاعل (أرمل -مطمق – متزوج –
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 الجديــــد الــــوادي ســــائقي لــــدى المروريــــة الســــالمة اتجاىــــات تختمــــف :الثالررررث الفررررر  -
 – صميكروبــــا – أتــــوبيس) المركبــــة ونــــوع ،(ال – نعــــم) لحــــادث التعــــرض بــــاختالف
 .بينيما والتفاعل تاكسي(

جراءاتيا الدراسة منيج  وا 

  .االرتباطي  المنيج إلى الدراسة استندت

 ُالدراسةُعينة
 مواقف من اختيارىم تم ،الجديد الوادي سائقي من (ٕٓٓ) الدراسة عينة تضمنت

 (ٔ) جدول ويوضح الجديد؛ الوادي بمحافظة والتاكسي واألتوبيس صبالميكروبا الخاصة
 الدراسة. عينة مواصفات

 .(٠22) = ن الدراسة عينة مواصفات (.1) جدول

 المعياري االنحراف المتوسط العينة حجم المواصفات المتغيرات

 

 السن

ٕٓ – ٖٙ  ٙٛ ٔٛ.ٛٛٚ ٔ.ٜٛٔ 

ٖٚ – ٗ٘  ٕٚ ٕٓ.ٖٜٚ ٖ.ٖٖٓ 

 ٕٗٓ.ٕ ٕٚٗ.ٕٔ ٓٙ  فوق فما ٙٗ

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ مجموع

 

 التعميم مستوى

 ٜٜٗ.ٛ ٓٓٓ.ٕٔ ٚٙ إعدادي

 ٓٙٛ.ٜ ٕٔٔ.ٕٓ ٙٙ متوسط

 ٖٔٔ.ٓٔ ٖٗٚ.ٜٔ ٚٙ جامعي

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ مجموع

 ٖٚ٘.ٜ ٖ٘ٗ.ٜٔ ٜٙ  ٓٔ – سنة من 



 (737ص 675، ص 0202أكتوبر   4، ع  66جملة حبوث ودراسات نفسية )مج 

566 
 

 ٕٙ٘.ٖ ٖٗٛ.ٕٓ ٜ٘  ٕٓ – ٔٔ السياقة أقدمية

 ٜٖٙ.ٔ ٙٚٗ.ٕٔ ٘ٗ  فوق فما – ٕٔ

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ المجموع

 

 االجتماعية الحالة

 ٖٛٓ.ٔٔ ٕٗٚ.ٜٔ ٓ٘ أعزب

 ٔ٘٘.ٔٔ ٕٕٕ.ٕٓ ٓ٘ متزوج

 ٕٓٙ.ٜ ٖٗٗ.ٕٓ ٓ٘ مطمق

 ٜٜٚ.ٚ ٕٜٚ.ٕٓ ٓ٘ أرمل

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ المجموع

 

 لحادث التعر 

 ٕٕٙ.ٔٔ ٖٜ٘.ٜٔ ٕٔٔ نعم

 ٙٗٚ.ٚ ٔٚٛ.ٕٓ ٜٚ ال

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ المجموع

 

 المركبة نوع

 ٜ٘ٓ.ٚ ٜٓٚ.ٕٓ ٓٙ أتوبيس

 ٖٙٙ.ٓٔ ٜ٘ٔ.ٕٓ ٖٚ صميكروبا

 ٖٙٙ.ٓٔ ٜٓٓ.ٜٔ ٚٙ تاكسي

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ مجموع

 

 الوظيفة

 ٖٖٚ.ٓٔ ٙ٘٘.ٜٔ ٗ٘ وسائق موظف

 ٜٛٚ.ٜ ٜٚ٘.ٕٓ ٙٗٔ فقط سائق

 ٖٜٗ.ٓٔ ٖ٘ٔ.ٕٓ ٕٓٓ المجموع

 نمِ  سائق (ٕٓٓ) الدراسة مجتمع حجم بمغ قد وأن   مالحظة يمكن (ٔ) الجدول نومِ 
 – ٖٚ) ،اسائقً  ٛٙ سنة( ٖٙ – ٕٓ) السن حسب العينة تسموقُ  ،الجديد الوادي محافظة
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 مستوى حيث من العينة تسموقُ  ،اسائقً  ٓٙ (فوق فما – ٙٗ) ،اسائقً  ٕٚ (سنة ٘ٗ
 أقدمية حيث ومن ،اسائقً  ٚٙ جامعي ،اسائقً  ٙٙ متوسط (اسائقً  ٚٙ )إعدادي التعميم
 ،اسائقً  ٜ٘ بمغ خبرة سنة ٕٓ -ٔٔ من ،اسائقً  ٜٙ بمغ خبرة سنوات عشر من السياقة

 ٓ٘ ،أعزب ٓ٘ االجتماعية الحالة حيث ومن ا،سائقً  ٘ٗ فوق فما خبرة نةس ٕٔ نومِ 
 لم ،لحادث واعرضتَ  ٕٔٔ لمحادث لمتعرض بالنسبة أما ا،سائقً  ٓ٘ أرمل ،امطمقً  ،امتزوجً 

 ،اسائقً  ٓٙ أتوبيس يقودىا التي المركبة لنوع بالنسبة أما ا،سائقً  ٜٚ لحادث يتعرضوا
 ،اسائقً  ٗ٘ وسائق موظف الوظيفة حيث ومن ،اسائقً  ٚٙ تاكسي ،اسائقً  ٖٚ صميكروبا
 .فقط اسائقً  ٙٗٔ

ُالدراسةُأدواتُ
 سائقي ىلد المرورية السالمة اتجاىات مقياس الدراسة ىذه في الباحثة استخدمت

  لممقياس. تفصيمي وصف يمي وفيما ،الباحثة( إعداد) الجديد الوادي

 :التالية بالخطوات المقياس إعداد مر قد

 المجاالت قياس في استخدمت التي المختمفة المقاييس نمِ  عددٍ  عمى الباحثة اطمعت
 من عدد وكذا اليومية، الحياة مجاالت في المرورية السالمة اتجاىات من القريبة

 مقياس ومنيا، المقاييس بعض ىناك أن فوجدت المجال. بيذا الخاصة السابقة الدراسات
 المرورية، الثقافة استبيانو  (،6666 ،السنان) لمسائقين والحياتية النفسية الضغوط)
 الحالية، الدراسة عينة طبيعة مع تتناسب ال بعضيا أن   المقاييس ىذه من تضحاو 

 في المقاييس ىذه من الباحثة فادتأ ولكن ؛المصرية البيئة مع يتناسب ال وبعضيا
 أىمية الباحثة رأت فقد لذلك العبارات، صياغة وكذلك ،لممقياس الرئيسية األبعاد وضع
 سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات قياس في استخدامو يمكن جديد مقياس إعداد
 مدرسة في مدربين من عينة لدى المفتوحة األسئمة بعض الباحثة وجيت الجديد. الوادي
 السائق، واجبات المرور، ونظم بقواعد يتعمق ما بخصوص ؛(ٕٓ = ن) القيادة

 تحميل تم االستجابات جمع وبعد السائق، وسموكيات لمقيادة السالمة أساسيات
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عادة مضمونيا،  بصورته المقياس عبارات عدد بلغ عبارات. صورة في صياغتيا وا 

 الباحثة حددت فرعية. مقاييس ثالثة على عتوز   ،عبارة   (66) الخطوة هذه في األولية
 معارض – تماما معارض) :ىي فئات خمس في المقياس عبارات عمى االستجابة فئات
 بمغ عينة عمى الفيم تجربة الباحثة ُأجريت تماما(. موافق –موافق – متأكد غير –

 عميو وبناءً  المفيومة، غير والعبارات الغامضة الكممات لتحديد اسائقً  (ٓ٘) عددىا
 بعض صياغة تعادأَ  كما ،ةمفيوم بأخرى الغامضة الكممات بعض الباحثة استبدلت
 اتعريفً  الباحثة وضعت -التقنين. عينة أفراد قبل من ةمفيوم تكن لم التي العبارات
 السائق بو يقوم ذاتي تقدير" يا:بأن   ،المرورية السالمة نحو السائقين تجاىاتال اإجرائي  
 نمِ  ،الطريق ىعم المرورية بالسالمة تتعمق مثيرات نحو انسبي   ثابتة استجابة يعكس
 المحكمين السادة عمى المقياس رضعُ  المقياس. في المتضمنة البنود نع اإلجابة خالل

 لما العبارات مناسبة مدى حول آرائيم إلبداء وذلك ؛النفس عمم مجال في المتخصصين
 وحذف العبارات، بعض وحذف تعديل عن الخطوة تمك وأسفرت لقياسو. وضعت
 التي المفردات عدد بمغ وقد المحكمين، اتفاق من %(ٓٙ) من أقل نالت التي العبارات
  .مفردةً  (ٛٗ) المحكمين اتفاق من %(ٓٓٔ إلى %ٓٛ) من نالت

 بدائل، خمسة ليا عبارة وكل ،عبارةً  (ٛٗمن) األولية صورتو في المقياس تكون لقد
 نحو االتجاه – السميم المروري بالسموك الوعي نحو االتجاه) :وىي ،أبعاد لثالثة اوفقً  وذلك

 المقياس عبارات وجميع (،المرور ونظم قواعد نحو االتجاه -السيارة بسالمة االىتمام
 اتجاىات لديو السائق أن   إلى شيرتُ  ،المقياس عمى المرتفعة الدرجة فإن   َثم   نمِ و  ،موجبة
 السالمة التجاىات كمية درجة عمى الحصول المقياس خالل من مكنويُ  ،مرورية سالمة

 يمكن كذلك ،المقياس عبارات جميع عمى درجاتو مجموع عن عبارة يوىِ  ،المرورية
 ،ليكرت طريقة استخدمت .الفرعية المقاييس من مقياس كل عمى درجة عمى الحصول

 درجات لتقدير واالستبيانات النفسية المقاييس تصميم في المعتمدة الطرق من يوىِ 
 ،٘ تماما= موافق كالتالي: وذلك ؛٘ :ٔ من تتراوح عبارة لكل درجة بوضع ،المقياس
 ىي اإلجابة طريقة وكانت ،ٔ تماما= معارض ،ٕ معارض= ،ٖمتأكد= غير ،ٗ = موافق
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 لديو السائق أن إلى المرتفعة الدرجة شيرتُ  إذ المناسبة، العبارات أمام () عالمة وضع
 المرورية السالمة اتجاىات قمة إلى المنخفضة الدرجة تشير بينما ،مرورية سالمة اتجاىات

 السائق. لدى

ُوصدقهُالقيبسُثببتُمنُالتحقق
 بعدة الجديد الوادي سائقي لدى المرورية السالمة اتجاىات مقياس ثبات حساب أمكن

 النصفية، التجزئة وطريقة الداخمي، االتساق وطريقة التطبيق، إعادة طريقة :ىيو  ،قائطر 
 الطرق: تمك لنتائج عرض يمي وفيما كرونباخ،ل ألفا وأيضا

 االختبار بإعادة الثبات
 بفاصل تطبيقو إعادة ثم المقياس تطبيق م  تَ  إذْ  ،االختبار تطبيق إعادة طريقة ستخدماُ 
 مناسبة، زمنية فترة وىي ،أسبوعينب يقدر الثاني والتطبيق األول التطبيق بين زمني

 المرورية السالمة اتجاىات لمقياس الفرعية لألبعاد الثبات معامالت (ٕ) جدول ويوضح
 لممقياس. الكمية لدرجةاو  الجديد الوادي سائقي لدى

 السالمة اتجاىات لمقياس الكمية والدرجة الفرعية، البعاد ثبات معامالت .(٠) جدول
 .(52ن=) التطبيق إعادة بطريقة الجديد الوادي سائقي لدى المرورية

 الثبات معامل البعاد

 ٓ, ٖٜٙ السميم المروري بالسموك الوعي نحو االتجاه

 ٓ, ٜٔٓ المرور ونظم قواعد نحو االتجاه

 ٓ, ٙٚٚ مالسمي السياقة قواعد نحو االتجاه

 ٓ, ٙٙٛ السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه

 ٓ, ٓٛٗ لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه

 ٓ, ٜ٘ٗ الكمية الدرجة
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 ما ٓ,ٔٓ مستوى عند دالة االرتباط معامالت جميع أن   .(ٕ) جدول من يتضح 
  لممقياس. بالنسبة الثبات شرط توافر إلى يشير

 لممقياس الداخمي االتساق

 السالمة اتجاىات مقياس فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت حسبت وقد
 االرتباط معامالت وأيضا ،لممقياس الكمية والدرجة ،الجديد الوادي سائقي لدى المرورية

 من مكونة عينة لدى كمي بشكل المقياس عمى والدرجة ،البعد عمى الدرجة بين
 الداخمي. االتساق نتائج يوضح (،ٜ) وجدول ،سائق (ٓٓٔ)

 المرورية السالمة اتجاىات لمقياس الكمية والدرجة الفقرة بين االتساق .(3) جدول
 .(122 = ن) الجديد الوادي سائقي ىلد

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

ٔ ٖٗٔ ,ٓ ٔٚ ٗٙٚ,ٓ ٖٖ ٖٜٚ,ٓ 

ٕ ٖٗٙ ,ٓ ٔٛ ٖٚٙ,ٓ ٖٗ ٖٚٛ,ٓ 

ٖ ٖٓٔ,ٓ ٜٔ ٕٜٙ,ٓ ٖ٘ ٖٙٓ,ٓ 

ٗ ٖٕٔ,ٓ ٕٓ ٕٗٔ,ٓ ٖٙ ٗٗٓ,ٓ 

٘ ٖٓٓ,ٓ ٕٔ ٕٗٔ,ٓ ٖٚ ٖٕٗ,ٓ 

ٙ ٖٙٓ,ٓ ٕٕ ٗٗٙ,ٓ ٖٛ ٖٗٓ,ٓ 

ٚ ٕٜٛ,ٓ ٕٖ ٗٓ٘,ٓ ٖٜ ٖٕٛ,ٓ 

ٛ ٖٗٙ,ٓ ٕٗ ٕٗٙ,ٓ ٗٓ ٗٛٚ,ٓ 

ٜ ٕٛٔ,ٓ ٕ٘ ٜ٘٘,ٓ ٗٔ ٗ٘٘,ٓ 

ٔٓ ٕٙٛ,ٓ ٕٙ ٘ٗٓ,ٓ ٕٗ ٕ٘ٔ,ٓ 

ٔٔ ٗٓٚ,ٓ ٕٚ ٘ٙٚ,ٓ ٖٗ ٜٗٛ,ٓ 
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 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

ٕٔ ٖٜ٘,ٓ ٕٛ  ٗٙٔ,ٓ ٗٗ ٘ٗٗ,ٓ 

ٖٔ ٘ٗٔ,ٓ ٕٜ ٖٗٗ,ٓ ٗ٘ ٜٗٙ,ٓ 

ٔٗ ٕ٘ٛ,ٓ ٖٓ ٖٜٕ,ٓ ٗٙ ٖ٘ٙ,ٓ 

ٔ٘ ٖٛٚ,ٓ ٖٔ ٖٗٛ,ٓ   

ٔٙ ٗٛٔ,ٓ ٖٕ ٖٗٙ,ٓ   

 (ٓ, ٔٓ) مستوى عند اإحصائي   دالة االرتباط معامالت جميع أن (ٖ) جدول ويوضح
 معامالت جميع وأن   (،ٓ,٘ٓ) مستوى عند دالة فيي (ٗ,ٖ,ٕ) التالية الفقرات عدا ما

 اتساقا ىناك أن   إلى يشير ما مرتفعة، كانت الكمية الدرجة وبين فقرة كل بين االرتباط
 الكمية والدرجة البعد بين الداخمي االتساق حساب تم كما المقياس. فقرات لجميع داخميا
 األول البعد من: وكل الكمية الدرجة بين الداللة قوي ارتباط وجود إلى النتائج أشارت
 البعد ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٖٜٚ الثاني والبعد ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٕٜٔ
 ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,٘ٔ٘ الرابع البعد ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٗٓٛ الثالث
  ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٓٓٙ الخامس البعد

  النصفية التجزئة باستخدام الثبات

 االرتباط معامل بحساب وقامت ثان، ونصف أول نصف إلى المقياس الباحثة متس  قَ 
 السالمة اتجاىات مقياس نصفي بين االرتباط معامل ووصل ،المقياس نصفي بين

 اتجاىات مقياس أن إلى ويشير ،مرتفع ثبات معامل وىو ،(ٓ,ٖٔٚ) إلى المرورية
 الثبات. من مرتفع بقدر يتمتع الجديد الوادي سائقي لدى المرورية السالمة

  كرونباخل ألفا بطريقة الثبات
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 ،التقنين عينة أفراد لدى المقياس ثبات من التحقق في كرونباخ أسموب ستخدماُ  إذ 
 من طيب بقدر يتمتع المقياس أن   إلى يشير ما ،(ٓ,ٙٛٛ) مرتفع الثبات معامل وكان

 الثبات.
 ُاحملكمنيُصدق
 عمى مفردةً  (ٓ٘) المبدئية صورتو في المقياس بنود الباحثة عرضت سابقا؛ ذكر كما 

 المفردات عدد بمغ وقد النفس، عمم في المتخصصين من (ٜن=) المحكمين من مجموعة
 تذفحُ  وقد ،مفردةً  (ٛٗ) المحكمين اتفاق من %(ٓٓٔ إلى %ٓٛ) من نالت التي

  .(ٕٕ ،ٕٓ) رقم عبارتين
ُالعبمليُالصدق

 االتجاه مقياس صدق من لمتأكد اإلستكشافي العاممي التحميل أسموب الباحثة استخدمت
 عاممية، دراسة في (ٓٓٔ = )ن بمغت عينةال درجات تدخمأُ  إذ ،المرورية السالمة نحو
 عوامل باستخراج تسمح التي الطريقة يوىِ  ،ليوتمينج الرئيسية المكونات طريقة تستخدمواُ 

 وبعد األقل، عمى الصحيح الواحد لمعامل الكامن الجذر وصل إذا العاممية المصفوفة
 باستخدام متعامًدا تدويًرا العوامل تدوير تم الطريقة بيذه العاممية المصفوفة استخراج
 المتعامد التدوير بعد العاممية بالمصفوفة عوامل )سبع( ستخرجاُ  وقد الفاريمكس، أسموب

 ىذه عمى طالعاال وبعد ،المرورية السالمة نحو االتجاه مقياس لوحدات بالفاريمكس
 حصمت العوامل ىذه ألن رئيسية؛ عوامل خمسة عمى ستقراراال تم العاممية المصفوفة

 لجوىرية أدنى كحد (ٖ.ٓ) القيمة وىو ،جيمفورد محك باستخدام تباين أكبر عمى
 حذف تم فقد عميو، تشبعت اثنين أو واحدة فقرة لوجود وذلك ؛عاممين وحذف التشبعات،

 ومع اإلحصائية، الداللة لمستوى منيما أي تشبعات يصل لمإذ  ؛،ٜٔو ،ٖ رقم العبارة
 عدد األول العامل عمى عشب  تَ ؛ إذ عبارة (ٙٗ) عمى النيائية بالصورة المقياس اشتمل ذلك
 عدد الثاني العامل عمى وتشبع (،ٓ,ٜٓٛ -ٓ,ٜٖٔ) من تشبعاتيا امتدت ،عبارة (ٚٔ)
 عدد الثالث العامل عمى وتشبع (،ٓ,ٜٔٛ -ٓ, ٖٖٔ) من تشبعاتيا امتدت عبارة (ٔٔ)
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 (ٙ ) عدد الرابع العامل عمي وتشبع، (ٓ,ٕٖٛ -, ٜٖٗ) من تشبعاتيا متدتا (ٛ)
 (٘) عدد الخامس العاملى عم وتشبع ،(ٓ,ٕٔٚ -ٓ,ٖٔٛ) من تشبعاتيا امتدت عبارات
 التشبعات ىذه يوضح (ٗ) والجدول (ٓ,ٜٔٚ -ٓ,ٖٔٛ) من تشبعاتيا امتدت عبارات
 .تنازلًيا ابً ترتي مرتبة

 من القل التشبعات وحذف الفاريمكس بطريقة المتعامد التدوير بعد العوامل مصفوفة .(4) جدول
  .(122= )ن المرورية السالمة نحو االتجاه مقياس لعبارات 2,3

 الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل الول العامل

 التشبع العبارة التشبع العبارة التشبع العبارة التشبع العبارة التشبع العبارة

6 662 ,2 1  334,2 ٠  452,2 5  66٠,2 3  611,2 

1٠ 867 ,2 4  313,2 ٠5 363 ,2 7  6٠9,2 15  821,2 

13 471 ,2 11 376 ,2 ٠7 359 ,2 8 717 ,2 19  559,2 

14 892 ,2 32 419 ,2 42 83٠ ,2 9 7٠1 ,2 ٠1 757 ,2 

16 319,2 31 519 ,2 41 83٠ ,2 12 446 ,2 ٠٠ 614 ,2 

17 491 ,2 33 819 ,2 4٠ 349 ,2 ٠2 381 ,2   

18 468 ,2 34 825 ,2 43 659 ,2     

٠3 493 ,2 35 711 ,2 46 469 ,2     

٠4 489,2 36  319,2       

٠6 555 ,2 37 354 ,2       

٠8 528,2 39 418 ,2       

٠9 46٠,2         

3٠ 748,2         

38 686 ,2         

44 761,2         

45 762 ,2         

 532,٠ الجذر ٠, 826 الجذر 982,٠ الجذر 3, 2٠9 الجذر 4, 558 الجذر
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 الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل الول العامل

 الكامن الكامن الكامن الكامن الكامن

 نسبة
 التباين

 االرتباطي 

 نسبة 496,9% 
 التباين

 االرتباطي 

 نسبة 6%, 329
 التباين

 االرتباطي 

 نسبة ٠29,6%
 التباين

 االرتباطي 

 نسبة 5%, 845
 التباين

 االرتباطي 

٠71 ,5% 

 نسبة
 التحميل
 العاممي

 نسبة 496,9% 
 التحميل
 العاممي

 نسبة 15%, 825
 التحميل
 العاممي

214 
,٠٠% 

 نسبة
 التحميل
 العاممي

859 
,٠7% 

 نسبة
 التحميل
 العاممي

132 
,33% 

 قد، المرورية السالمة نحو االتجاه مقياس عبارات جميع أن يتضح (ٗ) جدول من
 مشتمال النيائية صورتو في المقياس أن يؤكد الذي األمر ،ٖ.ٓ من أكبر بقيم تشبعت
، عوامل خمسة أنتجت قد العاممية المصفوفة أن مالحظة ويمكن ،عبارة (ٙٗ) عمى

 الكامنة الجذور جممة وبمغ، %ٖٖ, ٖٔ قدره )ارتباط(ي كم تباين نسبة عمى استحوذت
 لمعامل الكامن الجذر حجم بمغ بالفاروماكس المتعامد التدوير وبعد (ٚٔ, ٖٜٓ) الخمسة
 تباين ونسبة، %(ٜ,ٜٙٗ) قدره يارتباط تباين نسبة عمى واستحوز، (ٗ,ٛ٘٘) األول
 ليا والمستقرئ ،عبارة .....( ٗٔ ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٙ) في وذلك، %(ٜ,ٜٙٗ) قدره عاممي
 يحتاجيا التي بالمعمومات وااللمام المعرفة حول تشبعاتيا أعمى تتمحور أنيا لو يتضح
 الوعي نحو "االتجاه ـب العامل ىذا تسمية يمكن وليذا ،الطريق في السير أثناء السائق
 ،(ٖ,ٜٕٓ) الثاني لمعامل الكامن الجذر حجم بمغ حين في ،السميم" المروري بالسموك
 قدره يعامم تباين ونسبة ،%(ٙ,ٜٖٓ) قدره ارتباطي تباين نسبة عمى واستحوز

 العبارات تمك فحص خالل ومن ،عبارة ....( ٖٓ ،ٔٔ ،ٗ ،ٔ) في وذلك %(٘ٔ,٘ٓٛ)
 تساعديا ونظم المرور قواعد نحو السائق معرفتو يحتاج ما بكل مرتبط جميعيا أن   يالحظ
 ونظم قواعد نحو "االتجاهبـ العامل ىذا تسمية يمكن ولذلك مخالفات بدون السير عمي

 تباين نسبة عمى واستحوز ،(ٕ,ٜٓٛ) الثالث لمعامل الكامن الجذر حجم بمغ كما ،المرور"
، ٕ٘ ،ٕ) في وذلك، %(ٕٕ,ٗٔٓ) قدره عاممي تباين ونسبة، %(ٙ,ٜٕٓ) قدره ارتباطي

 ما بكل مرتبط جميعيا أن   يالحظ العبارات تمك فحص خالل ومن ،عبارة (ٔٗ ،ٓٗ ،ٕٚ
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 الوعي نحو االتجاهبـ " العامل ىذا تسمية يمكن ولذلك، السميمة لمسياقو معرفتو تحتاج
 واستحوذ، (ٕ,ٙٓٛ) الرابع لمعامل الكامن الجذر حجم بمغ كما ،السميم" ةالسياق بقواعد

، (%ٕٚ,ٜ٘ٛ) قدره عممي تباين ونسبة ،(%٘,٘ٗٛ) قدره ارتباطي تباين نسبةى عم
 أن   يالحظ العبارات تمك فحص خالل نومِ ، عبارة (ٔٔ ،ٓٔ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،٘) في وذلك

 العامل ىذا سمي لذلك ،السياقو أثناء السائق بو يقوم أن يجب بما بالوعي مرتبط جميعيا
 لمعامل الكامن الجذر حجم بمغ كما ،السياقو أثناء السائق بواجبات الوعي نحو "االتجاهبـ 

 تباين ونسبة، %(٘, ٕٔٚ) قدره ارتباطي تباين نسبة عمى واستحوز (ٕ,ٖٓ٘) الخامس
 خالل ومن ،عبارة (ٕٕ ،ٕٔ ،ٜٔ، ٘ٔ ،ٖ) في وذلك ،%(ٖٖ, ٖٓٔ) قدره عاممي
 ولذلك، السياقة أثناء أساسي يكون ما بكل مرتبط جميعيا أن يالحظ العبارات تمك فحص

 امؤشرً  ذلك ويعد، لمسياقة" السالمة بأساسيات الوعي نحو "باالتجاهبـ  العامل ىذا تسمية تم
 .لو المكونو وأبعاده، المرورية السالمة نحو االتجاه لمقياس البناء صدق عمى

  المرورية السالمة اتجاىات لمقياس النيائية الصورة (5) جدول
 الجديد الوادي سائقيى لد

 البعد 
 عدد

 العبارات
 العبارات أرقام

 ٙٔ السميم المروري بالسموك الوعي نحو االتجاه 1
ٙ، ٕٔ، ٖٔ، ٔٗ، ٔٙ، ٔٚ، ٔٛ، ٕٖ، ٕٗ، 

ٕٙ، ٕٛ، ٕٜ، ٖٕ، ٖٛ، ٗٗ، ٗ٘  

 ٔٔ المرور ونظم قواعد نحو االتجاه ٠
ٔ، ٗ، ٔٔ، ٖٓ، ٖٔ، ٖٖ، ٖٗ، ٖ٘، ٖٙ، 

ٖٚ، ٖٜ  

  ٙٗ ،ٖٗ ،ٕٗ ،ٔٗ ،ٓٗ ،ٕٚ ،ٕ٘ ،ٕ ٛ السميم السياقة قواعد نحو االتجاه 3

4 
 أثنرراء السررائق بواجبررات الرروعي نحررو االتجرراه
 السياقة

ٙ ٘، ٚ، ٛ، ٜ، ٔٓ، ٕٓ  

 السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه 5
 لمسياقة

٘ ٖ، ٔ٘، ٜٔ، ٕٔ، ٕٕ  

 السالمة اتجاىات مياس عبارات مجموع ٙٗ  يكمل كبش المرورية السالمة اتجاىات 6
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 البعد 
 عدد

 العبارات
 العبارات أرقام

 المرورية

ُالتالزميُصدقالُاختببر
 تالزمي صدق لحساب المرورية السالمة التجاىات الذاتي التقدير مقياس مَ خدِ استُ 

 الشخصي تقديرك ما ،مؤداه سؤال صيغة في ووضع ،المرورية السالمة اتجاىات مقياسل
 بالرقم تبدأ رقاماأل من سمسمة يميو المرورية؟ السالمة بقواعد السيارات سائقي التزام لدرجة

  :يمي ما المبحوث من ويطمب ،متساوية بمسافات (٘) بالرقم وتنتيي ،(ٔ)
 لحالتو تبعا وليس العام وشعوره الشامل تقديره ىعم اعتمادا السؤال عن يجيب أن -

 ة.الراىن
 لتزاماال شعور وجود عن ويعبر، درجة أقل ىو (ٔ) الرقم أن )المبحوث( يعرف أن -

 لديو لتزاماال وجود عن ويعبر، درجة ىأعم ىو (٘) الرقم وأن ا،جد   قميمة بدرجة لديو
 وأن   ،متوسطة بدرجة لديو لتزاماال وجود إلى يشير (ٖ) الرقم وأن  ، اجد   كبيرة بدرجة
 عن يعبر (ٗ) والرقم ،ما حد   ىإل قميمة بدرجة لتزاماال وجود عن يعبر (ٕ) الرقم
 .امَ  حد   ىإل كبيرة بدرجة لتزاماال وجود

 وتقديره ةالفعمي مشاعره يصف وأن   ىير  الذي قمالر   حول دائرة )المبحوث( يضع أن -
 السالمة اتجاىات لمقياس التالزمي صدق نمِ  التحقق وتم دقيقة. بدرجة الشخصي
 )ن= السائقين من عينة أداء بين "بيرسون" ارتباط معامل حساب خالل من المرورية
 الذاتي التقدير ىعم أدائيم وبين ،المرورية السالمة اتجاىات مقياس ىعم (ٓٓٔ
 اتجاىات مقياس عوامل بين وأيضا، المرورية السالمة باتجاىات االلتزام بدرجة

 التقدير بين الداللة قوي ارتباط وجود إلى النتائج أشارت فقد .المرورية السالمة
 الوعي نحو واالتجاه ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٚٙٙ الكمية الدرجة :نمِ  وكل  ، الذاتي

 ونظم، قواعد وحن االتجاه ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٖٓٚ السميم المروري بالسموك
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 ٓ,ٖٚ٘ السميم السياقة قواعد نحو االتجاه ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال ٓ,ٚٓ٘ المرور
 ٓ,ٖٗٗ السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه ،ٓ,ٔٓ مستوى عند دال
 ٓ,ٖٔٗ لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه ،ٓ, ٔٓ مستوى عند دال
 ىلد المرورية السالمة اتجاىات مقياس ارتباط تضحويَ ، ٓ,ٔٓ مستوى عند دال

 تمتع ىإل يشير امَ ، دالة االرتباط معامالت جميع كانتإذ  ؛الجديد الوادي سائقي
 .التالزمي الصدق من عالية بدرجة المقياس
ُالنتبئج

 في وتفسيرىا الحالية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج عرض سنتناول الجزء ىذا يفِ 
 .الحالية الدراسة بموضوع تتعمق التي والنظريات، السابقة الدراسات إطار

 باتجاىات التنبؤ إمكانية من لمتحقق: أوال :االنحدار تحميل استخدام مكنأَ  وقد
 المتغير يمثل ذيوال  ، الكمية( الدرجة) الجديد الوادي سائقي ىلد المرورية السالمة
، متغيرات( ٚ وعددىا) ،الديموجرافية المتغيرات من عدد إسيام خالل من التابع،

 التمييزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٙ) والجدول
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 الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تباين تحميل (6) جدول
 الجديد الوادي سائقي لدى المرورية( السالمة )اتجاىات التابع المتغير عمى

 مجموع المعممات المجموعة
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

R معامل 
 االرتباط
 المتعدد

Adjust
ed R 

Square 

 الداللة ف قيمة

 وسائق
 الوادي
 الجديد
 ن=

٠22 

 ٖٙ٘ االنحدار
,ٕٕٜٔ٘ 

ٚ ٙٗٛ ,ٖٓٚ٘ ٜ٘ٓ, ٜٓٓ , ٖٗ٘,ٕ٘ٙ ٓٓٔ 
,ٓ 

 ٔٔ, ٖٜٜ ٕٜٔ ٕٖٕٓ, ٜ٘ٙ البواقي
 ٜ٘ٔ اإلجمالي

,ٕٖٖٕٛ 
ٜٜٔ ______ 

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة وأن   يتضح (ٙ) الجدول نومِ 
 ذلك وعمى (،,ٖٜٓ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٜٓ٘) المتعدد االرتباط معامل
 تجاىاتاب التنبؤ في متغيرات(ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار فإن  

 )ف( قيمة أن مالحظة يمكنو  %(.ٜٓ,ٖ) الجديد الوادي سائقي لدى المرورية السالمة
 داللة مستوى عند اإحصائيّ  دالة قيمة وىي، (ٕٙ٘,ٖ٘ٗ) بمغت المحسوبة االنحدارية

 ،يؤثر متغيرات (ٚ) وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن   يوضح امَ ؛ (ٓ,ٔٓٓ)
 الجديد. الوادي سائقيى لد المرورية السالمة باتجاىات التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل
 إسيام نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات نمِ  متغير كل أىمية ولتعرف

 الباحثة قامت المرورية( السالمة )اتجاىات التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل
 وداللتيا االنحدارية "ت" وقيمة ،(B) االنحدار ومعامالت، (Beta) بيتا قيمة بحساب

 النتائج. ىذه يوضح (ٚ) والجدول اإلحصائية،
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 الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج (7) جدول
 المرورية السالمة تجاىاتاب لمتنبؤ 

 جزئي انحدار معامل المستقمة المتغيرات
B Beta 

 ت
 االنحدارية

 
 الداللة

 ٓ, ٔٓٓ ٜٔ, ٖٛٓ ,ٕٜٙ ٖٔ, ٖٙٔ السن
 دال غير ٔ, ٖٙٔ- ,ٖٔٓ- ٓ, ٛٔٗ- التعميم مستوى
 ٓ, ٘ٓ ٔ, ٖٜٜ- ,ٜٓٓ- ٔ, ٖٕٗ السياقة أقدمية
 دالة غير ٓ, ٜٛٗ- ,ٕٚٓ- ٓ, ٜٕ٘- االجتماعية الحالة

 ٓ, ٘ٓ ٕ, ٓٚٗ ,ٙٙٓ ٔ, ٖٙٗ لحادث التعرض
 ٓ, ٔٓٓ ٖ, ٕٜٚ- ,ٕٓٔ- ٔ, ٘ٓٗ- المركبة نوع

 دالة غير ٓ, ٖٓٔ ٓ, ٛٓٓ ٓ, ٕٗٓ الوظيفة

 االنحدارية "ت" قيمة بمغت فقد يمي: بما الخروج يمكن (ٚ) الجدول نتائج وبمراجعة
 لحادث والتعرض السياقة وأقدمية السن وىما، متغيرات (ٗلـ) اإلحصائية الداللة مستوى
  المركبة. ونوع

 من المشتق) السميم المروري بالسموك الوعي بمقياس الخاصة النتائج: ثانياً 
 إمكانية من لمتحقق نحداراال تحميل استخدام أمكن وقد (:المرورية السالمة اتجاىات
 من عدد إسيام دراسة خالل من التابع(، المتغير) السميم المروري بالسموك بالوعي التنبؤ

  التيميزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٛ) والجدول، الديموجرافية المتغيرات
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 الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تباين تحميل .(8) جدول
 .الجديد الوادي سائقي لدى السميم( المروري بالسموك )الوعي التابع المتغير عمى
 مجموع المعممات المجموعة

 المربعات
 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

R 
 معامل
 االرتباط
 المتعدد

Adjusted 

R 

Square 

 الداللة ف قيمة

و سائق
 الوادي
 الجديد
 ن=

٠22 

 ٓ, ٔٓٓ ٓٚ,ٜٙٗ ,ٖٙٚ ,ٗٙٛ 304, 070 5 4223, 555 االنحدار
 ٘, ٛٔٚ ٜٔٔ 2002, 062 البواقي
 ______ ٜٜٔ 3426, 620 اإلجمالي

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة أنو يتضح (ٛ) الجدول ومن
 ذلك وعمى (،,ٚٗٚ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٗٙٛ) المتعدد االرتباط معامل
 بالوعي التنبؤ في تغيرات(مُ  ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار فإن  

 قيمة أن   مالحظة يمكنو  %(.ٗٚ,ٚ) الجديد الوادي سائقي لدى السميم المروري بالسموك
 داللة مستوى عند اإحصائي   دالة قيمة يوىِ ، (ٓٚ,ٜٙٗ) بمغت المحسوبة االنحدارية )ف(

 يؤثر متغيرات (ٚ) وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن   يوضح امَ ؛ (ٓ,ٔٓٓ)
 الوادي سائقي ىلد السميم المروري بالسموك بالوعي التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل
 الجديد.

 نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات من متغير كل أىمية ولتعرف
 قامت، السميم( المروري بالسموك )الوعي التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل إسيام
 االنحدارية "ت" وقيمة ،(Bاالنحدار) ومعامالت (Beta) بيتا قيمة بحساب الباحثة
 النتائج. ىذه يوضح (ٜ) والجدول اإلحصائية، وداللتيا
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  الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج .(9) جدول
 السميم المروري بالسموك بالوعي لمتنبؤ

 انحدار معامل المستقمة المتغيرات
 B جزئي

Beta 

 

 ت
 االنحدارية

 
 الداللة

 دال غير ٔ,ٖٖٚ ,ٔٚٔ ٓ,ٕٜٜ السن
 دال غير ٓ,ٖٚٔ ,ٚٓٓ ٓ,ٖٗٓ التعميم مستوى
 دال غير ٔ,ٕٔٛ- ,ٜ٘ٓ- ٓ,ٖ٘٘- السياقة أقدمية
 دالة غير ٓ,ٖٖٙ ,ٙٔٓ ٓ,ٖٚٓ االجتماعية الحالة

 ٓ,ٔٓٓ ٖ,ٜٗٙ ,ٔٙٔ ٔ,ٖٓ٘ لحادث التعر 
 دال غير ٔ,ٕٕٚ- ,ٛ٘ٓ- ٓ,ٖٓٗ- المركبة نوع

 دالة غير ٔ,٘ٓٗ ٓ,ٕٙٓ ٓ,ٖ٘ٙ الوظيفة

 االنحدارية "ت" قيمة بمغت فقد يمي: بما الخروج يمكن (ٜ) الجدول نتائج وبمراجعة
  لحادث. ضالتعر  وىو واحد لمتغير اإلحصائية الداللة مستوى

 من المشتق) المرور ونظم قواعد نحو االتجاه بمقياس الخاصة النتائج: ثالثا
 إمكانية من لمتحقق االنحدار تحميل استخدام أمكن وقد المرورية(: السالمة اتجاىات
 إسيام دراسة خالل نمِ  التابع(، المتغير) السميم المرور ونظم قواعد نحو باالتجاه التنبؤ
  التيميزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٓٔ) والجدول الديموجرافية المتغيرات من عدد
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 الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تباين تحميل .(12) جدول
 الجديد الوادي سائقي لدى السميم( المرور ونظم قواعد نحو االتجاه) التابع المتغير عمى

 المعممات المجموعة
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوس
 ط

 المربعات

R 
 معامل
 االرتباط
 المتعدد

Adjusted 

R 

Square 

   قيمة
 الداللة ف

 وسائق
 الوادي
 الجديد
 ٠22 ن=

 

 2, 221 ٕٓٔ,ٜٚٛ ,ٕٛٚ ,ٜٛٛ ٜٕٔ, ٖٜٗ ٚ ٜٖ٘ٔ, ٖٚ٘ االنحدار

 ٕ, ٖٛٔ ٕٜٔ ٓٔٗ, ٛ٘ٗ البواقي

 ______ ٜٜٔ ٜٜٗٔ, ٜٜ٘ اإلجمالي

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة وأن   يتضح (ٓٔ) الجدول نومِ 
 فإن   ذلك وعمى (،,ٜٓٚ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٜٛٛ المتعدد االرتباط معامل
 قواعد نحو باالتجاه التنبؤ في متغيرات( ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار
 )ف( قيمة أن مالحظة يمكنو  %(.ٜٚ) الجديد الوادي سائقي لدى السميم المرور ونظم

 داللة مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وىي، (ٕٓٔ,ٜٚٛ) بمغت المحسوبة االنحدارية
 يؤثر متغيرات (ٚ) وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن يوضح امَ ؛ (ٓ,ٔٓٓ)

 سائقيى لد السميم المرور ونظم قواعد نحو االتجاه التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل
 الجديد. الوادي

 نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات من متغير كل أىمية ولتعرف
 السميم( المرور ونظم قواعد نحو االتجاه) التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل إسيام
 "ت" وقيمة، (B) االنحدار ومعامالت، (Beta) بيتا قيمة بحساب الباحثة قامت

 النتائج. ىذه يوضح (ٔٔ) والجدول اإلحصائية، وداللتيا االنحدارية
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  الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج .(11) جدول
 السميم المرور ونظم قواعد نحو باالتجاه لمتنبؤ

 جزئي انحدار معامل المستقمة المتغيرات
B 

Beta الداللة االنحدارية ت 

 ٓ,ٔٓٓ  ٕٔ, ٜٚٛ ,ٜٛٙ ٖ, ٖٛٚ السن

 دال غير ٔ, ٖٚٗ ,ٙ٘ٓ ٓ, ٕٛٔ التعميم مستوى

 دال غير ٕ,ٕٖٔ _ ٓ, ٘٘ٔ_ ٓ,ٚٓٙ _ السياقة أقدمية

 دالة غير ٔ,ٛٛٓ _ ٓ, ٘ٗٓ_ ٓ, ٖٗٔ_ االجتماعية الحالة

 دال غير ٕ, ٜٚٓ ٓ,ٔٛٓ ٓ, ٕٓ٘ لحادث التعر 

 ٓ, ٔٓٓ ٗ, ٛ٘ٗ- ,ٛٚٔ- ٓ, ٜٚٙ- المركبة نوع

 دالة غير ٓ,ٜٓٔ _ ٓ,ٛٓٓ _ ٓ, ٖ٘ٓ_ الوظيفة

 االنحدارية" "ت قيمة بمغت يمي: بما الخروج يمكن (ٔٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
  المركبة. ونوع السن وىما لمتغيرين اإلحصائية الداللة مستوى
 من المشتق) السميم السياقة قواعد نحو االتجاه بمقياس الخاصة النتائج :رابعاً 
  المرورية( السالمة اتجاىات
 قواعد نحو باالتجاه التنبؤ إمكانية من لمتحقق نحداراال تحميل استخدام أمكن وقد
 الديموجرافية المتغيرات من عدد إسيام دراسة خالل نمِ  التابع(، )المتغير السميم السياقة
  التيميزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٕٓ) والجدول
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 عمى الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تحميل .(1٠) جدول
 الجديد الوادي سائقي لدى السميم( السياقة قواعد نحو هاالتجا) التابع المتغير

 مجموع المعممات المجموعة
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

R معامل 
 االرتباط
 المتعدد

Adjusted 

R Square 
 الداللة ف قيمة

 وسائق
 الوادي
 الجديد
 ٠22 ن=

 ٕٗٗ ٚ ٛٓٛ, ٜٔٓ االنحدار
,ٔٔ٘ 

ٖٛٔ, ٜٙٚ, ٕٗٗ,ٙٔ ٓٓٔ ,ٓ 

 ٔ, ٘ٛٛ ٕٜٔ ٖٔٙ, ٜٜٓ البواقي
 ______ ٜٜٔ 1172, 222 اإلجمالي

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة وأن   يتضح (ٕٔ) الجدول نومِ 
 ذلك وعمى (،,ٜٔٙ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٖٔٛ) المتعدد االرتباط معامل
 نحو باالتجاه التنبؤ في متغيرات( ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار فإن  

 أن   مالحظة مكنويُ  %(.ٜٙ,ٔ) الجديد الوادي سائقي لدى السميم المرور ونظم، قواعد
 مستوى عند اإحصائي   دالة قيمة يوىِ ، (ٔٙ,ٕٗٗ) بمغت المحسوبة االنحدارية )ف( قيمة
 متغيرات (ٚ) وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن   يوضح امَ ؛ (ٓ,ٔٓٓ) داللة
 سائقيى لد السميم السياقة قواعد نحو االتجاه التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل يؤثر

 الجديد. الوادي

 نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات من متغير كل أىمية ولتعرف
 قامت ؛السميم( السياقة قواعد نحو االتجاه) التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل إسيام
 االنحدارية "ت" وقيمة، (B)االنحدار ومعامالت، (Beta) بيتا قيمة بحساب الباحثة
 النتائج. ىذه يوضح (ٖٔ) والجدول اإلحصائية، وداللتيا
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  الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج .(13) جدول
 السميم السياقة قواعد نحو باالتجاه لمتنبؤ

 الداللة االنحدارية ت B Beta جزئي انحدار معامل المستقمة المتغيرات
 ٓ,ٔٓٓ  ٛ, ٓٓٛ ,ٜ٘ٚ ٕ, ٚٓٗ السن

 ٓ,ٔٓٓ  ٖ,ٜٛٚ _ ٓ,ٜٛٔ _ ٓ, ٚٙ٘_ التعميم مستوى
 دال غير ٔ,ٛ٘ٗ  ٓ,ٛٔٔ  ٓ,ٖٛ٘ السياقة أقدمية
 ٓ, ٔٓٓ ٗ,ٖٕٕ _ ٓ, ٕٛٔ_ ٓ, ٖٗ٘_ االجتماعية الحالة

 ٓ, ٔٓٓ ٖ, ٚٓٚ_ ٓ, ٙٚٔ_ ٓ, ٓٚٛ_ لحادث التعر 
 دالة غير ٓ, ٕٔٚ- ,ٖٗٓ- ٓ, ٘ٓٔ- المركبة نوع

 دالة غير ٕ,ٗٙٓ _ ٓ,ٜٜٓ _ ٓ, ٖٛ٘_ الوظيفة

 االنحدارية "ت" قيمة بمغت فقد يمي: بما، الخروج يمكن (ٖٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
 ،االجتماعية الحالة ،التعميم ىمستو  ،السن التالية لممتغيرات اإلحصائية الداللة ستوىمُ 

  لحادث. التعرض

 أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه بمقياس الخاصة النتائج: اخامسً 
 المرورية(: السالمة اتجاىات من )المشتق السياقة
 الوعي نحو باالتجاه التنبؤ إمكانية من لمتحقق نحداراال تحميل استخدام أمكن وقد
 المتغيرات من عدد إسيام دراسة خالل نمِ  التابع(، المتغير) السياقة أثناء السائق بواجبات

  التيميزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٗٔ) والجدول الديموجرافية
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 الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تباين تحميل .(14) جدول
 سائقي لدى السياقة( أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه) التابع المتغير عمى

 الجديد الوادي

 المعممات المجموعة
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

R معامل 
 المتعدد االرتباط

Adjusted 

R Square 
 الداللة ف قيمة

 وسائق
 الوادي
 الجديد
 ٠22 ن=

 6, 866 7 48, 263 االنحدار

 2, 414 19٠ 79, 49٠ البواقي 2, 221 584,16 ,354 ,614

 ______ 199 1٠7, 555 اإلجمالي

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة وأن   يتضح (ٗٔ) الجدول نومِ 
 ذلك وعمى (،,ٖٚٚ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٗٔٙ) المتعدد االرتباط معامل
 نحو باالتجاه التنبؤ في متغيرات( ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار فإن  

 يمكنو  %(.ٖٚ, ٚ) الجديد الوادي سائقي لدى السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي
 اإحصائي   دالة قيمة وىي ،(ٙٔ,ٗٛ٘) بمغت المحسوبة االنحدارية )ف( قيمة أن   مالحظة

 وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن   يوضح امَ ؛ (ٓ,ٔٓٓ) داللة مستوى عند
 السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل يؤثر متغيرات (ٚ)

 الجديد. الوادي لدى سائقي السياقة أثناء

 نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات من متغير كل أىمية ولتعرف
 أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه) التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل إسيام

 "ت" وقيمة ،(B) االنحدار ومعامالت (Beta) بيتا قيمة بحساب الباحثة قامت ؛السياقة(
 النتائج. ىذه يوضح (٘ٔ) والجدول اإلحصائية، وداللتيا االنحدارية
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  الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج .(15) جدول
 السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي نحو باالتجاه لمتنبؤ

 الداللة االنحدارية ت B Beta جزئي انحدار معامل المستقمة المتغيرات
 دالة غير ٠, 316 ,٠97 ٠97,2 السن

 دالة غير 2, 859_ 2, 258 257,2 _ التعميم مستوى
 21,2 375,3 _ 389,2_ 388,2 _ السياقة أقدمية
 2, 21 3, 496 ٠52,2 2, ٠2٠ االجتماعية الحالة

 2, 221 4, 984 2, 336 2, 548 لحادث التعر 
 دالة غير ٠, 152 148,2 2, 148 المركبة نوع

 2, 221 4, 867 2, 331 2, 595 الوظيفة

 االنحدارية "ت" قيمة بمغت فقد يمي: بما الخروج يمكن (٘ٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
 والتعرض ،االجتماعية والحالة ،السياقة أقدمية التالية لممتغيرات اإلحصائية الداللة مستوى
  والوظيفة. ،لحادث

 السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه بمقياس الخاصة النتائج: سادساً 
 المرورية(: السالمة اتجاىات من )المشتق لمسياقة
 الوعي نحو باالتجاه التنبؤ إمكانية من لمتحقق االنحدار تحميل استخدام أمكن وقد

 المتغيرات من عدد إسيام دراسة خالل من التابع(، المتغير) لمسياقة السمة بأساسيات
  التيميزي. والتقدير االرتباط معامل يوضح (ٙٔ) والجدول، الديموجرافية
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 عمى الديموجرافية المستقمة المتغيرات تأثير مدى لدراسة االنحدار تحميل (16) جدول
 الوادي سائقي لدى لمسياقة( السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه) التابع المتغير

 الجديد

 المعممات المجموعة
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

R معامل 
 المتعدد االرتباط

Adjusted R 

Square 
 الداللة ف قيمة

 وسائق
 الوادي
 الجديد

 ٠22 ن=

 

 79, 335 7 555, 344 االنحدار

916, 842, 924,143 221 ,2 
 2, 551 19٠ 125, 851 البواقي

 ______ 199 661, 195 اإلجمالي

 بمغ فقط (ٕٓٓ =ن) الجديد الوادي سائقي لعينة بالنسبة وأن   يتضح (ٙٔ) الجدول ومن
 ذلك وعمى (،,ٓٗٛ) التمييزي التقدير معامل بمغ كما (،,ٜٙٔ) المتعدد االرتباط معامل
 نحو باالتجاه التنبؤ في متغيرات(ٚ وعددىا) المستقمة المتغيرات جممة إسيام مقدار فإن

 أن مالحظة يمكنو  %(.ٗٛ) الجديد الوادي سائقي لدى لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي
 مستوى عند اإحصائي   دالة قيمة يوىِ ، (ٖٗٔ,ٜٗٓ) بمغت المحسوبة االنحدارية )ف( قيمة
 متغيرات (ٚ) وعددىا المستقمة بالمتغيرات الخاص التباين أن   يوضح امَ ، (ٓ,ٔٓٓ) داللة
لدى  لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه التنبؤ عمى اإحصائي   دال وبشكل يؤثر
 الجديد. الوادي سائقي

 نسبة تعرف ِمن َثم  و  المستقمة، الديموجرافية المتغيرات من متغير كل أىمية ولتعرف
 السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه) التابع بالمتغير التنبؤ في منيا متغير كل إسيام

 "ت" وقيمة (B) االنحدار ومعامالت، (Beta) بيتا قيمة بحساب الباحثة قامت، لمسياقة(
 النتائج. ىذه يوضح (ٚٔ) والجدول اإلحصائية، وداللتيا االنحدارية
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 الديموجرافية لممتغيرات االنحدار تحميل نتائج .(17) جدول
 لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو باالتجاه لمتنبؤ 

 انحدار معامل المستقمة المتغيرات
 B Beta جزئي

 ت
 الداللة االنحدارية

 2, 221 16, 339 ,148 ٠97,2 السن

 دالة غير 2, 6٠3 2, 277 257,2 _ التعميم مستوى

 25,2 815,٠ _ 2, 133 388,2 _ السياقة أقدمية

 دالة غير 2, 935_ 2, 267 2, ٠2٠ االجتماعية الحالة

 دالة غير 2, 873 2, 1٠7 2, 548 لحادث التعر 

 دالة غير 2, ٠83 279,2 2, 148 المركبة نوع

 دالة غير 2, 799 2, 141 2, 595 الوظيفة

 االنحدارية "ت" قيمة بمغت فقد يمي: بما الخروج يمكن (ٚٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
  .السياقة وأقدمية السن التالية لممتغيرات اإلحصائية الداللة مستوى
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  المرورية السالمة باتجاىات المنبئة الديموجرافية المتغيرات (1) شكل

 باتجاىات المنبئة الديموجرافية المتغيرات أن   يتضح (ٔ) رقم السابق الشكل نومِ 
 لحادث التعرض – السياقة أقدمية – )السن :ىي، السائقين مجموعة من المرورية السالمة

 ،لحادث( التعرض) المتغيربو  تنبأ فقد المروري بالسموك الوعي عن اأم   ؛المركبة( نوع –
 أما المركبة(. نوع – السن) فيي السميم المرور ونظم قواعد نحو االتجاه منبئات أما

 الحالة – التعميم مستوى -السن) فيي ؛السميم السياقة قواعد نحو االتجاه منبئات
 أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه منبئات أما لحادث( التعرض – االجتماعية

 منبئات أما الوظيفة( – لحادث التعرض – االجتماعية الحالة – السياقة أقدمية) السياقة
 .السياقة( أقدمية -السن) لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه

 والتي (۳۰۲۴) الكريم عبد سعودي بمخيري، وفاء دراسة مع النتيجة: ىذه وتتفق
 امَ ؛ جديدة السياقة رخصة كانت كمما يزيد المرور قانون تجاه السمبي االتجاه أن أثبتت
 السمبي االتجاه يقل وأيضا، السالمة اتجاىات في دور ليا السياقة أقدمية أن   ىعم يدل

اتجاهات 
السالمة 
  المرورية

 السن

الحالة 
 االجتماعية

 نوع المركبة

أقدمية 
 السياقة

 الوظيفة

التعرض 
 لحادث

مستوى 
  التعليم
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 ودراسة التعميمي، المستوى أي الدراسي ىالمستو  تقدم كمما
Pablio,Castillo,Eladio,2011 ،   من العمرية الفترة أن ىتر  تيال ٔٛ – ٕٓ، ٙٓ – 

؛ واألربعينيات اتيالثالثين بين ما الفترة باختالف الحوادث في اتورطً  األكثر الفترة ىي ٗٙ
 من الفترة أن   أثبتت التي Lam,2002 دراسة وأيضا المنبئات. من السن أن   عمى يدل امَ 

 الحوادث نسبة أن   أكدت التي Bedard,2000 ودراسة لممخالفات ارتكابا أقل ٜٗ – ٓٗ
 عاما. ٓٗ ب مقارنة فأكثر عاما ٘ٙ سن عند تزيد

إلى  يرجع قد ىخر األ العمرية الفئات من أكثر الشباب بين المرور حوادث انتشار ولعل  
 يعرفو الذي السموك من النمط وىذا ،واالنفعال ،والتوتر ،الصبرد ونفا االندفاعية، عامل

 المتسارع كالمعدل ؛سموكية تاستعدادا يتضمن ،بمركّ  سموكي انفعال وبأن   روزنمان"
 في التفوقو  المتزايد، الغضبو  العدائية، كاالستثارة االنفعالية االستجابات لألنشطة،

نجازىا ،عمالاأل  لدييم تنخفض السن كبار أن   حين في (ٕٚٓٓ بكر، أبو) وقت أقل في وا 
 دراسة) وفي القيادة. تتطمبيا التي المواقف في لمتغيرات السريعة الفعل ردود عمى القدرة
 ،المرورية لمسالمة إيجابية نظرتو كانت؛ طويمة السياقة مدة كانت كمما (ٖٕٔٓ ،جويدة
 التي لمميارة نظرا ،الحوادث تجنب ىعم المساعدة اإلنسانية العوامل ىإحد برةخال تعتبر
 ومع ،اآلخرين السائقين ومع سياراتيم مع الطويل تعامميم نتيجة فراداأل اكتسبيا قد يكون

 ،الجيد التدريبذلك ك رياح...( –أمطار –)ضباب المختمفة الجو وحاالت الطرقات
 الموقف مع التكيف في سميمة خبرة يكتسب السائق تجعالن ؛المتواصمة والممارسة
 الفرد تكسب السياقة في فالخبرة ِمن ثَم  و  ،والمخاطرة الصعوبات اجتياز مثل ،الخارجي
 تساىم والتي ،بالسائق المنوط الحقيقي والدور ،السياقة سموك طبيعة عن حقيقية معمومات

 ،بالسياقة العيد حديثي الشباب حالة ذلك من العكس ىعم ؛السائق سموكيات تعديل في
 .الطريق في المصادفة المختمفة الوضعيات مع التعامل طرائق في نقص لدييم يكون

 كل تأثير مدى معرفة بيدف وذلك الثنائي، التباين تحميل أسموب استخدام تم :اثانيً 
 والجدول، المرورية السالمة اتجاىات عمى بينيما، والتفاعل المستقمين المتغيرين من متغير
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 مقياس عمى مجموعة لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح (ٛٔ) التالي
  الفرعية. وأبعاده المرورية السالمة اتجاىات
 بناء المجموعات من مجموعة بكل الخاص المعياري واالنحراف توسطالمأ  (18) جدول
 أعزب) االجتماعية والحالة، جامعي( -متوسط – إعدادي) التعميم مستوى متغيري: عمى

 .(٠22 ن=)ي كمل كبش الدراسة عينة لدى أرمل( -مطمق – متزوج –

 مستوى المقياس
 التعميم

 الحالة
 ع م ن االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتجاىات
 السالمة
 المرورية
 

 إعدادي
 
 

 12.72 ٠.268 15 أعزب
 8.5٠ ٠.12 18 متزوج
 11.37 ٠.266 11 مطمق
 5.٠7 ٠.13 ٠3 أرمل

 8.94 ٠.12 67 المجموع

 متوسط

 9.48 1.95 12 أعزب
 12.5٠ 1.96 18 متزوج
 6.41 ٠.26 ٠4 مطمق
 8.83 1.26 14 أرمل

 9.86 ٠.2٠1 66 المجموع

 جامعي

 8.28 1.9٠ ٠5 أعزب
 12.68 1.98 14 متزوج
 8.58 1.96 15 مطمق
 8.82 ٠.26 13 أرمل

 12.11 1.97 67 المجموع
 
 
 
 
 

 إعدادي
 

 3.17 49.33 15 أعزب
 ٠.66 52.44 18 متزوج
 3.41 49.63 11 مطمق
 1.86 52.13 ٠3 أرمل
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 مستوى المقياس
 التعميم

 الحالة
 ع م ن االجتماعية

 
 

 االتجاه
 الوعي نحو

 بالسموك
 المروري
 السميم
 
 
 

 ٠.65 49.95 67 المجموع

 متوسط

 5.37 67.72 12 أعزب
 5.1٠ 68.94 18 متزوج
 3.36 73.52 ٠4 مطمق
 4.18 7٠.14 14 أرمل

 المجموع

66 

71.29 

4.87 

 

 جامعي

 4.28 65.9٠ ٠5 أعزب
 4.63 69.52 14 متزوج
 3.59 68.73 15 مطمق
 3.34 7٠.22 13 أرمل

 4.49 68.47 67 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 نحو االتجاه
 ونظم قواعد

 المرور

 إعدادي

 3.17 49.33 15 أعزب
 ٠.66 52.44 18 متزوج
 3.41 49.63 11 مطمق
 1.86 52.13 ٠3 أرمل

 ٠.65 49.95 67 المجموع

 متوسط

 3.29 46.42 12 أعزب
 3.19 47.٠٠ 18 متزوج
 1.66 49.52 ٠4 مطمق
 3.26 52.٠1 14 أرمل

 ٠.99 48.56 66 المجموع
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 مستوى المقياس
 التعميم

 الحالة
 ع م ن االجتماعية

 
 
 
 
 
 

 جامعي

 ٠.56 45.36 ٠5 أعزب
 3.14 47.71 14 متزوج
 3.23 47.26 15 مطمق
 1.97 49.32 13 أرمل

 3.23 47.22 67 المجموع

 
 
 
 
 
 نحو االتجاه
 السياقة قواعد

 السميم
 

 إعدادي

 ٠.43 36.26 15 أعزب
 ٠.47 36.44 18 متزوج
 3.12 35.7٠ 11 مطمق
 1.26 37.69 ٠3 أرمل

 ٠.٠9 36.67 67 المجموع

 
 متوسط
 

 1.39 33.82 12 أعزب
 1.14 3٠.61 18 متزوج
 1.87 33.37 ٠4 مطمق
 ٠.59 34.52 14 أرمل

 1.63 33.46 66 المجموع
 

 جامعي

 1.24 33.62 ٠5 أعزب
 1.87 33.14 14 متزوج
 1.85 33.33 15 مطمق
 3.26 34.61 13 أرمل

 1.79 33.64 67 المجموع
 
 
 
 

 إعدادي
 8.28 ٠7.82 15 أعزب
 12.68 ٠7.36 18 متزوج
 8.58 ٠8.43 11 مطمق
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 مستوى المقياس
 التعميم

 الحالة
 ع م ن االجتماعية

 
 
 

 االتجاه
 الوعي نحو

 بواجبات
 أثناء السائق

 السياقة
 
 
 

 8.82 ٠7.9٠ ٠3 أرمل
 12.11 ٠7.32 67 المجموع

 متوسط

 4.6٠ ٠7.66 12 أعزب
 5.7٠ ٠8.37 18 متزوج
 6.47 ٠8.22 ٠4 مطمق
 ٠.36 ٠7.93 14 أرمل

 3.3٠ ٠7.36 66 المجموع

 جامعي

 5.37 ٠7.64 ٠5 أعزب
 5.1٠ ٠7.93 14 متزوج
 3.36 ٠7.36 15 مطمق
 4.18 ٠7.84 13 أرمل

 4.87 ٠7.64 67 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتجاه
 الوعي نحو

 بأساسيات
 السالمة
 لمسياقة
 

 إعدادي

 1.82 ٠1.62 15 أعزب
 1.44 ٠٠.٠7 18 متزوج
 1.27 ٠1.92 11 مطمق
 1.96 ٠3.٠6 ٠3 أرمل

 1.65 ٠٠.42 67 المجموع

 متوسط

 1.33 ٠2.32 12 أعزب
 1.56 ٠2.٠7 18 متزوج
 1.16 ٠1.33 ٠4 مطمق
 1.77 ٠٠.27 14 أرمل

 1.58 ٠1.24 66 المجموع

 جامعي
 1.21 19.96 ٠5 أعزب
 1.85 ٠2.71 14 متزوج
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 مستوى المقياس
 التعميم

 الحالة
 ع م ن االجتماعية

 
 
 
 
 

 1.٠2 19.82 15 مطمق
 1.82 ٠٠.53 13 أرمل

 1.73 ٠2.58 67 المجموع

 

 اتجاىات لمقياس االجتماعية والحالة التعميم مستوى لمتغيري اوفقً  الثنائي التباين تحميل (19) جدول
 (٠22 = ن) الكمية الدراسة لعينة الفرعية وأبعاده المرورية السالمة

 الداللة مستوى الفائية النسبة المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر المتغيرات

 اتجاىات
 السالمة
 المرورية

 .221 ٠5.478 1954.2٠٠ ٠ 3928.243 التعميم مستوى

 .221 11.655 893.856 3 ٠681.569 االجتماعية الحالة

 دالة غير ٠.543 195.227 6 1172.244 ب( * )أ

14418.84 الخطأ
2 

188 76.696 ___ ___ 

 ____ ____ ___ ٠22 8٠78٠٠3 المجموع

 االتجاه
 الوعي نحو

 بالسموك
 المروري
 السميم

 .221 15.226 ٠٠9.326 ٠ 458.611 التعميم مستوى

 .221 8.55 133.778 3 421.335 االجتماعية الحالة

 دالة غير 3.143 48.235 6 ٠88.٠28 ب( * )أ

 ___ ___ 15.٠81 188 ٠87٠.781 الخطأ

 ____ ____ ___ ٠22 12288٠8 المجموع

 نحو اتجاه
 ونظم قواعد

 المرور

 .221 13.966 11.٠63 ٠ ٠2٠.5٠5 التعميم مستوى

 .221 8.547 61.963 3 185.926 االجتماعية الحالة

 دالة غير ٠.532 18.34٠ 6 112.25٠ ب( * )أ

 ___ ___ 7.٠51 188 1363.1٠2 الخطأ
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 الداللة مستوى الفائية النسبة المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر المتغيرات

 ___ ___ __ ٠22 47٠497 المجموع

 نحو اتجاه
 السياقة قواعد

 السميم

 .221 48.9٠8 169.251 ٠ 338.121 التعميم مستوى

 .221 6.858 ٠3.٠19 3 71.282 االجتماعية الحالة

 دالة غير .64٠ ٠.٠19 6 13.316 ب( * )أ

 ___ ___ 3.455 188 649.556 الخطأ

 ___ ___ __ ٠22 ٠4262٠ المجموع 

 االتجاه
 الوعي نحو

 بواجبات
 أثناء السائق

 السياقة

 دالة غير .737 .392 ٠ .782 التعميم مستوى

 .221 5.9٠9 3.139 3 9.417 االجتماعية الحالة

 .221 3.674 1.945 6 11.671 ب( * )أ

 ___ ___ .5٠9 188 99.534 الخطأ

 ___ __ ٠22 155285 المجموع
__ 

 

 االتجاه
 الوعي نحو

 بأساسيات
 السالمة
 لمسياقة

 .221 18.٠4 42.83٠ ٠ 81.664 التعميم مستوى

 .221 16.468 35.91٠ 3 127.664 االجتماعية الحالة

 دالة غير ٠.266 4.526 6 ٠7.237 ب( * )أ

 __ __ ٠.181 188 429.976 الخطأ

 __ __ __ ٠22 91783 المجموع

  يمي: بما الخروج يمكن (ٜٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
 حدة عمى متغير بكل تتأثر الكمية( الدرجة) عام بوجو المرورية السالمة اتجاىات نإ -6

 قيمة بمغتإذ  مستقمين، كمتغيرين االجتماعية والحالة التعميم ىمستو  متغيرات من
 كما، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٛٚٗ.ٕ٘) التعميم ىمستو  لمتغير "ف"
 مستوى عند داللة وليا، (٘٘ٙ.ٔٔ) االجتماعية الحالة لمتغير "ف" قيمة بمغت
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 ىمستو ) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم، (ٔٓٓ.ٓ)
 (.االجتماعية والحالة التعميم

 من حدة عمى متغير بكل يتأثر السميم المروري بالسموك الوعي نحو االتجاه ن  إ -6
 "ف" قيمة بمغتإذ  ؛مستقمين كمتغيرين االجتماعية والحالة التعميم مستوى متغيرات
 بمغت كما، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا ،(ٙٓٓ.٘ٔ) التعميم مستوى لمتغير
، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (٘٘ٚ.ٛ) االجتماعية الحالة لمتغير "ف" قيمة
 والحالة التعميم مستوى) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم

  االجتماعية(.
 متغيرات من حدة عمى متغير بكل يتأثر مالسمي المرور نظم قواعد نحو االتجاه ن  إ -6

 "ف" قيمة مغتبَ إذ  مستقمين، متغيرينبوصفيما  االجتماعية والحالة التعميم مستوى
 بمغت كما، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٜٙٙ.ٖٔ) التعميم مستوى لمتغير
، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٚٗ٘.ٛ) االجتماعية الحالة لمتغير "ف" قيمة
 والحالة التعميم مستوى) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم

  االجتماعية(.
 ىمستو  متغيرات من حدة عمى متغير بكل يتأثر السميم السياقة قواعد نحو االتجاه ن  إ -6

 لمتغير "ف" قيمة بمغتإذ  مستقمين، متغيرينبوصفيما  االجتماعية الحالة ،التعميم
 "ف" قيمة بمغت كما، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا ،(ٕٜٛ.ٛٗ) التعميم ىمستو 

 توجد ولم، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٛ٘ٛ.ٙ) االجتماعية الحالة لمتغير
 والحالة التعميم مستوى) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة

 االجتماعية(.
 االجتماعية الحالة بمتغير يتأثر السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه ن  إ -6

 داللة وليا، (ٕٜ٘.٘) االجتماعية الحالة لمتغير "ف" قيمة بمغتإذ  مستقل، كمتغير
 التعميم مستوى بين التفاعل لمتغير "ف" قيمة بمغت كما ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند
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 داللة توجد ولم، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٗٚٙ.ٖ) االجتماعية والحالة
 التعميم. مستوى المستقل لممتغير إحصائية

 متغيرات من حدة عمى متغير بكل يتأثر لمسياقة السالمة أساسيات نحو االتجاه ن  إ -5
 "ف" قيمة بمغتإذ  مستقمين، متغيرينبوصفيما  االجتماعية الحالة التعميم مستوى
 بمغت كما ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا ،(ٕٗٚ.ٛٔ) التعميم مستوى لمتغير
 ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا ،(ٛٙٗ.ٙٔ) االجتماعية الحالة لمتغير "ف" قيمة
 والحالة التعميم مستوى) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم

 االجتماعية(.
 اإلقدام وعدم ،المرورية بالثقافة الوعي ىعم يدلإْذ  ؛التعميم ىلمستو  بالنسبة ذلك نفسر

 العاطفي ستقراراال حيث ؛االجتماعية لمحالة بالنسبة وأيضا ،والمخاطرة المجازفة ىعم
 انسقً  اعتبارهب الطريق ىعم المرور نسق وصف فيمكن ،بالمسئولية واإلحساس واالنفعالي

 أساسية مكونات ثالثة فيناك ،المتداخمة العوامل من مجموعة مع "بيئة – ةلآ – رجل"
 حركة بيا التي البيئة فيي ىاألخر  المكونات اأم   ،والطريق العربة السائق ىي ،معا متفاعمة
 بنسقو المجتمع وأيضا ،المادية والبيئة لمسائق واالجتماعية النفسية والبيئة المرور

 يشكل ما ؛لمسائق واجتماعي تعميمي ىمستو  من ذلك يتضمنو وما ،الثقافي – االجتماعي
 دراسة مع الدراسة نتيجة وتختمف الطريق. ىعم السائق لسموك العامة الروح مجممو في

  (Carol& Roslyn, 2007) دراسة مع وتتفق، سبع محمد

 كل تأثير مدى معرفة بيدف وذلك الثنائي، التباين تحميل أسموب استخدام تم :ثالثاً 
 والجدول ،المرورية السالمة اتجاىات عمى بينيما، والتفاعل المستقمين المتغيرين من متغير
 مقياس عمى مجموعة لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات يوضح (ٕٓ) التالي

  الفرعية. وأبعاده المرورية السالمة اتجاىات
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 عمى بناء المجموعات من مجموعة بكل الخاص المعياري واالنحراف المتوسط (٠2) جدول
 لدى تاكسي( – صميكروبا – أتوبيس) المركبة ونوع ال( – نعم) لحادث التعر  متغيري:

 (٠22 ن=) بشكل كمي الدراسة عينة

  

 ع م ن المركبة نوع لحادث التعر  المقياس

 السالمة اتجاىات
 المرورية

 نعم

 9.32 ٠2.46 ٠2 أتوبيس

 12.84 19.97 45 صميكروبا

 11.71 19.75 56 تاكسي

 11.٠٠ 19.95 1٠1 المجموع

 ال

 9.68 ٠1.٠٠ 42 أتوبيس

 8.98 ٠2.45 ٠8 صميكروبا

 9.66 ٠2.66 11 تاكسي

 7.74 ٠2.87 79 المجموع

 نحو االتجاه
 بالسموك الوعي

 مالسمي المروري

 نعم

 4.49 7٠.72 ٠2 أتوبيس

 4.٠4 68.86 45 صميكروبا

 4.76 68.35 56 تاكسي

 4.75 69.٠6 1٠1 المجموع

 ال

 4.28 74.٠7 42 أتوبيس

 4.٠4 7٠.14 ٠8 صميكروبا

 4.48 7٠.92 11 تاكسي

 4.٠٠ 73.3٠ 79 المجموع
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 نحو االتجاه
 السياقة قواعد

 السميم

 نعم

 1.٠3 33.٠2 ٠2 أتوبيس

 ٠.٠1 34.93 45 صميكروبا

 ٠.34 34.٠1 56 تاكسي

 ٠.٠1 34.31 1٠1 المجموع

 ال

 ٠.36 36.٠٠ 42 أتوبيس

 1.99 33.52 ٠8 صميكروبا

 3.٠3 34.63 11 تاكسي

 ٠.66 35.23 79 المجموع

 نحو االتجاه
 بواجبات الوعي

 أثناء السائق
 السياقة

 نعم

 ٠.5٠ ٠7.82 ٠2 أتوبيس

 4.75 ٠7.57 45 صميكروبا

 3.76 ٠7.53 56 تاكسي

 ٠.7٠ ٠7.59 1٠1 المجموع

 قواعد نحو االتجاه
 المرور ونظم

 نعم

 ٠.21 49.52 ٠2 أتوبيس

 3.43 47.64 45 صميكروبا

 ٠.95 46.64 56 تاكسي

 3.15 47.48 1٠1 المجموع

 ال

 ٠.41 51.25 42 أتوبيس

 ٠.72 48.9٠ ٠8 صميكروبا

 ٠.82 49.36 11 تاكسي

 ٠.36 52.26 79 المجموع
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 ال

 4.91 ٠8.1٠ 42 أتوبيس

 3.56 ٠8.39 ٠8 صميكروبا

 4.63 ٠8.22 11 تاكسي

 3.77 ٠8.٠2 79 المجموع

 نحو االتجاه
 الوعي

 بأساسيات
 السالمة
 لمسياقة

 نعم

 1.57 ٠1.45 ٠2 أتوبيس

 1.94 ٠2.75 45 صميكروبا

 ٠.11 ٠2.75 56 تاكسي

 1.97 ٠2.86 1٠1 المجموع

 ال

 1.95 ٠٠.55 42 أتوبيس

 1.31 ٠1.53 ٠8 صميكروبا

 1.48 ٠1.7٠ 11 تاكسي

 1.٠5 ٠٠.27 79 المجموع
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 صميكروبا – أتوبيس) المركبة ونوع ال( – )نعم لحادث التعر  الثنائي التباين تحميل .(٠1) جدول
 .(٠22 ن=) بشكل كمي الدراسة عينة لدى تاكسي( –

 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 النسبة
 الفائية

 مستوى
 الداللة

 اتجاىات
 السالمة
 المرورية

 .221 ٠2.475 1922.676 1 1922.676 لحادث التعر 

 .221 7.637 728.966 ٠ 1417.93٠ المركبة نوع

 دالة غير 2.713 66.149 ٠ 13٠.٠98 ب( * )أ

 ___ ___ 9٠.8٠9 194 18228.848 الخطأ

 ____ ____ ___ ٠22 8٠78٠٠3 المجموع

 االتجاه
 الوعي نحو

 بالسموك
 المروري
 السميم

 .221 ٠٠.454 365.817 1 365.817 لحادث التعر 

 .221 9.427 153.٠57 ٠ 36.513 المركبة نوع

 دالة غير 1.551 ٠5.٠68 ٠ 522536 ب( * )أ

 ___ ___ 16.٠9٠ 194 3162.572 الخطأ

 ____ ____ ___ ٠22 12288٠8 المجموع

 نحو اتجاه
 قواعد
 ونظم
 المرور

 .221 17.314 1٠7.665 1 1٠7.665 لحادث التعر 

 .221 12.623 78.184 ٠ 156.367 المركبة نوع

 دالة غير 2.87٠ 6.43٠ ٠ 1٠.864 ب( * )أ

 ___ ___ 7.374 194 1432.471 الخطأ

 ___ ___ __ ٠22 47٠497 المجموع

 نحو اتجاه
 قواعد

 دالة غير 3.3٠8 16.777 1 16.777 لحادث التعر 

 دالة غير 2.734 3.722 ٠ 7.399 المركبة نوع
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 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 النسبة
 الفائية

 مستوى
 الداللة

 السياقة
 السميم

 .221 14.836 74.787 ٠ 149.575 ب( * )أ

 ___ ___ 5.241 194 977.949 الخطأ

 ___ ___ __ ٠22 ٠4262٠ المجموع

 االتجاه
 الوعي نحو

 بواجبات
 السائق
 أثناء
 السياقة

 .221 19.٠79 12.649 1 12.649 لحادث التعر 

 دالة غير 1.116 2.617 ٠ 1.٠33 المركبة نوع

 دالة غير 1.756 2.972 ٠ 1.942 ب( * )أ

 ___ ___ .55٠ 194 127.162 الخطأ

 __ ___ __ ٠22 155285 المجموع

 االتجاه
 الوعي نحو

 بأساسيات
 السالمة
 لمسياقة

 .21 11.623 33.781 1 33.781 لحادث التعر 

 دالة غير 4.151 1٠.285 ٠ ٠4.172 المركبة نوع

 دالة غير 1.136 .397 ٠ .793 ب( * )أ

 __ __ ٠.911 194 564.827 الخطأ

 __ __ __ ٠22 91783 المجموع

 المرورية السالمة اتجاىات نإ يمي: بما الخروج يمكن (ٕٔ) الجدول نتائج وبمراجعة
 ،لحادث التعرض متغيرات من حدة عمى متغير بكل تتأثر ،الكمية( )الدرجة عام بوجو
، (٘ٚٗ.ٕٓ) لحادث التعرض لمتغير "ف" قيمة بمغتإذ  ستقمين،مُ  كمتغيرين المركبة ونوع
، (ٖٚٙ.ٚ) المركبة نوع لمتغير "ف" قيمة بمغت كما ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا
 المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا

 (.المركبة ونوع لحادث التعرض) المستقمين



 (737ص 675، ص 0202أكتوبر   4، ع  66جملة حبوث ودراسات نفسية )مج 

766 
 

 من حدة عمى متغير بكل يتأثر السميم المروري بالسموك الوعي نحو االتجاه ن  إ
 بمغتإذ  مستقمين، متغيرينبوصفيما  المركبة ونوع لحادث التعرض مستوى متغيرات

، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا، (ٗ٘ٗ.ٕٕ) لحادث التعرض لمتغير "ف" قيمة
 مستوى عند داللة وليا ،(ٚٓٗ.ٜ) المركبة نوع لمتغير "ف" قيمة بمغت كما
 التعرض) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم ،(ٔٓٓ.ٓ)

 متغير بكل يتأثر مالسمي المرور نظم قواعد نحو االتجاه ن  إ المركبة(. ونوع لحادث
إذ  مستقمين، متغيرينبوصفيما  المركبة ونوع لحادث التعرض متغيرات من حدة عمى

 مستوى عند داللة وليا ،(ٖٗٔ.ٚٔ) لحادث التعرض لمتغير "ف" قيمة مغتبَ 
 عند داللة وليا ،(ٖٓٙ.ٓٔ) المركبة نوع لمتغير "ف" قيمة بمغت كما (ٔٓٓ.ٓ)

 المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم، (ٔٓٓ.ٓ) مستوى
 بكل يتأثر ال السميم السياقة قواعد نحو االتجاه ن  إ المركبة(. ونوع لحادث )التعرض
 متغيرينبوصفيما  المركبة ونوع لحادث التعرض متغيرات من حدة عمى متغير

 لحادث التعرض) المستقمين المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد لكن ،مستقمين
 عند داللة وليا ،(ٖٙٛ.ٗٔ) المتغيرين بين لمتفاعل "ف" قيمة بمغتإذ  ؛المركبة( ونوع

 بمتغير يتأثر السياقة أثناء السائق بواجبات الوعي نحو االتجاه نإ (.ٔٓٓ.ٓ) مستوى
 لحادث التعرض لمتغير "ف" قيمة بمغتإذ  ،مستقال امتغيرً بوصفو  لحادث التعرض

 لمتفاعل إحصائية داللة وجدتُ  ولم ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا ،(ٜٕٚ.ٜٔ)
  المركبة(. ونوع لحادث التعرض) المستقمين المتغيرين بين
 لحادث التعرض بمتغير يتأثر لمسياقة السالمة بأساسيات الوعي نحو االتجاه نإ

 ،(ٖٓٙ.ٔٔ) لحادث التعرض لمتغير "ف" قيمة بمغت حيث ،مستقال امتغير بوصفو 
 المتغيرين بين لمتفاعل إحصائية داللة توجد ولم ،(ٔٓٓ.ٓ) مستوى عند داللة وليا

 المركبات قائد سموك إن   ذلك: ويفسر المركبة(. ونوع لحادث التعرض) المستقمين
 بعضيا ،الخاصية من متعددة جوانب تعكس التي االستجابات من مجموعة من يتكون
 والثالث ،المعرفية بالمتغيرات مرتبط واآلخر ،لمشخصية المزاجية بالسمات مرتبط



 (737ص 675، ص 0202أكتوبر   4، ع  66جملة حبوث ودراسات نفسية )مج 

766 
 

 استعداد من تزيد التي ،لممشقة الحياتية بالضغوط المرتبطة االنفعالية بالحاالت مرتبط
 السائق تجعل لحادث التعرض فإن ِمن َثم  و  ،الطرق ىعم الحوادث الرتكاب األفراد
 السياقة أثناء والتركيز ،االنتباه وزيادة ىأخر  مرة لمحادث التعرض من حذرا أكثر

 إلييا ينظر التي لممركبة وبالنسبة أخرى. مرة يكررىا أن يتجنب تجعمو المؤلمة فالخبرة
 لةاآل ىذه إن  ف ،صماء لةآ يان  أ من الرغم ىعم ،ثوابت وسط متحركا جسما باعتبارىا

 وأنواعيا أدائيا وكفاءة وتصميميا المركبة فإن ِمن َثم  و  ،بمستخدمييا وتتأثر تؤثر
 أو الطريق ىعم الحوادث نسبة من تزيد إما ،عوامل تعد ىذه كل فييا الحماية ووسائل
 التاكسي سائقي من ىأعم متوسطو يكون األتوبيس سائقي أن فنالحظ ،منيا تقمل

 التي المركبة نوع ىعم يدل وذلك ،المرورية السالمة باتجاىات التنبؤ في والسيارة
 وتعدد وكفاءتو ،األتوبيس بتصميم رتباطياال المرورية السالمة ىعم الحفاظ في تساعد
 ،أسيوط – الخارجة طريق في وخاصة ،المرورية السالمة من تزيد فيو الحماية وسائل
 ؛الطريق ىعم تيب التي الرياح نتيجة ،تزانباال واحتفاظو ،األتوبيس لحجم نتيجة
 لسياقة رخصة أخذ صعوبة الحادثة، ىإل بيا وتؤدي ،الصغيرة المركبات ىعم فتؤثر

 واالنتباه التركيز ىعم وقدرتو السائق طبيعة من والتأكد ،التدريب عممية بعد األتوبيس
 يتعرض لما، المرورية لمسالمة المؤدية العوامل من سميم بشكل المركبة مع والتعامل

 ىإل بو تؤدي القيود فيذه ،والسيارة التاكسي ختالفاب الرخصة ىذه ألخذ قيود من ليا
 .المرورية السالمة ىعم الحفاظ ِمن َثم  و ، القيادة في الكفاءة

 بالتنبؤ المتغيرات قدرة عن السابقة النتائج تكشف :الدراسة لنتائج العام التحميل
 صعوبة من الرغمعمى  ِمن َثم  و ، وأساسياتيا المرورية السالمة نحو تجاىاتباال

 نحو واتجاه معرفة يوجد وإن  ف ؛مرتفعة حوادث نسبة من لو يتعرض وما، الطريق
 ؛المتيور الشاب وليس المتوسط العمر فترة في ذلك ونالحظ المرورية السالمة
 مع التعامل في المالئمة الكيفية تنقصيم ما غالبا بالسياقة العيد وحديث نو فالسائق

ة موجي تعتبر التي المرور وقواعد بإشارات يتعمق فيما خاصة ،الطريق خصوصية
 في السنوات بو تقدمت كمما السائق أن   يعني وىذا ،لمطريق مناآل ستعماللال ومنظمة
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 خاصة ؛ةمناآل ومتطمباتو ،السياقة سموك بخصوصيات ووعيا نضجا اكتسب ؛السياقة
 وتجاىل ،السرعة في فراطكاإل ،الطريق في السير أثناء المخاطرة بتجنب يتعمق فيما

 السموكيات بعض يفسر ما وىذا ،السياقة أثناء مباالةوالال ،المرور وقواعد إشارات
 مع الكافي والتأقمم ،زمالال لنضجإلى ا يفتقرون باعتبارىم الشباب لمسائقين الخطيرة

 وقد ،تقم   التركيز ىعم القدرة تكون قد السن في والكبير ،السياقة سموك خصوصية
 أن ىعم يدل ما؛ اإلعدادي التعميم فئة يذو  السائقين ىلد وعي يوجد أنو نالحظ
 حرفة أنيا وذلك ،التعميم من عال مستوى وليست ،والخبرة التدريب تشترط السياقة
 المرتفعة الحوادث نسبة تفسير الممكن من ِمن َثم  و  ،كثير ومران تركيز ىإل تحتاج

 .الجغرافية الطريق ىذا لطبيعة نتيجة الطريق ىذا ىعم
  -باآلتي: القيام يجب المرورية السالمة من المزيد تحقيق أجل من

 .الطريق مستخدمي سموكيات وتحسين المروري الوعي رفع ىعم العمل -
 .المرور لقانون وفقا والسائقين التراخيص إجراءات مراجعة استمرار -
 .بالطرق اإللكترونية الرقابة زيادة -
 الطرق وزارة مع بالتنسيق الحوادث فييا تكررت التي الطرق مراجعة -
 .والجسور والنقل
 استخراج في والتشدد اإلعالم وسائل ىبشت الشبابية لمفئة التوعية زيادة -

 .ليم ىاوتجديد القيادة رخص
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ُالراجعُقبئمة
 مكتبة القاىرة، ،وعالميا عربيا االجتماعي النفس عمم .(ٜٕٓٓ) .السيد( محمود) النيل أبو

 المصرية. األنجمو

 المعارف. دار القاىرة، ،العرب لسان منظور: ابن

 السن صغار لدى المرورية والمخالفات الحوادث. (ٕٔٓٓ) .المحسن( عبد محمد) التويجري
 الوطنية لمجنة المقدم النيائي التقرير ،لمرتكبييا واالجتماعية الشخصية والخصائص

  السعودية. العربية المممكة الرياض، التقنية، لمعموم العزيز عبد الممك مدينة المرور لسالمة
 والتوزيع. لمنشر إثراء األردن، ،ٔط ،االجتماعي النفس عمم .(ٜٕٓٓ) .يوسف( عدنان) العتوم

 بيروت، ،والطريق والمركبة اإلنسان بين الكامن الخطر .(ٕٙٓٓ) .نور( محمد اشمى) المدني
  لمعموم. العربية الدار لبنان،

 السائقين احترام عدم في النفسية العوامل دور .(ٖٕٔٓ). (سعودي) الكريم عبدو  (وفاء) بمخيري
 الطريق مستعممي بين المرور "حوادث حول الول الوطني الممتقي المرور، لقانون
 العموم قسم ،واإلسالمية واالجتماعية اإلنسانية العموم كمية الجزائر، ،"المرور وتنظيم

  .ٕٓٔ – ٜٓٔ صص االجتماعية،

 لقائدي المرورية والحوادث المخالفات خصائص .(ٕٙٓٓ) .العزيز( عبد بن صالح) صالح بن
 الممك جامعة مجمة سعود، الممك جامعة طالب عمى تطبيقية دراسة الشباب: المركبات
  .ٓٛٔ – ٖٖٔ صص ،ٜٔ ع سعود،

 ميدانية دراسة الجزائر في المرور لحوادث ثقافية السوسيوا األسباب .(ٖٕٔٓ) .جويدة)عميرة(
 مستعممي بين المرور "حوادث حول الول الوطني ىالممتق العاصمة، سائقي من لعينة

 قسم ،واإلسالمية واالجتماعية اإلنسانية العموم كمية الجزائر، ،"المرور وتنظيم الطريق
  .ٜٙ -ٜٓ ص االجتماعية، العموم
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 دار اإلسكندرية، ،ومبادئو أصولو االجتماعي النفس عمم (:ٕٙٓٓ) .محمد( الفتاح عبد) دويدار
  الجامعية. المعرفة

 -سيكو مقاربة الجزائر في المرور حوادث .(ٕٗٔٓ) .الدين( نور) وزعتر (محمد) سبع
 ع ،والدراسات لمبحوث أنسنت مجمة المرورية، السالمة نحو السائقين اتجاىات اجتماعية

  .ٔٔٔ -ٜٜ ص ص ،ٔٔ

 الشرطي، الفكر والدوافع، األسباب الشباب: بين المرور حوادث .(ٖٕٓٓ) .محمد( جمال) شاكر
   .ٖٕٛ – ٕٓٗ صص ،ٕ ع ،ٕٔ مج ،الشرطة بحوث مركز

 محافظة في المرورية الحوادث ظاىرة حول استطالعية دراسة .(ٕ٘ٔٓ) .نعمة( صبيحة) ضيد
 بابل، جامعة واإلنسانية، التربوية لمعموم التربية كمية مجمة والحمول، األسباب – قار ذي
  .ٔٙٙ – ٜٖٙ صص ،ٕٓ ع

 المرور حوادث في المؤثرة )المتغيرات مصر في المرور حوادث .(ٜٕٓٓ) .عباس( سيد) عمي
 ،ٖٚ مج ،أسيوط جامعة اليندسية العموم مجمة الزمان، – المكان – اإلنسان بمصر(

  .٘ٓ٘ – ٖٛٗ صص ،ٕع

 بأساليب وعالقتو بو  أ النمط ذوي لممعممين النفسي االحتراف .(ٕٚٓٓ) .كرم( نشوي) عمار
  .فيومال جامعة ،)غير منشورة(ماجستير رسالة ،المشكالت مواجية

 ،السائقين ىلد المخاطرة بسموك وعالقتيا االجتماعية ةليئو المس .(ٕٛٓٓ) .الشيخ( بن) عياش
  بالجزائر. واالجتماعية اإلنسانية العموم كمية

 األنجمو مكتبة القاىرة، ،االجتماعي النفس عمم ىإل مدخل .(ٕ٘ٓٓ) .إبراىيم( محمد) عيد
  المصرية.

 تحذر ارتفاع احصاءات المرور فى البالد العربية والعالم. .(ٕ٘ٓٓ) عمي( بن محمد) كومان
  مايو. ٓٔ -ٗ القاىرة، ،العربي المرور أسبوع
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  أسيوط. جامعة اآلداب، كمية

 ،الطرق ىعم لمسالمة الول العالمي المتحدة المم أسبوع .(ٕٚٓٓ) .العالمية الصحة منظمة
  جنيف. أبريل، ٜٕ – ٖٕ من
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