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حجم المشكلة في مصر •

االدعاءات•

طبيعة السلوك االنساني •

إنفاذ القانون وتغيير السلوك االنساني •



ناستشكل اإلصابات والوفيات المتعلقة بحوادث الطرق تهديداً خطيراً لصحة وحياة ال•

أهم وأخطر خمسة أمراض مما يشكل عبء على الصحة حول العالم–

في الدول النامية تحدثمن حاالت الوفيات حول العالم المتعلقة بحوادث الطرق % 90–

حالة مصر ليست مختلفة عن باقي المعطيات العالمية الحالية •

(100،00\وفاة42)واحدة من أعلى نسب الوفيات حول العالم –

حالة 35إلى 30متوسط الوفيات بسبب حوادث الطرق يوميا ما بين –

القاتل األول للشباب المصري –

اإلجمالي على األقل كل عاممن الناتج المحلي %  3تستنزف–

تهدد هذه األزمة األمن القومي المصري على نحو أكيد•

حجم المشكلة في مصر 



تعتبر أزمة اإلصابات والوفيات المتعلقة بحوادث الطرق مشكلة أخالق•

شعوبوثقافة

يدعى عادة أن السبب وراء حوادث الطرق هو إساءة التصرف من مواطنين•

انانيين ال يراعون حقوق وأمان األخرين 

وعادات وتقاليد حيث تعود المواطنون على خرقانها قضيةيراها البعض•

القانون 

لكثير من تقع علي عاتقهم مسؤولية خفض معدالتتعتبر تلك االدعاءات مالئمة

:  وفيات تصادم الطرق

ألنها تبسط وتشرح أزمة معقدة•

و ألنها أيضا تخفف من مسؤوليتهم وتلقي باللوم على المواطن •

االدعاءات 



ولكن

:هل يمكن شرح أسباب الوفيات المتعلقة بحوادث الطرق عن طريق•

إلقاء اللوم على جماعة من الناس؟ •

كما يدعي البعض ؟, الثقافة العامة واالخالق العامة وعادات وتقاليد•

األهم من ذلك كيفية تغيير السلوكيات السلبية التي لها عالقة بارتفاع معدالت•

وفيات تصادم الطرق؟

البد من التطرق لبعض المبادئ المتعلقة بعلم سلوكيات, لالجابة علي هذه االسئلة

:المجتمعات

فهم طبيعة السلوك االنساني •
)اومايسمونه اخالقيات (الفرق  بين السلوكيات والمواقف المبنية علي قناعات قيمية•

االدعاءات



فهم السلوك البشري -

:تشير نظريات العلوم االنسانية حول السلوكيات للحقائق التالية

كل إنسان بطبيعته متطلع لألفضل واالكثر كفائة(  أ

الناس مقيدون بتلبية متطلباتهم  (ب

الناس مبدعون وواسعوا الحيلة ( ت

يبدع الناس في االستفادة القصوى من أي فرصة ( ث

يوجد لدى الناس استعداد للتخلي عن األشياء الصغيرة مقابل أشياء أكبر ( ج

وما عالقة هذا بحوادث الطرق ؟؟

طبيعة السلوك االنساني 



فهم السلوك البشري -

إن السلوك الطبيعي لمستخدمي الطرق هو محاولة الحصول على االستفادة•

القصوى من الوصول مبكراً وعلى نحو أكثر أماناً وراحةً 

:  يعتمد االختيار حول كيفية الوصول لهذه الفوائد على•

فهمهم وإدراكهم لثمن اختياراتهم •

معرفتهم بالفوائد الكبيرة التي سيحصلوا عليها من خالل التزامهم•

بنظام وقواعد الطرق مقابل الفوائد األقل إذا خرقوا تلك القوانين

ال يوجد شعب أو جماعة محددة. إن هذا هو السلوك االنساني في كل مكان•

مختلفة عن األخرين عندما يتعلق األمر بالمبادئ المذكورة أعاله 

طبيعة السلوك االنساني 



:السلوك مقابل المواقف المبنية علي قناعات قيمية-

• ً السلوك أمر خارجي بينما المواقف أمراً داخليا

المواقف هي ما تفكر فيه والسلوك هو ما تفعله •

المواقف تعتمد على األفكاروالقيم بينما تعتمد السلوكيات على األفعال •

ولذلك فإن . لذلك يوجد لدى المواقف كل القوة والسلطة لتشكيل سلوك الفرد

الشخص ذو المواقف السليمة يكون لدي سلوكيات سليمة أيضا

 ,إن المواقف هي وجهة نظر شخص ما حول موضوع ما في الحياة

(  ذ القانونبما في ذلك إنفا)أما السلوك هو كيفية استجابة الفرد الندفاعات وتأثيرات البيئة 

طبيعة السلوك االنساني 



:السلوك مقابل المواقف المبنية علي قناعات قيمية-

لذلك ال يمكن التركيز على المواقف إلحداث التغيير-

التركيز يكون على تناول السلوك •

يستهدف تغيير السلوك في المجتمعات من خالل إنفاذ القانون طمعا في أن•

يتحول السلوك اإليجابي إلى مواقف إيجابية  

:  الطاقة البشرية وتوجهها بطرقالتحدي هو صنع قوانين تستوعب

تزيد من فعالية استخدام الموارد وال تقلل منها •

تعود بالفائدة القصوى للموارد على كل الناس•

ال تضر باالخرين  •

طبيعة السلوك االنساني 



ة في مجال سالمة الطرق فإن وصفة تقليل إصابات ووفيات حوادث الطرق تعتمد على ثالث

-:تدخالت

الهندسية •

االنفاذية للقانون•

الالعالمية والتعليمية•

.إن كل تدخل من هؤالء هام للغاية ويعتمد في نفس الوقت على بعضه البعض

ولكن مقدار أهمية كل واحدة من المتغيرات غير ثابت وديناميكي للغاية اعتماداً 

على السياق والظروف واألولويات 

في مصر مع وجود نسبة عالية جدا من الوفيات المتعلقة بحوادث الطرق 

ال يمكن انتظار التدخالت التعليمية والهندسية•

يعتبر االنفاذ عملية هامة للغاية وأولوية إلنقاذ حياة الكثير من الناس•

.

إنفاذ القانون وتغيير السلوك االنساني 



:عن طريق تطبيقهولكن يجب انفاذ القانون

بصرامة١

باستدامة٢

تفرقة أو المحسوبيةدونبعدل٣

وبطريقة ذكية قليلة التكاليف ٤

سالمة الطرق يجب أن يكون الهدف األساسي لقوانين المرور وإنفاذها هو •

مستخدمي الطرق من عمل المخالفات المتعلقة بحوادث الطرق ردععن طريق •

عدد المخالفات المرورية أو الغرامة المالية المدفوعةالهدف ليس زيادة •

• للسائقين الذين يميلون لعمل مخالفات كرادعيجب على الشرطة أن تعمل في المقام األول 

مرورية

أخطار الوقوع في الخطأ تعظيم فكر المستخدمين حول •

إنفاذ القانون وتغيير السلوك االنساني 



اإليجابي لمستخدمي الطرف إلىالسلوكللوصول للمرحلة التي يتحول فيها 

:يجب المرور بالمراحل التالية مواقف

البدء بإنفاذ صارم وعادل ومستمر للقانون -المرحلة األولى 

يتوقف الفرد عندما تكون اإلشارة حمراء فقط ألنه يعرف جيدا أن )

(القانون سينفذ عن طريق الضابط أو الكاميرا أو وسيلة أخرى

حين يراقبيتحول القانون الرسمي إلى قيمة مجتمعية: المرحلة الثانية

يقف الفرد في اإلشارة عندما يكون هناك ناس حوله )المجتمع نفسه 

)ويكسر اإلشارة عندما ال يوجد ناس حوله

القانون الذي نفذ رسميا وبعد ذلك على نحو غير رسمي: المرحلة الثالثة

عن طريق المجتمع يتحول إلى مواقف شخصية لألفراد 

يتوقف الفرد عندما تكون اإلشارة حمراء بغض النظر عن وجود ناس)

(  حوله أو أي آليه إلنفاذ القانون

في سلوكيات يمكن الستراتيجيات الردع المستمرة والعادلة والغير مكلفة إحداث التغيير الدائم

ذ تلك مستخدمي الطرق وكنتيجة لذلك يتم تغيير مواقف مستخدمي الطرق األمر الذي ينف

التغيرات السلوكية 

إنفاذ القانون وتغيير السلوك االنساني 



:المطبقةيمكن الستراتيجيات الردع

بصرامة١

باستدامة٢

تفرقة أو المحسوبيةدونبعدل٣

وبطريقة ذكية قليلة التكاليف ٤

إحداث التغيير الدائم في سلوكيات مستخدمي الطرق وكنتيجة لذلك يتم تغيير

مواقف مستخدمي الطرق األمر الذي ينفذ تلك التغيرات السلوكية 

االستنتاج



شكرا  

Thank You
لمزيد من المعلومات

Facebook page : 
The Nada Foundation for Safer Egyptian Roads

مؤسسة ندى من اجل طرق مصرية امنة


