
مؤشرات سلوك دراسة قياس نتائج 
2016سنة مستخدمي الطريق برسم 

اململكة املغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري



2016قياس املؤشرات السلوكية ملستعملي الطريق برسم سنة 

2016سنةسمبر الحضري املجالداخلالطريقملستعمليالسلوكيةللمؤشراتدراسةبإعدادالسيرحوادثمنللوقايةالوطنيةاللجنةقامت

ف
دا

اله
ا

مة توجيه وتأطير تدخالت كافة الفاعلين في مجال السال 

الطرقية

ختلف تحليل معطيات املؤشرات يمكن من قياس مدى تأثير م

لى األنشطة والجهود املبذولة من طرف كافة املتدخلين ع

سلوك مستعملي الطريق

شرية واملالية هدف تدبيري يتمثل توزيع أكثر عقالنية للموارد الب

من اجل تدبير ممنهج لقطاع السالمة الطرقية

مة اعداد البرامج املتعلقة بتحسين وتطوير قطاع السال 

التجهيزات/التهيئة/املراقبة"الطرقية 



السلوكيةاملؤشرات قياس تطور 

مؤشرات5

مدن3

في السنةقياس واحد 

مالحظةالف 136اكثر من 

مؤشرات7

مدن 4

في السنةقياس واحد 

مالحظةالف 32اكثر من 

مؤشرات8

مدن9

في السنةقياس ( 2)

مالحظةالف 211اكثر من 

في املجال الحضري )مؤشرات7

(والقروي

مدن9

في السنةقياس ( 2)

مالحظةالف 660اكثر من 

2009
2011

2015

2016



داخل اجملال القروي داخل اجملال احلضري 
مؤشرات السلوك املتعلقة باحترام القواعد 06اعتماد )

ي الط
ً

ية من طرف مستعمل
ٌ
ٌريق، في األساسية للسالمة الطرق

مدن9نقطة داخل 216

استعمال حزام 

السالمة في 
املقاعد االمامية

استعمال الخوذة الواقية من طرف 

ي الدراجات الناٌرية
ً

مستعمل

احترام اإلشارات

ية
ٌ
الضوئ

احترام عاملة قف

ة احترام األسبقي

داخل املدار 

ة احترام أسبٌقي

يٌمين
ٌ
ال

ي املقاعد األمامية والخلفي
ً
استعمال حزام السالمة ف

شبكات طرقية 04مالحظة  املؤشرات السلوكية على مستوى 
نقاط 6بمعدل ( طرق سيارة/وطنية/جهوية/إقليمية)

24مالحظات لكل نوع من الشبكة الطرقية، أي ما مجموعه 
نقطة مالحظة



أماكن ونقط املالحظة

تم إجراء القياسات على مدى 

2016فترتين من سنة 

شملت تسع مدن مغربية

صنفت حسب ثالث مجموعات

مع األخذ بعين االعتبار حجم 

املدينة وعدد السكان

مارس وسبتمبر

دقيقة 30فترات زمنية من 8، موزعة على 2016من شهر مارس ( الثالثاء والخميس والسبت)تم إجراء املالحظات خالل ثالثة أيام 
:مساء18:00صباحا إلى 8:00من 

13.30-/ مساء 12:30-مساء 12:00/ مساء 11:30-صباحا 11:00/ صباحا 10:30-صباحا 10:00/ صباحا 8:30-صباحا 8:00
 /15.00-15.30 /16.00-16.30 /17.30-18.00.



240مجموع نقط املالحظة 

مدن مختارة09مؤشرات في 06نقطة مالحظة داخل املجال الحضري ل216

املدن الكبرى 

 :نقطة مالحظة 108

طنجة/مراكش/الدار البيضاء

نقطة36

الدار البيضاء

نقطة 36

طنجة

نقطة36

مراكش

املدن املتوسطة

 :نقطة مالحظة 72

تطوان/بني مالل/الجديدة

نقطة24

الجديدة

نقطة24

بني مالل

نقطة24

تطوان

املدن الصغيرة

 :نقطة مالحظة 36

تزنيت/بركان/برشيد

نقطة12

برشيد

نقطة 12

بركان

نقطة12

تزنيت

اقبة ملؤشر 24 وفقا ألربعة 01نقطة داخل املجال القروي مر

أنواع من الشبكات الطرقية

نقط06

شبكة طرقية اقليمية

نقط06

شبكة طرقية جهوية

نقط06

شبكة طرقية وطنية

نقط06

شبكة الطريق السيار



خصائص ومتغريات العينة
نوع العربة الفئة العمرية  حزام السالمة، نوع الخوذة املستعملة 

دراجة نارية ثنائية العجالت
دراجة نارية تالتية العجالت

سنة16اقل من 
سنة 25و16ما بين 
سنة 40و 25ما بين 
سنة 60و 40ما بين 

سنة واكثر60

ال
التي جميع أنواع الخوذات بما في ذلك تلك

وزعتها اللجنة 

السيارة السياحية

سنة18اقل من 

سنة 25و18ما بين 

سنة 40و 25ما بين 

سنة 60و 40ما بين 

سنة واكثر60

السائق والراكب في: داخل املجال الحضري 

املقعد األمامي

د  السائق وركاب املقاع: داخل املجال القروي

األمامية والخلفية

ال

العربة الخفيفة
السائق والراكب في: داخل املجال الحضري 

املقعد األمامي

د  السائق وركاب املقاع: داخل املجال القروي

األمامية والخلفية،

العربة الثقيلة السائق : داخل املجال الحضري 

السائق : داخل املجال القروي

حافلة
السائق : داخل املجال الحضري 

السائق : داخل املجال القروي

سيارة اجرة السائق : داخل املجال الحضري 



اجراء الدراسة

تدريب الباحثين
البحث امليداني
جمع البيانات

الرقن ومعالجة 
املعطيات

التحليل والتفسير

التقرير والخالصة



اهم نتائج الدراسة



حزام السالمة داخل اجملال احلضري
74785املالحظاتمجموع : 

(32734شتنبر / 42051مارس)

معدل وضع حزام السالمة في املقاعد األمامية

مارس 66,8%

شتنبر  61%

السائق

مارس 67%

شتنبر  62%

في املقاعد االماميةالراكب 

مارس 64,6%

شتنبر  59%

من سائقي السيارات  %82حوالي•

السياحية يضعون حزام السالمة
٪ فقط من سائقي 10.8مقارنة مع 

سيارات األجرة

نوع العربة

%65,1املدن الكبيرة الحجم•

65,1 ,املدن املتوسطة الحجم•

%56,6:املدن الصغيرة الحجم •

فئة املدينة

م السائقون الذين تتراوح أعماره•

سنة والذين يشكلون 60و40بين 
هم الفئة األقل احتراما  (59,5%)

لقانون وضع حزام السالمة من 

سنة  40و25الفئة العمرية ما بين 
(61,7%)

الفئة العمرية

النساء الراكبات في املقاعد •

 %62االمامية 

الرجال الراكبون في املقاعد •
 %56,8االمامية 

نوع السائق



حزام السالمة داخل اجملال القروي
24688املالحظاتمجموع : 

(11699شتنبر / 12969مارس)

معدل وضع حزام السالمة في املقاعد األمامية

مارس 64,2%

شتنبر  60,4%

الراكبون 

في املقاعد االماميةالراكب 

مارس 64,6%

شتنبر  59%

الخلفيةالراكب في املقاعد 

مارس 21%

شتنبر 25%

من سائقي السيارات 91,3 %حوال•
السياحية يضعون حزام السالمة مقارنة

٪ فقط من سائقي حافالت النقل10.8مع 

الحضري و نقل املسافرين

نوع العربة

%58,9الطرق الجهوية•

%61,4الطرق اإلقليمية •

 %63,9الطرق الوطنية•

 %63الطرق السيارة•

الشبكة الطرقية

السائقون •

%80,6سنة 25الى 18•

%60,8سنة 60الى 40•

الراكبون  في املقاعد االمامية•

58%سنة 40الى 25•

1%سنة 60اكثر من •

الراكبون  في املقاعد الخلفية•

43%سنة 40الى 25•

2%سنة 60اكثر من •

الفئة العمرية

96,4%النساء •

64,1%الرجال•

السائقنوع



العربات ثنائية العجالتوضع اخلوذة الواقية لفائدة 
69104 :املالحظاتمجموع

(31357شتنبر / 37747مارس)

اقيةمعدل  وضع الخوذة الو
مارس 57,3%

شتنبر  59,5%

السائق

مارس 63,6%

شتنبر  65%

الراكب 

مارس 68,6%

شتنبر  34,2%

%70,4العجالت الصغيرة•

%64,3األسطوانات الكبيرة•

%60,8عربات ثالثية العجالت •

نوع العربة

%36,2املدن الكبيرة الحجم•

%34,4املدن املتوسطة الحجم•

%25,6املدن الصغيرة الحجم •

فئة املدينة

ا الذين تتراوح أعمارهم مالسائقون •

هم الفئة ( %59,6)سنة 25و16بين 
اقية مقار  نة األقل التزاما بالخوذة الو

ين مع  الفئة التي تتراوح اعمارها ما ب

سنة واكثر40

الفئة العمرية

32,9%النساء •

34,7%الرجال•

نوع السائق



الضوء األمحر داخل الوسط احلضرياحرتام 
135923 :املالحظاتمجموع

(63359شتنبر / 72564مارس)

معدل احترام الضوء االحمر
مارس 83,1%

شتنبر  83,1%

مع اتخاذ الحذر

مارس 9%

شتنبر  9,6%

بدون اتخاذ الحذر

مارس 7,9%

شتنبر  6,8%

•2R[PC(64,4%),GC(64,6%), 
3C(72%) ]Sont les moins 

respectueux suivi des TAXI(87%) 
et des voitures de tourisme(89%)

نوع العربة

%65,1املدن الكبيرة الحجم•

65,1 ,املدن املتوسطة الحجم•

%56,6:املدن الصغيرة الحجم •

فئة املدينة

م السائقون الذين تتراوح أعماره•

سنة والذين يشكلون 60و40بين 
هم الفئة األقل احتراما  (59,5%)

ما للضوء األحمر من الفئة العمرية

%83,2سنة  40و25بين 

الفئة العمرية

86%النساء •

83%الرجال •

نوع السائق


