
المملكة المغربية

وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

شتنبر من سنة 2016

ملخص

قياس المؤشرات السلوكية

 لمستعملي الطريق



 م�خص

من أجل فهم أفضل لسلوك مستعملي الطريق بخصوص احترام بعض القواعد األساسية للسالمة الطرقية، تقوم اللجنة 
الوطنية للوقاية من حوادث السير بإجراء دراسات دورية لقياس بعض المؤشرات السلوكية بهدف تكوين صورة حقيقية عن 

 .السلوكيات في الفضاء الطرقي

 دراسة حول قياس المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق يتم إنجازها 2015اللجنة خالل سنة  في هذا السياق، أطلقت
بالمجالين الحضري و القروي و ذلك من خالل القيام بدورتين لقياس هذه المؤشرات السلوكية :الدورة األولى للقياس تم 

 .2016 والدورة الثانية تم إنجازها خالل شهر شتنبر من سنة 2016إنجازها خالل شهر مارس من سنة 

 :في المجال الحضري، استهدفت هذه الدراسة قياس المؤشرات السلوكية الستة التالية 

استعمال حزام السالمة بالمقاعد األمامية .−
استعمال خوذة السالمة من طرف مستعملي الدراجات النارية .−
احترام اإلشارة الضوئية .−
احترام األسبقية داخل المدار .−
 احترام عالمة قف.−
 احترام أسبقية اليمين.−

 
وتجدر اإلشارة إلى أن قياس هذه المؤشرات تم عن طريق المالحظة المباشرة، دون علم سائقي و ركاب السيارات، في 

 . مدن بالمغرب9 موقع تم اختياره في 216

خارج المجال الحضري، تم قياس استعمال حزام السالمة بالمقاعد األمامية و الخلفية عن طريق المالحظة المباشرة في 
 نقاط للمالحظة لكل 6مواقع مصنفة حسب أربعة أنواع من الشبكة الطرقية )السيارة، الوطنية، الجهوية واإلقليمية(، في 

 . نقطة مالحظة24نوع من الشبكة الطرقية ، أي ما مجموعه 

 اميف يخص احترام 2016ويمكن  صيخلتأ مها جئاتنلالتي  تلصوتإ اهيلهذه ادلرا ةسخالل دورة شهر شتنبر من سنة 
المؤشرات السلوكية   اميفيلي :

 

 
 
 
 

ملخص
مــن أجــل فهــم أفضــل لســلوك مســتعملي الطريــق بخصــوص احتــرام بعــض القواعــد األساســية للســامة الطرقيــة، تقــوم 
ــدف  ــاس بعــض المؤشــرات الســلوكية به ــة لقي ــن حــوادث الســير بإجــراء دراســات دوري ــة م ــة للوقاي ــة الوطني اللجن

تكويــن صــورة حقيقيــة عــن الســلوكيات فــي الفضــاء الطرقــي.
فــي هــذا الســياق، أطلقــت اللجنــة خــال ســنة 2015 دراســة حــول قيــاس المؤشــرات الســلوكية لمســتعملي الطريــق يتــم 
إنجازهــا بالمجاليــن الحضــري و القــروي و ذلــك مــن خــال القيــام بدورتيــن لقيــاس هــذه المؤشــرات الســلوكية: الــدورة 
األولــى للقيــاس تــم إنجازهــا خــال شــهر مــارس مــن ســنة 2016 والــدورة الثانيــة تــم إنجازهــا خــال شــهر شــتنبر مــن 

ســنة 2016.
في المجال الحضري، استهدفت هذه الدراسة قياس المؤشرات السلوكية الستة التالية :

- استعمال حزام السامة بالمقاعد األمامية.  
- استعمال خوذة السامة من طرف مستعملي الدراجات النارية.  

- احترام اإلشارة الضوئية.  
- احترام األسبقية داخل المدار.  

- احترام عامة قف.  
- احترام أسبقية اليمين.  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قيــاس هــذه المؤشــرات تــم عــن طريــق الماحظــة المباشــرة، دون علــم ســائقي وركاب 
ــرب. ــدن بالمغ ــي 9 م ــاره ف ــم اختي ــع ت ــي 216 موق ــيارات، ف الس

ــق الماحظــة  ــة عــن طري ــة والخلفي ــاس اســتعمال حــزام الســامة بالمقاعــد األمامي ــم قي ــال الحضــري، ت ــارج المج خ
المباشــرة فــي مواقــع مصنفــة حســب أربعــة أنــواع مــن الشــبكة الطرقيــة )الســيارة، الوطنيــة، الجهويــة واإلقليميــة(، 

ــكل نــوع مــن الشــبكة الطرقيــة، أي مــا مجموعــه 24 نقطــة ماحظــة. فــي 6 نقــاط للماحظــة ل
ــن ســنة 2016 فيما يخــص  ــي توصلت إليها هــذه الدراسة خــال دورة شــهر شــتنبر م ــن تلخيص أهم النتائج الت ويمك

ــي: ــرام المؤشــرات الســلوكية  فيما يل احت
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Royaume du Maroc

LE COMPORTEMENT ROUTIER 
DANS TOUS SES ETATS

RISQUES

Les 16 et 17 février 2017
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat
à l’Amphithéâtre Charif El Idrissi

Comité National de Prévention
des Accidents de la Circulation

Sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université Mohammed V de Rabat

Conférence Internationale sous le thème :
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