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  مقدمــــة

فالقیـادة هـي سـلوك حضـاري ، القیـادة فـي أي مجتمـع مـا هـي إال مـرآة ألهلـه ةإن طریق

حسـاب یصـفیه مـع القیـادة  عنـد فهنـاك مـن یقـود ویكـون لدیـه، وثقافة اجتماعیة ووعي جمـاعي

  .الطریق وأهل الطریق فینتج الحادث المروري

ا تقضـي علـى أرواح الكثیـر وتسـبب وتمثل الحوادث المروریة مشكلة العصر حیث أنهـ

 فــي الكثیــر مــن اإلعاقــات حتــى أن الــبعض یبــالغ فــي هــذا الجانــب ویقــول بــأن حــوادث الطــرق

تحصد من األرواح واإلصابات ما لم تحصـده الحـروب وأشـارت منظمـة الصـحة العالمیـة إلـى 

  .قدمةأن ضحایا حوادث المرور في دول العالم النامي أكثر بكثیر مقارنة بالدول المت

ــوادث ــن الح ــد م ــي الح ــرة ف ــودًا كبی ــدول جه ــع ال ــي جمی ــة ف ــات واألنظم ــذل الحكوم ــذا تب  ل

وینظـر الكثیـر إل اآلثـار السـلبیة للحـوادث مـن الجوانـب ، والتخفیف مـن أثارهـا النفسـیة السـلبیة

ــا  ــدم مالحظته ــى ع ــك یرجــع إل ــل ذل ــار النفســیة ولع ــن اآلث ــمیة بعیــدا ع ــات الجس المادیــة واإلعاق

وقـد أثبتـت الدراسـات أن بعـض األفـراد الـذین . الكثیـر ینتبه إلیها أحد بل ویتجاهلهامباشرة في 

یتعرضــون للحــوادث المروریــة أو یشــاهدونها تظهــر لــدیهم الحقــا اضــطرابات نفســیة قــد تتطــور 

  .أعراضا حادة فیما بعدلتصبح 

ـــدعم النفســـي مـــن األهـــل ـــخاص الـــذین یتعرضـــون للحـــوادث ال ـــن الطبیعـــي أن یتلقـــى األش  وم

و كــن هـذا ال ـدعم قــد ال ، واألصـدقاء وهــذا مـا قــد یخفــف مـن اآلثــار الســلبیة للحـوادث المروریــة

فـــال بــد مـــن تلقــى الـــدعم النفســي مـــن األخصــائیین النفســـیین الــذین لـــدیهم ، یكــون مناســـبا لهــم



 ٣

مهارات وخبرات للتعرف على األعراض التي ال یستطیع األهـل واألصـدقاء معرفتهـا أو یخفـى 

ال تظهـر بعـد الحـادث ا خاصـة أن الكثیـر مـن األعـراض الناجمـة عـن الحـوادث علیهم تفسـیره

 كما أن الجرح النفسي الذي یصیب الفرد قد یالزمه فتـرة طویلـة مـن الـزمن فقـد یشـفى، مباشرة

ال أن الجـروح النفسـیة تبقـى ویصـعب علـى ، من الجروح الجسمیة وتتناسـى الخسـائر المادیـة ٕ وا

أكثر إیالما على الفـرد مـن الجـروح الجسـدیة وال تقـل ضـررا عنهـا  اإلنسان نسیانها وذلك ألنها

  .إن لم تكن أكثرها فداحة

فـالتزام الفـرد بالنظـام فـي حیاتـه ، وتنتج الحوادث المروریة عن مخالفة الـبعض للنظـام والقـانون

ــة إنســانیة ملحــة مكانیــة التنبــؤ بالســلوك ویعطیــه شــعورا ، حاج ٕ فیشــعر الفــرد بعــدم العشــوائیة وا

فاإلنسان ال یستطیع أن یحیـا سـعیدا فـاعال فـي حیاتـه إذا لـم ، تحكم وضبط النفس والمواقفبال

كمـــا أن التـــزام الفـــرد بالنظـــام والقـــانون ســـواء كـــان هـــذا القـــانون ، یـــتمكن مـــن التنبـــؤ بســـلوكیاته

لـه الجهـد  یـوفر مصدره إلهي أو من صنع البشر یشعر اإلنسان بنوع مـن األمـن النفسـي كمـا 

كمــا أن عـدم قــدرة اإلنســان ، فـي تــوخي الحـذر إذا ابتعــد عــن هـذا النظــام أو خالفـه الـذي یبذلــه

على التنبؤ بسلوكیاته ال تقتصر على زیادة توتره الـذي یـنعكس سـلبا علـى حیاتـه وسـعادته بـل 

قد یمتد إلى شعور الفرد بأن قدراته العقلیة ال تساعده علـى فهـم مـا یـدور حولـه فـي البیئـة مـن 

اد شك الفرد بأن بیئتـه عدوانیـة غیـر مطمئنـة ممـا قـد یدفعـه إلـى االنكفـاء عـل وكلما ز ، أحداث

  .الذات وعدم التفاعل مع اآلخرین



 ٤

كما بینت الدراسات أن كثـرة المخالفـات المروریـة لهـا عالقـة بكثـرة الحـوادث فكالهمـا یزیـد مـن 

یترتــب هــذ  قــد التــوتر النفســي النــاتج عــن عــدم إحســاس الفــرد بالنظــام والتزامــه بــه فــي حیاتــه و 

كــم ال تقتصـر الحـوادث علــى زیـادة التـوترات الــذي ، علیـه ظهـور الكثیـر مــن المشـاكل النفسـیة

تؤدي إلـى تشـتت االنتبـاه وهـذا بـدوره یـؤدي  یشعر بها الفرد حیث أن الزیادة في التوتر عموما

ممـا یــؤدي إلـى زیـادة الحـوادث وهكـذا یســتمر تـأثیر هـذه الـدائرة مـن األحــداث المتبادلـة التـأثیر 

  .إلى تناقص شعور الفرد باألمن النفسي
  

  وادث المروریة على الصحة النفسیةتأثیر الح

ـــادمة  ـــاغطة أو الص ـــداث الض ـــن األح ـــة م ـــوادث المروری ـــنفس الح ـــاء ال ـــنف علم ـــد ص لق

ــویة ــة والعض ــیة والعقلی ــرء النفس ــحة الم ــى ص ــداث عل ــذه األح ــار ه ــوا بآث ــف ، واهتم ــاروتختل  اآلث

ناجمـة عـن تلـك الحـوادث ومهمـا كـان األثـر محـدودا وبسـیطا إال أن ختالف درجـة الضـرر البـا

ویتضـح ذلـك بمقارنــة التـأثیر اإلیجـابي للحیــاة مهمـا كــان ، ه آثـارا علــى الصـحة النفسـیة للفــردلـ

ــداث  ــلبیة ألح ــذلك اآلثــار الس ــة للفــرد فك ــیة والعقلی ــى الحیــاة النفس ــامة وغیرهــا عل بســیطا كاالبتس

فكثیـر مـن المشـكالت النفسـیة  ي ضـارة لـههـمـا كانـت بسـیطة فالحیاة الضاغطة على الفرد مه

وقـــد بینـــت ، بـــرات صـــادمة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرةیمكـــن أن تحـــدث نتیجـــة لتعـــرض الفـــرد لخ

الدراسات أن من تعرضوا إلعاقـات ناتجـة عـن تعرضـهم لحـوادث المـرور یمكـن أن یعـانوا مـن 

اتهم وربمـا تتصـاعد مشـاعر صعوبات جمة فـي تكـیفهم مـع أسـلوب حیـاتهم وقـد تتغیـر شخصـی

  .واالنسحابالتوتر لدیهم ویصبحون أكثر قلقا واكتئابا ویمیلون إلى العزلة 



 ٥

وأنهـا قـد تتالشـى لذا ال بد أن نبین للمصابین وأهلهم أن تلك المشاعر هي ردود فعـل طبیعیـة 

ــزمن ــادة فــال ، مــع ال ــت ح ــاوزت الشــهر وكان ــة تج ــرة زمنی ــن إذا اســتمرت لفت ــرض ولك ــن تع ــد م ب

الدلیل التشخیصي الرابع حسب وتعرف اضطرابات ما بعد الصدمة ، لمصاب للعالج النفسيا

ـــات مـــن األعـــراض والمؤشـــرات وهـــي الشـــعور  ـــى أنـــه متالزمـــة مكونـــة مـــن ثـــالث مجموع عل

ـــررة  ـــدمة بصـــورة متك ـــداث(بالص ـــدر انفعـــالي، ابیسالكـــو ، تـــذكر ال إرادي لألح ـــد الفـــرد ، خ یج

، وتجنـــب األنشـــطة والمثیـــرات المتصـــلة بالصـــدمة، یـــةصـــعوبة فـــي الشـــعور بانفعـــاالت إیجاب

  ).أرق، مبالغ فیهاردود فعل ، واستثارة حادة

كما تنتج عن  واألحداث الصادمة تنتج عن تهدید حقیقي أو مدرك لحیاة الشخص أو اآلخرین

ــــابته ــــرین لتهدیــــد إص ــــي هــــو أو اآلخ ــــه النفس ــــرة أو تعــــرض كیان ــــروح خطی ــــو أو غیــــره بج ، ه

ــاعر واالســتجابة النمو  ــل هــذه المش ــة لمث ــدركاتذجی ــالعجز  والم ــعور ب ــق والش ــي الخــوف العمی ه

  .حقیقيخوف إزاء تلك األحداث وربما ظهور استجابات 

حیـث یجـد  االرتجـاعویتمثل هذا االضطراب في أفكار مسیطرة مرتبطة بالحادث الصادم مثل 

ویعـاودون التفكیـر األفراد الذین تعرضوا للحـادث الصـادم أنفسـهم یسـترجعون سـیناریو الحـادث 

ــرة أخــرى ــاب ، فیــه ویعیشــونه م ــى قــدرة المص ــة التــي تــؤثر عل ــوابیس واألحــالم المزعج وتعــد الك

المصـابون فـي كما یمكن أن یعـاني ، على النوم من األعراض الناجمة عن األحداث الصادمة

وقلق شدید ومن األعراض التي تمیز اضـطراب مـا بعـد  الحوادث المروریة من ذكریات مؤلمة

ــك ا ــذكرهم بتل ــد ی ــا ق ــماع م ــة أو س ــرتهم وتفــادي رؤی ــن خب ــدیث ع ــابین الح ــب المص لصــدمة تجن



 ٦

ــة ــزالهم ، الخبــرة المؤلم ــؤدي إلــى انع ــرین وربمــا ی ــرب مــن اآلخ ــه یحــاول الته ــد الفــرد نفس وقــد یج

ویمكــن أن یمتــد تــأثیر هــذه األعــراض إلــى حیــاة الفــرد االجتماعیــة ، وشــعورهم بالوحــدة النفســیة

ــن أن تتــأثر حیاتــه األكادیمیــة والوظیفیــةبــا فیصــبح الفــرد متع ــالخبرات ، شــدید الحساســیة ویمك ف

ادرین علـى أن یعیشـوا الصادمة التي یتعرض لها الكثیرون قد تؤدي إلى شعورهم بأنهم غیر قـ

  .حیاة طبیعیة

  

  التي تؤدي إلى الحوادث المروریة األسباب

  :مجموعة من العوامل التي قد یكون لها دور كبیر في الحوادث المروریة ومنهاهناك 

وینشــأ عــن ظــروف ضــاغطة أو عــن االنفعــاالت المرضــیة : الغضـب التنافســي أو التحــدي. ١

وینشــأ غالبــا ، تزامنــة مــع انفعــاالت متطرفــة وتــدني الحكمــة فــي التصــرفالضــطرابات نفســیة م

یـؤدي التنـافس لوصـولهم إلـى حـدود السـرعة التـي تمنـع من خالل التسابق بین الشـباب بحیـث 

  .سیطرتهم على وسیلة النقل التي یقودونها

  .اضطرابات المزاج. ٢

المیـول التنافسـیة المعادیـة للمجتمـع فهـؤالء یجــدون فـي مخالفـة قـوانین المـرور شـكال رمزیــا . ٣

  .من أشكال التمرد على المجتمع

تنــاول أدویــة تــؤثر علــى ، دئات أو اضــطرابات النــومنــاول المهــآثــار المثبطــات العصــبیة كت. ٤

  .الوعي كالعالجات الخاصة بالحساسیة وغیرها

  .اإلهمال. ٥



 ٧

  .ضعف التركیز واالنتباه. ٦

٧ . ً   .في الحكم والذكاء والذي یتضمن أخطاء

  .التآزر الحركي والتوافق العضلي وسرعة االستجابة. ٨

، موقفا مناسبا لحل الصراع النفسي الذي یعیشهوالتي یجد فیها الفرد االستهداف للحوادث . ٩

 إشـباعأو ، لصـراع ال شـعوري ة أو حالً ال شعوریا عن رغبات مكبوتفقد تكون الحوادث تعبیرا 

  .لدوافع العدوان لدى بعض األفراد

ــة . ١٠ ــي المســتقبل عرض ــه ســیكون ف ــعور الفــرد بأن ــل فــي ش ــواقعي والــذي یتمث التفــاؤل غیــر ال

اآلخرین وقدرته الفائقة في السـیطرة علـى األمـور فـي األحـوال الطارئـة ألحداث سلبیة أقل من 

  .وهي تكون بدرجة كبیرة لدى الشباب

لألخطــار وهــذه التفاؤلیــة تكــون الدفاعیــة التــي تعــرض الفــرد فــي معظــم األحیــان التفاؤلیــة . ١١

مما واألخطار تصیب اآلخرین وال تصیبه هو شخصیًا في اعتقاد الشخص أن األشیاء السیئة 

فــإن ، ضـاعف مــن احتمــال تعــرض الفــرد للخطــروالجــرأة غیــر العادیــة تیحملـه علــي المخــاطرة 

ــ ــرین یدفعــه إلــى إهم ــر مــن اآلخ ــه أقــل تعرضــا للخط ــار الفــرد نفس ال اإلجــراءات الوقائیــة اعتب

الالزمــة فیلــزم توعیــة عامــة وفردیــة وحمــالت إعالمیــة إلبــدال هــذه التفاؤلیــة الدفاعیــة المشــوهة 

وظیفیــة تقــوم علــي أســاس الشــعور بانخفــاض تعــرض الشــخص بالمخــاطرة بتفاؤلیــة والمحفوفــة 

  .بسبب اتخاذه لكافة اإلجراءات الوقائیة الالزمةللخطر 



 ٨

فــالحوادث المرویــة تعتبــر مـــن الكــوارث الصــامتة الناتجـــة عــن خطــأ اإلنســـان نفســه وهــو مـــن 

ــــا ــــل تبعاته ــــ، یتحم ــــتوى الشخصــــي وعل ــــات علــــى المس ــــا كــــوارث وأزم ى المســــتوى فینــــتج عنه

دارتهـــا ومواجهتهـــا للحـــد أو  ٕ االجتمـــاعي وهـــذه األزمـــات تتطلـــب مهـــارة معینـــة للتغلـــب علیهـــا وا

فمیكانزمـات اإلدارة الجیـدة لألزمـات تمـر بمـرحلتین من اآلثار السـلبیة الناتجـة عنهـا،  التخفیف

  :أساسیتین هما

  :االستعداد ویتطلب تطویر االستیراتیجات لمعرفة  .١

  .اإلنذارات المبكرة -

 .یف من حدة األزمة عند وقوع الحادثكیفیة التخف -

 .علیه المترتبةالنتائج  -

  :مرحلة االستجابة ویتطلب التعرف على .٢

  .أسالیب التدخل والعالج -

 .تأهیل األفراد -

   :سلحوادث یجب التعامل معها على أسافعند وقوع ا

  ).وهي طلب العون واالستغاثة(مرحلة الصرخة  .١

ار متعلقـــة بالحــادث مثــل أفكــار الخــوف والهلــع ممـــا مرحلــة اإلقحــام وهــي إقحــام أخطــ .٢

 .یجعلهم یتوقعون تكرار األمر

 .مرحلة العمل على الخروج من هذا الموقف .٣



 ٩

ــة .٤ ــال األزم ــدابیر  اكتم ــاذ الت ــن اتخ ــد م ــذا ال ب ــرد ل ــاة الف ــاریخ وحی ــن ت ــزء م ــبح ج ــأن تص ب

ــوا ــة بح ــات المرتبط ــروف واألزم ــذه الظ ــة ه ــواث دالالزمــة لمواجه ــفها ك ــرور بوص رث الم

صــامتة یـــؤدي التعــرض لهـــا إلـــى زیــادة نشـــاط الجهــاز العصـــبي الـــذاتي ومــن ثـــم تبـــدأ 

 .األعراض األساسیة الضطرابات الصدمة

 

  طرق العالج النفسي 

ــب  ــاعیج ــن  إتب ــر م ــتراتیجیةأكث ــروري أن  إس ــن الض ــیس م ــوادث فل ــع الح ــل م ــي التعام ف

ا أن الفــروق الفردیــة مــن النفســیة كمــ االضــطراباتفــي معالجــة جمیــع معینــة  إســتراتیجیةتــنجح 

اختیـار االسـتیراتیجیة العالجیـة التـي تناسـب مـع  النفسـي  العوامل التي تحـتم علـى األخصـائي

  .حالته النفسیة

ــن الطــرق العالجیــ التــي أثبتــت الدراســات نجاحهــا فــي التغلــب  علــى المشــكالت النفســیة  ةوم

  :تعرض الفرد للحوادث المروریة الناتجة عن

ـــي الالعـــالج  .١ ـــى االمعرف ـــي عل ـــالج مبن ـــن الع ـــوع م ـــذا الن ـــلوكي وه ـــین س ـــط ب ـــل النش لتفاع

ي نتــاج ألفكــار لســلوك واالنفعــاالت غیــر التكیفیــة هــالمعــالج والمسترشــد وهــو یــرى أن ا

  .غیر تكیفیة ویقوم هذا العالج على تعدیل أفكار الفرد لیتم تعدیل سلوكه وانفعاالته

فســـیة األولیـــة التـــي تعتمـــد علـــى الن اإلســـعافاتتقنیـــة إزالـــة الحساســـیة وهـــي تعتبـــر مـــن  .٢

فیهــا فــي محاولــة  ســیناریو الخبــرات الصــادمة والعــیش مســاعدة المسترشــد فــي اســتدعاء

 .لتحیید الشحنات االنفعالیة حتى تفقد قدرتها في التأثیر على الفرد سلبیا



 ١٠

التأمـــــل لـــــه دور فـــــي التخفیـــــف مـــــن اآلثـــــار الســـــلبیة النفســـــیة والفســـــیولوجیة للخبـــــرات  .٣

  .الصادمة
  

الختــام فــإن تأصـــیل الســلوك اآلمــن لـــدى الفــرد ال یســتقیم إال مـــن خــالل وســائط التربیـــة  وفــي

والتعلیم التي تعلم النشء على التوجیهات والمبادئ والقیم الدینیة وتلبـي رغبـة الفـرد مـن األمـن 

ــــه ، النفســــي ــــق ل ــــى یتحق ــــلوك المطلــــوب حت ــــزه بالس ــــن وتعزی ــــده بمقومــــات األم ــــه وتزوی وتوجیه

  .وللمجتمع األمن

لـــذلك ال بـــد مـــن التربیـــة والتوجیـــه مـــن أجـــل بنـــاء إرادة قویـــة وســـلوك صـــحیح لوقـــف النـــزوات 

الطائشة وذلك من خالل احترام النظام والدقة في تطبیقه والعدالة في تنفیذه والقدرة في التزامه 

  .ومعالجه السلوكیات الخاطئة والمفاهیم المغلوطة

  

  :اتـــــــالتوصی

فاهیم السالمة المروریة في جمیع مراحل التعلیم وكـذلك وضع تصور إلدراج مضرورة  .١

  .في الجامعات

التأكیــــد علــــى أهمیــــة التربیــــة والتنشــــئة االجتماعیــــة حــــول االلتــــزام بــــالقوانین واألنظمــــة  .٢

 .المروریة

تفعیـــل الــــدور األمنــــي للمســــاجد مــــن خــــالل الخطــــب والنــــدوات إلرســــاء قواعــــد األمــــن  .٣

 .واالستقرار في المجتمع



 ١١

تدریب األبناء عل االنضباط وحسن التصرف والقدرة علـى تفهـم المعلمین علي اآلباء و  .٤

 .الظروف المحیطة وتعویدهم على ذلك

ـــة  .٥ ـــى الثقاف ـــع وترتكـــز عل ـــة للجمی ـــیص بـــرامج توعی ـــالم لتخص ـــع وســـائل اإلع التنســـیق م

 .المروریة

 .إقامة المعارض المروریة التي تظهر بشاعة الحوادث وأسبابها .٦

بالتوعیـة المروریـة مـن خـالل إصــدار فـي المـدارس  واإلرشـاد لجـان التوجیـهتفعیـل دور  .٧

وتوزیـــع النشـــرات والمطویـــات والكتیبـــات اإلرشـــادیة ووضـــع اللوحـــات التـــي تســـاعد فـــي 

 .تحقیق الهدف

تعزیــز الــوعي المـــروري لــدي طلبــة الجامعـــات خاصــًة أن هــذه المنطقـــة مكتظــة بـــالطالب -٨

افـة المــرور وال یكلفـون أنفســهم حتـى بــالنظر والمركبـات، وكثیـر مــن الطـالب ال یوجــد لـدیهم ثق

  .إلي إشارات المرور وأخذ أسباب الحیطة والحذر

  .إضافة مساق أو أن یكون جزءًا من مساق یتناول فیه السالمة المروریة-٩

إعطاء شرطة المـرور دورات تدریبیـة مكثفـة حـول آلیـة التعامـل مـع الطریـق وخاصـة فـي -١٠

 . یر من العاملین بالمرور تنقصهم هذه الخبرة والمهارةالمناطق المزدحمة، فهناك الكث


