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 ادللخص:
هتدف الدراسة إىل التحليل اجلغرايف لألضرار البشرية حلوادث ادلرور على الطريق الساحلي مبنطقة اخلمس     

كم، حيث ختوض يف حيثيات 37قازة غراب وبطول حوايليف اجلزء ادلمتد من بوابة كعام شرقا حىت منطقة الن
ىذا ادلوضوع للوقوف على حجم الظاىرة ومعرفة االسباب الرئيسة ادلؤدية ذلا وسبل عالجها من منظور 
جغرايف وتبني مدى اسهام اجلغرافيا يف حلحلة قضااي اجملتمع، حيث بينت جوانب الدراسة أمهية مثل ىذه 

ار بشرية تؤدي للوفيات أو االصاابت البليغة أو اإلصاابت البسيطة ابإلضافة إىل ادلواضيع دلا تسببو من أضر 
االضرار االقتصادية واالجتماعية النامجة عن احلوادث، وتناولت الدراسة االضرار البشرية حلوادث ادلرور على 

ع حوادث ادلرور على ىذا الطريق وتوزيعها اجلغرايف ، وقد خلصت الدراسة إىل أن ىناك تفاوات كبريا يف توزي
 ىذا الطريق كما يوجد تباينا يف االصاابت عليو، وأن أغلب االصاابت إما الوفيات أو االصاابت البليغة.

 كلمات مفتاحية : الطرق. ادلركبات. احلوادث. االضرار البشرية.
ABSTRACT 
The study aims to geographically analyze the human damage of traffic 
accidents on the coastal road in the area of Al-Kham in the part of the gate of 
Kam east to the area of Naqaza to the west and about 37 km long, where it 

delves into the merits of this subject to find out the magnitude of the 
phenomenon and find out the main causes leading to it and ways to treat it 
from a geographical perspective and show the extent to which geography 
contributes to the resolution of community issues, where aspects of the study 

showed the importance of such topics because of the human damage leading 
to deaths or severe injuries or injuries In addition to the economic and social 
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damage caused by accidents, the study examined the human damage of traffic 
accidents on this road and its geographical distribution, the study concluded 
that there is a significant disparity in the distribution of traffic accidents on 

this road as well as a disparity in injuries, and that most of the injuries are 
either deaths or serious injuries. 
Keywords: Roads. Vehicles. Accidents. Human damage                                  

      

 -مقدمة:
تعد مشكلة حوادث ادلرور على الطرقات العامة من ادلشكالت اليت تواجو مجيع دول العامل ادلتقدمة منها     

والنامية على حد سواء، حيث تشكل ىذه ادلشكلة جزء من حياة ادلواطن اليومية ذلك دلا ينتج عنها من 
لعامل وزايدة عدد السيارات على الطرقات يف بعض ادلناطق مآس واضرار ال حصر ذلا ومع تزايد عدد سكان ا

العامة وزايدة االزدحام زاد من حدة ىذه الظاىرة، وبدا واضحا أن ضريبة ىذا النمو والتطور تشكل خطرا 
يهدد اجملتمع أبسره، إن مل يسارع اجلميع لوضع حال للحد من النزيف الدموي ادلستمر وادلتزايد والذي ال 

 (.56ري وال صغري)غليليب،صيفرق بني كب
(              26ىذه ادلشكلة زادت من حدهتا يف النصف الثاين من القرن العشرين) جدعان، ص   

أن  2015وتشري تقارير منظمة الصحة العادلية حول احصائيات حوادث ادلرور على الطرقات العامة لسنة 
اسع من أسباب الوفاة جلميع الفئات العمرية وفيات حوادث ادلرور على الطرق العامة  دتثل السبب الت
، كما أهنا دتثل السبب االول للوفاة يف 2030وخصوصا  فئة الشباب، وستحتل ادلركز السابع حبلول عام 

سنة )ابومدينة،  44-30سنة، والسبب الثالث للوفاة يف الفئة العمرية من  29-15الفئة العمرية من 
ل وفاة نتيجة احلادث ادلروري يصاحبها من مخسة إىل عشرة (. وقد دلت الدراسات على أن ك313ص

إصاابت اضافة إىل اخلسائر ادلادية االخرى، واصبحت حوادث ادلرور على الطرقات العامة من أىم 
 مشكالت النقل اليوم.

ا من وحتظى ىذه ادلشكلة ابىتمام كبري لدى مجيع دول العامل نظرا خلطورهتا وتزايد أضرارىا وما يًتتب عليه  
أاثر اقتصادية واجتماعية، فأصبحت تشد انتباه العديد من ادلتخصصني يف سلتلف العلوم وتستار اىتمامهم 

 دلعرفة االسباب احلقيقية وراء وقوع احلادث ادلروري وتقدمي احللول ادلناسبة ذلا.
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ما يف زمن وحوادث ادلرور ختتلف من مكان ألخر ومن طريق ألخر وتكرار حوادث ادلرور على طريق    
معني يؤكد وجود خلل ما على ىذا الطريق، وىذه الدراسة تسلط الضوء على حوادث ادلرور واالضرار 
البشرية ذلا على الطريق الساحلي يف ادلنطقة ادلمتدة من بوابة كعام شرقا حىت النقازة غراب يف الفًتة من 

 سة للحوادث ادلرورية.، وختوض يف حيثيات ىذا ادلوضوع دلعرفة االسباب الرئي2018-2020
 -تتمحور مشكلة الدراسة يف النقاط التالية: -مشكلة الدراسة:

 ما التوزيع اجلغرايف الماكن احلوادث مبنطقة الدراسة.-1
 ما حجم االضرار البشرية النامجة عن احلوادث ادلرورية .-2
 ىل السرعة والتهور من قبل بعض السائقني سببا رئيسا يف وقوع احلوادث.-3
 -تتمثل أمهية الدراسة يف النقاط التالية: -ية الدراسة:أمه
 حلي ختتلف من مكان ألخر.ان حوادث ادلرور على الطريق الساتشري الدالئل واالحصاءات اىل -1
 ىذه الدراسة تعد مسامهة يف وضع احللول للخد من خطورة ىذه الظاىرة-2
غرايف واالختالفات ادلكانية للحوادث وىذه معظم الدراسات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع أمهلت البعد اجل-3

 الدراسة تربز مدى اسهام اجلغرافيا يف حلحلة مثل ىذه القضااي يف اجملتمع.
 -هتدف الدراسة اىل حتقيق التايل: -أىداف الدراسة:

 التعرف على االختالفات ادلكانية والزمنية لوقوع احلوادث مبنطقة الدراسة.-1
 اب الرئيسة للحوادث ادلرورية مبنطقة الدراسة.زلاولة التعرف على االسب-2
 اعطاء صورة واضحة حلجم االضرار البشرية للحوادث ادلرورية ابدلنطقة. -3

  -اعتمدت الدراسة على رلموعة من الفرضيات ميكن حصرىا يف النقاط التالية: -فرضيات الدراسة:
 خر على الطريق الساحلي االضرار البشرية حلوادث ادلرور متعددة ومتفاوتة من حادث أل-1
حجم االضرار البشرية حلوادث ادلرور على الطريق الساحلي كبري، حيث إهنا ظاىرة تستحق االىتمام -2

 والدراسة .
 -احلدود ادلكانية للدراسة:
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تشمل الدراسة الطريق الساحلي يف ادلنطقة ادلمتدة من بوابة كعام شرقا حىت النقازة غراب )بلدية اخلمس( 
 (1كم . خريطة)37ايل بطول حو 

 ( ادلوقع اجلغرايف دلنطقة الدراسة1خريطة)                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، نقلت بتصرف    2021ادلصدر / من عمل الباحثني اعتمادا على مكتب التخطيط العمراين ، اخلمس،            

  -احلدود الزمنية:
حىت هناية عام  2018ر يف الفًتة الزمنية من بداية عاماقتصرت الدراسة على احصاءات حوادث ادلرو     

2020. 
مت االعتماد على ادلنهج ادلوضوعي يف الدراسة وذلك ابالعتماد على ادلعلومات والبياانت  -منهجية الدراسة:

اليت ختص موضوع البحث ، كما مت استخدام ادلنهج التحليلي الذي خيتص جبمع البياانت من خالل 
نية وحتليلها ابألساليب االحصائية، ابإلضافة اىل استخدام ادلنهج االصويل الذي يوضح الدراسة ادليدا

 العوامل اجلغرافية ادلؤثرة يف النقل.
وتتمثل اساليب الدراسة يف الكتب واجملالت والتقارير واالحباث والرسائل العلمية وكذلك مت الرجوع يف مجع 

       2021اخلمس عام البياانت من مكتب ادلرور والًتاخيص ببلدية 
 -الدراسات السابقة:
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حوادث ادلرور على الطرقات العامة ذلا جوانب متعددة، فهي مشكلة تعاين منها مجيع الدول النامية   
وادلتقدمة على حد سواء ذلك لفداحتها وما تؤديو من أضرار بشرية ومادية، فقد اىتمت هبا منظمة الصحة 

القرن ادلاضي، كما اقيمت العديد من ادلؤدترات العلمية حول  ( منذ مخسينيات W.H.Oالعادلية )
، أما يف ليبيا فقد 1959وكذلك يف ادلانيا عام 1957السالمة ادلرورية منها مؤدتر السالمة ادلرورية ىولندا 

ظهرت العديد من الدراسات اليت هتتم هبذا ادلوضوع وذلك بسبب زايدة حدة ىذه الظاىرة، وميكن ذكر 
 سات يف ليبيا كما يلي:بعض الدرا

( حول حوادث ادلرور مبدينة بنغازي، تناول فيها حوادث ادلرور والتوزيع اجلغرايف 2005دراسة )بدوي – 1
 ذلا وتطرق إىل األسباب اجلغرافية للحوادث.

( عن تطور حركة ادلرور مبدينة طرابلس، حث قام حبليل األسباب ادلؤدية للتقليل 1993دراسة )الصغري-2
 ادث ادلرور، وتوصل جملموعة من النتائج من أمهها أن السرعة والتهور السبب الرئيس حلوادث ادلرور.من حو 

( عن حوادث ادلرور مبنطقة مصراتة وقد أوضح يف دراستو أن مؤشر حوادث 2017دراسة)ابومدينة-3
 ادلرور يف ازدايد كما أهنا ختتلف من مكان ألخر ومن سبب ألخر.

عن أسباب حوادث ادلرور ببلدية زلينت وقد ركز يف دراستو على األسباب  (2007دراسة )غليليب-4
الكامنة لوقوع احلوادث ادلرورية، وأن ىذه االسباب ختتلف من حادث ألخر ولكن السبب الرئيس لوقوع 

 احلوادث ادلؤدلة ىو السرعة والتهور.
الساحلي مبنطقة زلينت حيث ( عن االضرار البشرية حلوادث ادلرور على الطريق 2017دراسة)غليليب-5

تطرق يف دراستو ىذه اىل وجود تباين يف توزيع النقاط السوداء على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة،  
 كذلك إىل أن أغلب احلوادث كانت اصاابهتا بليغة أو الوفاة.

 ) النقاط السوداء(-أماكن وقوع احلوادث على الطريق الساحلي:
كم تقريبا من بوابة كعام شرقا حىت منطقة النقازة 37اخلمس يبلغ طولو حوايل الطريق الساحلي يف بلدية  

غراب، ويعد الشراين الرئيس الذي يربط مجيع احملالت العمرانية ببلدية اخلمس مع بعضها كما أنو الطريق 
ة التجارية، الرابط بني اخلمس وادلناطق اجملاورة كزلينت شرقا وطرابلس غراب، كما يعد الشراين الرئيس للحرك
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ودلعرفة التوزيع اجلغرايف للنقاط السوداء على الطريق مت تقسيمو إىل ثالثة كما ىو موجود مبكتب ادلرور 
كم، اجلزء   13اخلمس أجزاء، اجلزء االول ميتد من بوابة كعام شرقا حىت مقهى الشجرة غراب بطول حوايل

، واجلزء الثالث يبدأ من 10لبدة بطول حوايلالثاين يبدأ من مقهى الشجرة حىت االشارة الضوئية دلفًتق 
كم، حسب التقسيم ادلتبع مبكتب ادلرور 14االشارة الضوئية دلفًتق لبدة شرقا حىت النقازة غراب بطول حوايل

 والًتاخيص اخلمس.
 8181-8118( توزيع حوادث ادلرور على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من 1جدول)      

 جملة النقازة -االشارة الضوئية  االشارة الضوئية-المقهى المقهى-عامبوابة ك 
8102 4 4 01 02 
8102 01 6 01 10 
8181 6 01 06 82 
 20 40 81 81 جملة
% 8442 8442 1146 011% 

 2021ادلصدر / اعتمادا على بياانت مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس               

 
 (1ادلصدر / اعتمادا على اجلدول)                                   

 8181-8118( توزيع حوادث ادلرور على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة 1شكل)           
( أن إمجايل حوادث ادلرور على الطريق الساحلي مبنطقة 1( والشكل)1يالحظ من بياانت اجلدول )  

حاداث مروري وقعت يف أجزاء متفرقة  81ا سابقا بلغ حوايل:الدراسة)اخلمس( يف الفًتة الزمنة ادلشار إليه
منو، حيث جاء اجلزء ادلمتد من االشارة الضوئية دلفًتق لبدة شرقا إىل النقازة غراب يف ادلرتبة االوىل وبنسبة 

% من مجلة احلوادث اليت وقعت يف منطقة الدراسة، ويعزى السبب إىل أن ىذا اجلزء يعد االطول 50.6
اء االخرى كما أن الطريق يف ىذا اجلزء مفتوح وحركة ادلرور عليو أقل مقارنة ابألجزاء االخرى شلا  من االجز 

يؤدي إىل أن سائق ادلركبة يزيد من سرعتو ىنا وابلتايل يقع احلادث بسبب السرعة والتهور، ويف ادلرتبة الثانية 
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احلوادث أقل من اجلزء االول  لكل منهما ويالحظ مها أن أعداد 24.7جاءت االجزاء االخرى بنسبة
 ويعزى السبب إىل قصر ادلسافة من جهة وقلة سرعة ادلركبات نتيجة االزدحام من جهة أخرى.  

 -االضرار البشرية للحوادث:
االصرار البشرية ىي االذى الذي حلق مبستخدم الطريق نتيجة لوقوع احلادث ادلروري عليو، ويكون إما   

والذي يؤدي لوجود عاىة مستدمية يف اجلسم، أو أضرار بسيطة كاخلدوش أو اجلروح الوفاه أو الضرر البليغ، 
(، وميكن ترتيب االضرار البشرية بسبب احلادث 112البسيطة اليت سرعان ما يشفى منها)امبارك، ص

 -ادلروري كالتايل:
  -الوفيات:-1
( 2 أم ركاب أم مشاه، واجلدول )يقصد بو ما ينتج عن احلادث وفاة عدد من االفراد سواء كانوا سائقني   

 ( يوضح كل منهما عدد الوفاة على الطريق مبنطقة الدراسة .2والشكل)
 8118/8181( أعداد الوفيات على الطريق الساحلي ببلدية اخلمس8جدول)                

 
 
 

 2021ادلصدر / اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،
 
    
 
 
 
 

 (2ادلصدر اعتمادا على بياانت اجلدول)

 جملت مشبي راكب سبئق السىت
 % عدد % عدد % عدد % عدد

8108 5   8827  8  921 -   -- 7  8028  

8109 8 921  8   0826 -   -- 5  8827  

8181  6  8728 8   921  8  921 01 4524  

 %011 88  921   8  8028  7 59  08  جملت
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77.2 

22.7 
 ذكور

 اوبث

 8118/8181( أعداد الوفيات على الطريق الساحلي ببلدية اخلمس8شكل)                       
( أن رلموع عدد الوفيات جراء حوادث 2( والشكل)2يالحظ من خالل البياانت الواردة يف اجلدول)  

 حالة 22ادلرور على الطريق الساحلي يف منطقة الدراسة ابلفًتة ادلشار إليها سابقا قد بلغ حوايل:
% من الوفيات كانت يف الراكب الذي مع 31.8%من رلموع الوفيات كانت يف السائق، وحوايل59منها

% من عدد الوفيات كانت يف ادلشاة الذين يسريون على 9السائق يف نفس ادلركبة أو ادلركبة ادلقابلة، وحوايل 
 اقدامهم جبانب الطريق وىؤالء أغلبهم طالب مدارس أو كبار يف السن.

 -ت حسب النوع)اجلنس(:الوفيا
( يوضح  3( والشكل)3ختتلف أعدد الوفيات بسبب حوادث ادلرور مبنطقة الدراسة حسب النوع، واجلدول)

 كل منهما عدد الوفيات حسب النوع مبنطقة الدراسة.
 8181-8118( الوفيات حسب اجلنس مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من 3جدول)

            
 
 
 
 

 2021ادلصدر / على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،
 

                               
 
 
  

 
 (3عتمادا على بياانت اجلدول)ادلصدر / ا

 8118/8181( الوفيات حسب اجلنس مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من  3شكل)

 جملة اناث ذكور السنة

 % عد % عدد % عدد
8102 6  8.78  0  574  . 8072 
8102 5 0270 0 574   4 887. 
8181 . 8072  8 0876  01  5475 
 011 88  .887  4 78.. .0 جملة
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( أن عدد وفيات الذكور فاق عدد وفيات 3( والشكل)3تبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول)   
اليها سابقا بلغ حوايل االانث يف كل سنوات الدراسة وأن امجايل عدد وفيات الذكور يف الفًتة ادلشار 

% من امجايل الوفيات كانت يف 22.7% من امجايل عدد الوفيات مبنطقة الدراسة، وأن ما  نسبتو 77.2
اإلانث، ويعزى سبب ارتفاع نسبة وفيات الذكور عن اإلانث أن الذكور أكثر استخداما للطرق وادلركبات.  

 انث.كما أهنم أكثر تتهورا وسرعة يف قيادة ادلركبة من اال
 -الوفيات حسب الفئات العمرية:

( يبني كل  4( والشكل)4اختلفت وفيات احلوادث مبنطقة الدراسة حسب الفات العمرية ، واجلدول)
 منهما وفيات احلوادث حسب الفات العمرية.

 8118/8181( الوفيات حسب الفئات العمرية  خالل الفرتة من 4جدول)                      
 الفئة

 
 السىة

اقل مه  -00 سىة00اقل مه  -51 سىة51أقل مه-0

 سىة51

 جملة فبكثر  00 00اقل مه -51

 % عدد %  % عدد % عدد % عدد % عدد

8052 --- -- 8 0.0   0  50.0 -   = 8  0.0 7 05.2 

8050 5  5.1   - -  0  50.0  5   5.1 -  -  1 88.7 

8080 5  5.1 0   50.0  8  0.0 5   52.5 - - 50 51.5 

 500 88 0.0  8 88.7   1 00.0   2 88.7   1 0.0   8 جملة

 2021ادلصدر / اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،               

                                        
 (4دلصدر / اعتمادا على بياانت اجلدول)ا

 8118/8181خالل الفرتة من  ( الوفيات الفئات العمرية4شكل)
( أن رلموع وفيات احلوادث ادلرورية مبنطقة 4( والشكل)4تبني من خالل البياانت الواردة يف اجلدول)     

 45-30% يف الفئة العمرية من 36.6وفاة، منها 22الدراسة يف الفًتة ادلشار اليها سابقا قد بلغ حوايل
سبب ارتفاع الوفيات يف ىذه الفئة إىل أن أغلب ىذه الفئة سنة وىى الفئة ادلنتجة يف اجملتمع ويعزى 

9 
22.7 

36.6 

22.7 
9 

0

20

40

 فبكثر 62 22-62 22-22 22-22 2-22
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15.78 
15.78 

68.42 
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 الىقبزة-االشبرة االشبرة الضوئية -المقهى مقهى الشجرة-كعبم

ميتلكون مركبات وأكثرىم حركة على الطرق، وجاءت الفئة االوىل واالخرية أقل الفئات عرضة لإلصاابت 
 حبوادث ادلرور ىذه الفئات تشمل صغار السن وكذلك كبار السن وىؤالء أقل حركة على الطرق. 

 -وفيات:التوزيع اجلغرايف حلوادث ال
ختتلف أماكن وقوع حوادث الوفيات على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة من مكان آلخر حسب   

( يبني كل منهما 5( والشكل)5التباين ادلكاين للحركة ادلرورية من جهة والسرعة من جهة أخرى واجلدول)
 أماكن وقوع حوادث ادلرور اليت أدت للوفيات مبنطقة الدراسة.

 8118/8181( التوزيع اجلغرايف حلوادث الوفيات خالل الفرتة من 5دول)ج            
 المكبن

 
 السىت

مقهى  -بوابت كعبم

 الشجرة

االشبرة -المقهى

 الضوئيت

 -االشبرة الضوئيت

 الىقبزة

 جملت

 % عدد % عدد % عدد % عدد

8108 -- -- 0 5286 4 80215 5 86280 

8109 8 01258 8 01258 8 05278 7 86284 

8181 0 5286 -- -- 6 80257 7 86284 

 011 09 68248 08 05278 8 05278 8 جملت

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،               
 

 
  

 
 

 (5ادلصدر / اعتمادا على بياانت اجلدول)                                      
 8118/8181( التوزيع اجلغرايف حلوادث الوفيات خالل الفرتة من 5شكل)                  

وادث الوفيات مبنطقة الدراسة يف الفًتة الزمنية ( أن امجايل ح5( والشكل)5يالحظ من استقراء اجلدول)    
شخصا، واختلفت ىذه احلوادث يف أماكن وقوعها  22حاداث نتج عنها وفيات 19ادلذكورة بلغ حوايل 

على الطريق الساحلي حيث جاءت ادلنطقة ادلمتدة من اإلشارة الضوئية على الطريق الساحلي دلفًتق لبدة 
% من امجايل حوادث الوفيات يف ادلنطقة ويعزى سبب ذلك أن 68.42وبنسبة  إىل النقازة يف ادلرتبة األوىل

ىذا اجلزء من الطريق تكون حركة الكثافة ادلرورية فيو أقل من االجزاء األخرى، ابلتايل فإن سائق ادلركبة ىنا 
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 سبئق

 راكب

دلمتد من بوابة  يزيد من سرعتو شلا يسبب يف ارتكاب احلادث ادلروري، ويف ادلرتبة األخرية جاء كل من اجلزء ا
% لكل منهما ويعزى سبب قل 15.78كعام حىت مقهى الشجرة إىل اإلشارة الضوئية دلفًتق لبدة بنسبة 

احلوادث ادلرورية يف ىذين اجلزئيني من الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة إىل قلة السرعة بسبب كثافة حركة 
جود احلفر والتشققات يف الطريق شلا يضطر ادلرور ىنا كما أن الطريق ىنا غري صاحل لالستخدام بسبب و 

 سائق ادلركبة لتتخفض السرعة.
  -االصاابت البليغة:

وىي االصاابت اليت يًتتب عليها وجود عاىة أو إعاقة يف اجلسم، وأحياان أخرى تؤدي إىل فقدان     
وضح كل منهما ( ي6( والشكل)6ادلصاب حياتو بعد فًتة من الزمن يف الغالب ما تكون قصرية، واجلدول)

 االضرار البليغة حلوادث ادلرور مبنطقة الدراسة.
 8118/8181( االصاابت البليغة خالل الفرتة من 6جدول)                      

 جملت مشبة راكب سبئق السىت

 % عدد % عدد % عدد % عدد
8108 9 08275 8 4206 - - 00 88290 

8109 00 88 8 6285 0 8 05 80285 

8181 04 89 8 0626 - - 88 46 

 011 48 8 0 8728 08 7128 84 جملت

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،
 
 
 
  

 (6ادلصدر / اعتمادا على بياانت اجلدول)                             
 8118/8181الل الفرتة من ( التوزيع اجلغرايف حلوادث الوفيات خ6شكل)               

 -( تتتبع احلقائق التالية:6( والشكل)6ميكن من خالل البياانت الواردة يف اجلدول)   
اصابة أو شخصا تعرضوا ال صاابت بليغة جراء  48بلغ امجايل االصاابت البليغة يف منطقة الدراسة حوايل  

% من رلمع االصاابت 70.8وايل حوادث ادلرور، وكانت أغلب االصاابت يف السائقني حيث بلغت ح



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثبمهال عددال ،سببعال مجلدسىت السببعت، الال ليبيب، مصراتت، جبمعت التربيت، لكليت العلميت المجلت                  

Issn :2710- 4141 

  

022 

 

البليغة على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة، ويعزى سبب ارتفاع عدد اصاابت السائقني عن الركاب 
وادلشاة إىل أن أغلب حوادث اليت سجلت مبنطقة الدراسة وجود سائق للمركبة فقط ال يوجد معو راكب 

قليل وابلتتايل سجلت أعلى نسبة يف السائقني، ويف  ىذا من جهة كما أن عدد ادلًتجلني على جانيب الطريق
% 2% من رلموع االصاابت البليغة وجاء يف ادلرتبة الثالثة ادلشاة بنسبة27.8ادلرتبة الثانية الركاب وبنسبة 

 من رلموع االصاابت البليغة على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة.
 -االصاابت البليغة حسب النوع) اجلنس(:

االصاابت البليغة بني الذكور واالانث على الطريق الساحلي ويالحظ أن أعداد الذكور تفوق  تتباين   
( يوضح كل منهما االصاابت البليغة بني الذكور 7( والشكل)7أعداد اإلانث يف كل احلوادث، واجلدول)

 واإلانث مبنطقة الدراسة.
 ( االصاابت البليغة حسب النوع) اجلنس(7جدول)

 
 
 

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،

 (7دول)ادلصدر / اعتمادا على بياانت اجل
 8118/8181( االصاابت البليغة حسب اجلنس خالل الفرتة من 7شكل)                  

( أن نسبة الذكور فاقت نسبة اإلانث يف االصاابت 7( والشكل)7يالحظ من خالل بياانت اجلدول)    
جع % كانت يف االانث، وير  31.3%  من مجلة االصاابت وحوايل68.7البليغة حيث وصلت إيل حوايل

 سبب ارتفاع نسبة الذكور عن االانث إىل أن الذكور أكثر استخداما للمركبات من االانث.

 الىوع

 السىت

 جملت إوبث ورذك

 % عدد % عدد % عدد

8108 7 04258 4 828 00 8829 

8109 01 8128 5 0124 05 80285 

8181 06 8828 6 0825 88 4528 

 011 48 8028 05 6827 88 جملت

68.7 

31.3 
  

 دكور

 اوبث
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  -االصاابت البليغة حسب الفات العمرية:
( يبني كل 8( والشكل)8اختلفت وفيات احلوادث مبنطقة الدراسة حسب الفات العمرية ، واجلدول) 

 منهما وفيات احلوادث حسب الفئات العمرية.
 -( االصاابت البليغة حسب الفئات العمرية:8جدول)                              

 الفئت
 

 السىت

أقل -1

 سىت05مه

اقل مه  -05

 سىت81

اقل مه  -81

 سىت45

 جملت فبكثر  61 61اقل مه -45

 % عدد %  % عدد % عدد % عدد % عدد
8108 0 821 0 821 5 0124 8 628 0 821 00 88 

8109 - - 4 828 7 04.5 8 628 0 821 05 81 

8181 0 821 5 0124 9 0827 4 828 8 628 88 48 

 011 48 0124 5 8128 01 4827 80 8128 01 420 8 جملت

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،               
 

 
 
 
 

 (8دلصدر / اعتمادا على اجلدول)ا                                               
 ( االصاابت البليغة حسب الفات العمرية 8شكل)                              

سنة ىي  45إىل أقل من  30( أن الفئة العمرية من 8( والشكل)8تبني من خالل بياانت اجلدول)    
% من رلموع 43.7تها حوايلالفئة االكثر عرضة لألصباب البليغة على الطريق الساحلي حيث بلغت نسب

 20.8سنة بنسبة  60إىل  45والفئة العمرية من  30إىل  15االصاابت البليغة، يليها الفئة العمرية من 
 0%، وسجلت الفئة من 10.4سنة فأكثر بنسبة  60لكل منهما، وجاءت يف ادلرتبة الثالثة الفئة العمرية 

 طقة الدراسة.% من رلموع االصاابت مبن4.1سنة ما نسبتو 15حىت 
  -التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البليغة:
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11.1 

22.2 

66.5 

 المقهى-كععبم

 االشبرة-المقهى

 الىقبزة -االشبرة

ختتلف أماكن وقوع حوادث االصاابت البليغة على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة من مكان آلخر     
( يبني كل 9( والشكل)9حسب التباين ادلكاين للحركة ادلرورية من جهة والسرعة من جهة اخرى واجلدول)

 حوادث ادلرور اليت أدت لإلصاابت البليغة  مبنطقة الدراسة . منهما أماكن وقوع
 ( التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البليغة9جدول)                         

 
 
 
 

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،                    
 
 
 
 
 

 (9ادلصدر / اعتمادا على اجلدول)                                        
 ( التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البليغة 9شكل)                              

( بلغ امجايل حوادث ادلرور ادلؤدية إىل 9( والشكل)9يالحظ من خالل البياانت الواردة يف اجلدول)   
حاداث مروري وقعت يف اجزاء متفرقة من الطريق الساحلي مبنطقة  36مبنطقة الدراسة حوايلاصاابت بليغة 

% من رلموع 66.5الدراسة حيث سجلت أعالىا يف اجلزء ادلمتد من االشارة الضوئية إىل النقازة بنسبة 
% من 22.2سبة احلوادث، وجاء يف ادلرتبة الثانية اجلزء ادلمتد من مقهى الشجرة إىل االشارة الضوئية بن

مجلة حوادث االصاابت البليغة مبنطقة الدراسة، ويف ادلرتبة الثالثة اجلزء ادلمد من البوابة شرقا حىت مقهى 
% من مجلة احلوادث ادلرورية، كما ميكن االشارة ىنا إىل أن امجايل االصاابت 11.1الشجرة غراب وبنسبة 

 اصابة. 48البليغة ذلذه احلوادث بلغ حوايل 

 المكبن
 

 السىة

مقهى  -بوابة كعبم
 الشجرة

االشبرة -المقهى
 الضوئية

 جملة الىقبزة -ئيةاالشبرة الض

 % عدد % عدد % عدد % عدد

8052 8   1.1 5   8.7 1   50.2  2 88.8  

8050 8  1.1 5 55.5   50 87.7  50  55.5  

8080 -  -  0   2.0  0 81   58   00.5 

 500  00 00.1  85  88.8  2  55.5   5 جملة
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59.4 

1.7 

 سائق 37.1

 مشاة

 راكب

 -ت البسيطة:االصااب
ىي تلك االصاابت اليت يشقى منها صاحبها يف أايم قليلة كاخلدوش واجلروح البسيطة الناجتة عن     

احلادث ادلروري، وىذه احلوادث األقل ضررا بشراي من حيث العدد على الطريق الساحلي ويعزى سبب 
الزائدة من قبل سائق ادلركبة ذلك إىل أن أغلب احلوادث ادلرورية تقع على ىذا الطريق بسبب السرعة 

وابلتايل فإن أغلب احلوادث اليت تقع على ىذا الطريق أضرارىا البشرية إما أن تكون الوفيات أو االصاابت 
( يوضح كل منهما االصاابت البسيطة مبنطقة الدراسة يف الفًتة الزمنية 10( والشكل)10البليغة، واجلدول)

 ادلشار إليها سابقا.
 8181-8118ابت البسيطة مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من ( االصا11جدول)

 جملة مشبة راكب سبئق السىة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
8052 0 2.50 0 50.8 - - 0 85.0 

8050 50 87 8 1.5 - - 58 08.5 

8080 0 85.0 0 50.8 5 5.7 50 50.0 

 500 07 5.7 5 07.5 51 10.5 88 جملة

 2021كتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،ادلصدر/ اعتمادا على م
 
 
 
 
 
 (10ادلصدر اعتمادا على اجلدول)                                           

 ( االصاابت البسيطة مبنطقة الدراسة 11شكل)                                
 

  اضرار اإلصاابت البسيطة على الطريق ( أن امجايل10( والشكل)10يالحظ من استقراء اجلدول)     
% يف السائق للمركبة وحوايل 59.4اصابة منها حوايل  37الساحلي مبنطقة الدراسة بلغت حوايل 

% يف ادلشاة ويرجع قلة عدد االصاابت البسيطة مقارنة ابإلصاابت االخرى 1.7% يف الركاب و37.1



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثبمهال عددال ،سببعال مجلدسىت السببعت، الال ليبيب، مصراتت، جبمعت التربيت، لكليت العلميت المجلت                  

Issn :2710- 4141 

  

022 

 

ىذا الطريق وأن اغلب احلوادث ادلرورية ىنا النامجة  إىل أن السرعة ىي السبب الرئيس حلوادث ادلرور على
 عن السرعة اصاابهتا يف الغالب إما الوفيات أو اإلصاابت البليغة.

 اانث(  -)ذكور -االصاابت البسيطة حسب اجلنس:
تتفاوت االصاابت البسيطة  بني الذكور واالانث على الطريق الساحلي ويالحظ أن أعداد الذكور تفوق    

( يوضح كل منهما االصاابت البسيطة بني 11( والشكل)11الانث يف كل احلوادث، واجلدول)أعداد ا
 الذكور واالانث مبنطقة الدراسة.

 اانث( -)ذكور -( االصاابت البسيطة حسب اجلنس:11جدول)                           
 

 
 
 
 

 2021ادلصدر/ اعتمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،

 (11ادلصدر/ اعتمادا على اجلدول)                                          
 اانث( -)ذكور -ت البسيطة حسب اجلنس:( االصااب11شكل)

 37( أن امجايل عدد االصاابت البسيطة بلغ حوايل:11( والشكل)11يالحظ من استقراء اجلدول)    
اصاابت  6% من مجلة االصاابت البسيطة، وحوايل:83.7اصابة يف الذكور وبنسبة 31اصابة، منها حوايل

 الىوع

 السىة

 جملة إوبث ذكور

 % عدد % عدد % عدد

8052 7 52.0 8 1.5 0 85.0 

8050 55 80.7 5 8.7 58 08.5 

8080 50 01.5 0 2.50 50 50.8 

 500 07 50.0 0 20.7 05 جملة

83.7 

16.3 

 ذكور

 اوبث
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8.9 

24.3 

24.3 

32.4 

8.9 
2-22 

22-22 

22-22 

22-62 

 فبكثر 62

يطة على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة، ويعزي % من مجلة االصاابت البس16.3يف االانث وبنسبة 
 سبب ارتفاع نسبة الذكور عن االانث أن الذكور أكثر استخداما للمركبات والطرق. 

 -االصاابت البسيطة حسب الفئة العمرية:
خيتلف عدد االصاابت البسيطة حسب الفئات العمرية على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة،   

 ( يوضح كل منهما االصاابت البسيطة حسب الفئات العمرية مبنطقة الدراسة.12كل)( والش12واجلدول)
 -( االصاابت البسيطة حسب الفئة العمرية:18جدول)                                 

            
 
 
 

 2021تمادا على مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،ادلصدر/ اع

 
 
 
 
 

                     
 (12ادلصدر اعتمادا على اجلدول)                                       

 ( االصاابت البسيطة الفئات العمرية18شكل)                                      

( أن امجايل عدد االصاابت البسيطة مبنطقة الدراسة بلغ 12( والشكل)12تبني من اجلدول)    
% من 32.4سنة ادلرتبة األوىل وبنسبة  60إىل  45اصابة ، حيث سجلت الفئة العمرية من  37حواليت:

عاما  45إىل  30والفئة من  30إىل  15مجلة االصاابت البسيطة مبنطقة الدراسة، يليها الفئة العمرية من 

 الفئة
 

 السىة

أقل -0

 سىة51مه

اقل مه  -51

 سىة00

اقل مه  -00

 سىة51

 جملة فبكثر  00 00اقل مه -51

 % عدد %  % عدد % ددع % عدد % عدد

8052 5   8.7 --  -  0 2.0  0  2.0 5  8.7 0 85.0 

8050  -    1  50.1 5   8.7  5 50.2  8 1.5  58 08.5 

8080 8   1.5 5  50.2   1  50.1 1  50.1 -   50 50.8 

 500 07 2.0  0 08.5    58 85.0   0  85.0  0 2.0  0  جملة
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53.6 

32.1 

14.2 
0
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 الىقبزة-االشبرة االشبرة-المقهى المقهى-كعبم

% لكل منهما، وجاءت كل من الفئة العمرية األوىل والفئة العمرية األخرية يف 24.3رتبة الثانية بنسبة يف ادل
 % لكل منهما.8.9ادلرتبة الثالثة بنسبة 

 -التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البسيطة:
ي مبنطقة تتفاوت أماكن وقوع حوادث ادلرور اليت أدت إىل وقوع اصاابت بسيطة على الطريق الساحل 

( يبني كل منهما التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت 13( والشكل)13الدراسة من مكان ألخر واجلدول)
 البسيطة مبنطقة الدراسة.

 ( التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البسيطة13جدول)
                     

 

 2021ى مكتب ادلرور والًتاخيص اخلمس، بياانت غري منشورة،ادلصدر/ اعتمادا عل
 
 
 
 
 
 

 (13ادلصدر / اعتمادا على اجلدول)                                              
 ( التوزيع اجلغرايف حلوادث االصاابت البسيطة13شكل)

لدراسة بلغ امجاليها ( أن حوادث االصاابت البسيطة مبنطقة ا13( والشكل)13لوحظ من اجلدول)    
حاداث، اختلفت أماكن وقوعها على الطريق الساحلي مبنطقة الدراسة، جاء اجلزء ادلمتد من  28حوايل:

% من مجلة حوادث االصاابت 53.6بوابة كعام شرقا حىت مقهى الشجرة غراب يف ادلرتبة األوىل وبنسبة

 المكبن

 

 السىة

مقهى  -بوابة كعبم

 الشجرة

االشبرة -المقهى

 الضوئية

 -االشبرة الضوئية

 بزةالىق

 جملة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

8052  5   55.8  8    7.5 5     0.1  7   81  

8050 0    85.5  - -   8   7.5   2   82.0   

8080 1   57.2  7 81   5   0.1   50   50.5    

 500 82 55.8   5    08.5  0    10.0 51  جملة
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ة شرقا حىت االشارة الضوئية دلفًتة لبدة غراب البسيطة، ويف ادلرتبة الثانية اجلزء ادلمتد من مقهى الشجر 
% من مجلة حوادث االصاابت البسيطة ، وسجل اجلزء ادلمتد من االشارة الضوئية دلفًتق 32.1وبنسبة

% من مجلة حوادث اال صاابت البسيطة مبنطقة 14.2لبدة شرقا حىت النقازة غراب يف ادلرتبة االخرية وبنسبةة
 الدراسة
  -النتائج:

واقع ما مت التعرض إلية من مواضيع ختص موضوع الدراسة ومن خالل حتليل البياانت اجملمعة، فقد  من    
مت التوصل جملموعة من النتائج اليت أيدت أغلب الفرضيات، واليت مبوجبها مت التوصل جملموعة من التوصيات 

لفعال للحد من النزيف وادلقًتحات إن أخذت بعني االعتبار من قبل صناع القرار سيكون ذلا الدور ا
 -الدموي على الطريق الساحلي والذي ابت يهدد اجلميع، ىذه النتائج ىي:

لوحظ من خالل تقسيم الطريق إىل ثالثة أجزاء، أن اجلزء ادلمتد من االشارة الضوئية دلفًتق لبدة شرقا -1
صاابت البليغة حثى النقازة غراب ىو اجلزء األكثر خطورة ودموية حيث سجلت فيو أغلب حوادث اال

 والوفيات.
 اثبتت الدراسة أن العامل البشري وادلتمثل يف السلوكيات اخلاطئة السبب الرئيس حلوادث ادلرور.-2
 وجود تفاوات يف عدد احلوادث وعدد االضرار البشرية بني سنوات الدراسة.-3

 -التوصيات:
رلموعة من ادلقًتحات والتوصيات إذا  من خالل ما مت عرضو من نتائج مت التوصل إليها  تضمنت الدراسة  

 -ما مت أخذىا بعني االعتبار ستسهم يف حلحلة قضااي ادلرور على الطريق الساحلي ، ىذه التوصيات ىي:
 الوقوف على النقاط السوداء الرئيسة على الطريق ومعاجلة اسباهبا ووضع حلوال جذرية ذلا.-1
تباره الشراين الرئيس الذي يربط مجيع مناطق البالد العمل على صيانة وتوسعة الطريق الساحلي ابع-2

 بعضها.
التشديد على تطبيق القوانني ادلرورية على ادلخالفني آلداب وقواعد السري على الطرقات وخصوصا -3

 ادلتهورين منهم واليت تعد ادلشكلة الرئيسية ألغلب احلوادث.
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طبيق القوانني على ادلخالفني آلداب ادلرور العمل على تكثيف دورايت ادلرور على الطريق الساحلي وت-4
 على الطريق الساحلي.

وضع سيارات االسعاف يف أماكن متفرقة على جانيب الطريق الساحلي وبشكل دوري إلسعاف مصايب -5
 احلوادث ادلرورية. 

 -قائمة ادلراجع:
ورة، جامعة طرابلس، كلية أمحد الصغري، دمحم، تطور حركة ادلرور مبدينة طرابلس، رسالة ماجستري غري منش-1

 .1993اآلداب، 
أمبارك، عبدالقادر علي، احلد من انتشار حوادث الطرق، حبث مقدم إىل الندوة العلمية حلوادث الطرق -2

 .2001وأاثرىا االقتصادية واالجتماعية،طرابلس
عربية، جدعان، خريي سعد، اعتبارات السالمة يف حوادث ادلرور بنسبة ختطيط ادلدن، ادلدينة ال-3

 .1990الكويت، 
غليليب، خالد حسني، حبث االضرار البشرية حلوادث ادلرور على الطريق الساحلي ببلدية زلينت، رللة  -4

 .2017كلية اآلداب، اجلامعة االمسرية، زلينت،
أبومدينة، حسني مسعود، حبث بعنون حوادث الطرق يف بلدية مصراتة، رللة كلية الًتبية، جامعة -5

 .2017دد السابع،مارسمصراتو، الع
راضي، عبدادلعطي السيد، األاثر االقتصادية حلوادث ادلرور، مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف، -6

 .2008الرايض، 
عرييب، نورالدين، حوادث الطرق)حجم ادلشكلة وطرق الوقاية( حبث مقدم إىل ندوة حوادث ادلرور -7

 .2005وأاثرىا االقتصادية واالجتماعية، طرابلس، 
 
 
 


