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  مقدمة 

تؤكد التجارب العالمية على أهمية تطوير قطاعات النقل الجماعية وتنظيمها الرتباطها بالتطور         

الحياة الحديثة  أوجه  حيويا في مختلفالحضري و العمراني للدول، حيث يلعب قطاع النقل دورا 

نتيجة العتماد السكان و األنشطة االقتصادية بصورة متزايدة على التطور في خدمات النقل، لتحقيق 

متطلبات النقل و التنقل لألفراد و البضائع، فإذا كان هذا القطاع فعاال فيمكن القول أن تلك المدينة 

  . مل الرئيسي الذي يؤثر على البنية التحتية للمدينةمتقدمة بصورة جيدة ألن النقل هو العا

ويعد النقل بمثابة الشريان الحيوي في المنظومة الحضرية، حيث يلعب دورا أساسيا في هيكلة المجال 

العمراني، بل يعتبره البعض المنظومة الحضرية بعينها، و لهذا البد من األخذ في االعتبار أبعاده 

  . االجتماعيةالعمرانية و االقتصادية و

وال شك في أن التضخم الحضري الذي شهدته المدن و بخاصة العواصم و المدن الكبرى 

خالل السنوات األخيرة جاء نتيجة لتطور وسائل النقل البرية و الجوية و البحرية، حيث اختفت تدريجيا 

يطها و استقطاب الوسائل التقليدية التي كانت تستخدم خالل القرن العشرين، ومع توسع المدن وتخط

الهجرة القادمة من المجتمعات الريفية، شقت الطرق الواسعة، ونظم سير المرور، وأصبحت السيارة 

تشكل نمطا حياتيا مألوفا ال يستغنى عنه لضخامة المدن وتوسعها، كما أن وجود السيارة أطلق العنان 

االنتشار الحضري تسير على وتيرة  لتضخم المدينة، فأخذت دورة التفاعل المتبادلة بين المرور وسهولة

متصاعدة، فقد أصبح المرور في شوارع العواصم و المدن و حتى القرى يعاني من إشكاليات االزدحام 

و الفوضى و الضوضاء، والسبب الرئيسي لكل هذه المشاكل الحضرية  زيادة ملكية السيارة الشخصية 

  .واالستعمال الغير رشيد لها
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حاجة إلى وجود الكثير من السياسات والوسائل المسيرة ألمور التنقل في ومن خالل ذلك ظهرت ال

  .  الوسط الحضري، وذلك للحد من تأثير استخدام السيارة الشخصية

في الجزائر و كباقي دول العالم الثالث، فالمدن من إنتاج استعماري محض بنيت لمدة و لعدد 

كن الذي تحتويه، فاستجابة لهذا الوضع الذي بدأت معين من السكان كشبكة الطرق الموجودة فيها و الس

منه الجزائر، نقل جماعي ضعيف، خصوصا بعد الفوضى التي اعترت قطاع النقل منذ 

م، بالمقابل تهافت السكان إلى ملكية السيارة الشخصية التي 1988سنة ) خوصصة قطاع النقل(تحريره

  .الك السيارة في الجزائر سيارة لسبعة أشخاصأصبحت الوسيلة الرئيسية لتنقالتهم، فحاليا نسبة امت

ومن المدن الجزائرية العشر الكبرى مدينة باتنة، وهي األخرى عانى قطاع النقل بها الكثير منذ 

  تحريره ، فتحولت خدمات النقل من خدمة عمومية إلى خدمة تجارية في ظل غياب الرقابة والمتابعة، 

نقل الجماعي إلى إجبار السكان على استخدام السيارة وقد أدى النقص في موارد و إمكانيات ال

الشخصية، كما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث، مما خلق مشاكل كبيرة في الوسط 

  .الحضري

 :إشكالية الدراسة  -  أ

إن القابلية الكبيرة للتحرك والمرونة التي وفرتها السيارة الشخصية قد شجعت و مكنت من نشوء 

الحضري للمدن واتساع مناطق العيش على ضواحي المدينة، فكانت نتيجة ذلك  ظاهرة التمدد

التزايد الكبير و الملحوظ في ملكية السيارات الشخصية بما يفوق قدرة شبكات الطرق المتاحة 

  .إلى وجود الكثير من المشاكل الحضريةبالعواصم و المدن الكبرى، 

  :اسةه الدرتوعليه يمكن طرح اإلشكالية العامة لها
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إلى زيادة استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري  الرئيسية التي أدت الدواعيما هي  

  لمدينة باتنة؟ 

  :التالية وفي إطار هذا السياق يمكن طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية

  لك؟ ذكيف تطور استعمال السيارة وما هي العوامل المساعدة على * 

  مة عن استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري؟ما هي أهم اآلثار الناج* 

  ما واقع ثقافة أفراد مدينة باتنة في استعمال السيارة الشخصية؟* 

  :فرضيات الدراسة -ب

  :لإلجابة على إشكالية الدراسة و تساؤالتها الفرعية صيغت الفرضيات التالية

و الزيادة الديمغرافية و تعدد األنشطة  المدن التساعالزيادة في استعمال السيارة الشخصية هي ناتج * 

  االقتصادية و االجتماعية و الثقافية؛

  ملكية السيارة الشخصية؛ جيد ومتطور يحد من النقل الجماعي توفير* 

  استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري له آثار اقتصادية و اجتماعية و كذلك آثار بيئية؛* 

   .ة نحو استعمال السيارة الشخصية وسط المدينة، و حب ملكيتهثقافة أفراد مدينة باتنة متجه* 
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  :أهداف الدراسة - ج

  :ذه الدراسة و اإلشكالية المطروحة التي نسعى من خاللها تحقيق األهداف الكبرى التاليةمن خالل ه

و األثر الذي أبرزته أثناء  محاولة معرفة أصل بداية ظهور السيارة وكيفية تطور استعمالها، *

  هورها؛ظ

  التعريف بالعوامل األساسية التي تجعل الفرد يتجه نحو ملكية السيارة الشخصية؛* 

  التعريف بأهم اآلثار الناجمة عن االستعمال المتزايد للسيارة الشخصية؛* 

  األساسي لمشاكل الوسط الحضري؛ المسببالوقوف إلى أن السيارة الشخصية هي  *

أي محاولة قدر المستطاع التقليل من استعمالها  السيارة الشخصية،توعية و ترشيد الفرد في استعمال  *

  .إذا أمكن ذلك

  :أهمية الدراسة -د

متى و أينما أردنا دون ضوابط له  "رشيدالغير "عقالني للسيارة الشخصية  الاالستخدام غير 

حوادث  اقة،االستهالك المتزايد للط اثر كبير في االختناقات المرورية، الضوضاء، التلوث البيئي،

و غيرها من اآلثار الناجمة عن االستعمال المتزايد للسيارة ... ،المكاني المرور و استهالك الحيز

  .الشخصية

ه الظاهرة التي معظم الناس ال يعيرونها ذا تتجلى أهمية الدراسة في حداثة االلتفات إلى هذفي ظل ه

توجه نحو العقالنية و الرشاد في استعمال أهمية، كما أن أهمية الدراسة تبرز في كونها تسعى إلى ال

  .السيارة في الوسط الحضري
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  :منهج الدراسة -ه

بغيت اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع و تحليل أبعاده و اإلجابة على اإلشكالية 

  المطروحة،

بعض، حيث وبناءا على طبيعة الموضوع تم االعتماد على عدد من المناهج العلمية المكملة لبعضها ال 

جاء المنهج الوصفي الذي يستند إلى الوصف الدقيق و التفصيلي للظواهر الطبيعية و االجتماعية وصفا 

لك من أجل تحليل البيانات و المعلومات ذكميا و نوعيا، كما تم االعتماد على المنهج التحليلي و 

هجين االستنباطي و لك تم استخدام المنذالمتوفرة عن الموضوع محل الدراسة، باإلضافة إلى 

، حيث يسمح األول بالحكم على الجزيئات انطالقا من الكليات، والثاني ينطلق من الجزء في االستقرائي

  .الحكم على الكل

  :هيكل الدراسة-و

لدراسة الموضوع دراسة وافية، ولإلجابة على إشكالية الدراسة واإلحاطة بتساؤالتها الفرعية و 

  .لك مقدمة و تليهم خاتمةذولنا الموضوع في ثالث فصول تسبقهم في اختبار فروضها المصاغة، تنا

يتناول الفصل األول تطور استعمال السيارة و يتم عرضه في ثالث مباحث أساسية، األول بعنوان 

التطور التاريخي للسيارات، والثاني عوامل تطور استعمال السيارة الشخصية، و المبحث الثالث تطور 

  .جزائرحظيرة السيارات بال

أما الفصل الثاني يعرض اآلثار الناجمة عن استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري، 

  .لك في مبحثين، األول اآلثار االقتصادية االجتماعية، والثاني اآلثار البيئيةذو
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 و 
 

أما الفصل الثالث فهو عبارة عن دراسة ميدانية تتناول استطالع آراء األفراد بمدينة باتنة  

لك للتعرف على وسيلة النقل المستعملة لتنقالت اليومية، والوقوف ذتعمال السيارة الشخصية، وحول اس

على ثقافة أفراد المدينة في استعمال السيارة الشخصية ، وصوال إلى مجموعة من التوصيات و 

  . اقتراحات للحد من استعمال السيارة في الوسط الحضري
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  تطور استعمال السيارة:الفصل األول

فهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي كائن يعطي  في القرن العشرين، األمور أهمتعتبر السيارة من 

  .صورة تصرف الناس في المجتمع

ري من حيث مرونة الحركة، كما تصلح للمسافات وسائل النقل الب أكثرفيعد النقل بالسيارات 

تنافس جميع  فإنهامجرى مائي، ومن ثم  أوال يرتبط تشغيلها بخط سكة حديد  إذ، القصيرة والمتوسطة

  .تتكامل معها جميعا أنهافي  اإلضافية، مع ميزتها األخرىوسائل النقل 

 هاصية كوسيلة تنقل باعتبارا تطور غير محدود الستعمال السيارة الشخذفالمالحظ في عصرنا ه

ظهورها؟ وما  منذ ما هي أهم تطورات السيارة إذن.و جمال شكلها بأدائهاا لإلعجاب ذإنشاء تكنولوجي وه

  هي أهم العوامل التي تجعل استعمال السيارة في تزايد مستمر؟

التاريخي للسيارات ه الدراسة ليتناول بشكل عام التطور ذا التساؤل يأتي الفصل األول لهذهولإلجابة على 

  :ثالث مباحث إلىا الفصل ذوعليه تم تقسيم ه و كذلك أهم عوامل تطور استعمال السيارة الشخصية،

  .للسياراتالتطور التاريخي : المبحث األول

  .عوامل تطور استعمال السيارة الشخصية :المبحث الثاني

  .تطور حظيرة السيارات بالجزائر: المبحث الثالث
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  التطور التاريخي للسيارات:لاألو المبحث

، رغم اإلنسانالفعاليات التي مارسها  أقدمالتعامل مع موضوع النقل تاريخيا يشكل  إن

استخدام الحيوانات، و وسائل النقل البرية و  أونفسه  اإلنساناقتصارها لفترة طويلة على حركة 

  .ع السيارةالبحرية الحقا، لكن التطور الرئيسي في مسألة النقل حصل بعد اخترا

ا المبحث إلى قسمين؛ الخلفية التاريخية للنقل و أهم األحداث البارزة في تاريخ ذتم تقسيم ه وعليه

   . السيارات

  فية التاريخية للنقللالخ:المطلب األول

   :النقل قبل القرن العشرين -أوال

دى البعد من مكونات نسق الحياة الذي يتع األساسيالنقل يعتبر العنصر الرئيسي والمكون 

المتعلق بتقديم وسيلة التنقل انه ذلك النشاط الخاص و الخدمة االجتماعية و االقتصادية و صناعية 

و طاقته الذاتية  اإلنسانعلى قدرة  أساسافكان النقل قبل الثورة الصناعية يقوم  كاملة بكل نشاطاتها،

 ،)يادجاللعربات التي تجرها و بعد ذلك ا األحصنةالجمال و (استخدام الحيوانات أوسواء بالمشي 

خدام جذع الشجرة الذي يتم دحرجته على الخطوات في طريق تطوير النقل البري است أولىوكانت 

مسافات قصيرة ثم ظهرت العجالت لتنشأ فوقها العربات التي استلزمت قيام الطرق و  إلى األرض

من قاموا ببناء  أولة الرومان هم طويلة، وفي الحقيق لمسافاتاالنتقال  لإلنسان أتاحتمهيدها، مما 
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 تدهورتعسكرية ولكن عند انهيار الدولة الرومانية  األغراضشبكة من الطرق وذلك لخدمات 

   1.حد كبير إلىشبكة الطرق و انكمشت 

على صعيد النقل المائي فقد تطور فن المالحة من االعتماد على التيارات المائية والتجديف و  

سفن الشراعية، وقد استعمل الصينيون القنوات والسدود منذ القرن الثامن اليدوي إلى استعمال ال

لتربط مدينة نيويورك بمدينة تروي  م1825وفي الواليات المتحدة أنشئت قناة إيري عام ، الميالدي

عن طريق نهر هدسون ومنها إلى مدينة بافالو ومناطق البحيرات في الوسط الغربي األمريكي الذي 

األسواق والمصانع الكبرى في شمال الواليات المتحدة ووفرت وسيلة رخيصة لنقل  ارتبط بذلك مع

ربطت بين  التي م1869وال ننسى قناة السويس في مصر التي أنشئت أيضا عام ،المواد والسلع

وحركة التجارة البحر األحمر مع البحر األبيض المتوسط والتي اعتبرت نقطة تحول في عالم النقل 

، هذا باإلضافة إلى أن تطورت السفن الشراعية وتم استعمال المحرك البخاري لشرقبين أوروبا وا

م  سجل فيها اختراع المحرك البخاري وتم تطويره 1800وفي  ،في السفن في القرن التاسع عشر

في الواليات  م1830وقد تم إنشاء أول خط سكك حديد عام  م،1830-م1814لحقا في ما بين سنتي 

جميع أنحاء شرق وخالل ثالثين عاما تم بناء شبكة من السكك الحديدية في  ،يةالمتحدة األمريك

م 1869عام ، وكان أول خط يخترق القارة األمريكية من الشرق إلى الغرب الواليات المتحدة

كانت هناك خمسة خطوط حديدية كبرى تصل  م1900، وبحلول عام وسمي خط يونيون باسيفيك

دائرة حكومية خاصة  م1877وقد أنشئت عام ، تحدة بالشواطئ الغربيةالشاطئ الشرقي للواليات الم

لإلشراف على النقل والتجارة عبر الواليات المتحدة وكانت مسؤوليتها تنظيم النقل بالسكك الحديدية 

أما وتأكيد الخدمة الحسنة للمستهلك،  ومراقبته وتسعيره وضبط المنافسة ومراقبتها بين شركات النقل
                                                        

  1 احمد الجالد، اآلفاق التخطیطیة ألنماط النقل السیاحي، عالم الكتب، القاھرة، 2003، ص.34.
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ول العربية فإن موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب جعلها تمتلك شبكات نقل بالنسبة للد

ق م وإلى عهد الرومان الذين قاموا بتطوير شبكة من الطرق البرية  3500واسعة منذ عام 

وبعدها كان الفتح اإلسالمي الذي استعمل تلك الشبكات وطورها وحسنها ووسعها لربط  والقنوات،

بية بكافة أرجاء الدولة اإلسالمية حيث كان أهم أهداف النقل آنذاك تسهيل عملية السفر الجزيرة العر

ل إدارة الحكم اإلسالمي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للحج والزيارة والتنقل بين المدن لتسهي

   1.والتجارة

   :النقل في القرن العشرين -ثانيا

ديدية وتطورت بشكل كبير ومما ساعد على وفي القرن العشرين زاد انتشار السكك الح

استمرارية استعمالها اختراع محرك الديزل والكهرباء حيث استعمل ألول مرة في والية نيوجيرسي 

وكانت ذروة ، أوهايوكما تم تشغيل أول نظام تحكم مركزي لحركة القطارات في والية  1925عام 

، وفي السنوات التالية للحرب كان مية الثانيةشحن خالل الحرب العالاستعمال القطارات للركاب وال

ر سا بمحركات تسي/كم 160-145هناك عدد كبير من قطارات الركاب يسير بسرعة تتراوح بين 

، كما أدخلت التقنيات الخاصة بوسائل الراحة للمسافرين وتكييف بقوة البخار والديزل والكهرباء

ا ساعد أيضا في سالمة عمليات التشغيل ، وممخل القطارات ومكنة أعمال الصيانةالهواء دا

، وفي الستينات وصلت السرعة إلى أكثر من ا استعمال الالسلكي في االتصاالتوكفاءته

سا في الواليات المتحدة، ووصل /كم 300كما في قطار تاكيدو في اليابان وسرعة  ،سا/كم190

 بين باريس وليون ومرسيليا، ي يربطسا والذ/كم 322الرقم القياسي للقطار الفرنسي ميسترال إلى 

وفي الدول العربية تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية وهو خط الحجاز الذي يربط بين دمشق 
                                                        

  1ولیام و.ھاي، مقدمة في ھندسة النقل، ترجمة سعد عبد الرحمان-أنیس عبد اهللا التنیر،ص ص ص.26،22،21.
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بل حتى نهاية القرن ( م1970حتى عام  م1920وتعتبر الفترة من عام ، وعمان والمدينة المنورة

رية بدور أساسي خاصة هي عصر السيارات حيث قام خاللها النقل بواسطة الطرق الب) شرينالع

أصبح  1935في الواليات المتحدة األمريكية حتى أطلق البعض عليها أمة على عجالت، ففي عام 

  1.تقريبا االتجاهاتال بالسيارة عبر البالد وفي جميع من الممكن االنتق

 

كما أحدثت الوكاالت والهيئات الخاصة بالطرق والتي ركزت نشاطها على الطرق في المناطق 

يفية لرفع مستواها وزيادة طاقتها االستيعابية للمرور، وذلك بالتوافق مع التركيز على المناطق الر

الحضرية أيضا التي زادت النسبة السكانية فيها كثيرا وتحول الناس فيها من النقل العام إلى استخدام 

عليه،  السيارات الخاصة، حيث تضاعف عدد الرحالت بواسطة السيارة ثالثة أضعاف ما كانت

وبعد ذلك تطورت صناعة السيارات بشكل كبير حتى غدت وسيلة النقل الخاصة والعامة األكثر 

استعماال في العالم لنقل الركاب والبضائع، وبذلك أدخلت التحسينات الكثيرة على تصميم وإنشاء 

  .ع نقلهاالطرق البرية بما يتوافق مع تطور السيارات وأوزانها وسرعاتها والحموالت التي تستطي

   :سياسة النقل في القرن الحادي و العشرين - ثالثا

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين نمو غير مسبوق في عدد سكان العالم، وقد كان       

مع تزايد درجات الفقر و البطالة و حيث زادت نسبة سكان الحضر  اغلب النمو في الدول النامية،

ظلت تسير متزامنة مع التحول نحو عالمية االقتصاد و الثروات ه التطورات ذه ،مشاكل البيئة

التكنولوجية القائمة على قاعدة االلكترونيات و التي أدت إلى تغييرات كبيرة في تنظيم العمل 

  .التجاري على مستوى العالم
                                                        

.27، 25.ھاي، مرجع سابق، ص.ولیام و  1  
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ن سنة الخمسي أو األربعينا نظرنا عبر ذكما أن قطاع النقل لم يكن بعيد التغيرات حيث انه إ       

  قد  التقدم التكنولوجي الواسع في وسائط النقل أنا القطاع و ذالماضية نجد هناك تغيرات هامة في ه

أدى إلى تضاؤل الخطوط المالحية لسفن الركاب عبر القارات و إحاللها بالطائرات، و سفن 

كبيرة البضائع العامة أصبحت تفسح الطريق لسفن الحاويات و ظهرت الشاحنات ذات الحمالت ال

عبر المسافات الطويل  الحفالت المحسنة أصبحت تأخذ جزء غير يسير من نقل البضائع و الركابو

األساسية  تالبنيا تمن السكة الحديدية و نتيجة التطور في وسائل النقل البري الحضري فقد تدهور

 1.و تلوث الهواء للطرق داخل المدن و تزايد اختناقات الحركة

  داث البارزة في تاريــخ السيــاراتاألح :المطلب الثاني

  :مفهوم السيارة و أهم االختراعات في تاريخها –أوال 

    Automobile:      ةالسيار-أ 

يوناني يعني ذاتي   autoإلى أصلين، فالقسم األول من الكلمة automobileيعود أصل كلمة      

، ظهر هذا )ذاتي الحركة(ك متحر: التيني و يقصد به mobilis  أو mobileو القسم الثاني 

و هو في  ،، و يعني في ذلك الوقت المركبات الحديثة التي تسير دون أحصنةم1861المصطلح عام 

سيارة و قد تكون أيضا باخرة ( ذلك الوقت صفة تخص بها كل مركبة أو وسيلة نقل تعمل بمحرك 

صالت ذوات المحرك  ، مجموعة وسائل الموام1890و تعني هذه الكلمة منذ عام  ،)أو سفينة

  2.بالعجالت و التي تمكن اإلنسان من التنقل برا

                                                        
  1 شريف محمد ماهر، تخطيط النقل و سياساته:الفعاليات وعوامل الجدارة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2006، ص.235.  

2 Musée National de l’automobile - Collection Schlumpf, HISTOIRE DES SCIENCES & DES 
TECHNIQUES, Service Educatif & Culturel des Musées de Mulhouse, p.1. 



تطور استعمال السيـارة :                                                الفصـل األول
   
 

8 
 

مكن حلول القرن التاسع عشر اإلنسان من تحقيق حلمه الغابر أال و هو التنقل بسرعة أكثر        

فإذا كانت السكك الحديدية تبقى وسيلة النقل الجماعية، فإن السيارة ظهرت بسرعة ، و لمسافات أبعد

ان التحرك و التوقف ـدور اإلنســح بمقــنقل فردية أو عائلية، فبفضلها أصبفائقة كوسيلة 

سنة بقليل، أثمر صبر المصنعين  100ففي ظرف أكثر من  ،واستئناف السير كما يروق له

و كذا خيالهم الواسع، فانتقلوا من تصنيع العربات البخارية إلى  مالمهندسين و عبقريتهم و إبداعهو

  .الحالية السيارات السريعة

  :التسلسل الزمني لالختراعات المهمة في تاريخ السيارة-ب

   1:كانت للرواد األوائل في اختراع السيارات محاوالت عديدة ترتبت عنها نتائج متباينة

    .سا/كم4  رية، حيث زودها بأسطوانتين بسرعةطور كينيو المركبة البخا: م1760

  .محرك يعمل بغاز االستضاءةراع عن حاز لونوار على براءة االخت: م1860

اإلدخال و الكبس و التمدد : مانبو دو روشا ينشر مذكرة حول الدورة رباعية األز: م1862

  .االنفالتو

  .أو طرازا أوليا عن محرك رباعي األزمنة اقدم األلماني نيكوالس أوتو نموذج: م1876

أنجز قوتليب ديملر سيارة  صنع كارل بنز مركبة ثالثية العجالت تعمل بالبترول و كذا: م1886

  .ذات أربعة عجالت

مثلت لويز سارازان، ديملر في فرنسا و باعت بترخيص من هذا األخير محركات لشركة : م 1888

  .بانهارد شراكة صناعية عابرة للحدود مع تجارية ألمانية، كما أقام هذا األخير

                                                        
1 Ibid. p1. 
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  :تطور استعمال السيارة -ثانيا

  :البدايات األولى للسيارات- أ

  م1893منذ وجودها إلى غاية  -1- أ

 -بوتون - أمثال دي ديون(أدخل المصنعون األوائل تعديالت حسنة على المحرك البخاري 

في فرنسا بانهارد و لوفاسور و بيجو، في (أو محرك البنزين) ترباردو، آميدي بولي و ساربولي

  . سيارة على مركبة تبدو عربة يجرها حصان أكثر منها)  ديملر، بينز: ألمانيا

فبيجو مثال، كان يصنع دراجات و يستعمل تجربته الخاصة في هذا المجال من أجل تطبيقها على 

  1.المركبات األولى

  :السيارة تأخذ أشكاال أصيلة و خاصة: م1918م إلى 1893 من -2- أ

   2:في هذه الفترة، نجح مهندسون و حرفيون مؤهلون في 

يحة أكثر مع حماية السائق و المارة من  مختلف العوامل ابتكار مركبات أوسع من الداخل، و مر *

أعلى هيكل  ،الجوية غير المألوفة، فيالحظ في تلك المركبات وجود السقف الصلب أو الممكن رفعه

  ؛السيارة و كذا الزجاج األمامي

استبدال دواليب القضبان المحاطة بالحديد بعجالت قضبانية أو إطارات عجالت مصنوعة من  *

   ؛)صفيحة من حديد أو فوالذ(لة المطي

   .زيادة  قدرة المحركات*

  

  
                                                        

1 Musée National de l’automobile - Collection Schlumpf, op cit, p.2.   
2 Ibid. p.2. 



تطور استعمال السيـارة :                                                الفصـل األول
   
 

10 
 

  :ملك السيارات وردـهنري ف -3- أ

سماء كثيرة لصانعي أجاءت السيارة إلى الواليات المتحدة األمريكية من أوروبا، وبدأت تظهر 

  .ه األسماء هنري فورد في تدرويتذالسيارات ومن أهم ه

لصنع السيارات في العالم،  ةي هي اآلن ثانية اكبر شركم تأسست شركة فورد الت1903وفي سنة 

يوم تأسست شركة سيارات فورد كانت في الواليات المتحدة مئات المؤسسات التي تصنع السيارات، 

واالستقالل و العناد  ه الصناعة صفات أصبحت الزمة لشخصيته كالتبرم،ذلكن لهنري فورد في ه

وكانت شركتاه األوليان قد فشلتا ألنه أصر على عمل كل شيء  ،واإلبداع و االندفاع و الثقة بالنفس

  بطريقته،

ما أم فقد أصاب الكساد سيارات فورد الغالية الثمن، 1907ثم جاء التوتر المالي الذي شمل البلد سنة 

فأعلن في سنة  ،لك ثبتت لفورد نظرية طالما راودتهذو ب سيارته الرخيصة فقد ضلت رائجة،

 أنيارة الجمهور، سيارة رخيصة يستطيع كل موظف له راتب حسن م انه سيصنع س1908

  ،يشتريها

شهرة و رواجا، وراح سعرها ينخفض " تن ليزي"وكلما تجادل الناس في أمر فورد ازدادت سيارته 

ألف سيارة، وهو رقم  19م حتى بلغ المبيع منها سنويا 1910وما إن جاءت سنة ، سنة بعد أخرى

الطراز نجح هنري فورد نجاحا لم يحلم بمثله قط، كانت سيارته من قبل لم تبلغه أية شركة أخرى

Tليست كالسيارات الباهظة الثمن الجميلة، لكنها سوداء قبيحة الشكل كبيرة العجالت،  م،1908سنة

أخذت تنتشر على طرق البلد، أدرك فورد أن سيارته غير األنيقة أصلح لطرق البلد المتعرجة 

، بل كانت هناك أيضا ة السيارة السبب الوحيد في نجاحهن اقتناع فورد بجودالكثيرة الحفر، ولم يك

و أخيرا خطا فورد الخطوة التي البد منها، ولم ، براعته في اإلعالن عنها و ربطها بالرجل العادي
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طراز م أخرجت مصانع فورد 1927ففي ، ا القرارذيهتم الجمهور أبدا بأي قرار صناعي اهتمامه به

A ،ت السيارة التي خلفT، ناقة والجمال، ومن العجب و التي تحدت جميع منافساتها في العمل و األ

أكثر السيارات األمريكية  Tالطراز أصبحت السيارة و ،Tأن سعرها كان أكثر بقليل من السيارة 

م 1922شهرة فيها وراء البحار،بل أكثر شهرة من أي سيارة صنعت في أي مكان و في سنة 

لك كانت سيارة فورد في ذد في المقام األول في بيع السيارات في بريطانيا و كاحتلت شركة فور

حتى  1925أمريكا الالتينية، فقد انتزعت الزعامة من السيارات األوروبية، وما إن جاءت السنة 

   1.روة في العالم كلهذكانت شهرة سيارات فورد قد بلغت ال

  :فتــرة مابيـن الحربيـن رةالسيــا-ب

  :هيج و تنظيم صناعة السيارات علمياتن -1-ب

لفورد بتخفيض سعر بيع السيارات و ذلك بفضل تنظيم  ∗، سمحت التيلوريةم1908منذ عام 

حيث : ففي غضون الحرب العالمية األولى، كانت السيارة متواجدة في ساحات المعارك ،الصناعة

نات كذلك وسيلة أخرى لنقل كانت سيارات األجرة تنقل الجند إلى جبهات القتال، و كانت الشاح

  .الجنود و السالح، كما قامت الدبابات بدورها في ذلك الوقت

، أعاد آندري سيتروان استخدام طرق و مناهج فورد و صنع أول سيارات في م1919و في عام 

، إلى 1919مسيارة عام  2800و بهذا انتقل إنتاج مصانع سيتروان من ، A نوع -سلسلة كبيرة

  .م1920ام سيارة ع 12224

                                                        
  1ليونارد فاننغ، قصة صناعة السيارات، منشورات دار األفاق الجديدة، بيروت، ص.14،7،6. 

لتنظيم العمل الصناعي تنظيما علميا باستعمال الحد األقصى من األجهزة ) 1910-1896(مذهب تايلور منهج وضعه المهندس تايلور ∗ 

  .التخصص  الدقيق و إلغاء الحركات النافلةو
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 م1919ففي عام  ولم يقتصر التطور على مناهج تصنيع السيارات فقط، بل مس كذلك أساليب البيع،

  .وكيال يتوفرون على قطع الغيار 200أنشأ سيتروان شبكة وطنية متكونة من 

متر على برج  30، كتب سيتروان اسمه بحروف مضيئة بطول م1934إلى غاية  م1925ومنذ 

، بدأت الشركة التجارية ببيع سياراتها عن طريق القرض، و كان م1922و في عام ، إيفل

  1.للمعامالت التجارية اإلفريقية و األسيوية هدف أساسي أال و هو اإلشهار

  :  السيارات الفاخرة-2-ب

تخصص بعض المصنعين أمثال بيقاتي و هيسبانو سويزا و مرسيداس و رولز رويس في إنتاج  

ن تطور هؤالء المصنعين توقف مؤقتا بسبب األزمة االقتصادية في إال أ ،السيارات الفخمة

و من ثم من جراء الحرب، وتعتبر بعض مجموعات رولز رويس أجمل مجموعات  الثالثينيات

  2.السيارات في تلك الحقبة

  :1945بعــد  ةالسيار -ج

  :صناعة السيارة تتطور في نسق و سياق جديد-1- ج

لذا تعين إنعاش االقتصاد بصفة عامة و صناعة السيارات على  تم تدمير نصف حظيرة السيارات،

وجه الخصوص، وفي ذلك الوقت تراجع مستوى الريف لفائدة المدن و خالل النزاع القائم، أراد 

السكان المحليون االستفادة و الهروب من الموقف، في هذه الظروف حققت السيارة الحلم المرجو، 

في ظل محاولة النهوض  صغيرة، في مثل هذه األوقات الصعبة وحيث عرفت السيارات العائلية ال

                                                        
1  Musée National de l’automobile - Collection Schlumpf, op cit, p.2.   
2 Ibid. P2. 
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 2سيتروان : كانت سيارة فولفسفاقن الخنفساء، و في فرنسا: ففي ألمانيا ،نجاحا باهرااالقتصادي،

CV  4و رونو CV 1.السيارات األكثر شعبية و األكثر مبيعا  

  :السيارة، وسيلة واسعة االستهالك -2-ج

من قبل شعوب البلدان الصناعية التي عرفت تحسنا ملحوظا في ة مشترا كانت السيارة مطلوبة و

مقدرة و سرعة و أدق من ناحية  و أكثرالمستوى المعيشي، حيث أصبحت السيارات البرية أوسع 

   )استعمال المواد البالستيكية، و اإللكترونية، االرتكاز المائي، والمقود المساعد(التصنيع 

و ارتفاع حظيرة السيارات المستخدمة المصنعين للتعديل نوعا ما في دفعت األزمات البترولية 

األهداف المبتغاة من صناعة السيارات، سيما فيما يخص التطور الميكانيكي و اعتمادية السيارات و 

كذا العمل على جعلها مريحة أكثر، إذ تم إضافة كل هذا إلى معايير استهالك السيارات و حماية 

  2.يقالمارة و أمن الطر

جدول (م1990-م1970فقد تضاعف عدد السيارات المستعملة في العالم خالل الفترة ما بين 

، ولكن إنتاج السيارات بدأ يتناقص قليال من ذلك العام، وال يزال إنتاج السيارات متمركزا )01رقم

متوسط حيث بلغ  في الدول المتقدمة وقد شهد امتالك السيارات زيادة حادة في البلدان النامية،

ه الزيادة في ذتستمر ه إنم، و المنتظر 1990م و1970في ما بين عامي% 10 الزيادة السنوية

يستقر فيه معدل ملكية السيارة في البلدان المتقدمة، ومع ذلك يبقى مستوى استعمال الوقت الذي 

  3.الناميةالسيارات في البلدان المتقدمة أعلى بكثير في البلدان 

  

                                                        
1 Ibid. p.3.   
 
2 Ibid. P3. 

.147.احمد الجالد، مرجع سابق، ص  3  
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 )01(جدول رقم

  )بالمليون(في العالم مستعملةلسيارات العدد ا

  السيارات العمومية  السيارات الخاصة  )م(السنة

1970  138  49  
1980  321  91  
1990  450  140  

، 2003الكتب،  م، عالالتخطيطية ألنماط النقل السياحي قاألفااحمد الجالد، :المصدر

  .148.ص.ةالقاهر

  

 

  مليار سيارة في العالم؟-3- ج

م تغيرات في مجال النقل بصفة عامة خصوصا في القرن العشرين، وسرعان ما أصبحت لقد شهد العال

، وبالتدريج حتى عمت هذه السيارة وسيلة النقل الرئيسية في الدول الغربية و باألخص المدن الكبيرة

الثقافة إلى مختلف بلدان العالم بنسب متفاوتة أي االعتماد على السيارة كوسيلة أساسية، مثال 

م في زيادة مستمرة  2004م حتى 1980رات عدد السيارات في مختلف مناطق العالم ما بين تغي

فقد أصبحت السيارة وسيلة النقل  )01رقم  شكل(م2004حتى تصل إلى ذروتها القصوى في 

  .األكثر استعمال
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  تغيرات عدد السيارات في مناطق مختلفة من العالمل التمثيل البياني

  

Disponible ,Geo Data Portalprogramme,  Environnementations N : United rceSou 
http://hqweb.unep.org/geo/geo4.asp : sur  

 و. م، لم تتجاوز مليار2007، وفي مستعملة مليون سيارة 890هناك كان   ،م2005 سنة و في العالم

كان زيادة عدد السيارة في نمو متزايد نحو ثالث أضعاف أسرع من نمو م 2005م حتى 1955من 

  1).السيارات و المركبات التجارية(مليون سيارة  61م أكثر من 2009و في  السكان،

شخص في مختلف بلدان العالم  1000نة بين عدد السيارات لكل مقار يبين )02رقم جدول (وفيما يلي

شخص في أمريكا الوسطى و الجنوبية  1000م، حيث بلغ عدد السيارات لكل 2008و1998 مي اع
                                                        

1 Disponible sur : http://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php , le 
14/02/2011, 14h30. 

 

 

http://hqweb.unep.org/geo/geo4.asp
http://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php
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نفس  ،84.3التي كان عدد السيارات بها  م1998مقارنة بسنة  سيارة، 131.9م  نحو 2008سنة 

  .في استعمال السيارة  و المستمرة زيادة الكبيرةأي ال.في مختلف بلدان العالم الشيء مالحظ

م 1998شخص في مختلف بلدان العالم في  1000تغيرات عدد السيارات لكل  )02(جدول رقم
.م2008و  

 مختلف البلدان في 2008و  1998فيالسيارات لكل ألف شخص  عدد 

 شخص 1000مركبة لكل   المنطقة/ البلد  

 1998  2008 

 27.2  22.8  أفريقيا 

 53.8  37.5  آسيا والشرق األقصى 

 102.7  68.0  آسيا والشرق األوسط 

 140.0  106.9  لبرازيلا 

 623.0  585.5  كندا 

 131.9  84.3  والجنوبية ىأمريكا الوسط 

 35.7  9.0  الصين 

 300.0  157.2  شرق أوروبا

 593.2  507.2  غرب أوروبا 

 13.2  7.6  الهند 

 34.7  12.5  اندونيسيا 

 563.1  475.1  المحيط الهادئ 

Source : http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2010_fotw617.html,05/04/2010.  
  

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2010_fotw617.html,05/04/2010
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  ال السيارة الشخصيةعوامل تطور استعم:يـالمبحث الثان 

ا النمو يمكن ذاكل الوسط الحضري، وهمشأصبح من أهم استعمال السيارة الشخصية  إن نمو 

  إسقاطه على مجموعة من العوامل التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر عليه

 إلى أهم العوامل التي يمكن أن تأثر على الزيادة في استعمال أو امتالك ثا المبحذسنتطرق في ه

كفاءة النقل  عدممستوى دخل الفرد و الكثافة السكانية و تضخم المدن و تعدد النشطة، لسيارة؛ا

   .الجماعي، و أخيرا ترويج السيارات و التسهيالت الحكومية

  

  المدن و تعدد األنشطة اتساعالكثافة السكانية و:المطلب األول

  :الكثافة السكانية-أوال

النمو السنوي في السكان سيتم في الدول النامية و بحلول  من %98ينمو السكان بشكل متزايد و 

يقدر أن سكان العالم سيعيشون في بلدان تتمتع أصال بنسبة كثافة ) م2050( منتصف القرن القادم

و لقد صاحب الزيادة في نمو السكان في  شخص في الكيلومتر مربع، 400سكانية عالية تصل إلى 

الزالت ) %55( سكان العالم ن مناطق الريف و الحضر و أغلبيةالعالم تغيير في توزيع السكان بي

فإن عدد سكان الحضر قد ) 2030م( تعيش في المناطق الريفية ولكن من المقدر انه بحلول العام

يصل إلى ضعف سكان األرياف و أن التوجه نحو مناطق الحضر قد كان أسرع في الدول النامية و 

، إن النمو في مناطق الحضر قد قاد م2015 من السكان عام %7لكن من المقدر أن يكون عددهم 

للعديد من المشاكل لإلدارات المحلية و خلق ضغط متزايدا على الخدمات  خاصة في مجال الحركة 

   1.و وسائط النقل

                                                        
.238،240.شريف محمد ماهر، مرجع سابق، ص  1 
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  ∗اكبر المشاكل التي تتولد من التزايد المستمر في النمو السكاني في المدن و نزوح سكان الريف    

أسبابها الزيادة في امتالك السيارة الشخصية هناك  الحركية في الوسط الحضري و أهم ،دينةإلى الم

  .عالقة بين عدد السكان و امتالك السيارة الشخصية

كم سيارة لكم عدد األفراد، ففي  المجتمع،) غناء(تعبر عن درجة ثروة ′∗فنسبة امتالك السيارة

ه العالقة بين عدد السكان و ذفه تين لكل شخص،أشخاص، وفي باريس سيار 7الجزائر سيارة لكل

فالنقل الجماعي الجيد و  ارات تعبر أيضا عن درجة و مستوى نوعية النقل الجماعي،يعدد الس

كما سبق ذكره هناك عالقة طردية بين الكثافة السكانية  المتطور يقلل من امتالك السيارة الشخصية،

  1:ع و أغراض تنقالت األفرادو الحركية في الوسط الحضري لتعدد في أنوا

  منزل         زيارات عائلية* منزل        تسوق     *            عمل       منزل * 

  .تنقالت ليس المنزل طرفا فيها* منزل         تنزه      * منزل        مدرسة         * 

معدالت استعمال السيارة يؤدي إلى الزيادة في ا التنوع في أغراض وأنواع التنقالت ذكل ه 

  .الشخصية

  :المدينة اتساع-ثانيا

فنظرة  إن إنماء المدينة بل وجودها نفسه يرتبط ارتباط وثيقا بمستوى كفاءة وسائل النقل الموجودة،

أنها أنشئت قريبا من األنهار تبين  سريعة إلى مواقع المدينة الكبرى في العصور القديمة والوسطى،

  م و إنشاء خطوط السكة الحديدية1769ختراع جيمس لآللة البخارية عامأو قنوات مالحية، وبا

  

                                                        
.سكان الريف يسكنون في الريف لكن كل نشاطاتهم في المدينة أي حتى كثافة سكان الريف تأثر على الحركية في الوسط الحضري ∗  

.عدد السكان تساوي كم سيارة لكم فرد) ÷(ارات علىعدد السي:تحسب نسبة امتالك السيارة الشخصية  ∗′  
   .باتنة–، جامعة الحاج لخضر 2009/2010، سنة أولى ماستر اقتصاد النقل و اإلمداد، السنة الجامعية ملتقى النقل و اإلمدادفارس بوباكور،  1
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 م،1886في عام  األولىبمختلف أشكالها ثم تقديم كارل فريدريك بنز و جوتليب دايملر لسيارتهما 

 ي ـي مالحـوع على مجرى مائــللمدينة حرية التوطن في المكان المالئم دون التقيد بالوق أطلق

ولعل اثر التقدم في كفاءة وسائل النقل، خفض تكلفة و ارتفاع  ،ي الحجموالتضخم المستمر ف

  ،القرن التاسع عشر و تقام مدن جديدة و تتسع مدن أخرى ذمستوى، يظهر من انه منال

الرئيسية في مختلف دول العالم يسير بسرعة مذهلة، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن  المدن اتساع 

في سابقة هي األولى من  ،في المدن خالل األعوام القادمة سيعيشون أكثر من نصف سكان العالم

سكان األرض في تجمعات يتجاوز تعداد يعيش ربع  أنمن المتوقع  أننوعها عبر التاريخ، كما 

م، وال جدال في أن أسباب زيادة تضخم المدينة يرجع إلى تفضيل 2025سكانها المليون بحلول عام 

في التجمعات األكبر نظرا لما تعطيه من مزايا تجب و تزيد على المنشآت و األشخاص للتوطن 

و يظهر تفضيل األشخاص و مثل مشاكل النقل و اإلسكان،  جمعات،تلك الت مشاكل التوطن في

الضخمة من التزايد المستمر في عدد اللذين يفضلون اإلقامة في هذه  شآت للتوطن في التجمعاتنالم

ناطق الحضرية إلى إجمالي عدد األفراد في مختلف البلدان في تزايد التجمعات، فنسبة المقيمين في م

 ،)86%( وهولندا) %62( مستمر، وأن هذه النسبة مرتفعة في الدول الزراعية مثل األرجنتين

، هذا و تبين األرقام انه )%62( تماما مثل ارتفاعها في دول متقدمة صناعيا مثل جمهورية ألمانيا

ن أكثر من ثلثي مجموع سكان الدول المعينة يعيشون في مناطق حضرية و بنهاية القرن الماضي فإ

 من شباب الريف يزحف إلى المدن، وفي بريطانيا تميل التجمعات) %87(في اليابان تبين أن
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  السكانية إلى التوطن حول لندن وفي منطقة حتى أنهم يخشون أن تصبح المنطقة الواقعة مابين لندن

  1.منطقة مبنية بالكامل و برمنجهام في المستقبل

وهذا االستقرار يرجع للمشاكل المتفاقمة لإلسكان بالمدن، و اتجاه كثير من العاملين فيها إلى        

مة أو ظهاب للعمل اليومي بالمدينة ولعل هذا يرجع إلى تسيير وسائل نقل منالسكن بالريف و الذ

مدينة و ضواحيها، وقد أدى تدعيم شبكة امتالك السيارة الشخصية، ويؤيد هذا تتطور شبكة طرق ال

، متزامنا مع تفاقم مشكلة اإلسكان بالمدن إلى الطرق و إتاحة الظروف لسهولة التنقل في األقاليم

  .ضواحي حقيقية لها

  :تعدد النشطة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في المدن - ثالثا

يولد حركية كبيرة  ها بها بوجه الخصوص؛نشطة االقتصادية في المناطق الحضرية وتركزتعدد األ

بزيادة أغراض و أنواع التنقالت وفي حالة عدم توفر نقل عمومي متطور و جيد يكون هناك زيادة 

  .السيارة الشخصية امتالكفي 

بدء البشرية و التجمعات السكانية هي ناتج االحتياجات الدفاعية و السياسية و الثقافية و الدينية  ذفمن

وكلما كبر التجمع السكاني كلما زادت فرص الترقية، و ة و االجتماعية واالقتصادية، داريو اإل

االجتماعية و الثقافية و زادت عمليات المقايضة و التجارة و تبادل  اتتنوعت أوجه النشاط

وال شك أن كل هذا باإلضافة إلى ظهور الثورة الصناعية قد ساعد على نمو المدينة و  الخدمات،

أن أسباب تفضيل األشخاص و المنشآت للمدينة الكبيرة على المدينة شطة بها، وفي الواقع تعدد األن

   2.الصغيرة يرجع أنها تعطى فرصا أحسن نتيجة للتنوع األكبر في المجاالت الثقافية و االجتماعية

                                                        
 1  سعد الدين عشماوي، تنظيم وإدارة النقل :األسس-  المشكالت –الحلول، الطبعة الخامسة، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية،

.282،283 ،281.م،ص2005/ه1426  
.285.سعد الدین عشماوي،مرجع سابق،ص 2  
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            سكانلحتى  ،كل هذا التعدد و التنوع األنشطة في الوسط الحضري يجعله مركز جذب         

يسكنون في  المناطق الريفية ، فسكان)02شكل رقم ( المناطق الريفية أو المناطق المحيطة بالمدينة

، سكان هوامش المدينة كل نشاطاتهم تكون فيها الريف لكن كل نشاطهم تكون في المدينة، و كذلك 

يشجع من استعمال  ليؤدي إلى خلق شبكة طرق بين وسط المدينة و المناطق المحيطة و الريفية هذا

   .عي متطورخصوصا إن لم يكن هناك نقل جما السيارة الشخصية في الوسط الحضري،

   

  ) 02( شكل رقم

   الحركية التي يمكن أن تنتج من المناطق المحيطة بالمدينة و األرياف و شبكة الطرق

  

  هوامش المدينة

  الوسط الحضري         

  )mono centrique مدينة أحادية المركز(           

  

  

  

  

  

 

 

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على محضرات السنة الثانية ماستر اقتصاد النقل واإلمداد:المصدر

مستشفى المدینة                           جامعة                   
مناطق التنزه           نادي ریاضي                    

مدارس                                                   ملعب      
                                              

منطقة تجاریة                                    
 

مدیریة التربیة     وسط المدینة  منطقة صناعیة          

 مدیریة النقل                            أسواق
 البلدیة                 المحكمة                          الوالیة

دار الثقافة                  مؤسسات خدمیة        

منطقة 
 ریفیة

منطقة 
 ریفیة

منطقة 
 ریفیة

منطقة 
 ریفیة

منطقة 
 ریفیة

منطقة 
 ریفیة
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  .في الوسط الحضريمستوى دخل الفرد وكفاءة النقل الجماعي : يـالمطلب الثان

  :ارتفاع المستوى المعيشي و متوسط دخل الفرد-أوال

عكس ارتفاع الدخول الحقيقية و تغيير أساليب يفي المجتمع،  الشخصية إن نمو ملكية السيارات

الحياة، قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على التنقل بوسائل النقل البديلة، وبالتالي مرونة الطلب على 

  ،الشخصيةسيارات تنخفض في حالة تناقص ملكية ال أنهاه الوسائل الكبيرة، في حين ذالتنقل له

النقل حسب نظرية سلوك المستهلك، أن دخل المستهلك هو احد العوامل مستوى الدخل و الطلب على 

شأن السلع و  التي يعتمد عليها الطلب على السلع و الخدمات، ومن الطبيعي أن الطلب على التنقل ،

ارتفع دخل المسافر فإن اإلنفاق على التنقل يزيد، و  فإذاالخدمات األخرى يعتمد على دخل المسافر، 

  .يزداد الطلب على السفر بازدياد الدخل الفردي أي أن العالقة بينهما طردية بوجه عام بعبارة أخرى

، بينما اإلنفاق على التنقل )ل(فإذا اشرنا إلى مستوى الدخل ـ وهو المتغير المستقل ـ بالرمز         

ل  < = ق :اليفإنه يمكن تمثيل هذه العالقة رياضيا في الشكل الت) ق(ـ وهو المتغير التابع ـ بالرمز

قة البديهية، ليؤثر في اختيار وسيلة التنقل، هل هي هذه العال والواقع أن مستوى الدخل تتعدى وظائفه

وعلى أي اتجاه؟ و على أي وسائل التنقل يتجه اإلنفاق على النقل  الشخصيةأم السيارة  الجماعي النقل

  كلما ارتفع مستوى الدخل؟

م لبحث العالقة بين مستوى الدخل الفردي و 1982نيا في عام بالرجوع إلى دراسة أجريت في بريطا

يؤدي إلى االتجاه نحو شراء و استخدام المزيد من مستوى الدخل الفردي  ارتفاعاإلنفاق على التنقل، 

كما يرتفع الطلب على خدمات النقل بالسكك الحديدية في حين ينخفض الطلب على  الشخصيةالسيارات 

، ومن جهة أخرى فإن متوسط الدخل الفردي يؤثر في متوسط الجماعيالنقل خدمات التنقل بحافالت 

فإذا علمنا من إحصائيات عقدي السبعينات و الثمانيات من القرن العشرين أن ، تنقل الفرد في السنة
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متوسط دخل الفرد في كل من الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا و أستراليا يزيد عن متوسط دخل 

، حيث أدى متوسط الدخل الفردي في كل من الواليات المتحدة السابق السوفيتيدول اإلتحاد  الفرد في

األمريكية و بريطانيا و أستراليا إلى اختيار السيارة الشخصية كوسيلة تنقل أولى، وعلى هذا فإن 

سبيل على  ارتفاع مستوى الدخل و تغيير أساليب الحياة قد نتج عنهما استحواذ السيارة الشخصيةـ

من إجمالي الراكب ـ كيلومتر، في حين بلغت % 91المثال ـفي الواليات المتحدة األمريكية حوالي 

المئوية للراكب ـ كيلومتر للسيارة الشخصية في دول اإلتحاد السوفيتي السابق ما يزيد قليال  النسبة

د على السيارة م حقيقة االعتما1997و أكدت أرقام إحصائية نشرت في لندن في نوفمبر. %9على 

الشخصية و انتشارها في دول الدخول المرتفعة، ففي ألمانيا توجد سيارة لكل اثنين من المواطنين، وفي 

مواطن، أما في دول االتحاد السوفيتي السابق  1.9الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا سيارة لكل 

   1.مواطن16فتوجد سيارة لكل 

، فهي عالقة طردية أي كلما فاع دخل الفرد و اكتسابه لسيارة شخصيةبين ارت إحصائيةفهناك داللة 

 .ارتفع دخل الفرد كلما زادت نسبة امتالكه للسيارة

  :كفاءة النقل الجماعي في الوسط الحضريعدم   -ثانيا

و بكمية مناسبة أدى في الجزائر كما في  إن قصور النقل الجماعي عن تقديم خدمة بمستوى مناسب

مباشرة و  ةم العربية إلى التوسع في استخدام السيارة الشخصية و هو ما يعتبر مساهممعظم العواص

  .في تعقيد مشكلة الحركية في المدنأساسية 

                                                        
  . 32،33.، ص8199، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مقدمة في اقتصاديات النقل حماده فريد منصور، 1  
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راكبا، في المتوسط تشغل نصف مساحة أرضية  1.5متوسط حمولة السيارة الخاصة حوالي        

   1.سيارة 34نها راكبا أي كل حافلة يحل مكا 60الشارع الالزمة لحافلة تحمل 

ب لو بديهي أن قصور النقل الجماعي عن مقابلة احتياجات الط والسيارات يتزايد عددها بشكل سريع،

 ي ـل مشكلة قصور النقل الجماعـالزيادة في نسبة امتالك السيارة لمساهمتها في ح إلىعليه يؤدي 

  .إذ أنها البديل الطبيعي له

الجماعي  و توفير النقل على المستوى العالمي لرفع كفاءةبرز اتجاه عام  األخيرةخالل السنوات 

وذلك بهدف دفع خفيض كفاءة وسائل النقل الخاص، خاصة في المدن الكبرى، وفي نفس الوقت ت

األشخاص اختياريا الستخدام النقل الجماعي في منطقة وسط المدينة، بدال من التنقل بالسيارات 

يستخدمون % 14يستخدمون وسائل المواصالت العامة، من سكان لندن % 80الشخصية، و رغم أن 

سياراتهم الخاصة، فان هناك محاولة جادة لدفع المزيد من مستخدمي السيارات الخاصة الستخدام النقل 

الجماعي، ونفس الوضع في المدن الكبرى، في الواليات المتحدة األمريكية إذ إن هناك اتجاه عاما 

الحافالت و السكك الحديدية بمختلف :ئل النقل الجماعي مثلمتزايدا للتوسع في استخدام وسا

وتوفير مزايا للنقل الجماعي بإعطائه أولوية المرور، بل و قصر ...) الترامواي،الميترو،(أنواعها

استخدام بعض الشوارع عليه، وفي نفس الوقت التضييق على استخدام السيارات الشخصية وذلك بهدف 

وى خدمة أعلى و بتكلفة اقل ومن ثمة دفع األشخاص ـ اختياراـ أن يعطي النقل الجماعي مست

 2.الستخدام النقل الجماعي

                                                        
  . مرجع سابق ،فارس بوباكور  1 

  .328.ین عشماوي، مرجع سابق، صسعد الد 2
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نافلة القول أن من أهم أسباب زيادة ملكية السيارات الشخصية عدم توفر نقل جماعي ذو كفاءة، و عدم 

 . لقطاعتجاوب االستثمار كما و كيفا مع سرعة نمو الطلب على النقل، وغياب سياسة محكمة في هذا ا

  

  ارة الشخصيةترويج السيارات و التسهيالت الحكومية في امتالك السي:الثـالمطلب الث

  :ترويج السيارات-أوال

بأنواعها  تإن الترويج بصفة عامة يترك عند الفرد صورة جيدة عن المنتج، فبفضل اإلعالنا 

ج و تؤثر في الفرد، فبالرجوع المكتوبة و المسموعة و المشاهدة التي تركز على الجانب الجيد في المنت

المختلفة و المؤثرة التي تركز على جمال و أناقة السيارات  تإلى السيارات التي نراها في اإلعالنا

ا المجال يمكن أن تشجع أو ال، ذوأيضا سياسة الدولة في ه ،تترك فينا الرغبة في امتالك تلك السيارة

  .األفراد في اكتساب السيارة

و السوق  ةالتي تحقق االتصال بين المنظم العناصر التسويقية الحيوية يعتبر الترويج من

كما أصبح من األسلحة الفعالة التي تستخدمها المنظمات في ظل ظروف المنافسة في  ،المستهدف

التأثير و اإلقناع و محاولة تكوين االنطباع الجيد لدى العمالء عن المنظمة و منتجاتها و من ثم تعزيز 

إعالم و  إلىيهدف  الذيلك الجزء من االتصاالت ذوالترويج هو ، عمالء و والئهم للمنظمةالعالقة بال

كما يعرف بأنه مجموعة الجهود  ،أقناع و تذكرة العميل بمنتوج المنظمة والتأثير فيه لقبوله واستخدامه

امه بها و إقناعه التسويقية الخاصة بإمداد العميل بالمعلومات عن المزايا الخاصة بالمنتوج وإثارة اهتم

بمقدرتها عن غيره من المنتجات بإشباع احتياجاته وذلك بهدف دفعه إلى اتخاذ قرار شرائه و 

بالمزيج  أيضاو يتكون مزيج اتصاالت التسويق للمنظمة والذي يسمى  ،االستمرار في استعماله مستقبال
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ـة ات العامـت و العالقالمبيعاو البيع الشخصي و تنشيط  اإلعالنالترويجي من خليط محدد من 

   1.التسويق المباشر التي تستخدمها المنظمة في متابعة أهدافها بصفة خاصة و التسويق بصفة عامةو

راء السيارات لقد انتشرت في المجتمع عادات استهالكية عديدة، بالخصوص سعي الناس لش

ا نجد أن بعض األفراد امتالكها و التي أصبحت لألسف داللة على مكانة الفرد والمجتمع، و صرنو

بنوك أو ـروا لسحب القروض من الـال حتى لو اضطـارة بأي شكل من األشكـيسعون المتالك سي

لك تحت تأثير الدعاية و اإلعالن الذي يجعل صورة ركوب السيارة و امتالكها داللة على ذاالستدانة، و

هذه اإلعالنات على الجانب الجمالي  وهذا لتركيز ،و رمز للقوة و التباهي المكانة والرفاهية المطلقة

  .للسيارة و الراحة و الرفاهية داخلها

وعليه يمكن القول أن القائمون على صناعة الدعاية و اإلعالن لتحقيق غاية تسويق منتجاتهم، قد 

تركوا آثارا عديدة على المجتمع و أفراده و سلوكياتهم، وأحدثت تغييرات مهمة في نظرة المستهلك إلى 

االستهالك، فلم يعد األمر مجرد شراء سلعة تقوم بوظيفة إشباع حاجة ما، وإنما تحول السلوك حاجة 

ونافلة القول ترويج السيارات يمكن اعتباره احد أسباب زيادة  اجتماعي،" برستيج"االستهالكي إلى 

   .امتالك السيارات الشخصية

  :التسهيالت الحكومية-ثانيا

متبعة لها أهداف تصبو  ةوكل سياسي ي المقرر الرئيسي فيه،السياسات الحكومية في أي بلد ه

ولتحقيق أهدافها تعتمد على أساليب تتنوع بين أساليب تدخل مباشرة، مثل سن اللوائح والقوانين  إليها،

                                                        
  .119.، ص2007/2008، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، السنة الجامعية التسويق و المزايا التنافسيةسامية لحول،  1
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فضال عن انتهاج الحكومة ألساليب غير  التشريعية المنظمة لنشاط النقل، كتحديد تعريفة نقل معينة،

  1.ك األهدافمباشرة لتحقيق تل

فأحد أهم العوامل التي تجعل امتالك السيارة الشخصية في تزايد كبير هي السياسات و       

ه السياسات تكون على شكل لوائح و قوانين تشريعية، يجب ذالتسهيالت الحكومية لشراء السيارة، فه

ملكية (المواطن مالئم لها كانت هته القوانين تخدم جانب يراه ذعلى المواطن أن يتقيد بها، و خصوصا إ

  ).السيارة

م مبيعات قياسية من السيارات 2009/2010شهدت سوق السيارات الفرنسية خالل عامي      

   2.م2010مليون عام  2.25م و 2009مليون سيارة عام  2.27الجديدة فبلغت حوالي 

  ما هو السبب الرئيسي الذي أنعش سوق السيارات الفرنسية؟ 

La prime à la casse تم تدعيم المبيعات عن طريق سياسة انتهجتها الحكومة ربما ألسباب  ؛

حيث  ،على سيارة جديدةللحصول ) تكسير السيارة(اقتصادية، منح عالوة لمن يسلم سيارته القديمة 

مليون  1.1حققت هذه السياسة نجاح كبير فقد وصلت قيمة العالوات المنوحة التي تدفعها الدولة إلى 

   3.م2008األولى من نوفمبر  خالل األيام

باإلضافة إلى إلغاء بيع السيارات القديمة أي الدولة تدعم شراء السيارات ) عالوة التحطيم(منح العالوة 

صناعة السيارات  أنعشتمن طرف الدولة  ة المتبعةه السياسذمن هنا يمكن القول أن ه و ،الجديدة

  .ت الجديدةو أصبحت تحتل جزء كبير من سوق السياراالفرنسية 

                                                        
  1 سميرة إبراهيم محمد أيوب، اقتصاديات النقل دراسة تمهيدية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2003/2002، ص.200.   

2 Les modèles vendus durant 2009 et 2010 : période de la prime à la casse, le 07/02/2011 a 11h48, 
Disponible sue : http://www.lepost.fr/article/2011/02/07/2397284_les-modeles-vendus-durant-2009-et-
2010-periode-de-la-prime-a-la-casse.html.  
3 Ibid. 

http://www.lepost.fr/article/2011/02/07/2397284_les-modeles-vendus-durant-2009-et
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نافلة القول، التسهيالت و السياسات التي تشجع شراء أو اكتساب السيارة من العوامل التي لها 

  .ر مباشر في زيادة ملكية السياراتتأثي

  تطور حظيرة السيارات بالجزائر: المبحث الثالث

ار أوضاع هذا بعد االستقالل، واستقرإن تطور استعمال السيارة بالجزائر في تزايد مستمر،    

  .الجزائريين االقتصادية واالجتماعية، فملكية السيارة الشخصية يتطور مع تطور مستوى المعيشة

اكتساب السيارة مرتبط ارتباط وثيق بارتفاع دخل األفراد وكذلك السياسات الحكومية والبنكية       

ة إحصائية لتطور وفي هذا المبحث سنحاول أن نتطرق إلى دراس، التي تشجع على ملكية السيارة

  . استعمال السيارة بالجزائر و أهم األسباب االجتماعية و الثقافية

  دراسة إحصائية: المطلب األول

  :التطور المطلق -أوال

لقد عرفت الجزائر بعد االستقالل تقدم ملحوظ في استعمال السيارة، حيث بدأ هذا االرتفاع النسبي لعدد 

   .)03رقمشكل (م 1970ء من السيارات في الحظيرة الوطنية ابتدا

 816 376سيارة، وقفز حتى  335 600م حوالي 1970حيث كان عدد السيارات في سنة 

م، وهكذا بالتدريج شهدت الحظيرة الوطنية للسيارات قفزة كبيرة وصلت إلى 1980سيارة في سنة 

   1.رةسيا 5 600 000م حوالي 2008م، حتى تصل إلى ذروتها سنة 2000سيارة سنة  2 947 51

ا االرتفاع القياسي إلى القروض التي تمنحها البنوك لشراء سيارات ذو يرجع المختصون، ه    

ه ذه تحيث أصبح متاحا للمواطن اقتناء سيارة عن طريق الدفع بالتقسيط، وإذا كانت ايجابيا ،بالتقسيط
                                                        

1  Statistiques Nationale de l'Algérie 1970-2008, centre national de prévention et de sécurité routière,   
(www.cnpsr.org.dz)  

http://www.cnpsr.org.dz
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تجديد حظيرة السيارات  فية وسائل النقل ولأعباء التنقل على خ ناإلجراءات تتمثل أساسا في التخفيف م

التي عرفت تحسننا، حيث أن متوسط عمر السيارات اليوم هو اقل من ثالث سنوات، إلى أن ارتفاع 

الحظيرة انعكس سلبا في ظل ضيق الطرقات خاصة في المدن الكبرى و تسبب في حوادث مرور قاتلة 

    1.و مميتة

لسنوات األخيرة راجع إلى السياسة وعليه يمكن القول أن انتعاش مجال ملكية السيارات في ا

هذا ما شجع المواطن  المتبعة والتسهيالت البنكية بمنح القروض لشراء السيارات الجديدة بالتقسيط،

  .الجزائري إلى التهافت نحو امتالك السيارة الشخصية

  الجزائربتطور حظيرة السيارات لبياني التمثيل ال) 03(شكل رقم

  

  م 2008- 1970الجزائر ما بين بباالعتماد على اإلحصائيات الوطنية  من إعداد الباحثة: المصدر

 

 

 
                                                        

www.choroukonline.com 1 :، نقال من17/05/2009فضيلة وآخرون، حظيرة السيارات،الشروق أون الين،/ب.نائلة/م.محمد  
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 :التطور النسبي -ثانيا

التطور النسبي بمعنى تطور نسبة امتالك السيارة الشخصية و ذلك بداللة عدد السيارات و عدد 

ل كم تساوي عدد السيارات على عدد السكان في منطقة ما، وهي تمثونسبة امتالك السيارة  السكان، 

تطور النسبي من خالل التطور في عدد السكان السيارة لكم عدد من السكان وذلك بتقدير نسبي، إذن ف

م، لوحظ نسبة  2008-1970و عدد السيارات كل سنة، فحسب اإلحصائيات الوطنية في الجزائر من 

انت نسبة م ك1970امتالك السيارة في الجزائر في هذه الفترة كانت زيادة تصاعدية حيث في سنة 

 0.01ب م حيث زادت النسبة 1973غاية  إلىو عرفت هذه النسبة استقرار  0.02امتالك السيارة 

كما هو  0.2م إلى 2008تى تصل ذروتها سنة سنوات تزداد نسبة امتالك السيارة ح 4أو 3وهكذا كل 

  )04( رقم موضح في شكل

  

  ارةلتطور النسبي المتالك السيل يبيانالتمثيل ال) 04(شكل رقم

  

من إعداد الباحثة باالعتماد على اإلحصائيات الوطنية لعدد السيارات و عدد السكان في : المصدر

   2008-1970ما بين  الجزائر
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  بالجزائر ألسباب االجتماعية و الثقافية لملكية السيارة الشخصيةا :المطلب الثاني

جزائرية، يعد استخدام الدراجة بخالف التنقل على األقدام المنتشر بصورة كبيرة في المدن ال   

  .الهوائية شبه منعدم، باستثناء مدينة بسكرة، أين كان للدراجة الهوائية في وقت ما رواج كبير

ال توجد هناك ثقافة استعمال الدراجة الهوائية في الجزائر، و رغم ذلك تتوفر لدينا معطيات   

من إجمالي  1,04%نابة، ففي عنابة ناتجة عن تحقيقات و إحصاءات لكل من مدينتي قسنطينة و ع

، و نعتقد 0,98%أما قسنطينة فيقدر ذلك بنسبة  ،)الهوائية و النارية(التنقالت يتم عن طريق الدراجات 

أن نسبة استعمال الدراجات في مدينة باتنة ال تتجاوز هذه النسبة و هي نفس النسب تقريبا الممكن 

في المقابل، فإن الميل األكبر هو الميل الستعمال ، تقديرها كذلك على مستوى كافة أنحاء الوطن

عتقد أن مفهوم المظهر ي ،السيارة الشخصية و الذي يعتبر في تنامي و تزايد مستمرين من دون شك

يظهر في نموذج استهالك السيارات في البلدان المتقدمة و  كماالخارجي هو السبب في ذلك، و 

كل هذا ساعد على  ،الخ...دالت و وسائل اإلعالم و األفالمالمتطورة من خالل أنواع و أشكال التبا

  1.فرض فكرة استعمال السيارة الشخصية باعتبار ما سبق نموذجا و مقياسا وحيدا للنجاح

القيمة و الرمز األكثر مثالية حسب ما تعتقده  ،و قد كانت السيارة الشخصية و ال زالت لزمن طويل    

زائر و بشكل و مفهوم أقل مما هو عليه الحال في بقية الدول المذكورة، ففي الج ،شعوب البلدان الفقيرة

و ألسباب تاريخية في بلدان المغرب العربي األخرى، يعتبر أغلبية الناس السيارة مرادفا للنجاح 

  2:و يعود هذا األمر لعدة عوامل أهمها .االجتماعي، فالكل يتوق القتناء سيارة خاصة

                                                        
1 Professeur Farès Boubakour, Les transports urbains en Algérie face aux défis du 
développement durable : sur les problèmes rencontrés et les 
solutions proposées, p.7. 
2 Ibid. p.8. 
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 وسائل النقل العمومية؛ الخلل الوظيفي على مستوى •

 الجديدة و تراجع أسعار السيارات المستعملة؛ السياراتانخفاض نسبي في سعر شراء  •

 .إرساء طرق جديدة للشراء عن طريق القرض •

  ).الوقود، خاصة المازوت(زيادة على ذلك، هناك أسباب متعلقة بقيمة االستفادة المنخفضة نسبيا 

مال السيارة الشخصية إال عن طريق إضفاء ديناميكية و ال يمكن تحقيق الحد من تزايد استع

فعالية على وسائل النقل العمومي الجماعية، إال أن هذه المحاوالت تبقى نسبية مادام اإللزام االجتماعي 

   .الستعمال السيارة موجودا و بشكل قوي و مهيمن

ـال ين، سيزداد بذلك استعمن في العشريتين القادمتـحسن المستوى المعيشي للجزائرييـو إذا ت    

  .استخدام السيارات أكثر فأكثر، و هذا سيكون ال محالة أمرا ال يمكنهم العدول عنهو

، فليس هذا ألسباب بيئية، بل )األجرة(و إذا كان الناس في الوقت الحالي يستعملون السيارة الجماعية   

امتالك  نإوعليه   .متعلق بالكلفة فقط العتبارات اجتماعية و ثقافية خاصة في الجزائر، إذن فهو مشكل

  .السيارة الشخصية بالجزائر إلزامية اجتماعية و ثقافية
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  خالصة الفصل األول

حيث معظم السيارات األوروبية كانت تصنع يدويا و كانت غالية  هي منشأ السيارة أوروبا

وسيلة نقل في  أهم أصبحتلكن في الواقع  الثمن و األغنياء وحدهم القادرون على شراءها،

القرن  أوائلفي  آخرونخصوصا بعد ظهور هنري فورد ورواد   األمريكيةالواليات المتحدة 

فأصبحت   ،أخرمن الواليات المتحدة اكبر سوق السيارات من أي بلد  اجعلوين ذال العشرين،

في مختلف السيارة حتى عمت ثقافة استعمال  وهكذا السيارة جزء ال يتجزأ من حياة األمريكيين،

الدول النامية و اعتبار استعمال السيارة الشخصية الوسيلة  إلىقدوما بالتدريج ، الدول المتقدمة

دة في النمو السكاني ياالتزايد في االستعمال يرجع لعوامل كثيرة  منها الز ذاو طبعا ه ،للتنقل المثلى

هو الترويج للسيارات و ارتفاع أهم عامل  أيضاو  الجماعيو تعدد النشطة مقارنة بعدم تطور النقل 

كل  ،على أن السيارة هي رمز للرفاهية و الغناء االجتماعي يهمتوسط دخل الفرد و ترسخ ثقافة لد

متالك السيارة الشخصية و اهذه العوامل و غيرها تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في زيادة 

  .اعتبارها الوسيلة الرائعة للتنقل



 

  الفصل الثاني

  ار الناجمة عن استعمال السيارةاآلث

  اآلثار االقتصادية االجتماعية: المبحث األول

  النقل واالقتصاد: المطلب األول      

  .عالقة النقل باالقتصاد -أوال

  .أهمية التنقل بالسيارة الشخصية -ثانيا

  األثر االقتصادي االجتماعي الستعمال السيارة الشخصية: المطلب الثاني     

  .ستهالك المتزايد للطاقةاال -أوال

  .االختناقات المرورية -ثانيا

  .الحوادث المرورية - ثالثا

  اآلثار البيئية: المبحث الثاني
  التلوث الهوائي: المطلب األول     
  .تلوث الهواء -أوال
  .الملوثات الصادرة من عوادم السيارات -ثانيا
  التلوث األرضي و المائي: المطلب الثاني     
  .ضاءالضو -أوال
  .استهالك الحيز المكاني -ثانيا
  .تلوث التربة - ثالثا
  .تلوث المياه -رابعا
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  الفصل الثاني

  اآلثار الناجمة عن استعمال السيارة الشخصية

السيارة إحدى وسائل النقل المهمـة ومن الضروريات التي تعمل على تأمين متطلبات اإلنسان   

متطلباته التي تزداد يوما بعد يوم وال سيما في المدن في الحركـة و االنتقال وتلبية احتياجاته و

، التي تتسع نطاقات امتداداتها المساحية مع ازدياد أعداد سكانها ونمو تجمعاتها العمرانية، ومن ىالكبر

  .ثم ارتفاع مستوياتهم المعيشية وهذا ما ينعكس على زيادة ملكية السيارات لديهم

الضروريات الحياة المعاصرة، ولكنها في الوقت ذاته  وهكذا باتت السيارة تشكل ضرورة من  

أصبحت تشكل خطرا واضحا على مختلف عناصر البيئة الطبيعية وعلى رأسها اإلنسان، وعليه قد 

د تتحول تلك الوسيلة إلى خطر يهدد حياة قتتحول السيارة التي نستخدمها من نعمـة إلى  نقمة، حيث 

  .حيط البيئياإلنسان والكائنات األخرى، ضمن الم

إذن يتم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين، حاولنا أن نمس كل الجوانب التي يمكن   

  :أن يسببها االستعمال المتزايد للسيارة في الوسط الحضري، إذ يتناول

  . اآلثار االقتصادية االجتماعية: المبحث األول 

  .اآلثار البيئية: المبحث الثاني 
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  آلثار االقتصادية واالجتماعيةا:  المبحث األول

يؤثر نظام النقل بشكل كبير على أسلوب حياة الشعوب وعلى التطور االقتصادي لها، 

خصوصا انه يساهم في زيادة معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب، إال أن معظم الدول 

مناسبة فمشاكل النقل داخل المدن يعاني اقتصادها نتيجة لعدم توفر وسائل وتسهيالت وتنظيمات النقل ال

الكبرى نتيجة التضخم السريع في أعداد السيارات الخاصة بما يفوق قدرة شبكات الطرق المتاحة فهذه 

  .أدت إلى ظهور مشاكل مرورية خطيرة وتأثيرات اقتصادية اجتماعية تالزيادة في أعداد السيارا

  النقل واالقتصاد: المطلب األول 

  :يباالقتصاد الوطن عالقة النقل -أوال

تمارس خدمات النقل دورا فعاال وحيويا في دفع عملية اإلنماء االقتصادي الوطني، بغض 

النظر عن تبيان الفلسفة االقتصادية التي تعتنقها الدولة والتي تحدد بدورها نوعية ونطاق تدخل الدولة 

الحضري عامة واالقتصادي التقدم  في النشاط االقتصادي ويمكن القول أن خدمات النقل هي أساس

  .خاصة

إذ أن توفير وسائل النقل المناسبة هي ضرورة ال تقتصر على حمل ونقل البضائع واألشخاص 

فقط، بل أيضا نقل المعارف والتقنيات من مكان آلخر عبر المسافات المتباينة بسرعة ومرونة وأمان 

م المنافع الزمنية والمكانية االستهالكية وفق أقصر السبل والطرق وأيسرها بأقل التكاليف لتوليد وتعظي

   1.واإلنتاجية من أجل التخصص وتوسيع السوق مما يحقق وفرات اقتصادية هامة لمختلف الصناعات 

وكما هو معروف على النقل الذي بواسطته يتم الحكم على مجتمع ما أنه متطور أم ال، 

ن هناك مجموعة من المؤشرات التي فالمجتمع المتطور نجد فيه نقل جماعي جيد ومتطور، حيث أ

                                                        
 .17.، ص2002/2003اإلسكندرية،  ،، الدار الجامعيةدراسة تمهيدية: النقل تاقتصاديا سميرة إبراهيم أيوب،  1
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نقيس بواسطتها عالقة النقل باالقتصاد الوطني والتي من خاللها يتم تحديد أهمية هذا القطاع في 

  1:االقتصاد ومن بين أهم المؤشرات هي 

  نصيب قطاع النقل في القيمة المضافة؛ – 1

  مستوى اإلنفاق على النقل؛  -2

  االستثمارات العمومية؛ -3

  امتالك السيارة؛  نسبة -4

  مؤشر التشغيل واإلنتاجية؛ -5

  . في النقل مالتكوين والتعلي -6

  :وفيما يلي توضيح لكل مؤشر و عالقته باالقتصاد الوطني

  :نصيب قطاع النقل في القيمة المضافة  -1

هو المؤشر االقتصادي الذي له داللة في تقييم التنمية ) PIB(باعتبار أن الناتج المحلي الخام 

  االقتصادية، إذن ما مدى مساهمة قطاع النقل في القيمة المضافة ؟

الرسوم + الرسم على القيمة لمضافة + القيمة المضافة : الناتج المحلي الخام ما هو إال عبارة عن

  .الجمركية

إذن نستنتج أن القيمة المضافة هي من بين المؤشرات الرئيسية لتقييم مدى مساهمة قطاع النقل في 

  2:ة االقتصادية، لكن مؤشر القيمة المضافة في هذا المجال يقترن ببعض الشروط منهاالتنمي

 أن يكون معدلها السنوي أكبر من معدل نمو السكان السنوي؛ •

 ال بد من ارتباطها بثبات األسعار؛  •
                                                        

   .سابق، مرجع ملتقى حول النقل واإلمداد، ركوبوبافارس  1
، رسالة اسة حالة النقل البري في الجزائردر، اص في االقتصاد والتنمية االقتصادية مدى وأبعادأهمية النقل كنشاط خ، بالخيري رمضان 2

 .168.، ص1996/ 1995، ، جامعة باتنةة، فرع اقتصاد التنميالعلوم االقتصادية ماجستير في
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 .ال بد من أن توزع نسبة منها على األفراد عن طريق إعادة توزيع الدخول •

  :ل مستوى اإلنفاق في النق -2

يعتبر الفرد مؤشر لتقييم نشاط النقل، لكونه المستهلك لخدمات النقل سواء على مستوى النقل 

الجماعي أو الخاص، أي بمعنى آخر مستوى إنفاق الفرد للتنقل، فهو مرتبط بدخل الفرد، فللحصول 

  :على نسبة تكاليف النقل ألي فرد نقوم بتطبيق العالقة

  
   

ا مقارنة بالمبلغ الجمالي الستهالك الفرد يمكن اعتبارها كمؤشر لقياس نشاط وهذه النسبة المتحصل عليه

  .بعين االعتبار في هذا المتغير حجم العائلة والدخل الثابت   النقل وكذلك يجب أن يؤخذ

  :العمومية  تاالستثمارا -3

يادة تضخم المدينة والزيادة الديموغرافية يتطلبان بناء هياكل قاعدية على أساس هذه الز

وتحسين فعالية البنية األساسية للشبكة لتفادي مشكلة الزيادة في امتالك السيارة لهذا السبب فإن نفقات 

السلطات العمومية في قطاع النقل تعد جد مهمة نظرا لحجم االستثمار الذي يتطلب غالف مالي كبير 

  .وذلك بتوسيع وإصالح وإنشاء بنية أساسية تخدم النقل الجماعي

  Taux de motorization:ة امتالك السيارة نسب -4

  :  كما سبق لنا وأن تكلمنا عن هذه النسبة يعبر عنها بالعالقة التالية

وتعبر هذه النسبة عن درجة ثروة المجتمع وتطور اقتصاده حيث أنه كلما ارتفع الدخل ارتفعت هذه 

النقل الجماعي في مستوى جيد  النسبة، وتعبر أيضا على مستوى نوعية النقل الجماعي، أي كلما كان

  .أدى هذا إلى انخفاض نسبة امتالك السيارة 

 عدد السیارات 

 عدد السكان

                                   النقلتكاليف 
                                                 =نسبة تكاليف النقل  

الدخل اإلجمالي                             
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  :مؤشر التشغيل واإلنتاجية -5

، لذلك تاليد العاملة العتباره عمود كل النشاطا صيساهم قطاع النقل بحصة هامة في امتصا

  .تظهر مساهمته في خلق مناصب الشغل 

م الذين يحددون مستوى فعالية قطاع النقل فمستوى األداء فعدد العمال الذين يعملون في قطاع النقل، ه

  ) Tk )kilometers/ Tonnesحيث أن :                            والتطور يقاس بالعالقة

 

  )المنتجة من طرف العامل الواحد Tkعدد (أي أن هذه النسبة تمثل إنتاجية العمال    

  :التكوين والتعليم في النقل  -6

ت، فالتدريس في هذا المجال كمسار االنقل هو ملتقى لمختلف العلوم والتكنولوجي إذا كان علم

يعتبر مهم جدا للنهوض باقتصاد البلد، فمثال في الدولة المتقدمة بدأت بتدريس النقل في الستينات، وكما 

ل هو أيضا مالحظ فيها حاليا جميع الجامعات تدرس النقل كاختصاص فعدد المتخرجين في إطار النق

  .يعتبر مؤشر لبداية تطور ذلك المجتمع

كل هذه المؤشرات تعطينا فكرة عن تطور النقل في البلد وهو بالضرورة يعطينا فكرة عن 

  .تطور اقتصاد ذلك البلد

  :أهمية التنقل بالسيارة الشخصية -ثانيا

  1:ري النقل وهماالنقل بالسيارة تبرز أهميته في أنه أفضل وسائل النقل على اإلطالق إذا ما قيس بعنص

 النقل من الباب إلى الباب؛ -1

                                                        
  .80.، صشريف محمد ماهر، مرجع سابق  1

T k 

 عدد العمال
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المرونة في عمليات النقل المختلفة، حيث يتميز النقل بالسيارة في أن لديه مرونة عالية دون باقي  -2

التي يتطلب الوصول إليها  توسائل النقل األخرى، حيث يمكن الوصول لمختلف األماكن واالتجاها

  .حددة أو مواعيد منظمةحتى الطرق الوعرة، لعدم تقيدها بخطوط م

يعتبر هاذين العنصرين من العناصر الرئيسية التي تتميز بها السيارة التي بدورها لها تأثير 

كبير على أسلوب حياة األفراد، فالتنقل من الباب إلي الباب يسهل كثير من التعامالت االقتصادية، حيث 

ن اإلنتاج إلى أماكن االستهالك، حيث تسلم يمكن استخدام السيارة في عمليات النقل المختلفة من أماك

البضائع المنقولة إلى المستلم في مكان إقامته سواء كان أفرادا أو شركات، كذلك هذا النوع من النقل 

يسهل مشقة الوصول إلى المكان المرغوب، أي نقل مباشر ال يتطلب استخدام وسيلة أخرى مقارنة 

  .تطلب استخدام أكثر من وسيلة نقل إلتمام الرحلةبالنقل الجماعي الذي في أغلب األحيان ي

أما فيما يخص العنصر األساسي الثاني أال وهو؛ المرونة في عمليات النقل المختلفة، فالتنقل 

بالسيارة الشخصية يمكن الفرد من أن يقرر المكان الذي يرغب الذهاب إليه والزمان الذي يصل فيه، 

النقل الجماعي الذي تكون رحالته محددة بجدول زمني معين وكذلك المسار الذي يسلكه، مقارنة ب

  .وسرعة مسار محددين

ومن جانب آخر رخص ثمن السيارة مقارنة بالنقل الجماعي أي اكتساب سيارة أصبح في متناول جميع 

  ) .الدفع بالتقسيط(األفراد ذوي الدخل المتوسط خصوصا عند التسهيالت التي تقدمها البنوك 

بها الفرد الذي لديه سيارة شخصية، مقارنة  عأن هناك ميزة الخصوصية الكاملة التي يتمتباإلضافة إلى 

  ).وسيلة نقل عامة للجمهور(بالنقل الجماعي الذي ال يحقق الخصوصية 

  :وفيها يلي جدول يلخص أهم مزايا السيارة الشخصية مقارنة بالنقل الجماعي
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  مقارنة بالنقل الجماعيمزايا النقل بالسيارة الشخصية ) 03(جدول رقم

 - ترام  -حافلة (  الجماعيةوسيلة النقل   السيارة الشخصية
 )مترو 

قصيرة والطويلة ولعدد غير الوسيلة نقل للمسافات 
 محدود من الرحالت

 ربط مناطق محددة بعدد محدد من المحطات

 عيدةب أوالنقل بين نقاط محددة قد تكون قريبة  النقل من الباب إلى الباب

قد يتطلب األمر استخدام أكثر من وسيلة نقل  أخرىال تتطلب استخدام وسيلة 
 الرحلة إلتمام

 الرحالت محددة بجدول زمني معين يمكن استخدامها في أي وقت

 تتوقف عند المحطات لنزول وصعود الركاب السفر بدون توقف

 السرعة محدودة في كثير من الوسائل العامة سرعة مسير عالية

احتمال وجود مكان جلوس لكل راكب ويمكن  جلوس لكل راكبمكان 
 عدم توفره

الحماية من الظروف الجوية فقط داخل  كاملة من الظروف الجوية من الباب إلى الباب حماية
 العربة أو المحطات

تحقق  الوسيلة نقل عامة للجمهور  تحقق الخصوصية الكاملة
 الخصوصية

 عالقة شخصية أو ملكيةال توجد  الفخر بالملكية الخاصة
  . 259.، ص1985الراتب الجامعية، بيروت،  ر، داالنقل والمرور ةهندسمحمد توفيق سالم، :المصدر

بالمقارنة مع النقل الجماعي ، تعتبر ذات نجاعة طالما  ةكل هذه المزايا التي تتميز بها السيار

  وسط المدينة  ىكانت وجهتها ال تؤدي إل

  االقتصادي االجتماعي الستعمال السيارة األثر : المطلب الثاني

لقد شهدت معظم دول العالم، تزايد كبير في ملكية السيارة الشخصية، فالمزايا التي تقدمها هذه 

المركبة الخاصة، التحرك والمالئمة والمرونة هي بال شك منافع بالنسبة لغالبية أفراد المجتمع، لكن في 

  .ة السيارة تكاليف اقتصادية اجتماعية كبيرةنفس الوقت صاحب التوسع السريع لملكي
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فالقابلية الكبيرة للتحرك التي وفرتها زيادة ملكية السيارة شجعت ومكنت من نشوء ظاهرة 

التمدد الحضري للمدن، واتساع مناطق العيش بضواحي المدينة، فقد أصبح بإمكان العاملين في المدينة 

، فهذا التغير في التركيب الحضري خلق عددا من أن يعيشوا على مسافات بعيدة عن مكان عملهم

المشاكل، التكاليف االجتماعية المتولدة جراء استعمالنا للسيارة الشخصية، فسائق السيارة مسئول عن 

توليد تأثيرات خارجية كبيرة فعندما يقرر مالك السيارة القيام برحلة، فهو سيأخذ في اعتباره الكلفة 

متجاهال االزدحام والتلوث ) كلفة البنزين ، الزمن ، الصيانة ( - شخصيةال –الحدية الخاصة به فقط 

الذي سيضيفه على مستعملي الطريق والمسارات المرورية، وفي لغة االقتصاد يطلق على هذا الوضع 

 –إزاء  –إزاء المستعمل، أما التأثير الخارجي الثاني فيتضمن ما يعرف بوفرات المستعمل  -بوفرات

ل، والتي تشير إلى الكلف المفروضة على غير المرتحلين بالمركبات وتكون على شكل المستعم –غير 

ضوضاء، تلوث الهواء، األوساخ، التلوث البصري وغيرها، بينما االزدحام يقتصر على وجه 

  1.الخصوص على المدينة

ثيرات تأ(ومن أهم المشاكل االقتصادية االجتماعية التي يسببها االستعمال المتزايد للسيارة 

االختناقات المرورية، واالستهالك المتزايد للطاقة وحوادث المرور، إذن : على المجتمع هي ) خارجية 

  ما هي التأثيرات التي يمكن أن تسببها هذه المشاكل؟

  : وفيما يلي أهم المشاكل و تأثيراتها

   La consummation d’energies االستهالك المتزايد للطاقة: أوال

الطاقة ضرورة الزمة للتنمية االقتصادية االجتماعية، حيث أضاف اعتراف العامة إن استخدام  

، باعتبار النقل هو القطاع األكثر 2المتأخر بمحدودية مصادر الطاقة المألوفة بعدا آخر لمشاكل النقل

                                                        
  .192.، ص2007، ، دار الصفاء، عماننظرية وسياسة: الحضري  االقتصاد، عادل عبد الغني محبوب، سهام  صديق خروفة 1
  .355.ص ،ابق، مرجع سهاي. وليام و  2
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استهالكا للطاقة، خصوصا فيما يتعلق بالسيارة التي يزيد استعمالها بشكل رهيب، مثال في فرنسا 

 %50من استهالكها الكلي للطاقة في مجال النقل و % 35، حيث أن %60ادراتها من البترول ص

  1.يستهلك داخل المدينة

وإن وجود قصور في سياسات النقل والحركة داخل المدن نتيجتها الزيادة الكبيرة في معدالت  

كوسيلة موصالت أساسية استهالك الوقود والطاقة وأعلى نسبة استهالك تنتج باالعتماد على السيارة 

على حساب وسائل النقل الجماعية، إذن يجب االقتصاد في استخدام الوقود المتوافر حاليا وتوفير طرق 

لترشيد استهالكه واالعتماد على المصادر البديلة للطاقة، أي االعتماد على وقود أنظف على نطاق 

  . ∗أوسع، التوجه نحو التنمية المستدامة 

  :La congestionالمروري  االزدحام -ثانيا

السلبية التي يسببها االستعمال المتزايد للسيارة  ةيعتبر االزدحام المروري من اآلثار الخارجي

الشخصية في الوسط الحضري، حيث ينتج االزدحام عن خلل في النظرة االقتصادية لسائقي السيارات 

نهم في التيار المروري الذي يؤخر تدفق فهم ال يدركون الكلفة الكلية لرحالتهم، بل يجهلون حقيقة كو

جميع المركبات في ذلك التيار، فالسائق عندما يقوم برحلة، فإنه يأخذ بحسبانه فقط الكلفة الحدية 

الخاصة به وال يهتم بالزيادة التي يفرضها في التكاليف والتي يتحملها السائقين اآلخرون من خالل خلق 

  .ازدحام إضافي 

وقات الذروة فالتأثير السلبي على قيمة الوفر المحتمل في زمن رحلة االنتقال وبدرجة ملموسة في أ

على نحو يترتب عليه تحمل مستخدمي السيارة لتكلفة التأخير وما ينجم عنها من خفض محتمل في 

                                                        
1Hichem Yesguer, Support de cours, d’economies des transports et la logistique, université de Batna : Algérie, 
2011.  

وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع بما يحقق التوصل  ،موارد الطبيعية في الكمية اإلنتاجيةهي العالقة بين النشاط االقتصادي واستخدامه لل   ∗
وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن استدامتها وسالمتها دون أن يؤثر ذلك الترشيد  ،إلى مخرجات ذات نوعية جيدة للنشاط االقتصادي

   .هسلبا على نمط  الحياة وتطور
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  1.مواقع العمل ىمعدالت اإلنتاجية الحدية ومعدالت األجر التي تترتب على التأخير في الوصول إل

تخدمي السيارة باالنضمام إلى تيار المرور بينما تزداد المنفعة الخاصة التي يجنونها من ويستمر مس

وبعبارة أخرى فإن الكلف التي يدركها ) الكلفة بتعبير النقود والوقت المستغرق(الرحلة على الكلفة 

     MPC (Marginal private cost(السائقين المنظمون في التيار المروري هي الكلفة الحدية الخاصة 

) MSC(وتقع تحت الكلفة الفعلية لمركبة إضافية أخرى على الطريق، أي الكلفة الحدية االجتماعية 

Marginal social cost وهكذا تتكون ،)MSC ( من)MPC ( للرحلة زائدا كلفة االزدحام على

ي الطريق فقط لآلخرين، وتشير الكلفة الحدية االجتماعية بهذا الصدد إلى مستعملمستعملي الطريق 

   2.وليس إلى المجتمع عامة

  إذا رمزنا لمتوسط الكلفة االجتماعية  3:ويمكن توضيح فكرة تشعب الكلفة بمثال جبري بسيط

 Average Social cost)ASC ( للرحلة في شارع مزدحم مع)N (من المركبات بالرمز)C( فعندئذ ،

، وسيزيد عدد )C+∆C(المروري إلى  ستزيد المركبة اإلضافية الكلفة من خالل تأخير التدفق

 :ستصبح  للمركبة األخيرة ) MSC(مركبة وأن ) n+1(المركبات إلى 

  

، لكن بالنسبة للسائق فإنها ستساوي )n∆C( ربمقدا) ASC(سيزيد ) MSC(إذ نجد أن  

)MPS ( الخاصة به التي يدركها، وهذا ستكون نفسها لجميع السائقين اآلخرين الذين ينضمون إلى

فإن كال منهما سيساوي ) ASC(مساويا ) MPC(، وفي حالة كون )C+∆C(تيار المروري أي أنها ال

)C+C .( وينتج عن الفرق بين)MPC (و)MSC ( وضع يتسم بزيادة كمية التدفق الفعلي للمرور

                                                        
.273.م محمد أیوب، مرجع سابق، صسمیرة إبراھی  1  
  2 .193.، مرجع سابق، صسهام  صديق خروفة ،عادل عبد الغني محبوب  
.194.نفس الرجع، ص  3  

(n+1) (C+∆C) – nc = C +∆C + N∆C            
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التي يخلقها  ةباستخدام أي طريق حضري على التدفق األمثل الذي يأخذ بنظر االعتبار الكلف الكلي

  .دحام المفرطاالز

مهما إال بعد عدد معين من السيارات الداخلة إلى طريق، ) MSC(و) MPC(وال يصبح الفرق بين 

لهذا السبب تتميز المناطق الحضرية باالزدحام فيها فقط كنتيجة للذروة في االزدحام اليومي، وال يعتمد 

  .لكن على عدد المركباتاالزدحام خالل أوقات الذروة كثيرا على عدد المتنقلين في المركبة و

لذا فإن مشكلة االزدحام المروري الحضري تنجم عن االستعمال المفرط لوسائل النقل الخاص 

  .في عملية التنقل خالل فترات الذروة

 :Les accidents de la routeحوادث المرور  - ثالثا

في المدن حوادث المرور أهم اآلثار الناجمة عن ظاهرة االزدحام المروري الرهيب خاصة 

الكبرى والطرق السريعة التي تربط بين الدول كما أنها تمثل عبئا اقتصاديا يثقل كاهل االقتصاد 

الوطني في الدول التي ترتفع فيها نسبة الحوادث، حيث أن حوادث المرور تعتبر من أمراض التقدم 

وربما أنه بالتحليل العلمي  والرفاهية، فهي تزيد في المجتمعات التي ترتفع فيها ملكية السيارة الخاصة،

السليم لحوادث المرور وبالتنظيم الكفء الذي يأخذ في الحسبان الظروف االقتصادية واالجتماعية 

  .السائدة في المجتمع ونوعية وأسباب حوادث المرور، يمكن للنقل أن يفي باحتياجات التطور 

ارن الحوادث بين دولة و التحليل اإلحصائي الفعال لحوادث المرور، يمكن أن يوضح ويق

وأخرى أو من منطقة ألخرى ولفترة زمنية معينة بأخرى، على أساس إجمالي عدد الحوادث بالنسبة 

سيارة للكيلومتر، ومن البديهي أن التحليل اإلحصائي يظهر ويحلل عدد الحوادث  100.000لكل 

من خسارة على المنتفع بها، بصرف النظر عن أثرها في تعطل السيارة، رغم ما يؤدي إليه  في الواقع 

كذلك ما يمكن أن ينتج عن الحادث من ارتباك للمرور أو تعويق له لفترة معينة وما يقتضيه ذلك من 
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تكاليف اقتصادية غير مباشرة كبيرة األثر خاصة إذا وقع الحادث أثناء فترات التزاحم أو في أماكن 

للطريق نظرا لعدم توافر مواصفات األمان  حساسة من المدينة، وسبب الحوادث قد يرجع للسيارة أو

الفنية في إحداهما أو عدم إتباع السائق لتعليمات وتنظيمات المرور والحركة سواء للجهل أو اإلهمال 

   1.أو لعدم توافر الحد األدنى للمواصفات الجسمية والحسية والنفسية للسائق رواالستهتا

الفنية سواء لطريق أو لسيارة كذا غياب االختبارات كذلك التهاون الواضح من التقنية والمواصفات 

  .الجادة عند منح رخصة السياقة للسائقين أو فحص الحالة الفنية للسيارة

الحوادث،  إن معظم الوفيات ترجع لحوادث المرور وهو ما يوضح األهمية  االقتصادية لتلك

فتعتبر حوادث المرور من األسباب األولى لوفاة الشباب خاصة، حيث أن اآلثار االقتصادية للحوادث 

في هذا الصدد ال تقتصر على الوفيات ولكن كذلك على تكلفة الحوادث والتي تؤدي إلى عجز كلي أو 

فترة عالجهم بل كذلك  جزئي للمصابين، وهو ما ينعكس أثره ليس فقط على فقد إنتاجية هؤالء أثناء

  .تكلفة هذا العالج وخسائر الفقد الكامل إلنتاجية المصابين بالعجز الكلي

والنفسية على المحيطين والمتأثرين بالمصاب وهو ما يؤثر  ةهذا باإلضافة إلى اآلثار االجتماعي

  .   على إنتاجيتهم وكفاءة أدائهم

  2:ويمكن تلخيص عناصر تكاليف حوادث المرور في األتي

  :تكلفة اإلصابات البشرية - أ

إصابة السائق والركاب أو ركاب وسائل نقل أخرى محل الحادث أو مشاة أو غيرهم ممن 

يكونوا متواجدين في مكان الحادث، وفي الواقع فإن تكلفة إصابة هؤالء تشمل عناصر فرعية كثيرة قد 

لمصابين، ومن أهم األمور االقتصادية يكون من الصعوبة تحديد قيمتها بدقة، ويمكن تقدير تكلفة عالج ا

                                                        
  .343.سعد الدين عشماوي ، مرجع سابق ، ص  1
 .348.نفس المرجع، ص  2



 اآلثــار الناجمــة عن استعمال السيارة الشخصيـة                             :الفصل الثاني  
 

47 
 

التي يجب تقييم تكلفتها، قيمة الوقت الضائع، أي قيمة الوقت الضائع للعالج أو النقاهة، وكذلك تأثير 

  .فترة العالج على مستوى أدائهم

في أما بالنسبة للوفيات فإن التقدير يأخذ في الحسبان سن المتوفى واحتماالت المستقبل بالنسبة إلنتاجيته 

العمل، وفرص الكسب الذي كان من الممكن أن يعود عليه وعلى أسرته أو يضيف للثروة القومية، 

  .التكلفة االجتماعية لوفاة الشخص: ومن المالحظ أن هناك خسائر من الصعب تقديرها مثل

  :تكلفة المركبات أو الممتلكات -ب

التأمين أسس استرشادية لتقدير  يمكن حسابها بشكل اقرب من الدقة، وعادة ما يكون لدى شركات 

  .التلف الناتج فعال عن الحادث

  :انسيابه لفترة معينة ةالتكلفة نتيجة لتوقف حركة المرور أو إعاق - ج

فتوقف المرور لفترة معينة في منطقة حساسة من وسط المدينة، تختلف تكلفته عن تكلفة توقفه في أحد 

حد أيام العمل تختلف عن تكلفته خالل أيام العطل، وأكثر الشوارع الفرعية، بل أيضا تكلفة توقفه في أ

من هذا فإن تكلفة التوقف تختلف حسب وقت حدوث الحادث، حيث تكون التكلفة أكثر إذا ما وقع 

الحادث خالل أوقات الذروة، خاصة عندما يكون في وقت بداية العمل، وهو ما يؤثر على انتظام 

  .دد وحساب وقت التأخر وما كان سينتج و فرص الكسب منهاوصول العاملين لعملهم في الوقت المح

  اآلثـار البيئية: المبحث الثاني

لقد أصبحت البيئة ومشكالتها قضية ذات طابع عالمي، تفرضه طبيعة اآلثار المترتبـة   

اإلضرار بها، فالملوثات البيئية سواء كانت هوائية أو مائية أو برية، تحت تأثير عوامل كثيرة ال 

حدود سياسية تتوقف عندها، إذ تتسم بقدرتها على الحركـة المرنـة واالنتقال الحر من بيئة  تعرف

  .ألخرى  على المدى  القريب أو البعيد مما يعطي لمشكلة التلوث صفة العالمية
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وتعتبر نفايات المصانع وكذلك وسائل النقل المختلفة خصوصا السيارة من أهم مصادر هذه   

استعمالها في كل مكان وفي أي وقت، لهذا نتحدث في هذا المبحث عن الملوثات  المشاكل وهذا لكثرة

  .األساسية الناتجـة عن االستعمال المتزايد للسيارة

  Pollution Atmosphériqueالتلوث الهوائي : المطلب األول

  :تلوث الهـواء -أوال

كالت التي تواجه العصر، ويزداد تلوث الهواء أحد صورة التلوث المادي في البيئة، ويعد من أكبر المش

هذا التلوث عام بعد اآلخر مع زيادة تركيز الملوثات المختلفة، خصوصا الغازات السامـة المنتشرة  

  .في الهواء

يتكون من عدة غازات أهمها غاز األكسجين، وغاز ": حيث أن الغالف الجوي للكرة األرضية   

الترتيب، باإلضافة إلى بعض  ىالهواء عل من وزن %78و %21النتروجين، وهما يكونان نحو 

الغازات األخرى التي توجد بنسب أقل، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يوجد في الهواء بنسبة 

الهليوم، النيون و األرجون و الكريبتون، التي توجد : وبعض الغازات الخاملة األخرى مثل 0.03%

  .1"في الغالف الجوي لألرض بنسبة ضئيلة جدا

وهذا الهواء بتركيبته الطبيعية حيوي بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وإذا حدث تغيير في   

تركيبته لسبب من األسباب أو إذا اختلطت به غازات أخرى، أصبح ذلك الهواء ملوثا، مضر بصحة 

  . اإلنسان وحياة الكائنات الحية

وي، أو الناجم عن إطالق الخلل الذي يحدث في نسب مكونات الهواء الج"تلوث الهواء هو   

كميات كبيرة من العناصر الغازية و الصلبة في الهواء، مما يؤدي إلى حدوث تغيير كبير في 

خصائص وحجم عناصر الهواء، فيتحول الكثير منها من عناصر مفيدة وصانعـة للحياة إلى عناصر 
                                                        

 .19.ص ،1990، الكويت، 152معرفة، رقم عالم ال، التلوث مشكلة العصرأحمد مدحت إسالم،   1
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الموت وهالك الكائنات تحدث الكثير من األضرار و المخاطر التي قد تصل إلى حد ) ملوثات( ضارة

  .1"الحية و تدمير وتخريب المكونات الغير حية 

وأغلب العوامل المسببة لتلوث الهواء عوامل مستحدثة من صنع اإلنسان، ولم تنشأ هذه العوامل   

في يوم وليلة، ولكنها بدأت في الظهور منذ أن ابتكر اإلنسان اآللة ووسائل النقل المختلفة واستخدامها 

احي الحياة، وباألخص وسائل النقل المختلفة وذلك التلوث الناتج عن حرق الوقـود، مما ال في كل من

شك فيه أن حرق الوقود خاصة الفحم و البترول يؤدي إلى تكوين كميات عالية من الدقائق ذات 

  2:األحجام المختلفة و التي من بينها

 ق الكربـون؛جسيمات كبيرة و هي التي تكون ما يشبه التراب وأهمها دقائ •

جسيمات دقيقـة وهي التي تكون الدخان، و من بينها دقائق الكربون وأتربة المعادن  •

 .واألكاسيد الصلبة والكبريتات والنترات

وعادة ما تتسبب الجسيمات الكبيرة بالقرب من مصدر االحتراق وذلك بفعل الجاذبية األرضية بينما  

م عليها ـالتراب المترسب يجعل المناطق التي يتراك يبقى الدخان مدة طويلة في الهواء، وبالطبع

سوداء، ناهيك عن األضرار التي يلحقها بالنباتات وصعوبة التنفس بالنسبة لإلنسان والحيوان، أما 

 .الدخان فهو يستنشق ويدخل إلى الجهاز التنفسي ويتسبب في حدوث أمراض خطيرة بالجهاز التنفسي

ن مركبات أخرى سامة هي المركبات النتروجينية و المركبات كما أن حرق الوقود يؤدي إلى تكوي

  .األكسيجينة و الهالوجينات  و المواد المشعة

وتمثل السيارات المصدر الرئيسي لتلوث الهواء، حيث أن ثلثي كمية أول أكسيد الكربـون ونصف 

  .اراتكمية الهيدروكربونات واكاسيد النيترون التي تلوث الهواء يرجع مصدرها إلى السي
                                                        

 .206.، ص2007مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،  ، جغرافية النقل  مغزاها ومرمـاها ، سعيد عبده  1
 .7،8.مركز اإلعالم األمني، ص ، التلوث البيئي محمد حسين عبد القوي،   2

  )April 11 tswww.policemc.gov.bh/repor/2011/: نقال عن موقع( 

http://www.policemc.gov.bh/repor
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  :الملوثات الصادرة عن عوادم السيارات - ثانيـا

تلوث الهواء بعوادم السيارات ظاهرة تعاني منها جميع المدن الكبيرة التي يقدر عدد سكانها   

بالماليين، والتي يكتظ فيها السكان في رقعـة ضيقة من األرض، وتكثر فيها المباني، وتزدحم بها 

أصبحت وسيلة النقل الرئيسية في المدن، حيث أن تشغيل محرك  وسائل النقل، خصوصا السيارة التي

السيارة يؤدي إلى خروج عوادم نتيجة احتراق الوقود، إذن ماذا نقصد بعادم السيارة وما هي المركبات 

  األساسية الناتجة عنه؟

خليط من أجسـام صغيرة جامدة، وقطرات سائلة قابلة لالستنشاق وتصل : " عادم السيارة هو  

أعماق الرئتين، وهذا الخليط ناتج عن عملية احتراق البنزين أو الديزل التي تتسبب في حركـة  إلى

  .1"السيارة

وهذا العادم الناتج عن االحتراق الداخلي لمحرك السيارة المنبعث في الجو، يحتوي على كميات   

، وأكسيد الكبريت  co2، وثاني أكسيد الكربون coكبيرة من الملوثات من بينها أول أكسيد الكربـون 

so2، ومركبات الرصاص.  

وتختلف نسبة هذه الملوثات حسب سرعة السيارة، وجودة المحرك، كما تلعب العوامل   

الجغرافية دورا مهما في درجـة تركيز هذه الملوثات، فالتضاريس لها تأثير كبير في زيادة كمية 

ة تكون أقل تلويثا للبيئة من تلك التي تصعد إلى الملوثات، فنجد  السيارة التي تسير في  المناطق السهلي

المناطق المرتفعة، ويرجع ذلك إلى أن السيارة عندما تصعد إلى المرتفعات تحتاج  إلى قوة  دفع أكبر، 

  2.وبالتالي كمية وقود أكثر

                                                        
  . 7.الهندسة، جامعة عين شمس، مصر،ص كلية، أسلوب الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات محمد عبد الباقي إبراهيم،   1
 .207.سعيد عبده، مرجع سابق، ص 2
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 للسيارات للسرعات المختلفة تبعا ونوعيتها المنطلقة الغازات معدل في الكبير االختالف لوحظ كما

 :ذلك يوضح اآلتي والجدول

 للسيارة المختلفة السرعات لمعدل تبعا المنطلقة الغازات) 04(رقم  الجدول
  ) بالمليون ةالوحد (

سيارة واقفة مع  سير بطيء سرعة متوسطة  سرعة عالية
 تشغيل المحرك

 العمل الملوث

 أكسيد الكربون 64000 45000 2200 24000

 وجينأكسيد النتر 1400 5700 620 810

 الهيدروكربونات - - 1400 1700

 المكتبة ،للمدينة ثمن البيئة تلوث ،العابدين زين علي السالم، عبد: المصدر
  .4.م، ص 1992 القاهرة، األكاديمية،

 السيارات تأتي من الملوثة الغازات وإطالق للتلوث نسبة أعلى أن نالحظ السابقة المعطيات من

 رئيسي، بشكل ، نصادفه ما والدوران وهذا التشغيل حالة في المحرك ءبقا مع التوقف بحالة تكون التي

  .في وسط المدينة االزدحام الضوئية، ومناطق الشارات وعند التقاطعات مواقع في

وتشكل هذه الملوثات الناتج عن عوادم السيارات من القضايا الكبرى المضرة بالبيئة و اإلنسان   

  1:في الهواء وأثرها على الصحـة العامة وفي ما يلي بعض الملوثات الرئيسية

  :coأكسيد الكربـون  - 1 

غاز سام عديم اللون و الرائحـة ينتج عن عمليات االحتراق غير الكامل للوقود، ويمثل أكبر 

نسبة من ملوثات الهواء، ويختلف تركيز أول أكسيد الكربون في المناطق العمرانية باختالف 

المناطق وتعتمـد أساسا على مدى كثافة حركـة وسائل النقل، الظروف السائدة في كل من هذه 

                                                        
اء، اإلمارات جامعة الشارقـة ، قسم الكيمي ، مصادر التلوث البيئي وأبعاده ، وقود وسائل النقل والمواصالت عديسان إبراهيم أبو عبدون،  1

 .6،7.العربية المتحدة، ص ص
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ها وتكون في أعلى معدالتها في اإلزدحامات المرورية، حيث يتحد أول أكسيد توكفاءة  محرك

الكربون مع الهيموجلوبين مكونـا كربوكسي هيموجلوبين  وبذلك يمنع األكسجين من اإلتحاد مع 

لجسم من الحصول على األكسجين، وتعتمـد سمية أول أكسيد الهيموجلوبين وفي هذه الحالة يحرم ا

 %20من أول أكسيد الكربون يعادل  0.01الكربـون على تركيزه في الهواء المستنشق فتركيز 

من كربوكسي هيموجلوبين ويؤدي إلى الشعـور بالتعب وصعوبة التنفس، وفي حين زيادة التركيز 

  :من كربوكسي هيموجلوبين ينتج عن ذلك  %50ل من أول أكسيد الكربـون بما يعاد %0.1عن 

 ارتخاء في عضالت الجسم؛ •

 ضعف في السمع؛  •

 نقص في الرؤيـة؛ •

 الشعـور بالغثيان وعدم التركيز؛ •

 انخفاض ضغط الدم؛ •

 .ازدياد نبض القلب مع ضعف في إحساسه، وقـد يؤدي ذلك إلى اإلغمـاء و الوفاة  •

  :co2غاز ثاني أكسيد الكربـون -2

يات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربـون عن حرق الوقود مثل الفحم و النفط، و إن تنتج كم  

اإلسراف في استخدام الوقود وقطع الغابات أو التقليل من المساحات الخضراء يساهم في ارتفاع 

نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجـة حرارة األرض وهو ما 

  :، فزيادة ثاني أكسيد الكربـون في الهواء تؤدي إلى∗"باس الحرارياالحت"يعرف بـ

صعوبـة في التنفس و الشعـور باالختناق مع تهيج في األغشية المخاطية و التهاب القصبات  

  .الهوائية وتهيج الحلق
                                                        

.الصناعي الغير منَظَّم طنشالااتجة عن نات الزاغة؛ بسبب زيادة اليالحراري هو ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكرة األرض االحتباس  ∗  
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  1:االحتباس الحراري التي تعتبر من أهم مشاكل العصرآثار  يوفيما يل

الكثير من  قي لفيضانات، وغَردلشمالي والجنوبي، الذي يؤذوبان الجليد في القطبين ا •

   ؛المدن الساحلية، وزيادة مياه البحار والمحيطات

، أو بارد، ر، أو حالبجو معتدتغير المناخ الطبيعي في العالم، أي المناطق التي تتميز  •

  ؛أو ممطر، في أي فصل من فصول السنة سيتغير مناخها

ألرض؛ ألن الزرع لن يتحمل الحرارة الشديدة، وخاصة تصحر مساحات كبيرة من ا •

  ؛صبح ساخنةتراعات التي تعتمد على المياه الجوفية التي سزال

 . حرائق الغابات التي تؤذي بدورها الحيوانات التي تسكن فيها •

  
  :so2غاز ثاني أكسيد الكبريت -3

يتية الموجـودة في الوقود يتكون ثاني أكسيد الكبريت من أكسدة المركبات أو المخلفات الكبر  

األحفـوري أثناء عمليات االحتراق، وتنتج وسائل النقل خاصة التي تعمل بالديزل كميات كبيرة من 

  .هذا الغاز

غاز ثاني أكسيد الكبريت عديم اللون ونفاذ وكريه الرائحـة، أثاره ضارة إذا زاد تركيزه في   

 الكبريت في الهواء إلى حمض الكبريتيك جزء في المليون، ويتحول ثاني أكسيد 3الهواء عن 

)H2SO4 ( نتيجة لتأكسده إلى ثالث أكسيد الكبريتso3 وتفاعله مع بخار الماء في الهواء.  

                                                        
.محمد عبد الباقي إبراھیم، مرجع سابق  1  
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إن التعرض الشديد لغاز ثاني أكسيد الكبريت يعتبر ضارا بالجهاز التنفسي لإلنسان، وقد يحدث   

، ويؤثر على حاسة التذوق والشم، وكذا يؤدي آالم في الصدر والتهاب القصبات الهوائية وضيق التنفس

إلى التصلب الرئوي، ويسبب تهيج العيـون وكذلك الجلد كما أنه يساهم مع ملوثات أخرى مثل أكسيد 

، ومن اإلجراءات التي يمكن من شأنها ∗النتروجين إلى إحداث مشاكل بيئية منها األمطار الحمضية

  .در الطاقة منزوعة الكبريت إلى درجـة كبيرةالتقليل من أخطار هذا الغاز استخدام مصا

  1:و لألمطار الحمضية آثار سيئة فهي عندما تسقط على سطح األرض

تلف األبنية، تضر بالتربة والحياة النباتية، وتوتلوث المجاري المائية و تأثر على مياه الشرب  •

 ؛وخاصة األثرية القديمة

 مياه و بعض المعدات المعدنية المتصلة بخزان تتسبب هذه المياه الحمضية إلى تآكل قنوات ال •

 المياه، فتزيد نسبة الرصاص في مياه الشرب؛

 تفتت الصخور و ترفع من حموضة البحيرات و األنهار؛ •

  تضر بالمحاصيل الزراعية و الغابات؛ •

  و) الرصاص، الزئبق، األلمنيوم(تذيب نسبة كبيرة من بعض الفلزات الثقيلة من التربة •

  .إلى مياه البحيراتتحملها معها 

  :NOXأكسيـد النتروجين  -4

، أو ما يعرف  NO نفي الجو مع أول أكسيد النيتروجي NO2يكون ثاني أكسيد النتروجين   

، ينتج هذا الغاز عن عمليات احتراق الوقود في الهواء عند درجات حرارة  NOXبأكسيد النيتروجين 

ن مع بخـار الماء في الجو، حمضا قويا هو مرتفعـة، ومن عوادم السيارات و الشاحنات، ويكو
                                                        

 ∗ تروجين المنبعثَة منيوتحدث األمطار الحمضية عندما تتفاعل أكاسيد الكبريت والن. فَة الحمضيةصذي يكتسب الالمطر الحمضي هو المطر ال

.مطارثات مختلفة، مع بخار الماء في الجو؛ لتتحول إلى أحماض ومركّبات حمضيه ذائبة، وتبقى عاِلقة في الهواء حتى تتساقط مع مياه األوِمل   
.75، 74، 72.دحت إسالم، مرجع سابق، صأحمد م  1  
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حمض النتريك الذي يساهم أيضا في حدوث األمطار الحمضية، ومن أضرار غاز ثاني أكسيد 

النيتروجين تهيج األغشية المخاطية للمجاري التنفسية، ويسبب أضرار في الرئة وتهيج األغشية 

  .المخاطية للعين

  :o3األوزون -5

كيلومترا من سطح األرض  15بقة الستراتوسفير على بعد حوالي غاز األوزون موجود في ط 

وتتفاوت حسب الموقع الجغرافي الذي يتم فيه الرصد وكذلك حالة الطقس ولهذا الغاز دور أساسي في 

امتصاص األشعـة الفوق بنفسجية و التقليل من مخاطرها، وتوجد تركيزات من األوزون في بعض 

المرور الكثيفة نتيجة تفاعل أول أكاسيد النتروجين مع أكسجين المناطق الصناعية وذات حركـة 

  .الهواء مما ينتج عنها العديد من أمراض الجهاز التنفسي وتلف المواد بسبب أكسدتها باألوزون

  :مركبات الرصاص-6

لمنع ) البنزين المحتوى على الرصاص( يضاف رباعي إيثيل الرصاص لوقـود السيارات 

بالسيارات القديمـة فقط، ولزيادة معدل األوكتان، وينبعث الرصاص من عوادم  تآكل قواعد الصمامات

السيارات إلى الهواء محدثا تلوثا به وخاصة في المناطق المزدحمة، و ينتج عن ذلك صداع وضعف 

عام كما يؤدي إلى إفراز حمض البوليك وتراكمه في المفاصل و الكلى، ويقلل من الهيموجلوبين في 

أن الرصاص يحل محل الكالسيوم في أنجسة العظام، وكذلك يؤدي إلى القلق النفسي الجسم، كما 

ويسبب التخلف العقلي لدى األطفال، كما أن تراكمــه في األجنة لدى الحوامل قد يؤدي إلى تشوه 

الجنين وإلى اإلجهاض، وقد تنبهت العديد من الدول لذلك وبدأت تستخدم البنزين الخالي من الرصاص 

  .يل من هذه المخاطر للتقل
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يبين الحدود المسموح بها لملوثـات الهواء الخارجي ومدى تعرض اإلنسان  05وفيما يلي جدول رقم 

  .لها

  الحدود المسوح بها عالميا لملوثـات الهواء) 05(جدول رقم 

  أقصى فترة للتعرض  )3م/ميكروغرام ( الحدود المسوح به   الملوثـات

ثاني أكسيد الكربـون 

)so2(  

  ساعـة  350

  ساعة 24  150

ثاني أكسيد النيتروجين 

NO2 

  ساعـة  400

  ساعة 24  150

  ساعة   O3 200األوزون 

  ساعات 8  120

أول أكسيد الكربـون 

CO 

  ساعة   3مللي غرام لكل م  30

  ساعات 8  3مللي غرام لكل م 10

، جامعة الشارقة، ود وسائل النقل و المواصالتوق:مصادر التلوث البيئي وأبعاده، نعديسان إبراهيم أبو عبدو: المصدر

  .8قسم الكيمياء، اإلمارات العربية المتحدة، ص 

  Pollution terrestresالتلوث األرضي: المطلب الثاني

 :Bruitالضوضاء  -أوال

الضوضاء ظاهرة مستحدثة من مظاهر تلوث البيئة، وهو ال يوجد منتشرا في كل مكان، يتركز   

مناطق الصناعية وفي مناطق التجمعات السكنية التي تكثر بها المباني وتكتظ بصفة خاصة في ال

  .بالسكان
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و الضوضاء هي عبارة عن موجات صوتية غير منتظمـة تنتقل إلى األذن فتسبب القلق   

، حيث يكون هناك إزعاج عندما تتجاوز  decibel (dB)والتوتر العصبي للمواطنين، تقاس بالديسبل 

  .80dB 1إن ضوضاء السيارات في الوسط الحضري تصل إلى و 60dBالضوضاء 

وتتعدد مصادر الضجيج الذي نعاني منه يوميا في المدن الكبيرة، وأحد األسباب الرئيسية لهذا 

الضجيج هو األصوات الصادرة عن عشرات األلوف من السيارات ووسائل النقل األخرى، وعلى 

عصاب كثير من الناس، وتصيب كثيرين من سكان الرغم من أن هذه الضوضاء تتسبب في إثارة أ

المدن باإلرهاق، إال أن أغلب الناس ال يدركون تماما األضرار الناتجـة عن استمرار تعرضهم لهذه 

  .الضوضاء

وقد ازدادت حدة هذه الظاهرة يوما بعد األخر، بسبب االعتماد المتزايد على السيارة في عملية 

عدد السيارات، حالة :لناجمة على السيارة على عوامل كثيرة منهاالتنقل، وتتوقف شدة الضوضـاء ا

  .المحركات، سرعة السيارات أثناء الحركة، اتساع الطرق و سلوك المواطن أثناء قيادة السيارة

وتزداد عدد السيارات في العالم عام بعد عام اآلخر، ويتوقع أن يصل إلى مليار مركبـة في عام 

دة الهائلة في أعداد السيارات قد أدت إلى زيادة مماثلة في الضوضاء داخل ، والشك أن هذه الزيا2020

المدن، وفي المناطق المحيطـة بطرق النقل السريع، وقد أكدت الدراسات مخاطر ضوضاء المرور 

ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر،  على صحـة اإلنسان، من أهمها زيـادة نسبة مرضى

  2.الجهاز العصبي و السمعي لإلنسان المباشر علىباإلضافـة إلى التأثير 

  

  
                                                        

1   Hicham Yesgeur , Nuisance par les transport : les externalité négatives , cours des coûts de transport et 

Tarification , master 2 Economie des transport et la logistique , université  de Batna.2011. 
 .214،215. جع سابق، صسعيد عبده، مر  2
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 :la consommation D’espaceاستهالك الحيز المكاني -ثانيا

منذ بداية ظهور النقل بمختلف الوسائل و الهياكل القاعدية التي تنشأ من طرق معبدة، سكك   

اطق الحضرية ، كل هذا على حساب البيئة، ندرة األراضي خصوصا داخل المن...، مطاراتةحديدي

وحولها، وارتفاع أسعارها، فمعظـم المساحات مخصصة للطرق كما هو مالحظ في وقتنا هذا، 

  .فالمدينة أصبحت مساحة لتنقل وسائل النقل

تتسم مساحة هذا االستخدام بالتغير المستمر عبر الزمن لمواجهـة الزيادة السكانية السريعة  و  

اد السيارات بأنواعها المختلفة، وبالتالي زيادة أطوالها و و المرتفعـة وما يصاحبها من زيادة أعد

مواقف السيارات،  الطريق،:المساحات المخصصة لها، وتشمل هذه المساحات المخصصة للسيارات

األرصفة، أماكن عبور المشاة سواء كانت سطحية أو أنفاق تحت سطح الطريق، محطات تعبئة الوقود، 

وال تقتصـر مشكلة استهالك األراضي داخل المدن .....لمرورية اإلشارات الضوئية، اإلشــارات ا

، وإنما امتد تأثيرها إلى الريف، وبالتقدم الهائل في وسائل النقل المختلفة )في الوسط الحضري( 

عامـة و الزيادة الكبيرة في استعمال السيارة خاصة جعل المشكلة أكثر تعقيدا خصوصا في المدن 

  1.يةالكبرى و المناطق الحضر

  2:ومن المشاكل التي يمكن أن يسببها النقل باستهالك األراضي  

 تشوه الطبيعـة؛ •

 تحطيم النباتات و األراضي الزراعية؛ •

 ؛∗ L’effet tunnelالتقسيم اإلقليمي و االجتماعي  •

                                                        
  .237.سعيد عبده، مرجع سابق، ص  1

2 Hicham Yesguer. Op.cit. p 6 
 

 ∗ عند إنشاء طريق سريع بين منطقتين فإن  العالقة التي تربط المنطقـة التي يمر عليها الطريق تنتهي، فإنشاء هذا الطريق أدى إلى تفكك

.تقسيم أرضي، وكذلك تقسيـم إقليمي ،اجتماعي      
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 إنشاء الهياكل القاعدية على المساحات يحتاج إلى مواد أولية وهذا بذاته يشكل تلوث؛ •

على األراضي لها تأثير على األدوية التي قد تتواجد تحت األرض التي  األعمال التي تقام •

 يمكن أن تغير مجراها؛

 .انتشار األماكن المخصصة لنفايات السيارات •

لمواجهــة هذه المشاكل يجب تخطيط استخدامات األرض في النقل الحضري، عند عملية تخطيط  و

  .ة نظيفـةالمدينة وتضافر جميع الجهات المسئولة من اجل بيئ

  :تلوث التربـة -ثالثا

يقصد بتلوث التربة إدخال أجسام غريبة في التربة، ينتج عنها تغير في الخواص الكيميائية أو "   

الفيزيائية أو البيولوجية، بحيث تأثر في الكائنات الحية التي تستوطن في التربـة، وتسهم في عملية 

  .1"تها وصحتها وقدرتها على اإلنتـاجالتحلل للمواد العضوية التي تمنح التربـة قيم

إن مصادر تلوث التربة عديدة ومتنوعة وال شك أن لوسائل النقل المختلفة تأثير سلبي على   

التربة، فالعوادم الناجمـة عن احتراق وقـود السيارات تنبعث في طبقات الجو العليا، ثم تسقط مرة 

التربة و النبات و اإلنتاج الزراعي  أخرى مع مياه األمطار على شكل أمطار حمضية، فتفسد

التي تتغذى على النباتات الملوثة، ثم يتغذى عليها اإلنسان سواء ألبان، أم لحوم،  تبالخصوص الحيوانا

مما يسبب أضرار جسيمـة على صحـة اإلنسان من أهمها إتالف خاليا المخ، حيث أن هذه األمطار 

ار المعروفة، وهذا بسبب ذرات الكربـون التي تتعلق تسقط في غير مواسم األمط) السوداء(الحمضية 

  2.بالجو، باإلضافــة إلى عامل الرطوبة، فتعمل كنوايا لتكثيف بخار الماء وبالتالي سقوط األمطار

  
                                                        

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 5مجلة المفكر، العدد  ، المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي منصور مجاجي،   1
 .110.خيضر، بسكرة، ص

 .221.سعيد عبده، مرجع سابق، ص  2
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  : Pollution des eaux تلوث المياه -رابعا

قة مباشرة  إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه من خالل إدخال مواد بطري" التلوث المائي هو   

أو غير مباشرة من جانب اإلنسان، مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام اإليكولوجي المائي، بما يقلل 

  .1"من قدرته على أداء دوره الطبيعي 

وينشأ هذا النوع من التلوث عموما نتيجـة لطرح كميات هائلة من فضالت التجمعات   

يد الطاقة و وسائل النقل في المياه الجارية، حيث الحضرية ونفايات المصانع و المعامل ومحطات تول

يتشرب جزء كبير منها إلى المياه الجوفية فيلوثها، كما أن مياه الصرف الصحي و الزراعي معظمها 

  .2"يمر دون معالجـة وتتسرب بما تحمله من مواد ملوثة في المياه الجارية أو إلى المياه الجوفية 

ساهم بطريقة مباشرة في تلويث المياه، فالمخلفات الخارجـة من و النقل البري بصفة عامة ال ي  

الوقود، وإفرازات المحرك  تورش السيارات ومرافق صيانتها مثل زيوت التشحيم المستهلكة و تسريبا

السائلة، يجب معالجتها قبل إلقائها في مجاري الصرف الصحي العامـة أو في المجاري المائية، 

  .الناتجـة عن محطات غسل السيارات وكذلك الحال في المخلفات

                                                        
 .198.، ص2000، 3رية، طمنشاة المعارف باإلسكند ، قضايا بيئية معاصرة زين الدين عبد المقصـود،   1
 .62.، ص1998، 1المؤسسة الفنية للطباعة و النشر، القاهرة، ط ، جرائم تلويث البيئة فرج صالح الهويش،   2
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  الثاني خالصة الفصـل

السيارة لها أثر كبير في تغيير أسلوب حياة الناس، فهي تسهل الحركية وتحقق الوصول إلى 

المناطق المرغوبة دون أي قيود، فمرونتها والرفاهية التي تتميز بها جعلت معظم الناس يتجهون إلى 

بدرجة أكبر مما كان متوقعا، فهذه الزيادة لها اثر  تة أعداد السيارااكتسابها، هذا ما أدى إلى زياد

خطيرة على المجتمع، إال أن معظم الناس ال يعيرون أهمية لهذه المخاطر التي تحيط بهم، فمن أهم هذه 

وغيرها من ...، االزدحام المروري، حوادث المرور، االستهالك المتزايد للطاقة،يالمخاطر التلوث البيئ

  .اكل التي يسببها االستعمال المتزايد أو الغير رشيد للسيارة الشخصيةالمش

ونافلة القول أن السيارة بالطبع تعتبر وسيلة التنقل الرائعة، لكن آثارها السلبية الخارجية، تطغى على 

  .ايجابياتها، رغم هذا يمكن أن تكون رائعة طالما كانت وجهتها خارج المدينة
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  الفصل الثالث

  استطالعية حول استعمال السيارة الشخصية في مدينة باتنةدراسة 

  منهجية الدراسـة: المبحث األول

               .عينة الدراسة والمنهج المتبع لجمع البيانات: المطلب األول            

      .خصائص عينة الدراسة :المطلب الثاني            

  تخالص النتائج تحليل بيانات الدراسة و اس: المبحث الثاني

  .وسيلة التنقل التي يستعملها أفراد المدينة للتنقالت اليومية: المطلب األول          

  .ثقافة أفراد المدينة في استعمال السيارة الشخصية: المطلب الثاني          

  .نتائج و توصيات الدراسة االستطالعية :المطلب الثالث          

  استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري للحد منة وحلول عام توصيات:المبحث الثالث

  .عامة توصيـات :المطلب األول         

  .حلول للحد من مشاكل استعمال السيارة في الوسط الحضري: المطلب الثاني          

  .خالصة الفصل الثالث
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  لفصل الثالثا

  نة باتنةدراسة استطالعية حول استعمال السيارة الشخصية في مدي

يتناول الفصل الثالث لهذه الدراسة منهجية الدراسة االستطالعية وخطواتها اإلجرائية، وذلك من خالل 

ة ــتحديد عينة الدراسة و المنهج المتبع لجمع وتحليل البيانات و المعلومات و وصف خصائص عين

  .الدراسة، وصوال إلى نتائج و توصيات الدراسة

ي ــالستطالع آراء أفراد مدينة باتنة حول استعمال السيارة الشخصية ف ولقد أدرجت هذه الدراسة  

  الوسط الحضري، وذلك لمحاولة التعرف على أكثر وسائل النقل المستعملة للتنقالت اليومية في المدينة

  .ةــال السيارة الشخصيــراد في استعمـكرة حول ثقافة األفـ، ومن ناحية خاصة الوصول إلى ف

  :ا في هذا الفصل اإلجابة على التساؤالت الرئيسية التاليةو عليه حاولن

  ما هي وسيلة النقل المستعملة للتنقالت اليومية في المدينة؟          *                       

  ة؟ـنة في استعمال السيارة الشخصيـثقافة أفراد مدينة بات*                       
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منهجية الدراسة:المبحث األول  

ع ـدرجنا في هذا المبحث مطلبين أساسيين، فالمطلب األول يتناول عينة الدراسة و المنهج المتبع لجمأ

.البيانات و المعلومات، أما المطلب الثاني تناولنا فيه خصائص مفردات عينة الدراسة  

عينة الدراسة و المنهج المتبع لجمع البيانات : المطلب األول  

نة الدراسة وذلك بالتطرق إلى مجتمع الدراسة و بعدها تحديد عينة يتناول هذا المطلب تقديم لعي

الدراسة، ثم المنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات و المعلومات بالتطرق إلى المنهج المتبع و إلى أداة 

:ل اإلحصائي، وذلك كما يليـــالتحلي  

تقديم عينة الدراسة: أوال  

ة ـمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسالعينة هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجت

1.عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج و تعميمها على كامل مجتمع الدراسة  

وع ـولتحديد عينة الدراسة نحتاج أوال التعرف على مجتمع الدراسة، و دوافع اختياره وعالقته بموض 

.مهاالدراسة، ومن ثم يمكن تحديد عينة الدراسة و حج  

:مجتمع الدراسة -أ  

2.ةـــوع البحث أو الدراسـة، يقصد به كامل أفراد أو أحداث أو مشاهدات موضــمجتمع الدراس  

ان ــة هو سكــبما أن الدراسة تهتم باستعمال السيارة الشخصية في مدينة باتنة، فإن مجتمع الدراس

.ةـالمدين  

:تحديد عينة الدراسة-ب  

ة و لعدم إمكانية إجراء الدراسة على كامل عناصر مجتمع ــلدراسع اــنظرا لضخامة حجم مجتم
                                                        

 1 محمد عبیدات، محمد ابونصار، عقلة مبیضین، منھجیة البحث العلمي:القواعد والمراحل و التطبیقات،الطبعة الثانیة، دار وائل 
.74.صم،عمان، 1999للنشر،   

.المرجع نفسھ 2  
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طة، ـة، ولضيق الوقت وارتفاع تكاليف الدراسة، فقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيـالدراس

ها ـحالة التي تم في 100شخص، واختير منها  130حيث قدر حجم العينة التي تم التعامل معها حوالي 

سئلة اإلستبانه على أكمل وجه وذلك بعد التجريب األولي لالستمارة ومدى تجاوب األفراد اإلجابة على أ

ة ـتم سحب مختلف أفراد العينة بطريق. م2011ريل ـمن اب 30و 01رة الممتدة بين ــمعها في الفت

: كما يلي) فرد100(يث تتوزع مفردات عينة الدراسة ـعشوائية، ح  

. وظفينمن إجمالي أفراد العينة م% 43-  

.من إجمالي أفراد العينة طالب% 25-  

. رةـاب األعمال الحـل و أصحـين و متقاعدين عن العمـنة بطالـمن إجمالي أفراد العي% 32-  

  المنهج المتبع لجمع و تحليل البيانات:ثانيا

  :المنهج المتبع - أ

لك للتغلب على عدم توفر ع البيانات و المعلومات قبل عرضها، وذـالبد من تحديد المنهج المتبع في جم

صول عليها في بعض األحيان، حيث تم االعتماد على مجموعة من األدوات ـالمعلومات و صعوبة الح

  :خدم موضوع البحث وهيـة و التي تـالمختلفة بغرض الوصول إلى المعطيات المرغوب

  :المقابلة -1- أ

لى معلومات أكثر دقة و وضوح، لقد تم االعتماد على المقابلة الشخصية كأداة من اجل الحصول ع

ح أو مشاعر ـات باإلضافة إلى التعرف على مالمـول على البيانـفاألهداف األساسية للمقابلة الحص

  .ارةـفتمت المقابلة مع أفراد عينة الدراسة أثناء ملء االستم. أو تصرفات المبحوثين في مواقف معينة
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  :المالحظة – 2- أ

، أو مشاهدة لسلوك ظاهرة أو مشكلة معينة فقد تم استخدامها كأسلوب ثاني بما أن المالحظة عملية مراقبة

للبحث، وذلك لمالحظة وضعية النقل الحضري الجماعي في المدينة واستعمال أفراد المجتمع لسياراتهم 

  .الشخصية

  : االستبانه -3-أ 

ن ـات أو آراء المبحوثيباعتبار االستبيان من أكثر األدوات العلمية استعماال في الحصول على معلوم

ة ـحول ظاهرة أو موقف معين، تم االستعانة به  من خالل تصميم استمارة الستطالع آراء أفراد مدين

ع ـتم االعتماد على األسئلة المفتوحة والمغلقة لجم) . 1ملحق رقم(باتنة حول استعمال السيارة الشخصية 

  .اكبر عدد ممكن من البيانات التي تخص عينة الدراسة

  :وقد تم تقسيم االستبيان إلى ثالث محاور أساسية كما يلي 

  البيانات الشخصية :المحور األول

ويشتمل هذا المحور على معلومات شخصية للمبحوثين من الجنس، السن، العمل، الدخل و مكان اإلقامة، 

  .وذلك يساعد على تعيين خصائص العينة

  ألفراد للتنقالت اليوميةوسيلة التنقل التي يستعملها ا: المحور الثاني

يتضمن هذا المحور مجموعة من األسئلة التي تخص تعلق أفراد المدينة بالسيارة الشخصية، وأكثر أوقات 

  ..)التنزه/التسوق(الثانوية والتنقالت) الدراسة/العمل(تنقلهم و الوسيلة المستعملة للتنقالت الرئيسية

  يارة الشخصيةثقافة األفراد في استعمال الس: المحور الثالث
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و يتضمن مجموعة أسئلة حول ثقافة الفرد في استعمال السيارة، و أهم األسباب التي تجعله يستخدمها، 

ه و يزودها ــدى معرفته لسلبياتها، وكذلك ما الرسم الذي يقبل الفرد أن يدفعه ليركن سيارتـوم

  . بالوقود

  :أداة التحليل اإلحصائي -ب

 كما تم  ،شخص، فقد اعتمدت الباحثة على معالجة البيانات يدويا 100بير باعتبار حجم العينة ليس بالك

داول ـلجا ذلك باستخدام انيةـثيالت البيـالتمفيما يخص  Microsoft Excel2007على    االعتماد  

   .التكرارية والنسب المؤوية

  خصائص عينة الدراسة: المطلب الثاني

ويتم توضيحها . س، السن، العمل، الدخل و مكان اإلقامةالجن: خصائص عينة الدراسة والتي تتمثل في

  :بشيء من التفصيل فيما يلي

  :حسب الجنس  -  أ

فرد من أفراد عينة الدراسة، شملت كال الجنسين من ذكور وإناث، حيث يمثل جنس الذكور  100

 من إجمالي أفراد العينة و هم الفئة األكثر في عينة الدراسة، وهذا لكونهم% 64نسبة تقدر ب 

من إجمالي % 36في حين أن جنس اإلناث يمثل . األكثر استعمال للسيارة مقارنة بجنس اإلناث

  .05و الشكل رقم 06أفراد العينة، وهذا ما يوضحه الجدول رقم
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس):06(جدول رقم

 الجنس التكرار %النسبة

 ذكر 64 64%

 أنثى 36 36%

 المجموع 100 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:لمصدرا

 التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الجنس) 05(شكل رقم 

  
  )06(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر

  :حسب السن-ب
من العينة التي % 38سنة، و30-18من عينة الدراسة فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين % 50
فئة % 7سنة، أي الفئة الناشطة في المجتمع من طلبة و عمال، و 60و  31عمارهم محصور بين أ

 07وهذا ما يوضحه الجدول رقم. سنة  18فئة تالميذ المدارس األقل من % 5المتقاعدين عن العمل، و
  .06والشكل رقم

  

كرذ
64%

انثى
36%
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  توزيع أفراد العينة حسب السن) 07(جدول رقم 

أكثر من  المجموع

 سنة61

 السن 18اقل من سنة سنة30الى18من سنة60ىال31من

 التكرار 5 50 38 7 100

 النسبة 5% 50% 38% 7% 100%

  باالعتماد على نتائج االستبيان اعد الجدول:رالمصد

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب السن) 06(شكل رقم 

  

  )07(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم:المصدر

  :العمل حسب - ج

من أفراد العينة % 25فئة أصحاب األعمال الحرة و% 12من أفراد عينة الدراسة موظفين و % 43

يا، ـاألكثر تنقال يوم) الدراسة/العمل(سية ـالت الرئيـوهم الفئات ذو التنق% 80طالب أي بمجموع 

وهم % 20مجموع من إجمالي أفراد العينة متقاعدين أي ب% 9من أفراد العينة بطالين و كذلك % 11و

7%

38%

50%
5%

سنة61اكثر من  سنة60الى31من سنة30الى18من 18اقل من سنة
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 08والنسب موضحة في الجدول رقم/...). زيارة األقارب/التنزه/التسوق(الفئات معظم تنقالتهم ثانوية 

  .07و الشكل رقم

  توزيع أفراد العينة حسب العمل) 08(جدول رقم 

 العمل  موظف حرة أعمال متقاعد طالب بطال المجموع

 التكرار 43 12 9 25 11 100

 النسبة 43% 2% 9% 25% 11% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب العمل) 07(شكل رقم 

  

  )08(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

  :حسب الدخل -د

حصور بين ـدخل الممن فئة األفراد ذوي ال% 42حسب عينة الدراسة و حسب عمل أفراد العينة، 

هم ـة دخلـمن إجمالي أفراد عينة الدراس% 14هم من الموظفين، وـدج ومعظم 30000و 15000

بطال
11% طالب

25%

متقاعد
اعمال حرة9%

12%

موظف
43%
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من األفراد دخلهم % 4دج و معظمهم أصحاب األعمال الحرة،  50000و 35000محصور ما بين 

من فئات % 36و . دج 50000من فئة األفراد دخلهم أكثر من % 4دج، وكذلك  15000اقل من 

 .08والشكل رقم 09وهدا ما يوضحه الجدول رقم. ألفراد ليس لديهم دخل وهم فئة الطلبة والبطالينا

  توزيع أفراد العينة حسب الدخل) 09(جدول رقم 

ليس هناك  المجموع

 دخل

 أكثر

 دج50000من

- 35000من

 دج50000

- 15000من

 دج30000

اقل من 

 دج15000

 الدخل

 التكرار 4 42 14 4 36 100

 %النسبة 4% 42% 14% 4% 36% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الدخل) 08(شكل رقم 

  

  )09(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

36%

4%

14%

42%

4%

لیس ھناك دخل

دج50000اكثر من

دج50000-35000من

دج30000-15000من
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  :حسب مكان اإلقامة -ه

دينة، ـعلى الترتيب من وسط الم% 19و %27، %54فرد إجمالي عينة الدراسة موزعة منها  100

و ذلك ). الوسط الحضري(ةـة، وخارج المدينة، حيث أن حركتهم تكون داخل المدينـضواحي المدين

  .09والشكل رقم 10موضح في الجدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة) 10(جدول رقم 

 إلقامةمكان ا وسط المدينة ضواحي المدينة خارج المدينة المجموع

 التكرار 54 27 19 100

 %النسبة 54% 27% 19% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة) 09(شكل رقم 

  

  )10(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

 

خارج المدینة
19%

ضواحي  
المدینة

27%

وسط المدینة
54%
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  لدراسة و استخالص النتائجتحليل بيانات ا: المبحث الثاني

، و وضع التصميم النهائي له، وبعد توزيع وثيقة )01ملحق رقم(بعد تصميم أسئلة االستبيان 

االستمارة على عينة الدراسة، تم تحليل البيانات و المعلومات المتحصل عليها من أفراد عينة الدراسة، 

  .ثيالت البيانيةوذلك باستعمال الجداول التكرارية و النسب المئوية والتم

نتناول في هذا المبحث تحليل ألسئلة االستبيان حيث قسم إلى ثالث مطالب أساسية، المطلب 

األول حاولنا من خالله تحليل أسئلة المحور األول لالستبيان، والمطلب الثاني تحليل ألسئلة المحور 

  .  ئج و توصيات الدراسةالثاني لالستبيان، أما في ما يخص المطلب الثالث نستنتج من خالله نتا

  وسيلة التنقل التي يستعملها أفراد عينة الدراسة للتنقالت اليومية: المطلب األول

وسائل النقل اليومية متعددة و كثيرة؛ النقل الجماعي، السيارة الشخصية، سيارة األجرة، السيارة 

يوصله إلى وجهته المقصودة، و كل فرد له نمط معين يعتمد عليه ل. الغير رسمية، والسير على األقدام

  إذن ما هي أكثر وسائل النقل التي يستعملها أفراد عينة الدراسة؟

ة ـيالت البيانية ألسئلـل باستعمال النسب المئوية و التمثـولإلجابة على هذا التساؤل إليكم تحلي      

  .االستبيان حول أكثر وسائل النقل المستعملة

  :امتالك السيارة شخصية - أ

ون ـمن أفراد العينة ال يمتلك% 53ية، وتن إجمالي أفراد عينة الدراسة يمتلكون سيارة شخصم% 47

؛ وهذا راجع إلى خصائص عينة الدراسة، 10و الشكل رقم  11سيارة كما هو موضح في الجدول رقم

  . من إجمالي أفراد العينة ال يمتلكون دخل 36%
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  اد العينةامتالك السيارة الشخصية لدى أفر) 11(جدول رقم 

  نعم ال المجموع

 التكرار 47 53 100

 %النسبة 47% 53% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني المتالك أفراد العينة للسيارة الشخصية) 10(شكل رقم 

  

  ).11(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

  :اد االحتفاظ بسياراتهممدى رغبة األفر -ب

% 6يرغبون باالحتفاظ بسياراتهم و % 94من أفراد عينة الدراسة يمتلكون سيارة شخصية منهم 47%

و هذا التمسك . 11والشكل رقم  12منهم من ال يرغب باالحتفاظ بها، كما هو موضح في الجدول رقم

  .الشديد بالسيارة العتبارها الوسيلة األولى لتنقالتهم

44%

46%

48%

50%

52%

54%

ال نعم
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  رغبة أفراد العينة االحتفاظ بالسيارة) 12(جدول رقم  

  

    

    

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

التمثيل البياني لميول أفراد العينة لالحتفاظ بسياراتهم) 10(شكل رقم 

  
  ) 12(بيانات الجدول رقم اعد الشكل باالعتماد على :رالمصد

  ؟ال تملك سيارة ،ترغب بالشراء  - ج

كما . منهم يرغبون في شراءها% 100من إجمالي عينة الدراسة ال يمتلكون سيارة شخصية، و% 53

هذا االتجاه يبين أن أفراد عينة الدراسة يرون أن . 12والشكل رقم 13هو موضح في الجدول رقم

  . السيارة ضرورية في حياتهم
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  نعم ال المجموع

 التكرار 44 3 47

 %النسبة 93,60% 6,40% 100%
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  رغبة أفراد العينة لشراء سيارة) 13(ول رقم جد

  نعم ال المجموع

 التكرار 53 0 53

 %النسبة 100% 0% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

  التمثيل البياني لميول أفراد العينة لشراء سيارة) 12(شكل رقم 

  

  ) 13(م اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رق:المصدر

  :أكثر أوقات التنقل في المدينة  -د

فرد من أفراد مدينة باتنة معظمهم يتنقل يوميا، وأكثر أوقات تنقالتهم في الصباح والمساء، حيث  100 

دول ـوذلك موضح في الج. الت تكون مساءاـمن التنق% 40.9من التنقالت تكون صباحا و % 46.5

ة وات الذرـ، حركية كبيرة خالل أوق"ذروة الطلب"نون فهم خاضعون لقا. 13و الشكل رقم  14رقم 

  ).الدراسة/العمل(مساءا، وذلك طبعا حسب طبيعة تنقالتهم -صباحا
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  أكثر أوقات تنقل أفراد العينة وسط المدينة) 14(جدول رقم 

منتصف  مساءا ليال المجموع

 النهار

 التنقل أوقات صباحا

 التكرار 74 10 65 10 159

 %النسبة 46,50% 6,30% 40,90% 6,30% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني ألوقات تنقل أفراد العينة)13(شكل رقم

  

  )14(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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  ) :اسةالدر/العمل(أكثر وسائل النقل المستعملة أثناء التنقالت اليومية الرئيسية  -ه

فرد من أفراد المدينة أثناء تنقالتهم اليومية الرئيسية  100أكثر وسائل النقل التي يستعملها 

من أفراد العينة هم طلبة % 25منها تتم بواسطة النقل الجماعي وهذا لكون % 36.5) الدراسة/العمل(

  . سطة النقل الجماعيمن إجمالي أفراد العينة ليس لديهم سيارة أي أن معظم تنقالتهم تتم بوا% 53و

من أفراد عينة الدراسة % 47من إجمالي التنقالت تتم بواسطة السيارة الشخصية وهذا لكون % 34و 

من التنقالت اليومية تتم بالسير على األقدام، أما بالنسبة للتنقل % 20يملكون سيارة شخصية، و 

من إجمالي التنقالت، كما % 3.5و % 6بالسيارة األجرة والسيارة الغير رسمية فهي على الترتيب 

  .14والشكل رقم  15موضح في الجدول رقم

  وسيلة التنقل التي يستعملها أفراد العينة أثناء التنقالت اليومية الرئيسية) 15(جدول رقم 

سيارة غير  المجموع

 رسمية

سيارة 

 األجرة

النقل 

 الجماعي 

السيارة 

 الشخصية

السير على 

 األقدام

وسيلة 

 التنقل

 التكرار 23 39 42 7 4 115

 %النسبة 20% 33,90% 36,50% 6,10% 3,50% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
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  التمثيل البياني ألكثر وسائل النقل المستعملة أثناء التنقالت اليومية الرئيسية) 14(شكل رقم 

  

  )15(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

  

  

  /....) :التنزه/التسوق(أكثر وسائل النقل المستعملة للتنقالت الثانوية  -و

من إجمالي % 47من إجمالي التنقالت الثانوية تتم بواسطة السيارة الشخصية و هذا باعتبار أن % 33

لون ـعم، يست...راد العينة عندما يتنقلون للتسوق أو التنزهـأفراد العينة لديهم سيارة، أي أن معظم أف

من إجمالي التنقالت، أو النقل % 30.5سياراتهم الشخصية، وباقي األفراد يتنقلون بالسير على األقدام 

الي التنقالت على ـمن إجم% 2و % 11، أو سيارة األجرة والسيارة الغير رسمية %23الجماعي 

  .15و الشكل رقم16كما هو مبين في الجدول رقم. الترتيب
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  النقل المستعملة للتنقالت الثانويةوسيلة ) 16(جدول رقم 

سيارة غير  المجموع

 رسمية

سيارة 

 األجرة

النقل 

 الجماعي

السيارة 

 الشخصية

السير على 

 األقدام

وسيلة 

 التنقل

 التكرار 33 36 25 12 2 108

 %النسبة 30,56% 33,33% 23,15% 11,11% 1,85% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني ألكثر وسائل النقل المستعملة للتنقالت الثانوية) 15(شكل رقم 

  

  )16(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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  ثقافة أفراد عينة الدراسة في استعمال السيارة الشخصية: المطلب الثاني

حضري، وهذه الزيادة في كثرة استعمال السيارة الشخصية هي من أكبر مشاكل الوسط ال

االستعمال راجعة لثقافة أفراد ذلك الوسط في استعمالها، إذن ما هي ثقافة أفراد عينة الدراسة في 

  استعمال السيارة الشخصية؟ 

ولمحاولة اإلجابة على هذا التساؤل فيما يلي تحليل باستعمال النسب المئوية و التمثيالت البيانية 

  .ة أفراد عينة الدراسة في استعمال السيارةألسئلة االستبيان حول ثقاف

  ملكية السيارة الشخصية ضرورة  من ضروريات الحياة اليومية ألفراد عينة الدراسة؟ - أ

من إجمالي أفراد عينة الدراسة يعتبرون أن ملكية السيارة الشخصية ضرورة من ضروريات % 92

ي أي اعتبار السيارة وسيلة األولى لتنقل، أو الحياة، هذا المؤشر يبين عدم توفر جودة في النقل الجماع

من أفراد % 8و . يمكن اعتبار ملكية السيارة بريستيج اجتماعي أي رمز للرفاهية و القوة و التباهي

والشكل  17كما هو موضح في الجدول رقم . العينة ال يعتبرونها ضرورة من ضروريات الحياة

  . 16رقم

  السيارة ضرورية للحياة اليومية) 17(جدول رقم                         

  نعم ال المجموع

 التكرار 92 8 100

 %النسبة 92% 8% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
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  التمثيل البياني العتبار أفراد العينة، ملكية السيارة ضرورة من ضروريات الحياة) 16(شكل رقم 

  
  )17(د على بيانات الجدول رقم اعد الشكل باالعتما:المصدر

  

  :أسباب استعمال السيارة  - ب

من % 49.1معظم أفراد عينة الدراسة يفضلون استعمال السيارة الشخصية لعدة أسباب، حيث 

  لكونها سريعة و مريحة ،% 39.1األسباب الرئيسية هي الحرية الشخصية التي تمنحها السيارة و 

مزايا التي تتميز بها السيارة بعيدة التطبيق في النقل الجماعي، ، و هذه ال17والشكل رقم 18الجدول رقم  

  .هذا ما يجعل معظم األفراد يتجهون إلى السيارة
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  لسيارةأسباب استعمال ا) 18(قم رجدول 

  

  

    

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  

  التمثيل البياني ألسباب استعمال السيارة الشخصية) 17(شكل رقم 

  

  )18(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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حرية  اقتصادية أخرى المجموع

 شخصية

سريعة 
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 األسباب

 التكرار 43 54 7 6 110

 %بةسالن 39,09% 49,09% 6,36% 5,45% 100%



 دراسة استطالعية حول استعمال السيارة الشخصية في مدينة باتنة:       الفصل الثالث
 

  : سلبيات السيارة - ج

من األفراد الذين %  100لديهم سيارة شخصية و % 47فرد من أفراد عينة الدراسة منهم  100

ليس لديهم سيارة يريدون شراء سيارة، رغم هذا فأفراد العينة يفضلون استعمال السيارة، إال أنهم على 

علم و وعي بأغلب سلبياتها، فنسبة الوعي بأنها مسببة للحوادث و مسببة لالزدحام و ملوثة للبيئة بلغت  

  .18والشكل رقم  19ح في الجدول رقم كما هو موض%. 2.7و% 27.7و % 32.6على الترتيب 

  سلبيات السيارة ) 19(جدول رقم 

اإلنفاق عليها يؤثر على  المجموع
 مستوى المعيشة

مسببة 
 للحوادث

ملوثة 
 للبيئة

مستهلكة 
 للطاقة

مسببة 
 لالزدحام

 السلبيات

 التكرار 51 18 40 60 15 184

 %النسبة 27,71% 9,80% 21,74% 32,60% 8,15% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:رالمصد

  التمثيل البياني لسلبيات السيارة ) 18(شكل رقم 

  

  )18(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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  :تكاليف استعمال السيارة مقارنة بالدخل -د

وهذا يبين أن معظم  معظم أفراد العينة يرون أن تكاليف استعمال السيارة مقارنة بدخلهم متوسطة

والشكل  20وذلك مبين في الجدول رقم . أفراد عينة الدراسة ال تعيقهم التكاليف عن استعمال السيارة

  .19رقم

  تكاليف استعمال السيارة) 20(جدول رقم                                  

 التكاليف قليلة متوسطة كبيرة المجموع

 التكرار 16 51 7 74

 %النسبة 21,62% 68,91% 9,46% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني لتكاليف استعمال السيارة) 19(شكل رقم 

  

  )20(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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ارة توفر نقل جماعي جيد، يجعل أفراد عينة الدراسة يتخلون عن استعمال اليومي السي -ه

   الشخصية؟

من أفراد العينة يقبلون االستغناء عن االستعمال اليومي للسيارة % 50حسب إجمالي عينة الدراسة فإن 

بشرط أن يتوفر لهم نقل جماعي متطور، وهذا اتجاه جيد وهذا راجع للوعي بالسلبيات التي تسببها 

ناء عن االستعمال اليومي للسيارة من إجمالي أفراد عينة الدراسة غير مستعدين لالستغ% 50و. السيارة

حتى و إن توفر لهم نقل جماعي جيد و متطور و هذا الوضع يعتبر خطير ألن من حلول التقليل من 

و  21والنسب موضحة في الجدول رقم . االستعمال المتزايد للسيارة النقل الجماعي الجيد والمتطور

  .20الشكل وقم

  

  مقابل توفير نقل الجماعي جيداالستغناء عن السيارة ) 21(جدول رقم 

  نعم ال المجموع

 التكرار 50 50 100

 %النسبة 50% 50% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
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  التمثيل البياني لالستغناء عن السيارة مقابل توفير نقل جماعي جيد) 20(شكل رقم 

  

  )21(رقم  اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول:المصدر

عند فرض ضريبة مرتفعة نسبيا على مواقف السيارات، يستمر الفرد في استعمال السيارة داخل  -و 
  المدينة؟

من إجمالي أفراد العينة ال يبالون بسعر الضرائب المفروضة على مواقف السيارات حتى في % 57
  .21والشكل رقم22وهذا موضح في الجدول رقم . حالة ارتفاعها

  

  ردة فعل األفراد حول الضريبة المفروضة على مواقف السيارات) 22(جدول رقم 

  

    

  

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر
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 التكرار 57 43 100

 %النسبة 57% 43% 100%
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على التمثيل البياني لمدى استمرارية األفراد في استعمال السيارة رغم فرض ضريبة ) 21(شكل رقم 

  مواقف السيارات

  

  ) 22(اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان :المصدر

  :الرسم الذي تقبل أفراد العينة دفعه، عند تمسكهم باستعمال السيارة داخل المدينة* -و

دج، و رغم 20متوسط أسعار مواقف السيارات المطبق حاليا بدون مدى زمني هو حوالي 

تحديد المدى الزمني لها فإن األفراد يستمرون في استعمال السيارة،  فرض ضريبة مرتفعة نسبيا مع

وهذا يدل . سا /دج 40-20ما بين % 42.15سا و /دج 80-40مستعدين أن يدفعوا ما بين % 57.85

 100-80على أن أفراد العينة مستعدين أن يدفعوا ليركنوا سياراتهم ولكن استعدادهم لدفع مبلغ مابين 

  .22والشكل رقم 23موضح في الجدول رقمكما هو %.0سا /دج
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  الرسم الذي يقبل أفراد العينة أن يدفعوه ليركنوا سياراتهم) 23(جدول رقم 

 100-80من  المجموع
 سا/دج

 80-40من 
 سا/دج

 40-20من 
 سا/دج

 

 التكرار 51 70 0 121

 %النسبة 42,15% 57,85% 0% 100%

  ستبياناعد الجدول باالعتماد على نتائج اال:المصدر

  التمثيل البياني للرسم الذي يقبل أفراد العينة أن يدفعوه ليركنوا سياراتهم) 22(شكل رقم 

  

  )23(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

عند فرض ضريبة مرتفعة نسبيا على وقود السيارات، يستمر الفرد في استعمال السيارة داخل  - ي

  المدينة؟

من إجمالي أفراد العينة % 55لي بسعر الضرائب المفروضة حتى في حالة ارتفاعها، هناك من ال يبا

يستمرون في استعمال السيارة داخل المدينة رغم فرض الضريبة، ألن تكاليف الوقود ال تأثر على 

  .مستوى معيشتهم مقارنة بدخلهم أو لعدم توفر نقل جماعي جيد
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ل الوسط الحضري و هذا لكونهم ذوي الدخل المحدود ال يستمرون في استعمال السيارة داخ% 45و 

و  24وذلك كما هو موضح في الجدول رقم . الفئة تكاليف الوقود تأثر على مستوى معيشتهم وهذه

  .23الشكل رقم

  استمرار أفراد العينة في استعمال السيارة رغم فرض ضريبة على وقود السيارات) 24(جدول رقم  

  

  

    

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

التمثيل البياني لرد فعل أفراد العينة حول االستمرار في استعمال السيارة رغم فرض ) 23(شكل رقم 

  ضريبة على وقود السيارات

  

  )24(اعد الشكل باالعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر
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  :الرسم الذي تقبل أفراد العينة دفعه، عند تمسكهم باستعمال السيارة داخل المدينة * - ي

من أفراد العينة يستمرون في % 55رغم فرض ضريبة مرتفعة نسبيا على وقود السيارات، فان 

لتر، والفئة /دج 40-20استعمال السيارة حيث فئة من هذه النسبة يقبلون دفع رسم يكون محصور بين 

 25الجدول رقم (على الترتيب % 18.18و % 81.82لتر،/دج 80- 40قية مستعدة لدفع ما بين البا

  .هذا يبين مدى تعلق أفراد هذه الفئة باستعمال السيارة رغم ارتفاع تكاليف وقودها). 24والشكل رقم

  الرسم الذي يقبل أفراد العينة أن يدفعوه الستعمال سياراتهم) 25(جدول رقم 

 100-80من المجموع
 لتر/دج

 80-40من
 لتر/دج

 40-20من 
 لتر/دج

 

 التكرار 45 10 0 55

 %النسبة 81,82% 18,18% 0% 100%

  اعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان:المصدر

  التمثيل البياني للرسم الذي يقبل أفراد العينة أن يدفعوه الستعمال سياراتهم) 24(شكل رقم 

  

  .)25(على بيانات الجدول رقم  اعد الشكل باالعتماد:المصدر
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  نتائج وتوصيات الدراسة: المطلب الثالث

بعد تحليل بيانات االستبيان و التعليق عليها باستعمال جداول تكرارية و تمثيالت بيانية، يتم        

  .   استخالص نتائج الدراسة االستطالعية، وعليه يتناول هذا المطلب نتائج الدراسة و توصيات الدراسة

  نتائج الدراسة: أوال

ل ـمن خالل الدراسة التي قمنا بها من إعداد االستبيان و توزيع االستمارة على عينة الدراسة و تسجي

ائج ـل و تفسير البيانات المتحصل عليها للوصول  إلى النتـإجابات أفراد العينة مع المالحظة، تم تحلي

  :التالية

  :ية في المدينةوسيلة النقل المستعملة للتنقالت اليوم - أ

السيارة الشخصية الوسيلة األساسية لألفراد خالل تنقالتهم اليومية، حيث هناك تمسك شديد و رغبة  *

متمسكين تمسك شديد % 94من أفراد العينة يمتلكون سيارة شخصية، منهم % 47في امتالك السيارة ،

ها ـمنهم يرغبون في امتالك% 100ون سيارة، لكن ـمن إجمالي األفراد ال يمتلك% 53بسياراتهم، و

فالوسط الحضري للمدينة في وضع خطير و ذلك للمشاكل التي تنتج عن الزيادة في استعمال . مستقبال

ي ـوغيرها من المشاكل الت...السيارة الشخصية من ازدحام مروري، حوادث، ضوضاء، تلوث بيئي

  .سبق ذكرها

  ).أوقات الذروة(و مساءا أكثر أوقات تنقل أفراد عينة الدراسة تكون صباحا * 

ارة ـالسي) الدراسة/العمل(الت اليومية الرئيسية ـأكثر وسائل النقل التي يستعملها أفراد العينة للتنق* 

  .الشخصية و وسائل النقل الجماعي

هي السيارة ...)التنزه/التسوق(أكثر وسائل النقل التي يستعملها أفراد عينة الدراسة للتنقالت الثانوية * 

  .صية و المشي على األقدامالشخ
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  :ثقافة األفراد في استعمال السيارة الشخصية -ب

م ــات الحياة، وأهم األسباب التي تجعلهـيرى أفراد العينة أن ملكية السيارة ضرورة من ضروري* 

  .يتجهون إلى استعمال السيارة الشخصية هي أن السيارة سريعة و مريحة و تمنح للفرد حرية شخصية

ارة رغم وعيهم بأغلب سلبيات السيارة من ـينة الدراسة يستمرون و يفضلون استعمال السيأفراد ع* 

  .أنها مسببة لالزدحام و حوادث المرور و ملوثة للبيئة

معظم أفراد العينة يرون أن تكاليف استعمال السيارة مقارنة بدخلهم متوسطة أي أن هذه التكاليف ال * 

  .سيارةتعيقهم عن التواصل في استعمال ال

من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن توفير النقل الجماعي الجيد، حافزا يجعلهم يستغنون % 50* 

  .الباقية ترى العكس% 50عن استعمال السيارة، و

ي ـمن أفراد العينة يستمرون ف% 57ارات ـبة مرتفعة نسبيا على مواقف السيـرغم فرض ضري* 

  .سا/دج80- 40بلون دفعه محصور ما بين استعمال السيارة، و الرسم الذي يق

ي ـود السيارات فإن نسبة الفئة التي توافق على االستمرارية فـرغم فرض ضريبة مرتفعة على وق* 

  -20  استعمال السيارة أكبر من الفئة التي ال توافق، والرسم الذي يقبلون دفعه محصور ما بين

  .لتر/دج40

ارة يعتبره معظم األفراد ـ، فامتالك السيا نحو استعمال السيارةكلما ارتفع دخل األفراد كلما اتجهو* 

ة السيارة ـرمزا للرفاهية و النجاح االجتماعي، حتى الفئة التي ال تملك سيارة تريد استعمالها، فملكي

  .ضرورة يصبو إليها معظم األفراد تبات

مكان إقامة الفرد بعيدا عن وسط هناك عالقة وثيقة بين مكان اإلقامة و استعمال السيارة، فكلما كان * 

  .  المدينة، كلما أصبحت ملكية السيارة ضرورة من ضروريات الحياة
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 الدراسة االستطالعية اقتراحات:ثانيا

من خالل الدراسة االستطالعية التي قمنا بها، و اعتمادا على النتائج المتوصل إليها، خلصنا إلى وضع 

  :مجموعة من التوصيات وهي

ت المعنية العمل لرفع كفاءة النقل الجماعي وذلك بهدف جذب مستعملي النقل إليه، و من على السلطا* 

  ي الوسط الحضري؛ـارة الشخصية فـال السيـجهة يجب العمل أيضا على التقليل من رفاهية استعم

  توعية و تذكير األفراد بالمشاكل التي تنتج عن استعمال السيارة الشخصية؛* 

وتقريبا المبلغ (ة مواقف السيارات بتحديد مدى زمني معين ـة الرفع من ضريبعلى السلطات المعني* 

  ؛)سا/دج 100- 80الذي ال يقبل أفراد المدينة دفعه محصور بين 

والمبلغ الذي ال يقبل أفراد المدينة ( جي لدعم الوقود ـيجب على الدولة العمل على التخفيض التدري* 

  ؛ )لتر/دج 40دفعه يكون أكثر من 

  .تعريف بالقطار الحضري المستقبلي لمدينة باتنة و مازاياهال* 

  :     خاصة بمن ال يستطيع االستغناء عن استعمال السيارة اقتراحات>

  حاول عدم استعمال سيارتك للمسافات القصيرة، واستخدم المشي على األقدام انه صحة؛* 

  قد سيارتك بهدوء واحترم قوانين المرور؛* 

  ما يتوجب عليك االنتظار في زحمة السير؛أطفئ السيارة حين* 

  إن أردت شراء سيارة جديدة، اختر السيارة الصديقة للبيئة؛* 

  الدراسة مع أشخاص آخرين في سيارة واحدة؛ /حاول الذهاب إلى العمل*

  .إن كنت تنوي تغيير بيتك فكر في منطقة قريبة من موقع عملك* 
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  اربة استعمال السيارة الشخصيةعامة و حلول لمح اقتراحات: المبحث الثالث

ت ـى و أينما أردنا دون ضوابط، فالمدن أصبحـارة الشخصية متـاالستعمال الغير رشيد للسي

ي للسيارة الشخصية وعليه ـال الغير عقالنـبسبب االستمرار في االستعم...مصدر للتلوث و الضجيج

  .نةـاطر التي تحيط بالمديـل و المخـته المشاكايجب إيجاد حلول له

  :اليةـالموجهة الت االقتراحاتى طريق تحقيق ذلك خلصت الدراسة إلى وضع كل من ـوعل

  :عامة اقتراحات:المطلب األول

ذا، وأحد الخطوات المهمة للحد من ه الظاهرة المنتشرة في عصرنا هذالبد من محاولة الحد من ه

  .ر و مستداماستعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري توفير نقل جماعي متطو

من جهة يجب اإلشارة من أن الراحة والرفاهية في النقل الجماعي لن تتجاوز الراحة والرفاهية 

في السيارة الشخصية، إذن فالحل يكمن في محاولة تغيير نظرة المجتمع و ثقافته في استعمال السيارة 

مستعملي النقل إليه، الشخصية، وذلك بمحاولة رفع الرفاهية في النقل الجماعي أي محاولة جذب 

بالمقارنة التنقيص من رفاهية النقل الخاص وذلك بإتباع سياسات تضبط استعمال السيارة الشخصية في 

  .الوسط الحضري

  : لرفع الرفاهية في النقل الجماعي اقتراحات >

سيكون مفتاح التخلص من ظاهرة ملكية السيارة الشخصية، تطوير النقل الجماعي كما و كيفا؛  *

ة ـة، والتطور في الراحـلمقصود بالكم هو تطور عدد الحافالت أما الكيف فهو التطور في السرعوا

  .وتنظيم عدد الرحالت ،فالت و زيادةو السعة داخل الحا

ذلك بتوفير األمن و التكلفة إعداد المحفزات التي تشجع المواطن على استعمال النقل الجماعي؛ * 

  .ومتعة السفر، خصوصا دقة المواعيد و النظافة البيئيةالمناسبة وعنصر الوقت و الراحة 
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 ، ترامواي Métro ميترو: مثل ؛بعث و تشجيع وسائل النقل عالية القدرة على الطرق* 

Tramway.  

مختلف تكنولوجيات اإلعالم  ؛ Intelligent Transport System (ITS) أنظمة النقل الذكية* 

 قيادة المركبات و تحديد المواقع، وذلك من أجل تسيير حركة االتصال في النقل هدفها المساعدة علىو

 )GPS )Global Positioning System المرور بالتحكم باإلشارات المرورية، ومن بين أهم األجهزة

    .وهو جهاز لتحديد المواقع الجغرافية 

سط المدينة، ذلك بوضع خطط لتنظيم حركة المرور في ووتحديث وتنفيذ خطط إلدارة المرور؛ * 

  .وتحديث إشارات المرور وتنظيمها

بالسلطة ذلك بأدراج ما يسمى  و ضرورة تكامل وسائل النقل الجماعية مع بعضها البعض؛ *

لتسهيل تنظيم النقل في المدينة الذي يؤدي بدوره إلى الرفع من كفاءة خدمة النقل  التنظيمية للنقل،

  .الجماعي

* BRT  (Bus Rapid Transit) عة من الحافالت تمشي وراء بعضها البعض بانتظام وأحيانا مجمو

   .وأول تجربة كانت في أمريكا الالتينية(voie dédiée) ولها طريق مخصص لها ملتصقة، تكون

  

  :                لمحاولة تقليل الرفاهية في السيارة اقتراحات >

ات ـة من السياسـل عبر مجموعطبعا و بال شك السيارة هي الوسيلة الرائعة للتنقل، لكن نحاو

المواطن من استعمال "تقليل من الرفاهية في استعمال السيارة في الوسط الحضري، بمعنى آخر تكريه 

  : فمن بين أهم السياسات التي يجب على السلطات المعنية إتباعها ما يلي ،"السيارة في الوسط الحضري

  .مدى زمني لهابتحديد  فرض ضريبة مرتفعة على مواقف السيارات؛* 

  الخفض التدريجي لدعم الوقود؛* 
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  استعمال السيارات في الوسط الحضري حسب الرقم الزوجي و الفردي؛* 

  .تدفع على أساسها ضريبة حسب كل سيارة و عدد األحصنة الفعلية فيهاتقنين األحصنة الضريبية؛ * 

  شرطة مرور كفوءة وقوانين فعالة؛* 

  .ة واحدةسيار - منع استعمال شخص واحد* 

  

  حلول للحد من مشاكل استعمال السيارة في الوسط الحضري:المطلب الثاني

مجموعة من الحلول التي تهدف إلى الحد من مشاكل استعمال الغير رشيد للسيارة الشخصية 

  : يـه الحلول استعملتها معظم الدول المتطورة، من أهمها ما يلذوصوال إلى تنقالت مستدامة، و ه

  

   بفضل التكنولوجيا التي تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للحد من التلوث :لصديقة للبيئةالسيارة ا >

ذه لك بهدف الوصول إلى سيارة صديقة للبيئة، ومن بين هذالناتج عن استعمال السيارات، و

   :التكنولوجيا

 . Co 2 باستثناء ،التي تحتفظ بالغازات  Filtre) ( استعمال المصفاة -

  .التي تعمل بالكھرباء تطور السیارة -

  . تعمل بالوقود والكهرباء في أن واحد  (Hybride) السيارة الهجينة -

      (Pile à combustible) .الشمسیةفي انتظار اكتشاف سيارة تسير بالماء أو الطاقة  -

 
: Le covoiturage   <  

  .السيارة الجماعية، عدة أشخاص في سيارة واحدة، يتقاسمون سعر التنقل
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  :Sharing carمبدأ   > 

ا المبدأ تقوم به المؤسسات بصفة رسمية، يمكن للشخص أن ذاستعمال سيارة لكن ليست ملك للفرد، وه

  .يحصل على سيارة متى شاء دون أن يملكها، أعطاء مرونة للشخص على أساس أنه ملك السيارة

  

   :Vélib  لدراجة الحرةا> 

جميع المواطنين، تلجأ إليها   دراجات تابعة للبلديات يستفيد منه أكثر وسائل التنقل الصديقة للبيئة وهي

  .من أجل تشجيع السكان إلى استعمال الدراجة

  

  :Pôles d’échange    أقطاب التبادل>

         وذلكة ـارة قبل دخولها إلى وسط المدينـهياكل قاعدية تقع على محيط المدينة للتخلص من السي
  )Le parc relais(ها ـأين يوجد ...) ترو، الحافالتـالترام المي(الجماعي باللجوء إلى النقل      

  .نةـارات داخل المديـاعي للتخفيف من ضغط السيـدام النقل الجمـمكان لتوقيف السيارة و استخ
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  خالصة الفصل الثالث
صلنا إلى أن من خالل الدراسة االستطالعية حول استعمال السيارة الشخصية في مدينة باتنة، تو

معظم  أفراد المدينة يمتلكون سيارة شخصية و من ال يملك يريد شراء واحدة، أي أن ثقافة المجتمع 

أنها الوسيلة األكثر راحة وسرعة  مالعتبارهمتجهة نحو استعمال السيارة في كل التنقالت اليومية،

ضع خطير فمعظم وهذا و .وتمنحهم حرية شخصية، بل يعتبرونها ضرورة من ضروريات الحياة

األفراد ال يدركون خطورته، فعلى السلطات المعنية التوعية والقمع للحد من هذه الظاهرة التي هي في 

  .مدينة مستدامة... تزايد ملحوظ يوما بعد يوم، فالهدف وسط حضري نظيف،آمن



 

  



 

 

ةــــاتمـخ  

  

  

  خاتمة 

اة الناس في معظم أنحاء أثر تطورها تأثيرا هائال في أسلوب حي النقل التيالسيارة إحدى و سائل 

و ربما لم يحدث أي اختراع أو اكتشاف أو أي تقدم تقني آخر تأثيرا في المجتمع اكبر و أسرع  العالم،

  .من اختراع السيارة

فهي تمكنهم من أن يقرروا  "نمطية الحركة"فالسيارة الشخصية توفر للكثيرين حرية الحركة  

ن الذي يصلون فيه إلى ذلك المكان، فلم يعد سكان المناطق المكان الذي يرغبون الذهاب إليه و الزما

  .الريفية يعيشون في عزلة

بدأت  ،السيارة تأثر في تحديد أماكن سكن الناس و مواقع عملهم و في كيفية قضاء أوقات الفراغ

بعد  التغيرات المدهشة التي أحدثتها السيارة في حياة الناس في الواليات المتحدة األمريكية  و انتشرت

أما في الدول النامية فتعمل السيارة على  خصوصا في الدول الصناعية، ذلك في معظم أنحاء العالم،

  .تغيير أنماط الحياة على نحو متزايد

أي تأثر " بريستيج اجتماعي"أصبح اكتساب السيارة الشخصية رمز للغناء و الرفاهية و التباهي 

  .ة للتنقلالفرد بالسيارة و اعتبارها الوسيلة الرائع

 نشطة االقتصاديةتعدد األو ، واتساع المدن ارتفاع المستوى المعيشي،و الزيادة الديمغرافية،

مقارنة بالضعف المؤسسي في التخطيط و التنفيذ و التنسيق في مجال النقل  ،واالجتماعية و الثقافية

التركيز على إدارة و عدم  عدم تجاوب االستثمارات كما و كيفا مع سرعة نمو الطلب،و  الجماعي،



 

 

ةــــاتمـخ  

، كل ، و خصوصا التسهيالت الحكومية في امتالك السيارة الشخصية "غياب سياسة محكمة"المرور 

  .هذا يؤدي إلى الزيادة في استعمال السيارة الشخصية

فالمدن أصبحت عبارة عن جزر من المواد الكيماوية الخطرة بسبب قيادة السيارة متى و أينما 

  .ر نقل جماعي متطور و مستداميتوفجب العمل على في أردنا دون ضوابط، 

، لن تتجاوز الراحة و الرفاهية في السيارة الجماعيإال أن الراحة و الرفاهية في النقل 

أي محاولة  الشخصية، إذن يجب محاولة تغيير نظرة المجتمع و ثقافته الستعمال السيارة الشخصية ،

 عماله و محاولة تنقيص الرفاهية بالنقل الخاص و ذلك بإتباعليكثر است ،الجماعيرفع الرفاهية في النقل 

 .   المستدام الحد من استعمال السيارة و تسهيل استخدام النقل الجماعي و حلولاالقتراحات 
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 االستبانه في شكلها النهائي

 

  باتنة–جامعة الحاج لخضر 
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير 

  الماستر :قسم
  اقتصاد وتسيير الخدمات: ـرعالفـ

  اقتصاد النقل و اإلمداد:التخصص

  

aاستبيان الستطالع آراء األفراد في مدينة باتنة حول استعمال السيارة الشخصية b  

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى و بركاته  

ة في استعمال إليكم االستبانة التي أدرجت في إطار البحث عن األسباب الرئيسية التي تشجع على الزياد

:               السيارة الشخصية في الوسط الحضري، استكماال لموضوع رسالة الماستر تحت عنوان

  "حالة مدينة باتنة –دراسة تحليلية تطور استعمال السيارة الشخصية في الوسط الحضري "

مناسبة، علما منكم أن  وأرجو منكم قراءة و ملئ االستبانة بدقة و عناية، و اختيار اإلجابة التي ترونها

  .إجابتكم ستحاط بسرية تامة  و سوف تستخدم إلغراض علمية بحتة

  جازاكم اهللا خيرا                                                                                   

  نذيـرة بـوجالل : ةطالبمن  إعداد ال

                                       

         



 

 

  b  الرجاء وضع عالمة  P     :أمام العبارة التي تعبر عن رأيكم

  

  

j                                نعم                ال تملك سيارة شخصية ؟  

  

k          نعم              ال  إذا كانت اإلجابة بنعم، ترغب باالحتفاظ بها ؟   

  

l نعم              السيارة ؟            إذا كانت اإلجابة ب ال، ترغب بشراء  

  

m                      أكثر أوقات  تنقالتك في المدينة ؟  

 ليال      مساءا                       منتصف النهار                صباحا        

n ؟ )الدراسة/العمل(أكثر وسائل النقل التي تستعملها أثناء تنقالتك اليومية الرئيسية  

                          السير على األقدام           السيارة الشخصية              النقل الجماعي                 

   )fraude( سيارة غير رسمية                             سيارة األجرة

o ؟)/....التنزه/التسوق(أكثر وسائل النقل التي تستعملها أثناء تنقالتك الثانوية  

             السير على األقدام           السيارة الشخصية              النقل الجماعي                 

   (fraude) سيارة غير رسمية               سيارة األجرة             

  

a  b  ية وسيلة التنقل التي يستعملها أفراد مدينة باتنة للتنقالت اليوم: المحور األول 



 

 

  

  

j           ال     نعم         ملكية السيارة الشخصية ضرورة من ضروريات الحياة ؟       

  

k األسباب التي تجعلك تستعمل السيارة الشخصية ؟      

  ... سريعة ومريحة        حرية شخصية         اقتصادية                 أخرى، حدد    

l                 سلبيات السيارة التي تعرفها؟  

             وثة للبيئة              مسببة لالزدحام                  مستهلكة للطاقة                            مل  

  عليها يؤثر علي مستوى المعيشةاإلنفاق         مسببة للحوادث       

     

m              تكاليف استعمالك لسيارتك مقارنة بدخلك ؟  

           قليلة                     متوسطة                          كبيرة                     

  

n  نعم        ال   إذا توفر نقل جماعي جيد، تتخلى عن االستعمال اليومي للسيارة داخل المدينة ؟   

oتستمر في استعمال السيارة داخل المدينة ،إذا فرضت ضريبة مرتفعة نسبيا على مواقف السيارات 

  نعم                     ال                                    

   

  pانت إجابتك بنعم، الرسم الذي تقبل أن تدفعه ؟      إذا ك  

    سا/دج100-80من           اس/دج80-40من          سا/دج40-20من                 

        

a  b    ثقافة مدينة باتنة في استعمال السيارة الشخصية: المحور الثاني      



 

 

a                               b 

  qإذا فرضت ضريبة مرتفعة نسبيا على وقود السيارة، تستمر في استعمال السيارة داخل المدينة                                   

                ال                         نعم

r     إذا كانت اإلجابة بنعم، الرسم الذي تقبل أن تدفعه ؟  

              لتر/دج100-80لتر      من/دج80-40لتر          من/دج40- 20من    

  

     

  

jذكر                        أنثى   :                      الجنس    

kسنة61سنة     أكثر من 60الى31سنة      من 30الى 18سنة    من  18اقل من    :السن      

lموظف   أعمال حرة       متقاعد       طالب       بطال     أخرى،حدد   : العمل...   

mدج 50000- 35000دج        ما بين 30000-15000دج      مابين15000اقل من      :الدخل  

  ليس لديك دخل                دج 50000 أكثر من                         

nوسط المدينة                 ضواحي المدينة                   خارج المدينة        :مكان اإلقامة     

  

b ولكم منا جزيل الشكر والتقدير a    

  



 

 


