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 ص: لخستالم

تناولت هذه الدراسة موضوع الحوادث المرورية بمنطقة القصيم في المملكة 

والتحليل، وهدفت إلى دراسة وتحليل التباين الزماني العربية السعودية بالبحث 

والمكاني للحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات على شبكة الطرق 

والتعرف على أنواع اإلصابات المرورية الناتجة  المختلفة داخل وخارج المنطقة، 

تمدت الدراسة على عنها، ومقارنتها ببعض الدول المتقدمة في السالمة المرورية، واع

( حالة جرى مقابلتها في طوارئ 591بيانات العمل الميداني، والبالغ عددها)

المستشفيات الرئيسة في المنطقة. كما تم اجراء تحليل جغرافي لبيانات ادارة المرور 

للحوادث المرورية على مستوى المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم. واستخدم 

(. وذلك map-Arc)( من خالل برنامج GISمات الجغرافية )برنامج نظم المعلو

لت هذه الدراسة إلى عدد  لتصميم عدد من الخرائط المتعلقة بموضوع الدراسة.  وتوصَّ

أنَّ مؤشرات خطورة الحوادث المطبقة في هذه الدراسة ال زالت  من النتائج منها: 

الدول المتقدمة في  مرتفعة في مناطق المملكة العربية السعودية، مقارنة ببعض

وتأتي منطقة القصيم في المرتبة  مستوى السالمة المرورية مثل بريطانيا وكندا. 

الثامنة من حيث عدد الضحايا من إصابات ووفيات نتيجة الحوادث المرورية التي 

تزيد معدالتها داخل المدن، وتعدُّ إصابات الكسور الرئيسة في الجسم، واإلصابات 
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ومن أهم   األكثر انتشاًرا بين ضحايا الحوادث المرورية،  الخفيفة والسطحية

 التوصيات الدراسة ضرورة التوسع في تطبيق األنظمة المرورية. 

مؤشالالالرات خطالالالورة  -الحالالالوادث المروريالالالة  -: السالالالالمة المروريالالالة  كلمااامف احتم  ااا 

 القصيم  -مقارنة الحوادث الدولية  -الحوادث 

Abstract 

This study discussed with research and analysis the traffic 

accidents in Qassim region, Saudi Arabia. It aimed at studying 

and analyzing the temporal and spatial variability of traffic 

accidents, the resulting injuries and deaths on the various road 

network inside and outside the region, as well as the identifying 

types of Traffic injuries of such accidents with comparing to 

some developed countries in traffic safety. The study relied on 

field work data of (591) case was interviewed in the emergency 

of the main hospitals in the region. A geographic analysis of 

traffic management data for traffic accidents has been carried out 

in Saudi Arabia and Qassim region. The GIS programme is used 

through the Arc-map program to design a number of maps 

related to the subject matter of the study. The study found a 

number of results, including: the indicators of the seriousness of 

the accidents applied in this study are still high in the regions of 

Saudi Arabia, compared to some developed countries in the level 

of traffic safety such as Britain and Canada. Qassim region was 

ranked eighth in terms of casualty and death toll from traffic 

accidents that increase in urban areas, injuries to major fractures 

in the body, and the most common light and superficial injuries 

among victims of traffic accidents.The study recommended the 

need for expansion in the implementation of traffic regulations.   

Keyword: Traffic Safety, Traffic Accidents, Accident Risk 

Indicators, International Accidents Comparison, Qassim region. . 
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 المقدا :

م دول العالم بدرجة كبيرة بشأن السالمة المرورية على الطرق، إذ تشالكل الحالوادث تهت

المرورية إحدى أهم العقبات التي تقال  فالي طريالق الصالحة والسالالمة المروريالة والتالي 

تالالؤ ر علالالى تنميالالة المجتمالالع وتقدمالالر، فعلالالى الالالرام مالالن االهتمالالام الكبيالالر مالالن  بالالل الدولالالة 

إنالر ال تالزال أر الام الحالوادث المروريالة ومالا ينالتج والجهات ذات العال ة بهذه الظالاهرة ف

عنها مالن خسالائر بشالرية وماديالة وا تصالادية مرتفعالة، خصوصالاً بالين فبالة الشالبا ، فقالد 

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أَن الغالبية العظمى من ضحايا الحوادث المروريالة 

فيالالات %( مالالن الو91سالالنة، ويحالالدث أكثالالر مالالن ) 29 - 19هالالم مالالن فبالالة الشالالبا  مالالا بالالين 

العالميالالة الناجمالالة عالالن حالالوادث الطالالرق فالالي الالالدول المنخفضالالة الالالدخل والبلالالدان متوسالالطة 

 م(.2015الدخل، مثل إفريقيا والشرق األوسط.)معرض السالمة المرورية، 

وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الالدول األكثالر تعرضالاً لبصالابات والوفيالات 

ل هاجسالاً و لقالاً كبيالراً لكافالة أفالراد المجتمالع، الناجمة عن الحوادث المرورية، فهالي تمثال

لمالالا تسالالببر مالالن اسالالتنزاف للطا الالات البشالالرية والمالالوارد الماديالالة، وهالالي إحالالدى القضالالايا 

والمشالكالت المتناميالة التالي يواجهالا السالكان، فعنالد المقارنالة بالين كنالدا والمملكالة العربيالالة 

م نجالد أًن 2006السعودية من حيالث أعالداد الوفيالات الناجمالة عالن حالوادث الطالرق لعالام 

% 32% مالن الالذكور و68متوفيالاً ) 2889الفارق كبير جداً فعدد الوفيات في كندا بلالغ 

مليالون  20من اإلناث( على الالرام مالن أًن عالدد المركبالات المسالجلة ذلالك العالام تجالاوز 

م 2006مركبة، في حين نجد أن المملكة العربية السعودية بلغ فيهالا عالدد الوفيالات لعالام 

% مالن اإلنالاث(، علالى الالرام مالن أًن عالدد المركبالات 14ور، و% من الذك86) 6358

م(، كمالا 2015-المسجلة ال يتجاوز سبعة ماليين مركبة فقط. )منظمالة الصالحة العالميالة

م 2016حالالالالة وفالالالاة مالالالع عالالالام  1669نجالالالد أن عالالالدد الوفيالالالات فالالالي كنالالالدا تنالالالا   الالالالى 

العربيالة م(، فالي حالين شالهد ارتفاعالاً فالي المملكالة 2016-)إحصائيات المواصالت، كنالدا

حالة وفاة في العام ذاتر )اإلدارة العامة للمرور، الريالاض،  9031السعودية ليصل إلى 

 هـ(.1437

وتعدُ منطقة القصيم من المناطق التي تزايد فيهالا أعالداد الحالوادث المروريالة، إذ سالجلت 

هـ، بعد أن كالان 1434( حاد اً مرورياً في عام 24966اإلدارة العامة للمرور حوالي )

% )الكتالالالا  االحصالالالائي 34هالالالـ أم بمعالالالدل زيالالالادة 1430( حالالالادث فالالالي عالالالام 18622)

هـ(، وبمقارنة الحوادث بين منطقالة القصاليم وبقيالة المنالاطق 1434هـ و 1430السنوم 

هالـ بلالغ عالدد الحالوادث 1437اإلدارية فالي المملكالة العربيالة السالعودية نجالد أنًالر فالي عالام 

المركز السادس بعد كالل  حادث مرورم، وهي بذلك تحتل  25664المرورية أكثر من 

 -مالالن: الريالالاض والشالالر ية ومكالالة المكرمالالة وجالالازان  الالم عسالالير)اإلدارة العامالالة للمالالرور

 هـ(.1437
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لذلك فإَن مشكلة هذه الدراسة تتمحور في الكش  عن: التبالاين بالين داخالل وخالارج مالدن 

منطقة القصيم مالن حيالث عالدد الوفيالات نتيجالة الحالوادث المروريالة، تحديالد الفالروق بالين 

 اإلصابات المرورية داخل وخارج منطقة القصيم. أنواع 

   -الدراسة: منطقة

ً  القصيم منطقة تحتل  ً  مو عا  . السعودية العربية المملكة من الشمالي الجزء في وسطا

 350  السعودية العربية المملكة عاصمة الرياض عن تبعد التي  بريدة وعاصمتها

 االدارية المناطق أحد االدارية القصيم منطقة وتُعد منها، الغربي الشمال   الى كيلومتراً 

ً  كيلومترا أل  73 حوالي مساحتها تبلغُ  إذ ، بالمملكة عشر الثال ة  حوالي وتمثل مربعا

 . محافظة 12 المنطقة ويتبع ،. المملكة مساحة   اجمالي من 3.2%

 عام في السكان تعداد حسب نسمة  1219184 القصيم منطقة سكان عد ويبلغ

% من اجمالي عدد سكان المملكة ، وتُشكل نسبة  3.6إذ تمثل ما نسبتر   م،2010

 السعوديين منر                                     

 السكان تعداد السعودية، العربية المملكة لبحصاء، العامة الهيبة )%  76.4 

2010.)  

 أهداف الدراس : 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

على أنواع الحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات ووفيات التعرف  .1

حسب التباين المكاني والزماني على شبكة الطرق داخل وخارج مدن منطقة القصيم 

 اإلدارية.

المقارنة بين أنواع الحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات ووفيات  .2

ج مدن منطقة القصيم حسب التباين المكاني والزماني على شبكة الطرق داخل وخار

 اإلدارية.

الكش  عن أنواع اإلصابات الناتجة عن الحوادث المرورية حسب التباين  .3

 المكاني والزماني في منطقة القصيم اإلدارية.

 انهج واجراءاف الدراس 

للوصول إلى نتائج جيدة خاصة بموضوع الدراسة يتطلب األمر القيالام بدراسالة ميدانيالة 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة وذلالك للتعالرف علالى  من خالل إعداد استبانة،

أنواع اإلصابات المرورية بين المرضى المنومين في المستشفيات، والذين دخلالوا  سالم 

الطوارئ في المستشفيات المعتمدة بمنطقة القصيم الستقبال المصالابين بسالبب الحالوادث 

ح الميالداني، والتالي كانالت فالي ( مستشفيات حكومية في فترة المسال7المرورية وعددها )

اسالتبانة صالحيحة نُفالذت  591هالـ ، و الد تالم جمالع 1438شهرم محرم وصالفر مالن عالام 

 (.  1بطريقة المقابلة الشخصية في ارف التنويم والطوارئ جدول ر م )
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 (1الجدول ر م )

حجم عينة الدراسة ونسبة المصابين الذين جرت مقابلتهم، مقارنة بعدد المصابين 

ل في   هـ1438الطوارئ لشهر صفر الُمسجَّ
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حجم 

 العينة

بريدة 

 التخصصي
21 14 117 26.5 149 25.8 79 138 

الملك سعود 

 بعنيزة
39 25.8 90 20.5 113 19.6 80 129 

 140 74 23.1 133 22.3 98 27.8 42 الرس العام

 44 61 6.2 36 5 22 14.6 22 البدائع العام

 43 72 9.4 54 8.9 39 2.6 4 المذنب العام

البكيرية 

 العام
7 4.6 35 7.9 48 8’3 73 42 

رياض 

الخبراء 

 العام

16 10.6 39 8.9 44 7.6 89 55 

 591 76 100 577 100 440 100 151 المجموع

 أدب مف الدراس 

تعددت الدراسات السابقة التي تناولت مشالكلة الحالوادث المروريالة فالي الالدول المتقدمالة  

والنامية، ومن الدول االجنبية والمحلية المفيدة التي تناولت أنواع االصالابات المروريالة 

 وشدتها والتوزيع الجغرافي ألماكن الحوادث المرورية، وتكلفتها اال تصادية ما يلي: 

( وآخالرون فالي دراسالتهم  ,Khorashad    2002بيالة دراسالة )  فمالن الدراسالات االجن

اخالالتالف اإلصالالابات المروريالالة بالالين منالالاطق الحضالالر والريالال  لمسالالتخدمي الشالالاحنات 

م 1997الكبيرة   اعدة بيانات كبيرة من واليالة كاليفورنيالا لمالدة أربالع سالنوات مالن عالام 

إلصالالابة فالالي م لقيالالاس أ الالر العوامالالل والمتغيالالرات المختلفالالة علالالى شالالدة ا2000إلالالى عالالام 

الحوادث المرورية، والتي  ُّسمت إلى أربع فبات: )ال إصابة، شكوى من األلم، إصالابة 

ملحوظة، إصالابة خطالرة تالؤدّم للوفالاة(، وتوّصاللوا إلالى أن العوامالل المالؤ رة علالى شالدة 

اإلصابات لدى السائقين تختل  في مناطق الحضر عنها في الري  فالحوادث التي تقالع 

% فالي 725عالات فالي المنالاطق الريفيالة تالؤدّم إلالى زيالادة مقالدارها للشاحنات عند التقاط

احتمالية و وع إصابة خطرة تؤدّم للوفاة مقارنة مع مناطق الحضالر، وأّكالد الباحالث أّن 
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العامل األكثر تأ يراً في زيادة شدة خطورة الحالوادث فالي الريال  والحضالر، هالو القيالادة 

 تحت تأ ير الكحول والمخدرات.

( لتحليالل شالدة اإلصالابة الناجمالة عالن الحالوادث  Wangو  Chang 2006وفي دراسة)

 Classification andبتطبيق شجرة التصني  الالمعلمية من خالل استخدام نمالوذج 

Regression (CART)  لدراسالالة الحالالوادث الوا عالالة فالالي مدينالالة تالالايبي بتالالايوان لعالالام

بالالة م، لمعرفالالة العال الالة بالالين شالالدة إصالالابات الحالالوادث وخصالالائ  السالالائق والمرك2001

ومتغيرات الطريق، أظهر النموذج أنَّ المشاة وراكبي الدراجات العادية والبخاريالة هالم 

أكثالر الفبالالات عرضالالة للحالوادث، ومالالن أهالالم عوامالل زيالالادة شالالدة اإلصالابة نالالوع التصالالادم، 

( أداة جيالالدة لتحليالالل شالالدة CARTوتصالالرف  ائالالد المركبالالة، كمالالا أشالالارا إلالالى أنَّ نمالالوذج )

 ً إال أنَّر فشل في التعرف على األوضالاع التالي تالؤدم  خطورة إصابات الحوادث مستقبليا

 إلى إصابات مميتة.

( فالالالي دراسالالالتر  عوامالالالل الخطالالالر والحالالالوادث المروريالالالة فالالالي Damian,2006أشالالالار ) 

م   عالالن عوامالالل الخطالالر التالالي تالالرتبط بقضالالية الحالالوادث المروريالالة علالالى 2006تنزانيالالا،

طالر علالى الطريالق البالد الطرق في منطقر كيباها في تنزانيالا، إلالى أنَّ تحديالد عوامالل الخ

مالن منا شالتها مالن خالالل أربالع نظريالالات وهالي: نظريالة النظالام، نظريالة الخطالر، والبيبالالة 

السياسية، والمنطقة الجغرافية، وكشفت الدراسة عن نمالط واتجالاه الحالوادث المروريالة، 

عامالالاً هالالم عرضالالة لخطالالالر  34-25إذ تبالاليَّن أنَّ الشالالبا  الالالذين تتالالراوم أعمالالالارهم بالالين 

%من اإلصابات سببها حالوادث الحالافالت الكبيالرة، فالي 51كما أنَّ  الحوادث المرورية،

% مالالالن الضالالالحايا بسالالالبب حالالالوادث الحالالالافالت الصالالالغيرة والخاصالالالة بشالالالركات 28حالالالين 

ا حوادث الشاحنات فتسالبّبت بقُرابالة  % مالن نسالبة الحالوادث، 7.3القطاعات الخاصة، أمَّ

كالالون مميتالالة %، وت42وتوصالالل إلالالى أنَّ معظالالم حالالوادث الليالالل تحالالدث يالالوم األحالالد بنسالالبة 

 بسبب سوء الحركة المرورية وتأخر عمليات اإلنقاذ.

(، دراسالتهم  تحليالل شالدة اإلصالابة الناجمالة عالن حالوادث  Kashani, 2008اسالتخدم ) 

فالي تحليالل البيانالات الناتجالة عالن الحالوادث  CARTالطرق الريفية المزدوجالة  نمالوذج 

م(، وكالالان 2008 -م2006أعالالوام ) 3علالالى الطالالرق الريفيالالة المزدوجالالة فالالي إيالالران لمالالدة 

م إلالى زيالادة حالدة وخطالورة اإلصالابات  الهدف األساس التعرف على العوامل التي تالؤدّ 

في حوادث الطرق، و د  سم الباحثان نوعية اإلصابة إلى  الث فبالات )إصالابة بساليطة، 

حالالالة تبالالين أنَّ فبالالة اإلصالالابات  7241إصالالابة خطالالرة، وفالالاة(، واشالالتملت الدراسالالة علالالى 

ة الوفاة، كما أ بتت الدراسة أنَّ عامل عدم ربالط حالزام األمالان الخطرة كانت أكبر من فب

هالومن أهالم العوامالل لزيالادة شالالدة اإلصالابة لالدى الركالا ، يليالالر عامالل سالبب الحالادث فالالي 

 درجة الخطورة على اإلصابة. 

فالالي دراسالالتهم  مركالالز اإلصالالابات الناجمالالة عالالن حركالالة  ) Nagata, 2011وأوضالالح) 

% تقريباً من إصابات الجهالاز 40م ، أن 2011المرور على الطرق في هانوم فيتنام،
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% تقريبالالاً مالالن اإلصالالابات 63سالالنة، وأن  29-20التناسالاللي كانالالت بالالين الفبالالة العمريالالة 

حتالالى  12.00لراكبالالي الالالدرجات الناريالالة وأو الالات الالالذروة للحالالوادث كانالالت بالالين السالالاعة 

، كمالالا أنشالالأوا خالالرائط باسالالتخدام نالالواة الكثافالالة لتحديالالد 12.00حتالالى  20.00، و16.00

الضع  لموا ع الحوادث وإصابات الجهاز التناسلي، وتبين أنَّها تتركالز فالي وسالط نقاط 

 المدينة والطرق السريعة الرئيسة بين الشمال والجنو  على وجر الخصوص.

( فالالالي دراسالالالتر  أنمالالالاط اإلصالالالابة لضالالالحايا حالالالوادث Parkinson، 2013اسالالالتعرض )

التي نقلالت لمستشالفى م(، حاالت اإلصابات المرورية 2013الطرق في جنو  إفريقيا، 

Edendale  إصابات حالوادث، كمالا أشالار إلالى  305خالل عشرة أسابيع، وكان عددها

سالالاعة، وأكثالالر إصالالابات  17-1( سالالاعات تقريبالالاً لمالالدى 9أن متوسالالط نقالالل اإلصالالابات )

المشاة تتركز على الطرف السفلي والرأس والتر وة، في حين أكثالر اإلصالابات لركالا  

ات داخل البطن، كمالا أنَّ معالدل الوفيالات بسالبب الحالوادث السيارات كانت الر بة وإصاب

 %.5.6كان 

في دراستهم  تحليل حالوادث المشالاة فالي دلهالي باسالتخدام Rankavat, 2013) أشار)  

م  إلالى أنَّ المشالي هالو الوضالع األكثالر اسالتخداماً مالن 2013نظم المعلومات الجغرافيالة،

 8503م حالد ت 2009لالى إ 2006وسائل النقالل فالي مالدن الهنالد، وفالي الفتالرة مالن عالام 

%، واسالتخدم 51حوادث وفاة بسبب حوادث المرور في دلهي، يسهم فيها المارة بنحالو 

الباحثون في دراستهم نظم المعلومات الجغرافية بهالدف تحديالد الموا الع األكثالر عرضالة 

للحوادث المرورية من خالل إدخال بيانات الحوادث على خرائط ر مية لمدينالة دلهالي، 

أربعالالة موا الع رئيسالة وسالالاخنة لحالوادث المشالاة القاتلالالة، وكالان يُوجالالد  وأظهالرت الدراسالة

بالين الحالوادث وتقاطعالات الطريالق الالدائرم فالي  0.05ارتباط  وم عنالد مسالتوى داللالة 

% مالالن وفيالالات المشالالاة تقالالع علالالى التقاطعالالات الشالالريانية 14% و 27دلهالالي، إذ أنَّ  ّرابالالة 

 تعود إلى السيارات والحافالت على التوالي.

لت   ( فالي دراسالتها  التوزيالع الجغرافالي إلصالابات حالوادث Steinbach  2013)توصًّ

 -م2000م  التي اعتمدت فيها على بيانالات عشالرة سالنوات )2013الطرق في انجلترا،

م(، إلى تأ ير ُكّل  من: العمر والجالن،، والمو الع بالين الحضالر والريال ، والو الت 2009

هنالالاا اختالفالالات اجتماعيالالة  فالالي التالالأ ير علالالى الحالالوادث الوا عالالة فالالي لنالالدن، فوجالالدت أنَّ 

وجغرافية للحوادث، فمعظم اإلصابات والتي  ّسمتها إلى ) اتلة، خطالرة، بساليطة(، يقالع 

(، كمالا ANOVAحدو ها في المناطق الحضرية، وذلك بعد استخدامها تحليل التباين ) 

يعدُّ صغار السن، والشيوخ، وراكبو الدراجات أكثر المصابين فالي الحالوادث المروريالة 

يبالالالة للمنالالالزل، وأنَّ مسالالالافة الحالالالادث  الالالد زادت مالالالع مالالالرور الو الالالت للمشالالالاة وراكبالالالي القر

 الدرجات، ولكن انخفضت لدى راكبي سيارات الطا ة بعجلتين.

( فتوّصلوا في دراسالتهم  كسالور العظالام واإلصالابات بالين المرضالى  Pan 2014أّما ) 

م ، إلالى أنَّ 2011سالنوات فالي تالايوان، 10المنومين بسالبب الحالوادث المروريالة خالالل 
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رت بالالالـ 2011إلالالى  2002معالالدل الوفيالالات لكالالال الجنسالالين خالالالل الفتالالرة   4.452م  اُلالدّ 

السالير إلالى  ذكور(، و ّسالموا إصالابات المرضالى فالي حالوادث 3.247إناث و  1.205)

صالالالت علالالالى مراتالالالب مالالالن حيالالالث ارتفالالالاع معالالالدل اإلصالالالابة، كإصالالالابات  مجموعالالالات، ولُّخ 

%(، وكسالر فالي األجالزاء 12.58%(، وكدمات بسيطة على الجلد )17.93الجمجمة )

%(، وجالروم فالي الالرأس 10.51%(، وإصابات سالطحية )12.22السفلية أو العلوية)

%(، وجالروم 6.15والجالذع ) %(، وكسر العالامود الفقالرم8.94أو الر بة أو الجذع )

%(، 2.42%(، وجالالروم فالالي الطالالرف العلالالوم )4.79مفتوحالالة فالالي الطالالرف السالالفلي )

%(، وذكالالالروا أنَّ اإلصالالالابات األكثالالالر شالالاليوعاً لراكبالالالي 3.73وإصالالالابات ايالالالر محالالالددة )

 الدراجات هي إصابات الرأس، وهي السبب الرئي، للوفاة بحوادث الدراجات النارية.

م(، فالالي دراسالالتر  حالالوادث الطالالرق فالالي 2006المطيالالر، ومالالن الدراسالالات المحليالالة ذكالالر )

% تقريبالالالاّ مالالالن 29.7حجمهالالالا، وتقالالالدير تكاليفهالالالا اال تصالالالادية ، أنَّ  –الالالالوطن العربالالالي 

يالالة للوفالالالاة فالالي المملكالالالة العربيالالة السالالعودية لعالالالام  م، كانالالت فالالالي 2001اإلصالالابات المؤدّ 

% فالالالالي الحبالالالالل الشالالالالوكي، 3.2% تقريبالالالالاً فالالالالي الصالالالالدر، و13.5إصالالالالابات الالالالالرأس، و

% تقريبالالاً فالالي أمالالاكن متعالالددة و الالد اعتمالالد فالالي ذلالالك علالالى بيانالالات المستشالالفيات 53.6و

 المخصصة الستقبال حاالت حوادث المرور. 

ا دراسة )  ( والتي هي في علم األوببالة  إصالابات حالوادث الطالرق   Issam 2012  أمَّ

فالالي منطقالالة القصالاليم ، فقالالد هالالدفت إلالالى دراسالالة االتسالالاق بالالين بيانالالات الحالالوادث مالالن  بالالل 

رور مع بيانات وزارة الصحة، ومعرفة أهم عوامل الخطر بالمنطقة مقارنالة شرطة الم

الاللوا إلالى أنَّ عالدد الوفيالالات  بالمنالاطق األخالرى مالن المملكالالة العربيالة السالعودية، و الد توصَّ

( حالالة 369( حالالة وفالاة مقارنالة بالـ )1024حسب تقارير سجالت وزارة الصحة بلالغ )

رتفالاع معالدالت الوفيالات بالقصاليم، فهالي وفاة حسب تقالارير المالرور، كمالا أشالاروا إلالى ا

تأتي خام، أعلى المناطق من حيث الوفيالات بعالد الريالاض، وجالده، ومكالة المكرمالة  الم 

 المدينة المنورة.

ا )الرشيدم،   هـ( في دراستر )تحليل إحصائيات حالوادث المالرور فالي الطالرق 1433أمَّ

الالل إلالالى أنَّ هنالالاا1433الطويلالالة مقارنالالة بالالالطرق األخالالرى،  زيالالادة مسالالتمرة  هالالـ(، فتوصَّ

للحوادث عبالر الالزمن، ولكالن هنالاا تنالا   فالي معالدل الوفيالات فالي السالنوات األخيالرة، 

هـ داخل جميع مدن المملكالة أعلالى مالن  1432هـ إلى 1425وأنَّ متوسط الحوادث من 

المتوسط خارجها، كما أنَّ متوسط عدد المصابين داخل مدن الريالاض وجالدة أعلالى مالن 

المصالابين خالارج عسالير، وجالازان، والطالائ ، أعلالى  المتوسط خارجها، في حين عالدد

مالالن الالالداخل، وذكالالر أنَّ أعالالداد الوفيالالات خالالارج جميالالع مالالدن المملكالالة أعلالالى مالالن المتوسالالط 

 داخلها عدا الرياض وجدة. 

ل )المالكي،  في تحليل السالسل  Box-Jenkinsهـ(، في دراستر  طريقة 1437توصَّ

ية وأعداد المصابين في المملكة العربيالة الزمنية والتنبؤ دراسة بأعداد الحوادث المرور
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جنكنالالالز مالالالن أفضالالالل األسالالالاليب والطالالالرق للتنبالالالؤ  –السالالالعودية  إلالالالى أنَّ نمالالالوذج بالالالوك، 

بالالالحوادث المروريالالة وأنَّ هنالالاا انخفاضالالاَ ملموسالالاَ فالالي  الاليم الحالالوادث والمصالالابين فيهالالا 

فالالي مسالالتقبالً، وأنَّ الجهالالود والطالالرق لمعالجالالة الحالالوادث التالالي شالالرعتها وزارة الداخليالالة 

المملكالة العربيالة السالعودية كانالت ناجحالة إلالى حالد  مالا فالي الحالد مالن الحالوادث المروريالة 

 وأعداد المصابين في المستقبل. 

هالالـ( فالالي دراسالالتهم  دور نظالالام سالالاهر فالالي تحسالالين 1439أشالالار )المطيالالر والرشالاليدم، 

مستوى السالمة المرورية في مدينة الريالاض بالمملكالة العربيالة السالعودية  إلالى تحسالن 

عدد المتوفين بسبب الحالوادث المروريالة بالنسالبة لعالدد المصالابين إذ انخفالض  في مؤشر

( 248مصا   بل تطبيق برنالامج سالاهر إلالى ) 1000( متوفى لكل 288المؤشر من )

% وبلالالغ مؤشالالر عالالدد 14مصالالا  بعالالد تطبيالالق النظالالام أم بانخفالالاض 1000متالالوفى لكالالل

مصالالا  لكالالل ( 14حالالادث مالالرورم بعالالد أن كالالان ) 1000( مصالالاباً لكالالل 20المصالالابين )

% عمالالا كالالان عليالالر  بالالل تطبيالالق نظالالام سالالاهر فالالي 43حالالادث مالالرورم أم بزيالالادة  1000

حالالادث  1000( متالالوفين لكالالل 4حالالين بلالالغ عالالدد الوفيالالات بسالالبب الحالالوادث المروريالالة)

حالادث مالرورم بعالد نظالام سالاهر  1000( متوفين لكالل 5مرورم  بل تطبيق النظام و)

عامالل حجالم األ الر )معامالل ارتبالاط % تقريباً، وتبين من خالالل اسالتخدام م25أم بزيادة 

إيتا
2 

( η
2

( لمعرفة أ ر نظام ساهر في تحسالين مسالتوى السالالمة المروريالة أنَّالر بتطبيالق 

%( وخفالالض عالالدد 41النظالالام كالالان لالالر أ الالر فالالي خفالالض عالالدد الحالالوادث المروريالالة بنسالالبة )

 %( تقريباً.38%( وخفض عدد المتوفين بنسبة )70المصابين بنسبة )

سالالالات السالالالابقة تبالالالين أنَّ الدراسالالالات الخاصالالالة بالالالالحوادث ومالالالن خالالالالل اسالالالتعراض الدرا

المروريالالالة تناولالالالت أسالالالبا  و الالالوع الحالالالوادث المروريالالالة سالالالواء الخاصالالالة بالسالالالائق، أو 

الطريالالق، أو المركبالالة، وأشالالارت عالالدد مالالن الدراسالالات إلالالى نوعيالالة اإلصالالابات المروريالالة 

 وعال تها بنوعية المركبة، والطريق. 

عالالرف علالالى التبالالاين الزمالالاني والمكالالاني ألنالالواع تالالأتي الدراسالالة الحاليالالة فالالي محاولالالة للت 

الحوادث المرورية، ومالا ينالتج عنهالا مالن إصالابات ووفيالات داخالل وخالارج مالدن منطقالة 

القصيم اإلدارية، وتحديد أهم األسبا  المؤدية لها، إضافة إلى محاولة هذه الدراسة فالي 

لحالالالوادث السالالالعي إلالالالى ا تالالالرام واسالالالتنتاج مالالالدى فاعليالالالة الجهالالالود المبذولالالالة للتقليالالالل مالالالن ا

 المرورية. 
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التوزيع الجغرافي لعدد لحاواد  المروريا  واام يناتج  نهام ااا  وامبمف ووف امف فاي 

 هـ:1437المملك  العرب   السعودي  لعمم 

العربيالالة السالالعودية إلالالى  ال الالة عشالالر منطقالالة إداريالالة يتبعهالالا العديالالد مالالن  المملكالالةتنقسالالم  

المحافظالالات والقالالرى. وتعالالدُّ الطالالرق السالالريعة والبريالالة هالالي المحالالور الالالرئي، للتنقالالل بالالين 

المناطق الداخلية والخارجية، وعلى الرام من جهود حكومة المملكة العربية السعودية 

ورة، التالي تالربط بالين منالاطق المملكالة في إعداد وتطوير شالبكة الطالرق الحديثالة والمتطال

إضافة إلى الطرق القروية، فإّن الحوادث المروريالة فالي تزايالد مسالتمر، وتختلال  نسالب 

هذه الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات من منطقة ألخرى حسب ما يشير لالر 

(، والتالي توضالح عالدد الحالوادث المروريالة 2(، )1( واألشالكال ر الم ) 2الجدول ر الم ) 

ينالتج عنهالالا مالن إصالالابات ووفيالات موزعالالة علالى منالالاطق المملكالة، ومالالن خالالل هالالذا ومالا 

 الجدول يتبين اآلتي: 

% تقريبًا من مجموع الحوادث 70.9يرتفع معدل الحوادث المرورية إلى  .1

في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشر ية، إذ تحتل المراكز األولى في عدد 

م(، تليها منطقة القصيم وعسير وجازان 2016-هـ 1437الحوادث المسجلة للعام )

% تقريبًا،  م منطقة المدينة المنورة وتبوا والحدود الشمالية والجوف 15.8بنسبة 

% من مجموع 1.3%، وأخيًرا منطقتي نجران والباحة بمعدل 12وحائل بنسبة 

 الحوادث. 

% 32.5يتبين من خالل الجدول أنَّ منطقة مكة المكرمة وحدها تشكل  .2

ريبًا من نسبة المصابين بالحوادث المرورية، أم ما يعادل الثلث من إجمالي تق

المصابين على مستوى المملكة العربية السعودية تليها منطقة الرياض والمنطقة 

%،  م كاًل من: )القصيم، جازان، تبوا، 34.8الشر ية والمدينة المنورة بنسبة 

المصابين، وأخيًرا منطقتي الحدود  % من إجمالي أعداد24.3عسير، الباحة(، بنسبة 

 % من إجمالي المصابين. 8.4الشمالية ونجران بما يعادل 

جاءت منطقة مكة المكرمة أيًضا في مقدمة المناطق من حيث أعداد الوفيات  .3

% من إجمالي الوفيات، تليها منطقتي 24.9الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 

% تقريبًا، ويعود ارتفاع عدد الوفيات 28.1الرياض والمنطقة الشر ية بنسبة 

والمصابين في هذه المناطق الثالث إلى ارتفاع أعداد السكان فيها، إضافة إلى وجود 

ا عن عدد  المدن الرئيسة فيها كمدينة جدة والدمام وكثرة التنقالت السكانية فيها، أمَّ

عسير، وجازان بما  الوفيات فيلي منطقة الرياض والشر ية كالًّ من المدينة المنورة،

% من 21.3% من عدد الوفيات، في حين تمثل بقية المناطق 25.7يعادل تقريبًا 

 إجمالي عدد الوفيات.
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 (2الجدول ر م )

التوزيع الجغرافي لعدد الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات ووفيات في 

 هـ1437المملكة العربية السعودية لعام 
 % عدد الوفيات % عدد المصابين % عدد الحوادث المنطقة

 15.8 1430 11 4207 26.5 141736 الرياض

 24.8 2243 32.5 12383 25.3 134838 مكة المكرمة

 12.3 1113 12.8 4893 19.1 101619 المنطقة الشر ية

 9.1 822 11 4184 2.7 14475 المدينة المنورة

 4.4 397 4 1513 4.8 25664 القصيم

 4.8 434 4.5 1724 3 16031 تبوا

 10.9 983 6.7 2541 6.1 32684 عسير

 2.0 185 3.2 1227 0.7 3618 الباحة

 2.1 193 1.7 631 2.5 13196 الحدود الشمالية

 2.7 245 2.4 920 1.9 10212 الجوف

 3.3 299 2.4 932 1.9 10199 حائل

 1.9 173 1.9 706 0.6 3235 نجران

 5.7 514 5.9 2259 4.9 25873 جازان

 100 9031 100 38120 100 533380 المجموع

 هـ.1437بتصرف اعتمادًا على بيانات اإلدارة العامة للمرور 
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 (1الشكل ر م )

التوزيع الجغرافي لعدد الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 

 هـ1437

 
 هـ.1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور، الرياض،           
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 (2الشكل ر م )

التوزيع الجغرافي لعدد المصابين والوفيات في المملكة العربية السعودية لعام 

 هـ1437

 
 هـ.1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور، الرياض،            

كمالالا يفالالوق عالالدد ضالالحايا الحالالوادث المروريالالة )وفيالالات وإصالالابات(، فالالي منالالاطق المملكالالة 

ضحية لكل عشرة آالف سيارة في المملكة العربية السعودية  70العربية السعودية عن 

 هـ والذم نستنتج من خاللر ما يلي:1437لعام 

يؤكد هذا المؤشر نتيجة المؤشر السابق في أّن منطقة الباحة من أكثر مناطق  .1

المملكة العربية السعودية في دموية الحوادث وخطورتها، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 

ة آالف سيارة، كما تليها كاًل من: تبوا والمدينة المنورة ضحية لكل عشر144

ضحية لكل عشرة  100والجوف والحدود الشمالية والتي يزيد فيها عدد الضحايا عن 

 آالف سيارة.

على الرام من أّن منطقة الرياض من أكثر مناطق المملكة في عدد  .2

ضحايا، حيث توجد  السيارات إال أنها تعد األ ل خطورة فيما ينتج عن الحوادث من

 ضحية لكل عشرة آالف سيارة. 33
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ومن أهم المؤشرات لقياس مستوى السالمة المرورية مؤشر عدد الوفيات إلى       

( أن 3عدد االصابات الناتجة عن عدد الحوادث المرورية ويالحظ من الجدول ر م )

السعودية لكل مؤشرات خطورة الحوادث المرورية وما نتج عنها في المملكة العربية 

أل  من السكان تفوق بدرجة كبيرة في مؤشرات السالمة المرورية بالدول  100

 المتقدمة.

 (3الجدول ر م )

مقارنة دموية الحوادث المرورية بين المملكة العربية السعودية والدول المتقدمة لعام 

 م2016
 استراليا كندا بريطانيا الواليات المتحدة السعودية الدولة

 23100000 34800000 64800000 321517000 31742308 السكانعدد 

 17094000 23037600 33631200 256249049 6697627 عدد السيارات

 1295 1669 1792 35092 9031 عدد الوفيات

 35552 161902 179592 2443000 38120 عدد اإلصابات

مؤشر عدد الوفيات لكل 

 مائة أل  نسمة
29 11 3 5 6 

اإلصابات لكل  مؤشر عدد

 مائة أل  نسمة
120 760 277 465 154 

مؤشر عدد الوفيات لكل 

 عشرة آالف سيارة
135 14 5 7 8 

مؤشر عدد اإلصابات لكل 

 مائة أل  سيارة
569 953 534 703 208 

 مؤشر عدد الوفيات لكل

 مصا  1000
237 14 10 10 36 

 بتصرف اعتمادًا على:

 ه1437بيانات اإلدارة العامة للمرور  .1

2. www.gov.uk/2016 

3. www.statista.com/2015 

4. www.tc.gc.ca/2015 

5. www.bitre.gov.au2016 

األخذ بعين االعتبار إلى أّن عدد الوفيات في المملكة العربية السعودية هو ما  * مع

 بت في مو ع الحادث، في حين تعرف منظمة الصحة العالمية  تيل الحادث  بأنر أم 

شخ  يقتل فور و وع الحادث أو موت خالل  ال ين يوًما بعد الحادث وبسببر  

 (.,Tessmerم1999)

 

http://www.gov.uk/2016
http://www.gov.uk/2016
http://www.statista.com/2015
http://www.statista.com/2015
http://www.tc.gc.ca/2015
http://www.tc.gc.ca/2015
http://www.bitre.gov.au2016/
http://www.bitre.gov.au2016/
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  المروري  وام ينتج  نهم اا  ومبمف ووف مف في انطق  التطور الزاني للحواد

 القص م:

تأتي منطقة القصيم في المرتبة الثامنة من حيث عدد  تلى الحوادث المرورية من بين 

مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الضحايا من إصابات ووفيات أربع عشرة ضحية لكل 

ارنة بالدول المتقدمة الكبرى، عشرة آالف نسمة، ويعدُّ هذا المؤشر األكثر خطًرا مق

ولمعرفة وتحليل الحوادث المرورية في منطقة القصيم والو وف على الوضع الراهن 

في المنطقة جرى االعتماد على بيانات اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للفترة 

هـ(، للتعرف على تطورها الزمني وما ينتج عنها من 1437-هـ1433ما بين )

 وفيات.إصابات و

( والذم يشير إلى تطور أعداد الحوادث المرورية وما ينتج عنها 4من الجدول ر م )

هـ(، تبين ما 1437-1433من إصابات ووفيات في منطقة القصيم خالل األعوام )

 يلي:

هـ عما كان علير 1434انخفاض عدد الحوادث المرورية وأعداد المصابين في عام 

( مصابًا إال أنَّ المؤشر عاد مرة أخرى 52د ًا و)( حا4161هـ بفارق )1433في عام 

( حاد ًا عما كان علير في عام 886هـ، وذلك بزيادة )1435إلى االرتفاع عام 

هـ، اير إنَّ حدة وخطورة الحوادث وما ينتج عنها من حاالت إصابة أو وفاة 1434

عما  ه1435( حالة وفاة عام 58( مصابين و)506استمر في االنخفاض بفارق بلغ )

(  تياًل 28( مصابًا و)21(حاد ًا و)1579هـ، وبفارق )1434كان علير خالل عام 

هـ، وهذا االنخفاض مؤشر جيد للحدّ  من خطورة الحوادث المرورية في 1436عام 

هـ وبالرام من الجهود 1437المملكة عامة ومنطقة القصيم خاصة، إال أنّر خالل عام 

لمرورية والسالمة على الطرق إال أنَّ عدد الحوادث الكبيرة المبذولة لتطوير الحركة ا

من  2مصابًا و16( حاد ًا و1391واإلصابات والوفيات أخذ باالرتفاع مجددًا بزيادة )

 هـ.1436هـ، عما كان علير خالل عام 1437القتلى في عام 

 (4الجدول رقم )

انطق  تطور أ داد الحواد  المروري  وام ينتج  نهم اا  ومبمف ووف مف في 

 هـ(1437-1433القص م خالل األ وام )
 عدد الوفيات عدد المصابين عدد الحوادث العام

1433 29127 2076 479 

1434 24966 2024 481 

-1433الفرق بين 

1434 

-4161 -52 2 

1435 25852 1518 423 

-1434الفرق بين 

1435 

885  -506 -85 
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1436 24273 1497 359 

-1435الفرق بين 

1436 

-1579 -21 -28 

1437 25664 1513 397 

-1436الفرق بين 

1437 

1391 16 2 

 هـ.1437بتصرف اعتمادًا على بيانات اإلدارة العامة للمرور، الرياض، 

ر لع منااامف  دار  المااارور لعااامم  أناااوال الحاااواد  المروريااا  فاااي انطقااا  القصااا م وفقااام

 هـ:1437
تتنوع حوادث السيارات بين تصادم سيارتين أو صدم جسم  ابت إلى حوادث الده،  

واالنقال  أو الخروج عن الطريق وحريق وأنواع أخرى مختلفة، وبالنظر إلى بيانات 

هي حوادث تصادم  19200إدارة المرور بمنطقة القصيم تبين أّن ما يزيد عن 

 3400نقال ، وما يزيد عن حادث ا 650حادث ده،، وأكثر من  276و ُرابة 

.  حادث مختل  

تحل ل الحواد  المروري  وام ينتج  نهم اا اصمب ا  سب ب منمف اإلدار  المرور  

 هـ:1437لعمم 

تتنوع اإلصابات المرورية حسب عدة عوامل منها: مكان جلوس الراكب والسائق، 

طحية، و د وسبب ونوع الحادث، وتتدرج في حدتها من إصابات  اتلة إلى جسيمة وس

بلغ عدد اإلصابات المرورية الناتجة عن الحوادث في منطقة القصيم خالل عام 

(  حيث شّكلت إصابات 5حالة إصابة، تتمثل في الجدول ر م ) 1513هـ  ُرابة 1437

%(، واإلصابات السطحية من رضوض 40.6%( تقريبًا، والكسور )20.4الرأس )

%( من 18فر ة شّكلت ما نسبتر )%(، واإلصابات األخرى المت21أو كدمات )

إجمالي اإلصابات، وهذا يشير إلى أّن إصابات الكسور بأنواعها واختالف حدتها هي 

أكثر أنواع اإلصابات التي يتعرض لها  ائدو وركا  السيارات أو المشاة، والتي  د 

ينتج عنها وفاة أو إعا ة، مما يشكل عبء ا تصادم كبير على الدولة وأسر المصابين 

على حدّ  سواء، وذلك لحاجة توفير أَسّرة في المستشفيات أو الحاجة للتأهيل الطبي 

للمصابين وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، ال سيما وأّن النسبة األكبر من 

%( من 36.1سنة(، إذ يشكلون ) 30-19المصابين هم من الفبة العمرية المنتجة )

سنة( بنسبة 40-31( يليها الفبة العمرية )6م )نسبة المصابين كما يوضحر الجدول ر 

%( من مجموع 3.7سنة فأكثر( بنسبة ) 51%(، وأدناها الفبة العمرية )34.9)

 اإلصابات المرورية.

%(، أّما اإلناث فكانت نسبتهن 88.8إّن أالب المصابين من الذكور إذ بلغت بنسبتهم )

هم ما نسبتر %( من مجموع اإلصابات، حيث يشكل السعوديون من11.2)
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%(، أّما اير السعوديين فيمثلون النسبة األكبر من المصابين، إذ بلغت 46.1)

(53.9.)% 

من المعروف أّن حوادث المرور القاتلة تحدث في الليل االبًا، ولكن بالنظر إلى 

( تبين أّن معظم الحوادث التي ينتج عنها إصابات خطيرة و اتلة 11الجدول ر م )

%(، في حين الحوادث التي تقع لياًل كانت أ ل، إذ 65.2بنسبة )تحدث نهاًرا وذلك 

%(، وهذا يدل على جسامة وخطورة الحوادث التي تقع في 34.8بلغت نسبتها )

 النهار، وذلك لما ينتج عنها من زيادة في أعداد القتلى مقارنة بحوادث الليل. 

 (5الجدول رقم )

ر لع منمف  دار  المرور في اإلومبمف المروري  النمتج   ا الحواد  المرو ري  وفقم

 هـ 1437انطق  القص م 

 ٪  العدد نوع اإلصابة

 20.4 309 إصابة بالرأس

 40.6 615 كسور

 21 318 رضوض وكدمات

 18 271 أخرى

 100.0 1513 المجموع

هالالـ بيانالالات ايالالر 1437بتصالرف اعتمالالادُا علالالى بيانالالات إدارة المالالرور بمنطقالالة القصالاليم،  

 منشورة.

 (6رقم )الجدول 

ر لع منمف  دار  المرور في  االومبمف المروري  اوز    سب الحئ  العمري  وفقم

 هـ1437انطق  القص م 

 ٪  العدد العمر 

 17.1 258 ( سنة فأ ل18)

 36.1 546 ( سنة30- 19من )

 34.9 528 ( سنة40- 31من )

 8.3 125 ( سنة50- 41من )

 3.7 56 ( سنة فأكثر51)

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، 

 منشورة.
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(7الجدول رقم )  

ر لع منمف  دار  المرور في  االومبمف المروري  اوز    سب وقت وقول الحمد  وفقم

 هـ 1437انطق  القص م 

 ٪  العدد الو ت 

 34.8 526 لياًل 

 65.2 987 نهاًرا

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، 

 منشورة.

هـ وجود تفاوت  في أعداد المصابين حسب 1437كما بيّنت إحصاءات المرور لعام  

( ، فيعد يوما الخمي، والسبت من أكثر 8أيام األسبوع كما هو مبين في الجدول ر م )

رت  أيام األسبوع تقع فيهما الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات والتي  ُدّ 

ى التوالي، ويمكن تفسير زيادة أعداد القتلى %( إصابة عل17.5%( و)18.4بـــ)

والجرحى في يومي الخمي، والسبت إلى أّن الحركة المرورية تصل في ذروتها في 

هذين اليومين، نتيجة للتنقالت والسفر خالل اإلجازة األسبوعية بين المنطقة والمناطق 

ر خاص ومدن المجاورة لها أو نتيجة للتنقالت السكانية بين محافظات المنطقة بوج

 المملكة بوجر عام.

من المعروف أّن السرعة تعدُّ المسبب الرئي، للحوادث وأشدها تأ يًرا على جسامة  

( حيث تشكل السرعة نسبة 9وخطورة تلك الحوادث، وهذا ما بينتر في الجدول ر م )

%( من جملة المصابين في حوادث الطرق، يليها التجاوز اير النظامي بنسبة 36.5)

%( إصابة، وتعدُّ القيادة تحت تأ ير المخدر أ ل أسبا  الحوادث تأ يًرا على 25.2)

 %( من جملة اإلصابات.0.1عدد المصابين، إذ تشكل فقط ما نسبتر )

ا عن نوعية الحادث ودورها في زيادة أعداد المصابين فقد تبيَّن من الجدول ر م   أمَّ

ات المختلفة وذلك بنسبة بلغت ( أنَّ حوادث التصادم ينتج عنها معظم اإلصاب10)

%( في حين 20.2%( من جملة اإلصابات يليها الخروج عن الطريق بنسبة )47.8)

%(، ويعدُّ صدم 4.7%(، وحوادث االنقال  )11.6تشكل حوادث الده، )

الحيوانات ودهسها هي أ ل أنواع الحوادث التي ينتج عنها إصابات مختلفة وذلك 

 %(.0.3بنسبة )

 

 

 

 

 (8قم )الجدول ر
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ر لع منمف  دار   االومبمف المروري  اوز    سب ال وم الذي وقع ف ه الحمد  وفقم

 هـ 1437المرور في انطق  القص م 

 ٪  العدد اليوم 

 17.5 265 السبت

 14.1 214 األحد

 10.8 164 اال نين

 11.5 174 الثال اء

 12.0 182 األربعاء

 18.4 279 الخمي،

 15.5 235 الجمعة

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور لمنطقة القصيم، 

 منشورة.

 (9الجدول رقم )

ر لع منمف  دار  المرور في  االومبمف المروري  اوز    سب سعب الحمد  وفقم

 هـ 1437انطق  القص م 

 ٪  العدد سبب الحادث

 36.5 552 السرعة

 25.2 381 النظاميالتجاوز اير 

 12.8 193 دوران اير نظامي

 13.9 210 عدم التقيد بإشارة المرور

 6.4 97 تو   اير نظامي

 0.1 1 تحت تأ ير مخدر

 5.2 79 أخرى

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور لمنطقة القصيم، 

 منشورة.

  

 

 

 

 (10)الجدول ر م 
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االصابات المرورية موزعة حسب نوع الحادث وفقاً لبيانات إدارة المرور في منطقة 

 هـ 1437القصيم 

 ٪  العدد نوع الحادث

 4.7 71 انقال 

 48.1 728 تصادم

 11.6 176 ده،

 20.2 305 خروج عن الطريق

 15.4 233 أخرى

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437المرور بمنطقة القصيم، بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة 

 منشورة.

( والذم يشير إلى أعداد المصابين نتيجة الحوادث 11وبالنظر إلى الجدول ر م )

المرورية في منطقة القصيم موزعة حسب مو عها داخل وخارج المدن، تبين أنَّ 

%( 58.2ب)النسبة األكبر من حوادث اإلصابات تحدث داخل المدن بنسبة تقدَّر 

على الطرق السريعة أو الفرعية %( تقريبًا من جملة اإلصابات التي تحدث 41.8و)

 بين محافظات ومدن المنطقة. 

(11الجدول رقم )  

ر لع منمف  دار  المرور في  االومبمف المروري  اوز    سب اوقع الحمد  وفقم

 هـ 1437انطق  القص م 

 ٪  العدد مو ع الحادث

 58.2 880 داخل المدن

 41.8 633 خارج المدن

 100.0 1513 المجموع

هـ بيانات اير 1437اعتمادًا على بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، بتصرف 

 منشورة.

وللو وف على مدى وجود عال الة إحصالائية بالين مو الع الحالادث داخالل أو خالارج المالدن 

والالالذم يشالالير إليالالر  Chi-squareونالالوع اإلصالالابة جالالرى اسالالتخدام األسالاللو  اإلحصالالائي 

عال الالة دالالالة إحصالالائيًا بالالين مو الالع  ( الالالذم تبالالين مالالن خاللالالر عالالدم وجالالود12الجالدول ر الالم )

( عنالد مسالتوى داللالة 3.306الحادث ونالوع اإلصالابة، إذ إّن  يمالة مربالع كالام تسالاوم )

 ( وهي  يمة اير دالة إحصائيًا.0.347)

 

 (12الجدول رقم )
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ق م واعنوي  اختعمر اربع كمي إليجمد العالق  ب ا نول اإلومب  وب ا اوقع الحمد   

ر لع منمف  د  هـ1437ار  المرور بمنطق  القص م المروري وفقم

 مو ع الحادث

 نوع اإلصابة

 كسور  ومب  بملرأس
كدامف 

 ورضوض
 المجمول أخرى

 ٪ ف ٪ ف ٪ ف ٪ ف ٪ ف

 100 880 17.6 155 21.4 188 39.2 345 21.8 192 داخل المدن

 100 633 18.3 116 20.5 130 42.7 270 18.5 117 خارج المدن

 يمة مربع 

 كام
3.306 

مستوى 

 الداللة
0.347 

الداللة 

 اإلحصائية
 غ ر دال    صمئ رم

 هـ بيانات اير منشورة.1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور، القصيم، 

تحل ل الحواد  المروري  وام ينتج  نهم اا وف مف  سب ب منمف اإلدار  العما  

 هـ:1437للمرور لعمم 

للمرور وبيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم لعام من خالل بيانات اإلدارة العامة 

حالة  397حاد ًا نتج عنر  25664هـ نجد أنَّ عدد الحوادث المرورية بلغ 1437

وفاة، و د كشفت اإلحصاءات عن ارتفاع نسب الوفيات الذكور مقارنة باإلناث، فقد 

نهم %(، كما يشكل السعوديون م10.1%( مقارنة باإلناث )89.9بلغت نسبتهم )

%( من اير السعوديين، وهذا ما أشار لر الجداول ر م 41.1%( وحوالي )58.9)

 (.14( و)13)

 (13الجدول رقم )

ر لع منمف  دار  المرور  التكراراف والنسب المئوي  للوف مف اوز    سب الجنس وفقم

 هـ 1437في انطق  القص م 

 ٪  العدد الجن، 

 89.9 357 ذكر

 10.1 40 أنثى

 100.0 397 المجموع

بيانات اير منشورة، –بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم 

 ه.1437

 

 

 (14الجدول رقم )
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ر لع منمف  دار   التكراراف والنسب المئوي  للوف مف اوز    سب الجنس   وفقم

 هـ 1437المرور في انطق  القص م 

هـ، بيانات اير 1437بتصرف اعتمادًا على بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، 

 منشورة.

 خصمئص   ن  الدراس :

( استبانة تشتمل على مجموعة من األسبلة خاصةً 591اعتمدت الدراسة على )

مقابلة المصابين أو ذويهم في ارف التنويم بالمصابين نتيجة الحوادث المرورية إذ تم 

والطوارئ في المستشفيات المعتمدة باستقبال المصابين بسبب الحوادث المرورية 

منطقة القصيم : مستشفى بريدة التخصصي، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، 

ومستشفى الرس العام، ومستشفى البكيرية العام، ومستشفى المذنب العام، ومستشفى 

ع العام، ومستشفى رياض الخبراء، بالتعاون مع مجموعة من الممرضين البدائ

بوا على ملء االستبانات لكّل  حالة من حاالت اإلصابة، وذلك  والمساعدين الذين دُّر 

للحصول على البيانات الخاصة بالمصابين نتيجة الحوادث المرورية خالل فترة العمل 

هـ، ومن خالل هذه البيانات 1438الميداني في شهر صفر من العام الهجرم 

 سنتعرف على أهم الخصائ  الديموارافية ألفراد العينة، وهي على النحو االتي:

 الجنس والحئ  العمري : -

٪(، في حين 91.4أنَّ معظم أفراد عينة الدراسة هم من الذكور، حيث بلغت نسبتهم ) 

بمنطقة القصيم في ٪( وهذا يتطابق مع بيانات إدارة المرور 8.6بلغت نسبة اإلناث )

 أنَّ فبة الذكور هي الفبة األكثر عرضة لبصابة باإلصابات المرورية.

ويالحظ ( سنة، 80( سنتين و)2أما الفبة العمرية للمصابين تراوحت أعمارهم بين )

أنَّ ما يزيد عن نص  أفراد العينة الذين تعرضوا للحوادث أو تسبَّبوا في و وعها، هم 

سنة بنسبة  40-31سنة، و 30-19تتراوم أعمارهم ما بين من فبة الشبا  الذين 

٪( على التوالي، مما يظهر خطورة الحوادث المرورية خاصةً 21.3(، و)37.6٪)

وأنَّ نسبة كبيرة من المتضررين بالحوادث هم من فبة الشبا  المنتجة والكوادر 

ل عبء ا تصادم واجتماعي كبير على الدولة.  العاملة، مما يشّك 

 

 

 حمل  وقت وقول الحمد :ال -

 النسبة المبوية  العدد الجنسية 

 46.1 698 سعودم

 53.9 815 اير سعودم

 100.0 1513 المجموع
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جرى حسا  التكرارات والنسب المبوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا للحالة و ت  

( ، إذ يُالحظ أنَّ أالب أفراد عينة الدراسة 15الحادث، كما تبيّ نر النتائج بجدول ر م )

ا أفراد عينة الدراسة ممن كانوا 59.4كانوا سائقي السيارات بنسبة بلغت ) ٪( أمَّ

٪(، في حين بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من المشاة 27.6بًا فقد بلغت نسبتهم )ركا

٪(، ومن المعروف أنَّ حوادث المشاة االبًا ما تكون بليغة و اتلة، 13و ت الحادث )

وهي ناتجة عن عدم تجهيز الطرق بجسور وطرق للمشاة، إضافة لقلة الوعي من 

الممرات اآلمنة أو ارتداء المالب، العاكسة  مستخدمي الطرق بقوانين السير كاستخدام

 ذات األلوان الفاتحة.

( التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم للحمل  15الجدول )

 وقت الحمد 

 ٪  العدد الحمل  وقت الحمد 

 59.4 351 سائق السيارة

 27.6 163 راكب مع السائق

 13.0 77 من المشاة

 100.0 591 المجموع

 وس ل  النقل والغرض اا الر ل :

( أنَّ أكثر من  لثي المتورطين بالحوادث المرورية 16نالحظ من الجدول ر م ) 

٪(، من مجموع أفراد العينة، مما 84.1يستخدمون سياراتهم الخاصة بنسبة بلغت )

د على ضرورة إعادة النظر في إصدار الرخ ، ال سيما لمن لم يتلَق التأهيل  يؤّك 

 يلهم في مدارس القيادة. الجيد لقيادة السيارة، وضرورة إعادة تأه

 (16الجدول رقم )

التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم لنول وس ل  النقل 

 أثنمء الحمد  المروري

نول وس ل  النقل أثنمء 

 الحمد  المروري
 ٪  العدد

 84.1 497 سيارة خاصة

 0.7 4 حافلة مدرسية

 0.3 2 سيارة أجرة

 1.9 11 أخرى

 100.0 591 المجموع
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٪( تقريبًا هم من المتضررين 42.9( إلى أنَّ )17وتشير نتائج الجدول ر م )

بالحوادث المرورية، وكانت إصابتهم أ ناء ذهابهم أو عودتهم من العمل أو المدرسة 

أو الجامعة، مما يدل أنَّ ساعات الذروة أ ناء الذها  والعودة للعمل، هي من تُسبّ ب 

م إلى الحوادث المرورية نتيجة لذلك، وأنَّ )االزدحام  ٪( 21.2المرورم الذم يؤدّ 

٪( منهم 14تقريبًا من أفراد العينة هم ممن يرتادون السوق للبيع أو الشراء، و)

ا  ا با ي أفراد العينة فالغرض من رحلتهم إمَّ لغرض السفر من مدينة إلى أخرى، أمَّ

 لزيارة اجتماعية أو للتنزه وايرها.

 (17الجدول رقم )

التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم للغرض اا الر ل  

 قعل وقول الحمد 

الغرض اا الر ل  قعل وقول 

 الحمد 
 ٪  العدد

 16.8 99 متجًها إلى العمل

 16.2 96 متجًها من العمل للمنزل

 4.1 24 متجًها إلى المدرسة أو الجامعة

المدرسة أو الجامعة متجًها من 

 للمنزل
34 5.8 

 13.9 82 متجًها إلى السوق

 7.3 43 متجًها من السوق للمنزل

 11.5 68 متجًها لزيارة اجتماعية

 6.9 41 متجًها لنزهة أو رحلة بحرية

 14.0 83 سفر من مدينة إلى أخرى

 3.6 21 أخرى

 100.0 591 المجموع

 الوقت وال وم الذي وقع ف ه الحمد : 

( أنَّ نسبة من تعرضوا لخطر الحوادث المرورية أ ناء 18تبين من الجدول ر م )

٪(، وهذا 49.1مساًء تساوم ) 6صباًحا وحتى  6ساعات النهار، ابتداًء من الساعة 

دليل على أنَّ أالب السكان يتحركون أ ناء النهار لتأدية أعمالهم و ضاء حوائجهم، 

المرورية، ومن  مَّ زيادة الحوادث المرورية مما يزيد من االزدحام واالختنا ات 

واالصابات بين األفراد؛ ولكن نالحظ من الجدول أنَّ ما يزيد عن  لث المتعرضين 

لياًل، يعود  12مساًء وحتى  6للحوادث المرورية في الفترة المسائية ابتداًء من الساعة 

سيما إذا كانت مقترنة  إلى خطورة القيادة أ ناء الليل لعدم توفر الرؤية الكاملة، ال

 بالسرعة وعدم جاهزية الطريق من حيث اإلنارة واإلشارات المرورية وايرها.
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 (18الجدول )

 التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم لوقت وقول الحمد  

 ٪  العدد وقت وقول الحمد 

 23.2 137 ظهًرا 12صباًحا إلى  6من 

 6إلى ظهًرا  12من بعد 

 مساءً 
153 25.9 

 39.9 236 لياًل  12مساًء إلى  6من بعد 

 6لياًل إلى  بل  12من بعد 

 صباًحا
65 11.0 

 100.0 591 المجموع

( أنًّ يومي الخمي، والجمعة هو من أكثر أيام األسبوع 19ويشير الجدول ر م )

وهذا يتطابق مع ما تم التوصل ٪(،  31ارتفاًعا في نسبة الحوادث، حيث تزيد عن )

ً من بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم من زيادة في أعداد القتلى  إلير مسبقا

يعود ذلك إلى زيادة والمصابين في يوم الخمي، وأيام العطلة االسبوعية وربما 

 الحركة المرورية في نهاية األسبوع والتنقالت بين المدن.

 (19جدول )

 لمئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم لل ومالتكراراف والنسب ا

 ٪  العدد ال وم

 13.5 80 السبت

 14.0 83 األحد

 14.2 84 اال نين

 13.4 79 الثال اء

 13.0 77 األربعاء

 16.8 99 الخمي،

 15.1 89 الجمعة

 100.0 591 المجموع

 التوزيع المكمني للحواد  المروري :

أنَّ عدد كبير ممن تعرضوا للحوادث المرورية كانت داخل اتضح من العمل الميداني 

٪(، مما يدل على زيادة الحركة المرورية داخل المدن أكثر من 63.8المدن بنسبة )

خارجها، نتيجة لزيادة حركة السكان اليومية داخل المدن، ألاراض مختلفة كالذها  

أكيد على خطورة للعمل أو المدارس أو المستشفيات أو األسواق، مع ضرورة الت
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الحوادث التي تقع خارج المدن وعند مداخلها، التي االبًا ما تكون  اتلة أو سببًا في 

 (.20إعا ات دائمة لبعض األفراد. جدول ر م )

 ( 20الجدول رقم )

التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم لمكمن الحمد  

 المروري

 ٪  العدد اكمن الحمد  المروري

 63.8 377 داخل المدينة

 36.2 214 خارج المدينة 

 100.0 591 المجموع

( الذم يمثل توزيع 3( والشكل ر م)21وباالطالع على الجدول ر م ) 

الحوادث المرورية المكاني على محافظات المنطقة نجد أنَّ مدينة بريدة ومحافظة 

٪( 31المرورية داخل المدن بنسبة )عنيزة في المركز األول من حيث عدد الحوادث 

٪( على التوالي في حين تعد محافظة المذنب هي األ ل من حيث الحوادث 29و)

٪( كما تعدّ محافظة الرس هي األولى من حيث 3.8المرورية داخل المدن بنسبة )

٪(، تليها محافظة رياض الخبراء 37.9عدد الحوادث المرورية خارج المدن بنسبة )

٪( على التوالي، وربما يعود ذلك إلى أنَّ 13.5٪(، )16.8نب )ومحافظة المذ

محافظتي الرس والمذنب من أكثر محافظات المنطقة من حيث عدد القرى والهجر 

التابعة لها إضافة إلى  لة توفر الطرق المجهزة بوسائل السالمة والضبط المرورم 

ً ما ت كون حوادث عنيفة مما يزيد من فرص حدوث الحوادث المرورية والتي االبا

 تُخل  العديد من القتلى والجرحى.

توزيع كثمف  الحواد  المروري  التي نتج  نهم اومبمف ووف مف  لى شعك  الطرق 

 في انطق  القص م:

ال شك بأنَّ للمكان تأ ير مباشر على سلوا السائق ومدى سيطرتر على   

الية المخاطر هي الخطوة المركبة كما إنَّ تحديد موا ع الطرق التي تتميز بحوادث ع

األولى ألم عملية ناجحة إلدارة السالمة، والموا ع الخطرة هي الموا ع التي يزيد فيها 

أعداد أو معدالت الحوادث أو درجات حدّتها أعلى من الطبيعي بمقدار معين، والمو ع 

ا أن يكون جزًءا من الطريق ذم طول معين أو تقاطع عدة طرق، ويُمثل بنقطة  هو إمَّ

محددة على الطريق يطلق عليها مسمى )النقاط السوداء(، وتُحدَّد الموا ع الخطرة من 

خالل الكش  الميداني على الموا ع، واالستعانة بخبرات رجال المرور أو باالعتماد 

، وتصن  وفقاً لمعيار الخطورة إذ تُعدُ النقطة السوداء GPSعلى نظام تحديد الموا ع 

حال و وع عدة حوادث بشكل متكرر في اليوم الواحد أو  كنقطة بالغة الخطورة في

االسبوع الواحد وو وع عدداً من القتلى والجرحى أو اضرار مادية جسيمة، ومتوسطة 

الخطورة في حال تكرار الحوادث فيها مرة في االسبوع أو أ ل من أربعة مرات 
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شهر أو أ ل شهرياً، ومحدودة الخطورة عند و وع الحوادث بشكل متكرر مرة في ال

 م(. 2005( مرة سنوياً )الشويرم،13من )

ونظًرا لعدم تطبيق هذا النظام في منطقة القصيم وعدم توافر معلومات كافية عن 

الموا ع الخطرة، فقد تضمنت هذه الدراسة تحديد الطرق األكثر خطورة والتي ينتج 

عنها إصابات متنوعة بين الجسيمة والقاتلة واإلصابات البسيطة، وذلك باالعتماد على 

لة عن هذه الطرق، من شهادات  المصابين أو ذويهم من خالل تسجيل معلومات مفصَّ

حيث مو عها داخل أو خارج المدينة، وسبب و وع الحادث عليها، وأنواع الحوادث، 

وأعداد المصابين ونوع إصاباتهم، وذلك لالستفادة من مخرجات هذه الدراسة في 

اء نظراً لو وع أكثر من عشرة تحديد الطرق التي من الممكن أن تشمل على نقاط سود

حوادث جسيمة نتج عنها إصابة أو وفاة ومحاولة فهم وتطوير وتحسين معايير الو اية 

والسالمة المرورية على الطرق في منطقة القصيم، وتحديد األسبا  الرئيسة 

 لبصابات المرورية على أكثر الطرق في معدل الحوادث بالمنطقة.

 لمكاني للحوادث المرورية على محافظات منطقة القصيم( التوزيع ا21الجدول ر م )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3الشكل رقم )

 

 المدينة

 مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث

 المجموع خارج المدينة داخل المدينة

 الترتيب % العدد الترتيب % العدد الترتيب % العدد

 2 23.3 138 5 10.3 22 1 31 116 بريدة

 3 21.8 129 6 8.9 19 2 29 110 عنيزة

 1 23.7 140 1 37.9 81 3 15.6 59 الرس

 5 7.5 44 7 1.4 3 4 10.9 41 البدائع

 6 7.3 43 3 13.5 29 7 3.7 14 المذنب

 7 7.1 42 4 11 24 6 4.8 18 البكرية

رياض 

 الخبراء
19 5 5 36 17 2 55 9.3 4 

 - 100 591 - 100 214 - 100 377 المجموع
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 التوزيع المكمني للحواد  المروري   لى احمفظمف انطق  القص م

 
 المصدر/ بناًء على نتائج العمل الميداني

( 6( و)5( و)4(، واألشكال ر م )25( و)24( و)23( و)22وتشير الجداول ر م )

(، إلى أكثر الطرق خطورة في منطقة القصيم، بناًء على بيانات العمل الميداني 7و)

م في شهر صفر للعام الهجرم  هـ، التي يزيد فيها عدد الحوادث عن 1438الذم أُجر 

ات في هذا الشهر، و د ُصّن فت هذه الطرق حوادث، التي نتج عنها إصابات أو وفي 10

وفقًا لمو ع الحادث داخل أو خارج المدن، ونوع وسبب الحادث ونوع اإلصابة، 

ونالحظ من خاللها مدى خطورة الطرق من وإلى محافظة الرس والقرى التابعة لها، 

( منهم إصاباتهم 8( مصابًا، )27أبانات ) –إذ بلغ عدد المصابين على طريق الرس 

ا على طريق الرس 6 اتلة، و) القرين فبلغ عدد اإلصابات  -( في حالة ايبوبة تامة، أمَّ

البدائع،  –(  تلى، و ُرابة  تيل ومصابين بحالة ايبوبة على طريق الرس 3القاتلة )

النبهانية، ومصابين  -ومصا  بغيبوبة تامة، وأربع حاالت وفاة على طريق الرس
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خنة، كما وتشترا هذه الطرق في أنَّ السرعة د –بحالة خطرة على طريق الرس 

فيها، هي السبب األول لو وع الحوادث عليها، وتعدٌّ حوادث االنقال  األكثر شيوًعا 

بين أنواع الحوادث، وهذا بالتأكيد مؤشر لوجود خلل ما على هذه الطرق، إما لسوء 

ا، مما يساعد تصميمها الهندسي أو عدم توافر وسائل السالمة والضبط المرورم عليه

على استهتار مستخدمي الطرق وعدم التزامهم بآدا  القيادة السليمة، كما نجد أيًضا 

المدينة المنورة السريع، الذم يربط بين محافظة رياض الخبراء  –أنَّ طريق القصيم 

( حاد ًا مروريًّا، 21فير، في هذا الشهر إلى ) و رية البتراء، وصل عدد الحوادث

( حالة، وهي متنوعة ما بين الخطيرة والقاتلة وإصابات 31بة )تسببَّت في إصا

عنيزة  –سطحية وخارجية، كذلك يعدُّ الطريق الدائرم الغربي )عنيزة( وطريق بريدة 

المذنب من الطرق التي يزيد فيها عدد الحوادث واإلصابات  –القديم وطريق عنيزة 

رجية التي تربط المدن المرورية في المنطقة، وهذه الطرق من أهم الطرق الخا

 ببعضها أو عند مداخل المدن، التي تشكل خطًرا كبيًرا على مستخدمي الطرق.

يأتي طريق الملك عبدالعزيز )بريدة( في المركز األول من بين الطرق الداخلية في  

( حاد ًا 13عدد الحوادث المرورية واإلصابات الناجمة عنها، التي تسبَّبت في و وع )

تقريبًا، يلير طريق الملك عبد العزيز )البدائع( الذم تسبَّب في و وع  ( مصابًا20و)

( 10( مصابًا تقريبًا، ومثلر طريق الملك فهد )بريدة( الذم أو ع )15( حاد ًا و )12)

( مصابًا، تقلُّ حدتها من حيث خطورة اإلصابة مقارنة بالطرق خارج 16حوادث و )

ة والخارجية؛ ولكن تعدُّ السرعة واستخدام المدن، حيث يغلب عليها اإلصابات السطحي

الجوال أ ناء القيادة السبَّب األول لو وع تلك الحوادث، مما يُدل على وجود خلل في 

إحدى مكونات المعادلة المرورية )المركبة، الطريق، السائق(، أو في أنظمة المرور 

داخل المدن  وآلية تطبيقها، ومن  مَّ هناا ضرورة ملحة لمراجعة  وانين المرور

 وإعادة ضبطها، لتوفير وتحقيق السالمة المرورية بالشكل المطلو . 

ر لعدد 22الجدول رقم ) ( شعك  الطرق األكثر خطور  في انطق  القص م اوز   وفقم

 الحواد  التي نتج  نهم  ومبمف ووف مف
 الترت ب  دد الحواد  اوقع الطريق  اسم الطريق 

 3 15 المدين  خمرج الدائري الغربي ) ن ز (

 5 12 داخل المدين  الملك  عد العزيز )العدائع(

القص م السريع -المدين 

 العتراء( –)ريمض الخعراء 

 1 21 خمرج المدين 

 6 10 داخل المدين  الملك فهد )بريد (

 4 13 خمرج المدين   ن ز  القديم –بريد  

 4 13 داخل المدين  الملك  عد العزيز )بريد (

 2 20 خمرج المدين  أبمنمف-الرس
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 الترت ب  دد الحواد  اوقع الطريق  اسم الطريق 

ابا -الملك  عد العزيز )الرس

 النعهمن  (– ق ل 

 3 15 خمرج المدين 

 6 10 خمرج المدين  دخن -الرس

 6 10 خمرج المدين  العدائع-الرس

 6 10 خمرج المدين  القريا-الرس

 4 13 خمرج المدين  المذنب- ن ز 

 - 162 - المجمول

 (4الشكل رقم )

ر لعدد الحواد  التي نتج  شعك  الطرق األكثر خطور  في انطق  القص م اوز   وفقم

  نهم  ومبمف ووف مف 

 
 

 

 

 

 ( شبكة الطرق األكثر خطورة في منطقة القصيم 23الجدول ر م )

 موزعة وفقاً لسبب الحادث المرورم
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 (5الشكل رقم )

 القص م اوز   وفقرم لسعب الحمد شعك  الطرق األكثر خطور  في انطق  

 
 

  (24الجدول ر م )

 شبكة الطرق األكثر خطورة في منطقة القصيم موزعة وفقاً لنوع الحادث

 اسم الطريق

 سبب الحادث المرورم

 

 

 السر  

 

التجموز غ ر 

 النظماي

 

  مل 

الجو 

 الس ئ 

 دم التق د 

بإشمراف 

 المرور

الق مد  

تحت 

تأث ر 

 العقمق ر

 مل  

الطريق 

 الس ئ 

االنشغمل  ا 

الق مد  بملجوال 

 ونحوه

 

 هممل 

و من  

 الس مر 

 

أسعمب 

 أخرى

 

المجمو
 ع

الدائري الغربي 

 ) ن ز (
9 2 0 0 0 0 4 0 0 15 

 الملك  عد العزيز

 )العدائع(
4 0 0 0 0 0 8 0 0 12 

القص م -المدين 

 السريع

-)ريمض الخعراء

 العتراء(

11 1 1 2 0 0 5 1 0 21 

 الملك فهد

 )بريد (
5 2 0 1 0 0 2 0 0 10 

  ن ز -بريد 

 )القديم(
8 3 0 2 0 0 0 0 0 13 

 الملك  عد العزيز

 )بريد (
8 0 0 2 0 0 3 0 0 13 

 20 0 0 2 1 0 0 0 6 11 أبمنمف –الرس 

 15 0 2 2 0 0 0 0 3 8 النعهمن   –الرس 

 10 0 3 2 0 0 0 0 0 5 دخن  –الرس 

 10 0 1 0 0 0 0 0 0 9 العدائع –الرس 

 10 0 1 4 0 0 0 0 0 5 القريا –الرس 

 13 0 1 4 0 0 0 0 1 7 المذنب - ن ز  

 162 0 9 36 1 0 7 1 18 90 المجمـــــــــــــول

 

 نوع
 الحادث

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
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 (6الشكل رقم )

 شعك  الطرق األكثر خطور  في انطق  القص م اوز   وفقرم لنول الحمد  

 
 ( شبكة الطرق األكثر خطورة في منطقة القصيم 25لجدول ر م )ا

 موزعة وفقاً لنوع اإلصابة بسبب الحادث المرورم

ي
ي الغرب

الدائر
 

 ن ز (
(

 عد  
ك 

المل

العزيز
ع( 

)العدائ
 

المدين 
-

ص م 
الق

ع
سري

ال
ض  

)ريم

ء
خعرا

ال
ء(-

العترا
هد 

ك ف
المل

 

)بريد (
 

بريد 
-

 ن ز 
 

)القديم(
 عد  

ك 
المل

العزيز
)بريد ( 
 

س 
الر

– 
ف

أبمنم
 

س 
الر

همن   –
النع

 

س 
الر

– 
خن 

د
 

س 
الر

– 
ع
العدائ

 

س 
الر

– 
ا
القري

 

 ن ز  
- 

ب
المذن

 

 

 

 المجمول

 49 8 5 5 7 7 7 0 2 2 3 0 3 انقالب

تصمدم 

 جمنعي
2 1 5 4 6 2 3 2 0 0 1 1 27 

تصمدم ب ا 

س مرت ا 

 اتقمبلت ا

1 1 4 1 0 1 6 1 2 3 1 2 23 

تصمدم اا 

 الخلف
5 1 4 1 2 3 0 1 0 0 0 2 19 

 تصمدم  ند

 التقمطع
0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

االوطدام 

 بس مر 

 اتوقح 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 دهس

 اشم 
2 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 10 

 تصمدم اع

 جسم ثمبت
2 7 1 0 1 1 0 4 1 2 2 0 21 

 االوطدام

 بح وان
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 

 االوطدام

 بدراج 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  مد  آخر

 162 13 10 10 10 15 20 13 13 10 21 12 15 المجمول

 ابةنــــــــــــــــــــــــــــــوع اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (7الشكل رقم )

 شعك  الطرق األكثر خطور  في انطق  القص م اوز   وفقرم لنول اإلومب  المروري 

 اسم الطريق

 ومب  في 

 الرأس

 ومب  في 

 الحقراف

العنق   

 واألكتمف

 ومب  

الجهمز 

 التنحسي

 ومب  

وكسور 

رئ س  في 

 الجسم

 ومب  

في 

 العطا

 ومب  

خمرج   

 وسطح  

 أخرى

-)وفم 

 غ عوب (

 

 المجموع

 الدائري الغربي

 ) ن ز (
3 2 0 5 0 5 0 15 

 الملك  عد العزيز

 )العدائع(
4 0 1 0 0 6 1 12 

القص م -المدين 

 السريع

-)ريمض الخعراء

 العتراء(

4 0 2 2 0 8 5 21 

 الملك فهد

 )بريد (
3 2 0 0 0 5 0 10 

  ن ز -بريد 

 )القديم(
2 0 1 2 0 7 1 13 

 الملك  عد العزيز

 )بريد (
3 0 0 4 0 5 1 13 

 20 14 3 0 0 0 1 2 أبمنمف –الرس 

 15 5 5 0 1 0 2 2 النعهمن   –الرس 

 10 2 3 0 1 0 0 4 دخن  –الرس 

 10 3 3 0 1 0 0 3 العدائع –الرس 

 10 3 3 0 0 1 2 1 القريا –الرس 

 13 3 4 0 4 0 1 1 المذنب - ن ز  

 162 38 57 0 20 5 10 32 المجمـــــــــــــول
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 التوزيع المكمني ألنول الحواد  المروري : 

( ما تم التوصل إلير من 8( والشكل ر م )26)تؤكد نتائج تحليل بيانات الجدول ر م 

تحليل بيانات إدارة المرور في أنَّ حوادث التصادم بأنواعها هي األكثر انتشاراً 

ل مثل هذه الحوادث ضرًرا كبيًرا على سائق السيارة واألفر اد، سواء الذين وتُشّك 

يرافقونر أو ممن تعرضوا للحادث ممن هم من خارج السيارة، كما يتبين لنا أنَّ 

٪( تقريبًا من الحوادث التي و عت في منطقة القصيم كانت نتيجة انقال  السيارة، 23)

وهذه النوعية من الحوادث من أخطر الحوادث، التي االبًا ما تكون  اتلة، كما أنَّ أكثر 

لحوادث و ع نتيجة للتصادم سواء تصادم جانبي أو تصادم بين سيارتين من  لث ا

 متقابلتين،.

ثل هذه الحوادث ٪13في حين شكَّلت حوادث ده، المشاة ) (، وهي نسبة كبيرة؛ وم 

م االبًا للوفاة مباشرة أو إعا ة دائمة، مما يحتم ضرورة توفير جسور للمشاة  تُؤدّ 

الشنيعة، ونشر الوعي لدى مستخدمي الطرق بقوانين لتالفي أخطار تلك الحوادث 

 السالمة المرورية الخاصة بالمشاة.
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( التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم 26الجدول رقم )

 لنول الحمد  المروري
 ٪  العدد نول الحمد  المروري

 23 134 انقال  سيارة

 16 97 تصادم جانبي

 11 67 سيارتين متقابلتينتصادم بين 

 10 59 تصادم من الخل 

 7 40 تصادم عند التقاطع

 1 5 االصطدام بسيارة متو فة

 13 79 حادث ده، مشاة

 15 91 تصادم مع جسم  ابت

 2 9 االصطدام بحيوان

 2 9 االصطدام بدراجة

 0 1 أخرى

 100.0 591 المجموع

( نجد أنَّ محافظة الرس 8)( والشكل ر م 27وبالنظر إلى الجدول ر م )

تحتل المركز األول من حيث حوادث االنقال  وحوادث تصادم سيارتين متقابلتين، 

د ما جرى التوصل إلير سابًقا  وصدم سيارة متو فة أو جسم  ابت أو حيوان، وهذا يؤّك 

من خطورة حوادث الطرق خارج مدينة الرس، حيث تكثر اإلبل السائبة على الطرق، 

افتقار الطرق إلى وسائل ضبط السرعة، كما أنَّ كثيًرا من مستخدمي  إضافة إلى

الطرق يستخدمون الطرق البرية اير المعبدة بسرعة متهورة تتجاوز الحدّ المسموم 

بر، وهذا بالتأكيد من العوامل التي تساعد على مضاعفة عدد الحوادث المرورية 

 وزيادة حدتها.

من حيث حوادث التصادم الجانبي،  تأتي مدينة بريدة في المركز األول 

٪( على 35٪(، و)45٪(، و)35والتصادم عند التقاطع وحوادث ده، المشاة بنسبة )

التوالي، وهذا مؤشر واضح على عدم التقيد بأنظمة المرور، مثل: التجاوزات اير 

نظامية و طع اإلشارة، إضافة إلى افتقار الطرق في المدينة إلى جسور آمنة لعبور 

. كذلك الحال في محافظة عنيزة، فهي تأتي في المركز األول من حيث حوادث المشاة

(، من حوادث صدم الدراجات في ٪44صدم الدراجات الهوائية والنارية بنسبة بلغت )

المنطقة، وهذا يُفسَّر بعدم توفر الطرق اآلمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية والنارية 

المنطقة، إضافة لعدم نشر التوعية المرورية في المحافظة كحال بقية المحافظات ب

 بوسائل السالمة المرورية عن استخدام الدراجات على الطرق.
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 ( التوزيع المكاني ألنواع الحوادث المرورية على محافظات منطقة القصيم27دول رقم )ج

 

 

 
 أخرى 

% 100 0 0 0 0 0 0 100 
 1 0 0 0 0 0 0 1 العدد

االصطدام 
 بدراجة

% 11 45 0 0 11 11 22 100 
 9 2 1 1 0 0 4 1 العدد

االصطدام 
 بحيوان

% 0 11 67 0 0 0 22 100 
 9 2 0 0 0 6 1 0 العدد

تصادم مع 
 جسم ثابت

% 14 20 27 19 4 9 7 100 
 91 6 8 4 17 25 18 13 العدد

 دهس
 مشاة

% 35 30 9 8 5 5 8 100 
 79 6 4 4 6 7 24 28 العدد

االصطدام 
بسيارة 
 متوقفة

% 0 0 60 0 0 0 40 100 

 5 2 0 0 0 3 0 0 العدد

تصادم عند 
 التقاطع

% 45 18 10 5 7 15 0 100 
 40 0 6 3 2 4 7 18 العدد

تصادم من 
 الخلف

% 25.4 47.4 8.8 3.3 3.3 1.7 10.1 100 
 59 6 1 2 2 5 28 15 العدد

تصادم 
سيارتين 
 متقابلتين

% 19.4 13.4 38.8 6 6 6 10.4 100 

 67 7 4 4 4 26 9 13 العدد

 تصادم
 جانبي

% 35 13.4 19.6 4.1 8.3 10.3 9.3 100 
 97 9 10 8 4 19 13 34 العدد

 انقالب
% 11 19 33 7 13 6 11 100 

 134 15 8 17 9 45 25 15 العدد

 البكرية المذنب البدائع الرس عنيزة بريدة
 رياض
 الخبراء

 المجموع
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 (8الشكل رقم )

 المكمني ألنوال الحواد  المروري   لى احمفظمف انطق  القص مالتوزيع 

 
 التوزيع المكمني ألسعمب الحواد  المروري  في انطق  القص م:

ده  تعدُّ األخطاء البشرية المحور الذم تدور حولر الحوادث المرورية، وهذا ما يؤّك 

ن تعرضوا %( من الذي47.9(، فقد تبيّن أنَّ )9( والشكل ر م )28الجدول ر م )

كانت نتيجة السرعة وفقدان السيطرة على السيارة أو انفجار أحد للحوادث المرورية 

إطاراتها، مما ينتج عنها االًبا وفيات أو إصابات بليغة، ويأتي في المرتبة الثانية 

االنشغال عن القيادة باستخدام الجوال كأحد أهم أسبا  و وع الحوادث المرورية في 

(، فالمخالفات المرورية هي من أخطر وأسوأ ٪24.2بنسبة بلغت )المنطقة، وذلك 

 أسبا  و وع الحوادث التي يرتكبها  ائد السيارة بحق نفسر وايره.
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 (28الجدول رقم )

التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم لسعب الحمد  

 المروري
 ٪  العدد سعب الحمد  المروري

 47.9 283 السرعة

 12.4 73 التجاوز اير النظامي

 1.0 6 حالة الجو السيبة

 8.3 49 عدم التقيد بإشارات المرور

 0.3 2 القيادة تحت تأ ير العقا ير

 2.2 13 حالة الطريق السيبة

االنشغال أ ناء القيادة باستخدام 

 الجوال ونحوه
143 24.2 

إهمال صيانة السيارة بصورة 

 دورية
21 3.6 

 0.2 1 أخرى

 100.0 591 المجموع

تأتي محافظة عنيزة في المرتبة األولى من حيث نسبة الحوادث الناتجة عن تجاوز 

(، كما هو ٪27.3( واالنشغال عن القيادة باستخدام الجوال ونحوه )٪23السرعة )

(، تليها مدينة بريدة ومحافظة الرس بنسبة 9( والشكل ر م )29مبيَّن في الجدول ر م )

(، في حين نالت مدينة بريدة المركز األول في عدم التقيد بإشارات ٪22بلغت )

(، من عدد الحوادث المرورية الناتجة عن عدم ٪46المرور وذلك بنسبة تتجاوز )

ا محافظة الرس فتأتي في المركز األول من حيث نسبة  التقيد بإشارات المرور، أمَّ

إنَّ ارتفاع نسبة  (.٪37) الحوادث المرورية الناتجة عن التجاوز اير النظامي

الحوادث المرورية الناتجة عن تجاوز أنظمة المرور وعدم التقيد بقوانين السالمة 

المرورية في أول  الث مدن رئيسة في المنطقة: بريدة، عنيزة، الرس، يُدلُّ على عدم 

الجدية في تطبيق  وانين المرور واستهتار مستخدمي الطرق، مما ساعد على زيادة 

٪( من الحوادث 92.7لحوادث المرورية بالمنطقة وتضاع  خطورتها، إذ إنَّ )عدد ا

في المنطقة ناتجة عن أكثر أسبا  الحوادث العنيفة وأشدها خطورة، كالسرعة، 

 واستخدام الجوال أ ناء السير، و طع اإلشارات المرورية، والتجاوز اير النظامي.
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 (29جدول رقم )
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 (9الشكل رقم )

 كمني ألهم أسعمب الحواد  المروري   لى احمفظمف انطق  القص مالتوزيع الم

 
 التوزيع المكمني ألنوال اإلومبمف المروري :

تعدُّ اإلصابات المرورية البليغة أحد أهم أسبا  الوفاة في جميع دول العالم،  

وتتعدد أنواع اإلصابات التي يتعرض لها األشخاص في الحوادث المرورية، فقد 

 يجمع الفرد الواحد بين عدة إصابات مختلفة تتفاوت بين الخطيرة والبسيطة.

كاإلصابة األكثر ضرًرا، التي ركزت هذه الدراسة على تحديد نوعية اإلصابة،  

ا في الطوارئ أو في ارف التنويم ل المصا  إ مَّ فمن المعروف أنَّ ، بسببها أُدخ 

مصا  الكسور الرئيسة في الجسم مثاًل حتًما سيكون  د تعرض لبصابات الخارجية 

نت العينة على إصابات أخرى  د يتوفى المصا  في ارف  والسطحية، كما تضمَّ

تكون اإلصابة  د تسبَّبت بحالة ايبوبة تامة للمصا ، هذه النوعية من الطوارئ، أو 

ى )أخرى( في هذه الدراسة، كما هو مبيَّن في  جت تحت ُمسمَّ اإلصابات البليغة أُدر 

٪(، وهي نسبة كبيرة، 13.5(، وتبلغ نسبتها )10( والشكل ر م )30الجدول ر م )

لحصول على العينة، كما أنَّ هناا ما خصوًصا إذا ما  ُورنت بالمدة التي جرى فيها ا

اء الحوادث 27يزيد عن ) ٪( من أفراد العينة أُصيبوا بكسور رئيسة بالجسم جرَّ
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ل ضرًرا نفسيًا واجتماعيًا وا تصاديًا على المصا  من  المرورية، وهذا بالتأكيد يُشّك 

ا أكثر أنواع اإلصابات انتشاًرا فكا نت اإلصابات ناحية، والدولة من ناحية أخرى، أمَّ

 ٪( من إجمالي أنواع اإلصابات.31.3السطحية والخارجية، التي تشمل ما نسبتر )

( التكراراف والنسب المئوي  ألفراد   ن  الدراس  اوز  ا وفقرم 30الجدول رقم )

 لنول اإلومب 
 ٪  العدد نول اإلومب 

 18.4 109 إصابة في الرأس

إصابة في الفقرات 

 العنقية واألكتاف
36 6.1 

إصابة الجهاز 

 التنفسي
13 2.2 

إصابة وكسور 

 رئيسة في الجسم
163 27.6 

 0.8 5 إصابة في البطن

إصابة خارجية 

 وسطحية
185 31.3 

 13.5 80 أخرى

 100.0 591 المجموع

 

 (31جدول )
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( إلى التوزيع المكاني ألنواع اإلصابات 10( والشكل ر م )31يُشير الجدول ر م )

محافظات المنطقة، حيث تأتي محافظة الرس في المرتبة األولى من المرورية حسب 

حيث أكثر أنواع اإلصابات المرورية خطورة، وهي إصابات الرأس والجهاز التنفسي 

م إلى الوفاة والغيبوبة التامة االبًا، وذلك بنسبة  واإلصابات األخرى التي  د تؤدّ 

التأكيد يُدلُّ على خطورة ( على التوالي، وهذا ب٪31(، و)٪23.1(، و)37.6٪)

حوادث الطرق خارج المدن أو على مداخلها، إذ تعدُّ محافظة الرس من أكثر 

محافظات المنطقة من حيث حوادث الطرق خارج المدن، واألولى من حيث نسبة 

الحوادث الناتجة عن التجاوز اير النظامي، كما ذكر آنفًا، كما تأتي محافظة عنيزة 

( تقريبًا ٪35ي إصابات الكسور الرئيسة في الجسم، وذلك بنسبة )في المرتبة األولى ف

 .(٪22.2وإصابات الفقرات العنقية واالكتاف بنسبة )

إنَّ هذا االرتفاع في معدالت اإلصابات الخطرة والمتوسطة، يشكل عببًا ا تصاديًّا 

ة أخرى، كبيًرا على الدولة من ناحية، وعببًا ماديًّا واجتماعيًا على المصا  من ناحي

لما يتطلب ذلك من توفير العناية الكاملة للمصا  وزيادة عدد المرافقين لر، وزيادة 

 الكوادر الطبية في المستشفيات الستيعا  العدد الكبير من المصابين. 

 (10الشكل رقم )

 التوزيع المكمني ألنوال اإلومبمف المروري   لى احمفظمف انطق  القص م
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 و مفالخمتم : النتمئج والتو

في منطقة القصيم،   دمت هذه الدراسة تحليل جغرافي للحوادث المرورية   

وما نتج عنها وما نتج عنها إصابات ووفيات وفقًا لبيانات اإلدارة العامة للمرور في 

المملكة العربية السعودية، وإدارة المرور بمنطقة القصيم، وبيانات العمل الميداني 

 للمحافظات في المنطقة،  وتدعيمها بالخرائط التوضيحية

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج بعد العرض والتحليل للحوادث المرورية وما 

ينتج عنها من إصابات ووفيات، إضافة إلى استعراض أهم التوصيات المقترحة التي 

من الممكن أن تسهم في رفع مستوى السالمة المرورية في منطقة القصيم بوجر 

 المملكة العربية السعودية بوجر عام.خاص ومناطق 

 تتلخ  نتائج الدراسة في اآلتي: 

إنَّ مؤشرات خطورة الحوادث المرورية المطبقة في هذه الدراسة ال زالت مرتفعة  

في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول المتقدمة، رام الجهود الكبيرة المبذولة 

 صابين والقتلى الناتجة عنها.للحدّ  من تلك الحوادث وخفض أعداد الم

( متوفي، 24إذ بلغ عدد المتوفين لكل مائة مصا  في المملكة العربية السعودية )

وذلك عشرات أضعاف عدد المتوفين لكل مائة مصا  في الدول األخرى كأستراليا 

 وكندا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

حاد ًا عام  25664قة القصيم نحو في منط بلغت جملة عدد الحوادث المرورية 

مصابًا. وهي بذلك تحتل المركز  513 تياًل، ونحو  397ه، و د نتج عنها 1437

السادس من حيث عدد الحوادث بعد كّل  من الرياض والشر ية ومكة المكرمة وجازان 

  م عسير.

 وجد أن نتائج العينة الخاصة بتحليل الحوادث المرورية مقارنة ببيانات إدارة  -

المرور بمنطقة القصيم، تتوافق من حيث ارتفاع عدد المصابين والقتلى؛ نتيجة 

سنة(، السيما فبة الذكور، كما أنَّ  30 – 19الحوادث المرورية بين فبة الشبا  من )

أالب اإلصابات المرورية بأنواعها حتى القاتلة منها تزيد في ساعات الليل من الساعة 

ثانية عشرة لياًل، في حين تبين من خالل تحليل بيانات السادسة مساًء حتى الساعة ال

 إدارة المرور بمنطقة القصيم أنَّ أالب حوادث اإلصابات تقع نهاًرا.

لت الدراسة إلى أنَّ أيام نهاية األسبوع )الخمي، والجمعة والسبت(، هي   - توصَّ

 بين والقتلى.أكثر أيام األسبوع في الحوادث المرورية التي ينتج عنها العديد من المصا

تتطابق نتائج تحليل العينة نتائج تحليل بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، في  -

حين أنَّ أكثر من  لثي الحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات تقع داخل المدن، 

وتعدُّ حوادث التصادم بأنواعها أكثر أنواع الحوادث المرورية انتشاًرا، كما تبين أنَّ 

لو وع الحوادث المرورية يليها االنشغال عن القيادة  السرعة هي السبب األول
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باستخدام الجوال ونحوه، وتأتي محافظة عنيزة في مقدمة محافظات المنطقة من حيث 

 السرعة واستخدام الجوال.

اتضح من تحليل بيانات إدارة المرور أنَّ إصابات الكسور الرئيسة في الجسم،  -

ًرا في المنطقة، في حين نجد من خالل هي أكثر أنواع اإلصابات المرورية انتشا

تحليل بيانات العينة أنَّ اإلصابات السطحية والخارجية تأتي في المرتبة األولى، تليها 

إصابات الكسور الرئيسة في الجسم، وتأتي محافظة عنيزة في مقدمة محافظات 

 المنطقة من حيث إصابات الكسور.

القصيم من حيث كثافة الطرق تبعًا تُعدُّ محافظة الرس من أ ل محافظات منطقة   -

لمساحة المحافظة أو عدد السكان إال أنَّها تأتي في المرتبة األولى من حيث عدد 

الحوادث المرورية وعدد اإلصابات الخطرة، التي ينتج عنها وفاة أو ايبوبة أو 

إصابات في الرأس، خصوًصا على الطرق التي تربط مدينة الرس بالقرى المجاورة 

ذ تبين أنَّ أالب الحوادث العنيفة والقاتلة و عت على هذه الطرق، وهذا يؤكد لها، إ

أيًضا ما جرى التوصل إلير من تحليل بيانات إدارة المرور بمنطقة القصيم، في أنَّ 

 أالب الحوادث التي نتج عنها العديد من الوفيات تقع خارج المدن.

ن حيث عدد الحوادث داخل المدن، تبين أن مدينة بريدة في مقدمة محافظات المنطقة م

في حين تأتي محافظة الرس في المرتبة األولى  ومحافظة الرس،  تليها محافظة عنيزة 

 من حيث عدد الحوادث خارج المدن. 

تُعدُّ محافظة عنيزة األولى من حيث تجاوز السرعة واالنشغال عن القيادة  -

تحتل مدينة  في حين  الرس، باستخدام الجوال ونحوه، تليها مدينة بريدة ومحافظة 

بريدة المركز األول من حيث عدم التقيد باإلشارات المرورية، ومحافظة الرس في 

 مقدمة محافظات المنطقة من حيث نسبة الحوادث الناتجة عن التجاوز اير النظامي.

تأتي محافظة عنيزة في المرتبة األولى من حيث إصابات الكسور الرئيسة في  -

في حين تأتي محافظة الرس في المرتبة األولى من حيث  ٪( تقريباً، 35الجسم بنسبة )

أكثر أنواع اإلصابات المرورية خطورة وهي إصابات الرأس والجهاز التنفسي 

 حاالت ايبوبة تامة. واإلصابات القاتلة والخطرة التي نتج عنها 

بريدة من يعد طريق الملك عبد العزيز في البدائع، وطريق الملك فهد في مدينة   -

أعال الطرق الداخلية التي و عت عليها حوادث ونتج عنها إصابات ووفيات وذلك 

ا 1438خالل شهر صفر للعام الهجرم  بوا ع أكثر من عشرة حوادث  أكثر  هـ، أمَّ

فتعدُّ  خالل الفترة نفسها،  الطرق الخارجية بين المدن التي و عت بها إصابات ووفيات 

لرس والقرى التابعة لها من أخطر الطرق بين المدن في محافظة ا الطرق من وإلى 

 -القرين وطريق الرس -أبانات وطريق الرس-خصوًصا طريق الرس المنطقة، 

عليها الحوادث  دخنة، إذ يغلب  -البدائع وطريق الرس -النبهانية وطريق الرس
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الخطرة  التي نتج عنها وفاتر أو ايبوبة تامة أو إصابات متفر ة تتراوم بين الخطرة 

 والبسيطة. وربما يعود ذلك لقلة الضبط المرورم على هذه الطرق.

وتوصي الدراسة بالعمل على إعداد استراتيجية شاملة للسالمة المرورية         

من مناطق المملكة بداًل من االعتماد على  في كل منطقة   تتناسب مع حجم المشكلة

وذلك من  متغيرات الخاصة بكل منطقة، التي  د ال تتناسب مع ال الحلول الشمولية، 

وطني واضح في إطار زمني محدد لتنفيذ الضوابط الهندسية  خالل تحديد هدف 

ومن  مَّ تطبيق خطة إعالمية مستمرة وتحت إشراف هيبة عليا  والفنية للطرق أواًل،  

لكل منطقة من مناطق المملكة لنشر الوعي المرورم عبر وسائل االتصال 

 لمختلفة. االجتماعي ا

والتأكيد على ضرورة تدريب رجال األمن ورجال المرور على استخدام ألنظمة  

لتحديد أماكن و وع الحوادث المرورية بد ة، مما سيسهم بدرجة   GPSتحديد الموا ع 

كبيرة في الحصول على تقارير علمية وعملية د يقة وشاملة لموا ع الحوادث 

ضع الخطط والبرامج للتصدم لها والحد منها، المرورية، ومعرفة أسبا  حدو ها وو 

 كمعالجة الموا ع والتقاطعات التي يتكرر و وع الحوادث عليها.  

دة  كما تقترم الدراسة   للبيانات المرورية تشترا فيها  إيجاد منصة إلكترونية موحَّ

خالل استخدام التقنيات  النقل، من  اإلدارة العامة للمرور ووزارة الصحة ووزارة 

 واألنظمة الحديثة لرصد وتنظيم وحفظ هذه البيانات.
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