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 :لممخصا

 ،2102خالل سنة  في الجزائر واقع حوادث المرورالتعرف عمى  إلى هذا البحث نسعى من خالل
و الجزائر كغيرها من السيما في البمدان النامية و الفقيرة  ،ثر تفاقم هذه الظاهرة في العالمإعمى 
: عميها تسميةيطمق البعض  ضحىأحتى  ،سنويا تتكبد العديد من الضحايا في طرقاتها ،البمدان

 "إرهاب الطرقات".
مى ماهية حوادث التعرف عدراسة مجموعة من األهداف الفرعية أهمها:  ت، تمغرضلتحقيق هذا ال

باإلضافة آثارها االجتماعية و االقتصادية مفهومها و  إلى طرقمن خالل الت ،المرور بصفة عامة
التوزيع الزمني و المكاني لحوادث التحميل الوصفي لنمط  إلىض التعر ، سبل الوقاية منها إلى

محاولة التعرف عمى المتغيرات  ،2102خالل سنة  و كذا لمخمفاتها الجسمانية المرور في بالدنا
 ،في بالدنا عبر الواليات المرتبطة بالتغير الحاصل في عدد حوادث المرور و عدد ضحاياها

محاولة مع  ،باستعمال التحميل اإلحصائي متعدد األبعاد ممثال في التحميل بالمركبات األساسية
قيد  سنةالخالل  ذلك و الناجمة عن حوادث المرور صياغة نموذج قياسي مفسر لتغير عدد القتمى

األسموب تجدر اإلشارة أن  .ذج بطريقة المربعات الصغرى العاديةو النم اتم تقدير هذحيث  ،الدراسة
 القياسي. الوصفي والتحميل  البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو التحميل

 
 ،األساسيةالتحميل بالمركبات  ،عدد الجرحى ،عدد القتمى، حوادث المرور الكممات المفتاحية:

 طريقة المربعات الصغرى االعتيادية.
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 :الممخص بالمغة األجنبية
 

L’objectif de cette recherche est de mettre en lumière la réalité des 

accidents de la route en Algérie, au cours de l'année 2014, suite à 

l'aggravation de ce phénomène à l’échelle mondiale, en particulier dans les 

pays en développement et les pays pauvres. 

L’Algérie, comme beaucoup d'autres pays, encoure de nombrables victimes 

sur ses routes chaque année, ce qui a amené à désigner ce phénomène sous 

une autre appellation chez nous, notamment: «le terrorisme routier». 

Afin  d’atteindre cet objectif ultime, un nombre de sous-objectifs a été visé, 

à savoir: l’identification des accidents de la route globalement, en abordant 

les principaux concepts, l’impact social et économique de ce phénomène 

ainsi que les moyens de prévention, puis l'analyse descriptive de la 

répartition temporelle et spatiale des accidents de la route ainsi que de leurs 

victimes dans notre pays au cours de l'année 2014 et enfin un essai 

d'identification des variables corrélées au  nombre d'accidents de la route et 

au nombre de victimes qui en résultent a été établi à travers  les 48 wilayas 

algériennes , en utilisant l’analyse statistique multidimensionnelle 

représentée par, une Analyse en Composantes Principales (ACP), en plus 

d’une tentative de modélisation économétrique du  nombre de tués en 

conséquence des accidents de la route, dans le but d’identifier les variables 

influant sur le nombre de tuées résultant des accidents de la route, dans 

notre pays pendant l'année 2014,  outre ce modèle a été estimé par le biais 

de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). 

Il convient de noter que la méthode de recherche utilisée dans cette étude, 

est l’analyse descriptive et l’analyse économétrique. 

 

Mots-clés: accidents de la route, le nombre de tués, le nombre de blessés, 

Analyse en Composantes Principales, la méthode des Moindres Carrés 

Ordinaires. 

 


