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 المقدمة 

 : : أهمية الموضوعأولا 

 فئات   نق   على قدرتها حيث   من النق   وسككككككككا    أهم  من لكونها  العالم دورًا بارزا  دول  معظم في الحديدية لسكككككككك  تلعب ا

  مسككككككتو   من الرفع  على عملت   قد  السككككككريعة، القطارات   قطاع  يشككككككهدها التي  المتسككككككارعة  فالتنمية  يوميا،  الجمهور من  عريضككككككة

  عن  الناجمة القيود   من فعال بشكككك    خففت  كما  القطارات، بهذه  الشككككحن  عملية  تأمين  على القدرة عززت  كما  الحديثة، القطارات 

  صكككناعة  تنمية  تحفيز في سكككاهمت  كما  واالجتماعية،  االقتصكككادية  التنمية  على الحديدية  السككك   بواسكككطة الشكككحن  لقدرة  االفتقار

  االبتككككار  تطوير  في  مهمككككا  دورا  لعبككككت   كمككككا  الخككككدمككككات،  قطككككاع  وتطوير  الجككككديككككدة،  المواد   وتطوير  بحككككث   وتعزيز  التجهيزات،

  والتحسين الطاقة،  موارد   استخدام  من والتخفيض   األراضي، استخدام  من  والتقلي  االقتصادي،  الهي    مستو   ورفع  التكنولوجي،

 .واجتماعية اقتصادية فوا د  حققت  التي الجوانب  من والكثير للمواطنين، العيش سب  من

،  1851يوليو    21رغم أن مصر من ثاني دول العالم التي أدخلت الس ة الحديدية إلى أراضيها بعد إنجلترا، وذل  يوم  و 

، إال أنه تتصدر س ة حديد مصر حوادث القطارات في العالم، ويموت المئات من المواطنين على  1854تشغليها عام  وبدأ  

 قضبانها سنويًا.

المالية، وصلت خسا ر   األمر ال يقتصر فقط على الخسا ر البشرية، فطبقًا لر يس قطاع الحسابات الختامية بوزارة 

 . 2017/2018مليارات جنيه بنهاية السنة المالية   10الهيئة القومية لس   حديد مصر بنحو  

وعلى جانب آخر، ال ينقطع مرور الباعة الجا لين من المحطة وداخ  القطارات، حيث يعرضون على الركاب ك  ما 

تشتهى أنفسهم من كتب دراسية أو مأكوالت أو بعض األدوات المنزلية، ومشروبات وغيرها، لدرجة أنه أعدادهم تتخطى في  

األحيان الركاب، لكنهم ال يعبأون بهذا األمر. ومع أنه ال ينقطع الحديث عن خطط تطوير الس ة الحديد، إال أنه تم  بعض  

التطوير الشاملة بواسطة وزير النق  السابق ، والتي تشم  تطوير البنية األساسية، من العربات والجرارات   اإلعالن عن خطة 

، تم االنتهاء  2018. وفى نهاية عام  2022نيه، على أن يستمر تنفيذ هذه الخطة حتى  مليار ج  55والمزلقانات، بإجمالي تكلفة  
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مزلقانا على مستو  كافة خطوط الس ة الحديد وأصبحوا يعملوا إلكترونيًا، في حين تم االنتهاء من    333من التطوير الكام  لك 

 مزلقانا آخر.   595األعمال المدنية لعدد 

محطة س ة حديد،   156لهيئة العامة لس   حديد مصر، بتطوير وتحسين وصيانة  في سياق متص ، تقوم حاليًا ا

كيلو مترا،   540كيلو مترا بطول    250بإجمالي تكلفة حوالى مليار جنيه، كما سيتم إنشاء خطوط جديدة للس ة الحديد، بسرعة  

 مليارات دوالر.  4من العين السخنة إلى ميناء اإلس ندرية، بتكلفة ال تق  عن 

بّين علماء النفس انه عند دراسة اإلنسان، ال يوجد عام  أهم من الناحية النفسية من  حيث   ي أهمية البحث الراهنوتأت

عام  الشعور باألمن، ألن ك  عنصر من عناصر البيئة تقريبًا ينطوي على شيء من حاجة الفرد الى األمن، فهناك حاجة  

م أو تأمين الس ن أو الملبس أو غير ذل  من الحاجات الفسيولوجية، أو  إلى الشعور باألمن فيما يتعلق بالحصول على الطعا 

 الحاجات االجتماعية الشخصية كالحاجة إلى الحب واالنتماء والتقدير.  

في حين إن عدم إشباع الحاجة إلى األمن يجع  الفرد متوترًا وأكثر قلقًا تجاه مواقف الحياة اليومية، وأق  قدرة على  

المبادأة والمرونة من غيره، وأكثر قابلية لإليحاء، وأكثر جمودًا وحذرًا وترددًا، فيستجيب لمواقف الحياة مدفوعًا بما يشعر به من  

 وكه غير منظم وغير فعال وغير منطقي .  مخاوف وعدم أمن، وي ون سل

إن فقدان األمن يولد إدراكًا متغيرًا قيميًا سلبيًا مما يؤدي الى ظهور أساليب سلوكية أو أهداف أو قيم غير مقبولة  

لى حدوث  اجتماعيًا, وعليه فان الحاجة الى األمن النفسي تدفع الفرد الى االنتماء الى الجماعة وتكوين عالقات اجتماعية تؤدي ا

للسلوك  األساس  الم ون  تعد  والتي  واالنتماء  الحب  حاجات  لديه  فتظهر  الجماعة  أفراد  وبين  بينه  فيما  االجتماعي  التفاع  

 االجتماعي . 

 كما تتمثل أهمية البحث الراهن في إثراء المكتبة نظراا لندرة الدراسات الخاصة بموضوع البحث التي قد تكون منعدمة.

 الدراسة: ثانياا: مشكلة 

تعتبر الس   الحديدية من عالمات التقدم والرقي الحقيقي على طريق يسعى االنسان من خالله لكي يسقط حاجز 

المسافة بين م ان وآخر ، ولكي يهيئ الوسيلة التي تعم  لحساب عملية النق  والتجارة  وكانت ثمرة إنشاء شب ات خطوط 
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  االقتصادي ة توفير خدمات النق  السريع المرن بين مراكز اإلنتاج الصناعي والنق  الس   الحديدية في أوروبا والواليات المتحد 

 وأن تهيء خدمة النق  السريع المرن بين هذه المراكز ومواني التصدير الى األسواق العالمية. 

دة اإلنتاج  والعام  االقتصادي من شأنه أن ينبئ بالحاجة الى إنشاء خطوط س   حديدية والى استخدامها وذل  أن زيا

 أو زيادة االستهالك أو العم  من أج  النمو االقتصادي في إقليم أو في دولة ي ون بحاجة الى تنشيط وتنمية عملية النق  . 

وتمتل  مصر أقدم شركة لس   الحديد تعرف اختصاًرا باسم س ح م هي شركة قطاع عام تمتلكها الح ومة المصرية   

الحد  الس    الحديد  بالكام ، و تشّغ  خطوط  الس    تأسيس  بعد  تأسست  العالم حيث  الثانية في  المصرية، والتي هي  يدية 

البريطانية بفترة وجيزة. تعاني اليوم من خل  في منظومة الصيانة و تداعيات إهمال أصابها على مد  عقود فاتت، مما يجع   

وضعت    2012في أواخر سنة      منفلوط  معدل الحوادث عليها أعلى ب ثير من نسب باقي دول العالم . و بعد حادث قطار

. و تحد المزلقانات الجديدة و 2013الح ومة المصرية خطة لتطوير المزلقانات و التي مخطط تطوير جميعها قب  نهاية سنة  

على العام  البشري الذي كان حاضرا في السابق. و تعتمد بوابات صلبة بدال من السالس   2013التي افتتح أولها في بداية  

 ديدية.الح

وتعد الحاجة إلى األمن من أهم الحاجات النفسية، ومن أهم دوافع السلوك اإلنساني طوال الحياة، وهي من الحاجات 

األساسية الالزمة للنمو النفسي السوي والتوافق النفسي والصحة النفسية للفرد، وإن االهتمام باألمن النفسي للفرد يعني االهتمام  

وذل    له،  النفسية  والشخصية  بالصحة  النفسية  الناحية  من  متوافقا  الفرد  فيها  ي ون  دا مية  حالة  هي  النفسية  الصحة  الن 

واالجتماعية مع نفسه ومع اآلخرين وي ون قادرا على تحقيق ذاته واستثمار قدراته وإم انياته إلى أقصى حد مم ن، وإن االهتمام  

ي االهتمام بالصحة النفسية له، وتكون شخصيته متكاملة سوية  باألمن النفسي للفرد سواء كان رياضيا أو شخصا عاديًا يعن 

وي ون سلوكه منضبطا بحيث يعيش بسالم، واألمن النفسي من ضروريات الحياة التي ال يم ن االستمرار فيها بدونه ويحتاج  

حصوله على التكيف  إليه اإلنسان كحاجاته للطعام والشراب وبهذا "فان إشباع الحاجات لد  اإلنسان شرط أساسي من شروط  

ومن هنا كان الداعي للبحث في مشكلة البحث الراهن وهي التعرف على تطوير منظومة  الذي يحقق معه االستقرار النفسي. 

 السكة الحديد وأثرها على األمن النفسي للمواطن. 

 ثالثاا: منهج الدراسة: 
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نات من المصادر المتاحة بشأنها، ثم تصب يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيا 

هذه البيانات والمعلومات في قالب إحصا ي ومن ثم يستخدم الباحث المنهج اإلحصا ي في معالجة هذه البيانات إلخراجها في  

 صورتها النها ية. 

 رابعاا: خطة الدراسة:  

دراسككة وأهميته ومبحثين أولهما: منظومة  في ضككوء ما تقدم فإننا نقسككم هذه الدراسككة الى مقدمة في التعريو بموضككوع ال

 الس   الحديدية والثاني : األمن النفسي للمواطن، وخاتمة تتضمن أهم النتا ج والتوصيات وذل  على النحو التالي:

 المقدمة : التعريو بموضوع الدراسة.

 المبحث األول : منظومة الس   الحديدية في مصر.

 الحديد. الس ة منظومة عن تاريخية  األول :نبذة المطلب 

 .  بمصر الضواحي الثاني :قطارات  المطلب 

 مصر. حديد  لس   القومية الثالث: الهيئة المطلب 

 األمن النفسي للمواطن.  المبحث الثاني : 

 .  النفسي األمن تش ي  عناصر المطلب األول:

   . النفسي األمن في المؤثرة المطلب الثاني: العوام 

 البحوث السابقة. المطلب الثالث: 

 الخاتمة : وتشتم  على: 

 النتا ج  (1)

 التوصيات   (2)
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 المبحث األول 

 منظومة السكك الحديدية في مصر

 تمهيد وتقسيم: 

تعتبر مصر ثاني دولة في العالم بعد إنجلترا التي أدخلت الس   الحديدية إلى أرضها،  وتعد خطوط الس   الحديدية  

أفريقيا والشرق األوسط ، حيث بدأ إنشاؤها في خمسينيات القرن التاسع عشر وتحديدا يوم  المصرية أول خطوط يتم إنشاؤها في  

 . 1854، وبدأ تشغيلها  عام  1851يوليه عام   12

في مجال   األكبروالهيئة القومية لس ة حديد مصر من اكبر المؤسسات االقتصادية في مصر و العالم العربي و هي  

وتعتبر العمود الفقري لنق  الركاب في مصر حيث يبلغ حجم نق  الركاب بالس   الحديدية    خدمات النق  )الركاب و البضا ع( 

حجم النق  علي المستو     إجماليمن    % 30مليون راكب يوميا و يبلغ نصيبها من نق  الركاب اكثر من    1.4ما يقرب من  

 القومي..

ستغناء عنكه؛ لما له من دور كبير في تنميتها  كما يعد النق  بالس   الحديدية في محافظات مصر أساسا ال يم ن اال 

اقتصاديا، من خالل العوا د المتأتيكة مكن انتقكال البضا ع والمواد األولية على وفق ست محطات إنتاجية خاصة لنقلها، واألشخاص 

ال، وفي خلق والمسافرين على وفق ثالث محطات خدمية ، ناهي  عن دوره االجتماعي المتمث  في سهولة االنتقال واالتص

 الوحدة الوطنية سياسيا. 

كما ينظر إلى النق  بأنه العصب الحساس في الكيان االقتصادي واالجتماعي على مستو  البلد، والمرآة التي تع س 

صورة االقتصاد الوطني او المحلي، ال سيما النق  بالس   الحديدية؛ إذ ير  بعض المؤرخين االقتصاديين أن تطوره أساس ال  

األولية  يم ن ا والمواد  البضا ع  انتقال  امتالكه خاصية  بسبب  االقتصادية،  التنمية  في  كبير  دور  له من  لما  الستغناء عنه، 

واألشخاص أو المسافرين بمرونة اكبر، وهو بدوره يمث  مخرجات نظام النق  فضال عن ذل ، يعد من القسم الثابت لخدمات 

 كبيرة الحجم. النق  الذي يمتاز بعمر طوي ، وتحقيق وفورات 

 يطلق اسم الس ة الحديدية أو الخط الحديدي على: 
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النق  البري المؤلف من شفع متواز من القضبان الفوالذية، مثبتة علكى عناصر عرضانية تدعى العوارض،   شريط 

عكن موضوعة فوق طبقة من البحص )البالسكت( ،أي "حبيبات الرم  مع قطٍع من الحجر" مرصوص على نحكٍو جيكد فضكال  

مستلزماته األساسية من أبنية المحطات، والخدمات والتجهيزات الخاصة باإلشارات، واالتصاالت، والتغذية الكهربا يكة، واألدوات  

تتبعها سلسلة    المحركة، والمتحرككة الالزمكة لسكير القطارات وسالمتها، علمًا، ان القطار يتكون من محرك قوي يدعى بكك )القكاطرة(

 (1) ز.الوقود كالفحم، والنفط، والطاقة الكهربا ية والجا صنوعة من الحديد، إذ تعم  القاطرات بأنواع مختلفة منمن العربات م

 كيلومتر   4۹۰۰  قدره   بإجمالي  كيلومتر،  1400  المزدوجة  الخطوط  وطول  ،  کيلومتر  ۳۵۰۰  المفردة  الخطوط  طول  ويبلغ 

 . کيلومتر ۱۹۸۰  الصحراوية الخطوط طول يبلغ بينما ، متر كيلو ۲۹۲۰ والدلتا بالوادي  الخطوط طول يبلغ كما ،

 يبلغ كما ، ۱۳۱۰ الركاب  قطارات  عدد   إجمالي ويبلغ يوميا، راكب  مليون  ۲٫۳ حوالي  بنق   الحديدية الس   وتقوم

 . يوميا  كيلومتر ألف 135 حوالي القطارات  هذه مسيرة إجمالي

 وتشارك  سنويا،  طن  مليون   11  بحوالي  يقدر  المشحونات   وحجم  عربة،  ألف  ۱۲  فيبلغ  البضا ع  نق   عربات   أسطول  أما

 وأمري ا   أوربا  في  مثيلتها  من  كثيرا  أق   نسبة  وهي  البضا ع،  نق   مشحونات   إجمالي  من  فقط  %5  بنسبة   حاليا  الحديدية  الس  

 الجافة   بالمواني  يعرف  ما  بإنشاء  وذل   العالمي،  المعدل  إلى  البضا ع  نق    نسبة  رفع  الحديدية  الس    وتحاول  ،%۲۵  تبلغ  والتي

 . عليها الجمركية اإلجراءات  إتمام بعد   أصحابها إلى تسليمها  يجري   ثم إليها، الحاويات  لنق  البالد  داخ 

 الخطوط  تطوير  على تشكككككككتم  ، المرفق  هذا  لتطوير شكككككككاملة  خطة مؤخرا الحديد   للسككككككك    القومية  الهيئة وضكككككككعت   وقد 

 إنشكاء ذل   ويسكتلزم  الكهربا ي  الجر  نظام إلى  المي اني ي بالديزل الجر  من التحول  على  تشكتم  كما ، العربات  وتطوير  الحالية

 يلي: بما الكهربا ي الجر ويمتاز. للجر الالزمة بالطاقة القاطرات  تمد  الحديدية الخطوط فوق  هوا ية شب ة

 الكلي للرحلة.  الزمن انخفاض  وبالتالي السير في عالية   سرعات  تحقيق  إم انية -

 .  % تقريبا۳۰ يعادل الطاقة استهالك في توفير -

 القاطرات. لحركة أكثر أمان -

 
 الرابع  العدد  البصرة دراسات مجل  ،(  ٢٠٠٤-٢٠1٠)  من للمدة البصرة  محافظ   تنمي  في  الحديــــــدي  بالســـ    النــــــ   دور: آرزروني  سونيا (1)

 .٢66 ص ،٢٠1٢، عشر



8 
 

 . (1) البيئة ملوثات  النظام هذا عن ينتج ال -

 األقطار  في المتوافرة الس   شب ات   أوسع من  وتعتبر موحد،  أتساع  ذات   بأنها المصرية  الحديدية الس    شب ة  وتمتاز

 الخط  هو  مصككككككككككككككر في  الر يسككككككككككككككيكة الخطوط  اهم  ولعك .   کلم  ۷۰۹4 التحويالت   ذلك  في بمكا  اإلجمكالي  طولهكا  يبلغ  اذ  ، العربيكة

 إلى  القاهرة  عبر  الني   وادي في الشكككمال إلى  کلم  ۱۱۰۷  بطول  ويسكككير جنوب  العالي السكككد   عند  أسكككوان  من يبدأ الذي  الحديدي

 أن  يم ن مه محور  الخطان  هذان ويشك   ؛  بيه إلى  الحدود  إلى  غربا  اإلسك ندرية  من كلم  561  بطول آخر وخط ،  اإلسك ندرية

 .  غربا وليبيا جنوبا السودان من ك  به يرتبط

 فهي: مصر في الجديدة الخطوط إنشاء مشاريع أما

 وال  السكككككككودانية.  الحدود   على حلفا  وادي إلى العالي السكككككككد  من  الحالي الخط  نهاية في السكككككككودان  يربط كلم  450  بطول خط -أ

  من المشككككككروع  هذا  تنفيذ  وجه في  يقف  الذي  والعا ق  ، والسككككككوداني المصككككككري   القطرين  بين  الدراسككككككة قيد  المشككككككروع هذا  يزال

  وهو السكودان في  المنشكأة تل   عن(  ملم  1435)  وهو  مصكر في  المنشكأة السك ة خطوط  اتسكاع اختالف  هو  الفنية  الناحية

 ، الربط  تأمين بعد  األحمال  تحوي   اعتماد   األولى  مرحلتين،  على  المسككككككككككتقب  في  ذل   تالقي  يم ن أنه  اال( .    ملم  ۱۰۵۰)

  يم ن وبذا( ملم  1435)  القياسككككي  االتسككككاع إلى السككككوداني القطر داخ   ضككككيق  اتسككككاع  ذات  خطوط  وتحوير  إنشككككاء  والثانية

 لهذا الر يسككككي والغرض .  المصككككرية الشككككب ة عبر المسككككتقب   في العربي  المغرب  في  العربية األقطار  بقية مع الربط  ضككككمان

 .القطرين كال في المدن س ان إلى الزراعية المنتجات  وصول هو الربط

  الليبية  الحدود  إلى  غربة  اإلسك ندرية من(  ملم  ۱۹۳۰)  باتسكاع  سك ة خط  فوجود   الليبي، والقطر المصكري  القطر  بين الربط -ب 

 لخطوط شككككككككب ة  هنال   ليس أنه  سككككككككيما  وال  المتجاورين  القطرين  بين ربط  بايجاد   التفكير المم ن  من يجع   كلم  561 بطول

  تونس في  بصفاقس الغرب   طرابلس لربط  والتونسي  الليبي  القطرين  بين  اتفاق  وهنال .   الليبي القطر داخ  الحديدية الس  

 مفقودة  حلقة  عن ويعوض  ،  الفنية  الناحية من صككككعاب  دون   سككككيتم الربط هذا  فإن  وعليه( .    ملم  ۱۹۳۰)  اتسككككاع  ذي  بخط

 .العربي المغرب  أقطار وسا ر مصر بين الحديدية الس   بشب ة الربط في

 
المجلد الثاني، رصــد الورورات في عمران ارم مصــر في أوالر ال رن العشــرين واســوره  مســارت   -أبو زيد راجح، العمران المصــر    (٢)

 .197-196، ص ص ٢٠٠8، ) المجلد الثاني(، الم وب  األكاديمي ، ال اهرة، ٢٠٢٠المسو بلي  حوى عام 
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 في الخط هذا  يرتبط  أن  ويم ن  ،  األحمر البحر  على  سكككككككككككككفاجة  بميناء  الفوسكككككككككككككفات   مناجم  يربط كلم  5۲۰  بطول خط - ج

 .العبارات  بواسطة األحمر البحر عبر السعودية الس   بشب ة المستقب 

 (1)العقبة. خليج عبر بالعبارات  األردن أو بالسعودية سيناء ربط  -د 

 ومن  ، (  ساعة/كم  ۳۰۰)   السرعة  فا قة   بقطارات   الوادي  بجنوب  الدلتا  شمال  ربط  إلى  الحالي  الوقت   في  النية  تتجه  كما

  مخترقا   جنوبا  يمتد   ثم  ،  الغربية  الصحراء عبر  بالقاهرة  اإلس ندرية  ليربط  BOT  بنظام  السريع  الخط  هذا  إنشاء  يتم  أن  المخطط

 هذا   تكلفة   تص   أن  المقدر  ومن  إفريقيا،  قلب   إلى  مستقبال  يمتد   أن  على  وأسوان،  وقنا   وسوهاج  أسيوط  إلى  الغربية،  الصحراء

 ( 2) جنيه. مليارات  10 إلى المشروع

 

 المطلب األول 

 نبذة تاريخية عن منظومة السكة الحديد: 

)نج  جورج ستيفن سن مخترع القاطرة    –مع البريطاني "روبرت ستيفن سن"    1851عام  وّقع الخديوي عباس األول  

ا بقيمة     -الحديدية(     209ألف جنيه إنجليزي إلنشاء خط حديدي يربط بين العاصمة المصرية واإلس ندرية بطول    56عقدًّ

 كيلومترات . 

اهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا، تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين الق   1854وشهد عام  

، وبعد عامين تم افتتاح الخط الثاني بين القاهرة والسويس ،  1856واكتم  الخط الحديدي األول بين القاهرة واإلس ندرية عام  

 . 1887ثم بدأ إنشاء خط القاهرة بورسعيد بعد عامين آخرين، ولم يشرع في إنشاء خط حديدي في صعيد مصر إال في عام  

 
دوة المواصـــهت في الوان العربي في الســـلر والحرز، مركا دراســـات الوحدة العربي ، رعد العمر ، الســـ   الحديدي  في الوان العربي، ن (1)

 .196-195، ص ص 1981
 .198أبو زيد راجح، مرجع سابق، ص  (٢)
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م( تم إصالح أحوال الس ة الحديد، وبذل الخديوي إسماعي  جهًدا كبيًرا 1879ك    1863في عهد الخديوي إسماعي  )  

لمدها في كافة أنحاء القطر، وذل  لنشر العمران، ولتسهي  حركة التجارة واالنتقال بين المناطق المختلفة، وقد امتدت خطوط 

 ب وادي حلفا( إلى أقصى شمالها )اإلس ندرية( فضال عن مدن الدلتا والفيوم.الس   الحديدية من أقصى جنوب مصر )جنو 

بدأ إنشاء الخط الحديدي الثالث من القاهرة إلى األقصر أقيمت شركة خاصة تولت مد خط الس     1898في عام  

 الحديدية إلى مدينة أسوان في أقصى الجنوب باسم شركة قنا أسوان للس   الحديدية.

قررت سلطات االحتالل تعدي  خط القطار من األقصر حتى أسوان ثم    1899يطانيين للسودان عام  بعد دخول البر 

  1926الشالل األول في أقصى جنوب مصر ليصبح امتدادا طبيعيا لشب ة الس   الحديدية في مصر. وتم ذل  المشروع عام  

 (1) حيث امتد الخط إلى وادي حلفا داخ  الحدود السودانية.

 محطات   تشكككككككهد  لم السكككككككادات، أنور  للر يس خلفاً   1981 العام  في مصكككككككر في  الح م سكككككككدة مبارك  نيحسككككككك  تولي ومنذ 

 كما  لها،  يرثى حالة  في  وأصكبحت   فشكيئاً   شكيئاً  التهال  في  القطارات   بدأت  فقد  .يذكر  تطوير أي الحديدية  السك    أو القطارات 

 .الح ومة قب  من مباالة وال إهمال وسط المزدحمة، المحطات  في للمسافرين اليومية المعاناة بدأت 

 المحافظة  والذي يربط الجديد  الوادي بمحافظة الحديدية السكككككككككككك ة خط  بافتتاح مبارك،  حسككككككككككككني قام  ،1996 العام وفي

  المسككتخرج الفوسككفات   نق  المشككروع هذا  من  الهدف  ذاك، وكان  حين  مصككري   جنيه  مليار بلغت   بتكلفة  األحمر، البحر  بمحافظة

 إلى  الجككديكد   الوادي  من  الرككاب   نقكك   األحمر، وككذلك   بكالبحر  سككككككككككككككفككاجكا  مينككاء  إلى  الخككارجكة،  مركز  غرب   أبوطرطور  منجم  من

 بالصكككككعيد،  المحافظة لربط  الجديد  الوادي أبناء حلم  توقف وباريس، وفجأة  الخارجة  مركزي   قر    وربط وقنا، األقصكككككر  محافظتي

  أبرزها  كان  بفشكله،  وتسكببت   المشكروع  واجهت  مشك الت  عدة  اكتشكاف بعد   سكرابًا، وذل   الحلم  وأصكبح حديد، سك ة خط خالل  من

 ما  الحديد، وهو  السككك ة شكككريط  بها يمر  التي  واألماكن  المواقع  من العديد  في الحديدية السككك ة  خطوط  على الرملية  الكثبان زحف

  الكثبان  من  الكبيرة  الكميات  هذه  إلزالة المرتفعة  للتكلفة  نظراً  المشككروع،  بفشكك  وأنذر  القضككبان  على  السككير حركة توقف إلى أد 

 
  -سن ، الرابط: 168حريق بثاني أقدم محر  س   حديد في العالر.. "محر  مصر" تاريخ  (1)

https://www.elwatannews.com/news/details/4026845 
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 إلى الخارجة، قطار  بمحطة  بالمشككككككروع  العاملين  الموظفين  بسككككككحب  الحديدية،  السكككككك    هيئة قامت  الزمن  من فترة الرملية، وبعد 

 (1).خراباً  لتصبح المشروع لهذا حضارية واجهة تكون  أن المفترض  من كان التي المحطات  الصعيد، وتركت  محافظات 

  من  تشكككغيلها وخطوط  وقطاراتها  الحديدية  السككك    هيئة  إليه  آلت  ما  على  ونتحسكككر  نتفاجئ  سكككنة أو شكككهر  أو  يوم إن ك 

  حاالت  يع س  إنما.. وتخلف جمود  من  المرفق هذا  أصككككككككككاب  وما.  بالمئات   الضككككككككككحايا وسككككككككككقوط  القطارات   كوارث  ووقوع  إهمال

 أو  تحديث  دون  الحديدية السك    هيئة ترك ليسكت  المشك لة  إن  المجتمع من  كثيرة  قطاعات  في اسكتشكرت   التي والتسكيب   اإلهمال

  على القدرة وعدم  المسككككككككتقبلية الرؤية  وغياب  القيادة فكر جمود  في  تكمن المشكككككككك لة ولكن..  عاما  ثالثون   من أكثر خالل  تطوير

 فقد   الصكين في  الحديدية السك   خطوط  بحال  مثال ولنضكرب ..  البشكرية  ثروتنا  من  االسكتفادة وعدم  القرارات   عشكوا ية  مع  التفكير

  هكذا   تم  وقكد   -  ۲۰۰۲ عكام  إلى  ۱۹۹۲ عكام من الفترة  في المرة  ونصككككككككككككككف  مرتين  الخطوط  هكذه  قكدرة  من  تزيكد  أن اسككككككككككككككتطكاعكت 

 لهذا الالزمة الصكككككككككككككناعات   وتوطين  التكنولوجيا  نق  لغرض  العالمية  الخبرات  على  االعتماد  واقتصكككككككككككككر الذاتية بالجهود   التطوير

 (2).الحيوي   المرفق

 المطلب الثاني 

 قطارات الضواحي بمصر 

دخلت مصر عصر قطارات الضواحي عندما تم مد خط قطارات حلوان الذي يربط بين قلب القاهرة بضاحية حلوان 

وسرعان ما انتشرت في القاهرة خطوط قطارات المدن )الترام( وتولت إدارته شركة بلجي ية    ،1872حتى    1870خالل الفترة من  

من القرن العشرين    األولوشركة فرنسية وأصبحت هذه القطارات وسيلة المواصالت العامة األولى في عاصمة مصر خالل الربع  

لس   الحديدية يربط بين مصر وفلسطين لخدمة المجهود  . وأثناء الحرب العالمية األولى بدأ اإلنجليز يفكرون في إقامة خط ل

وحتى غزة. واكتم  البناء عام   السويس،الحربي . وبالفع  بدأ العم  في بناء الخط من القنطرة شرق على الضفة الشرقية لقناة 

1918.(3) 

 
 -من االزدهار في زمن الخديو  إلى عصر الوهال  والوردّ .. كيف تحّول ال رار من شريان حياة إلى حّصادة ألرواح المصريين؟، الرابط: (1)

https://arabicpost.net 
 .3، ص٢٠٠6، جمعي  إدارة األعمال العربي ، ديسمبر 115محمد كمال الاياد ، "س   حديد مصر"، إدارة االعمال، عدد (٢)
 -: الرابط  ، الحديدي  الس   إنشاء تاريخ (3)

http://www.qadeem.com/vb/abd/hd1.gif 
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إلى   1945  -  1940ة  وبعدها اندالع الحرب العالمية الثاني  ،1919  -  1914وأدي اندالع الحرب العالمية األولى  

ازدياد أهمية الس   الحديدية لد  البريطانيين الستخدام تل  الخطوط في نق  العتاد و الذخا ر والجنود واعتمادها الر يسي على  

 فاروق. كان القطار الملكي المصري للمل   1946وفى عام   النق .تل  الخطوط في 

ير تل  الخطوط وإمدادها بالعربات لنق  المواطنين وأد  االهتمام  اهتمت ح ومة الثورة بتطو   1952يوليو    23بعد ثورة    

ببناء السد العالي إلى االهتمام بخطوط الس   الحديدية في نق  أدوات البناء الالزمة و المهمات للعاملين في هذا المشروع 

 الضخم. 

 المطلب الثالث 

 ( 1)  مصر:الهيئة القومية لسكك حديد 

القومية لس   حديد مصر من اكبر المؤسسات االقتصادية في مصر ، والعالم العربي، و هي األكبر في تعتبر الهيئة  

مجال خدمات النق  )الركاب و البضا ع( ، وتعتبر العمود الفقري لنق  الركاب في مصر، حيث يبلغ حجم نق  الركاب بالس   

من إجمالي حجم النق  علي المستو    %30الركاب أكثر من    مليون راكب يوميا، و يبلغ نصيبها من نق    1,4الحديدية نحو  

 القومي..

وهيئة الس   الحديدية عضو عام  في االتحاد العربي للس   الحديدية وفي لجنته الدا مة، وكذا في اتحاد س   حديد 

ع المؤتمرات الدولية الدورية آسيا والشرقيين األوسط واألدنى ، كما أنها عضو عام  في االتحاد الغربي للس   الحديدية ، وتتاب

لهذه االتحادات ، وتشارك بأبحاثها واقتراحاتها بصفة مستمرة فيها وفي التجمعات الدولية المشابهة ، سعيا إلى االحتكاكات  

 المفيدة مع غيرها من القطاعات المماثلة.

يختص بنق  الركاب  توفر الهيئة  توفر الهيئة لجمهورها خدمة النق  بشقيه : نق  األشخاص ، ونق  البضا ع ، وفيما  

  - قطارات سريعة فاخرة بالدرجتين األولى و الثانية م يفة الهواء )جميع الخطوط( ، وقطارات توربينية فاخرة ) خط القاهرة  

اإلس ندرية( ، و قطارات نوم فاخرة ) طوال العام للوجه القبلي ، وصيفا من القاهرة إلى مرسى مطروح( .كما تيسر الهيئة  

 
 - :  الوالى ،الرابط 9/٤/٢٠1٤ تايما، سوار  ال رار،منوديات ترور مراح  (1)

http://www.startimes.com/icon.aspx?i=startimes_forums_gold.png 
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بالدرجة قط بالدرجات العادية و المختلطة ، هذا إلى جانب قطارات خطوط ، ومناطق الضواحي  ارات االكسبريس السريعة 

 الموحدة . 

 فيما يختص بنقل البضائع : توفر الهيئة نوعين من الخدمة هما :

ود , وسا   النق  الخفيف , خدمة نق  البضا ع بالمستعج  على قطارات الركاب نفسها لبعض أنواع السلع ) العفش , الطر   -

 األطعمة، الصحف ، المطبوعات والرسا    ... ( . 

وتواص  الهيئة دعمها باستمرار من حيث تزويدها بالجرارات الحديثة    البضا ع،خدمة النق  غير المستعجلة على قطارات نق     -

ي يتم نقلها بهذه القطارات : الغالل السا بة والمعبأة  و دعم أسطول عرباتها باألنواع الجديدة ذات األحمال الكبيرة . ومن السلع الت

والفحم وقصب الس ر ومنتجاته , ومنتجات البترول وخام الحديد وخام الفوسفات واألسمدة المصنعة والملح واألحجار بأنواعها . 

توفر مصادر تمويلها    و مع االتجاهات الجديدة بخصوص تحوي  قطاع الخدمات إلى مراكز إنتاجية يجب أن تستق  اقتصاديا و 

 و تحقق أرباحا. 

 1رقام ...وتطورات متالحقة:أحقائق و 

تعتمد الدولة في خطتها لتطوير مرفق الس   الحديدية علي رفع كفاءة البنية األساسية لشب ة الس   الحديدية، والتي  

كذل  تطوير   األداء.فع كفاءة  تتمث  في تجديد وصيانة خطوط الس   الحديدية وتطوير ودعم أسطول الوحدات المتحركة ور 

خدمة النق  باستحداث قطارات جديدة ورفع درجات وسا   األمان بتطوير اإلشارات الكهربا ية وتجديد المزلقانات ووسا   التح م  

 ع  المركزي. باإلضافة إلي تطوير مجموعة من الورش للوفاء بالتزامات الصيانة الدورية للوحدات المتحركة لنق  الركاب والبضا

 عبر الس   الحديدية . 

محطات  705كم عبر   570آالف و   9تمتل  مصر باعتبارها ثاني أقدم س   حديد في العالم خطوط حديدية بطول 

جرار . وتقوم س   حديد مصر بدور   800آالف عربة بضا ع و    10آالف عربة ركاب و   3500مزلقانا و   1330ركاب و  

من والى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم نق  الركاب في اليوم الواحد من خالل   فعال في خدمة نق  الركاب وتداول البضا ع

 
 -موقع الهيئ  ال ومي  لس   حديد مصر ،  الرابط: (1)

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf 
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من حجم البضا ع التي تنق  في جمهورية مصر    %1,2ماليين طن بضا ع في العام ، وذل  يمث  فقط    4,8رحلة ، و   920

 2العربية. 

كما تربط الس   الحديدية جميع الموانئ الر يسية بوصالت حديدية تربطها بشب ة س   حديد مصر ، مع إنشاء الس   

 الالزمة لخدمة األرصفة واالحواش الداخلية لك  منها. وتشير إحصا يات الهيئة القومية لس   حديد مصر إلي ما يلي : 

 مليون راكب يوميًا(.  1.4مليون راكب سنويًا )حوالي  500نق  الركاب:  -

 ماليين طن سنويًا.  6نق  البضا ع:  -

 :(1) ( 2017  مايو - 2014 يونيو) الحديدية للسكك إنجازات الهيئة القومية

   ،2017 مايو وحتى 2014  يونيو من  الفترة خالل( 7)جنيه ملياري  مصر حديد  لس   القومية الهيئة استثمارات  تجاوزت 

    -:  يلي  ما اإلنجازات  وشملت 

 .  جنيه مليون  650 وتكلفة  ، كم 297 بطول  العالي السد  – القاهرة خط علي للس ة الشام  التجديد   -

 . جنيه مليار 2,086  بتكلفة والبحري  القبلي الوجهين خطوط علي  جديدة م يفة عربة 212 عدد   وتشغي  توريد   -

 .  جنيه مليون  300 بتكلفة  المختلفة بدرجاتها حديد  س ة عربة( 2000) عدد  تطوير  -

 الحديدية  الس   في األقدم الم يفة العربات  من ابتداءً  الم يفة الحديدية الس   عربات   تطوير  خطة إطار في يأتي

 . للركاب  المقدمة الخدمة لتحسين(  م يفة عربة  532  وعددها اإلسباني)

  وهو الحديدية، للس   القومية للهيئة التابعة الورش في  تطويره  تم  اسباني قطار أول انطلق 6/2017/ 22 وفى

 . م يفة ثانية درجة عربات  8و  بوفيه وعربة أولى درجة م يفة عربات   4 بتركيب  وذل  ، 1940 رقم القطار

  –  المراغة – نكال  –  الحصة شبشير – الطوي  الكوم – أبشان مطروح)  حديدية س   محطات  10 لعدد  الشام  التطوير  -

 أخري  حديد  س ة   محطة 47 عدد  وصيانة وتحسين. جنيه  مليون  100 بتكلفة(   الكبير الت  – زفتي  -حمادي نجع –  البلينا

 . جنيه مليون  141  بتكلفة

 
 -الرابط : –موقع أبناء الهيئ  ال ومي  لس   حديد مصر  (٢)

http://sekahaded.ahlamoontada.com/forum 
 -س   حديد مصر ...تاريخ عريق وانجازات موهح  ، الرابط: (1)

http://sis.gov.eg/Story/143816?lang=ar 
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  مليون  400  بتكلفة(  والتشغي  التح م نظم+   المدنية األعمال)  الشب ة خطوط علي  مزلقانا 212 لعدد  الشام  التطوير  -

 .  جنيه

 - : أهمها من  متنوعة سلع طن ألف 450  إلي شهرياً  المنقول حجم بلغ حيث  البضا ع نق  في الحديدية الس   دور تفعي   -

 . ودمياط اإلس ندرية مينا ي من الغالل نق   -

 . بالتبين والصلب  الحديد  مصانع إلي الواحات  مناجم من الخام الحديد  نق   -

 .  وبالع س السخنة إلي دمياط ومن السخنة إلي بورسعيد   من الحاويات  نق  خدمة  -

 : وتشم  للشب ة الر يسية بالخطوط اإلشارات  نظم لتطوير كبر   مشروعات  عدة تنفيذ   جاري   -

 .  يورو مليون  70  ، جنيه ماليين  310  وتكلفة كم 208 بطول اإلس ندرية –  بنها خط  -

 .  يورو مليكون  62 ، جنيه مليون  323  وتكلكفة كم 250 بطكول أسيوط – سويو بني خط  -

 .  يورو مليون  61 ، جنيه مليون  399  وتكلفة كم 214 بطول بورسعيد   – اإلسماعيلية – الزقازيق –  بنها خط  -

 .  دوالر مليون  160  وتكلفة كم 160 بطول حمادي نجع –  سوهاج –  أسيوط خط  -

  الخاصكككة التطوير  أعمال  تنفيذ  بعد   2016  عام مارس فيالحديد   السكككة  متحفتم افتتاح    القومية  ومن إنجازات الهيئة

 الحديد  للسكككك ة الدولي المؤتمر انعقاد  مع  بالتزامن المتحف هذا  إنشككككاء جنيه، جاءت فكرة  مليون   10 مبلغ  تكلفته بلغت  والتي  به

  1933  يناير  15  في للجمهور  افتتاحه  ،وتم1932  أكتوبر في  تشككككككييده  فبدأ  العشككككككرين، القرن   من  الثالثينيات   مطلع مصككككككر في

 .طابقين من ويتكون  مصر محطة بجوار متميزا موقعا المتحف ويشغ 

  وتاريخ  الشكككككعب، ذاكرة  تمث   التي  واآلثار  المجسكككككمات   من وافرا سكككككجال  يضكككككم  ألنه  وفنيا  تاريخيا  معهدا  ويعتبر المتحف

 مصككككككككككككككر، في النقك  عمليكات   لتكاريخ  توثيقكا تعكد  نكادرة أصككككككككككككككليكة  مقتنيكات  على  ويحتوي  عكامكا،  150 من أكثر  امتكداد   على  األمكة،

  تاريخ  عن  وثا قي  وكتاب   مجلد   500  من يقرب  ما  تشككككككم   م تبة  ويضككككككم ، المحطات   مباني  شككككككهدتها التي  العمرانية والتحوالت 

 .والخارج مصر في الحديد  والس ة النق  وسا  

  والبيككانككات   والخرا ط  الوثككا ق  من  ومجموعككة   نموذج  ثالثمككا ككة   نحو  تشككككككككككككككمكك   تككاريخيككة  معروضكككككككككككككككات   على  يحتوي   كمككا

 بالسك    مرورا  الحديث  العصكر  وحتى  الفرعوني  العصكر  من بدءً  العصكور مر  على النق   صكناعة  تطور  مظاهر  عن  اإلحصكا ية
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 رش  لطا رة ونموذج  1930  عام لمصكر  أوروبا  من صكدقي محمد  مصكري   طيار  يقودها  طا رة  أول إلى  مشكيرة  والطيران الحديدية

 (1).حقيقية طا رة موتور ونموذج مبيدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -في ذكرى إعادة تروير وافوواح موحف الس   الحديد، الرابط : (1)

http://sis.gov.eg/Story/135377?lang=ar 
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 المبحث الثاني  

 األمن النفسي للمواطن 

 تمهيد وتقسيم: 

ال يقتصر األمن النفسي للفرد على جانب واحد من جوانب شخصيته فقط، وإنما يتضمن األمن النفسي في الجوانب 

فاألمن    باً موج  اً والوجدانية، والعقلية، ويرتبط األمن النفسي واألمن االجتماعي والصحة النفسية ارتباط الجسمية، واالجتماعية،  

النفسي هو "تحرر الفرد من الخوف والوصول إلى حالة االطمئنان على صحته ومستقبله، والشعور بالثقة تجاه اآلخرين ومركزه  

، كما يقصد به "وجود عالقات متوازنة بين الفرد وذاته (2) مئنانه وثقته بنفسه".وهو أيضا "شعور المرء بقيمته واط،  (1) االجتماعي.

من ناحية، وبينه وبين األفراد اآلخرين المحيطين به من ناحية أخر ، فإذا توافرت هذه العالقات المتوازنة فان سلوكه يمي  إلى 

، ويعرف األمن النفسي كذل  (3)بعيدا عن أنواع القلق واالضطراب".االستقرار، ومن ثم فانه يصبح أكثر قابلية للعم  واإلنتاج  

  وغير معرض للخطر ومحرك للفرد   ن بأنه "الطمأنينة النفسية أو االنفعالية لد  الفرد، وحالة ي ون فيها إشباع الحاجات مضمو 

 

   .85، ص1988جمال حسين األلوسي. األسس النفسية آلراء الماوردي التربوية، بغداد، مطبعة بغداد،  (1)

 .  62، ص1979، بيروت، الموسوعة العربية للدراسات والنشر، 2اسعد رزق. موسوعة علم النفس، ط  (2)

 . 41- 40، ص1997(، 169ن النفسي لإلفراد، مجلة األمن والحياة، العدد )عبد الرحمن عدس، اإلسالم واألم (3)



18 
 

مئنان ومن خالل شعوره باالنتماء أو ، وهو "حاجة من حاجات الفرد، إشباعها يجعله يشعر باالرتياح واالط(1) في تحقيق أمنه".

  (2)تقب  اآلخرين له والتحرر من الخوف واأللم".

  ي ون   حالة  وهو  حده  على  فرد  ك   أمن  أو  الشخصي  األمن  وهو   االنفعالية  أو  النفسية  الطمأنينة  يعني  النفسي  واألمن

  على  المحافظة  بغريزة  وثيقا   ارتباطا   وترتبط  أمنة  لتحقيق  الفرد   محرك  وهو   للخطر   معرض   وغير  مضمونا  الحاجات   إشباع   فيها

 والجماعات  األفراد   أن  والمالحظ  بها  واالستمتاع  وسعادتها  الحياة  ومقومات   مطالب   األمن  أن  القول   يم ن  ثم  ومن.  البقاء

  والتقدم   كالثروة  القيم  بمعظم  التمتع  ظله  في   يم ن   الذي  األمن   المناخ  توفير  إلى   يسعى  ك   والدول  والح ومات   والمجتمعات 

   (3).مجتمع أي لبقاء وذل  الجميع، يد  متناول في واستمرارها توفيرها على والعم  والرفاهية

 فيها  األسكككاس المتهم  وي ون   القطارات،  حوادث   ضكككحايا عدد  في  ارتفاًعا تشكككهد   التي  الدول أكبر  من  مصكككر  هذا وتعتبر

 أحد  جرار  اصككككككطدام إثر  ها   حريق  نشككككككوب  بعد  مصككككككر،  محطة  شككككككهدتها التي  المأسككككككاة  الحوادث  هذه آخر  وكانت   اإلهمال،

  سكككلبًيا  مؤشكككراً  يع س ما  (4).المواطنين  من العشكككرات  وإصكككابة  ووفاة به، الخاص   البنزين تن   وانفجار  ،6 رقم  برصكككيف القطارات 

  القومية الهيئة أداء  أو تطوير  الحديد،  السك ة  عبر  لمنق   والسكالمة  األمان  معايير  وتطبيق  المرفق  داخ   التطوير  بشكأن اتجاهات 

  تبنيها  المصككككرية الح ومة  إعالن من  الرغم  عمى في مصككككر، الحديد  السكككك    نق   خدمات   مشككككغ   باعتبارها مصككككر حديد  لسكككك  

 .2006عام  الحديد  الس ة لتطوير واسعة خطة

 

(،  19(، جزء )4حامد عبد السالم زهران. األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي، دراسات تربوية، المجلد )(1)

 .  296، ص1989

تغريد خليل التتنجي. بناء برنامج إرشادي جمعي لألمن النفسي وأثره في التفكير ألبتكاري لدى طلبة الجامعة، أطروحة   (2)

 . 19، ص1997دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

، جامع  األزهر، كلي  الوربي  1، جاء 1٤5دد  الســيد محمد عبدالمجيد عبد العال، " األمن النيســي : المت رات و المتشــرات"، مجل  الوربي ، ع (3)

 .٢91، ص ٢٠11يناير  
 -"الوان" ترصد أهر حوادث ال رارات في مصر.. والموهر األول "اإلهمال": (٤)

https://www.elwatannews.com/news/details/4026767 
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  ذل    يعز    وقد   يوميا  المختلفة النق   وسكككككا   ركاب  عدد  متوسكككككط  من%  2.6 إلى  الحديد   السككككك ة  ركاب  عدد   وقد تقلص 

 المعلومات  مركز أجراه  رأي  السكتطالع فوفقا  الحديد، السك ة  عبر النق  لخدمات  والسكالمة  األمان معدالت   انخفاض  إلى  التراجع

 خدمات   عن  رضككاهم  عدم  المبحوثين  % من۳۷ أبد  العامة المواصككالت   جودة الوزراء، حول لمجلس  التابع القرار اتخاذ   ودعم

 السككككك ة ارتياد   عن  المواطنين عزوف  سكككككبب   عن  ي شكككككف  قد  ما  وهو  راضكككككون،  %40و ما،  حد   إلى راض   %23و الحديد  السككككك ة

 أفض . أصبحت  الحديد  الس ة خدمات  أن المبحوثين من فقط %۳۷ رأي كما  الحديد،

  عبر المنقولة  البضككا ع حمولة  تناقصككت   إذ  الحديد، السكك ة  عبر  البضككا ع  نق  حول الحديث   عند   كثيرا األمر  يختلف  وال

 هذا من  ونسككككككتخلص   ،%52  قدرها  انخفاض   طن، بنسككككككبة  مليون 6.3 إلى  ۲۰۰۵  عام  طن  مليون   13.032 من الحديد  السكككككك ة

 (1).تجاريا أو األفراد  مستو   على سواء للنق  كوسيلة الحديد  للس ة النسبية األهمية تراجع

  الناجمة المخاطر  من والتقلي  الحديدية وتحقيق األمن النفسكككككي للمواطنومن أج  إعادة الثقة في السكككككفر عبر السككككك    

  السككككككككككككككالمكة   معكايير  تطبيق  ومنهكا القطكارات   مخكاطر من  تقلك  التي اإلجراءات  من مجموعكة  اتبكاع البكد من  القطكارات   حوادث   عن

  باإلضككككافة  التكنولوجيا  على المعتمدة القطارات   لمراقبة  المختلفة األسككككاليب   واسككككتخدام للمشككككاة، آمنة  عبور ممرات  وإيجاد   واألمان

 الطريق  لفتح  الكهربا ية  كالمناشكككير)  بالقطارات   الخاصكككة  الحوادث  مع  للتعام   المناسكككبة  المعدات   واسكككتخدام البشكككرية،  القو   إلى

 الدورية  صككككيانةوال والرقابة القطارات، مع  اآلمن  للتعام   المعنية الجهات   وتأهي  ،(المعدن  حطام وسككككط والمحاصككككرين  للضككككحايا

  من خوفا العالية  السك انية الكثافة ذات  المناطق  في خاصكة  أسكمنتية ُجدر  أو شكا كة أسكالك ووضكع  دا م، بشك   الخدمة  لتحسكين

 .الحوادث 

 وأداء والتشكككغي  والسكككالمة األمن إدارة في  الحديثة  األسكككاليب   تطبيق في الدورية  التوعية  وبرامج  التدريب   التعليم،  أن كما

 وقوع  من  والحد  والسككككالمة، األمن مسككككتويات   أعلى  على المحافظة في  كبير  بقدر يسككككهم  أن  شككككأنه من  باسككككتمرار  الصككككيانة  عم 

  وتحقيق المدني، والدفاع المنشكك ت   أمن  عاتق  على الملقاة والمسككئوليات  الضككغوط من  والتخفيف  الخسككا ر، من والوقاية  الحوادث 

  اإلنتاج وزيادة  الح ومية، المؤسكسكات   وبقية  الصكناعية  المنشك ت  في  اإلنتاج  عمليات  لدعم والسكالمة  األمن  عناصكر  بين التكام 

 مم نة. خسا ر بأق  ومواصلته

 
ات والمعلومات، ال اهرة،  (1) ، ص ٢٠13إبراهير الغيراني، الـس   الحديدي  في مصـر : المعتـهت وم ورحات الوروير، مركا المصـر  للدراـس

 .3-٢ص 
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الحديدية بشككككك   عام واألمن النفسكككككي للمواطن بشككككك     السككككك   وسكككككالمة  أمن  على للمحافظة الالزمة  ومن االحتياطات 

 مع  القطارات   تصككككككادم  حوادث  من اإلقالل  بهدف  التشككككككغيلية  السككككككالمة إجراءات   وتنفيذ  الحديدية  السكككككك   مسككككككار  صككككككيانة خاص 

 في  اإليجكابي التح م  نظكام  بتركيكب   وذلك   الخط  عن القطكار  خروج  احتمكاليكة  أو  الطرق  على المركبكات   مع أو  البعض   بعضككككككككككككككهكا

. الدولية للمعايير  وفقا  السكك ة  ثبات   من والتأكد  الحديدية  السكك    لخطوط الدورية والصككيانة  التفتيش  ضككرورة إلى إضككافة القطار،

  واسككتخدام  عليها،  التعريفية العالمات   ووضككع  المطبقة الدولية  المعايير  تنفيذ   من والتأكد   سككليمة  بصككورة الخطرة  المواد   نق   وكذل 

 السككككككك    تصكككككككميم يجب  كما  إليها،  المتسكككككككللين ظهور  يتكرر  أخر    مناطق وأية  القطارات  محطات   لمراقبة مغلقة  تلفزيونية دوا ر

 السككك   عمال  من  وغيرهم القطارات   مهندسكككي عم   يتطلب  القطارات، مسكككار في  النباتات   نمو  تعيق  بحيث   وصكككيانتها الحديدية

 عم   لسكاعات   وعمال اإلشكارة  والسكا قين  العاملين إجهاد  إلى يؤدي مما  طويلة  عم  لسكاعات   اإلشكارة وعمال  والسكا قين الحديدية

 تعريض  إلى يؤدي حرجة ما  عملهم  طبيعة  تكون   ممن  وغيرهم  الصكككيانة وعمال  والسكككا قين  العاملين  إجهاد  إلى يؤدي مما  طويلة

  (1).للخطر الناس حياة

 المطلب األول 

 (2) -األمن النفسي وهي: تشكيل عناصر 

 تقب  الذات. ويتمث  في نظرة الفرد لذاته نظرة ايجابية والشعور بقيمة وأهمية الحياة.  -1

 مع اآلخرين وتتمث  في قدرة الفرد على إقامة عالقات ايجابية مع اآلخرين.  اإليجابيةالعالقة -2

 االستقاللية.وتتمث  في اعتماد الفرد على نفسه وتنظيم سلوكه وتقيم ذاته من خالل معايير محدده يضعها لنفسه.-3

 ئته واستثمار الفرص الجيككدة الموجودة في بيئة لالستفادة منها. السيطرة على البيئة الذاتية. وتتمث  في قدرة الفرد على إدارة بي-4

 الحياة ذات أهداف. وتتمث  في إن يضع الفرد لنفسه أهدافا محددة وواضحة يبنى إلى تحقيقها. -5

 
ي ، ، جامع  نايف العربي  للعلوم األمن371، عدد  3٢عبد هللا محمود الم او ، أمن وســـهم  ال رارات والســـ   الحديدي ، األمن والحياة ، مجلد (1)

 .٤7-٤٤، ص ص ٢٠13مارس 

زهور عبد هللا باشماخ. األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من المرضى المرفوضين اسريا والمقبولين   (2)

 . 12- 11، ص2001رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، اسريا بمنطقة مكة المكرمة، 
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 التطور الذاتي. وتتمث  في إدراك الفرد لقدراته وإم انياته السعي نحو تطويرها مع تطور الزمن. -6

  الخسا ر من الحد  في  مهما  دوراً  تلعب   ألنها  المواطنين  ي  األمن النفسي أيضًا البد من توعيةومن ضمن عناصر تش 

  يتبعهكا  التي  واإلجراءات   الحكادث   مع  التعكامك   كيفيكة  خالل  من  للقطكارات   عرضككككككككككككككي  حكادث   وقوع  حكالكة  في  والمكاديكة  البشككككككككككككككريكة

 لذا قلي  وبجهد  وقت  بأسككرع حلها  وكيفية  المواطنين تواجه  التي  المشككاك   هي الحادث وما أثناء  السككليم التصككرف في المواطنون 

  جماعية  مسكؤولية األمر  يجع  ما والمر ية  المسكموعة  اإلعالم  وسكا   خالل  من  للمواطنين موجهة  توعوية  برامج  وضكع من  البد 

  األمن  عناصكككككككككككككر  لتكام   التدريبية  والبرامج السكككككككككككككالمة  مناهج  بتعريو  المواطنين، فاالهتمام  بين  اإلصكككككككككككككابات  من  التقلي   اتجاه

  الجميع به  يلتزم  موحد   نظام وضككع  طريق  عن  الصككناعية والمنشكك ت  الح ومية المؤسككسككات  في  اإلنتاج  عمليات  ولدعم والسككالمة

 (1).العم  رأس على التدريب  خالل من والسالمة األمن برامج بمتطلبات  ويفي

 المطلب الثاني 

 (4)، (3)، (2) -النفسي وهي:مؤثرة في األمن ال العوامل

الجتماعية:-1 وتسلط   -التنشئة  تسامح  من  بأساليبها  يتحدد  فهو  االجتماعية  التنشئة  في  مهما  دورا  النفسي  األمن  يؤدي 

وديمقراطية وتقب  ورفض وحب وكراهية إذ أصبحت العالقات االجتماعية سببا مباشرا من أسباب نموه، ودرجة األمن التي  

 يشعر الفرد بها تعتمد على توفير المحبة والقبول واالستقرار.

تعد البيئة من العوام  التي يتأثر فيها الفرد من خالل وجوده المتواص  فيها، والتي تكسبه خبرات ومواقف   -وامل البيئية:الع-2

 مختلفة تجعله يشعر باألمن النفسي نحو بيئته. 

د من القيام  تعني الحالة الجسمية والصحية سالمة الجسم، وما فيه من قو  حيوية تم ن الفر   -العوامل الجسمية والصحية:-3

بحركاته األساسية، وإن لهذه العوام  الجسمية اثر في األمن النفسي إذ انه كلما زاد تقب  الفرد لجسمه زاد شعوره باألمن،  

 وكلما ق  تقبله أصبح أكثر عرضه لفقدان األمن النفسي.

 
 .٤3ل رارات والس   الحديدي ، مرجع سابق، ص عبد هللا محمود الم او ، أمن وسهم  ا (1)
 .1٢٢، ص1979(، ٢فاروق عبد السهم. ال ير وعهقوها باألمن النيسي، مجل  كلي  الوربي ، ، م  ، جامع  أم ال رى، العدد ) (٢)
وير، جامع  الموصـ (3) ال  ماجـس ل ، رـس وثارة االنيعالي  لدى العبي كرة الـس ووى االـس   عصـام محمد عبد الراـا الناهي. األمن النيـسي وعهقو  بمـس

 . 16، ص٢٠٠٢الريااي ، كلي  الوربي  
 .173، ص٢٠٠6، بيروت، الدار العربي  للعلوم، 1الحارث عبد الحميد حسن وغسان حسين سالر. علر النيس األمني، ا(٤)
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ياة الفرد بالخطر، اذ إن قلة الدخ  تعد العوام  االقتصادية من العوام  الضاغطة التي قد تهدد ح  -العوامل القتصادية:-4

الشهري له تشعره بعدم األمن النفسي في إشباع حاجاته ورغباته الذاتية وهذه المشاعر من عدم الكفاية وإرضاء الحاجات 

 المادية تولد له نوعا من القلق واالضطراب نتيجة عدم األمن على إشباع حاجاته الشخصية وحاجات أسرته. 

 ومن  في حياته  اإلنسكككككان  يحتاجه  الذي لألمن  الهامة المصكككككادر  أحد   االجتماعية  المسكككككاندة  تعتبر  -:الجتماعية المسككككاندة  -6

 الخطر مواجهة على قادر  غير  وبأنه  اسككتنفدت   قد   طاقته  ويشككعر ان يهدده  شككيئا  بان يشككعر فعندما  فيه،  الذي يعيش  عالمه

 العون   يكد   لكه يمكد   األخر  وان  بجكانبكه  ويقف بيكده  ويكأخكذ   أزره  من  ليشككككككككككككككد   الغير  مسككككككككككككككاعكدة  إلى  حكاجكة  في  وانكه  يهكدده  الكذي

 مواجهة في بالقوة  يشكككككككككعره قد  هذا ك  والعقبات   والصكككككككككعاب   المحن  الجتياز معه  والوقوف  نجاحه  على ويعم  والمسكككككككككاعدة

 (1)باألمن. اإلحساس لديه وينمي  والشدا د  األحداث 

  ومع   النفس  مع  التوافق  حيث   اإلنسان  لد   باألمن  اإلحساس  مع  بها  والتمتع  النفسية  الصحة  تقو    -: النفسية  الصحة  -5

  واالنفتاح   التعامالت،  في  النسبي  والتوازن   االنفعالي،  والنضج  والمبتكرة  اإلبداعية  واألفكار  بالنفس،  والثقة  وثقافته،  المجتمع

 وما   مظاهرها  ب افة  بالحياة  واالستمتاع  والعقلية،  والسلوكية  النفسية  واالضطرابات   األمراض   من  النسبي  والخلو  اآلخر،  على

  سلبا   ترتبط  النفسية  واألمراض   االضطرابات   بينما  باألمن،  اإلحساس  مستو    يرفع  النفسي  األمن  فالسواء  إيجابيات،  من  فيها

 .بالتهديد  اإلحساس. النفسي باألمن

 لحجمها وفقا والمشكككككك الت  والمتغيرات  والمواقف األمور يقدرون   والمثقفون  المعرفة  وأرباب   العلم أصككككككحاب   -:والثقافة  العلم  -7

  المناسكبة الحلول  ويضكعون   االنزعاج، التوتر  أو  بالقلق  اإلحسكاس  يمنع مما العلمي  المنهج حسكب  معها  ويتعاملون   الطبيعي

  .موقف لك  الحقيقية والتقديرات 

 إطار في وذل  الفكرية  والمرونة  بالتفكير  إيجابا  باألمن  اإلحسككككككككككاس  يرتبط -:العقلية  واألفكار  والمعتقدات الفكرية  المرونة  -8

 الدراسككات  أكدت  وقد  السككلبية الفكرية  والقيم  واألعراف  والعادات  والتقاليد  والدين  والشككريعة  المجتمع  يقره وما  القوانين المبادئ

 واألفكار  والشكككككككككككا عات   الالعقالنية واألفكار والكبر والتعسكككككككككككف واالنغالق  والتحجر  والعزلة سكككككككككككلبا بالجمود   يرتبط  األمن أن

 
وير  مروان عبد هللا دياز، دور المـساندة االجوماعي  كموغير وـسيط بين األحداث الـتاغر  والـصح  النيـسي  للمراه ين اليلـسرينيين، رـسال  ماجسـ  (1)

 .7غير منشورة، كلي  الوربي ، الجامع  اإلسهمي ، غاة فلسرين، ص
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 وتحبذ   واالبتكارية  واإلبداع  التفكير من  تحد  التي  السككككككككلبية  الثقافية والموروثات   والشككككككككعوذة  والخزعبالت  المشككككككككوهة  والمعارف

 .المتخلفة الماضي وأنماط  قوالب  في العيش

 مهده من  زمان وم ان ك   في إليه  اإلنسكككان يسكككعى  الحياة مقومات   اهم من  األمن  بأن  القول  يم ن سكككبق ما  على  وبناء

 فيه  ينشكد  آخر  م ان إلى وسكعى  هرع وذويه  وأهله  وعياله وماله وأرضكه وعرضكه  ودينه  نفسكه في يهدده ما وجد  ما  فإذا لحده إلى

  والطمأنينة والسكككككككككاعدة  واألمن  بالراحة  اإلحسكككككككككاس  على  األمن  وينطوي   واالسكككككككككتقرار،  والهدوء والراحة  واالطمئنان  واألمان  األمن

 مع  العالقكات   في  والقبول  التقبك  من  ومعقولكة مقبولكة  ومسككككككككككككككتويكات   درجكات   توفر  مع  والمكادي  والعكاطفي  االنفعكالي واالسككككككككككككككتقرار

  على والمخاطر التهديد  مظاهر  وتبدد   المرضككى، والخوف القلق  غياب  مع  المحيطة والمادية  واالجتماعية  النفسككية  البيئة م ونات 

 .(1)والخارج الداخ  من والشخصية الشخص  وممتلكات  م ونات 

 خالل  نشككككأته، بداية  من  الفرد   عند   تكوينه يبدأ  والذي الشككككخصككككية، جوانب  لك  الر يسككككة  الحضككككانة النفسككككي  األمن ويعد 

 لضغوط  اإلنسان تعرض   ما  إذا العمر،  مراح   من مرحلة  أية في مهددا  يصبح  ما  كثيرا  الهام  المتغير وهذا  التي الطفولة  خبرات 

  أهم  من  النفسكككي  األمن إلى  الطف  حاجة ولع  النفس،  االضكككطراب  إلى  به  يؤدي قد  مما طاقة،  ال فكرية أو  اجتماعية  أو  نفسكككية

  بالثقة الطف  اإلحسكاس  السكليمة  واالتجاهات   والسكلوك  والمعايير  القيم من  بأنماط  وإمدادها  الشكخصكية أسكاس  تكوين في الحاجات 

 (2)حوله. وفيمن ذاته في

  الصككككالبة وزيادة  للفرد،  الذاتية الكفاءة ورفع  بالنفس، الثقة  تنمية في  تتمث   إيجابية  نفسككككية آثار له  باألمن  اإلحسككككاس إن

  والتمتع النفس،  ضكككبط  على والقدرة  واألحداث،  المواقف مواجهة في  والجسكككمية  النفسكككية  المناعة  تقوية  مع  اإلنسكككان لد   النفسكككية

  لتلبيكة  والحيكاتيكة  االجتمكاعيكة  المهكارات   ودعم  االبتككاريكة،  درجكة وارتفكاع  اإلبكداعيكة، األفككار وظهور  االنفعكالي،  واالتزان  بكالنضككككككككككككككج

 والتعاون   االجتماعي، والدعم  االجتماعية المسكاندة  مسكتويات  ورفع والمتالحقة،  والمتصكارعة  المتعددة  ومشكاكلها  الحياة  احتياجات 

 وزيادة  لإلنجاز  الفرد  دافعية  على  باألمن  اإلحسكككككككككاس  ينع س كما والمجتمع، الفرد  لد  الحياة جودة  لتحسكككككككككين  واإليجابي الفعال

 
 ٢9٤-٢93السيد محمد عبدالمجيد عبد العال، مرجع سابق، ص ص  (1)
ســمر غني حســين وآلرون، " الشــعور باألمن لدى اايال الريام النازحين المحرومين من الوالدين" دراســات عربي  في الوربي  وعلر النيس  (٢)

(ASEP،) ٤٢1، ص ٢٠18، مارس 95عدد. 
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 الفرد، تنتاب  قد  التي  الصككراع  مواقف  من ويقل   باإلحباط،  اإلحسككاس درجة من  يخفض   -أيضككا-و  والجماعية، الفردية  اإلنتاجية

  (1)والبدنية. والنفسية االجتماعية وآثاره القلق مستويات  من ويحد 

  النسككبي،  إلى الثبات   يمي   باألمن  اإلحسككاس أن أي مطلقة  وليسككت   نسككبية  عملية  باألمن  اإلحسككاس  أن من  الرغم وعلى

  والطبيعية  واالقتصكككككككككككككادية  واالجتماعية  البيئية  المتغيرات   وكذل   اإلنسكككككككككككككان وظروف  لمتغيرات  وفقا  وذل  المطلق،  الثبات  وليس

  واألمن  الغذا ي،  األمن  فهناك  وميادينها،  الحياة  مجاالت  بتعدد  تتعدد   ومجاالته  باألمن  اإلحسكاس  صكور  فإن  المحيطة،  والنفسكية

 الفروع متعدد  واحد  وعاء في  تصككككككككككب   وكلها ..الخ  المنشكككككككككك ت  وامن  المعلومات، وامن القومي،  واألمن التربوي،  واألمن الفكري،

  ووطنه وولده  ومسكككتقبله وفكره وعده  ويومه وقوته  نفسكككه  على  بأمن  أن إلى  حاجة في  فاإلنسكككان  النفسكككي،  باألمن  يسكككمى  والقنوات 

 (2).لعبادته وممارسته دينه على ويأمن وممتلكاته وماله ورأيه وداره

 المطلب الثالث 

 البحوث السابقة 

 السابقة: البحوث

على الرغم من ندرة الدراسات والتي تكاد تكون منعدمه التي لها صلة بموضوع البحث ال أن الباحث حاول الوصول  

 الدراسات األقرب للموضوع فعرض لبعض الدراسات التي تناولت األمن النفسي للمواطن والتي منها:  إلى

 (3) (1989دراسة وهيب  )

وهدفت الى التعرف على مسكككتو  الشكككعور باألمن النفسكككي وعالقته بالقيم، وقد اسكككتخدم   أجريت الدراسكككة في الموصككك ،

عدم الشككككككككعور باألمن النفسككككككككي بعد إجراءات تعديله ليتالءم مع البيئة العراقية ،  –الباحث اختبار )ماسككككككككلو( المعرب للشككككككككعور  

 وكذل  استخدم اختبار القيم )أللبورت  فرنون( .

 
هيياء ســليمان ســهم ، فاعلي  برنامش إرشــاد  جمعي يســوند إلى نظري  أدلر في لي  الشــعور بالن س وتحســين مســووى األمن النيســي لدى   (1)

 . 3-٢، ص ص المراه ين في األردن، رسال  دكووراه غير منشورة، كلي  الدراسات العليا، جامع  العلوم اإلسهمي  العالمي ، األردن
 .٢97السيد محمد عبدالمجيد عبد العال، مرجع سابق، ص  (٢)
 .1991 الموص  جامع  ، الوربي  كلي  ،( 1٠) عدد ، والعلر الوربي  مجل  ، النيسي باألمن ال ير عهق :   وهيب ياسين  محمد (3)
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ولمعالجة البيانات إحصكككككا يا اسكككككتخدم   ( من الطلبة ذكورا وإناثا من جامعة الموصككككك ،234وتألفت عينة الدراسكككككة من )

 الوسيط والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومربع كاي الختبار الفروق في تحديد مستو  الشعور باألمن النفسي .

 وأظهرت الدراسة النتا ج اآلتية :

 لسياسية ، االجتماعية ، الجمالية ، االقتصادية .اخذ ترتيب القيم الترتيب االتي : الدينية ، ا •

إن أفراد المجموعة التي تمتل  قيمة دينية عالية يتمتعون بمستو  من الشعور باألمن النفسي أعلى مما تمتلكه   •

 المجموعة الدنيا .

المجموعة إن أفراد المجموعة التي تمتل  قيمة جمالية عالية لديهم مسكتو  من الشكعور باألمن النفسكي اق  من   •

 الدنيا.

 (1):  إلى( اجريت هذه الدراسة في العراق ، وهدفت 1997دراسة سمين  )

 معرفة نسبة مساهمة ك  من األمن والتحم  النفسيين في الصحة النفسية .  -1

 معرفة داللة الفروق في مستو  الصحة النفسية بين الطالب ذوي األمن العالي  واقرانهم ذوي األمن الواطئ .  -2

 معرفة داللة الفروق في مستو  الصحة النفسية بين الطالب ذوي التحم  العالي  واقرانهم ذوي التحم  الواطئ .  -3

ب ذوي ) األمن العالي ، والتحم  العالي ( وأقرانهم ذوي ) معرفة داللة الفروق في مسكككتو  الصكككحة النفسكككية بين الطال -4

 األمن الواطئ ، التحم  الواطئ ( . 

معرفة داللة الفروق في مسكتو  الصكحة النفسكية بين الطالب ذوي ) األمن الواطئ ، والتحم  العالي ( وأقرانهم ذوي )  -5

 األمن الواطئ ، التحم  الواطئ ( .

( طالبًا يتوزعون على جامعات ) بغداد ، المسككككككتنصككككككرية  ، التكنولوجية ( ولتحقيق أهداف   350وتألفت عينة الدراسككككككية من )  

 البحث استخدم الباحث معام  ارتباط بيرسون ، واالختبار التا ي ، وتحلي  التباين ، واالنحدار المتعدد . 

 واظهرت الدراسة النتائج اآلتية : 

 
 المسونصري ، جامع  ، اآلداز كلي ( منشورة   غير)  دكووراه ااروح .  النيسي  بالصح  وعهقوهما النيسيان والوحم  األمن:  سمين بهلول زيد (1)

1997 . 
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 ان لك  من األمن والتحم  النفسيين إسهاما دااًل في الصحة النفسية .  •

 وجود فروق معنوية في مستو  الصحة النفسية لصالح األمن العالي مقارنة باألمن الواطئ .  •

 وجود فروق معنوية في مستو  الصحة النفسية لصالح التحم  العالي مقارنة بالتحم  الواطئ .  •

وجود فروق معنوية في مسكككككتو  الصكككككحة النفسكككككية لصكككككالح مجموعة ) األمن الواطئ ، والتحم  العالي ( عند مقارنتها   •

 بمجموعة ) األمن الواطئ ، التحم  الواطئ ( . 

والتحم  العالي( عند مقارنتها   لصكككككككككحة النفسكككككككككية لصكككككككككالح مجموعة )األمن العالي،وجود فروق معنوية في مسكككككككككتو  ا •

 بمجموعة )األمن الواطئ ،التحم  العالي(. 

:اجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى بناء برنامج ارشادي جمعي لألمن النفسي والتحقق من  (1) (1997دراسة التتنجي  )

 الفرضيات اآلتية :  

 لة احصا ية بين االختبارين القبلي والبعدي لألمن النفسي في المجموعتين التجريبية والضابطة. توجد فروق ذات دال -1

 توجد فروق ذات داللة احصا ية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار العبدي لألمن النفسي.  -2

 .  توجد عالقة ذات داللة احصا ية بين األمن النفسي والتفكير االبتكاري  -3

( طالبًا  20( من الطلبة ذكورا وإناثا من طلبة المرحلة األولى بجامعة بغداد ، تشكككككم  )40وتكونت عينة الدراسكككككة من )

 ( من الطلبة ذكورا وإناثا للمجموعة الضابطة . 20وطالبة للمجموعة التجريبية و )

 واظهرت الدراسة النتا ج اآلتية : 

 بارين القبلي والبعدي لألمن النفسي في المجموعة التجريبية . وجود فروق ذات داللة احصا ية بين االخت •

 وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لالمن النفسي .  •

وجود عالقة ذات داللة احصككككككا ية بين األمن النفسككككككي والتفكير االبتكاري في المجموعة التجريبية ، وعدم وجود عالقة  •

 معنوية بين األمن النفسي والتفكير االبتكاري في المجموعة الضابطة  .

 
 غير) دكووراه  أاروح  ، الجامع  الب  لدى االبو ار  الوي ير في وأ ره  النيسي لألمن جمعي إرشاد  برنامش  بناء: الوونجي للي  تغريد (1)

 . 1997 بغداد جامع  ، رشد ابن الوربي  كلي  ،(منشورة 
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 اجريت الدراسة في اليمن ، وهدفت الى :  (1) (1999دراسة العامري  )

قياس الشكعور باألمن النفسكي والشكعور بالعوز الغدا ي عند طلبة المرحلة الثانوية وتبعًا لمتغيرات الجنس ، والفرع الدراسكي،   -1

 الدراسية .   والمرحلة

 معرفة العالقة بين الشكككككككعور باألمن النفسكككككككي والشكككككككعور بالعوز الغدا ي لد  طلبة المرحلة الثانوية وتبعًا لمتغيرات الجنس،  -2

 والفرع والمرحلة الدراسية . 

ا ي (  من الطلبة ذكورا وإناثا في مدينتي صككنعاء وعدن ، ولقياس الشككعور بالعوز الغد 840وتألفت عينة الدراسككة من )

( فقرة على شكككككككك   مواقف لفظية ، كما اعتمدت على مقياس )ماسككككككككلو( المعرب في 30قامت الباحثة ببناء مقياس يتكون من )

قياس الشككككعور باألمن النفسككككي . ولمعالجة البيانات احصككككا يا اسككككتخدم االختبار التا ي وتحلي  التباين وطريقة شككككيفي للمقارنات 

 المتعددة بين االوساط الحسابية . 

 واظهرت الدراسة النتا ج اآلتية : 

( ، أي ان افراد   01,0متوسكككط المقياس بداللة معنوية )ان مسكككتو  الشكككعور باألمن النفسكككي لد  عينة البحث اق  من  •

 العينة يعانون من عدم الشعور باألمن النفسي . 

 ال  فروق معنوية في الشعور باألمن النفسي تبعًا لمتغير الجنس والتخصص .  •

 إن مستو  الشعور باألمن النفسي يق  كلما تقدم الطلبة في المرحلة الدراسية .  •

( ، أي إن أفراد العينة لديهم  0,  001إن مسكككككتو  الشكككككعور بالعوز الغذا ي اكبر من متوسكككككط المقياس بداللة معنوية ) •

 شعور بالعوز الغذا ي . 

 غير الجنس والتخصص . ال فروق معنوية في مستو  الشعور بالعوز الغذا ي تبعًا لمت •

 ان مستو  الشعور بالعوز الغذا ي يزداد كلما تقدم الطلبة في المرحلة الدراسية .  •

 
  رسال  ، وعدن صنعاء مدين  في الثانوي   المرحل   الب   لدى الغذائي بالعوز بالشعور وعهقو  النيسي األمن: العامر  الدين محي فريدة (1)

 . 1999 بغداد جامع  ، رشد ابن الوربي   كلي (  منشوره  غير)  ماجسوير
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وجود عالقة سكككككككلبية بين الشكككككككعور باألمن النفسكككككككي والشكككككككعور بالعوز الغذا ي وفي ك  فئة من فئات متغيرات البحث )  •

 التخصص( . المرحلة، الجنس،

 أجريت الدراسة في الموصل  , وهدفت الى : : (1) (2002دراسة الموسوي )

 قياس مستو  السلوك االجتماعي لد  طلبة جامعة الموص . -1

 معرفة عالقة السلوك االجتماعي بالشعور بالذات . -2

 معرفة عالقة السلوك االجتماعي باألمن النفسي .  -3

 أنثى( . –معرفة عالقة السلوك االجتماعي بالجنس )ذكر  -4

 إنساني(  . –معرفة عالقة السلوك االجتماعي بالتخصص الدراسي )علمي  -5

 ( طالبة يتوزعون على الكليات )العلوم،393( طالبا و )387( طالبا وطالبة ، منها )780وبلغت عينة الدراسكككككككة من )  

 آلداب( .،ا ،التربية علوم الحاسبات والرياضيات 

على طلبككة الجككامعككة في العراق   واعتمككد البحككث األدوات اآلتيككة : مقيككاس السككككككككككككككلوك االجتمككاعي الككذي أعككده وقننككه " شككككككككككككككوان" 

 –" للشككككككعور    Maslow( في العراق , واختبار" 1999" وتكييف" النعيمي")  Buss(,ومقياس الشككككككعور بالذات للعالم " 1998)

 ( .1983ي و ديراني " )عدم الشعور باألمن الذي عّربه  " دوان

 وأظهرت الدراسة النتا ج اآلتية :  

 أن أفراد عينة البحث يتمتعون بمستو  عال من السلوك االجتماعي   •

 وجود عالقة سلبية وذات داللة إحصا ية بين السلوك االجتماعي والشعور بالذات .  •

 داللة .عالقة السلوك االجتماعي بالشعور بالذات الخاص سلبية ولكنها ليست ذات  •

 عالقة السلوك االجتماعي بالشعور بالذات العام إيجابية ولكنها ليست ذات داللة .  •

 عالقة السلوك االجتماعي بالقلق االجتماعي سلبية وذات داللة إحصا ية .   •

 
بالشعور   بالذات واألمن النيسي لدى الب  الجامع  , رسال  ماجسوير )غير منشورة( , كلي   عباس نوح الموسو : السلوك االجوماعي وعهقو   (1)

 . ٢٠٠٢الوربي  جامع  الموص  .
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وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصا ية بين السلوك االجتماعي وعدم الشعور باألمن ، أي كلما زاد السلوك    •

 االجتماعي زاد الشعور باألمن . 

وجود عالقة ذات داللة إحصا ية في السلوك االجتماعي تبعا لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور ، وتبعا لمتغير   •

 اني ( وكانت لصالح التخصص اإلنساني .إنس –التخصص الدراسي ) علمي  

 الدراسات األجنبية

اجريت الدراسكككة في امري ا وهدفت إلى الكشكككف عن العالقة بين نشكككاط الطلبة وك  من  :1971Owens ( (1).دراسككة اونز )1

-Securityاسككككككككككككككتخككدم اختبككار      )    ( من طلبككة الجككامعككة ذكورا وإنككاثككا،150القيم واألمن النفسككككككككككككككي . وتككالفككت العينككة من )

Insecurity Inventory  ( ومقياس )Polyphasi Values Inventory    وفي معالجة البيانات اسكتخدم معام  االرتباط ، )

 وتحلي  التباين ومعادلة فيشر .

 فأظهرت النتا ج  ما يأتي :  

 وجود فروق معنوية في القيم بين المجموعة التي تمارس االنشطة والمجموعة التي ال تمارس  •

 عدم الشعور باألمن النفسي بين المجموعة التي تمارس االنشطة والمجموعة التي ال تمارسها .  –ال فروق في الشعور  •

                                                   ال عالقة بين الشعور وعدم الشعور باألمن النفسي والقيم                •

الدراسكة التعرف   أهدافالدراسكة في الهند وكان من بين    أجريت :  1979Krishna & Kumar ((2))  .دراسكة كريشكنا وكيومر2

عينة   وتألفت   على الفروق بين المراهقين المضككطربين انفعاليًا والمراهقين المتوافقين انفعاليًا في مسككتو  الشككعور باألمن النفسككي،

بار  ( للتوافق واختBell( مراهقًا متوافقًا انفعاليًا، اسككتخدمت الدراسككة اختبار )67( مراهقًا مضككطربًا انفعاليًا و)  58الدراسككة من ) 

واشكككككككككارت النتا ج الى ان المراهقين    ولمعالجة البيانات اسكككككككككتخدم االختبار التا ي،  عدم الشكككككككككعور باألمن النفسكككككككككي،  –الشكككككككككعور 

( وبلغ متوسكط درجات   35,  96المضكطربين انفعاليًا يعانون من انعدام الشكعور باألمن اذ بلغ متوسكط درجاتهم على المقياس )

 ( Krishna & Kumar , 1979( درجة. )  25, 51المرهقين المتوافقين انفعاليًا )

 
(1) Owens, C.E. ( 1971 ): An Investigation of Relationship of Values and Security-Insecurity to student 

activism, D.A.I., Vol.32, No.9. 
(٢) Krishna, K & Kummar , P. ( 1979 ) : Personality Motivational and Adjustment Differentials of Emotionally 

Disturbed and Emotionally Adjustment Adolescents. Indian Journal of Clinical Psychology , Vol.6 . 
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:هدفت الدراسككككة الى معرفة العالقة بين الشككككعور وعدم الشككككعور   Bennett & Jordan)1()1985)  .دراسكككة بينيت وجوردن3

(  109باألمن النفسكي  واتجاهات االسكتجابات العدوانية نحو اإلحباط لد  طلبة الجامعة في الهند . وتألفت عينة الدراسكة من )

( لقيكاس االحبكاط    RosenzweIg Picture Frustration Studyمن الطلبكة ذكورا وإنكاثكا واسككككككككككككككتخكدم البكاحثكان مقيكاس )  

عدم الشككعور باألمن النفسككي ، ولمعالجة البيانات اسككتخدم معام  االرتباط واالختبار التا ي    –واختبار )ماسككلو( لقياس الشككعور 

ين يشككككككعرون بمسككككككتو  واطئ من األمن النفسككككككي هم ذوو نزعة عدوانية في اسككككككتجاباتهم  واظهرت النتا ج ان افراد المجموعة الذ 

 لإلحباط اكثر من أفراد المجموعة الذين يشعرون بمستو  عال من األمن..

 Ojaha & Singh (2)(  1988.دراسة اوجاها وسينج )4

الشككككككعور باألمن النفسككككككي والمي  الى االتكالية  اجريت الدراسككككككة في الهند وهدفت الى معرفة العالقة بين الشككككككعور وعدم   

(  من الطلبة ذكورا وإناثا من الصكككككككككفوف المتوسكككككككككطة ألربع  156واتجاهات تربية اآلباء ألبنا هم . وتألفت عينة الدراسكككككككككة من )

ن النفسكككي  كليات جامعية، واسكككتخدم اختبار السكككلوك الوالدي الذي اعده )اوجاها( واختبار )ماسكككلو( للشكككعور وعدم الشكككعور باألم

( واظهرت النتا ج ان اسكككككككككككككلوب التسكككككككككككككامح في المعاملة   Dependence proneness Scaleومقياس المي  الى االتكال )

 الوالدية يؤدي الى الشعور باألمن النفسي وذل  بع س اساليب التقييد واالهمال والرفض التي تؤدي الى الشعور بعدم األمن.

 وتفسيرها:نتائج الدراسة 

عرض نتا ج الدراسككككككككة الميدانية وذل  من خالل تفسككككككككير الفروض ومناقشككككككككتها في ضككككككككوء  يتناول الباحث في هذا الجزء

 واضعًا أمامه بيان مد  تحقيق فروض الدراسة من عدمه.الباحث، اإلطار النظري وآراء 

 يعرض الباحث نتا ج الدراسة التي تجيب عن فروض الدراسة. يلىفيما و 

 أدوات الدراسة

  مقياس لألمن النفسي من )إعداد الباحث( كان من أهداف الدراسة قيام الباحث بتصميم

 
(1) Bennet, G. M & Jordan , T.E. ( 1985 ) : Security – Insecurity and the Direction of Aggressive Responses to 

Frustration , Indian J of Clinical Psychology, vol.4 
(٢) Ojaha, H. & Singh, R.R. ( 1988 ) : Child Rearing Attitudes as Related to Insecurity and Dependence 

Prononess, Psychological Studies, Vol.33, No.2. 
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بجامعة المنصورة و    النفسميدان علم    في( من األساتذة المتخصصين  10صورته األولية على )   فيتم عرض المقياس  و    

 ك  مفردة إلى الهدف   انتماءجامعة الزقازيق وجامعة دمياط وجامعة المنوفية وجامعة بورسعيد ، وذل  للتح يم عليه من حيث  

ت هذا المقياس وإجراء التعديالت المطلوبة سواء بالحذف حول مفردا   الرأيمن المقياس الذي صمم من أجله ، وطلب منهم إبداء  

صياغة    فيالصياغة اللغوية من حيث السهولة والصعوبة وكذا حول إم انية وضع إضافات    في  الرأيأو اإلضافة ، كذل  إبداء  

 عبارات المقياس على النحو التالي :
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 ( يوضح مقياس األمن النفسي 1جدول رقم )

 العبارات

 نادرا   احيانا دائما  
عدد  

 النقاط

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 %  ك %  ك %  ك

هل ترغب عادة في أن تكون مع  

 اآلخرين أكثر مما تكون وحدك 
225 56.3 70 17.5 105 26.3 920 2.3 76.7 

هل تشعر بأنك تحصل على قدر كاف  

 من الثناء
12 3 310 77.5 78 19.5 734 1.84 61.2 

مدة طويلة عند تعرضك  هل تقلق 

 لبعض االهانات
350 87.5 20 5 30 7.5 1120 2.8 93.3 

 88.8 2.66 1065 11.3 45 11.3 45 77.5 310 هل يمكنك أن تكون مرتاحا مع نفسك

هل تميل إلى تجنب األشياء غير  

 السارة بالتهرب منها 
18 4.5 32 8 350 87.5 468 1.17 39 

بالوحدة حتى  هل ينتابك مرارا شعور 

 لو كنت بين الناس
0 0 0 0 400 100 400 1 33.3 

هل تشعر بأنك حاصل على حقك في  

 هذه الحياة 
0 0 20 5 380 95 420 1.05 35 

عندما ينتقدك أصحابك هل من عادتك  

 ان تتقبل نقدهم بروح طيبة 
290 72.5 10 2.5 100 25 990 2.48 82.5 

 67.9 2.04 815 6.3 25 83.8 335 10 40 هل أنت على وجه العموم متفائل

هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا نوعا  

 ما
310 77.5 35 8.8 55 13.8 1055 2.64 87.9 

 92.2 2.77 1106 4 16 15.5 62 80.5 322 هل أنت عادة واثق من نفسك 

هل تشعر عندما تلتقي باآلخرين أول 

 مرة بأنهم ال يحبونك
6 1.5 6 1.5 388 97 418 1.05 34.8 

هل تشعر على وجه العموم بأنه 

 يمكنك الثقة بمعظم الناس 
276 69 65 16.3 59 14.8 1017 2.54 84.8 

 93.3 2.8 1120 3.8 15 12.5 50 83.8 335 هل تنسجم عادة مع اآلخرين 

 84.1 2.52 1009 22.3 89 3.3 13 74.5 298 هل أنت متحدث جيد

هل تشعر غالبا بأنك مهمل وال تحظى 

 باالهتمام الالزم
370 92.5 25 6.3 5 1.3 1165 2.91 97.1 

هل تشعر بأنك تعيش كما تريد وليس 

 كما يريد اآلخرون
355 88.8 25 6.3 20 5 1135 2.84 94.6 

هل من عادتك أن تدع اآلخرين 

 يرونك على حقيقتك
261 65.3 49 12.3 90 22.5 971 2.43 80.9 

 91.3 2.74 1096 0.5 2 25 100 74.5 298 هل تنسجم مع الجنس األخر 

هل حدث أن انتابك شعور بالقلق من  

 إن الناس في الشارع يراقبونك
110 27.5 290 72.5 0 0 910 2.28 75.8 

 92.5 2.78 1110 2.5 10 17.5 70 80 320 هل عندك خوف مبهم من المستقبل
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 93.8 2.82 1126 4.5 18 9.5 38 86 344 هل تميل إلى الخوف من المنافسة 

هل تقلق كثيرا من ان يصيبك سوء 

 الحظ في المستقبل 
318 79.5 13 3.3 69 17.3 1049 2.62 87.4 

هل تشعر بأنك موضع احترام الناس  

 على وجه العموم
365 91.3 20 5 15 3.8 1150 2.88 95.8 

هل باستطاعتك العمل بانسجام مع  

 اآلخرين
275 68.8 60 15 65 16.3 1010 2.53 84.2 

هل آنت بشكل عام شخص مرتاح  

 األعصاب )غير متوتر( 
25 6.3 360 90 15 3.8 810 2.03 67.5 

 44.6 1.34 535 78.8 315 8.8 35 12.5 50 هل سبق أن تعرضت مرارا لإلهانة

هل تشعر بأنك ال تستطيع السيطرة 

 على مشاعرك
290 72.5 22 5.5 88 22 1002 2.51 83.5 

 

ه  تشعر غالبا بأن  مهم  وال تحظى    الترتيب األولمن بيانات الجدول السابق يتضح مقياس األمن النفسي ففي  

ه  تشعر بأن  موضع احترام الناس على وجه العموم بوزن نسبي    الترتيب الثانيوفي    %97.1باالهتمام الالزم بوزن نسبي  

ه  تمي    الترتيب الرابعوفي  %94.6ه  تشعر بأن  تعيش كما تريد وليس كما يريد بوزن نسبي   الترتيب الثالثوفي  % 95.8

  لبعض االهانات تتساو  ه  تقلق مدة طويلة عند تعرض  الترتيب الخامسوفي    %93.8إلى الخوف من المنافسة بوزن نسبي  

ه  عندك خوف مبهم من المستقب  بوزن نسبي    الترتيب السادسوفي    %93.3ه  تنسجم عادة مع اآلخرين بوزن نسبي    و

ه  تنسجم مع الجنس   الترتيب الثامنوفي  %92.2ه  أنت عادة واثق من نفس  بوزن نسبي  الترتيب السابع% وفي  92.5

 الترتيب العاشر وفي    %88.8ه  يم ن  أن تكون مرتاحا مع نفس  بوزن نسبي    لتاسعالترتيب اوفي    %91.3األخر بوزن نسبي  

ه  تقلق كثيرا من ان يصيب  سوء   الترتيب الحادي عشروفي    %87.9ه  تعتبر نفس  شخصا عصبيا نوعا ما بوزن نسبي  

نه يم ن  الثقة بمعظم الناس  ه  تشعر على وجه العموم بأ   الترتيب الثاني عشر وفي    %87.4الحظ في المستقب  بوزن نسبي  

الترتيب  وفي    % 84.2ه  باستطاعت  العم  بانسجام مع اآلخرين بوزن نسبي    الترتيب الثالث عشروفي    %84.4بوزن نسبي  

ه  من عادت  أن تدع اآلخرين يرون     الترتيب الخامس عشروفي    % 84.1ه  أنت متحدث جيد بوزن نسبي    الرابع عشر

ه  ترغب عادة في أن تكون مع اآلخرين أكثر مما تكون وحدك   السادس عشر  الترتيبوفي    %80.9على حقيقت  بوزن نسبي  

وفي الترتيب السابع عشر ه  حدث أن انتاب  شعور بالقلق من إن الناس في الشارع يراقبون  بوزن نسبي    %76.7بوزن نسبي  

ه  آنت   الترتيب التاسع عشروفي  % 67.9  ه  أنت على وجه العموم متفا   بوزن نسبي  الترتيب الثامن عشروفي  % 75.8
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ه  تشعر بأن  تحص  على    الترتيب العشرون وفي    %67.5بش   عام شخص مرتاح األعصاب )غير متوتر( بوزن نسبي  

الثناء بوزن نسبي   ه  سبق أن تعرضت مرارا لإلهانة بوزن نسبي    الترتيب الحادي والعشرون وفي    % 61.2قدر كاف من 

الترتيب  وفي    % 39.0ه  تمي  إلى تجنب األشياء غير السارة بالتهرب منها بوزن نسبي    ثاني والعشرون الترتيب الوفي    44.6%

ه  الترتيب الرابع والعشرون  وفي    %35.0ه  تشعر بأن  حاص  على حق  في هذه الحياة بوزن نسبي    الثالث والعشرون 

ه  ينتاب  مرارا  وفي الترتيب الخامس والعشرون    %34.8بوزن نسبي    تشعر عندما تلتقي باآلخرين أول مرة بأنهم ال يحبون 

 . %33.3شعور بالوحدة حتى لو كنت بين الناس بوزن نسبي 

 : نتا ج الدراسة

بّين علماء النفس انه عند دراسككة اإلنسككان، ال يوجد عام  أهم من الناحية النفسككية من عام  الشككعور باألمن، ألن ك  

عنصككككر من عناصككككر البيئة تقريبًا ينطوي على شككككيء من حاجة الفرد الى األمن، فهناك حاجة إلى الشككككعور باألمن فيما يتعلق  

س أو غير ذل  من الحاجات الفسكيولوجية، أو الحاجات االجتماعية الشكخصية  بالحصكول على الطعام أو تأمين السك ن أو الملب

 كالحاجة إلى الحب واالنتماء والتقدير. 

في حين إن عدم إشكككككككككككككباع الحاجة إلى األمن يجع  الفرد متوترًا وأكثر قلقًا تجاه مواقف الحياة اليومية، وأق  قدرة على  

يحاء، وأكثر جمودًا وحذرًا وترددًا، فيستجيب لمواقف الحياة مدفوعًا بما يشعر به من  المبادأة والمرونة من غيره، وأكثر قابلية لإل

 مخاوف وعدم أمن، وي ون سلوكه غير منظم وغير فعال وغير منطقي . 

إن فقدان األمن يولد إدراكًا متغيرًا قيميًا سككككككككلبيًا مما يؤدي الى ظهور أسككككككككاليب سككككككككلوكية أو أهداف أو قيم غير مقبولة  

عيكًا, وعليكه فكان الحكاجكة الى األمن النفسككككككككككككككي تكدفع الفرد الى االنتمكاء الى الجمكاعكة وتكوين عالقكات اجتمكاعيكة تؤدي الى اجتمكا

حكدوث التفكاعك  االجتمكاعي فيمكا بينكه وبين أفراد الجمكاعكة فتظهر لكديكه حكاجكات الحكب واالنتمكاء والتي تعكد الم ون األسكككككككككككككككاس  

 للسلوك االجتماعي. 

 

 

 :ة الراهنة الى ومن هنا هدفت الدراس



35 
 

 الكشف عن أساليب تطوير منظومة الس   الحديد في مصر. .1

 التعرف على المعوقات التي تحد من تطوير الس   الحديد. .2

 الكشف عن مقدار األمن النفسي لد  المواطن المصري. .3

 الكشف عن تأثير تطوير منظومة الس   الحديدية على األمن النفسي للمواطن.  .4

 يلي:  الدراسة الميدانية عن ماوكشفت نتائج 

 : استنادا إلى ما ظهر من نتا ج البحث أستنتج الباحث ما يأتي :أول : الستنتاجات

 إن المواطنين عينة الدراسة  يتمتعون بمستوً  منخفض من األمن النفسي . -

 وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصا ية بين األمن النفسي وتطوير منظومة الس ة الحديد .  -

 وجود فروق ذات داللة إحصا ية في مستو  األمن النفسي لد  المواطنين تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.  -

 ثانيا : التوصيات 

 بما يأتي : بناء على النتا ج التي توصلت إليها الدراسة فان الباحث يوصي 

االستفادة من المواطنين الذين يتمتعون بمستو  عال جدا من األمن النفسي في قيادة مختلف األنشطة االجتماعية داخ    -

 المنظومة وخارجها . 

زيادة االهتمام بالمواطنين وذل  بمساعدتهم للتعرف على مشاكلهم وصعوباتهم إليجاد الحلول لها وتجاوزها بهدف تحقيق   -

 لديهم ويص  بهم الى مستو  عال من األمن النفسي.  االضطرابات ما يقل  من طموحاتهم ب

تنمية اإلحساس بأهمية وم انة المواطن ودوره في خدمة الوطن واآلخرين وذل  في العالقات اإلنسانية واالتزان في سلوكه  -

 الوطن واألمة .وتصرفاته وصوال به الى األمن النفسي لي ون قادرا على إعطاء المزيد لخدمة 

 في حين يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية :  ثالثا: المقترحات

 بناء برنامج لرفع مستو  األمن النفسي لد  مختلف الفئات العمرية.  -

 قياس مستو  األمن النفسي للمواطنين كافة.   -

 المواطنين . إجراء دراسة تجريبية لمعرفة أثر برنامج تدريبي على تنمية األمن النفسي لد   -
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 . 3- 2ة العالمية، األردن، ص ص  لد  المراهقين في األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمي 
 -الوطن ترصد أهم حوادث القطارات في مصر.. والمتهم األول "اإلهمال":   .33

https://www.elwatannews.com/news/details/4026767 
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