أثر التدريب المهني
على السائقين التجاريين  /سائقي الشحن
في العالم العربي

ملخص تنفيذي

تحسين السالمة الطرقية وكفاءة النقل الطرقي في العالم العربي

مايو 2016
اسطنبول

ملخص تنفيذي

من أجل نقل طرقي أمن وأكثر
فعالية في العالم العربي

تحسين السالمة الطرقية وكفاءة النقل في العالم العربي

تهدف الدراسة إلى توفير معلومات متكاملة
للقطاعين العام والخاص تساعدهم في
تأسيس السياسات المناسبة لمعالجة السالمة
وكفاءة النقل الطرقي.

الشركاء

تأسس ال  IRUفي جنيف ،سويسرا بتاريخ  23مارس  1948ويعد االتحاد العالمي
لصناعة النقل الطرقي ،ويقود الحركية المستدامة للناس والبضائع حول العالم.
www.iru.org

تم تأسيس االتحاد العربي للنقل البري ،الواقع في عمان باألردن في عام 1976
 ،بتوصية من المجلس االقتصادي العربي الموحد ،وهو مؤسسة عربية تمثل
مصالح النقل الطرقي في جامعة الدول العربية ويبلغ عدد أعضاؤه  ً 60عضوا
في  15دولة.
www.auolt.org

المحتويات
 .1لماذا قمنا بدراسة البحث هذه؟
 .2منهج البحث
 .3لمحة عن حوادث النقل التجاري في
العالم
 .4النتائج الرئيسية
 .5التطلع للمستقبل

 • 4ملخص تنفيذي | من أجل نقل طرقي أمن وأكثر فعالية في العالم العربي

لماذا قمنا بدراسة البحث هذه؟

1

يعــد النقــل الطرقــي عامــا اساســيا فــي مســاعدة
االقتصــادات علــى االزدهــار وتقليــص الفقــر .لألســف،
يعد النقل الطرقي عامال اساسيا في
وبالرغــم مــن الــدور األساســي فــي تطويــر االقتصــادات
مساعدة االقتصادات على االزدهار
والمجتمعــات ،فــإن زيــادة نشــاطات النقــل أدت إلــى
وتقليص الفقر
زيــادة فــي حــوادث الســير علــى الطــرق .مــن المتعــارف
عليــه أن العامــل البشــري عــادة هــو المســبب الرئيســي
لحــوادث الســير علــى الطــرق .قــد أجريــت العديــد مــن
الدراســات حــول العالــم لتحليــل أســباب هــذه الحــوادث.
ولكــن ،قلــة مــن الدراســات التــي توجهــت للحــوادث تســاعدهم فــي تأســيس السياســات المناســبة لمعالجــة
التــي تشــمل العربــات الثقيلــة ،وقلــةٌ قليلــة فقــط حاولــت الســامة وكفــاءة النقــل الطرقــي
أن تحلــل كيــف مــن الممكــن التقليــل مــن هــذه الحــوادث
عــن طريــق تدريــب الســائقين المهنييــن ،و رفــع وفقا ً لذلك ،تهدف الدراسة إلى:
مســتويات تأهيلهــم الكليــة.
أ .تســليط الضــوء علــى كيفيــة احتمــال مســاهمة
فــي العالــم العربــي ،تتوافــر بعــض البيانــات حــول التدريــب المهنــي للتقليــل مــن أعــداد الحــوادث بينمــا
مســببات الحــوادث علــى المســتوى الوطنــي ،ولكــن تســاهم أيضــا ً فــي تحســين كفــاءة عمليــات النقــل.

ال يوجــد أي مشــروع بحثــي كامــل حــاول أن يحلــل
أثــر التدريــب المهنــي علــى العمليــات التجاريــة للنقــل ب .تحديــد ســواء تقديــم التدريــب المهنــي لســائقي النقــل
التجــاري يؤثــر بشــكل كبيــر علــى أعــداد الحــوادث التــي
الطرقــي للشــحنات.
تعانــي منهــا الشــركات.
نقــاط التركيــز األساســية للدراســة هــي التعــرف علــى
تكلفــة قلــة الســامة الطرقيــة و تســليط الضــوء علــى ج .التعــرف علــى أفضــل الممارســات الحاليــة وأماكــن
أثــر التدريــب المهنــي للتعــرف علــى الممارســات /الضعــف التــي تملــك تأثيــرا مباشــرا ً علــى امتيــاز
نقــاط الضعــف ولقيــاس العائــدات علــى الكفــاءة وفعاليــة العمليــات التجاريــة الكليــة.
التكلفــة.
د .تقييــم قيمــة التدريــب لســائقي الشــاحنات المهنييــن
لهــذا فــوض ال  IRUمجموعــة جــدارة للقيــام ببحــث مــن الناحيــة الكليــة لمكاســب الكفــاءة وفعاليــة التكلفــة.
لمعالجــة هــذه الفجــوة فــي المعرفــة .تهــدف الدراســة إلــى
توفيــر معلومــات متكاملــة للقطاعيــن العــام والخــاص حــددت الدراســة منافــع التدريــب المهنــي كتحســن فــي
الســامة الطرقيــة نظــرا ً لخفــة أعــداد الحــوادث ،عائدات
المنافــغ علــى االســتثمار و مكاســب الكفــاءة للناقليــن.
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منهج البحث

أ .ماذا فعلنا ومع من تحدثنا
باإلضافــة إلــى المراجعــة الشــاملة لألدبيــات ،جمــع جميــع المســتطلعين كان لديهــم خبــرة العمــل لــدى
الباحثــون مزيــج مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة عــن شــركات نقــل رائــدة فــي واحــدة مــن الــدول العربيــة
طريــق عقــد المقابــات وجهــا لوجــه باســتعمال أداتيــن الســت المشــاركة فــي هــذه الدراســة .مقدمــو الخدمــات
هــؤالء كان لديهــم ســمعة قويــة ومؤسســة فــي القطــاع
مختلفتيــن للمســح:
عــن طريــق كونهــم اســتباقيين فــي تطبيــق إجــراءات
ســامة مشــددة مــن ضمنهــا تدريــب الســائقين.
 استبيان مصمم مسبقا ً لتقييم مفهوم السائقين
تضمنــت المنهجيــة الكميــة تقنيــة التجميــع التسلســلي
 وأداة مقابلــة شــبه منظمــة لتجميــع البيانــات مــن ( )snowball sampling techniqueللمقابــات
التــي أجريت على كل شــركات دراســة الحالــة المختارة.
مديــري النقــل
طلــب الباحثــون مــن جهــة االتصــال األساســية مــن قبــل

نطاق تحليل البيانات
 6 دول عربية :المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة
والمملكة األردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر والجمهورية
العربية المصرية
 32 شركة
 استبيان إلى  146سائق
 مقابلة مع  21مدير
 9 شركات مع المؤشرات الرئيسية لألداء ()KPIs
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الشــركة التــي طبقــت برنامــج تدريــب الســائقين بتوصيــة
مديــري النقــل لمقابلــة .لتجميــع البيانــات النوعيــة ،عمــد
الباحثــون الســتهداف ســائقي الشــاحنات التجارييــن
مــن الذيــن يتلقــون تدريبــا مهنيــا ضمــن حــرم شــركات
دراســة الحالــة .اعتبــرت هــذه وســيلة قابلــة للتطبيــق
لتجميــع البيانــات بمــا أن ســائقي الشــاحنات التجارييــن
كانــو متواجديــن ضمــن حــرم الشــركات أثنــاء زيــارات
الباحثيــن.

حوالي  80 %من السائقين التجاريين اتفقوا على
أن سلوك القيادة الضعيفة كان السبب الرئيسي
لحوادث السير على الطرق

البيانــات المجمعــة مــن المناهــج الكميــة والنوعيــة
كانــت مؤشــرات مهمــة عــن كيــف يفهــم مديــرو النقــل
والســائقين التدريــب المهنــي.
ب .المقابالت
المفهوم الذي استُخلص من مديري النقل كان
 التدريــب المهنــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق فعاليــة
فــي تخفيــض أعــداد الحــوادث
ج .االسبيان
المفهوم الذي استخلص من االستبيان كان
 حوالــي  80%مــن الســائقين التجارييــن اتفقــوا على
أن ســلوك القيــادة الضعيفــة كان الســبب الرئيســي
لحــوادث الســير علــى الطــرق.
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لمحة عن حوادث الطرق
التجارية في العالم
مراجعات األدبيات

نقاط أساسية:

الدراسات الدولية/اإلقليمية:

	•السبب الخامس الرئيسي للوفيات
بحلول 2020

	•تقرير الوضع العالمي حول سالمة
الطرق لمنظمة الصحة العالمية
(WHO، (2013

	•التكلفة السنوية لالصطدامات في
العالم تقدر بـ  518مليار دوالر

	•األثر االقتصادي واالجتماعي
الصطدامات المركبات .اإلدارة
األميركية القومية لسالمة السير على
الطرق السريعة

	•السبب الرئيسي للحوادث هو الخطأ
البشري – «»85-90%

	•الوقاية ضد حوادث وإصابات الطرق
بالنسبة لسالمة العاملينPRAISE ،

	•في العالم العربي عدد الحوادث
ونسبة الوفيات والمخاطر أعلى فيه
من المناطق األخرى
	•نسبة الوفيات جراء السير على
الطرق في العالم العربي تتراوح بين
 12و 41في وقت تحقق فيه بعض
البلدان اليوم نسبة 3
	•يُمثل العالم العربي حوالي  83%من
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
( )MENAحيث تمثل حوادث السير
على الطرق السبب الرئيسي الرابع
للوفيات

	• ،ETACالدراسة األوروبية لحوادث
الشاحنات
	•دراسات ُمسببات اصطدامات
الشاحنات الكبيرة ()LTCCS
	•التكلفة الحقيقية لالصطدامات على
الطرق :تقييم الحياة وتكلفة اإلصابات
الخطرة ،البرنامج الدولي لتقييم الطرق
()IRAP
	•حوادث الطرق في األردن ،هاشم
ر .المساعيد ،المجلة األردنية للهندسة
المدنية
	•تكلفة السير على الطرق في مصر،
محمد أ .إسماعيل وسمر م.م .عبد
المجيد
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النتائج األساسية التي تم التوصل إليها

المؤشرات
الرئيسية لألداء
(* )KPIsبعد
التدريب

	•انخفاض في عدد الحوادث؛ 46%
	•انخفاض في الخسائر السنوية للرجل/األيام؛ 25%
	•تراجع في خسارة العائدات؛ 48%
	•تراجع في تكليف التصليح؛ 17%
	•انخفاض في عدد التسليمات المتضررة؛ 51%

فعالية النقل

	•انخفاض االنتهاكات في أنظمة رصد المركبات ()IVMS؛ 58%
	• انخفاض استهالك الوقود؛ 14%
	• انخفاض في الصيانة والتصليح؛ 20%
	•انخفاض في التسليمات المتضررة؛ 42%

عائد االستثمار

	•لكل دوالر ُمنفق على التدريب ،توفير قرابة  17دوالر
	• ُمقاس كـ  1632%من أصلها  138%منسوبة إلى سالمة الطرق

* قامت  9شركات برصد أثر التدريب عبر المؤشرات الرئيسية لألداء ()KIPs

 • 10ملخص تنفيذي | من أجل نقل طرقي أمن وأكثر فعالية في العالم العربي

نظرة المديرين حول األسباب الرئيسية للحوادث

األسباب العشرة الرئيسية للحوادث

	•السرعة ال ُمفرطة وفقدان السيطرة
	•التنقالت غير اآلمنة بين الممرات
المتوازية للطرق
	•تجاهل قواعد السير
	•القيادة بتشتت واستخدام الهواتف
الخليوية
	•القيادة التي يغلب عليها النعاس
والطائشة
	•التحميل غير اآلمن
	•نفاد الصبر والقيادة على مقربة دانية
من سيارة أخرى
	•انفجار الدواليب
	•التعليمات غير المالئمة في مناطق
اإلنشاء
	•ظروف الطقس الرديئة

مقـابـالت
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نتائج المقابلة :آثار التدريب والرصد على تحسين سالمة الطرق
	•التدريب المهني هو أحد األساليب الفعالة لخفض عدد
الحوادث؛ و
	•تدابير رصد األداء لها أثر على تحسين سالمة الطرق وعائد
االستثمار
	•آثار التدابير هذه تم تأكيدها عبر تحاليل إحصائية لترابط
بيرسون*

* برهن ترابط بيرسون ان هناك عالقة وثيقة بين العدد األكبر للتدريب المهني وتدابير رصد
األداء مع عدد أدنى من الحوادث
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منظور السائقين
	•السبب الرئيسي للحوادث هو القيادة الرديئة80% :
	•التطبيقات الحالية هي:
	•كافية60% :
	•غير كافية40% :

استبيان
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منظور السائقين حول أثر التدريب المهني
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يُخفّض مخاطر
الحوادث

0%

5

التطلع للمستقبل

ألجــل تحســين عمليــات النقــل الطرقــي للشــحن التجــاري • تنفيــذ أطــر عمــل التأهيــل المهنــي بالنســبة للســائقين
فــي العالــم العربــي ،تقــدم الدراســة هــذه التوصيــات:
التجارييــن ،بطريقــة ُمنســجمة فــي أرجــاء المنطقــة
العربيــة ،علــى ســبيل المثــال ،عــن طريــق اعتمــاد
• جعــل ســامة الطــرق أولويــة أساســية عــن طريــق واالعتــراف بالشــهادات الدوليــة التــي تصدرهــا أكاديمية
اعتمــاد التشــريعات المناســبة وضمــان فــرض التطبيــق االتحــاد الدولــي للنقــل الطرقــي (.)IRU
الصــارم للقوانيــن
• تكليــف وضــع دراســات ُمع ّمقــة خاصــة بــكل بلــد
• إدخــال المعاييــر بالنســبة للتوظيــف فــي مهنــة ألجــل مزيــد مــن تحليــل ســيناريوهات تنفيــذ أطــر
النقــل الطرقــي ،بمــا فــي ذلــك ح ـ ٍد أدنــى مــن موجبــات التأهيــل وأثرهــا علــى ســامة الطــرق وفعاليــة النقــل.
التدريــب ،مــع تركيــز خــاص علــى القيــادة الســليمة
والفعالــة .يبــدو مثــل هــذا التدريــب ضــرورة قصــوى • وضــع برامــج التدريــب المهنــي العاليــة المعاييــر
بالنظــر لمــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج .ومــن المدعومــة مــن قِبَــل معاييــر الصناعــة الدوليــة ،علــى
المهــم جــدا ً ان يلبــي مثــل هــذا التدريــب (واالمتحانــات األخــص فــي حقــل ســامة الطــرق.
ذات الصلــة بــه) معاييــر الجــودة اســتنادا ً إلــى المقاييــس
الدوليــة المعتــرف بهــا.
دربيــن لتقديــم
• ضمــان ان يكــون أســاتذة التدريــب ُم ّ
األفضــل فــي التدريــب داخــل الصفــوف وان يكونــوا
• طلــب الحــد األدنــى مــن مســتوى التعليــم بالنســبة حاصليــن علــى المصادقــة مــن قِبَل جهــاز دولي كأســاتذة
لســائقي الشــاحنات بغيــة التأكــد مــن انهــم قــادرون علــى تدريــب ُمصدقيــن للنقــل الطرقــي.
تعبئــة األوراق الروتينيــة وســجالت الرحــات بصــورة
مناســبة ،واالمتثــال لقوانيــن الســير ،والخضــوع بنجــاح • تحســين تعقــب مؤشــرات األداء الرئيســية
لبرامــج تدريــب مهنيــة.
( )KPIsللشــركات ألجــل تعييــن مناطــق
الضعــف ،وبالتالــي تحســين فعاليــة التدريــب
• دعــم وتســهيل إقامــة مؤسســات لتدريــب الســائقين والتدابيــر المرافقــة عبــر اســتهداف أفضــل.
المهنييــن التجارييــن بهــدف وضــع برامــج تدريــب
ســتكون فيهــا ســامة وفعاليــة عمليــات النقــل التجــاري • ضمــان بصــورة نظاميــة قيــام القــوة العاملــة
بــارزة.
لشــركات النقــل ،وعلــى األخــص الســائقين المهنييــن،
بالتدريــب المناســب وبإعــادة التدريــب وان تحصــل علــى
• إدخــال برامــج إدراك أهميــة الســامة فــي النُظــم شــهادة كدليــل علــى كفاءاتهــا المهنيــة.
التعليميــة فــي المــدارس والجامعــات ألجــل الترويــج
لثقافــة ســامة الطــرق بالنســبة لجميــع مســتخدمي
الطــرق عبــر حمــات توعيــة تتعلــق بالســامة ،بمــا
فــي ذلــك مبــادرات نوعيــة تســتهدف صناعــة النقــل
التجــاري.
• جعــل المقــررات التعليميــة لتحســين القيــادة إلزاميــة
بالنســبة لمخالفــي قوانيــن الســير مــرارا ً وتكــرارا ً
وبالنســبة لألشــخاص الذيــن يرتكبــون مخالفــات خطــرة.
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