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مقـــــدمـــــة

ملخص تنفيذي

سالمة الطرق أولویة أساسیة بالنسبة لالتحاد الدولي للنقل الطرقي )IRU(. لقد تم إعداد العدید من 
الدراسات لتحلیل أسباب حوادث السیر على الطرق حول العالم، لكن القلیل من الدراسات قد عالج على 

وجه التخصیص الحوادث التي تتعرض لھا المركبات الثقیلة كما ان عدداً محدوداً منھا قد سعى إلى 
تحلیل أثر التدریب المھني للسائقین، والتوصیف العام لمثل هذه الحوادث.

هناك، في المنطقة العربیة، بعض البیانات المتوفرة على المستوى الوطني حول أسباب الحوادث، لكن 
لم یَسَع أي مشروع بحث شامل إلى تحلیل أثر التدریب المھني على عملیات النقل الطرقي للبضائع 

التجاریة.
لذلك، َكلّف االتحاد الدولي للنقل الطرقي "جدارة" معالجة هذه الفجوة ألجل تقدیم أداة شاملة لعامة الناس 

وللقطاع الخاص لرسم السیاسات المالئمة لمعالجة سالمة وفعالیة النقل الطرقي التجاري. تخدم هذه 
الدراسة ثالثة أغراض رئیسیة:

تقدیم الدلیل حول األسباب الرئیسیة للحوادث في عملیات النقل الطرقي التجاریة وأثرها على   .1
الصناعة واالقتصاد.

تسلیط الضوء حول كیفیة مساهمة التدریب المھني في تخفیف عدد الحوادث في الوقت الذي یساهم   .2
فیه هذا التدریب أیضاً في تحسین فعالیة عملیة النقل.

تزوید ُصنّاع السیاسة ومدیري الشركات في قطاع النقل الطرقي بالبیانات دعماً لقراراتھم في   .3
مجال سالمة الطرق وتعلیم السائقین.

أهداف المشروع

یھدف هذا التحلیل إلى الكشف عن مدى مساهمة تدریب السائقین المھنیین إیجابیاً في تحسین سالمة 
الطرق، كما وإلى قیاس مدى إمكانیة مساهمة هذا التدریب في الفعالیة العامة للنقل الطرقي التجاري عن 

طریق خفض استھالك الوقود؛ والحد قدر اإلمكان من األضرار التي تتعرض لھا البضاعة المنقولة؛ 
والحد من بلى المركبات جراء االستخدام؛ وتحسین الجودة االجمالیة لتسلیم الخدمات. لقد قام االتحاد 
الدولي للنقل الطرقي )IRU(، بتكلیف إعداد هذه الدراسة كجزء من مساهمته في عقد األمم المتحدة 

لألعمال حول سالمة الطرق وجھوده الجاریة لتحسین سالمة وفعالیة النقل الطرقي في المنطقة العربیة، 
تدور هذه الدراسة حول مراجعة شاملة ودقیقة لألدبیات ُمرفقة بتحلیل إحصائي تم جمع بیاناته من اثنتین 

وثالثین شركة رئیسیة لنقل البضائع تعمل في ستة بلدان عربیة مختلفة .

1 المملكة العربیة السعودیة، اإلمارات العربیة المتحدة، األردن، البحرین، قطر ومصر.
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مراجعة األدبيات
تدل اإلحصائیات الحالیة  في بعض البلدان العربیة ان حوادث الشاحنات التجاریة تُسبّب الكثیر من 
الخسائر باألرواح والممتلكات؛ ینتج عن هذه الحوادث مزید من الوفیات واإلصابات إذا ما قورنت 

بالحوادث التي تسببھا أنواع المركبات األخرى. في المملكة العربیة السعودیة، على سبیل المثال، بلغت 
نسبة الوفیات جراء حوادث الشاحنات التجاریة، 0.14 حادث وفاة لكل شاحنة تجاریة في حین ان 

الوفیات جراء الحوادث التي تسببھا أنواع المركبات األخرى هي 0.01 وفاة لكل حادث وفقاً للتقاریر. 
میول أولیة مشابھة للوضع في المملكة العربیة السعودیة تاُلَحظ في البلدان األخرى لمجلس التعاون 
الخلیجي . ففي حین دلّت دراسات عدة .  ان المستخدمین التجاریین للطرق لیسوا السبب الرئیسي 

لحوادث الطرق، أثبتت هذه الدراسات بصورة متكررة ان العامل البشري ال یزال إلى حد بعید السبب 
الرئیسي للحوادث. تشیر نتائج الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات )ETAC( إلى ان السبب 

الرئیسي للحوادث ُمرتبط في 85 % من الحاالت بالخطأ البشري. غیر ان 25 % فقط من الحوادث 
المرتبطة بالخطأ البشري یعود سببھا إلى سائقي الشاحنات. على نفس المنوال، دلّت دراسة مسببات 

حوادث الشاحنات الكبیرة )LTCCS(  أن السبب الرئیسي للحوادث التي تشترك فیھا الشاحنات الكبیرة 
هي أخطاء سائقي الشاحنات في 48 % من كافة الحوادث. تُنسب هذه الحوادث بصورة رئیسیة إلى 

ممارسات القیادة الردیئة الناجمة عن افتقار سائقي الشاحنات إلى معرفة ممارسات القیادة الجیدة، وعدم 
االنتباه، ومھاراتھم الُمتدنیة و/أو تصرفاتھم غیر المناسبة. یواصل مثل هذا الوضع إثارة الھواجس 
الكبرى وبنوع تترك حوادث الطرق التجاریة هذه أحیاناً كثیرة أعباء مالیة على ُمتعھّدي النقل أكبر 

بكثیر من تلك التي یتم ذكرها عادة. في حال الحوادث التي تتعلق بمركبة تجاریة، وعالوة على األلم 
والحزن الُمسبَّبین جراء اإلصابات والوفیات الممكنة، سوف ینتج عن مثل هذه الحوادث أیضاً وبصورة 
ال مفّر منھا، خسارة في الطلبات، تراجع في ثقة الزبائن، وخسارة المركبة أو خروجھا من العمل ألجل 
التصلیح، وتوقیف السائقین األساسیین مؤقتاً عن العمل، وسمعة أدنى للشركة، وخسارة أیام العمل جراء 
إصابة السائق، وتكالیف إعادة برمجة العمل، والتحقیقات، والتأمین، وتكالیف المعامالت . غیر ان تكلفة 

حادث الشاحنة تكلفة قابلة للسیطرة وتؤثر مباشرة على أرباح الشركة. ان القدرة على تجنُب الحوادث 
هامة للغایة في كافة الظروف. تكمن قیمة مبادرة سالمة السائقین في انھا سوف ینجُم عنھا تخفیضات 
ملموسة في تكالیف الحوادث واإلصابات، وسوف ینتج عنھا بالتالي توفیر مبالغ كبیرة من المال لدعم 

أرباح شركة النقل . وعلیه، فقد أصبحت سالمة الطرق هاجساً متزایداً بالنسبة للمجتمعات المدنیة 
والحكومات في المنطقة العربیة؛ غیر ان البیانات المتوفرة تُظھر ان الكوارث على الطرق، كاإلصابات 

والوفیات، تواصل ترك آثار بالغة الخطورة في البلدان العربیة. 

 1  المملكة العربیة السعودیة، اإلمارات العربیة المتحدة، األردن، البحرین، قطر ومصر.
 2   عیسى ي. رتروت. ن. )2014( سالمة السیر بالنسبة لصناعة النقل بالشاحنات في المملكة العربیة السعودیة. مجلة IOSR للھندسة 

المیكانیكیة والمدنیة )IOSR-JMCE(، الُمجلد 11، العدد 2، ص.ص. 55-49.
 3   الّسیف، أ. )2012( تقدیر حوادث السیر في بلدان مجلس التعاون الخلیجي وطرق معالجتھا في المملكة العربیة السعودیة. المنتدى األول 

لسالمة الطرق، "الجمعیة السعودیة لسالمة السیر، الدمام، المملكة العربیة السعودیة".
  ETAC  4 )2007(، الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات: متاحة من:

http://www.iru.org/cms-filesystem-action?file=mix-publications/2007_ETACstudy.pdf 
http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/ :دراسة مسببات حوادث الشاحنات الكبیرة: نظرة عامة أولیة، متاحة من ،LTCCS  5 

Pubs/810646.pdf
 Jeff Ross  6،  )2015( "ما هي تكلفة حوادث الشاحنات بالنسبة للشركات؟" متاح من: 

.>www.cashort.com/blog/transportation-how-much-does-a-truck-accident-cost<
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Christina Thompson )2015(. "ما هي التكلفة الحقیقیة التي سیسببھا لكم حادث الشاحنة التجاریة؟" متاح من:  7

.>/www.aatruckinsurance.com/2015/07/02/what-will-a-commercial-truck-accident-really-cost-you<

نتائج البحث
تظھر نتائج هذه الدراسة أن أخطاء سائقي الشاحنات التجاریة وتصرفاتھم في القیادة غیر المناسبة 

مسؤولة بالنسبة لـ 77 % من كافة الحوادث المشاركة فیھا الشاحنات التجاریة في المنطقة العربیة. لقد 
قُدم البرهان على ان هناك في أیامنا غیاب لألطر االلزامیة للتأهیل لممارسة النقل الطرقي في المنطقة 
العربیة، وهو غیاب یؤثر على فعالیة معاییر سالمة النقل الطرقي التجاري. رداً على ذلك، تشدد هذه 

الدراسة كثیراً على تكلفة الحفاظ على الوضع القائم )أي، تكلفة الحفاظ على الوضع القائم كما هو ُمقاس 
على أساس الوفیات واإلصابات الُمسببة جراء حوادث السیر على الطرق وأثرها على ناتج الدخل المحلي 

)GDP(، إضافة إلى غیاب مكاسب الفعالیة التي قد تستفید منھا شركات النقل(. تشیر النتائج إلى ان 
قیمة الحیاة اإلحصائیة )VSL( وتكلفة اإلصابات كنتیجة للحوادث على الطرق یمكن وصفھا على انھا 
سبب أساسي بالنسبة لخسارة الثروة بالنسبة للبلدان موضوع هذه الدراسة. وفقاً للبیانات المتوفرة، بلغت 
خسائر ناتج الدخل المحلي 6.77 % في السودان، 6.45 % في العراق و6.08 % في جیبوتي. مثل 
هذه الخسائر مھمة أیضاً في الیمن واألردن ولیبیا ولبنان )6.02 %، 5.59 %، 5.19 % و 4.75 

% على التوالي(. 
برغم ذلك، وجدت الدراسة ان الشركات العینات لدراسة الحالة وعددها 32 شركة قد نفذت نوعین من 

التدابیر والسیاسات والممارسات الداخلیة بغیة منع أو الحد أكثر ما یمكن من حوادث الطرق. جرى أوالً، 
تطبیق التدابیر المتعلقة بالتدریب المھني. إن 76 % من الشركات العیّنات لدراسة الحالة لدیھا "صندوق 

أدوات" محادثات السالمة بالنسبة لسائقیھا على أساس منتظم؛ ان 62 % من هذه الشركات تستخدم 
برامج َحّث وتذكیر ومزید من برامج التدریب واختبارات تدریبیة؛ وأن 43 % من "الشركات العیّنات 

لدراسة الحالة" تُبلّغ أسباب وآثار حوادث السیر على الطرق. ثانیاً، لوحظ أیضاً ان شركات دراسة 
الحالة تستخدم تدابیر رصد األداء وان 57 % من هذه الشركات تستخدم المالحظات من عامة الناس 

كمؤشرات بالنسبة للتصرفات الخطرة الخاصة بالسالمة من قِبَل سائقیھا للشاحنات التجاریة؛ إن 52 % 
یستخدمون بصورة دوریة تقییم/فحص مھارات السائقین، وتكنولوجیات “IVMS” كما ورصد طریقة 

القیادة لمالحظة تصرفات السائقین الخطرة بالنسبة للسالمة. لقد كشفت حسابات ُمعادلة بیرسون للترابط 
)Pearson correlation coefficient( ان هناك ترابط ناشئ بین العدد األكبر من التدریب المھني 

وتدابیر رصد األداء المتخذة من قِبَل شركات دراسة الحالة بغیة الوصول إلى عدد متوسط أدنى من 
الحوادث الُمبلّغ عنھا لكل ملیون كیلومتر.

لقد أظھرت المسوحات والمقابالت ان هناك على العموم نوعان رئیسیان من التدریبات الخارجیة یتم 
إجراؤها على أساس طوعي من قِبَل شركات النقل التجاري في المنطقة العربیة: )1( تدریب ذو غرض 

عام و)2( تدریب نوعي حول سالمة الطرق. هذه البرامج لھا صفات ممیزة مختلفة:

یُغطي التدریب العام تشكیلة من المواضیع، بما في ذلك االسعافات األولیة )في 82 % من   •
الحاالت(؛ تلیھا إجراءات ربط/فك رباط المركبات المؤتلفة %75؛ نظم كبح المركبات ومعدات 

السالمة 70 %، وأخیراً، خدمة الزبائن )47 % من الحاالت(.
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یُغّطي التدریب النوعي على سالمة الطرق عادة القیادة الدفاعیة )64 % من الحاالت(؛ وبصورة   •
عرضیة نقل البضائع الخطرة 20 %.

تبرهن هذه الدراسة ان التدابیر والسیاسات والممارسات الداخلیة، والوصول إلى برامج التدریب 
الخارجیة الُمقَدمة إلى سائقي الشاحنات لھا أثر أوسع على األداء العام للشركات كما هو مبیّن من 

خالل تطور المؤشرات الرئیسیة لألداء الُمدرجة أدناه بعد إدخال التدریب.
خفض بنسبة 46 % للعدد المتوسط للحوادث المذكورة لكل ملیون كیلومتر.  •

خفض بنسبة 30 % للتكلفة السنویة المتوسطة للعنایة الصحیة )في حال تم تََجاُوز قیمة التأمین(.  •
خفض بنسبة 25 % للخسارة السنویة التراكمیة للرجل/األیام كنتیجة إلصابة السائقین.  •

خفض بنسبة 48 % للخسارة السنویة المتوسطة للمداخیل جراء تعطیل الشاحنات عن العمل الذي   •
تُسبّبه الحوادث.

خفض بنسبة 17 % للتكلفة السنویة لتصلیح األسطول التي تسببھا الحوادث في الحاالت التي   •
تتجاوز قیمة التأمین.

خفض بنسبة 51 % للعدد السنوي للتسلیمات المتضررة جراء الحوادث.  •
خفض بنسبة 55 % للتكلفة السنویة المتوسطة لتوظیف وتدریب السائقین الُجدد كبدالء للسائقین   •

المصابین/الغائبین نتیجة للحوادث.
یمكن أیضاً برهنة األثر على فعالیة النقل كاآلتي:

تم خفض المتوسط السنوي لالنتھاكات في أنظمة رصد المركبات )IVMS( بنسبة 58 %.  •
تم خفض متوسط استھالك الوقود لكل كیلومتر بنسبة 14 %.  •

تم خفض المتوسط السنوي للنسبة المئویة للتوفیر في تكالیف الدوالیب بنسبة 8 %.  •
تم خفض المتوسط السنوي لتكالیف الصیانة والتصلیح/الشاحنة بنسبة 20%.  •

ازداد المتوسط السنوي لعدد التقاریر عّما یشبه الحوادث بنسبة %112، ویعكس بالتالي تحسناً في   •
ثقافة السالمة.

تم خفض المتوسط السنوي لعدد شكاوى الزبائن بنسبة 52 %.  •
تم خفض المتوسط السنوي لعدد مطالب الزبائن بنسبة 58 %.  •

تم خفض المتوسط السنوي لنسبة التسلیمات المتضررة بالنسبة للعدد االجمالي للتسلیمات بنسبة 42   •
.%

بالنسبة لعائد االستثمار )ROI(، لكل دوالر یُنفق على تدریب السائق التجاري، كان عائد االستثمار في 
الشركات الخاضعة للمسح أعلى قلیالً من 17 دوالر.
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التوصيات
ألجل تحسین عملیات النقل الطرقي للشحن التجاري في المنطقة العربیة، یوصى كثیراً بـ:

جعل سالمة الطرق أولویة أساسیة عن طریق اعتماد التشریعات المناسبة وضمان فرض التطبیق   •
الصارم للقوانین.

إدخال المعاییر بالنسبة للتوظیف في مھنة النقل الطرقي، بما في ذلك حٍد أدنى من موجبات   •
التدریب، مع تركیز خاص على القیادة اآلمنة والفعالة. یبدو مثل هذا التدریب ضرورة قصوى 

بالنظر لما توصلت إلیه الدراسة من نتائج. ومن المھم جداً ان یلبي مثل هذا التدریب )واالمتحانات 
ذات الصلة به( معاییر الجودة استناداً إلى المقاییس الدولیة المعترف بھا.

یتطلب وجود حد أدنى من مستوى التعلیم بالنسبة لسائقي الشاحنات التجاریین بغیة التأكد من   •
انھم قادرون على تعبئة األوراق وسجالت الرحالت بصورة مناسبة، واالمتثال لقوانین السیر، 

والخضوع بنجاح لبرامج التدریب المھنیة.
دعم وتسھیل إقامة المؤسسات لتدریب السائقین المھنیین التجاریین بھدف وضع برامج تدریب   •

ستكون فیھا سالمة وفعالیة عملیات النقل التجاري بارزة.
إدخال برامج إدراك أهمیة السالمة في النُظم التعلیمیة في المدارس والجامعات ألجل الترویج   •

لثقافة سالمة الطرق بالنسبة لجمیع مستخدمي الطرق عبر حمالت توعیة تتعلق بالسالمة، بما في 
ذلك مبادرات نوعیة تستھدف صناعة النقل التجاري.

جعل البرامج التعلیمیة لتحسین القیادة إلزامیة بالنسبة لمخالفي قوانین السیر مراراً وتكراراً   •
وبالنسبة لألشخاص الذین یرتكبون مخالفات خطرة.

استحداث أطر احترافیة للتأهیل المھني بالنسبة للسائقین التجاریین، بطریقة ُمنسجمة في أرجاء   •
المنطقة العربیة، على سبیل المثال، عن طریق اعتماد واالعتراف بالشھادات الدولیة التي تصدرها 

.)IRU( أكادیمیة االتحاد الدولي للنقل الطرقي
تكلیف وضع دراسات ُمعّمقة خاصة بكل بلد ألجل مزید من تحلیل سیناریوهات تنفیذ أطر التأهیل   •

وأثرها على سالمة الطرق وفعالیة النقل.
وضع برامج التدریب المھني العالیة المعاییر المدعومة من قِبَل معاییر الصناعة الدولیة، على   •

األخص في حقل سالمة الطرق.
ضمان ان یكون أساتذة التدریب ُمدّربین لتقدیم األفضل في التدریب داخل الصفوف وان یكونوا   •

حاصلین على المصادقة من قِبَل جھاز دولي كأساتذة تدریب ُمصدقین للنقل الطرقي.
تحسین تعقب مؤشرات األداء الرئیسیة )KPIs( للشركات ألجل تعیین مناطق الضعف، وبالتالي   •

تحسین فعالیة التدریب والتدابیر المرافقة.
ضمان بصورة نظامیة قیام القوة العاملة لشركات النقل، وعلى األخص السائقین المھنیین،   •

بالتدریب المناسب وبإعادة التدریب والحصول على الشھادة كدلیل على كفاءاتھم المھنیة.
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قائمة المؤلفين
د. أیھم جعرون مدیر وحدة ضمان الجودة في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، 

فلسطین. انه أیضاً مدیر مركز ABET في كلیة الھندسة وتكنولوجیا المعلومات، 
وأستاذ مساعد في إدارة اللوجستیات في دائرة الھندسة الصناعیة. د. جعرون 

معروف بخبراته ومساهماته في جودة التعلیم في فلسطین. لقد ترأس أكبر بنجاح 
مشروع اعتماد لـ ABET في المنطقة وهو مشروع غطى سبعة برامج هندسیة 

في نفس الوقت في جامعة النجاح الوطنیة.  انه منخرط على نطاق واسع في 
رسم وتخطیط سیاسات ضمان الجودة بالنسبة للبرامج األكادیمیة. لقد ركّزت 

نشاطات أبحاثه على العملیات اللوجستیة، جودة الخدمات، الموارد، اللوجستیات 
العكسیة، وعلى الجوانب البشریة لسالسل التزوید الحافزة. كان زائراً أكادیمیاً 
إلى جامعة ستراتشكالید، المملكة المتحدة سنة 2006. انه أیضاً زائر أكادیمي 

إلى مدرسة وولفسن للھندسة المیكانیكیة والتصنیعیة في جامعة الفبورو بانكلترا، 
المملكة المتحدة.

د. أيهم جعرون

السید أبو هینیدي محاضر ُمتمّرس في اللوجستیات وإدارة سلسلة التزوید في 
األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، ومحاضر في البرامج 

التعلیمیة في AUC )دائرة التعلیم المتواصل(. انه أیضاً الرئیس والمدیر التنفیذي 
في لوجستیات بوصال - مصر.

السيد عادل أبو هينيدي

 )TQM( حول إدارة الجودة المتكاملة MA د. بلجیلي، حامل شھادة ماجیستر
ودكتوراه في األعمال واإلدارة البحریة. بعد استقالته من الخدمة في الجیش 

التركي سنة 2008، ركزت دراسته ومحاضراته على اإلدارة الدولیة 
للوجستیات، واإلدارة االستراتیجیة، وإدارة النقل، وتخطیط وتشكیل اللوجستیات، 

وإدارة االنتاج/العملیات، إدارة سلسلة التزوید، أبحاث التسویق، نُظم معلومات 
اللوجستیات، إدارة التخزین في المستودعات في عدة جامعات. لقد قّدم خدمات 
استشاریة وخبرات ال تضاهى إلى صناعة اللوجستیات في المنصات اإلقلیمیة 

والصناعیة. بعد ثالث سنوات من عمله كمدیر مشاریع واستشار أول في معھد 
لوجستیات الشرق األوسط للتدریب، التابع لشركة المجدوي القابضة، )الدمام/

المملكة العربیة السعودیة(، یعمل حالیاً كمدیر أكادیمي.
د. ترهان بلجيلي
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الفصل األول
ملخص المشروع  .1

1-1  أهداف/نتائج البحث
تُقیّم هذه الدراسة أثر التدریب المھني على سائقي النقل الطرقي التجاریین. لقد تم تحلیل األداء الحالي 
للتدریب في ستة بلدان من المنطقة العربیة. ركّز التحلیل بصورة رئیسیة على تحسین سالمة الطرق 

وتعزیز كفاءات السائقین المھنیین، وعلى المساهمات في مكاسب فعالیة الناقلین التجاریین، وعلى تحسین 
مستوى الجودة االجمالیة لتسلیم الخدمات. لقد شّدد البحث كثیراً على "تكلفة عدم التدریب" كما تُقاس 

على أساس الوفیات واإلصابات التي تُسبّبھا حوادث الطرق وآثارها على إجمالي الناتج المحلي للبلدان 
موضوع الدرس إذا استمر استخدام تدابیر وسیاسات سالمة الطرق الحالیة في المستقبل.

بناء علیه، تھدف هذه الدراسة إلى:
تسلیط الضوء على التكالیف الحاصلة عندما لم یُسلم التدریب المھني إلى السائقین التجاریین؛  .1

تحدید ما إذا كان إدخال التدریب المھني بالنسبة لسائقي النقل التجاریین یؤثر كثیراً على خفض   .2
عدد الحوادث التي تعیشھا شركات النقل؛

تعیین أفضل الممارسات الحالیة ومجاالت الضعف في النقل التجاري التي لھا أثر مباشر على   .3
االمتیاز العام التشغیلي التجاري.

وتقیم قیمة تدریب سائقي الشاحنات التجاریین من حیث المكاسب العامة للفعالیة وجدوى التكلفة.  .4

سوف تُقضي نتائج الدراسة إلى تعیین فوائد تدریب السائقین التجاریین على سالمة الطرق في ما یتعلق 
بسالمة الطرق، عائد االستثمار ومكاسب الفعالیة بالنسبة للناقلین في المنطقة العربیة.

1-2  منهجية البحث  
إلى جانب المراجعة الواسعة لألدبیات ذات العالقة بالموضوع، جمع الباحثون خلیطاً من البیانات الكمیّة 

والنوعیة عبر اجتماعات وجھاً لوجه مستخدمین أداتي َمسح مختلفتین. لقد استخدم استبیان ُمصّمم 
خصیصاً لتقییم وجھات نظر السائقین، وأداة شبه ُمنظمة إلجراء المقابالت وجمع البیانات من مدیري 

النقل. لدى جمیع المجیبین تجارب في العمل لصالح مشغلین رائدین للنقل الطرقي في واحد من ستة بلدان 
من المنطقة العربیة. لقد أسس ُمزودو الخدمات هؤالء ِلسمعة جیدة عبر كونھم سبّاقین في تنفیذ إجراءات 
السالمة العالیة التي تشمل  تدریب سائقیھم. شملت البروتوكوالت المستخدمة بالنسبة لكل من االستبیان 
والمقابالت استخدام اللغتین العربیة واالنكلیزیة كوسیلة تواصل وتقدیم الترجمة في كل مرة كانت هناك 

حاجة لذلك. 
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استخدمت المنھجیة النوعیة تقنیة كرة الثلج ألجل اختیار العیّنات للمقابالت من كل شركة تم انتقاؤها 
لدراسة الحالة. طلب الباحثون من أشخاص االتصال الرئیسیین في كل شركة، الذین أشرفوا شخصیاً 

على برامج تدریب للسائقین، ان یوصوا بمدیرین للنقل إلجراء المقابالت معھم. وهكذا، بدأت هذه التقنیة 
التدریجیة مع عدد قلیل من الناس ومن ثم زادت عدد المجیبین عن طریق استخدام اإلحاالت لدعم شبكة 

من المشاركین الحسني االطالع من الشركات العیّنات لدراسة الحالة. التفاصیل حول العدد االجمالي 
للمقابالت الجاري تنفیذها ُمقّدمة في تحلیل البیانات وأقسام النتائج لھذا التقریر.

لقد تم جمع البیانات الكّمیة من سائقي الشاحنات التجاریین الذین كانوا یتلقون التدریب المھني خالل 
زیارات الباحثین للشركات العیّنات المنتقاة لدراسة الحالة. لقد اعتبر هذا منھج مرٍض للجمیع ذلك ان 

عدداً ال بأس به من سائقي شاحنات النقل التجاریین كان حاضراً في موقع شركاتھم. غیر انه من المھم 
المالحظة ان دراسة جمیع الناس لم یكن ممكناً إحصائیاً ذلك ان أغلبیة السائقین كانوا یقومون بمھام تسلیم 
البضائع أو كانوا مسافرین لألعمال في معظم الفترة الزمنیة لجمع البیانات. لذلك، استخدمت تقنیات أخذ 

العیّنات ألجل بناء جزئیة ألناس الدراسة. لقد تم تقدیم تفاصیل إجمالي عدد االستبیانات الموّزعة وإجمالي 
عدد األجوبة الُمستلمة الصالحة في تحلیل البیانات وأقسام النتائج لھذا التقریر.

1-3  انتقاء الشركات التي شملتها دراسة الحالة وتقنيات أخذ العيّنات
كانت التقنیة ألخذ العیّنات هامة في مشروع البحث هذا ذلك ان فھم خصوصیات العیّنات حیوي جداً 

ألجل تعمیم النتائج التي یتم التوصل إلیھا على كامل شركات النقل التجاري في المنطقة العربیة. لذلك، تم 
اعتماد "تقنیة دراسة الحاالت المتعددة" ألجل انتقاء الشركات العیّنات لدراسة الحالة استناداً إلى معاییر 
وضعت مسبقاً لالنتقاء. لقد تم انتقاء الشركات العیّنات لدراسة الحالة استناداً إلى توافر سیاسات/برامج 

التدریب المھني بالنسبة لسائقي الشاحنات لدیھا إضافة إلى المعاییر الُمبیّنة في الجدول )1( أدناه.

الجدول 1: معايير انتقاء الشركات لدراسة الحالة
وزن المعيار المعيار

% 30 التجارب

% 30 تغطیة الخدمات اللوجستیة 

% 20 الوضع المالي

% 20 الحجم

% 100 المجموع
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لقد تم اختیار الشركات استناداً إلى حجمھا من حیث عدد السائقین التجاریین الموظفین بوقت كامل لیس 
أقل من 30 سائق تجاري عند وقت الدراسة. وكان ینبغي، أیضاً، ان تكون للشركات المنتقاة خاصة 
بدولتین أو أكثر أي انھا تعمل بین الدول العربیة، أو یجب ان یكون لھا، كحد أدنى، تغطیة لخدمات 

لوجستیة في أرجاء البلد مع متوسط خبرات في النقل التجاري للبضائع واللوجستیات ال یقل عن 15 سنة 
في العمل. أخیراً، ُطلب من الشركات المنتقاة ان تكون قد  وضعت ونشرت تقاریر سنویة حول وضعھا 

المالي. حجم العیّنة المستخدم في الجزء النوعي للدراسة كان أصغر من ذلك المستخدم في الجزء الكّمي. 
یُعطي الجدول 2 أدناه قائمة بأسماء الشركات العیّنات الـ 32 للنقل التجاري العاملة في ستة بلدان عربیة 

التي تم انتقاؤها استناداً إلى معاییر االنتقاء المقدمة في الجدول 1 أعاله.

عدد  
السائقين 
التجاريين

طبيعة أعمال الشركة اسم الشركة البلد

46 اإلنشاء  ARABTEC
CONSTRUCTION LLC )1(

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

54
عملیات النفط والغاز، 

المنتجات البترولیة 
واللوجستیات

EMARAT  )شركة اإلمارات 
العامة للبترول(  )2(

200 البنیة التحتیة
 ASCON ROAD

 CONSTRUCTION L.L.C
آسكون إلنشاء الطرق ش.م.م

)3(

40 منتجات علف الحیوانات
 FUJAIRAH FEED

FACTORY )معمل الفُجیرة 
ِلعلف الحیوانات(

)4(

260 عملیات النفط والغاز،
المنتجات البترولیة

 ENOC / EPPCO
)شركة النفط الوطنیة اإلماراتیة( )5(

120 النقلیات التشغیلیة الثقیلة 
واللوجستیات

 KHYBER LAND
النقل بواسطة الشاحنات الثقیلة 

والخفیفة ش.م.م.
)6(

1480 النقل البري واللوجستیات المجدوي للنقل )7(

115 التصنیع - األسطول WARAQ )الشركة العربیة 
لتصنیع الورق( )8(

673 النقل البري واللوجستیات الراجحي للنقل )9(
1200 توزیع ونقل الغاز GASCO )10(
1600 توزیع الزبدة واألجبان المراعي )11(

الجدول 2: تفاصيل الشركات العيّنات المنتقاة لدراسة الحالة
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900 النقل البري واللوجستیات السيف للنقل )12(

128 تزوید المواد الطبیة - 
التوزیع صیدلیات الدعوة المحدودة )13(

509 النقل البري واللوجستیات باخشب للنقل )14(

580 النقل البري واللوجستیات  Almajdouie De Rijke
 ))MDR )15(

1000 شركة النقل واللوجستیات إمدادات الراجحي )16(

750 شركة النقل واللوجستیات الشّمري للنقل )17(

350 شركة النقل واللوجستیات ُسليَهم الحجيري للنقل )18(

200 اإلنشاء/الھندسة المدنیة بن عمران للتجارة والمقاوالت )19(

قطر

150 اإلنشاء/المقاوالت العامة ِمدماك للتجارة والمقاوالت )20(

1390 اإلنشاء/المقاوالت العامة ردكو الدولية ش.م.م. )21(

150 اإلنشاء/الھندسة TEKFEN Construction )22(

125

الممتلكات/التجارة 
والتوزیع/ التصنیع 
الصناعي/الخدمات 

المدارة

األعمال للمقاوالت )23(

50 النقل البري واللوجستیات لوجستيات الّرايد ش.م.م )24(

البحرين

480 النقل البري واللوجستیات الوردي للنقل )25(

105 النقل البري واللوجستیات الفيصل للوجستيات والنقل ش.م.م )26(

78
خدمات اللوجستیات 
وبنوع خاص النقل 

بالشاحنات الثقیلة
بوصلة للوجستيات )27(

50
النفط والغاز. انھم 

یستخدمون الشاحنات لنقل 
معدات الحفر من بئر نفط 

إلى آخر
الشركة المصرية للحفر )28( مصر
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122 توزیع السوائل السائبة 
على محطات الغاز إكسون موبيل مصر )29(

30مصر إنتاج وتوزیع الغازات 
الُمسیّلة Gulf Cryo Egypt )30(

84 نقل البضائع بالشاحنات 
الثقیلة Road Master )31(

169 شركة نقل شركة بارتر للنقل واالستثمار )32( األردن

13188 32 المجموع

1-4  ُمقاربة تحليل البيانات
تم جمع البیانات من كل من الجزئین النوعي والكّمي في تزامٍن مع مشروع البحث هذا من شركات النقل 

التجاري المقدمة في الجدول 2 أعاله. مقاربة تحلیل البیانات ُمفّسرة أدناه:

1-4-1 أسلوب التحليل النوعي للبيانات
لقد تم تدوین محتوى كل مقابلة كما تمت مراجعة مستندات الشركات الُمجّمعة. هذه الخطوة األولیة تالها 

"التحلیل الموضوعي" الذي تم عن طریق اإلتباع الصارم لألطوار أدناه:
ألجل إنتاج إطار العمل الصحیح للتدوین بالنسبة لمحتوى المقابالت، تم تعیین المواضیع النظریة   .1

العامة عن طریق قراءة تدوینات المقابالت، وتحلیل المستندات الُمجّمعة، ومراجعة أهداف البحث. 
لقد تم انتقاء تلك المواضیع بعنایة لكي تعكس ما تم إعالنه من قِبَل من تّمت مقابلتھم.

بعد تعیین إطار عمل التدوین، قُسّمت محتویات المقابالت إلى مكّونات ذات قیمة، وخصص كل   .2
مكّون إلى الرمز الذي على صلة به، الذي ینتمي إلى موضوع سبق تعیینه.

عند هذا الطور، تّمت مراجعة محتویات المقابالت للعثور على الرموز التي یمكن ان تكون مناسبة   .3
للمواضیع المشابھة. لقد ُجمعت المواضیع المتشابھة حول مواضیع مركزیة أكبر استخدمت في ما 

بعد للتفسیر.

2.4.1 أسلوب التحليل الكّمي للبيانات
لقد تم إعداد البیانات الكّمیة الُمجّمعة عبر االستبیانات للتحالیل اإلحصائیة عبر األطوار األربعة التالیة:

إعطاء رقم للبیانات عن طریق تخصیص قیمة رقمیة لكل جواب.   .1
لقد أُدخلت األجوبة الُمجّمعة من تلك االستبیانات في برمجیة الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة   .2

.)SPSS(
لقد تم فحص البیانات بحثاً عن األخطاء أو األجزاء الناقصة قبل تحلیلھا. أتاح تحلیل برمجیة   .3

SPSS درس مستوى مھارات تحسین سالمة الطرق وتحسین أداء الشركات.
 mathematical حیث كان ذلك مناسباً، تم حساب االحصائیات الوصفیة واالختبارات الریاضیة  .4
من برمجیة SPSS - االنحرافات العادیة والمتوسطة - كما تم التوصل إلى وسیلة عامة ختامیة 

بالنسبة للمشاركین، استخدمت لتشیر إلى میول كل رمز.
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الفصل 2
2. مراجعة األدبيات

1.2 مقدمة
لقد ُوِجد ان للنقل الطرقي ارتباط قوي بالنمو االقتصادي. إنه جوهري بالنسبة لعملیات اقتصاد السوق 
في ما یتعلق بنقل البضائع والناس من مكان آلخر. لذلك، سیكون للنقل الطرقي دائماً دور كبیر یلعبه 

في إعطاء شكله للتطور كما وللمیول البیئیة. تقدم األدبیات المتوفرة العدید من األفكار حول آثار النقل 
الطرقي حیث یعیش الناس ویعملون؛ حیث یتوقع ان تنمو مؤسسات األعمال، واآلثار على استھالك 

الموارد الطبیعیة، وانماط إشغال األراضي، وربما األماكن المستقبلیة لمؤسسات األعمال. لكن، المیل 
العام، ألحجام النقل الطرقي هو أن تزداد بوتیرة أسرع من االقتصاد الوطني. تثیر كثافة حركة السیر 

هذه هواجس أعلى حول التكالیف االقتصادیة والبیئیة لمثل نمو حركة السیر هذا 8.

شھدت الوفیات الُمسبّبة جراء حوادث السیر زیادة كبیرة حول العالم . توحي االحصائیات الحالیة 
ان حوادث السیر ستكون السبب الرئیسي السادس للوفیات حول العالم بحلول سنة 2020 . والسبب 

الرئیسي الخامس للوفیات بحلول سنة 2030 . لقد ُوِجَد أیضاً ان حوادث السیر ستكون السبب الرئیسي 
الثاني لسنوات الحیاة المفقودة جراء العجز - الُمسّوى في البلدان النامیة بحلول سنة 2020 12.

لیست المنطقة العربیة استثناء. لقد ُوجد ان لدى بلدان المنطقة العربیة أعلى أعداد من حوادث الطرق، 
ومعدالت أعلى من اإلصابات الُمسبِّبة للھالك والمخاطر )10-25 إصابة لكل 100.000 نسمة، 5-3 

إصابة لكل 10.000 مركبات مجھزة بمحرك( أكثر من العدید من البلدان األوروبیة ذات األداء األفضل 
)6 إصابات/100.000 نسمة، إصابة واحدة/10.000 مركبة مجھزة بمحرك 13.

تَكتَِسُب سالمة الطرق، بسبب هذه األرقام المخیفة اهتماماً أكثر فأكثر في أیامنا هذه؛ في الواقع، لقد 
أصبح هذا أحد أهم المواضیع على األجندة لیس في البلدان المتطورة وحسب بل أیضاً في أغلبیة 

8 تعاون سالمة الطرق التابع لألمم المتحدة، )2014(. تحسین السالمة العامة للطرق. متوفر من: 

./http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en
Eberts, Randall  9 )2007(. فھم أثر النقل على التطور االقتصادي. متوفر من: 

.www.trb.org/publications/millennium/00138.pdf
10  التقریر السنوي حول سالمة الطرق، )2013(. متوفر من:  

http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/13IrtadReport.pdf
.MA ،ناشرون(، )1996( العبء العالمي للمرض، مطبعة هارفرد، كامبردخ( .Murray, C., Lopez, A 11

12  العبء العالمي للمرض، )2008(، جنیف، منظمة الصحة العالمیة. متوفر من: 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
Jacobs, G. & Aeron-Thomas, A.   13 )2000(.مراجعة لإلصابات العالمیة جراء حوادث الطرق، في TRL. المراجعة السنویة 

 TRL Crowthorne .25-15 لألبحاث، 1999 )منشورة( ص ص
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البلدان النامیة بما في ذلك المنطقة العربیة . لقد جرت محاوالت في عدد من البلدان لتطویر استراتیجیات 
بغیة خفض عدد الوفیات التي تسببھا حوادث السیر. صحیح ان بعض البلدان قد خفّضت بنجاح ضریبة 

وفیات الطرق عندها، إال انه لم یكن هناك أي انخفاض عالمي عام في عدد اإلصابات الناجمة عن 
حوادث السیر. ال یزال عدد اإلصابات مرتفعاً بصورة غیر مقبولة بنسبة 1,24 ملیون وفاة في السنة . 
رداً على ذلك، صّوتت الجمعیة العامة لألمم المتحدة )UN( على القرار 255/64، المعروف أكثر بـ 

"عقد عمل األمم المتحدة لسالمة الطرق" للسنوات 2011-2020؛ یدعو هذا القرار إلى إنقاذ 5 مالیین 
من األرواح على طرق العالم التي یمكن أن تُفقد إذا لم یُعمل شيء لخفض حوادث السیر على الطرق 

خالل الفترة الزمنیة الُمعیّنة.16

یُظھر الشكل 1 أدناه الزیادة العالمیة الملحوظة في عدد الوفیات جراء الحوادث على الطرق إذا لم یُتّخذ 
أي عمل مقابل االنخفاض العالمي الملحوظ في عدد الوفیات جراء الحوادث على الطرق في حال تم تنفیذ 

اإلجراءات والتدابیر المناسبة. وفقاً لتقریر الوضع العالمي لسالمة الطرق الذي نشرته منظمة الصحة 
العالمیة )WHO( ، تشكل األمور التالیة التحدیات الحالیة التي تواجه سالمة الطرق العالمیة:

في حین نجح ثمانیة وثمانون بلداً في خفض نِسب الوفیات عندها جراء حوادث الطرق خالل   .1
السنوات 2007-2010، فان سبعة وثمانین بلداً شھدت زیادات في نِسب الوفیات جراء حوادث 

الطرق خالل الفترة الزمنیة نفسھا.
لدى البلدان ذات الدخل المتوسط أعلى معدالت للوفیات جراء حوادث الطرق في العالم.  .2

هناك 28 بلداً فقط لدیھا قوانین مالئمة قائمة لمعالجة عوامل مخاطر الطرق.  .3
ان أقل من 35 % من البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط لدیھا سیاسات قائمة لحمایة مستخدمي   .4

الطرق.
معدالت إصابات حركة السیر على الطرق في البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط هي مرتین   .5

أكثر من تلك التي ُوجدت في البلدان ذات الدخل العالي.

Borsos A, Koren CS, Ivan JN 14  وغیرهما )2012(.المیول الطویلة األجل ذات العالقة بملكیة المركبات في 26 بلداً. ورقة مقدمة 

ورقة مقدمة خالل االجتماع السنوي لمجلس األبحاث حول النقل؛ واشنطن العاصمة، الوالیات المتحدة األمیركیة، ینایر 26-22، 2012.
15 تقریر الوضع العالمي حول سالمة الطرق، )2013(. دعم عقد من العمل. منظمة الصحة العالمیة.

16 منظمة الصحة العالمیة، )2004(. “التقریر العالمي حول منع اإلصابات جراء حركة السیر على الطرق
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تعتبر حوادث حركة السیر على الطرق كجزء هام من المرضیّة والفنائیة، وهي مسؤولة عن سنوات من 
الحیاة المفقودة أكثر مما تُسبّبه معظم األمراض البشریة. لقد ذكرت منظمة الصحة العالمیة ان إصابات 

حركة السیر على الطرق هي السبب األول للوفاة جراء اإلصابات، والسبب الحادي عشر لكافة الوفیات، 
والمساهم التاسع في أعباء المرض حول العالم. هناك مئات األلوف من المصابین إصابات غیر قاتلة 

على الطرق في العالم، البعض منھم ُمعاق بصورة دائمة 17.
سنة 2010، قتل أكثر من ملیون إنسان على طرق العالم. هذا رقم عاٍل غیر مقبول إذ ان إصابات حركة 

السیر على الطرق تشكل عبئاً هائالً على األفراد، الناس والمجتمعات األهلیة كما وعلى االقتصادات 
الوطنیة. إذا استمرت المیول الحالیة، من الملحوظ ان إصابات حركة السیر على الطرق ستكون المساهم 
األكبر الثالث في العبء العالمي لألمراض واإلصابات بحلول سنة 2020 . وفقاً لتقریر الوضع العالمي 

حول سالمة الطرق 2015 ، تشكل حوادث حركة السیر على الطرق سبباً رئیسیاً للوفیات بین الشبان 
والسبب الرئیسي للوفیات بین الذین في سن 21-15.

استناداً إلى استنتاجات من المیول السابقة، تشیر توقعات البنك الدولي انه بین 2000 و2020، قد 
تتراجع الوفیات جراء حركة السیر أكثر بحدود حوالي 30 % في البلدان ذات الدخل العالي، لكنھا قد 
تواصل االزدیاد بصورة كبیرة في البلدان ذات الدخل المتدني أو المتوسط، إذا لم تتخذ تدابیر ُمضادة 

إضافیة لسالمة الطرق.

FEPS 17، جامعة القاهرة )2011(، متوفرة من: 

http://www.feps.edu.eg/en/departments/statistics/graduation/20111/traffic.pdf
18 الصحة في نظرة خاطفة )2009(، مؤشرات المنظمة األوروبیة للتعاون والتنمیة )OECD( متوفر من:

www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/01/06/index.html?contentType=&itemId=%2Fcon-
tent%2Fchapter%2Fhealth_glance-2009-8-en&mimeType=text%2F

19 منظمة الصحة العالمیة، )2015( “تقریر الوضع العالمي حول سالمة الطرق 2015

الشكل 1: “عقد من العمل ألجل سالمة الطرق” للسنوات 2020-2011 15 

عقد من العمل ألجل سالمة الطرق 2011 إلى العام 2020:إنقاذ مالیین األرواح
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تمثل المنطقة العربیة حوالي 83 % من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا )MENA( حیث 
حوادث حركة السیر على الطرق هي السبب الرئیسي الرابع للوفیات؛ لقد بلغ عدد الضحایا 82.000 
إنسان سنة 2010. تشیر اإلحصاءات الحالیة بوضوح إلى ان حوادث الشاحنات التجاریة في المنطقة 

العربیة هي األسوأ وانھا تسبب عدداً أكثر من الوفیات واإلصابات إذا قورنت بالعدد اإلجمالي للحوادث 
التي تسببھا أنواع المركبات األخرى. یثیر هذا الوضع الھواجس الكبیرة، وعلى األخص، ألن الضحایا 

هم أحیاناً كثیرة مستخدمي الطرق غیر الحصینین. شھدت بلدان الشرق األوسط وشمال إفریقیا زیادة 
في معدالت اقتناء المركبات المزودة بمحركات وتوسعاً في شبكات البنى التحتیة للطرق وأخذت حوادث 

السیر حصة متنامیة بالنسبة للوفیات واإلصابات. لقد ُسّمي الشرق األوسط من قِبَل منظمة الصحة 
العالمیة المنطقة التي لدیھا أعلى ُمعّدالت الوفیات جراء حركة السیر على الطرق بین الشبان؛ حتى ان 
المنظمة العالمیة أصدرت إنذاراً بانه ما لم تُتخذ إجراءات عالمیة لقلب هذا المیل، من الُمرجح ان عدد 

الوفیات واإلصابات سوف یرتفع بصورة كبیرة 20.

معدالت منظمة الصحة العالمیة لسنة 2014 ، بالنسبة للوفیات جراء حركة السیر على الطرق لكل 
100.000 نسمة في المنطقة العربیة ُمقدمة في ترتیب تنازلي في الجدول 3 أدناه:

نظراً إلى معدالت الحوادث أعاله، وإذا أخذنا في االعتبار التحدیات المستقبلیة المتوقعة التي تواجه 
المنطقة العربیة، تظل ظروف الطرق في هذه البلدان على مسافة خلف البلدان ذات الطرق األسلم مثل 
السوید والمملكة المتحدة حیث تم إنجاز كّمٍ هائٍل من العمل منذ ان أطلقت األمم المتحدة حملتھا لسالمة 
الطرق سنة 2010. بوضوح، ان مزیداً من العمل ضروري لتحسین شروط السالمة على الطرق في 

المنطقة العربیة.

المعدل البلد المعدل البلد المعدل البلد
17.20 لبنان 25.00 األردن 41.41 العراق
15.34 مصر 23.08 سوریا 38.61 لیبیا
14.92 البحرین 21.83 جیبوتي 33.84 ُعمان
14.43 الكویت 21.80 جنوب السودان 33.75 موریتانیا
13.33 قطر 21.65 الصومال 32.52 جزر القمر
11.70 اإلمارات 

العربیة المتحدة
19.98 المغرب 31.63 الیمن

19.11 الجزائر 31.13 السودان
18.61 تونس 25.33 المملكة العربیة 

السعودیة

الجدول 3: معدالت الوفيات جراء حركة السير على الطرق لكل 100.000 إنسان في 
المنطقة العربية

 ،MENA دیبان بوظ( )البنك الدولي( )2013(. إصابات حركة السیر على الطرق: أزمة الصحة العامة في( Dipan Bose ،20  سعید دحداح

www.siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN111.pdf :متوفر من
21  متوسط العمر المتوقع في العالم، )2014(. متوفر من:

www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country
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كما ذُكر سابقاً، ال تزال حوادث الشاحنات التجاریة األسوأ وینتج عنھا مزید من الوفیات واإلصابات إذا 
ما قورنت بحوادث األنواع األخرى من المركبات. یختلف سائقو الشاحنات عن السائقین غیر المھنیین 

في عدة أوجه؛ إنھم یقطعون سنویاً مسافات أكبر باألمیال ومھام قیادة تتطلب براعة أكثر. انھم معرضون 
أحیاناً كثیرة إلى السفر ساعات طویلة، وهذا عنصر قد یسبب لھم إظھار مزید من التعب والعدوانیة. 

لكن، بعد عدة سنوات من القیادة المھنیة، یُطّورون سیطرة أعلى على كل من استخدام المركبة والطریق، 
غیر ان التقدیر المفرط لتلك المھارات قد یشجعھم على التعرض لمزید من المخاطر؛ وبالتالي یتورطون 

على األرجح في عدد أكبر من حوادث السیر.  

رداً على هذه الوقائع واألرقام المقلقة، تُركز الدراسة الحالیة على أثر التدریب المھني على تحسین أداء 
السائقین التجاریین/الشحن؛ لذلك، یتوقع ان تساعد نتائج الدراسة في تعزیز سالمة حركة السیر على 

الطرق وفي تقدیم مكاسب الفعالیة لشركات النقل.

2-2  الدراسات الدولية
2-2-1  التكلفة االجتماعية - االقتصادية لحوادث حركة السير على الطرق

تفرض الحوادث على الطرق تكالیف مالیة واقتصادیة غیر ملموسة على المجتمع. تشمل هذه التكالیف 
أحیاناً كثیرة جودة ُمخفضة للحیاة، انتاجیة ُمخفّضة وتكالیف طبیة وموارد أخرى.

تُقدر التكلفة السنویة للحوادث في العالم بـ 518 بلیون دوالر أمیركي؛ أو ما بین %1 و %3 من 
إجمالي الناتج المحلي حسب البلد، وهي خسارة كبیرة للمجتمع ككل. تمثل الخسائر في البلدان النامیة 

لغایة 65 بلیون دوالر، أو أكثر من إجمالي أموال المساعدات التي تستلمھا من المانحین الثنائیي الجانب 
أو المتعددي الجوانب. لیست الحوادث سحب لألموال الطائلة بالنسبة للبلدان فحسب، بل تطرح أیضاً 

مشاكل اجتماعیة - اقتصادیة كذلك . على سبیل التوضیح، نذكر هذه األمثلة:
التكلفة االجتماعیة لحوادث حركة السیر على الطرق یمكن ان تكون حوالي 3 بالمئة من إجمالي  أ ( 

الناتج المحلي للبلدان اآلسیویة بما فیھا الھند23 .
قّدرت المفوضیة األوروبیة )2010( التكلفة االجتماعیة - االقتصادیة لإلصابات القاتلة، الخطرة،  ب ( 

والبسیطة، ]مع األخذ في االعتبار العناصر غیر المحسوسة[، بحوالي 2 % من إجمالي الدخل 
المحلي لبلدان االتحاد األوروبي - حوالي 180 بلیون یورو، أي ُضعفي الموازنة السنویة لالتحاد 

األوروبي 24.

22 الكتاب األبیض )2011( "تحلیل مردودیة االستثمارات  لسالمة الطرق لتحقیق النقل الطرقي المستدام. متوفر من: 

http://docplayer.net/9320377-White-paper-making-the-business-case-for-road-safety-investment-to-ac-
hieve-sustainable-road-mobility.html

www. :23  األمم المتحدة، مركز التنمیة اإلقلیمیة )2014(. أثر حوادث حركة السیر على الطرق في آسیا: تقییم إنساني واقتصادي. متوفر من

uncrd.or.jp/content/documents/21588EST-P4-BGP_Mohan.pdf
24  المفوضیة األوروبیة، )2010(. التكالیف االجتماعیة - االقتصادیة وقیمة المنع. متوفر من:



مراجعة األدبيات الفصل 2

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 29  28 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

ج( لقد قُدّرت التكلفة االجتماعیة لحوادث الطرق في أسترالیا  لسنة 252006  بـ 17,85 بلیون دوالر 
سنة 2006 )1,7 % من إجمالي الناتج المحلي(. مثلت الخسائر البشریة %61,5 من تكلفة 

الحوادث. لقد قّدرت الحوادث الفتاكة بـ 3,87 بلیون دوالر؛ وإصابات الحوادث بـ 9,61 بلیون، 
وأضرار الممتلكات بـ 4,36 بلیون. كانت أكبر التكالیف الفردیة الخسائر التي أصابت أماكن 
العمل واألُسر، )5,69 بلیون(، تكالیف تصلیح المركبات بـ )4,23 بلیون(، والتكالیف غیر 

المالیة بـ )1,86 بلیون( والتكالیف ذات الصلة باإلعاقة بـ )1,77 بلیون(.
   )NHTSA( قّدر تقریر اإلدارة القومیة األمیركیة لسالمة حركة السیر على الطرق السریعة  )د
التكالیف االقتصادیة لـ  RTCs سنة 2010 بـ 242 بلیون دوالر. لقد مثلت تكلفة الـ 242 

بلیون دوالر لحوادث المركبات المجھزة بمحركات ما یساوي قرابة 784 دوالر لكل فرد من الـ 
308,7 ملیون نسمة الذین یعیشون في الوالیات المتحدة؛ أو %1,6 من إجمالي الناتج المحلي.
في مارس 2016، نشرت وزارة النقل في نیوزیلندا دراسة  قّدرت التكلفة االجتماعیة لحوادث  هـ( 

الطرق ولإلصابات خالل 2015. قّدرت الدراسة التكلفة االجتماعیة المتوسطة بـ 4.709.000 
دوالر نیوزیلندي لكل حادث ُمھلك؛ و بـ 900.000 دوالر عن كل حادث خطیر؛ و 95.000 

دوالر عن كل حادث بسیط. إجمالي التكلفة االجتماعیة إلصابات حوادث المركبات المجھزة 
بمحركات سنة 2014 قّدرت بـ 3,47 بلیون دوالر ، باستخدام أسعار 2015.

2.2.2. التكلفة االجتماعية المعزّوة إلى حوادث الشاحنات التي سبّبها سائقو الشاحنات
یقول معھد أبحاث النقل بجامعة میشیغان - معھد رائد في األبحاث المتعلقة بحوادث الشاحنات - ان 
الجمعیة األمیركیة للنقل بالشاحنات )ATA( درست 8,309 حادث قاتل بین سیارات وشاحنات في 

محاولة لتحدید األسباب، وتبیّن ان سائقي السیارات كانوا المخطئین في 81 % من األوقات بالمقارنة مع 
27 % لسائقي الشاحنات 28.

في مارس 2013، نشرت وزارة النقل األمیركیة تقریراً  أظھر ان التكلفة المتوسطة المقدرة لحوادث 
المركبات التجاریة المجھزة بمحركات )CMV( خالل الفترة الزمنیة بین 2009 و 2011 كانت 37 
بلیون دوالر بالنسبة للحوادث القاتلة، 29,7 بلیون دوالر للحوادث المسببة إلصابات، و 16,7 بلیون 

دوالر فقط للممتلكات المتضررة من الحوادث.

www.ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/postimpact/the_problem_road_traffic_in-
jury_consequences/socio_economic_costs_and_the_value_of_prevention.htm

)2010(. "التكلفة االجتماعیة لحوادث الطرق".  متوفر من:   ,Tim Risbey , Mark Cregan, and Hema De Silva   25

www.atrf.info/papers/2010/2010_Risbey_Cregan_deSilva.pdf
26   اإلدارة القومیة األمیركیة لسالمة حركة السیر على الطرق السریعة )NHTSA( )2015(. األثر االقتصادي واالجتماعي لحوادث المركبات 

www-nrd.nhtsa.dot.gov/pubs/812013.pdf :المجھزة بمحركات، 2010 )ُمعّدل(. متوفر من
27   وزارة النقل )نیوزیلندا(، مارس 2016، التكلفة االجتماعیة لحوادث وإصابات الطرق، 2015  ُمحّدث.

www.ccjdigi- :ان 80 بالمئة من حوادث السیارات - الشاحنات سبّبھا سائقو السیارات. متوفر من ATA 2013( . یقول تقریر( ،CCJ   28

/tal.com/80-percent-of-car-truck-crashes-caused-by-car-drivers-ata-report-says
www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa. :29    وزارة النقل األمیركیة، )2013(. وقائع المركبات التجاریة المجھزة بمحركات. متوفر من

dot.gov/files/docs/Commercial_Motor_Vechicle_Facts_March_2013.pdf
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3.2.2 تكلفة االصطدامات بالنسبة لملتزمي النقل
على الرغم من أهمیته الكبرى بالنسبة لمعظم االقتصادات في العالم، یواجه النقل الطرقي التحّدیین 

التؤامین الرئیسیین المتمثلین بالنقص في السائقین الماهرین والُمدّربین جیداً وغیاب التدابیر المناسبة 
لتحسین سالمة الطرق . النقص في السائقین الماهرین والمدربین جیداً في هذا القطاع له آثار هائلة 

تحد من النمو االقتصادي لھذا القطاع الحیوي، ویفرض أیضاً عدة تحدیات على ُمتعھدي النقل الطرقي 
التجاریین عند توظیفھم سائقین ُجدد ألنه علیھم، في العدید من الحاالت، توظیف سائقین ذوي مھارات 

ُمتدنیة ألغراض النقل والتسلیم. لھذا الوضع تداعیات مباشرة على سالمة الطرق كما وعلى األداء 
االقتصادي للبلدان . كانت هذه األسباب، أحیاناً كثیرة مرتبطة مباشرة بجزء هام من الحوادث على 

الطرق في أجزاء مختلفة من العالم.

تفرض حوادث الطرق التجاریة في معظم األحیان أعباء مالیة على مؤسسات األعمال )ُمتعھدي النقل( 
أكبر من تلك المذكورة عادة. حادث المركبة التجاریة قد ینتج عنه خسارة في الطلبات، هبوط في ثقة 

الزبائن، تدمیر المركبة أو سحبھا من الطریق ألجل التصلیح، التعطیل المؤقت لسائقین أساسیین، وسمعة 
أدنى للشركة، خسارة أیام العمل جراء إصابة السائق، وتكالیف إعادة برمجة العمل، وتكالیف التحقیقات 
والتكالیف اإلداریة . یمكن تصنیف هذه التكالیف في نوعین - التكالیف الظاهرة للعین والتكالیف والخفیّة.

التكالیف الظاهرة لحوادث الشاحنات هي:
تضرر البضائع  •
تضرر المركبة  •
التكالیف الطبیة  •

األجور المدفوعة للسائقین المتورطین في حادث  •
خسارة الدخل  •

التكالیف اإلداریة  •
تكلفة توظیف أو تدریب سائقین بُدالء  •

تكلفة زیادة أقساط التأمین  •
تكالیف سحب المركبة  •

خزن المركبات المتضررة  •
التكالیف الخفیة لحوادث الشاحنات هي:

خسارة الزبائن أو العمالء  •
خسارة وقت العمل  •

30   األفكار العامة، إنك.، )2005(. نقص سائقي الشاحنات في الوالیات المتحدة: تحالیل وتوقعات. أعّدت للجمعیة األمیركیة للنقل بالشاحنات، 

مایو 2005.
www.osha. :31    الوكالة األوروبیة للسالمة والصحة في العمل )2011(. إدارة المخاطر بالنسبة للسائقین في النقل الطرقي. متوفر من

europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN
32    الوكالة األوروبیة للسالمة والصحة في العمل )2010(. مراجعة للحوادث واإلصابات العائدة لسائقي النقل الطرقي.



مراجعة األدبيات الفصل 2

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 31  30 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

توقف المركبة المتضررة عن العمل  •
االستھالك الُمتسارع للمركبة المتضررة  •

التكالیف المتزایدة للعالقات العامة  •

شرح مقال نشره مؤخراً ِجّف روّس  انه إذا أخذ ُمتعّھد للنقل التكلفة المتوسطة لكل حادث شاحنة، التي 
هي 148.279 دوالر كما أعطته اإلدارة الفدرالیة لسالمة الناقالت المجھزة بمحرك، فان علیه ان یأخذ 
دخالً إضافیاً من 7.413.950 دوالر لدفع تكالیف الحادث، على افتراض ان متوسط هامش الربح هو 

2 %. ان مبلغ الدخل المطلوب لدفع التكالیف یختلف عكسیاً بالنسبة لھامش الربح. عالوة على ذلك، 
تكلفة حادث الشاحنة مع إصابات قاتلة هي أعلى بكثیر وقد تصل لغایة 7.633.600 دوالر.

تبقى تكلفة حادث الشاحنات تكلفة قابلة للسیطرة لكنھا قادرة على التأثیر مباشرة على أرباح الشركة. 
عندما تصبح المنافسة شدیدة، وعندما تكون هوامش الربح ضیّقة، تصبح القدرة على السیطرة على 

الحوادث هامة للغایة. ان قیمة مبادرات السالمة للسائق تكمن في كونھا ستثمر تخفیضات ملموسة في 
تكالیف الحوادث واإلصابات، وبالتالي سوف ینتُج عنھا اقتصاد هام من المال لدعم أرباح الشركة 34.

العدید من الشركات المتعھدة النقل ال تأخذ في االعتبار هذه الوقائع عندما تفكر بالحوادث التي تتورط 
فیھا المركبات التجاریة. غیر ان هذه التكالیف یمكن ان تُسبِّب لمتعھد النقل إعالن إفالسه جّراء حادث 

ارتكبه احد سائقیه.  

4.2.2 أسباب حوادث الشاحنات
1.4.2.2 نسبة الحوادث المنسوبة إلى الخطأ البشري

لقد أظھرت الدراسات ان الخطأ البشري هو السبب الرئیسي للحوادث المشاركة فیھا الشاحنات؛ تذكر 
تقاریر األدبیات ان العامل البشري الذي یشمل كل من سلوك السائق ومھارات السائق الضعیفة هو 

العامل الحیوي السائد أكثر في حوادث حركة السیر.

النتائج التي توصلت إلیھا الدراسات األساسیة في هذا المیدان ُملخصة في الجدول 4 أدناه:

33    ِجّف روّس، )2015(. "كم یُكلف حادث الشاحنات الشركة؟". متوفر من: 

www.cashort.com/blog/transportation-how-much-does-a-truck-accident-cost
www.aatruckinsurance. :34    كریستینا تومبسون، )2015(. "كم سیكلفكم حادث الشاحنات التجاریة فعالً؟" متوفر من

/com/2015/07/02/what-will-a-commercial-truck-accident-really-cost-you
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Bryant Walter Smith   35،)2013(، "الخطأ البشري كسبب لحوادث المركبات". متوفر من: 

http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/human-error-cause-vehicle-crashes
36   مجلس أبحاث النقل )TRB( . )2007(  لجنة سالمة الشاحنات والباصات(. مجال البحث عن سالمة الشاحنات والباصات، مایو 2007.

الجدول 4: النتائج التي توّصلت إليها الدراسات األساسية حول األسباب الرئيسية لحوادث
               الشاحنات التجارية

النتائج التي تم التوصل إليها عنوان الدراسة

 لقد ُصنفّت األخطاء ومقدار القصور البشري كاألسباب 
الواضحة أو المحتملة في 90-93% من حوادث المركبات 

المجھزة بمحركات.
 ذكرت دراسة أمیركیة نشرت سنة 2001، ان الخطأ السلوكي 

للسائق سبّب لغایة 99% من الحوادث التي أُجریت بشأنھا 
تحقیقات.

الخطأ البشري كسبب لحوادث 
الشاحنات35  

 معظم حوادث الشاحنات/السیارات تسبّبھا نفس أخطاء وسوء 
تصرفات السائق التي تُسبب الحوادث على العموم. 

 أعمال القیادة غیر السالمة التي تُفضي إلى حوادث السیارات 
- الشاحنات الُممیتة مساویة على األرجح لتلك التي تفضي إلى 

حوادث السیارات - السیارات الُممیتة.

مجال البحث حول سالمة 
الشاحنات والباصات36

 87% من حوادث الطرق الُمسببة من السائقین التجاریین تعود 
إلى سوء تقدیر الوضع بصورة صحیحة أو إلى قرارات القیادة 

الردیئة.

دراسة ُمسببات حوادث الشاحنات 
)LTCCS( الكبیرة

 السبب الرئیسي للحوادث مرتبط بالخطأ البشري في %85.2
 من الحاالت التي جرى التحقیق بشأنھا.

مالدراسة األوروبیة لمسببات 
حوادث الشاحنات لـ  ETAC في 

دراسة4 

تحصل حوادث السیر ألسباب مختلفة، لكنھا مسببة بصورة رئیسیة جراء فشل السائق في التقید بالقوانین 
النظامیة، وفي اعتبار المشاة واالعتراف بالتصرفات الخطرة. ویمكن ان یكون سببھا معرفة السائق غیر 
الكافیة ذلك ان معظم السائقین یكتسبون معرفتھم عبر التجارب. وهكذا، فان أیة أوضاع جدیدة یتعرض 
لھا السائقون قد تُفضي إلى حوادث. عالوة على ذلك، تخلّف السائق عن التعرف على الخطر، والتفكیر 

غیر المالئم و/أو عادات القیادة الخاطئة قد تزید كلھا من احتماالت الحوادث الممیتة. یمكن ان یشمل خطأ 
السائق التجاري أي شيء یمنع السائق من التقدیر المناسب، ردة الفعل أو الحكم على الوضع. ویمكن ان 

یشمل هذا التحدث على الھاتف الخلیوي، والكتابة وهو یقود، اإلسراع، الرؤیة الردیئة، النقاط العمیاء، 
القیادة في الوقت الذي هو ثمل أو یتناول بعض األدویة، القیادة مع نوم قلیل جداً، الخ... هذه األعمال قد 

تُفضي إلى نتائج كارثیة.

5
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2.4.2.2 نسبة حوادث الشاحنات المنسوبة إلى سائقي الشاحنات
ضمن سیاق النقل التجاري، أظھرت عدة دراسات ان قسماً كبیراً من وفیات حوادث الطرق المذكورة في 

أنحاء مختلفة من العالم تعني الناس الذین كانوا یقودون في طریقھم  للعمل. على سبیل المثال، َخلُصت 
دراسة أجراها المجلس األوروبي لسالمة النقل  ان أكثر من ثلث الوفیات في أوروبا حصلت خالل القیادة 

إلى - ومن - العمل كنتیجة لحوادث الطرق؛ وذكرت أرقام مشابھة في الوالیات المتحدة 38.

في المملكة المتحدة، أغلبیة مركبات صناعة الشحن تمتلكھا منظمات تجاریة. یشكل سائقو هذه المركبات 
جزءاً هاماً من اعداد السائقین في البالد، ومن الُمعتقد انھم یساهمون في الوفیات المسببة بحوادث الطرق. 

أعلن ِلیّن ولوكوود )Lynn and Lockwood(   في مسحھما حول سائقي المركبات التي تمتلكھا 
المنظمات التجاریة ان للسائقین التجاریین هؤالء مسؤولیة أكبر من مسؤولیة السائقین الیومیین اآلخرین. 
على صعید أكثر دقة، أّكد داونز )Downs( وآخرون  ان سائقي المركبات التجاریة مسؤولون عن عدد 
أكبر من الحوادث حتى عندما تؤخذ المسافات باألمیال المقطوعة والدیمغرافیات في الحسبان؛ ان هؤالء 

السائقین مسؤولون على األرجح بنسبة 29% عن الحوادث بالمقارنة من السائقین العادیین.

النتیجة أعاله متناغمة مع النتائج التي تم التوصل إلیھا والتي ذكرت في نشرة مجلس أبحاث النقل 
)TRB( في الوالیات المتحدة حیث تترافق الشاحنات الكبیرة مع قسم كبیر من حوادث حركة السیر 
االجمالیة الممیتة بمعدل 11.7 لسنة 2003 وحدها. وذكرت النشرة أیضاً ان السائقین التجاریین في 

الوالیات المتحدة یعیشون وفیات ذات صلة بالوظیفة أكثر من أیة مھنة أخرى.

وَخلُصت ETAC أیضاً إلى ان 25 % من RTCs العائدة إلى الخطأ البشري معزّوة إلى أخطاء سائقي 
الشاحنات.

3.4.2.2 األسباب الرئيسية لحوادث الشاحنات التي يُسببها سائقو الشاحنات
النتائج التي توصلت إلیھا الدراسات المذكورة أعاله والمتعلقة بأسباب حوادث الشاحنات التي یسببھا 

سائقو الشاحنات ملخصة في الجدول 5 أدناه:

37    سالمة النقل األوروبي/ )2010(؟ حفض مخاطر سالمة الطرق للقیادة من أجل العمل وللعمل في ورقة موقف EU.ETSC، فبرایر

.2010  ،ETSC ،2010 
Murray W. )2007    38( سالمة الطرق المھنیة حول العالم )WORS( مشروع مراجعة. المعھد الوطني للسالمة والصحة المھنیة.

Lynn P    39. و Lockwood C،)1998(. مسؤولیة سائقي سیارات الشركات عن الحوادث. تقریر TRL 317. مختبر أبحاث النقل.

Downs C G, Keigan M, Maycock G and Grayson G B.    40.,، )1999()1999(. سالمة سائقي أساطیل السیارات: 

مراجعة، تقریر TRL. 390 مختبر أبحاث النقل.

39

40
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Sunanda Dissanayake and Nishitha Bezwada )2010( 41. "الصفات الُممیزة واألسباب المساهمة ذات العالقة بحوادث

 الشاحنات الكبیرة )المرحلة 1( - الحوادث الُممیتة"، مركز النقل لوسط أمیركا وجامعة نبراسكا - لنكولن، یونیو 2010.

الجدول 5: النتائج التي توصلت إليها الدراسات األساسية المتعلقة بأسباب حوادث الشاحنات التي 
يسببها سائقو الشاحنات

النتائج التي تم التوصل إليها عنوان الدراسة
- أخطاء السائقین الخمسة التي تشكل 65 % من الحوادث الممیتة 

لكل من السیارات - السیارات والسیارات - الشاحنات كانت:
 التخلف عن البقاء في الممرات

 التخلف عن ترك المجال ألحقیة المرور
 القیادة البالغة السرعة بالنسبة للظروف أو في تجاوز السرعة  

المسموحة المعلنة.
 التخلف عن إطاعة أجھزة وقوانین الرقابة على حركة السیر، و

 قلة االنتباه

مجال البحث37 عن سالمة 
الشاحنات والباصات  

- َعزت الدراسة ثالثة أنواع كبرى لألحداث الحرجة إلى الشاحنات 
الكبیرة كاآلتي:

32%: القیادة خارج ممرات السفر.
29%: فقدان السیطرة على المركبة.

22%: التصادم مع مؤخرة مركبة أخرى.

- العامل الرئیسي للحوادث المتورطة فیھا شاحنات كبیرة كان 
أخطاء سائقي الشاحنات في 48 % من كافة الحوادث التي تم 

التحقیق بشأنھا. من أصل 48 % حادث، ُصنّفت أخطاء السائق 
كاآلتي: أخطاء السائق كاآلتي:

 أخطاء التعرف 16 %،
أخطاء القرار  21 %،
 أخطاء األداء  5 %، 

 سوء أداء السائق  6 %.

دراسة ُمسببات حوادث الشاحنات 
5 )LTCCS(  الكبیرة

- األسباب األولى الرئیسیة للحوادث بین الشاحنات التجاریة 
ومستخدمي الطرق اآلخرین هي:

 السرعة غیر المتكیفة بالنسبة للوضع،
 التخلف عن احترام قواعد نقاط التقاطع،

 المناورة غیر المالئمة عند تغییر الممرات.

الدراسة األوروبیة لُمسببات 
4 ETAC  حوادث الشاحنات لـ

- أخطاء السائق الخمسة األولى في حوادث الشاحنات التي تم 
التحقیق بشأنھا كانت:
 المتابعة غیر المناسبة.

 استخدام الھاتف الخلیوي أثناء القیادة.
 التغییر الشاذ للممرات

 المركبة المتوقفة أو غیر المراقبة
 االجتیاز مع مسافة غیر كافیة أو غیر مناسبة.

الصفات الُممیزة واألسباب 
المساهمة ذات العالقة بحوادث 

الشاحنات الكبیرة )المرحلة 1( - 
الحوادث الُممیتة 41 
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5.5.2  تدريب سائقي الشاحنات
1.5.2.2 أثر التدريب على أداء السالمة

برهن تدریب السائقین انه أحد أكثر المواضیع المثیرة للجدل بالنسبة لسالمة الطرق ألكثر من نصف 
Televerket قرن. لقد َخلُصت مراجعة نشرت سنة 1996 - دراسة لشركة الھاتف السویدیة تِلیفركت

انه ال وجود ألدلة تقول ان التدریب السابق لإلجازة له أي أثر قابل للقیاس على مخاطر الحوادث، كما ان 
العدید من التقاریر حول فعالیة التدریب ما بعد اإلجازة هي حكائیة إلى حّد كبیر. في هذه التجربة. لكن 

في إحدى التجارب، تم إجراء أربعة تدّخالت )تدریب السائقین، مناقشات المجموعات، حمالت التوعیة، 
والعالوات للقیادة الخالیة من الحوادث(؛ لقد تمت مقارنة معدالت الحوادث والتكالیف لفترة زمنیة من 

سنتین لما قبل ولما بعد التدخالت. أظھرت النتائج بالنسبة لمجموعة تدریب السائقین انخفاضاً هاماً 
إحصائیاً بنسبة 40 % في معدالت الحوادث بعد التدریب .

سنة 2004، نشر مجلس أبحاث النقل األمیركي، والمجلس القومي لألبحاث واإلدارة الفدرالیة لسالمة 
الناقالت المجھزة بمحركات تألیفاً -synthesis- حول تدریب سائقي المركبات التجاریة المجھزة 

بمحركات قائم على األدبیات المتاحة  وعلى مسحٍ للمنظمات ذات الصلة بالموضوع. وذكروا النتائج 
التالیة:

في تقییم الحوادث بین 1981 و 1985، مع استخدام النظام القومي لتحلیل اختیار العیّنات   
)NASS(، ُوجد ان 42 % فقط من سائقي الشاحنات المتورطین في حوادث قد تلقوا التدریب.
في مسح لسنة 1987، 23 % فقط من أصل 1,762 سائق للشاحنات تلقوا تدریباً رسمیاً قبل   

أن یصبحوا سائقین مھنیین.
وجد مكتب تقییم التكنولوجیا ان السائقین غیر المدربین متورطون أكثر في الحوادث الُممیتة؛ وان   

42 % من سائقي الشاحنات الكبیرة الذین كانوا متورطین في كافة حوادث الشاحنات قد تلقوا 
تدریباً، وان 26 % فقط من السائقین المتورطین في حوادث ُممیتة قد خضعوا للتدریب.

برامج التدریب التي تشتمل على إعادة إجراء امتحانات دوریة وبرامج تعلیمیة إلنعاش الذاكرة   
كانت فعالة في خفض معدالت الحوادث. ممارسة شركة UPS’s إلعادة التدریب الدوري كانت 

مثاالً جیّداً. یرافق ُمدّربو UPS سائقیھم أربع مرات كل سنة، مستخدمین قائمة من 120 بنداً 
لتحدید إذا كان السائق قد طور عادات سیئة. إعادة التدریب مقدمة للسائقین استناداً إلى القائمة. 
إعادة التدریب هذه إلزامیة أیضاً إذا كان السائق متورطاً في حادث كان من الممكن تجنبّه. سنة 

1986، كان ُمعّدل الحوادث لدى UPS بالكاد ِعشر معُدل صناعة الناقالت المجھزة بمحركات 
ككل داخل الوالیات المتحدة األمیركیة .

Graham B Grayson and Shaun Helman    42.2011  "سالمة الطرق ذات العالقة بالعمل - مراجعة نظامیة لألدبیات حول فعالیة 

التدخالت"، IOSH، سبتمبر 2011.
43    مجلس أبحاث النقل، )2004(. "تدریب سائقي المركبات التجاریة المجھزة بمحركات"، تركیب 5. متوفر من:

ww.onlinepubs.trb.org/onlinepubs/ctbssp/ctbssp_syn_5.pdf 
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زعمت وثیقة للجمعیة األوروبیة لنقل المواد الكیماویة لسنة 442013  ان تدریب سائقي الشحن كان 
العامل الرئیسي الذي ساعد في التوصل إلى خفض عدد حوادث مركبات الشحن على الطرق عبر التنفیذ 
األوسع لبرنامج "السالمة القائمة على السلوك" )BBS(، ویواصل المؤلفون القول ان التدریب سیُفضي 

إلى خفض الحوادث/األحداث العرضیة، استھالك الوقود، االنبعاثات، تكالیف الصیانة، أقساط التأمین. 
أوصت هذه الخطوط اإلرشادیة ان تواتر التدریب یجب ان یكون مرة كل سنة إلى خمس سنوات وفقاً 

لمراجعات األداء السنوي لكل سائق فردي.

دور تعَب السائق في سالمة القیادة دور ُمعقّد على األخص في قطاع النقل الطرقي التجاري. لقد قاست 
دراسة تُقیّم أثر تدریب السائقین كتدبیر مضاد للتعب، نتائج تدریب 70 سائق لشاحنات ثقیلة وتوّسلت 

وجھات النظر حول فائدة التدریب 1-26 شھراً بعد التدریب األولي. لقد ذكر 47 % من السائقین 
المشاركین انھم غیّروا استراتیجیات تعاملھم مع التعب في حیاتھم الخاصة وذكر 49 % منھم تغییر 

االستراتیجیات التي مارسوها في العمل. ویبدو ان تدریب السائقین أثبت انه مفید ألجل تطویر ثقافة إدارة 
 ”NAFMP“ التعب على المستوى التنظیمي . في هذا السیاق، یُقدم برنامج "إدارة التعب لشمال أمیركا

برنامجاً تفاعلیاً، تعلیمیاً وتدریبیاً قائماً على االنترنت، ُمطّور للتعلیم حول العوامل التي تساهم في 
التعب وأثره على األداء؛ المواد مصممة لالستخدام من قِبَل ُمتعھدي الشحن من كل األحجام في أمیركا 

الشمالیة46 .

كمبادرة لتحسین سالمة الطرق السریعة، أنتجت اإلدارة الفدرالیة األمیركیة لسالمة الناقالت الُمجھزة 
بمحركات )FMCSA(  سنة 2009 دلیالً یُقدم المساعدة التعلیمیة والتقنیة لصناعة الناقالت المجھزة 

FM- )بمحركات ویُعطي اإلرشاد األساسي حول القوانین النظامیة الفدرالیة للناقالت المجھزة بمحركات 
CSRs(. یسلط الدلیل الضوء على متطلبات تدریب السائقین، وباألخص بالنسبة للسائقین المؤهلین 

لحمل إجازة السائق التجاري.

48PRAISE  هو مشروع آخر ُممّول شراكة من قِبَل المفوضیة األوروبیة وُمنفذ من قِبَل "المجلس 
األوروبي لسالمة النقل-ETSC". هذا المشروع ُمركز على منع حوادث وإصابات الطرق ألجل سالمة 

الموظفین.  قَدم قسم في التقریر نشر في فبرایر 2010 كیف یمكن لتقییم السائق للمخاطر وتدریبه ان 
یؤثرا على العمل المتعلق بسالمة الطرق.

ECTA & Cefic )2008(    44. “الخطوط االرشادیة للسالمة القائمة على السلوك لتدریب السائقین والقیادة السلیمة لمركبات الشحن الطرقي” 

نوفمبر 2013.
Philippa H. Gander  45 وآخرون، )2005(. "تقییم تدریب السائق كتدبیر مقاوم للتعب"، جزء أبحاث النقل، المجلد 8، العدد 1، ینایر 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847805000033 :2005، ص ص 47-58: متوفر من
46  وزارة النقل األمیركیة، )2014(. “البرنامج األمیركي الشمالي إلدارة التعب، NAFMP:، متوفر من: 

www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/North%20American%20Fatigue%20Manage-
ment%20Program%20%28NAFMP%29.pdf

47  اإلدارة الفدرالیة لسالمة الناقالت المجھزة بمحركات، )2009(. “دلیل الناقالت المجھزة بمحركات لتحسین سالمة الطرق السریعة”، دیسمبر 

.2009
PRAISE 48 )2009(“منع حوادث وإصابات الطرق بالنسبة لسالمة الموظفین”، فبرایر 2010. متوفر من: 

 www.etsc.eu/wp-content/uploads/PRAISE-Report-2.pdf
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لقد توّصلت دراسة في أكتوبر 492014  استكشفت أثر إطار العمل التشریعي في االتحاد األوروبي على 
السائقین المھنیین إلى االستنتاجات التالیة:

الخطأ البشري هو السبب الرئیسي لحوادث السیر وان الحّد األدنى من التدریب )التعرف على   .1
الخطر( قد یكون له آثار إیجابیة محتملة على سالمة الطرق.

الفوائد المحتملة من 7.424 ملیون یورو إلى 10.740 ملیون یورو في السنة على شكل تكالیف   .2
ُمخفضة لحوادث السیر، واالستخدام الُمخفض للوقود واالنبعاثات الُمخفضة سوف تفوق التكالیف 

.)EC, 2003/59/EC/2005/36 ،ًالمتصلة بتنفیذ التوجیھات )مثال

تعطي أجھزة المحاكاة متعھدي النقل القدرة على تقدیم تشكیلة منوعة من التمارین التدریبیة لسائقي 
الشاحنات. لقد أصدر المعھد األمیركي ألبحاث النقل كتاباً أبیضاً لألبحاث  یدرس آثار أجھزة المحاكاة 

على السالمة بالنسبة للتدریب، لقد أوحت النتائج األولیة للتدریب الالحق لمدة 6 أشھر ان السائقین الذین 
تلقوا التدریب على أجھزة المحاكاة لدیھم عدد أقل من أحداث السالمة العرضیة.

2.5.2.2 أثر التدريب على أداء الشركات
 Wasser Werke-HWW ِمثال شركة األشغال األلمانیة بمدینة هامبورغ PRAISE ذكر  
)موردو میاه( حیث تراجع استھالك الوقود بنسبة 6,2 %، كما هبطت مطالب األطراف الثالثة 

بخصوص المسؤولیة بنسبة 21،7 %، وتراجعت مطالب األضرار الخاصة بنسبة 34% 
بعد أن أجرت الشركة برامج التدریب المھني لسائقیھا. على مستوى متعھّدي النقل، التوفیر 

المحتمل محدود بالتوفیر في الوقود، التأمین والصیانة بسبب العدد األقل من الحوادث. التوفیر في 
االستھالك المخفض للوقود قُّدر بـ 1.119 یورو إلى 1.905 یورو لكل سائق كل سنة.

على غرار المعھد األمیركي ألبحاث النقل )ATRI(51 ، وجدت دراسة أجرتھا المفوضیة   
األوروبیة ان برنامج تدریب السائق لیوم واحد قد ینتج عنه زیادة في فعالیة الوقود من خمسة 

بالمئة. عالوة على ذلك، وجد باحثون كندیون ان الجمع بین تدریب سائقي الشاحنات والمراقبة 
المتواصلة للسائقین )رصد( ینتج عنه زیادة 10 % من فعالیة الوقود.

األساطیل ذات معدالت الحوادث واألحداث العرضیة األقل تعزز الصورة العامة للشركة.   
األحداث العرضیة األقل، والصورة األفضل یمكن أن تُفضي إلى مستویات خدمة متزایدة 

للزبائن، ورضى العمالء، ما دام الزبائن یفضلون التعامل مع شركات األعمال التي لدیھا ناقالت 
مجھزة بمحركات وتشجع سجالت السالمة األفضل 52.

Panteia    49، )2014(. "تقریر دراسة تقییم الحق حول فعالیة وتحسین إطار العمل التشریعي لالتحاد األوروبي حول تدریب السائقین 

المھنیین"، أكتوبر 2014.
www. :آثار السالمة لتدریب السائقین على جھاز المحاكاة. متوفر من ATRI 50    المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2014(. تدرس أبحاث

/atri-online.org/2014/02/12/atri-research-examines-safety-impacts-of-driver-simulator-training
51    المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2004(. دور سائقي الشاحنات في االستدامة. متوفر من:

 /www.atri-online.org/sustainable-driving-practices 
52    مركز االنترنت والمجتمع، )2013(. الخطأ البشري كسبب لحوادث المركبات. متوفر من:

www.vehicleservicepros.com/article/12126520/five-ways-newer-trucks-can-impactsafety-and-impro-
ve-the-bottom-line

(2005/36/EC, 2003/59/EC)
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3.5.2.2 توصيات حول تنفيذ التدريب
هدف التوجیه  EC/59/2003 إلى رفع المعاییر للسائقین الجدد والحفاظ على وتعزیز الكفاءة المھنیة 

للسائقین القائمین للشاحنات والباصات في كافة أنحاء االتحاد األوروبي عبر التحدیث المتواصل 
لقدراتھم؛ جاء هذا كجزء من الجھد العام لزیادة السالمة على الطرق األوروبیة ولتحدید متطلبات التأهیل 

والتدریب للسائقین المھنیین.

التوصیة الكبرى األخرى لدراسةETAC   4 المتعلقة بسائقي الشاحنات هي زیادة تجارب القیادة عن 
طریق التدریب المنشط للذاكرة )التخلي عن العادات القدیمة والسیئة(.

على نحو مماثل، شّددت 53Advanced ، وهي دراسة مدعومة  من المفوضیة األوروبیة، على أهمیة 
امتالك استمارة مثالیة لتدریب السائقین تعالج السلوك، المعرفة والمھارات، وهي عوامل تزید المخاطر 
والطرق الجدیدة التي تجعل السائقین یفكرون بأنفسھم )التقییم الذاتي(. ینبغي أن یحصل هذا من خالل 

إدخال برنامج "تدریب نوعي" رسمي أكثر للتدریب بعد اإلجازة.

3.2 الدراسات اإلقليمية

1.3.3 تقديرات التكلفة االجتماعية - االقتصادية لحوادث السير على الطرق في العالم العربي 
1.1.3.2. أمثلة عن حجم التكلفة االجتماعية - االقتصادية للمعدالت في العالم العربي

أعلن إسماعیل وسمر54  ان التكلفة المقّدرة لحوادث السیر على الطرق في مصر وصلت إلى حوالي 
10 بالیین لیرة مصریة )حوالي 1,8 بلیون یورو( لسنة 2008. لقد توقعاً ان ترتفع هذه التكلفة سنة  

2009 إلى 11,8 بلیون لیرة مصریة )حوالي 2,1 بلیون دوالر أمیركي(. كذلك، وصلت التكلفة الُمقدرة 
لحوادث الطرق في المملكة العربیة السعودیة إلى حوالي 50 بلیون لاير سعودي سنویاً )حوالي 13,7 

بلیون دوالر 55.

2.1.3.2 تقدير مجموع خسائر إجمالي الناتج المحلي جراء حوادث الطرق في المنطقة 
العربية

هناك الكثیر من النقاش في األدبیات االقتصادیة حول الحاجة إلى تقییم خسائر إجمالي الناتج المحلي 
جراء الوفیات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. سوف یكون مثل هذا التقییم ، من حیث الجوهر، 

عبارة عن محاولة لقیاس قیمة الزیادة في السالمة أو الخفض في المخاطر. هناك ثالثة أسالیب رئیسیة 
مذكورة في األدبیات لتقدیر فوائد منع الوفیات أو اإلصابات جراء الحوادث على الطرق. یمكن تلخیص 

هذه األسالیب بصورة عامة كاآلتي:

53    مشروع االتحاد األوروبي “Advanced” 2002. "وصف وتحلیل تدریب السائق وراكبي الدراجات ما بعد اإلجازة، سبتمبر 2002.

54    محمد أ. اسماعیل وسمر م.م. عبد المجید، )2010(. تكلفة حوادث السیر على الطرق في مصر. المجلة الدولیة للھندسة االجتماعیة، 

السلوكیة، التعلیمیة، االقتصادیة، األعمال والصناعیة، المجلد:4، العدد: 6، 2010.
55   وكالة األنباء اإلماراتیة، )2015(. حوادث الطرق تكلف المملكة العربیة السعودیة 50 بلیون لاير سعودي سنویاً. متوفر من:

www.wam.ae/en/news/arab/1395288262159.html 
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:)HC( أسلوب النتائج اإلجمالي أو الرأسمال البشري )1(
هذا األسلوب َمعنّي بالقیمة الحالیة المنخفضة للناتج المستقبلي للضحایا المفقودة جراء وفاتھا. یشمل 

هذا أیضاً تكالیف السوق مثل تكلفة العالج الطبي، التكالیف اإلداریة، األضرار الالحقة بالممتلكات، و/
أو الخسارة. غیر ان هذا األسلوب یفشل في شمل قیمة األرواح المفقودة، وبالتالي یستخف تقدیر القیمة 

الحقیقیة لمنع الحوادث على الطرق. صحیح ان مكّون "المعاناة واأللم" ُمضاف أحیاناً كتكلفة بشریة 
لتصحیح هذا الوضع، إال ان ُمكّون التكلفة البشریة هو عادة ُمحّدد بصورة اعتباطیة 56.

:)WTP( أسلوب الرغبة في الدفع )2(
هذا األسلوب عبارة عن تقدیر مبلغ المال الذي یرغب األفراد بدفعه لخفض مخاطر فقدان األرواح. انه 

قائم على الحاجة إلى إجراء تقییم للمخاطر قبل محاولة تخصیص الموارد لخفض المخاطر إلى مستویات 
مقبولة. هذه المقاربة ِلمقایضة بین المخاطر والموارد االقتصادیة تتالءم تماماً مع مبدأ تحلیل التكلفة - 
الفائدة االجتماعیة. لكن، على الرغم من ان هذا األسلوب ُمعقد، إال انه مقبول على العموم كاألسلوب 

األكثر جدارة بالثقة لتقدیر قیمة منع مخاطر الطرق 57.

)3( أسلوب تكلفة االسترجاع: 
لقد ذكره 58Elvik  ویُفھم أحیاناً كثیرة على انه یعني التكالیف المباشرة للحوادث فقط. یتجاهل هذا 
األسلوب األرواح الضائعة إلى األبد واآلالم الحاصلة جراء هذا الحادث. لذلك، فانه األسلوب األقل 

تفضیالً في األدبیات ألنه ال یتضمن الجوانب األساسیة لمكونات التكلفة البشریة.

كما یتبیّن من التعریفات أعاله، هناك تفضیل ألسلوب "الرغبة في الدفع" على األسلوبین الباقیین إذا كان 
المقصود استخدامه في تحلیل التكلفة - الفائدة. غیر أنه تم استخدام هذا األسلوب فقط في البلدان المتطورة 

ذات الدخل العالي ألن هذا األسلوب یتطلب عمالً تقییمیاً هو أحیاناً كثیرة ُمكِلف ویستخدم تقنیات مسح 
متطورة جداً. لھذا السبب، ال یزال أسلوب الرأسمال البشري ُمستخدماً كبدیل ألسلوب الرغبة في الدفع 

في البلدان النامیة.

Patrick Philipp   56، )2015( "تعزیز سالمة الطرق وفعالیة النقل عبر تحسین األداء المھني"، موسكو. متوفر من:

www.slideplayer.com/slide/5986560/ 
57    برنامج التقییم الدولي للطرق )iRAP(،)2008(. التكلفة الحقیقیة للحوادث على الطرق: تقدیر الحیاة وتكلفة اإلصابات الخطرة. المملكة 

المتحدة. 
Elvik R    58،)1995( . تحلیل للتقدیرات االقتصادیة الرسمیة لإلصابات الُممیتة لحوادث السیر في 20 بلد فیھا مركبات مزودة بمحركات. 

تحلیل ومنع الحوادث، 27)2( ص ص 247-237.
.
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ابتكر البرنامج الدولي لتقییم الطرق İRAP 57 مقاربة بدیلة باستقصاء أسلوب جدید الستنتاج "قاعدة 
االبھام" البسیطة نسبیاً القائمة على البیانات المتوفرة من مجموعة عریضة من البلدان التي یمكن ان 

توازن مشكلة الحصول على البیانات المكلفة في البلدان النامیة.

ساعدت البیانات المجمعة من بلدان مختلفة في تولید نسٍب من قیمة الحیاة االحصائیة )VSL( بالنسبة 
إلجمالي الناتج المحلي )GDP( للفرد لكل من البلدان النامیة والمتطورة. ساعدت منھجیة "قاعدة 

االبھام" هذه في تقدیر األثر االقتصادي الُكبري للحوادث على الطرق في بلدان مختلفة، وساعدت أیضاً 
في الحصول على تقدیرات عملیة لـ VSL بالنسبة للبلدان النامیة 59.

فكما صرح 60Fletcher ، األسلوب الذي طوره iRAP أسلوب مفید جداً للحصول على إشارة عما 
یمكن ان تكون التكالیف الحقیقیة للوفیات واإلصابات على الطرق، وعلى وجه التخصیص عندما تكون 

السجالت  الصارمة لتكلفة الحوادث واإلصابات لبلد ما غیر موجودة. لذلك، یُعتبر أسلوب iRAP مناسباً 
لتقدیر قیمة الحیاة وتكلفة اإلصابات الخطرة في المنطقة العربیة. 

یُظھر الجدول 6 قِیَم منع اإلصابات الُممیتة واإلصابات الخطرة كنِسب مئویة من إجمالي الناتج المحلي 
للفرد الستخدامھا في البلدان النامیة.

نموذج التخمین االقتصادي أعاله لـ iRAP هو منھجیة لصنع القرارات یمكن تطبیقھا على مشروع، 
برنامج، أو سیاسة تأخذ في الحسبان تشكیلة واسعة من التكالیف والفوائد، ُمعبّر عنھا بمصطلحات نقدیة، 
أو التي یمكن تقدیر ُمساٍو نقدي لھا. التخمین االقتصادي أداة أساسیة لتحقیق القیمة بالنسبة للمال ولتلبیة 
المتطلبات لمحاسبة القرار. انھا عملیة نظامیة لدراسة االستخدامات البدیلة للموارد عن طریق التركیز 

على تقییم االحتیاجات، األهداف، الخیارات، التكالیف، الفوائد، المخاطر، توفّر التمویل، والعوامل 
األخرى ذات العالقة بالقرارات. لكل هذه األسباب، قّرر الباحثون استخدام التقدیر المتوسط لمعادلة /

GDP[ İRAP VSL*70رأسمال[.

10 هي نسبة التخلف؛ بالنسبة لتحلیل الحساسیة، تتغیر هذه النسبة بین 8 و 12 *

59   مجلة اقتصادیات وسیاسات النقل، )1999(. الفوارق بین البلدان في قِیَم الحیاة اإلحصائیة. متوفر من:

www.bath.ac.uk/e-journals/jtep/pdf/Volume_34_Part_2_169-188.pdf 
Fletcher, J. Rapid    60، )2014(. دراسة مكتبیة: األثر البیئي لحوادث السیر على الطرق واإلصابات في البلدان النامیة، األدلة عند 

http://dx.doi.org/10.12774/eod_hd.june2014.fletcher :28  ص ص. متوفر من+iv  )2014( الطلب، المملكة المتحدة

األعلى المركزي األدنى البند
GDP *80 / الفرد GDP *70 / الفرد GDP *60 / الفرد قیمة الموت
GDP *24 / الفرد

)VSL % 30
GDP *17 / الفرد

)VSL % 25
GDP *12 / الفرد

)VSL % 20(
قیمة اإلصابات الخطرة

12 10 8 عدد اإلصابات الخطرة 
بالنسبة لعدد الوفیات*

الجدول 6: القيم النموذجية لتخمين iRAP االقتصادي 
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یقدم الجدول 7 الحسابات لقیمة األرواح المفقودة في حوادث الطرق في المنطقة العربیة استناداً إلى أرقام 
GDP سنة 2014. یُسلط الجدول األضواء على التكالیف السنویة لـ "عدم فعل أي شيء"، كنسبة مئویة 
من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربیة إذا لم تتخذ تدابیر لخفض حوادث السیر. من الجلّي هنا ان 

حوادث الطرق تشكل عامالً هاماً جداً یساهم في تجفیف إجمالي الناتج المحلي في تلك البلدان.

تكلفة 
الوفيات/
GDP
)%(

تكلفة 
الوفيات/

سنة ماليين 
$US

عدد 
الوفيات/
سنةج

تكلفة وفاة 
واحدة 
]$US[

GDP/فرد 
]$US[

 GDP
 2014
)ماليين 

الدوالرات 
األميركية( ب

السكانأ البلد

0.74 1,593.2 4,150 383,887 5,484.1 213,518 38,934,000 الجزائر
0.83 282.4 162 1,739,772 24,853.8 33,851 1,362,000 البحرین
1.26 7.9 139 56,727 810.3 624 770,000 جزر القمر
1.77 28.2 222 126,974 1,813.9 1,589 876,000 جیبوتي
1.25 3,791.8 16,094 235,598 3,365.6 301,499 89,580,000 مصر
1.88 4,211.3 9,494 443,540 6,336.2 223,500 35,273,000 العراق
1.63 585 1,729 338,172 4,831 35,827 7,416,000 األردن
0.72 1,191.6 390 3,051,649 43,594.9 163,612 3,753,000 الكویت
1.38 635.3 1,113 570,415 8,148.7 45,731 5,612,000 لبنان
1.51 624.3 1,356 460,138 6,573.4 41,143 6,259,000 لیبیا
1.24 62.9 705 89,236 1,274.8 5,061 3,970,000 موریتانیا
1.10 1,220.5 5,376 227,016 3,243 110,009 33,921,000 المغرب
0.58 481.3 356 1,351,697 19,309.9 81,797 4,236,000 ُعمان
0.78 100.3 131 196,314 2,804.4 12,738 4,542,000 فلسطین
0.54 1,138.8 168 6,771,468 96,735.2 210,109 2,172,000 قطر
1.22 9,231.7 5,403 1,708,428 24,406.1 753,832 30,887,000 المملكة العربیة السعودیة
0.74 42.2 1,112 37,981 542.5 5.707 10,518,000 الصومال
1.97 1,460.4 11,121 131,310 1,875.8 73,815 39,350,000 السودان
1.07 600.4 2,885 208,075 2,972.5 55,800 18,772,000 سوریا د
1.26 615.1 2,012 305,742 4,367.7 48,613 11,130,000 تونس
0.95 3,828 1,244 3,077,434 43,963.3 399,451 9,086,000 اإلمارات العربیة المتحدة
1.75 632.3 6,578 96,121 1,373.1 35,955 26,184,000 الیمن

الجدول 7: تكلفة وفيات لحوادث الطرق/إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية )تكلفة عدم عمل أي شيء(

أ  أرقام السكان من: مجموع السكان - من الجنسین. توقعات سكان العالم 2014. دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة. شعبة السكان، قسم 

/http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population  .تقدیرات وتوقعات السكان
ب  أرقام إجمالي الناتج المحلي 2014 من: قاعدة بیانات مؤشرات تطور العالم:

 databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
ج الوفیات/سنة استناداً إلى أرقام منظمة الصحة العالمیة WHO لسنة 2008 )الوفیات/100.000(. المصدر: Michael Sivak و Schoettle، الوفیات 

. )2014(UMTRI  جراء الحوادث على الطرق في 193 بلد: مقارنة مع األسباب األخرى الرئیسیة للوفاة. معھد أبحاث الطرق لجامعة مشیغان
Cia.gov .االقتصاد السوري - )CIA( د  إجمالي الناتج المحلي 2014 المقدر لسوریا من: كتاب الوقائع العالمیة لوكالة االستخبارات األمیركیة
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تكلفة 
اإلصابات 
الخطرة/
GDP
)%(

تكلفة 
اإلصابات 
الخطرة/

سنة )ماليين 
$US

عدد 
اإلصابات 
الخطرة/

سنة

تكلفة إصابة 
خطرة واحدة 

]$US[

GDP/فرد 
]$US[

 GDP
 2014
)ماليين 

الدوالرات 
األميركية( 

ب

السكان أ البلد

1.81 3,869.3 41,503 93,229 5,484.1 213,518 38,934,000 الجزائر
2.02 686 1,623 422,516 24,853.8 33,851 1,362,000 البحرین
3.07 19.1 1,392 13,776 810.3 624 770,000 جزر القمر
4.31 68.5 2,221 30,836 1,813.9 1,589 876,000 جیبوتي
3.05 9,208.6 160,943 57,216 3,365.6 301,499 89,580,000 مصر
4.57 10,227.6 94,949 107,716 6,336.2 223,500 35,273,000 العراق
3.96 1,420.7 17,299 82,127 4,831 35,827 7,416,000 األردن
1.76 2,893.8 3,904 741,114 43,594.9 163,612 3,753,000 الكویت
3.37 1,542.9 11,138 138,529 8,148.7 45,731 5,612,000 لبنان
3.68 1,516.3 13,569 111,748 6,573.4 41,143 6,259,000 لیبیا
3.01 152.8 7,051 21,671 1,274.8 5,061 3,970,000 موریتانیا
2.69 2,964.2 53,766 55,132 3,243 110,009 33,921,000 المغرب
1.42 1,169 3,561 328,269 19,309.9 81,797 4,236,000 ُعمان
0.49 62.4 1,310 47,676 2,804.4 12,738 4,542,000 فلسطین
1.31 2,765.8 1,681 1,644,499 96,735.2 210,109 2,172,000 قطر
2.97 22,420 54,036 414,904 24,406.1 753,832 30,887,000 المملكة العربیة السعودیة
1.79 102.6 11,123 9,224 542.5 5.707 10,518,000 الصومال
4.80 3,546.7 111,218 31,889 1,875.8 73,815 39,350,000 السودان
2.61 1,458.2 28,857 50,532 2,972.5 55,800 18,772,000 سوریا د
3.07 1,493.8 20,119 74,251 4,367.7 48,613 11,130,000 تونس
2.32 9,296.6 12,438 747,376 43,963.3 399,451 9,086,000 اإلمارات العربیة المتحدة
4.27 1,535.7 65,787 23,343 1,373.1 35,955 26,184,000 الیمن

أ  أرقام السكان من: مجموع السكان - من الجنسین. توقعات سكان العالم 2014. دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة. شعبة السكان، قسم 
/http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population  .تقدیرات وتوقعات السكان

ب أرقام إجمالي الناتج المحلي 2014 من: قاعدة بیانات مؤشرات تطور العالم: 
 databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

Cia.gov .االقتصاد السوري - )CIA( ج إجمالي الناتج المحلي 2014 المقدر لسوریا من: كتاب الوقائع العالمیة لوكالة االستخبارات األمیركیة

استناداً إلى أرقام الوفیات المذكورة سنة 2014 والمستخدمة في الجدول 8 أدناه، یمكن حساب إصابات 
سنة 2014 باالفتراض ان اإلصابات الخطرة هي 10 أضعاف أرقام الوفیات. هذه النسبة أوصى بھا 

iRAP كنسبة التخلف؛ ما دامت هذه اإلصابات غیر مرشحة على األرجح للتوثیق المناسب في البلدان 
النامیة. لذلك یقدم الجدول 8 أدناه تكلفة اإلصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الطرق، كنسبة مئویة من 

إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربیة.

الجدول 8: تكلفة اإلصابات الخطرة لحوادث الطرق/إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية )تكلفة 
عدم عمل أي شيء(
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تشیر الحسابات الُمبینة أعاله إلى ان VSL وتكلفة اإلصابات كنتیجة لحوادث الطرق یمكن ان تُسبّب 
خسارة كبیرة للثروة في المنطقة العربیة. خسارة GDP في السودان هي األعلى عند 6.77 % من % 

إجمالي GDP للبالد؛ النسبة األعلى الثانیة هي العراق عند قیمة 6.45 % من إجمالي GDP. الخسارة 
مرتفعة أیضاً في بلدان أخرى مثل جیبوتي، الیمن، األردن، لیبیا ولبنان مع قِیَم مقابلة من

6.08% 6.02 %، 5.59 %، 5.19 %، و 4.75 % على التوالي.

 GDP إجمالي خسارة
)%(

تكلفة االصابات 
)%( GDP/الخطرة

 GDP/تكلفة الوفيات
)%( البلد

2.55 1.81 0.74 الجزائر

2.85 2.02 0.83 البحرین

4.33 3.07 1.26 جزر القمر

6.08 4.31 1.77 جیبوتي

4.30 3.05 1.25 مصر

6.45 4.57 1.88 العراق

5.59 3.96 1.63 األردن

2.48 1.76 0.72 الكویت

4.75 3.37 1.38 لبنان

5.19 3.68 1.51 لیبیا

4.25 3.01 1.24 موریتانیا

3.79 2.69 1.10 المغرب

2.00 1.42 0.58 ُعمان

1.27 0.49 0.78 فلسطین

1.85 1.31 0.54 قطر

4.19 2.97 1.22 المملكة العربیة السعودیة

2.53 1.79 0.74 الصومال

6.77 4.80 1.97 السودان

3.68 2.61 1.07 سوریا د

4.33 3.07 1.26 تونس

3.27 2.32 0.95 اإلمارات العربیة المتحدة

6.02 4.27 1.75 الیمن

الجدول 9: إجمالي خسارة GDP جراء حوادث  الطرق في المنطقة العربية
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2.3.2 نسبة الحوادث المنسوبة إلى الخطأ البشري في المنطقة العربية
باإلشارة إلى السبب الجذري لحوادث السیر على الطرق في كل مكان، َخلُص تقریر نشرته الحكومة 

المصریة إلى ان الخطأ البشري یشكل 62 % من الحوادث على الطرق. المصدر الرئیسي للخطأ 
البشري، وفقاً لھذا التقریر، هو غیاب الیقظة، تلیھا السرعة المفرطة واألخطاء في تجاوز سائقي 

السیارات والمركبات اآلخرین . أما بالنسبة لعُمان، فان توزیع الحوادث حسب األسباب خالل2005 - 
2009 ُمبین في الجدول 10.

ان قرابة 50 % من الحوادث تحصل خالل انتھاكات حدود السرعة. اإلهمال والقیادة الالمباالة هي 
السبب الثاني األكثر أهمیة للحوادث، وتشكل 28 % من الحوادث، یلیه غیاب السیطرة من قِبَل السائق 

بنسبة 9 %، المسافة غیر السلیمة بنسبة حوالي 3,8 %، والتجاوز بنسبة 3 %.

متوسط 2009 2008 2007 2006 2005 أسباب الحوادث
51.27 51.62 59.31 60.62 53.06 31.72 اإلسراع
27.74 8.48 11.55 23.80 36.97 57.90 الالمباالة )شارد الذهن(
9.41 22.60 13.33 6.51 2.66 1.94 غیاب السیطرة
3.83 3.31 4.74 3.05 3.55 4.48 المسافة غیر السالمة
3.20 5.16 5.25 2.20 1.67 1.71 التجاوز

الجدول 10: توزيع األسباب الرئيسية للحوادث في ُعمان )2009-2005(62 

الشكل 2: السائق مقابل األسباب األخرى للحوادث في ُعمان )2005-2009(

97.2%

2,98%

 

 عامل السائق

 العوامل األخرى

61    مدى مصر، )2014(. یوجه تقریر رسمي اللوم إلى الخطأ البشري ألغلبیة حوادث السیر. متوفر من:

www.madamasr.com/news/official-report-blames-human-error-majority-traffic-accidents 
62    مظھر ل. وأحمد ي.س.، )2012(.. "حوادث االستخدام المتزاید للسیارات والسیر على الطرق في ُعمان" - مجلة المیول الناشئة في

 علوم اإلدارة واالقتصاد JETEMS 3 )6(، 2012، ص ص 914-907.
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وعلیه، وكما هو ُمبیّن في الشكل 2، حوالي 97 % من حوادث السیر على الطرق في ُعمان لھا عالقة 
بعامل السائق. یظھر الرسم البیاني المقدم في الشكل 3 أدناه األخطاء الثالثة األولى المذكورة كنسبة 

مئویة من كافة أخطاء السائق التي تسبب الحوادث في ُعمان )2009-2005(.

یظھر الجدول 11 توزیع أسباب الحوادث في اإلمارات العربیة المتحدة خالل سنة 2000. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00% 52,84%

28,59%

9,70% 8,86%

غیاب  اإلھمال اإلسراع
 السیطرة

أخطاء 
ق السائ

 األخرى

 الشكل 3: األخطاء الثالثة األولى المذكورة كنسبة مئوية لكافة أخطاء السائق الُمسببة للحوادث في 
ُعمان جراء أخطاء السائق )2009-2005(
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توضح هذه اإلحصاءات ان السبب الفرید األكبر للحوادث كانت القیادة غیر المبالیة، المساِهمة بأكثر من 
“35,3 %” من كافة اإلصابات والوفیات في حوادث السیر على الطرق. لقد احتلت السرعة المفرطة 

المرتبة الثانیة في كافة األحداث العرضیة ُمشّكلة “19,5 %” من اإلصابات وحوالي “%27” من 
الوفیات. یشكل هذان السببان معاً أكثر من “58 %” من كافة وفیات حركة السیر على الطرق في البلد.

الجدول 11: توزيع أسباب الحوادث في اإلمارات العربية المتحدة )سنة 2000(63

الشكل 4: السائق مقابل أسباب الحوادث األخرى في اإلمارات العربية المتحدة )2000(

الوفيات اإلصابات الحوادث %أسباب الحوادث التواتر % التواتر % التواتر
35.6 240 35.0 3,703 38.0 4,224 الالمباالة )شارد الذهن(
26.9 181 19.5 2,063 13.1 1,456 السرعة المفرطة
1.7 11 5.5 582 6.4 711 المتابعة الدانیة لذیل سیارة أخرى
2.5 17 5.8 614 4.9 545 القیادة المعاكسة
5.7 38 5.8 614 4.7 522 التجاوز الخاطئ
2.2 15 2.9 307 4.2 467 تجاهل حركة السیر
1.7 11 3.0 317 4.0 445 المخدرات والكحول
5.0 34 4.7 497 3.5 389 انكار األولویة
2.3 15 2.4 254 2.1 233 االرتداد الخاطئ
5.1 34 2.9 307 1.9 211 حالة المركبة 
0.6 4 0.4 42 1.4 156 الحیوانات
0.5 3 1.5 159 1.3 145 االنعطاف الخاطئ وحول زاویة 
2.0 13 0.9 95 0.6 67 استخدام الممر الخطأ
8.2 55 9.7 1,026 13.9 1,545 أسباب أخرى
100 671 100 10.580 100 11.116 المجموع

86,10%

13,90%

 
 السائق كعامل أساسي

 العوامل األخرى

Bener & D. Crundall 63,  )2005(. “حوادث حركة السیر على الطرق في اإلمارات العربیة المتحدة بالمقارنة مع البلدان الغربیة”، 

.2005 6 A التقدم في دراسات النقل في قسم مجلة دولیة“



مراجعة األدبيات الفصل 2

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 47  46 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

كما هو ُمبین في الشكل 4، تمثل الحوادث المتعلقة بأخطاء، سلوك ومھارة السائق 86,10 % من كافة 
الحوادث في اإلمارات العربیة المتحدة خالل سنة 2000. یُظھر الرسم البیاني الُمقّدم في الشكل 5 أدناه 

األخطاء الثالثة األولى المذكورة كنسبة مئویة لكافة أخطاء السائق التي سبّبت الحوادث في اإلمارات 
العربیة المتحدة سنة 2000.

في 2010، ذكرت وزارة التنمیة االقتصادیة في أبو ظبي حصول 116,487 حادث سیر سنة 2009، 
ما یمثل متوسط 320 حادث في الیوم، أو حادث واحد كل 4.5 دقائق. 81,1 % من حوادث السیر هذه 
مسببة جراء األخطاء البشریة، العائدة في معظمھا إلى اهتمام السائقین باألجھزة االلكترونیة وهم یقودون 
، وفقاً لإلحصاءات التي نشرتھا وزارة الشؤون الداخلیة سنة 2011، 41 % من أسباب حوادث السیر 
على الطرق في اإلمارات العربیة المتحدة كان لھا عالقة بأخطاء السائقین65 . هذا االنخفاض الُملفت في 
النسبة المئویة لألخطاء البشریة كعامل أساسي لحوادث حركة السیر على الطرق كان عائداً إلى تطبیق 

تدابیر قاسیة ذات عالقة  بمنح إجازات القیادة.  

الشكل 5: األخطاء الثالثة األولى المذكورة كنسبة مئوية لكافة أخطاء السائق التي سببت الحوادث في 
اإلمارات العربية المتحدة )2000(
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50,00% 41,35%

31,24%

6,62%

20,79%
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أخطاء السائق 
 األخرى
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ساعدت التحسینات الكبیرة في الوضع االجتماعي - االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة، إلى جانب 
النمو السكاني في وجود عدد أكبر من السیارات على الطرق. لقد نتج عن هذا العدد الكبیر من المركبات 

على الطرق زیادة تدریجیة في العدد اإلجمالي لحوادث السیر على الطرق مما سبّب العدد المرتفع 
من اإلصابات، اإلعاقات الجسدیة والوفیات خالل الفترة الزمنیة 1971-2012 في المملكة العربیة 

السعودیة )الشكل 6(. غیر ان 80 % من حوادث السیر في المملكة العربیة السعودیة تبقى على صلة 
باإلنسان، مع قرابة 70 % من الحوادث المنسوبة إلى اإلسراع أو التخلف عن االمتثال إلشارات السیر .

سلطت دراسة استقصت حوادث السیر في األردن67  سنة 2009، األضواء على األسباب المختلفة 
لحوادث السیر خالل الفترة الزمنیة 2005-2007. هذه األسباب ُمدرجة في الجدول 12 أدناه: 

الشكل 6: َميل حوادث حركة السير على الطرق في المملكة العربية السعودية 2012-1971

الجدول 12: أسباب حوادث السير في األردن )2007-2005(

64   وزارة التنمیة االقتصادیة، )2010(. "أسباب الحوادث المروریة العالیة في إمارة أبو ظبي".  متوفر عن:

www.ded.abudhabi.ae/en/studies-indicators/Studies/The%20Causes%20of%20High%20Traffic%20 
 Accidents%20in%20the%20Emirate%20of%20Abu%20D.pdf

65    عبدهللا حمودي وآخرون، )2014(. "حوادث حركة السیر على الطرق بین السائقین في أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة" - مجلة 

هندسة حركة السیر واإلمدادات، المجلد 2، العدد 1، مارس 2014.
66    محمد م. أ. وأمل م. ز.: "حوادث السیر على الطرق في المملكة العربیة السعودیة.

67   هاشم ر. المساعید، )2009(. "حوادث السیر في األردن" - المجلة األردنیة للھندسة المدنیة، المجلد 3، العدد 4، 2009.

النسبة المئوية السبب
22.5% الالمباالة )سائقون شاردو الذهن(
17.0% المتابعة الدانیة أو القیادة على مقربة دانیة من ذیل سیارة أخرى
14.6% تجاهل أولویة السیر
14.1% استخدام الممر الخاطئ
10.5% االنعطاف السيء
9.2% االرتداد السيء
2.8% تجاهل إشارات السیر
1.5% الّسرعة المفرطة
1.2% عدم السماح ألولویة المشاة
0.8% التجاوز الخاطئ
0.7% االنعطاف الخاطئ
5.1% أسباب أخرى
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الشكل 7: السائق مقابل أسباب حوادث السير األخرى في األردن )2007-2005( 

الشكل 8: األخطاء الثالثة األولى المذكورة كنسبة مئوية للحوادث التي سببتها كافة أخطاء السائقين 
في األردن )2005-2007(

94,20%

5,80%

 السائق كعامل أساسي

  العوامل األخرى

یظھر الشكل 7، ان أخطاء السائقین )سلوك القیادة السيء والمھارات الردیئة( كانت العوامل الكبرى 
الُمسببة لـ 94,20 % من حوادث السیر في األردن، من 2005 إلى 2007. كذلك یظھر الرسم البیاني 
المقدم في الشكل 8 أدناه األخطاء الثالثة األولى كنسبة مئویة لكافة أخطاء السائقین التي سبّبت الحوادث 

في األردن )2007-2005(.

الرسوم البیانیة الُمبیّنة في األشكال 2، 4 و )7( تقودنا لالستنتاج ان السائق هو في معظم الحاالت عامل 
أساسي في تسبّب الحوادث بالمقارنة مع العوامل األخرى مثل المركبة، الطرق الردیئة، الطقس، الخ...
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شكلت أخطاء السائق 97,02 % من RTCs في ُعمان )2005-2009(؛ 86,10 % في اإلمارات 
العربیة المتحدة )2000(؛ و 94,20 % في األردن )2005-2007(. التغیرات بین النسب المئویة 

المذكورة أعاله في البلدان الثالثة یمكن عزوها بصورة رئیسیة إلى الفوارق في التدابیر المطلوبة 
للحصول على إجازة السائق، التي هي األشّد في األمارات العربیة المتحدة. كذلك، یسمح مستوى المعیشة 

المرتفع للشبان بقیادة سیارات شدیدة السرعة كما في ُعمان؛ في الوقت الذي ال یستطیع السائقون غیر 
الماهرین التعامل مع ظروف الطقس الردیئة خالل فصل الشتاء كما هي الحال في األردن.

على افتراض ان أخطاء السائقین لیست مختلفة إلى حد كبیر بالنسبة لسائقي الشاحنات إذا ما قورنت 
بأخطاء سائقي السیارات، یمكننا االستنتاج من الرسوم البیانیة الُمبیّنة في األشكال 3، 5 و 8 ان أخطاء 
السائقین الثالثة األولى في ُعمان )2005-2009( كانت اإلسراع، الالمباالة وغیاب السیطرة؛ وكانت 

في اإلمارات العربیة المتحدة )2000(، الالمباالة، اإلسراع والتجاوز الخاطئ؛ في األردن       )2005  
- 2009( كانت هذه األخطاء الالمباالة، القیادة على مقربة دانیة من ذیل سیارة أخرى، وتجاهل أولویة 
السیر واستخدام الممر الخاطئ. من الجلّي ان أخطاء السائقین هي من بعید أكثر مصدر فردي لحوادث 

السیر على الطرق.  

3.3.2 نسبة حوادث الشاحنات الُمسبّبة من قِبَل سائقي الشاحنات
تَسبّب مركبات البضائع الثقیلة  )HGVs( 40% من حوادث السیر على الطرق )RTCs( في مصر68 

، و %13,8 في ُعمان )2009-2011(69 . وفقاً لألرقام المنشورة من قِبَل منظمة الصحة العالمیة سنة 
2013، 9 % من وفیات الطرق في اإلمارات العربیة المتحدة سبّبتھا المركبات الثقیلة70 ، و %11 من 

كافة حوادث السیر في أبو ظبي ُمسببة من المركبات الثقیلة.71  

عالوة على ذلك، وفقاً لعیسى ورتروت23 ، نجم عن حوادث الشاحنات في المملكة العربیة السعودیة 
107 وفیات سنة 2009، كما ان إجمالي عدد الحوادث التي سببھا السائقون في السنة ذاتھا بلغ 73 

ألف حادث. لقد تأكد أیضاً ان الشاحنات التجاریة كانت متورطة في قرابة 11 % من كافة الحوادث في 
المملكة العربیة السعودیة خالل العقد األخیر.

Ahramonline    68 )2014(.  الطریق السریعة المفقودة. الموت على الطریق في مصر. متوفر من:                             

  www.english.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/0/99583/Egypt/0/Lost-highway-Death-on-the-road-in-
Egypt.aspx

69    إسالم البولوش وآخرون، "الصفات الُممیزة لحوادث المركبات الثقیلة في ُعمان 2009-2011. متوفر من:                        

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450781        
. متوفر من:                                        )2014( ،)ConstructionWeekOnline( 70    أسبوع اإلنشاء على االنترنت

/www.constructionweekonline.com/article-29136-road-to-regulation-improving-gcc-highway-safety         
71    أخبار الخلیج، )2016(. 11 % من كافة حوادث السیر على الطرق في أبو ظبي تسبّبھا المركبات الكبیرة. متوفر من:

www.gulfnews.com/news/uae/thick-fog-leads-to-114-vehicle-pile-up-20-hurt-on-abu-dhabi-dubai-road-1.1438511 
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یقارن الجدول 13 أدناه بین حوادث الشاحنات وكافة الحوادث في المملكة العربیة السعودیة من حیث 
الخطورة، كما هو مذكور في "التقریر اإلحصائي لحوادث السیر لوزارة الداخلیة" سنة 2010. یُظھر 

الجدول ان العدد والنسبة المئویة للوفیات واإلصابات لكل حادث شاحنة هو أكبر بكثیر من تلك التي 
تُسبّبھا كافة حوادث المركبات. یشیر هذا بوضوح إلى المخاطر الكبیرة للحوادث التي تسببھا المركبات 

الثقیلة والخسائر المرتبطة بھا في المملكة العربیة السعودیة.

4-3-4  األسباب الرئيسية لحوادث الشاحنات التي يسببها سائقو الشاحنات
لقد تبیّن، من األبحاث المقدمة سابقاً في هذه الدراسة، ان أخطاء السائق الرئیسیة ضمن المنطقة العربیة 
هي الالمباالة )القیادة الشاردة الذهن(، اإلسراع، إضافة إلى نوع واحد أو أكثر من سلوكیات القیادة غیر 

المالئمة مثل القیادة على مقربة دانیة من ذیل سیارة أخرى، االنضباط الرديء على الممرات، وعدم 
اإلشارة عند تجاوز المركبات األخرى.

4.2 االستنتاجات 
التكالیف االجتماعیة - االقتصادیة المقدرة الناتجة عن الحوادث على الطرق یمكن ان تُسبّب   .1

خسارة كبیرة في الثروة في المنطقة العربیة.
2. یبدو ان الدراسات اإلقلیمیة متناغمة مع نتائج الدراسات الدولیة في ما یتعلق بالقضایا التالیة:

.)RTCs(   الخطأ البشري هو السبب الرئیسي لحوادث النقل الطرقي بالنسبة لـ 
 قسم هام من حوادث الشاحنات یُعزى إلى سائقي الشاحنات.

 هناك تقریباً نفس األسباب الرئیسیة لحوادث الشاحنات.
لقد توصلت دراسة عیسى ورتروت2 حول سالمة السیر في صناعة الشاحنات التجاریة في   .3

المملكة العربیة السعودیة إلى النتائج التالیة:
 حوالي 19 % من سائقي الشاحنات الذین أُجریت معھم مقابالت كانوا سائقین غیر مثقفین؛ 

حوالي 29 % قادرون على قراءة وفھم الكلمات العربیة؛ وحوالي 23 % قادرون على قراءة 
وفھم الكلمات االنكلیزیة. لقد أظھرت الدراسة أیضاً ان تدریب وتعلیم السائقین في المملكة 
العربیة السعودیة، كما وفي عدة بلدان في منطقة الخلیج، لھما أثر محدود جداً على تحسین 
مھارات القیادة في هذا القطاع الحیوي جراء نُظم التدریب وبرامج مدارس التدریب غیر 

المالئمة.
 معظم مدارس التدریب في المنطقة لم تساهم في زیادة معرفة القیادة لدى الطالب.

 ما من تدریب خاص مقدم لسائقي المركبات الثقیلة.
لقد أصبحت قضیة سالمة الطرق هاجساً متزایداً بالنسبة للمجتمعات المدنیة والحكومات في   .4

المنطقة العربیة؛ غیر ان البیانات المتاحة تظھر ان اإلصابات على الطرق، سواء كانت إصابات 
أم وفیات، ال تزال تترك آثاراً كبیرة خطرة في المنطقة العربیة. لذلك، من المطلوب مزید من 

األبحاث ألجل فھم أفضل لألسباب الرئیسیة لحوادث الشاحنات الثقیلة ضمن المنطقة؛ هذه 
األبحاث هامة أیضاً لتقدیم مزید من األدلة حول أثر التدریب المھني في المنطقة العربیة على النقل 

التجاري/الشحن.  

الجدول 13: المقارنة بين حوادث الشاحنات وكافة الحوادث في المملكة العربية السعودية من حيث الخطورة
حوادث كافة أنواع المركبات حوادث الشاحنات خطورة الحوادث

94% 22% تضرر الممتلكات فقط
6% 78% اإلصابات والوفیات
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الفصل 3
تحليل ونتائج البيانات  .3

3.1 بروفايل الشركات العيّنات لدراسة الحالة
كما ذُكر في قسم المنھجیة، اعتمدت هذه الدراسة تقنیة األسالیب المختلطة  ألجل جمع البیانات الكمیة 

والنوعیة من اثنتین وثالثین شركة عیّنات لدراسة الحالة تعمل في المنطقة العربیة. كانت المصادر 
الرئیسیة لبیانات الدراسة استبیانات استخدمت لجمع الُمدخالت -input- من سائقي الشاحنات التجاریین 

ومن مقابالت شبه ٌمنظمة استخدمت اللتماس المدخالت من المدیرین األساسیین للنقل التجاري. لقد 
احتاجت فرقنا إلى خمسة أسابیع إلمالء االستبیانات وإجراء المقابالت. أسماء ومصادر الشركات العیّنات 

لدراسة الحالة والبیانات ُمبیّنة في الجدول 14. 

Tashakkori, A 72. و Teddlie, C،.)1998( المنھجیة المختلطة: جمع المقاربات النوعیة والكمیة، منشورات Sage، لندن.
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عدد 
االستبيانات عدد المقابالت الشركة البلد

21 3

ARABTEC CONSTRUCTION LLC  )1(
EMARAT )شركة اإلمارات العامة للبترول(  )2(

.ASCON ROAD CONSTRUCTION L.L.C  )3(
معمل الفُجيرة إلنتاج العلف  )4(

ENOC/EPPCO )شركة بترول االمارات الوطنیة(  )5(
KHYBER LAND لنقلیات بواسطة الشاحنات الثقیلة   )6(

والخفیفة

اإلمارات 
العربية المتحدة

50 9

المجدوي للنقل  )7(
WARAQ )الشركة العربیة لصناعة الورق   )8(

مؤسسة الراجحي للنقل  )9(
GASCO  )10(

المراعي  )11(
نقليات السيف  )12(

صيدليات الدعوة المحدودة  )13(
شركة باخشب للنقل  )14(

)Almajdouie De Rijke )MDR  )15(
الراجحي للوجستیات  )16(

نقلیات الشّمري  )17(
نقلیات ُسلیھم الھجیري  )18(

المملكة العربية 
السعودية

10 1

بن عمران للتجارة والمقاوالت  )19(
ِمدماك للتجارة والمقاوالت  )20(

ردكو انترناشنال ش.م.م  )21(
TEKFEN Constructions  )22(

AAMAL أعمال للمقاوالت  )23(

قطر

13 2
لوجستيات العرايّد ش.م.م.  )24(

نقليات الوردي  )25(
نقليات ولوجستيات الفيصل ش.م.م.  )26(

البحرين

42 5

)BOSLA( إمدادات بوصلة  )27(
EDC )شركة الحفر المصریة(  )28(

Exxon Mobil Egypt  )29(
Gulf Cryo Egypt  )30(

Road Master  )31(

مصر

10 1 شركة المقایضة للنقل واالستثمار  )32( األردن

146 21 32 المجموع

الجدول 14: مصادر بيانات دراسة الحالة
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الجدول 15: توزيع أحجام الشركات العيّنات لدراسة الحالة

ال تعتبر دراسة استبیان واحدة كافیة لشرح سیاق الواقع الحیاتي بصورة مالئمة ، ونظراً ألن سیاق 
عملیات النقل التجاري ووجھات نظر وتجارب مدیري النقل حیویة لتقدیم نتائج صالحة وذات صلة 

بالموضوع، تم إجراء 21 مقابلة شبه منظمة مع مدیرین للنقل متمرسین في الشركات العیّنات لدراسة 
الحالة. نتائج التحلیل مقدمة في القسم أدناه.

أ. حجم األساطيل العاملة
من أصل الشركات العیّنات االثنتین وثالثین المنتقاة لدراسة الحالة، استخدمت 28 % من الشركات 

)9 شركات( جزئیاً مركبات تجاریة خارجیة في أساطیلھا في حین كانت كافة الشركات المتبقیة تملك 
مركباتھا الخاصة. لقد تبیّن ان 38 % یمتلكون أسطوالً صغیراً من 100 مركبة تجاریة أو أقل، 5 % 
لدیھم أساطیل متوسطة الحجم من )101-300( مركبة تجاریة؛ %14 لدیھم أساطیل ذات  حجم كبیر 

نسبیاً )301-500(؛ %19 لدیھم أساطیل من الحجم الكبیر من )501-1000( والـ %24 الباقون 
لدیھم أساطیل كبیرة جداً من أكثر من 1000 مركبة تجاریة كما هو ُمبین في الجدول 15.

ُمشار هنا إلى ان 43 % من الشركات العیّنات لدراسة الحالة ُمَصنّفة كشركات للنقل التجاري من الحجم 
الكبیر. تخطط األساطیل التجاریة الكبیرة عادة لتدریب سائقیھا وتستخدم تقنیات المعلومات بغیة خفض 
نفقات التشغیل بصورة مباشرة أكثر عن طریق خفض نفقات األعمال القابلة للقیاس. لألساطیل الكبیرة 

أیضاً برامج جاهزة الستمثال تحدید المسارات، برمجة صیانة المركبات والفوترة الدقیقة لجدول الرواتب 
إذ یجب معالجة هذه القضایا عندما تتوسع أعمال األسطول. من المحتمل ان تكون الشركات التجاریة 
ذات الحجم الصغیر والمتوسط أقل تحمساً لتنفیذ برامج تدریب واالستثمار في تكنولوجیات متطورة 

إلدارة أساطیلھا بالمقارنة مع شركات األساطیل الكبیرة.

الشركات في مرتبة كل حجم حجم األسطول )عدد المركبات التجارية(

% 23,80 أكثر من 1000

% 19,05 1000 - 501

% 14,28 500 - 301

% 4,77 300 - 101

% 38,10 أقل من 100

% 100 المجموع

John Wiley :1984(.مقدمة ألسالیب البحث النوعي: البحث عن معنى، نیویورك( ،R. Bogdan و  .Taylor S.J 73
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ب. المسافة السنوية اإلجمالية التي تقطعها األساطيل
لقد تم تحلیل بروفایل كل شركة من شركات دراسة الحالة لتحدید إجمالي المسافات السنویة التي تقطعھا 

أساطیل كل شركة. أغلبیة )63 %( الشركات االثنتین والثالثین لدیھا مسافة سفر سنویة إجمالیة من 
1-10 ملیون كیلومتر؛ 20 % من شركات الشاحنات قطعت مسافة سنویة إجمالیة من حوالي 70-51 

ملیون كیلومتر؛ وفقط 7 % من هذه األساطیل قطعت مسافة إجمالیة من أكثر من 70 ملیون كیلومتر في 
السنة. غیر ان 10 % من الشركات المتبقیة لھا مسافات سفر سنویة إجمالیة من 11-50 ملیون كیلومتر 
تقریباً. یُظھر الجدول 16 التوزیعات التفصیلیة للمسافات السنویة اإلجمالیة بالنسبة للشركات العیّنات في 

دراسة الحالة.

كشفت النتائج ان أغلبیة األساطیل المتضمنة في هذه الدراسة تمارس مسافات لرحالت الشاحنات أقصر 
)1-10 ملیون كلم في السنة( ومسافات متوسطو )11-50 ملیون كلم في السنة(؛ هي یعني ان أغلبیة 
هذه الرحالت تجري داخل البالد التي تمتلك هذه األساطیل. غیر ان األساطیل المتبقیة المدروسة تقوم 
برحالت ُمصنّفة كمسافات طویلة )51 ملیون كلم وأكثر في السنة(. قد تساهم رحالت الشاحنات على 
مسافات طویلة في فرص أكبر للمشاكل الصحیة بالنسبة للسائقین. یشتمل هذا النوع من الوظائف عادة 

على مستویات عالیة من اإلجھاد، وقلة النشاط الجسدي وعلى وصول أقل إلى الغذاء الصحي على 
الطرق.

ج. أنواع المركبات التجارية في عمليات األساطيل
في وقت الدراسة، ُوجد ان لدى الشركات العیّنات في دراسة الحالة ثالثة أنواع من المركبات العاملة. 

یمكن تصنیف هذه األنواع كمركبات البضائع الثقیلة )HGVs( شاحنات جاسیة، العربات شبه المقطورة، 
HGVs ومركبات لنقل البضائع الخفیفة )LGVs( مثل الشاحنات المقفلة Vans((. لقد ذُكرت أنواع 

أخرى أیضاً مثل شاحنات pick-up الصغیرة. یُظھر الشكل 9 توزیع أنواع المركبات التجاریة 
المستخدمة.

الجدول 16: متوسط المسافة السنوية اإلجمالية التي تقطعها األساطيل

% من الشركات المسافة السنوية المقطوعة 
)مليون كلم(

% 23.80 أكثر من 1000
% 19.05 1000-501
% 14.28 500-301

% 4.77 300-100
% 38.10 100 أو أقل
% 100,0 المجموع
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شكلت شاحنات البضائع الثقیلة أغلبیة 79,6 % المركبات التجاریة المستخدمة في شركات دراسة 
الحالة. من المعروف على نطاق واسع ان حوادث الطرق المتورطة فیھا شاحنات البضائع الثقیلة میالة 

ألن تكون أكثر خطورة من حوادث الطرق األخرى بسبب الكتلة والحجم الكبیرین لھذه المركبات. برامج 
التدریب المھني الُمصّدقة تسمح بالحق المكتسب لقیادة شاحنات البضائع الثقیلة بصورة سالمة، وتخفض 

بالتالي تكرار وآثار حوادث الطرق التي تتورط فیھا شاحنات البضائع الثقیلة على مستخدمي الطرق 
اآلخرین غیر الحصینین28.

د. أنواع البضائع المنقولة بواسطة الشركات العيّنات في دراسة الحالة
كما هو ُمبیّن في الجدول 17 أدناه، استخدمت 12,50 % من الشركات العیّنات في دراسة الحالة 
أساطیلھا لنقل المواد الخطرة، في حین نقل 34,38 % من تلك الشركات مواد غیر خطرة، ونقل 

53,12 % النوعین.

الجدول 17: توزيع نوع البضائع المنقولة

الشكل 9: توزيع أنواع المركبات التجارية العاملة

النسبية المئوية التواتر نوع الشحونات المنقولة

% 53.12 17 النوعان

% 34.38 11 غیر الخطرة

% 12.50 4 الخطرة

% 100.0 32 المجموع

35,9%

43,7%

10,2%

10,2%
HGVs  (شاحنات جاسیة) 

HGVs )شبھ المقطورة) العربات 

LGVs  شاحنات السلع الخفیفة 

 شاحنات أخرى
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تظھر النتائج ان 66 % تقریباً من شركات دراسة الحالة نقلت بعض المواد الخطرة. ینبغي ان یتلقى 
السائقون التجاریون للمواد الخطرة تدریبیاً مھنیاً لخفض احتماالت وقوع الحوادث، وكذلك السماح 

للسائقین باتخاذ كافة التدابیر الضروریة حرصاً على سالمتھم وسالمة عامة الناس والحد من أي أثر 
على البیئة في حال حصول أي حادث. فكما هو ُمبین في القسم 3-10-5 أدناه، ینقل 30 % من السائقین 

المواد الخطرة دون ان یكونوا قد خضعوا لبرنامج التدریب الذي على صلة بالموضوع.

2.3 ُمعّدل انخراط المركبات في حوادث الطرق
كان من المھم، ألغراض هذه الدراسة، وألجل تقییم أثر التدریب المھني على سائقي النقل التجاریین من 
حیث تحسین سالمة الطرق، تحدید بعض المؤشرات حول حوادث الطرق في الشركات العینات لدراسة 

الحالة. من أصل الشركات العیّنات االثنتین والثالثین لدراسة الحالة، احتفظ 20 % فقط من الشركات 
بسجالت حوادث الطرق لسیاراتھم؛ لم تحتفظ الشركات المتبقیة بأیة سجالت لھذه البیانات، وأكدت 
جمیع الشركات الـ 20 انھا كانت قادرة على حفض معدل حوادثھا السنویة على الطرق، المحسوبة 

على أساس ملیون كیلومتر لكل مركبة، كنتیجة لتنفیذ برامج التدریب المھني لسائقیھا. ان تعریف حادث 
الطرق المستخدم والمفھوم من قِبَل هذه الشركات هو حصول أي حادث متورطة فیه مركبة تجاریة 
أو أكثر والناتج عنه ضرر كبیر فیه إعاقة، وفیات أو ضرر بالغ للمركبة أو للبضائع المنقولة. شمل 

تعریف حوادث الطرق أیضاً األضرار البسیطة مثل تحطم مرآة، الِمصدات، أو الدوالیب أثناء المناورة. 
عالوة على ذلك تم أیضاً تقدیم البیانات الحقیقیة حول كیفیة تطور أعداد حوادث الطرق خالل السنوات 
القلیلة الماضیة. لذلك، أظھرت النتائج ان 5 من أصل 20 شركة 25 % لدیھا سجل لحوادث الطرق 

من أقل من 10 حوادث لكل ملیون كیلومتر/مركبة؛ كانت ست شركات %30 قادرة على وضع 
مجموع حوادثھا على الطرق تحت السیطرة بمعدل من 11-30 حادث، لدى شركتین 10 % أرقام 

لحوادث الطرق بحدود 31-60؛ ولدى أربع شركات 20 % عدد لحوادث الطرق بحدود 61-100؛ 
ولدى الشركات الثالث المتبقیة 15 % معدل حوادث طرق أكبر من 100 حادث. یُوّضح الجدول 18 

المعدالت الحالیة ألعداد حوادث الطرق في الشركات العیّنات لدراسة الحالة التي احتفظت بسجالت 
لحوادث الطرق لمركباتھا. 

للحصول على معلومات صحیة عن مكان وقوع هذه الحوادث، ُطلب من الشركات العیّنات لدراسة  
الحالة اإلبالغ عن مكان الحوادث، وقد ُوجد ان األماكن الدقیقة لھذه الحوادث كانت بنسبة 58,07 % 

الجدول 18: معدالت حوادث الطرق للشركات العيّنات لدراسة الحالة التي تحتفظ بسجالت

% من الشركات عدد الشركات عدد الحوادث )الكبيرة والطفيفة(/
مليون كيلومتر

% 25 5 10-1

% 30 6 30-11

% 10 2 60-31

% 20 4 100-61

% 15 3 أكثر من 100

% 100 20 المجموع
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من المتوقع ان بین أكثر القضایا البارزة على الطرق ذات العالقة بسالمة المركبات التجاریة، السرعة. 
السرعة المفرطة عند المنعطفات، أو السرعة التي تتعدى السرعة الُمعیّنة للطریق، هي السبب الرئیسي 
لحوادث المركبات على الطرق23. فكما تم إظھار ذلك في الشكل )10(، حوالي 80 % من المركبات 

التجاریة التي تمتلكھا الشركات العیّنات لدراسة الحالة هي شاحنات كبیرة. فبسبب قیودها التشغیلیة، 
وبنوع خاص، مسافات توقفھا األطول، قد تكون حدود السرعة األدنى على الطرق للشاحنات الكبیرة 

مناسبة لخفض معدالت حوادث السیر.

3-3  نتائج المقابالت مع مديري النقل
بعد االنتھاء من جمع البیانات من كل شركة في دراسة الحالة، تم تدوین كافة المقابالت بالضبط. لقد 
ُطِرحت على مدیري النقل مجموعة منوعة من األسئلة )أنظر الملحق 1( ألجل االستكشاف الكامل 

للعوامل السیاقیة وإلجراء تقییم دقیق ألثر التدریب المھني على سائقي النقل التجاریین من حیث 
التحسینات في سالمة الطرق، وتعزیز كفاءات السائقین المھنیین والمساهمة في مكاسب فعالیة الشركات. 

لقد استخدمت مقاربة  التحلیل الموضوعي لتحلیل المقابالت. هذا النوع من التحلیل له أفضلیة الحفاظ 
على درجة عالیة من فھم المواضیع/األنماط الُمنتجة جراء التفاعل الوثیق للباحثین مع البیانات الُمجّمعة 

. لكن، من المفید ان نذكر ان إجراء المقابالت مع مدیري النقل في كافة الشركات العیّنات لدراسة الحالة 
لم یكن ممكناً جراء عدم تواجد و/أو تمكن مدیري النقل من الحضور في وقت البحث. لم تسمح اإلجازات 

السنویة واالعتبارات الجغرافیة في بعض الحاالت، واألجندات الحافلة باألعمال، في حاالت أخرى، 
بمقابلة كل مجیب محتمل. لقد اعتُبرت المقابالت الـ 21 التي تمكنا أخیراً من إجرائھا مناسبة إذ لم تكن 
أیة معلومات هامة متوقعة فیما لو أجرینا مقابالت إضافیة. لقد تم تصدیق عدد المقابالت المستخدمة في 
هذا البحث من قِبَل ماك كراكنMcCracken -  76 التي أُعلنت ان إجراء ثماني مقابالت مع أشخاص 

ضروریة إلنتاج مواضیع إدراكیة من المقابالت. 

خالل الرحلة، خالل المناورة، و 12,90 % خالل نشاطات التحمیل واإلفراغ. یُظھر الشكل 12 أدناه 
النسبة المئویة لألماكن األولى بالنسبة لحوادث الطرق التجاریة في الشركات العیّنات لدراسة الحالة.

الشكل 10: األماكن الدقيقة لحوادث الطرق التجارية

58,07%
29,03%

12,90%
 على الطریق

 خالل المناورة

 التحمیل والتفریغ

Attride-Stirling, J 74. )2001(“الشبكات الموضوعیة: أداة تحلیلیة للبحث النوعي”، البحث النوعي، المجلد 1، العدد 3، ص ص 385-405. 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R 75. و Lowe, A.، )2002( بحث إداري: مقدمة، الطبعة الثاني، منشورات Sage، لندن.
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3-3-1  ديموغرافيات مديري النقل الذين أُجريت معهم مقابالت
أ( ُخبرات مديري النقل في إدارة األساطيل التجارية

یُظھر الجدول 19 أدناه، ان حوالي 29 % من مدیري النقل الذین أُجریت معھم مقابالت كان عندهم 
قرابة 10 سنوات من الخبرة؛ 52 % كان عندهم 10-20 سنة من الخبرة؛ %14 كان عندهم 30-21 

سنة من الخبرة و5 % كان عندهم ما مجموعه أكثر من 30 سنة من الخبرة في اإلشراف على األساطیل 
التجاریة وإدارتھا.

مع هذا المستوى الرفیع للخبرة بین مدیري النقل في الشركات العیّنات لدراسة الحالة، ستكون عملیات 
الشاحنات التجاریة  مخططة وُمنسقّة بصورة أفضل. یجعل مدیرو النقل أیضاً من المؤكد ان السائقین 

ُمجھزین بكافة التدابیر الضروریة لكي تصل البضائع إلى مقاصدها سالمة. یقتضي هذا ضمناً ان مدیري 
النقل بحاجة ألن یكونوا قاًدرین على العمل مع الناس على كافة المستویات واحترام المواعید. 

ب( المستوى التعليمي لمديري النقل
بالنسبة للدرجة التعلیمیة األعلى/التأهیل التي حّصلھا مدیرو النقل، ُوجد ان 90 % من مدیري النقل 

الذین أجریت معھم مقابالت من الشركات العینات لدراسة الحالة  یحملون شھادة بكالوریوس في 
اللوجستیات )BSc( أو العلوم ذات الصلة؛ %5 لدیھم شھادة بكالوریوس في الفنون )BA(؛ و 5 % 

  .)MBA( من مدیري النقل لدیھم شھادة ماجیستر في إدارة األعمال

الجدول 19: توزيع سنوات الخبرة على الذين أجابوا على األسئلة 
النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية سنوات الخبرة

% 4.76 % 4.76 أكثر من 30

% 19.05 % 14.29 30-21

% 71.43 % 52.38 20-10

% 100.0 % 28.57 أقل من 10

% 100.0 المجموع

McCraken, G.D 76.،)1998( . المقابلة الطویلة، منشورات Sage، نیوبوري بارك، كالیفورنیا.
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توحي هذه النتائج ان أغلبیة مدیري النقل في شركات دراسة الحالة لدیھم مستوى التعلیم المطلوب. 
یتطلب منصب مدیر النقل عادة شھادة جامعیة في إدارة األعمال، إدارة النقل، الھندسة أو أي میدان آخر 

على عالقة. هذا النوع من التأهیل یسمح لمدیري النقل بتخطیط، تنظیم وإدارة عملیات دائرة النقل.

ج. طبيعة عمل مدير النقل
یُظھر الشكل 14 أدناه ان 62 % تقریباً من مدیري النقل منخرطون في إدارة واإلشراف على عملیات 

متعلقة بالعربات شبه المقطورة؛ وكان 19 % عملوا في إدارة الشاحنات الكبیرة الجاسیة؛ وباقي الـ   
.LVGs 19 % منخرطین في العمل مع مركبات نقل البضائع الخفیفة

هذه النتیجة متناغمة مع أنولع المركبات التجاریة المستخدمة في عملیات األساطیل )انظر القسم 3.1(. 
80 % من مدیري النقل في هذه الدراسة منخرطون في إدارة عملیات HGVs. فكما تم ذكره من قبل، 

تشكل إدارة وتوجیه HGVs تحدیاً بالنسبة لمدیري النقل نظراً لآلثار المرتفعة لھذه المركبات على 
مستخدمي الطرق اآلخرین في حال حصل حادث. المطلوب ان یُعھد إلى السائقین المؤهلین قیادة هذا 

النوع من المركبات. على مدیري النقل أن یكونوا قادرین على توجیه نشاطات 

الشكل 11: المستوى التعليمي لمديري النقل الذين أُجريت معهم مقابالت

الشكل 12: توزيع طبيعة أعمال مديري النقل

90,48%

4,76%4,76%

BSC 
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61,90%19,05%
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السائقین في ما له عالقة بعملیات HGVs بما في ذلك إرسال، وتحدید مسارات وتعقب مسار هذه 
المركبات.

د( األسبقية في الشركات العيّنات لدراسة الحالة
كان عدد السنوات في العمل من قِبَل مدیري النقل في الشركات العیّنات لدراسة الحالة هاماً بما فیه الكفایة 
لجمع البیانات الجدیرة بالثقة حول البرامج الحالیة لتدریب السائقین والنُظم المستخدمة في تلك الشركات. 

یُظھر الجدول 20 ان حوالي 38 % من المدیرین قد عملوا في الشركات العیّنات لدراسة الحالة لمدة 
1-5 سنوات؛ 33 % لمدة 6-10 سنوات؛ 9,5 % عملوا لمدة 11-15 سنة؛ 9,5 % لمدة 20-16 

سنة والـ 9,5 % من المدیرین المتبقین عملوا لمدة 21-25 سنة.

توحي هذه النتائج ان أغلبیة مدیري النقل لدیھم خبرات طویلة ذات صلة بالعمل في الشركات المتضمنة 
في هذه الدراسة. تشیر سنوات األسبقیة العدیدة عادة إلى ان لھؤالء  المدیرین خبرات طویلة كمدیري 

أساطیل وكمحللین للوجستیات.

3-2-2  األسباب الـ 10 األولى للحوادث المنخرط فيها السائقون التجاريون
الموضوع األول الجدیر باهتمام خاص كان األسباب الرئیسیة الـ 10 للحوادث التي انخرط فیھا السائقون التجاریون في 

الشركات العیّنات لدراسة الحالة. البیانات المجمعة حول األسباب الرئیسیة لحوادث السیر على الطرق ُمعطاة بترتیب 
تنازلي في الجدول 21 أدناه. السرعة المفرطة وفقدان السیطرة على المنعطفات، وتغییر الممرات غیر السالم، وعدم 

احترام قواعد السیر كانت األسباب التي لھا أعلى مساهمة في حوادث السیر على الطرق. القیادة مع ذهن شارد، والنعاس 
أثناء القیادة، والقیادة الذاهلة، المتھورة والربط غیر المناسب للشحونات هي أیضاً عوامل ساهمت بصورة كبیرة في هذه 

الحوادث.

الجدول 20: توزيع سنوات الخدمة في شركات دراسة الحالة
النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية لسنوات

% 9.52 % 9.52 25-21

% 19.04 % 9.52 20-16

% 28.56 % 9.52 15-11

% 61.90 % 33.34 10-6

% 100.0 % 38.10 5-1

% 100 المجموع
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لقد تبین ان اإلسراع المفرط وفقدان السیطرة عند المنعطفات هي أهم أسباب الحوادث. یمكن تفسیر هذه 
النتیجة بواقع ان الشاحنات التجاریة تصعب المناورة بھا أكثر بالمقارنة مع المركبات الصغیرة وانه عند 

السرعات العالیة، یتعرض سائقو هذه المركبات لمخاطر أكبر لفقدان السیطرة. ویمكن ان یكون هذا أیضاً 
أحد العوامل المساهمة بالخطر األكبر النقالب وتدحرج المركبات. الشاحنات التجاریة المسرعة عند 

المنعطفات تنتج تسریعاً جانبیاً؛ ذلك انه عندما یبلغ التسرع الجانبي المستویات الخطرة، ترتفع الدوالیب 
الداخلیة ویحصل التدحرج)16(. تغییرات الممرات غیر السالمة هي السبب الثاني األهم للحوادث. تتسبب 
هذه الحوادث عادة لعدم ترك السائقین التجاریین مسافات كافیة أو مسافة طویلة عند تغییرهم الممرات، 

أو عدم تأمین فجوات أو مسافة مناسبة قبل محاولة تغییر الممر أو عدم تركھم مجال رؤیة كاف قبل 
محاولة تغییر الممر.

المھم أكثر هو ان تلك النتائج تُظھر ان أخطاء السائقین وسلوكھم غیر الصحیح خالل القیادة كانت السبب 
في 76,4 % من حوادث السیر على الطرق المتعلقة بالسائقین التجاریین.

3-4  التدابير، السياسات والممارسات المنفذة من قِبَل الشركات العيّنات لمنع/خفض 
حوادث السير لحدها األدنى

أ( التدابير ذات العالقة بالتدريب المهني

لقد نفذّت الشركات العیّنات لدراسة الحالة عدداً من التدابیر التنظیمیة الداخلیة لجعل حوادث السیر 
على الطرق المنخرط فیھا السائقون التجاریون تحت السیطرة، یُظھر الجدول 22 أدناه ان %76 من 
الشركات العیّنات لدراسة الحالة استخدمت "صندوق أدوات" ألحادیث حول السالمة لسائقیھا بصورة 

الجدول 21: توزيع أسباب الحوادث من "وجهة نظر" مديري النقل
النسبة المئوية التواتر أسباب الحوادث الترتيب

% 12.7 16 السرعة المفرطة وفقدان السیطرة على المنعطفات 1
% 11.9 15 تغییر الممرات غیر السالم 2
% 9.5 12 عدم احترام قواعد السیر 3
% 8.7 11 القیادة الذاهلة واستخدام الھاتف الخلیوي والكتابة 4
% 7.9 10 النعاس والقیادة المتھّورة 5
% 7.9 10 ربط الشحونات غیر الصحیح في الشاحنات 6
% 6.3 8 انفجار الدوالیب 7
% 6.3 8 اإلشارات غیر المناسبة لمناطق اإلنشاء 8
% 5.6 7 عدم الصبر والمتابعة القریبة من سیارة أخرى 9
% 5.6 7 أحوال الطقس الردیئة 10
% 5.6 7 األجزاء الفاسدة في المركبات: الفرامل، أكیاس الھواء، الخ... 11
% 4.8 6 تجنب التروس المنخفض لتخفیف السرعة 12
% 2.4 3 القیادة المضعفة جراء الكحول والمخدرات  13
% 2.4 3 العیوب في إنشاء الطرق 14
% 1.6 2 األخطاء األخرى، على األخص، السائقون الفتیان المبتدئون 15
% 0.8 1 عبور الحیوانات 16

% 100.0 126 المجموع
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نظامیة. عالوة على ذلك، كان الحّث وتنشیط الذاكرة، وبرامج التدریب األخرى واختبارات التدریب 
التدبیر الثاني المستخدم بتواتر أكثر في حوالي %62 من الشركات. إضافة إلى ذلك، قدمت %48 من 
الشركات ُكتیّب السائق. أخیراً، أبلغت %43 من الشركات العیّنات لدراسة الحالة أسباب وآثار حوادث 

السیر على الطرق إلى السائقین التجاریین اآلخرین كجزء من برنامج للدروس الُمكتسبة.

على الرغم من ان النتائج أظھرت ان أحادیث صندوق األدوات النظامي هو التدبیر األكثر استخداما 
المتعلق بالتدریب المھني في شركات الدراسة، ینبغي توجیه انتباه واعٍ إلى إدارة وتخطیط هذه األحادیث 

للحفاظ على الفعالیة وعلى الوعي بالنسبة للسالمة بین السائقین التجاریین. تھدف أحادیث صندوق 
األدوات إلى إثارة الوعي بالنسبة للسالمة بین السائقین التجاریین عن طریق لَفت االنتباه إلى أیة مخاطر 

أو أخطار حالیة أو ناشئة على عالقة بالعمل، وبالتالي إحداث تغییر في السلوك أثناء القیادة. المشكلة التي 
قد ینبغي على العدید من مدیري النقل تجنبّھا هو اإلتیان بأفكار روتینیة ومواد تقدیم وعرض غیر فعالة 

عندما تصبح أحادیث صندوق األدوات مبتذلة قلیالً. غیر ان الطلب على سائقي الشاحنات ذوي المھارات 
العالیة والنسبة الضعیفة لمعدالت االحتفاظ بالسائقین في صناعة النقل بالشاحنات، في بعض أقسام 

الصناعة، یضعان أهمیة متزایدة على جودة برامج تدریب السائقین التجاریین47. یُفّسر هذا أیضاً أهمیة 
اختبارات التدریب في شركات النقل التجاریة الُمتضّمنة في هذه الدراسة.

لقد تبیّن ان التدریب المھني هو أحد األسالیب األكثر فعالیة لتحسین مھارات القیادة وان هذه النتیجة 
التي تم التوصل إلیھا مقبولة على نطاق واسع من قِبَل عامة الناس. یقتضي ذلك ضمناً انه بقدر ما 

یستثمر مشغلو النقل الطرقي التجاریین أكثر في التدابیر ذات العالقة بالتدریب المھني، بقدر ما تصبح 
-Pearson سجالت السالمة لسائقیھم أفضل. الختبار هذه العالقة، تم حساب ُمعامل ارتباط بیرسون

)correlation coefficient )r لتحدید عما إذا كانت هناك عالقة سببیة بین عدد التدابیر ذات العالقة 
بالتدریب المھني المقدمة من مشغلي النقل التجاریین في الدراسة الحالیة ومتوسط عدد حوادثھم المذكور 

لكل ملیون كیلومتر. على سبیل المثال، تم تحدید متوسط عدد الحوادث المذكورة لكل ملیون كیلومتر 
لمشغلي النقل الذین ُوجد انھم یقدمون تدبیراً واحداً له عالقة بالتدریب المھني، 

الجدول 22: توزيع التدابير ذات العالقة بالتدريب المهني
النسبة المئوية التدابير ذات العالقة بالتدريب المهني

% 76.19 "صندوق األدوات" النظامي ألحادیث السالمة

% 61.9 أداء السائق عبر الحث، تنشیط الذاكرة، والمزید من برامج التدریب

% 61.9 اختبارات التدریب

% 47.61 تقدیم الشركة لكتاب السائق

% 42.89 "أسباب وآثار" الحوادث الُمبلّغة من األعلى إلى األسفل
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 )X( المستقل )variable( وهلم وجرا. عدد التدابیر ذات العالقة بالتدریب المھني المقدمة هي المتغیر
كما ان العدد المتوسط المذكور للحوادث لكل ملیون كیلومتر هو المتغیر التابع )Y(هذه لحسابات ُمبینّة 

في الجدول 23 أدناه:

یُظھر حساب ُمعامل ارتباط بیرسون ان قیمة r هي 0.5428-. هذه عالقة متبادلة معتدلة سلبیة، مما 
یعني ان هناك َمیل لعدد أكبر من التدابیر ذات العالقة بالتدریب المھني مقدمة من قِبَل شركات دراسة 
الحالة  )X(  للتماشي مع العدد المتوسط األدنى للحوادث المذكورة لكل ملیون كیلومتر )Y( )والعكس 

بالعكس(. 

ب( تدابير رصد األداء
یُظھر الجدول 24  أدناه ان الشركات العیّنات لدراسة الحالة استخدمت أنواعاً مختلفة من المبادرات 
لرصد أداء سائقیھا التجاریین. كممارسة فُضلى، كان االستالم واستخدام المالحظات من عامة الناس 

لمراقبة سلوك السائقین الخطر بالنسبة للسالمة التدبیر األكثر استخداماً في حوالي 57 % من الشركات؛ 
 ”IVMS“ تبع هذا التقییم/الفحص الدوري لمھارات السائق بمعدل 52 %. لقد استخدمت تكنولوجیات

نظام الرصد داخل المركبات والقیادة الموازیة )رصد( كلھا لمراقبة سلوك السائقین الخطر بالنسبة 
للسالمة بمعدالت 52 % و48 % على التوالي. وقد استخدمت أیضاً البرامج الرسمیة لتأهیل السائقین 

واالختبارات العشوائیة للمخدرات/الكحول بمعدل 38 % و 28 % على التوالي.

R حساب
))r = ∑))X - My()Y - Mx(( / √))SSx()SSy

r = -2.88 / √))10()2.815(( = -0.5428

الجدول 23: حساب ُمعامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقات السببية بين تدابير التدريب المهني وحوادث 
الشاحنات التجارية

)X - Mx()Y - My( )Y - My(2  )X - Mx(2   Y - My  X - Mx

العدد المتوسط 
للحوادث 

المذكورة لكل 
مليون كيلومتر 

)Y(

عدد التدابير 
المقدمة ذات 

العالقة بالتدريب 
)X( المهني

-0.960 0.230 4.000 0.480 -2.00 3.16 1

-0.040 0.002 1.000 -0.040 -1.00 2.64 2

0.000 1.188 0.000 1.090 0.00 3.77 3

-1.100 1.210 1.000 -1.100 1.00 1.58 4

-0.860 0.185 4.000 -0.430 2.00 2.25 5

Sum: -2.880 Sum: 2.815 Sum: 10.0  :My
2.68 Mx: 3.00
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استالم واستخدام المالحظات من عامة الناس لإلبالغ عن أي سلوك غیر سالم أو لتقدیم مالحظات 
إیجابیة للسائقین كان تدبیراً هاماً لتعزیز السالمة. البیانات المجمعة من المكالمات الھاتفیة لعامة الناس أو 
نصوص الرسائل سوف تدمج في بروفایل السائق مع البیانات عن الحوادث، مخالفات السیر والمقاییس 

األخرى لسلوك السائقین. عندها، یستطیع مدیرو النقل استھداف سلوك القیادة غیر المناسب، األمر 
الذي سیُخفض خطر السائق، وخفض عدد الحوادث والمخالفات. كذلك، فان التقییمات الدوریة لمھارات 

السائق، ضروریة للتشغیل السالم للمراقبة األساسیة للمركبات ولقدرات الساق على إدراك المخاطر. 
انھا تُشكل أیضاً جزءاً من التطویر المھني المتواصل للسائقین التجاریین. یجري هذا التدریب خالل 

الحیاة المھنیة للسائق التجاري، بصرف النظر عن مدى تواتر قیادتھم ویتوقع أن تُعزز هذه االستمراریة 
في تطبیق التدابیر المختلفة لرصد األداء في شركات دراسة الحالة، اآلثار اإلیجابیة لثقافة السالمة التي 

تحاول تلك الشركات غرسھا في النفوس. ُمعامل ارتباط بیرسون استخدم أیضاً هنا لقیاس قوة العالقة 
المتبادلة بین عدد تدابیر رصد األداء الممارس في شركات دراسة الحالة والعدد المتوسط للحوادث 

المذكورة للشاحنات التجاریة. العدد المذكور للحوادث لكل ملیون كیلومتر بالنسبة لمشغلي النقل التجاریین 
الذین استخدموا تدبیراً واحداً، تدبیرین، ثالثة تدابیر، الخ... لرصد األداء، تم تحدید متوسطة. عدد تدابیر 
رصد األداء الممارس كان المتغیر)X( المستقل والعدد المتوسط للحوادث المذكورة لكل ملیون كیلومتر 

كان المتغیر)Y( التابع.  هذه الحسابات ُمبیّنة في الجدول 25 أدناه:

الجدول 24: توزيع تدابير رصد األداء

النسبة المئوية التدابير ذات العالقة بالتدريب المهني

% 57.14 استالم واستخدام المالحظات من عامة الناس لمراقبة السلوكیات الخطرة للسائقین

% 52.38 التقییم/الفحص الدوري لمھارة السائق

% 52.38 IVMS )نظام الرصد داخل المركبات(

% 47.62 القیادة الموازیة )الرصد( لمراقبة السلوكیات الخطرة للسائقین بالنسبة للسالمة

% 38.09 برامج المراجعة الرسمیة لتأهیل السائق

% 28.57 االختبارات العشوائیة للمخدرات/الكحول
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ُمعامل ارتباط بیرسون، r هو 0.6021-. هذه عالقة متبادلة ُمعّدلة تعني ان هناك عالقة بین عدد أكبر 
من تدابیر رصد األداء الممارسة من قِبَل شركات دراسة الحالة )X( وعدٍد متوسط أدنى من الحوادث 

المذكورة لكل ملیون كیلومتر )Y( والعكس بالعكس.

3-5  االحترافية بين السائقين التجاريين: نقاط الضعف الُمعيّنة
هدف هذا القسم تعیین األسباب الرئیسیة وراء نظرة مدیري النقل إلى غیاب االحترافیة العالیة بین  

سائقیھم التجاریین. یُلخص الجدول )26( إطار الترمیز الُمستنبط من المقابالت واألسباب وراء غیاب 
المستویات العلیا لالحترافیة بین السائقین التجاریین في الشركات العیّنات لدراسة الحالة، من وجھة نظر 

مدیري النقل.

الجدول 25: حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة العالقة بين تدابير رصد األداء وحوادث الشاحنات 
التجارية

)X - Mx()Y - My( )Y - My(2  )X - Mx(2   Y - My  X - Mx

العدد المتوسط 
للحوادث 

المذكورة لكل 
مليون كيلومتر 

)Y(

عدد تدابير رصد 
)X( األداء

-2.042 0.667 6.25 0.817 2.500 3.5 1

-3.325 4.914 2.25 2.217 -1.5 4.9 2

0.442 0.780 0.25 -0.883 -0.5 1.8 3

-0.692 1.914 0.25 -1.383 0.5 1.3 4

-0.125 0.007 2.25 -0.083 1.5 2.6 5

-1.708 0.467 6.25 -0.683 2.5 2 6

Sum: -7.45  Sum: 8.74  :Sum
17.50

 :My
2.68 Mx: 3.00

R حساب
))r = ∑))X - My()Y - Mx(( / √))SSx()SSy

  r = -7.45 / √))17.5()8.748(( = -0.6021
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الجدول 26: األسباب وراء غياب المستويات العالية لالحترافية بين السائقين التجاريين

الموضوع األسباب الُمعينة الرموز

غیاب المستویات العالیة 
لالحترافیة بین السائقین 

التجاریین

افتقار السائقین التجاریین للمستوى   •
التعلیمي المناسب. 

خلفیة السائقین التجاریین ال تدعم ثقافة   •
االمتثال للسالمة.

غیاب معرفة وإدراك السائقین   •
التجاریین حول السالمة.

یأتي السائقون التجاریون من أماكن مع   •
قواعد قیادة مختلفة.

التعلیم  •
التدریب   •

الخلفیة  •
الثقافة  •

السائقون األجانب  •

أشارت المقابالت إلى قناعة جماعیة 84 % بین مدیري النقل حول أهمیة التعلیم والتدریب المھني 
لرفع االحترافیة المھنیة للسائقین التجاریین. یُنظر إلى معظم السائقین التجاریین من قِبَل مدیریھم للنقل 

كموظفین مع مستویات تعلیم متدنیة جداً؛ تسبّب لھم هذه األسباب أداّء ضعیفاً في برامج التدریب المقدمة 
من قِبَل شركاتھم. عالوة على ذلك، اعتقد مدیرو النقل انه یبدو ان تشغیل سائقین مختلفین من أجزاء 
مختلفة من العالم هو تحّدٍ لھم ألن هؤالء السائقین یأتون من بلدان عندها قوانین وأنظمة سیر مختلفة 

تماماً. غیر أن ذلك یُسبّب لھذا للشركات إنفاق مزید من الوقت والجھد على تدریب سائقیھا لبلوغ مستوى 
المعرفة المطلوب حول نُظم وقواعد السیر المحلیة. وما هو أهم أكثر، أشار مدیرو النقل إلى ان سائقیھم 

یأتون من ثقافات وخلفیات حیث االمتثال للسالمة لیس أولویة؛ یتطلب هذا من الشركات العمل األكثر 
شقاء مع هؤالء السائقین إلثارة وعیھم حول أهمیة السالمة ودورها في الرخاء التنظیمي. على سبیل 
المثال، لیس على أي إنسان یرید قیادة شاحنة في بعض البلدان األسیویة أن یكون بالضرورة حامالً 
إلجازة قیادة من درجة مطلوبة. على الرغم من كافة هذه العوامل، شرح مدیرو النقل ان برامجھم 

للتدریب المھني لسائقي النقل الطرقي لدیھم قد أظھرت نجاحاً نسبیاً في شركاتھم.

6.3 أهمية المكّون التدريبي في علمية توظيف السائقين التجاريين الجدد
ألجل فھم كم هو مھم ُمكّون التدریب المھني في عملیة توظیف وانتقاء السائقین التجاریین الجدد، ُطلب 
من مدیري النقل ان یكشفوا عن وجھات نظرهم. أظھرت النتائج ان 81 % من جمیع المدیرین الذین 

أجریت معھم مقابالت ینظرون إلى التدریب المھني كمھم جداً؛ ورأى العدد المتبقي 19 % ان التدریب 
المھني له أهمیة ُمتدنیة في عملیة التوظیف. غیر أن المدیرین الذین صّرحوا ان التدریب المھني السابق 

له أهمیة متدنیة في عملیة االنتقاء والتوظیف عملوا في شركات عندها تدابیر تدریب داخلي إلزامیة 
لجمیع السائقین الموظفین حدیثاً. یُظھر الجدول 27 هذه النتائج. 
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الجدول 27: أهمية التدريب المهني في عملية توظيف السائقين الجدد

الجدول 28: المعايير الرئيسية لتوظيف السائقين التجاريين

أشارت النتائج إلى وجود درجة ما من االنتقائیة في عملیات التوظیف جرت ممارستھا من قِبَل شركات 
النقل في المنطقة العربیة. یجري هذا بصورة رئیسیة الستمثال حظوظ توظیف المرشحین ذوي الحظوظ 

األكبر ألداء القیادة السالمة على المدى الطویل. عملیة توظیف السائقین التجاریین الجدد ُمكلفة عادة 
ومستھِلكة للوقت؛ ما یُفّسر األهمیة العلیا لمھمة التوظیف بالنسبة ألغلبیة مدیري النقل في هذه الدراسة.

3-6-1 المعايير الفعلية عند توظيف السائقين التجاريين الجدد
مع ان أكثر من 80 % من مدیري النقل یُنظرون إلى التدریب المھني للسائقین التجاریین على انه عالي 
األهمیة لعملیة التوظیف، یبدو ان هناك زواج على نحو غیر مالئم مع معاییر االنتقاء الفعلي والتوظیف 

المستخدم في شركاتھم. المعاییر الرئیسیة المستخدمة في الشركات العیّنات لدراسة الحالة ُمدرجة في 
الجدول 28 أدناه:

لقد أظھرت النتائج ان التدریب المھني كان ثالث أهم عامل یؤخذ في االعتبار في عملیة التوظیف بعد 
الخبرة والسن. یمكن تفسیر ذلك لكون عملیة التوظیف تخضع فقط لدائرة الموارد البشریة في تلك 

الشركات حیث انخراط مدیري النقل في هذه العملیة محدود أساساً. بسبب مخاطر السالمة الُموثقة جیداً 
والمرافقة للسائقین التجاریین القلیلین الخبرات، تتجنب معظم شركات النقل التجاریة توظیف سائقین 

دون سن الـ 25. تعتبر أغلبیة مدیري النقل األساطیل العالیة السالمة السن كعامل انتقاء هام في توظیف 
السائقین. األمر الذي یُفسر لماذا ُصنّف السن والتجارب كالمعاییر الرئیسیة األولى عند توظیف السائقین 

التجاریین الجدد في المنطقة العربیة.

% من المجيبين مستوى  األهمية

% 80.95 أهمیة علیا

% 19.05 أهمیة متدنیة

% 100 المجموع

% للمستجيبين المعايير

% 39.06 الخبرة

% 22.80 السن

% 20.45 التدریب

% 13.40 إجازة السائق

% 3.10 غیر ذلك

% 1.19 اللغة

% 100.0 المجموع
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2.6.3 أين وكيف توظف الشركات السائقين التجاريين الجدد
عرضت النتائج تشكیلة من الخیارات المتاحة لشركات النقل التجاریة في المنطقة العربیة لتوظیف 

السائقین الجدد. كانت السوق الدولیة المصدر الرئیسي 61 % لتوظیف السائقین التجاریین الجدد. غیر 
ان األسواق المحلیة تبقى مصدراً ثانویاً للسائقین الجدد 39 %. المصادر المختلفة لتوظیف السائقین 

التجاریین الجدد ُمدرجة في الجدول 29.

تعكس هذه النتائج واقع وضع سوق العمل، وخدمات التوظیف في المنطقة العربیة. انھا فریدة من عدة 
جوانب، وتعكس موقع قطاع النقل التجاري كصناعة نامیة. مع التنمیة االقتصادیة القویة، وبنوع خاص 
في بلدان مجلس التعاون الخلیجي )GCC(، عنت متطلبات النقل التجاري الناجمة، ان النمو في مجال 

عمل سائقي الشاحنات، كان غیر كاٍف وینتج عنه نقص في السائقین المحلیین. لذا فان شركات النقل 
التجاریة مضطرة لتوسعة بحثھا داخل األسواق الدولیة، مثل جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا لتوظیف 

سائقي الشاحنات المؤهلین. غیر ان االعتماد على توظیف سائقي الشاحنات األجانب له سلبیاته أیضاً على 
العملیات. فالحواجز الثقافیة واللغة، على سبیل المثال، لھا أثر مسیطر على عملیات شركات األعمال. 

فغیاب اللغة المشتركة والوعي الثقافي واإلقلیمي المحدود للسائقین األجانب من الُمرجح انه سیعیق 
تطویر مھارات السائقین عندما یتلقون التدریبات المھنیة مثالً.

7.3 قياس نجاح برامج التدريب المهني للنقل الطرقي
أ( مؤشرات األداء األساسية )KPIs( ذات العالقة بحوادث الطرق

لقد أشار مدیرو النقل الذین أجریت معھم مقابالت ان لدى شركاتھم نظامھما الخاص لمؤشرات األداء 
األساسیة ذات العالقة بحوادث الطرق علماً ان تسع شركات لدراسة الحالة فقط  وافقت على مشاطرة 

بیانات مؤشرات األداء األساسیة خاصتھا مع هذه الدراسة. یُدرج الجدول 30 مؤشرات األداء الرئیسیة 
المستخدمة ویقارن قیمھا المتوسطة قبل وبعد تسلیم التدریب للسائقین التجاریین.

الجدول 29: أين/كيف توظف الشركات السائقين التجاريين الجدد

% للمستجيبين المعايير

% 39.47 محلیاً

% 18.42 دولیاً عبر وكاالت توظیف محلیة

% 28.95 دولیاً عبر وكاالت دولیة

% 13.16 دولیاً عبر شبكات خاصة

% 0.0 باستخدام مواقع التوظیف على االنترنت

% 100.0 المجموع
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* تم حساب القیم المتوسطة بالنسبة للسنوات الثالث األخیرة قبل تدریب السائقین التجاریین.
** تم حساب القیم المتوسطة بالنسبة لثالث سنوات بعد بدایة تدریب السائقین التجاریین

یُظھر تحلیل متوسطات مؤشرات األداء الرئیسیة ان شركات دراسة الحالة كانت قادرة على تحسین 
سجالتھا الخاصة بسالمة الطرق بعد البدء بتسلیم التدریب للسائقین التجاریین. یوحي ذلك ان التدریب 

المھني على سالمة الطرق یمكن ان یساعد السائقین على ان یصبحوا سائقین تجاریین أكثر سالمة 
وفعالیة سواء كانوا مبتدئین أو قدماء؛ ویمكن ان یساعد السائقین وشركاتھم من حیث السالمة الشخصیة 

والنمو االقتصادي التنظیمي.

متوسطات مؤشرات األداء األساسیة أعاله توحي أیضاً بان اآلثار االقتصادیة لحوادث الشاحنات التجاریة 
یمكن تخفیفھا وبأن العدید من التكالیف، مثل الخدمات الطبیة، البضائع المتضررة، االنتاجیة المفقودة 

والتقییم النقدي للرجل/أیام المفقودة، والتصلیحات المرافقة لھذه الحوادث، یمكن خفضھا. ویمكن أیضاً 
االستخالص هنا ان األفراد الذین تلقوا تدریباً على عالقة بالسالمة لدیھم معرفة أكثر في ما یتعلق بسلوك 

السالمة المناسب الذي سینتج عنه قدرة أفضل لتجنّب الحوادث.

ب( مؤشرات األداء األساسية ذات العالقة بالمقاييس المترية التشغيلية
ینظر هذا القسم إلى المعاییر المستخدمة من قِبَل شركات النقل التجاریة لتقییم نجاح برامج التدریب 

المھني على النقل الطرقي التي أجرتھا. مؤشرات األداء األساسیة التشغیلیة أدوات ضروریة لصناعة 
الشحن. انھا تُعطي قاعدة مالئمة لقیاس كفاءة النقل عبر األساطیل المختلفة بمقارنة المثل بالمثل.  

الجدول 30: مقارنة متوسطات مؤشرات األداء األساسية ذات العالقة بحوادث الطرق
تغير النسبة

المئوية
األرقام

مؤشرات األداء األساسية
بعد التدريب**  قبل التدريب*

%48- $83,675 $160,913 متوسط الخسارة السنوي للعائدات جراء توقف 
الشاحنات عن العمل

 %17- $75,980 $92,100 متوسط التكلفة السنویة للتصلیح )في حال تجاوز 
قیمة التأمین(

 %24- 35 46 متوسط العدد السنوي للحوادث الطفیفة

%44-  0.91 1.63 متوسط العدد السنوي للحوادث الكبیرة

%46- 2,68 لكل ملیون كیلومتر  5 لكل ملیون كیلومتر متوسط عدد الحوادث المذكور لكل ملیون كیلومتر

%30-  $36,700 $52,650 متوسط التكلفة السنویة للعنایة الصحیة )في حال 
تجاوز قیمة التأمین(

%25- 467 یوم  622 یوم التكلفة التراكمیة السنویة رجل/ أیام كنتیجة 
إلصابات السائقین

%51- 18 37 العدد السنوي للتسلیمات المتضررة جراء الحوادث

%55-  $10,115 $22,500
متوسط التكلفة السنویة لتوظیف وتدریب السائقین 

الجدد )للحلول محل السائقین المصابین/الغائبین 
كنتیجة للحوادث(
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مؤشرات األداء األساسیة المستخدمة منوعة ومتعددة األبعاد. لقد شرح مدیرو النقل انھم استفادوا من 
العدد السنوي لمخالفات IVMS لقیاس أثر هذا التدریب على أداء سائقیھم من حیث قدرات القیادة 

السالمة. ذكرت مجموعة الذین أُجریت معھم مقابالت ان IVMS قدمت بیانات هامة لتقییم أداء السائقین 
بعد تلقي التدریب المھني إذ ان القیادة هي إحدى النشاطات الخاضعة أقل للرقابة المتواصلة التي یشترك 

فیھا السائقون.

مؤشر األداء اآلخر الذي استخدمته شركات دراسة الحالة هو معدالت استھالك المركبات للوقود الُمعبّر 
عنه بإجمالي الكیلومترات المقطوعة لكل لتر من الوقود. یعتقد مدیرو النقل ان تكالیف تشغیل المركبات 
التجاریة العاملة لكل كیلومتر تتغیر حسب أنماط القیادة والظروف، وان التدریب المھني سیساعد السائق 
في تصحیح أنماط قیادته لمحاولة توفیر ما یمكن من الوقود. وفّسر المدیرون أیضاً ان مزیداً من أنماط 

القیادة االقتصادیة وسجالت السالمة الُمتحّسنة لسائقیھم قد وفرت على شركاتھم الكثیر من المال ألن 
التكالیف العامة لتصلیح وصیانة المركبات قد انخفضت. لقد استخدمت مطالب الزبائن جراء تأخر 

الشاحنات الصغیرة والتسلیمات المتأخرة والشكاوى الناجمة عن أضرار البضائع لتقییم مستویات إرضاء 
الزبائن. على العموم، ورأى مدیرو النقل ان السائقین الُمدربین مھنیاً ساعدوا في زیادة رضى الزبائن 

وفي خفض عدد الشكاوى والمطالب العائدة إلى األضرار الُمنخفضة للبضائع ولتأخیر التسلیم.

ثمة قائمة شاملة لمؤشرات األداء األساسیة العاملة للشركات ذات العالقة بنجاح برامج التدریب المھني 
للنقل الطرقي ُمقدمة في الجدول 31. یُظھر هذا الجدول مؤشرات األداء األساسیة قبل وبعد برامج 

التدریب المھني إضافة إلى النسبة المئویة المتوسطة للتحسینات في شركات دراسة الحالة.
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تظھر النتائج ان تنفیذ برامج التدریب المھني لسائقي الشاحنات قد جاء بعدة تحسنات تشغیلیة داخل 
شركات النقل التجاریة في هذه الدراسة. لقد برهن تدریب السائقین التجاریین انه غیّر طریقة تصرف 
السائق خالل وجوده خلف المقود ُموفراً مزیداً من الوقود ومنتجاً انبعاثات كربون أقل من االستثمار 
في مركبات جدیدة. وبإمكانه أیضاً خفض النفقات على التصلیحات، والدوالیب وعلى الصیانة العامة 

لألساطیل. سیقتضي هذا ِضمناً ان برامج تدریب السائقین التجاریین خیارات قابلة جداً لالستمرار عندما 
یكون عند الشركات بعض الرأسمال االحتیاطي؛ كما هي أیضاً الحال بالنسبة للعدید من الناقلین التجاریین 

في المناخ االقتصادي الحالي للمنطقة العربیة.               

3-8  عائد االستثمار )ROI( للتدريب المهني للسائقين في شركات النقل التجارية
یدرس هذا القسم عائد االستثمار للتدریب المھني للسائقین في شركات النقل التجاریة المشاركة في دراسة 

الحالة. لقد ُوجد ان الشركات في صناعة النقل التجاري لدیھا فقط خطوات اجرائیة أولیة لحساب عائد 
االستثمار لبرامج التدریب المھني لسائقیھا. ذكر مدیرو النقل لھذه الشركات ان إجراءاتھم تستوجب 

حساب االنخفاض في إجمالي التكالیف التشغیلیة والحوادث في السنة، الناجم عن تعزیز أداء السائقین. 
بعدها تّمت مقارنة النتائج مع التكلفة االجمالیة لتدریب سائقیھا. سمح ذلك، في 

الجدول 31: متوسط تحسنات مؤشرات األداء األساسية العاملة ما بعد برامج التدريب 
النسبة المئوية

للتغيير بعد التدريب** قبل التدريب* المؤشر

 %58- 116 273
المتوسط السنوي النتھاكات IVMS )أي التسرع، 

حزام السالمة، الفرملة العنیفة، وانتھاكات "قفزة 
األرنب" البري(

%14+ 3.2 2.7 متوسط الكیلومترات المقطوعة لكل لتر من الوقود 
)كلم/لتر(

%8+ 9.9% 1.7% متوسط النسبة المئویة السنویة للتوفیر في تكالیف 
الدوالیب

%20- $2080 $2600 المتوسط السنوي لتكالیف صیانة وتصلیح 
الشاحنات

+112% ***242 114 متوسط العدد السنوي لتقاریر ما یُشبه الحوادث

%52- 61 127 المتوسط السنوي لعدد شكاوى الزبائن

%58- 14 33 المتوسط السنوي لعدد مطالب الزبائن

%42- 0.006 0.01
متوسط النسبة السنویة للتسلیمات المتضررة 
)المتضررة جزئیاً أو بالكامل( بالنسبة للعدد 

اإلجمالي للتسلیمات المنفذة

* لقد تم حساب القیم المتوسطة بالنسبة للسنة األخیرة السابقة لمباشرة برامج التدریب المھني للسائقین التجاریین.
** لقد تم حساب القیم المتوسطة القائمة على أرقام تتعلق بالسنة المالیة 2014 التي تلت المباشرة ببرامج التدریب المھني للسائقین 

التجاریین.
*** تشیر الزیادة في عدد تقاریر ما یُشبه الحوادث إلى تحسنات في ثقافة السالمة. 
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نھایة المطاف، بقیاس مبلغ خفض التكلفة/المكاسب )أي مبلغ العائد( ذي العالقة بالتكلفة االجمالیة لتدریب 
السائقین )أي مبلغ االستثمار(. لقد أضاف مدیرو النقل أیضاً انه في أغلبیة الحاالت، ظلّت جھودهم 

متواضعة الفتقارهم إلى النُظم المالیة المتكاملة التي ستسمح لھم ان یُظھروا لرؤسائھم التوفیرات الفوریة 
الُمحقّقة بفضل فوارق التدریب المھني بالنسبة ألرباح شركاتھم، والتي یمكن برهنتھا بمقارنة عائد 

االستثمار لبرامج التدریب المھني المختلفة المقدمة إلى سائقیھم التجاریین.

لقد استخدمت صیغة عائد االستثمار التالیة ألجل حساب العائد المتوسط الستثمار من برامج التدریب 
المھني المقدم في شركات دراسة الحالة. 

ROI = خفض التكلفة/المكاسب - تكلفة االستثمار في برامج التدریب المھني للسائقین
       تكلفة االستثمار في برامج التدریب المھني للسائقین

لقد تم جمع المعلومات حول متوسط التكلفة السنویة لبرامج التدریب المھني الُمسلّمة للسائقین. وتم 
بصورة متزامنة حساب انخفاضات متوسط التكالیف السنویة االجمالیة التشغیلیة والخاصة بالحوادث 

كنتیجة لتعزیز أداء السائقین، استناداً إلى البیانات التي ذكرتھا الشركات العیّنات لدراسة الحالة . یُوّضح 
الجدول 32 حسابات عائد االستثمار هذا.

الجدول 32: حسابات المتوسط السنوي لعائد االستثمار من برامج التدريب المهني للسائقين التجاريين
تكلفة االستثمار في برامج التدريب المهني للسائقين التجاريين

النتائج البنود
85 العدد السنوي المتوسط للسائقین الُمدربین

$270 تكلفة البرامج السنویة المتوسطة للتدریب المھني لكل سائق
$22,950 التكلفة االجمالیة السنویة المتوسطة لبرامج التدریب المھني

خفض تكلفة الحوادث
1.63 العدد المتوسط السنوي للحوادث الكبیرة قبل التدریب
0.91 العدد المتوسط السنوي للحوادث الكبیرة بعد التدریب
0.72 العدد المتوسط السنوي المخفض للحوادث الكبیرة 

$76,000 التكلفة المتوسطة للحادث الكبیر
$54,720 الكلفة المتوسطة السنویة المخفضة للحوادث الكبیرة 

خفض التكلفة التشغیلیة
$83,200 التوفیر السنوي المتوسط لتكالیف الصیانة والتصلیح

$7,800 النسبة المئویة المتوسطة السنویة للتوفیر في تكالیف الدوالیب
$252,000 التوفیر السنوي المتوسط في تكالیف الوقود*
$397,720 المتوسط السنوي االجمالي لتوفیر التكالیف )بما في ذلك خفض تكالیف الحوادث(

% 1.632
)397.720 $  -  22.950 $( 

                          
  )$ 22.950(

متوسط عائد االستثمار =

*  الحسابات مستندة إلى متوسط سعر لتر الوقود في المملكة العربیة السعودیة الذي هو 0.21 دوالر
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تُظھر حسابات عائد االستثمار أعاله انه لكل دوالر یُنفق على التدریب المھني للسائقین التجاریین، هناك 
حوالي 17 دوالر عائدة على االستثمار في الشركات العیّنات لدراسة الحالة.

عائد االستثمار لمكّون سالمة الطرق وحدهُ هو 138 %.

9.3 برامج التدريب المهني المطلوبة في شركات النقل التجارية
جمیع مدیري النقل التجاریین تقریباً الذین أجریت معھم مقابالت أعلنوا ان التدریب المھني الجید لسائقیھم 

یجب ان یشتمل على وضع األولویات والعمل على األكثر أهمیة بینھا أوالً. لقد وضعنا القائمة التالیة 
لمقاییس )modules( التدریب التي یرغب مدیرو النقل تطویرها وتنفیذها خالل السنوات الثالث 

القادمة في شركاتھم غیر انھا لم تُعَط األولویة.
القیادة الدفاعیة  •
سالمة الطرق  •
الرفع والربط  •

تأمین الحموالت  •
الوعي حول إدارة التعب والرحلة  •

التدریب على خدمة وإرضاء الزبون  •
التدریب على المواد الخطرة  •

برامج التدریب على قواعد السیر بالنسبة للسائقین األجانب  •
)SQAS( نظام تقییم السالمة والجودة  •

دورات الوعي الخاصة بالسالمة للسائقین،  •
التدریب على تعلیق العربة المقطورة،  •

التدریب على تقنیات الفرملة.  •

توحي هذه القائمة الطویلة ألولویات التدریب انه یتوجب على اإلدارات العلیا في شركات النقل التجاریة 
االلتزام بالتنفیذ الناجح لبرامج التدریب. إدارة السالمة بالنسبة لشركات الممارسة الفضلى تبدأ مع الدعم 

الواضح وغیر الملتبس لإلدارة العلیا، وتكامل التركیز على السالمة في كافة جوانب التدریبات على النقل 
التجاري. عالوة على ذلك، یوحي اتساع برامج التدریب الُمدرجة ان قطاع النقل التجاري في المنطقة 

العربیة ال زال بحاجة حقیقیة إلى استثمارات كبیرة لزیادة تحسین السلوك السالم للسائقین.

10.3 نتائج استبيان السائقين التجاريين
في الوقت الذي كان یعمل فیه الباحثون على جمع بیانات المقابالت من مدیري النقل، كانوا یجمعون 
أیضاً االستبیانات من السائقین التجاریین في كافة الشركات العیّنات لدراسة الحالة. لقد طرحت هذه 

االستبیانات على السائقین التجاریین مجموعات منوعة من األسئلة حول نظرتھم إلى التدریب الذي تَلَقوه 
وحول التحسینات المحتملة للمھارات والقضایا األخرى ذات الصلة بالموضوع )انظر الملحق 2(. لقد تم 

توزیع ما مجموعه 300 استبیان في الشركات العیّنات االثنتین والثالثین المنتقاة لدراسة الحالة:  
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57 استبیان )19 %( لم تُعاد. 243 استبیان 81 % أعیدت لكن 146 استبیان فقط قدمت بیانات 
صالحة إذ انھا قد أملیت تماماً. في االستبیانات الُمتبقیة الُمستَلَمة، أجاب المجیبون على 50 % فقط من 
األسئلة. قّدم هذا معدل استجابة من 49 %. هذا المعدل الُمتدنّي نسبیاً یمكن تفسیره كون هذه الدراسة 

قد أجریت فوراً بعد واحٍد من أهم األعیاد الدینیة في المنطقة. في وقت المقابالت، لم یحضر 57 سائق 
إلى شركاتھم بسبب مواعید تسلیم قصیرة ومھاٌم أخرى؛ لقد اعتبرت هذه االستبیانات غیر ُمرتجعة. 

عالوة على ذلك، ولكون أغلبیة السائقین في الشركات العیّنات لدراسة الحالة جاءوا من قومیات أجنبیة 
)مثل الھند، باكستان، بنغالدش، الخ...( وكان لدیھم خلفیات تعلیمیة متدنیة جداً، كانت البراعة المتدنیة 

جداً باللغة االنكلیزیة حاجزاً حقیقیاً. تشیر یِن )Yin( ان استخدام التعمیم اإلحصائي كوسیلة لتعمیم نتائج 
دراسات الحالة یُعتبر "خطأً فادحاً"، ذلك ان دراسات الحالة لیست وحدات الختیار العیّنات، وال ینبغي 
اختیارها على هذا األساس. بدالً من ذلك، یجب بحث دراسات الحالة عبر األنماط التي یمكن بواسطتھا 

إجراء التعمیمات التحلیلیة ومقارنتھا مع النظریات المطورة سابقاً. لذلك قد توحي بیانات یِن )Yin’s( ان 
نسبة األجوبة التي تحققت مع السائقین التجاریین كانت مناسبة من حیث العدد إلنتاج األنماط في شركات 

دراسة الحالة المشاركة. بناء علیه، تم فقط إعداد البیانات الصالحة المجمعة عبر االستبیان للتحلیل 
اإلحصائي عن طریق ترقیم البیانات بمنح قیمة رقمیة لكل جواب على األسئلة. لقد تم تحلیل كافة األجوبة 

الُمستلمة باستخدام )الحزمة االحصائیة لبرمجیة العلوم االجتماعیة( SPSS الصیغة 11.0 لتعیین 
األنماط في الشركات العینات لدراسة الحالة.

1.10.3 ديموغرافيات السائقين التجاريين المشاركين في الدراسة
أ( البالد التي عمل فيها المجيبين

من أصل العدد اإلجمالي للسائقین التجاریین الذین أملوا االستبیانات، جاء حوالي 9 % منھم من شركات 
نقل تجاریة تعمل في البحرین؛ وجاء 29 % من شركات مقیمة في مصر؛ 7 % في األردن؛ 34  % 

في المملكة العربیة؛ 6,8 % 7 %  في قطر، و 14 % من المجیبین جاءوا من اإلمارات العربیة 
المتحدة. التفاصیل عن أماكن إقامة السائقین التجاریین المجیبین ُمبیّنة في الجدول 33 أدناه.

الجدول 33: البالد التي عمل فيها المستجيبون
النسبة المئوية عدد السائقين التجاريين البلد

% 34.2 50 المملكة العربیة السعودیة

% 28.9 42 مصر

% 14.4 21 اإلمارات العربیة المتحدة

% 8.9 13 البحرین

% 6.8 10 األردن

% 6.8 10 قطر

100.0% 146 المجموع
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ب( أعمار السائقين التجاريين
یظھر الجدول 34 أدناه، ان 8 % فقط من السائقین التجاریین كانوا دون سن 30 سنة، وكان 35 % في 

سن 30-40، وكان 38 % من سن 41-50. بین السائقین األكبر سناً، كان 14 % في سن 60-51، 
في حین ان 6 % من السائقین التجاریین الذین أعادوا استبیان صالح كانوا من أعمار تزید عن 60 سنة.

لقد برهنت الدراسات السابقة ان للعمر عالقة  قویة بالتورط في الحوادث22. تشیر النتائج أعاله إلى ان 
أغلبیة السائقین المجیبین في هذه الدراسة 73 % یأتون من المجموعات العمریة المتوسطة من 50-30 
سنة. السائقون التجاریون الشباب )تحت سن 30( لدیھم معدالت حوادث أعلى عدة مرات من السائقین 

التجاریین من األعمار األعلى.

ج( المستوى التعليمي للسائقين التجاريين
كان لدى السائقین التجاریین الذین شاركوا في هذه الدراسة مجموعة منوعة من المستویات التعلیمیة. 

حوالي نصف )51 %( السائقین التجاریین تعلموا لغایة مستوى المدارس الثانویة أو ما یعادلھا، و3 % 
تخرجوا من كلیات تقنیة مع شھادات مھنیة. غیر ان 10 % بلغوا فقط مستوى المدرسة المتوسطة، 

و24 % فقط كان عندهم مستوى تعلیمي ابتدائي. والـ 12 % الباقون من السائقین التجاریین لم یتلقوا 
أي نوع من التعلیم الرسمي. یُظھر الشكل 13 توزیع السائقین التجاریین وفقاً لمستواهم التعلیمي.

الجدول 34: توزيع أعمار المجيبين
النسبة المئوية التواتر السن /سنوات

% 5.5 8 أكثر من 60

% 14.4 21 60-51

% 37.7 55 50-41

% .34 51 40-30

% 7.5 11 دون 30

% 100.0 146 المجموع
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الشكل 13: المستوى التعليمي للسائقين التجاريين

 الشكل 14: سنوات عمل السائقين التجاريين في الشركات العيّنات لدراسة الحالة

50,70%

3,40%
10,12%

42,10%

11,60%  مدرسة ثانویة
 دبلوما

مدرسة متوسطة
 

مدرسة ابتدائیة
 

ال تعلیم
 

تصور هذه النتائج ان المستوى التعلیمي العام لسائقي الشاحنات التجاریین كان متدني جداً. عالوة على 
ذلك، یُنظر إلى أغلبیة السائقین التجاریین من قِبَل مدیریھم للنقل كأشخاص ذوي مستویات تعلیمیة متدنیة 
جداً. من الواضح ان السائقین ذوي مستوى التعلیم المتدني سیقدمون على األرجح أداء أسوأ  في برامج 

التدریب من السائقین الذین عندهم تعلیم أفضل. 

د( األقدمية في شركات دراسة الحالة
أظھرت نتائج االستبیان أیضاً انه، في وقت الدراسة، كانت أغلبیة السائقین 42 % تعمل في الشركات 

العیّنات لدراسة الحالة منذ 6 إلى 10 سنوات تقریباً؛ و 25 % كانوا یعملون منذ 3 إلى 5 سنوات 
تقریباً؛ و 17 % من السائقین التجاریین كانت لھم 11-15 سنة خدمة؛ وشّكل السائقون التجاریون مع 
1-2 سنتین وأكثر من 16 سنة من الخدمة حوالي 12 % و 4 % على التوالي من إجمالي السائقین. 

یقدم الشكل 14 توزیع سنوات عمل السائقین التجاریین في الشركات العیّنات لدراسة الحالة.

یمكن اعتبار أغلبیة المجیبین سائقین تجاریین ُمجّربین. حوالي 60 % من المجیبین لھم 6-15 سنة 
خبرة في قیادة المركبات التجاریة. من المتوقع ان هؤالء السائقین هم األكثر تقدیراً في أساطیلھم.

12%

25%

42%

17%

4%

 )2أقل من سنتین (
 سنوات 3-5
سنوات 6-10

 سنة 11-15 

 سنة 16أكثر من 



الفصل 3تحليل ونتائج البيانات

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 79  78 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

هـ( أنواع المركبات التجارية المستخدمة
 HGVs لقد ُوجد ان أكثریة 55 % من السائقین التجاریین الذین أجابوا بالكامل على االستبیان قادوا

فقط )من أصل هذه النسبة المئویة مع 47 % قادوا شاحنات شبه مقطورة و 8 % قادوا شاحنات 
جاسیة(. 2 % فقط من السائقین استخدموا مركبات لنقل البضائع الخفیفة )LGVs( في حین استخدم 43 

% من السائقین كل من HGVs و LGVs. یصور الشكل 15 أدناه هذا التوزیع. 

54,80%

2,10%

43,10%
LGVs 
LGVs

 
 HGVs + LGVsالنوعان  

الشكل 15: أنواع المركبات التجارية المستخدمة من قِبَل السائقين التجاريين

بسبب قیودهم التشغیلیة، وعلى األخص مسافات توقفھم األطول، مركبات HGVs متورطة بإفراط في 
الحوادث الُممیتة. الكتلة الكبیرة لھذه المركبات یمكن ان تُفضي إلى عواقب خطیرة بالنسبة لمستخدمي 
الطرق اآلخرین المنخرطین في حوادثھم. غیر ان النتائج أظھرت ان 98 % من السائقین التجاریین 

المجیبین قادوا HGVs. نظراً لذلك ولنمو استخدام الـ HGVs دولیاً، قد تكون حدود السرعات األدنى 
على الطرق طریقة مناسبة لخفض معدالت الحوادث على الطرق.

و( أنواع المؤهالت التي يحملها السائقون التجاريون
كما هو ُمبیّن في الشكل 16 أدناه، حوالي 77 % من السائقین التجاریین في عیّنتنا لدیھم رخصة قیادة 
تجاریة فقط، في حین ان 23 % الباقین لدیھم أشكال أخرى من المؤهالت إضافة إلى رخصة القیادة. 

الشكل 16: أنواع المؤهالت التي يحملها السائقون التجاريون

77,40%

22,60%  رخصة فقط

رخصة ونوع آخر من 
 المؤھالت
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الشكل 17: أنواع البضائع التي نقلها السائقون التجاريون

یظھر هذا التحلیل ان رخصة القیادة للسائقین التجاریین هي التدبیر االلزامي الوحید المفروض من 
قِبَل الحكومات في المنطقة العربیة. تلعب مدارس القیادة دوراً مھماً في تعلیم الطالب إجراءات القیادة 

الصحیحة والسالمة. مطلوب من الطالب للحصول على إجازة القیادة التجاریة اجتیاز االختبارات 
المكتوبة والعملیة، االختبار الخطي هو حول قواعد السیر، إشارات السیر ومبادئ سالمة السیر.

ز( أنواع البضائع التي ينقلها السائقون التجاريون
لقد ُسؤل المجیبون عن أنواع البضائع التي یُسلّمونھا بغیة تقدیر مدى الخدمات التي یستطیع هؤالء 

السائقین تقدیمھا إلى شركاتھم وزبائنھم، وألجل التشدید على الحاجة إلى التدریب المھني إلدارة عملیات 
لي  ا النقل التجاري بصورة ســالمة. نصف الســائقین فقط نقلوا بضائع غیر خطرة، في حین نقل حو

16 % مواد خطرة فقط ونقل 34,6 % كال النوعین. یُظھر الشكل 17 توزیع أنواع البضائع التي 
نقلھا السائقون التجاریون. 

هكذا، كان 50 % من السائقین التجاریین في هذه الدراسة منخرطین في نقل المواد الخطرة. یتطلب هذا 
النوع من النقل قوانین نظامیة صارمة للوقایة ضد المخاطر على األرواح والبیئة. في المنطقة العربیة ال 

زالت القوانین النظامیة لنقل المواد الخطرة في أطوارها التنفیذیة البدائیة

3-10-2 المعرفة والمهارات المطلوبة ألداء الوظائف بسالمة وفعالية
لقد اعتبر الباحثون في هذه الدراسة من الضروري فھم نظرة السائقین التجاریین حول مھاراتھم القیادیة 
ومعارفھم المطلوبة ألداء عملھم بسالمة وفعالیة. أعلن حوالي 97 % من السائقین التجاریین انھم على 
ثقة ان لدیھم المعرفة والمھارات الكافیة ألداء وظیفتھم بسالمة وفعالیة؛ حوالي 3 % فقط من المجیبین 

أشاروا إلى ان مستواهم الحالي للمھارات والمعرفة لیس كافیاً ألداء وظیفتھم بسالمة. یُصّور الشكل 18 
نظرة السائقین إلى مجموعة مھاراتھم.

50%

16,40%

33,60%
 غیر خطرة

 خطرة
 النوعان
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الشكل 18: نظرة السائقين التجاريين حول ما إذا كان مستواهم للمعرفة والمهارات كافياً 
       ألداء وظيفتهم بسالمة

الشكل 19: نظرة السائقين التجاريين حول ما إذا كانت اختبارات القيادة الحالية الُمطبقة إلعطاء 
للسائقين التجاريين كافية اإلجازة 

96,60%

3,40%

 نعم
 كال

كما ذكر سابقاً، لدى حوالي 60 % من السائقین التجاریین 6-15 سنة من الخبرة. هذا یُبّرر نوعاً ما 
لماذا یقول 97 % من السائقین التجاریین انھم واثقون من ان لدیھم ما یكفي من المعرفة والمھارات 

ألداء وظیفتھم بسالمة وبفعالیة.

3-10-3  اختبارات القيادة الُمطبقة حالياً من قِبَل دوائر السير في بلدان السائقين التجاريين
على السائقین التجاریین اجتیاز اختبارات القیادة المطبقة حالیاً التي وضعتھا دوائر السیر في بلدانھم. 

تُظھر االستبیانات ان حوالي 61 % من السائقین التجاریین یعتقدون ان إعطاء اإلجازة للسائق التجاري 
كاٍف؛ ویعتقد 39 % الباقون انه غیر كاٍف وانه ینبغي تنفیذ بعض التدابیر األخرى لرفع مھارات 

وقدرات السائقین التجاریین. یصّور الشكل 19 أدناه هذه األجوبة.

یمكن أن تُفّسر األقدمیة النسبیة للمشاركین في هذه الدراسة، لماذا ینظر إلى التدابیر الحالیة لمنح الرخصة 
لسائقي الشاحنات التجاریین على انھا كافیة. انھم ینظرون إلى أنفسھم كسائقین لدیھم مستوى عاٍل من 

الخبرات والمعرفة. لكن، وفقاً لعیسى ورتروت2، ال تزود مدارس القیادة في المملكة العربیة السعودیة 
وبعض البلدان العربیة األخرى الطالب بالممارسة الكافیة للقیادة في أوضاع العالم الحقیقي؛ 

61,40%

38,60%
 كافٍ 

 غیر كافٍ 
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الشكل 20: هل يوافق السائقون التجاريون ان سلوك القيادة الرديء هو السبب الرئيسي لحوادث المركبات 
التجارية

لقد اعتبرت برامج التدریب المقدمة من قِبَل تلك المدارس للسائقین التجاریین المستقبلیین ضعیفة. هذا 
یفسر لماذا یعتر  39 % من المجیبین ان اختبارات القیادة إلعطاء الرخصة للسائقین التجاریین غیر 

كافیة وانه یجب اعتماد بعض التدابیر األخرى.

3-10-4 السبب الرئيسي لحوادث المركبات التجارية هو سلوك القيادة الرديء
كشفت األجوبة على االستبیان ان 80 % من جمیع السائقین التجاریین المشاركین في الدراسة وافقوا 

على ان سلوك القیادة الرديء كان السبب الرئیسي لحوادث المركبات التجاریة. للترویج لسالمة الطرق، 
یجب إعطاء المزید من االنتباه إلى السائقین التجاریین، على األخص في ما یتعلق ببرامج التدریب، 

اإلرشاد وتنشیط الذاكرة. یقدم الشكل 20 توزیع نظرة السائقین التجاریین حول السبب الرئیسي لحوادث 
المركبات التجاریة.

النتیجة المبیّنة أعاله مشابھة للنتائج التي توصلت إلیھا عدة دراسات ذات العالقة بأسباب حوادث سائقي 
المركبات التجاریة. فكما تم ذكره في قسم مراجعة األدبیات لھذه الدراسة، سلوك القیادة الرديء للسائقین 
التجاریین هو السبب الرئیسي والحرج لحوادث السیر. شمل سلوك السائقین الرديء التخلف عن إدراك 

تھدید الحوادث، التسرع والفشل في تنفیذ المناورات بصورة سالمة. وشملت العوامل األخرى عدم 
االمتثال لقوانین السیر، الخروج عن الطریق، والمتابعة غیر المالئمة للمركبات األخرى22. استناداً إلى 

هذه النتیجة وحدها، یمكننا االستنتاج ان الھدف الرئیسي للتدریب المھني للسائقین التجاریین ینبغي ان 
یكون خفض األخطاء البشریة السلوكیة التي ینتج عنھا الحوادث وخفض عوامل المخاطر البشریة التي 

تجعل نتائج هذه األخطاء والحوادث أكثر احتماالً.

ال یوافقون بشدة
5,5% ال یوافقون

7,5%
غیر ُمقررین

7,5%

%37یوافقون 

ةیوافقون بشد
42,5%

 بشدةیوافقون  یوافقون   غیر مقرّرین  ال یوافقون   بشدةال  یوافقون  
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3-10-5 أنواع التدريب الُمسلّمة
یقدم هذا القسم نتائج نوعین من دورات التدریب/التوعیة الخارجیة التي أعطیت للسائقین التجاریین، أي 
دورات التدریب/التوعیة العامة وبرامج التدریب المھني على سالمة الطرق. لقد جاءت النتائج كاآلتي: 

أ( دورات برامج التدریب/التوعیة العامة التي تلقاها السائقون. یُظھر الجدول 35 أدناه النسبة   
المئویة للسائقین التجاریین الذین تّمت دراسة أوضاعھم والذین حضروا دورات برامج/توعیة 
التدریب العام. من الواضح تماماً ان برامج التدریب على االسعافات األولیة كانت أكثر برامج 

التدریب التي تلقاها السائقون التجاریون بنسبة 82 %؛ تلیھا إجراءات الربط وفك الرباط المالئم 
للمركبات المؤتلفة بنسبة 75 %؛ وجاءت ثالثة نُظم قیود المركبات ومعدات السالمة بنسبة 

%70. غیر ان خدمة الزبائن وبرامج التدریب على جودة الخدمة كانت برامج التدریب األقل 
حضوراً من قِبَل السائقین التجاریین مع نسبة مئویة من 47 % فقط. تتماشى هذه النتیجة طبعاً 

مع النتائج التي تم التوصل إلیھا في قسم تحلیل مدیري النقل للحاجة إلى تنفیذ وزیادة برامج 
التدریب في مجال جودة الخدمة وإرضاء الزبائن في شركات دراسة الحالة.

ب( شملت برامج التدریب المھني على سالمة الطرق التي حضرها السائقون التجاریون الُمبینّة في 
الجدول 36 تقنیات القیادة الدفاعیة لخفض معدالت حوادث السیر على الطرق. كانت هذه برامج 

التدریب المھني األكثر تقدیماً. %17 فقط من العیّنات تلقت برنامج تدریب على نقل البضائع 
الخطرة )ADR(  علماً أن دراستنا كشفت أن 50 % من السائقین ینقلون بطائع خطرة. سائق 

واحد فقط من السائقین العینات حضر دورة إثارة الوعي حول آثار األدویة واالفراط في تعاطي 
المنشطات، واإلجراءات الوقائیة عند تنفیذ عملیات لیلیة، أو خالل التدریب على وظیفة مع

الجدول 35: دورات برامج التدريب العامة إثارة التوعية التي حضرها السائقون
% من السائقين الذين 

شملتهم الدراسة عدد السائقين دورات التدريب العام / إثارة التوعية

81.5 119 اإلسعافات األولیة

74.7 109 إجراءات الربط وفك الرباط المناسبة للمركبات المؤتلفة

69.9 102 نُظم قیود المركبات ومعدات السالمة

67.8 99 إدراك المخاطر

67.1 98 االرتداد والترصیف

64.4 94 تقنیات التحمیل والتفریغ 

56.8 83 معاینة نظام الفرامل الھوائیة للمركبات بالنسبة للوحدات الُمجھزة 
بفرامل هوائیة

50.0 73 برامج القیادة االقتصادیة

46.6 68 خدمة الزبائن وجودة الخدمة
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النسبة المئوية عدد السائقين التدريب على سالمة الطرق

% 54.6 94 تقنیات القیادة الدفاعیة

% 22.1 38 تدریبات أخرى على سالمة الطرق

% 17.4 30 ADR - نقل المواد الخطرة على الطرق

% 3.5 6 لم یتلقوا أي تدریب على سالمة الطرق

% 0.6 1 التوعیة حول آثار اإلفراط في تناول األدویة والمنشطات

% 0.6 1 العملیات اللیلیة

% 0.6 1 التدریب "خلف المقود" على الطرق مع ُمدّرس

% 0.6 1 التدریب "خلف المقود" على مسافة قیادة مع ُمدرس

% 100.0 172 المجموع

من الجلّي من خالل هذه النتائج ان الكثیر من التدریب المھني للسائقین یجري ضمن شركات النقل 
التجاریة )مثالً، اإلسعافات األولیة، إدراك المخاطر وخدمة الزبائن( إضافة إلى مدارس التدریب. 

یكشف هذا عن شعور بالوعي بین شركات النقل التجاریة حول ضرورة بناء قدرات سائقیھا الحالیین 
على القیادة السالمة. فالتقدم التكنولوجي الجدید ومعدات السالمة الحدیثة، قد ساعدت في التشدید على 

األهمیة المتزایدة لجودة برامج تدریب السائقین التجاریین. غیر ان نتائج الدراسة أظھرت أیضاً ان بعض 
أنواع التدریب تفتقر إلى التركیز: نادراً ما كان هناك أي ُمشارك في برامج التدریب على آثار اإلفراط 
في تناول األدویة والمنشطات أو العملیات اللیلیة، ونادراً ما كان مع السائقین،  ُمدرس سواء في رحلة 
مرافقة أو على مسافة ما أو قیادة على الطرق. هذا یعني انه على شركات النقل في المنطقة العربیة، 
عندما ترید تطویر استراتیجیة التدریب على التسلیم، أن تأخذ في الحسبان توازناً  أفضل بین األنواع 

المختلفة لبرامج التدریب المتاحة. 

3-10-6 تواتر التدريب والتقييم 
كشفت الدراسة ان حوالي 5 %3 من السائقین خضعوا لتدریب دوري بینما خضع 49 % لتقییم دوري. 

یُظھر الشكل 21 أدناه توزیع السائقین التجاریین الذین خضعوا لتدریب وتقییم دوریین.

ً الجدول 36: برامج التدريب المهني حول سالمة الطرق التي حضرها السائقون مؤخرا
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الشكل 21:  النسبة المئوية للسائقين التجاريين الذين خضعوا لتدريب أو تقييم دوري

الشكل 22: التواتر المعتقد انه مناسب لتجديد  برامج التدريب المهني للنقل على الطرق
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ُسؤل السائقون المشاركون أیضاً عن نظرتھم إلى التواتر األكثر مالءمة إلجراء برامج تدریب مھني 
دوریة على النقل على الطرق. حوالي 67 % من السائقین یعتقدون ان ذلك ینبغي ان یحدث كل 2-1 

سنة؛ 10 % فكروا انه ینبغي عمل ذلك كل 3-5 سنوات؛ و 23 % اعتقدوا انه ینبغي عمل ذلك عندما 
یُحّدد التقییم ان إعادة التدریب مطلوبة. یظھر الشكل 22 هذه النسب المئویة.
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الشكل 23: أسباب نظرة السائقين إلى أهمية التدريب

أظھر التحلیل ان كال من التدریب والتقییم الدوریین ممارسین على مستویات مشابھة نسبیاً في شركات 
دراسة الحالة. تستطیع شركات النقل التجاریة تحسین سجلھا الخاص بالسالمة عن طریق تقییم سائقیھا. 
بإمكان هذه التقییمات جمع المعلومات ذات الصلة حول ظروف السائقین الطبیة من قِبَل عالم نفس مھني 
اختصاصي، وحول قدرة القیادة على الطرق من قِبَل ُمدرس قیادة مجاز. ویمكن أن یوصى بتقدیم برامج 

مختلفة لتدریب السائق وفقاً لنتائج تقییم هذا السائق. غیر ان نتائج الدراسة توحي أیضاً ان التدریبات 
المھنیة الدوریة المفضلة في شركات دراسة الحالة من قِبَل أغلبیة المجیبین 67 % هي تلك التي تجري 

كل 2-1 سنة. یرتبط هذا التفضیل بوضوح بالنتائج التي تم التوصل إلیھا والمذكورة في القسم 
3-10-4 حیث أشار 80 % من المجیبین ان سلوك القیادة الرديء هو السبب األساسي لحوادث 

الشاحنات التجاریة، وان برامج التدریب الدوریة ضروریة لتحسین الوضع القائم. 

7.10.3 نظرة السائقين حول أهمية التدريب
نسبة عالیة جداً 87 % من السائقین العیّنات وافقت على انه یُمكن خفض مخاطر الحوادث عبر التدریب. 

ویعتقد 86 % من السائقین التجاریین ان التدریب یساعد في تحسین أدائھم؛ واعتبر 73 % التدریب 
قیمة ُمضافة ألنفسھم كسائقین واعتقد 66 % انه یبقیھم ُمحّدثین مع التكنولوجیا الجدیدة للمركبات. هذه 

األجوبة ُموضحة في الشكل 23 أدناه.
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هذه النتیجة حول أهمیة تلقي التدریب كانت متناغمة مع النتائج التي تم التوصل إلیھا والمذكورة في القسم 
3-10-4 حیث نُظر إلى سلوك القیادة الرديء على انه السبب الرئیسي لحوادث المركبات التجاریة. 
وافق 80 % من جمیع السائقین التجاریین من بین العیّنات على هذه العالقة السببیة. یُساعد هذا في 

تفسیر لماذا وافق 87 % من السائقین المجیبین على انه یمكن خفض عدد حوادث المركبات التجاریة 
عبر تدریب السائقین، وان 86 % من العیّنات أكدوا ان تدریب السائقین سوف یساعد في تحسین األداء.

اإلحصاءات الوصفیة المحتسبة باستخدام برمجیات SPSS ساعدت أیضاً في حساب االنحرافات العادیة 
والمتوسطة بالنسبة لنظرة السائقین التجاریین حول أهمیة التدریب على "نقل البضائع العادیة" ونقل 

المواد الخطرة. هذه مقدمة أدناه:

أ( أهمية التدريب لنقل البضائع العادية
یشیر متوسط عام من 3,43 ان السائقین التجاریین یوافقون نسبیاً على أهمیة التدریب ألجل النقل السالم 
للبضاع العادیة. أظھرت النتائج ان السائقین یرون ان التدریب هو األهم بالنسبة لمھارات "منع ومكافحة 
الحریق" عند نقل البضائع العادیة، وانه األقل أهمیة بالنسبة لخفض اإلجھاد". یُظھر الجدول 37  كافة 

اإلحصاءات الوصفیة بالنسبة ألهمیة التدریب لنقل البضائع العادیة.

إشارات التحالیل إلى ان السائقین یُدركون أهمیة التدریب لنقل البضائع العادیة؛ هذه النتیجة كانت 
متناغمة مع النتائج المذكورة سابقاً في هذا القسم حیث أكد المجیبون العالقة بین التدریب واألداء الُمحّسن 
وخفض مخاطر الحوادث. غیر ان المجیبین یرون ان التدریب لنقل البضائع العادیة ال یساعد في تشجیع 
الرضى في الوظیفة والمعنویات أو في خفض اإلجھاد؛ لقد أعطیت هذه القضایا أدنى رتبة مع عالمات 

متوسطة  من 2,57 و 2,52 على التوالي. 

الجدول 37: أهمية التدريب: البضائع العادية

التفاوت االنحراف 
القياسي المتوسط الحد 

األقصى الحد األدنى أهمية التدريب: البضائع العادية

1.16 1.28 4.50 5 1 منع ومكافحة الحریق

1.11 1.32 3.84 5 1 زیادة االمتثال إلجراءات النقل

1.19 1.25 3.75 5 1 الحفاظ على جداول التسلیم )إدارة الرحلة(

1.16 1.02 3.75 5 1 تحسین رضى الزبائن

1.92 1.53 3.51 5 1 عدم القیادة مع ذهن شارد

1.55 1.42 3.33 5 1 فرص تجنب مخالفات السیر الخطیرة

1.08 1.31 3.13 5 1 البقاء یقظ وجاهز للقیادة )إدارة التعب(

1.30 1.15 2.57 5 1 تشجیع الرضى في الوظیفة والمعنویات

1.51 1.26 2.52 5 1 خفض اإلجھاد

3.43 المتوسط العام
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ویبدو ان هناك غیاب للتفاهم بین المجیبین حول دور التدریب في تشجیع الرضى في الوظیفة إذ انه من 
المقبول على نطاق واسع ان التدریب هو وسیلة لتحسین أداء السائق مما یرفع على األرجح الرضى 

في الوظیفة. واحد أو كل من التدریب المھني والرضى في الوظیفة یمكن ان یؤثر بصورة إیجابیة 
على أداء شركات النقل التجاریة. توحي المیول في الجدول 37 ان هناك حاجة إلى تحسین عملیة 

تسلیم برامج التدریب لكي تعكس االحتیاجات الفردیة للسائقین التجاریین بصورة أفضل؛ بھذه الطریقة 
سیشعر السائقون كأنھم مشاركون حقیقیون في التدریب وانھم سیظھرون على األرجح مزیداً من الرضى 

ومعنویات أعلى. هناك أیضاً شعور عام بین الكتّاب ان المجیبین ال یقّدرون كما یجب دور التدریب في 
خفض اإلجھاد الذي تسببه عادة مھمات القیادة. یوحي هذا ان العالقة بین إجھاد السائق واحتمال التورط 

في حادث هي بین المواضیع الواجب ان تغطیھا برامج التدریب الُمَسلّمة إلى السائقین في المنطقة 
العربیة.

ب( أهمية التدريب عل نقل البضائع الخطرة
كشف االستبیان ان السائقین یرون ان التدریب هو مھم جداً لتحسین التعامل مع حاالت الطوارئ وقواعد 

االتصال المناسبة عندما ینقلون بضائع خطرة، ویشعرون انه األقل أهمیة لتحسین قواعد القیادة العامة 
وركن المركبات في المواقف. یُظھر الجدول 38 اإلحصاءات الوصفیة الكاملة بالنسبة ألهمیة التدریب 

على نقل البضائع الخطرة.

یشیر ُمتوسط عام من 3,32 ان السائقین التجاریین یوافقون نسبیاً أیضاً )ولو على مستوى أدنى من 
الوقت الذي ینقلون فیه البضائع العادیة( على أهمیة التدریب للنقل السالم للبضائع الخطرة. فكما ذكر 

سابقاً في القسم 3-10-5، حوالي 20 % فقط من العیّنات تلقوا تدریباً على عالقة بنقل البضائع الخطرة 
في حین ینقل حوالي 50 % من السائقین التجاریین في هذه الدراسة بضائع خطرة. تظھر هذه النتیجة 

التي تم التوصل إلیھا ان حوالي 60 % من السائقین التجاریین ینقلون مواد خطرة لشركات دراسة 
الحالة دون ان یكونوا قد تلقوا أیة برامج تدریب ذات العالقة. یمكن تفسیر ذلك لكون القوانین النظامیة 

للحكومات في المنطقة المتعلقة بنقل المواد الخطرة ال تزال في أطوار تطویرها البدائیة وتؤكد أیضاً 
حاجة كل بلد في المنطقة العربیة إلى تنفیذ تدابیر سالمة ُمعینة عبر تشریعاتھا الوطنیة. سیضمن هذا 

ان المواد الخطرة )بما في ذلك النفایات الخطرة( ستنقل بصورة سالمة عبر الحدود الدولیة في المستقبل 
شریطة طبعاً أن یمتثل السائقون والمركبات للقوانین النظامیة. 

الجدول 38: أهمية التدريب: البضائع الخطرة

التفاوت االنحراف 
العادي المتوسط الحد 

األقصى الحد األدنى أهمية التدريب: البضائع الخطرة

1.08 1.45 3.56 5 1 الحاالت الطارئة وقواعد االتصال المناسبة 
عند وجود بضائع خطرة

1.31 1.23 3.24 5 1 الوعي حول اإلجراءات الوقائیة الخاصة 
بالبضائع الخطرة

1.14 1.57 3.16 5 1 قواعد القیادة وركن المركبات في المواقف 
على العموم عند نقل البضائع الخطرة

3.32 المتوسط العام
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3-10-8 أثر التدريب على المهارات السلوكية للسائقين 
لقد احتُسبت المتوسطات واالنحرافات لألثر المالحظ للتدریب على إحدى عشر مھارة سلوكیة مختلفة في 
االستبیان باستخدام برمجیات SPSS. كان المتوسط العام لكافة المھارات السلوكیة مرتفعاً نسبیاُ عند من 

4,08. متوسطات المھارات السلوكیة اإلحدى عشرة تراوحت بین 3,60 إلى 4,48. یقدم الجدول 39 
اإلحصاءات الوصفیة الكاملة ألثر التدریب على المھارات السلوكیة.

توحي هذه النتائج ان السائقین التجاریین في هذه الدراسة الذین خضعوا للتدریب شعروا بقوة )عالمة 
متوسطة من 4,08 من أصل 5(. أن التدریب سیكون قادراً على تحسین مجموعة كبیرة من مھاراتھم 

السلوكیة. لقد ُصنفت قیادة المركبات المؤتلفة بصورة سالمة، كالمھارة التي كان للتدریب علیھا أعلى أثر 
على السائقین. لم یكن ذلك مفاجأة إذ ان التدریب على إجراءات ربط/فك رباط المركبات المؤتلفة كان 
برنامج التدریب العام األكثر تسلیماً الذي حضره السائقون بعد برنامج اإلسعافات األولیة )أنظر القسم 

3-10-5(. وتم تصنیف تمییز اللوحات المناسبة للمواد الخطرة كالتدریب ذي األثر األعلى الثاني على 
مھارات السائقین. لكن، لما كان التدریب المھني المتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة قد أعطي فقط لـ 

%20 من الُمجیبین )أنظر القسم 5-10-3(.

الجدول 39: أثر التدريب على المهارات السلوكية للسائقين

التفاوت االنحراف 
العادي المتوسط الحد 

األقصى الحد األدنى المهارات السلوكية

1.31 1.14 4.48 5 1 قیادة المركبات المؤتلفة بسالمة

2.3 1.52 4.34 5 1 تمییز اللوحات المناسبة للمواد الخطرة

1.22 1.10 4.20 5 1 الرد على التخلف المفاجئ للدوالیب/الفرامل

1.10 1.05 4.18 5 1 القیادة في طقس رديء وعلى سطوح زلقة

1.57 1.25 4.15 5 1 القیادة لیالً

1.11 1.05 4.08 5 1 السیطرة على المركبات ومنح حق المرور 
للسائقین اآلخرین على الطرق

1.08 1.04 4.07 5 1 القیادة التوقعیة

1.90 1.38 4.03 5 1 ضمان وتوازن البضائع

2.11 1.45 3.93 5 1 عدم القیادة على مقربة دانیة من ذیل سیارة 
أخرى

1.97 1.40 3.89 5 1 األخذ في االعتبار قضیة مركز الثقل عند 
قیادة المركبات المحملة

2.11 1.45 3.60 5 1 توفیر الوقود عن طریق تعدیل سرعة القیادة

4.08 المتوسط العام
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فان هناك نقص واضح. قد یوحي هذا ان السائقین كانوا قادرین على تطویر هذه المھارة استناداً إلى 
تجاربھم في القیادة التجاریة سنوات طویلة. كانت هناك نتیجة مماثلة أیضاً بالنسبة لمھارات القیادة 

لیالً حیث ُوجد ان تأثیر التدریب كان عالیاً نسبیاً )عالمة المتوسط من 4,15(، لكن ال أحد من هؤالء 
السائقین تقریباً قد شارك في أي برنامج تدریب مھني على القیادة لیالً. لما كان 50 % من الُمجیبین قد 
تلقوا برامج تدریب عامة حول القیادة االقتصادیة كما هو ُمبیّن في القسم 3-10-5، كان توفیر الوقود 

عن طریق تعدیل السرعة المھارة األقل رتبة والتي كان تأثیر التدریب علیھا األضعف. تُشّدد هذه النتائج 
بقوة على الحاجة إلى تقییم فعالیة برامج التدریب القائمة واتخاذ التدابیر التصحیحیة الضروریة قبل 

تقدیمھا ُمجدداً.
3-10-9 البرامج التحفيزية لتشجيع االمتثال لتدابير سالمة الطرق

سؤل السائقون التجاریون عما إذا كانت شركات دراسة الحالة قد قدّمت لھم الحوافر لتشجیع امتثالھم 
لتدابیر وإجراءات سالمة الطرق. أعلن حوالي 65 % من السائقین العیّنات ان شركاتھم فعلت هذا. غیر 
ان جمیع السائقین التجاریین أشاروا إلى ان التدبیر الوحید لشركاتھم كان عالوات مالیة للسائقین. یُوّضح 

الشكل 24 أدناه النسب المئویة هذه.

لقد شرح السائقون التجاریون ان البرامج التحفیزیة الُمستخِدمة لتدابیر غیر الجوائز المالیة، ستكون لھا 
أهمیة كبیرة في شركات النقل التجاریة لتشجیع واالعتراف ومكافأة األداء االستثنائي للسائقین التجاریین. 

ومن المتوقع ان یحّث هذا البرنامج السائقین التجاریین باتجاه تحسین قیادتھم من حیث سالمة الطرق 
واالمتثال للقواعد. ومن المتوقع أیضاً ان بعض برامج التحفیز سوف تزید والء السائقین لشركات النقل 

التجاریة التي توظفھم. لكن، شركات النقل التجاریة تعمل إلى حد كبیر على مبدأ ان السلوك العاطل 
ینبغي ان یُعاقب وان السلوك الجید یتم بال مكافأة47. تشیر النتائج أعاله إلى ان قطاع النقل التجاري في 

المنطقة العربیة هو قطاع توجد فیه إمكانیة لمعالجة توازن المحفزات.

الشكل 24: وجود البرامج التحفيزية لتشجيع االمتثال لتدابير سالمة الطرق

65,10%

34,90%
 نعم

كال 
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3-11 االستثمارات المطلوبة لتعزيز أكثر الحترافية السائقين التجاريين
توحي تحالیل النتائج المقدمة في هذا الفصل ان الوضع الحالي في شركات النقل التجاریة في المنطقة 

یتطلب توجیه سائقي الشاحنات التجاریین نحو االحترافیة المھنیة. تنظر شركات النقل إلى سائقیھا، إلى 
حّد كبیر، كموظفین مع مستویات تعلیم متدنیة جداً یمكن أن تسبب لھم أداء ردیئاً في برامج التدریب 
المقدمة من قِبَل تلك الشركات )أنظر القسم 3-5(. على نفس النحو، وافقت أكثریة سائقي الشاحنات 

التجاریین على ان سلوك القیادة الرديء كان السبب الرئیسي لحوادث المركبات التجاریة في شركاتھم، 
وانه یمكن الترویج لسالمة الطرق فقط عبر التدریب المناسب واإلرشاد وبرامج التدریب على تنشیط 

الذاكرة. )انظر القسم 3-10-4( أكثر من ذلك، تعتقد شركات النقل التجاریة إن ثمة حاجة إلى رفع 
قدرات سائقیھا في مجاالت خدمة الزبائن وجودة الخدمة. لكن تبیّن ان برامج التدریب على خدمة الزبائن 
وجودة الخدمة هي المھارات التي تلقى السائقون التجاریون التدریب األول بشأنھا. أظھرت النتائج أیضاً 
ان البرامج التحفیزیة المنفذة من قِبَل شركات النقل التجاریة كانت غیر فعالة؛ وقائمة فقط على عالوات 

مالیة للسائقین دون ممارسة أي نوع آخر من الحوافز.

نظراً إلى هذا الوضع العام الموصوف أعاله، ینظر هذا القسم إلى نوع االستثمارات التي ستكون مطلوبة 
لتعزیز احترافیة لسائقي الشاحنات التجاریین في بلدان المنطقة العربیة. یظھر الجدول 40 االستثمارات 

الكبرى المطلوبة لتعزیز احترافیة السائقین التجاریین كما یراها مدیرو النقل. 

لقد أشار حوالي 69 % من مدیري النقل ان استثمارات كبیرة مطلوبة لتعزیز قدرات واحترافیة السائقین 
التجاریین. تمیل الشركات إلى التخصص في األدوار التي تؤدیھا بصورة أفضل. یختلف نقل البضائع 

المفردة عن  نقل شحنة أقل من حمولة شاحنة )LTL( كما ان األجھزة اللوجستیة للشركات تستخدم 
عملیات مختلفة للتكیّف مع كل نوع. الحموالت السائبة الجافة أو السائلة هي أیضاً نوع آخر. فقد كشف 

مدیرو النقل ان زیادة برامج التدریب المھني ینبغي أن یكون أولویة في شركات النقل التجاریة العاملة في 
المنطقة العربیة. لقد أوضحوا ان للتدریب أثر إیجابي هائل على شركاتھم في ما یتعلق بالخدمات الُمحّسنة 

وباألرباح المتزایدة. على وجه التخصیص أكثر، أكد مدیرو النقل الحاجة إلى مزید من برامج التدریب 
ذات العالقة بالوعي الخاص بالسالمة وبقواعد السیر، التدریب على المواد الخطرة، التعب وإدارة 

الرحلة، والتدریب على تقنیات الفرملة السالمة. عالوة على ذلك، كان یُنظر أیضاً إلى برامج التدریب 
على خدمة الزبائن كأولویة أخرى؛ ویعتقد المدیرون ان ذلك سیزید من رضى الزبائن ویعطي زبائن 

سعداء راغبین في التعامل مع الشركة مجدداً.

الجدول 40: االستثمارات المطلوبة لتعزيز احترافية لسائقي الشاحنات التجاريين

الموضوع االستثمارات الُمعينة الرموز

االستثمارات المطلوبة 
لتعزیز احترافیة سائقي 

الشاحنات التجاریین

برامج التدریب المھني للسائقین   •
التجاریین

التدریب على خدمة الزبائن  •
البرامج التحفیزیة لزیادة االمتثال لقواعد   •

السالمة

التدریب المھني  •
التعب  •

جودة الخدمة  •
السالمة  •

برامج التحفیز  •
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الفصل 4
4. االستنتاجات

یظھر البحث ان هناك تواتر في حوادث سیر المركبات التجاریة أقل مما هو مع األنواع األخرى من 
المركبات، لكن لحوادث الشاحنات التجاریة، عندما تحصل، أثر أكثر وتُسبّب بالتالي مزیداً من الخسارة 

في األرواح والممتلكات. وینتج أیضاً عن حوادث السیر للشاحنات التجاریة خسائر بتواتر أكثر من 
الوفیات واإلصابات. لقد أظھر بحث2 سابق ان معدل الوفیات جراء حوادث الشاحنات التجاریة في 

المملكة العربیة السعودیة بلغ 0,14/حادث بالمقارنة مع 0,01 بالنسبة ألنواع المركبات األخرى. كان 
.3GCC الوضع مشابھاً في البلدان العربیة األخرى بما في ذلك بلدان مجلس التعاون الخلیجي

سلّطت دراسة الُمسبّبات األوروبیة لحوادث الشاحنات )ETAC( األضواء على ان السبب الرئیسي 
لحوادث الشاحنات في أوروبا كان الخطأ البشري في 85 % من الحاالت. غیر ان 25 % فقط من 

الحوادث المرتبطة بالخطأ البشري والمنخرطة فیھا الشاحنات سبّبھا سائقو الشاحنات. على نحو مشابه، 
وجدت دراسة ُمسبّبات حوادث الشاحنات الكبیرة )LTCCS(3 ان السبب الرئیسي للحوادث المتورطة 

فیھا الشاحنات الكبیرة كانت أخطاء سائق الشاحنة في 48 % من كافة الحوادث. شّددت دراسات أجریت 
في البلدان العربیة أیضاً على النسبة الكبیرة لألخطاء البشریة في حوادث السیر على الطرق.

یطرح هذا طبعاً السؤال عن نوعیة معرفة ومھارات السائقین في المنطقة العربیة بالنسبة للسالمة. وكذلك 
بالنسبة الحترافیتھم. هذه المشكلة، في شركات النقل الطرقي المھني، هي على األرجح متفاقمة جراء 
المستوى التعلیمي المتدني لسائقي الشاحنات التجاریین، كما أظھرت الدراسة. حوالي 12 % منھم لم 

یتلقوا أي تعلیم وان 62 % لم یذهبوا إلى أبعد من المدارس االبتدائیة. عالوة على ذلك، جاء العدید من 
السائقین من ثقافات وخلفیات اجتماعیة حیث ال یعتبر االمتثال للسالمة أولویة.

لقد اعتبر ان حوادث السیر على الطرق تُسبب خسائر كبیرة في الثروة في المنطقة العربیة. أظھرت 
للبیانات الُمجّمعة، ان خسارة إجمالي الناتج المحلي )GDP( بلغت 6,77 % في السودان، 6,45 % 

في العراق و 6,08 % في جیبوتي، یتبعھا الیمن، األردن، لیبیا ولبنان )6,02 %، 5,59 %، 5,19 
% و 4,75 % على التوالي(.

أظھر بحث هذا المشروع، أن األسباب الخمسة األولى للحوادث ذات العالقة بسائقي الشاحنات التجاریین 
في المنطقة كانت السرعة المفرطة وفقدان السیطرة على المنعطفات، قیادة السائق بثقة مفرطة، التغییر 
غیر السالم للممرات، غیاب قدرات القیادة المھنیة، وعدم احترام قواعد السیر. ان 58 % من حوادث 
الشاحنات التجاریة تحصل على الطرق، 29 % خالل المناورات، و 13 % خالل نشاطات التحمیل 

والتفریغ. 
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التدابیر، السیاسات والممارسات المنفذة داخلیاً في الشركات العیّنات في دراسة الحالة لمنع أو خفض 
حوادث الطرق إلى حدها األدنى، كانت من نوعین:

أوالً، التدابیر ذات العالقة بالتدریب المھني. تشتمل هذه على اجتماعات السالمة التي تعقد على أساس 
نظامي حول قضایا السالمة، الحث، تنشیط الذاكرة، وبرامج التدریب المھني واالختبارات المتواصلة كما 

وإبالغ السائقین التجاریین اآلخرین عن أسباب وآثار حوادث السیر األخیرة على الطرق
 

ثانیاً، تدابیر رصد األداء. تشتمل هذه على تلقّي واستخدام المالحظات من عامة الناس حول السلوكیات 
الحرجة لسائقي الشاحنات التجاریین بالنسبة للسالمة؛ التقییم/الفحص الدوري لمھارات السائق، 

تكنولوجیات نُظم رصد المركبة الداخلیة “IVMS” كما والمراقبة المرافقة مع ُمدّرس. األهم أكثر، ان 
هناك أدلة قویة على فعالیة تلك التدابیر، إذ كشفت الحسابات ان االعداد األكبر للتدابیر ذات العالقة 

بالتدریب المھني وتدابیر رصد األداء ینتج عنھا اعداد متوسطة أدنى من الحوادث المذكورة لكل ملیون 
كیلومتر.

تُوضح دراسات الحالة ان للتدریب المھني أثر إیجابي في تحسین سجالت سالمة وفعالیة شركات نقل 
البضائع التجاریة.

غیر ان التدریب یحصد نتائج إیجابیة فقط عندما یقوم على طریقة مھنیة ونوعیة. فھناك أدلة، أحیاناً 
كثیرة، في المنطقة العربیة، على ان غیاب جودة برامج التدریب ومالءمتھا یعني انھا غیر قادرة على 

بلوغ كامل طاقتھا لتحقیق نتائج إیجابیة.

تبرهن هذه الدراسة ان التدابیر والسیاسات والممارسات الداخلیة كما وبرامج التدریب الخارجیة الُمسلّمة 
لسائقي الشاحنات یمكن أن یكون لھا آثار واسعة على األداء العام للشركة. لقد تبیّن هذا من تطور 

مؤشرات األداء األساسیة المدرجة أدناه بعد إدخال التدریب.

حفض متوسط من 46 % لعدد الحوادث المذكورة لكل ملیون كیلومتر.  •
تكلفة متوسطة سنویة للعنایة الصحیة )في حاالت تجاوز قیمة التأمین( ُخفضت بنسبة 30 %.  •

الخسارة التراكمیة للرجل - األیام في السنة كنتیجة إلصابة السائق ُخفضت بنسبة 25 %.  •
الخسارة المتوسطة السنویة للعائدات جراء توقف الشاحنات عن العمل بسبب الحوادث، ُخفشت   •

بنسبة 48 %.
التكلفة السنویة لتصلیح األسطول جراء الحوادث )في حال تجاوز قیمة التأمین(، ُخفضت بنسبة   •

.% 17
العدد السنوي للتسلیمات المتضررة جراء الحوادث ُخفضت بنسبة 51 %.  •

التكلفة المتوسطة السنویة لتوظیف وتدریب السائقین الجدد لیحلوا محل السائقین المصابین/الغائبین   •
كنتیجة للحوادث، ُخفضت بنسبة 55 %.
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یمكن أیضاً إثبات أثر فعالیة النقل كاآلتي:
المخالفات المتوسطة السنویة لنُظم رصد المركبة الداخلیة )IVMS( منخفضة بنسبة 5 8%.  •

االستھالك المتوسط للوقود لكل كیلومتر ُمحّسن بنسبة 14 %.  •
النسبة المئویة المتوسطة للتوفیر في تكالیف الدوالیب ُمحسنة بنسبة 8 %  •

التكالیف المتوسطة السنویة لصیانة وتصلح الشاحنات منخفضة بنسبة 20 %.  •
العدد المتوسط السنوي لتقاریر ما یشبه االصطدامات یزداد بنسبة 112 %؛ ویعكس بالتالي تحّسناً   •

في ثقافة السالمة.
العدد المتوسط السنوي لشكاوى الزبائن منخفض بنسبة 52 %.  •
العدد المتوسط السنوي لمطالب الزبائن منخفض بنسبة 58 %.  •

متوسط النسبة السنویة للتسلیمات المتضررة مقابل العدد اإلجمالي للتسلیمات منخفض بنسبة 4   •
.2%

عائد االستثمار )ROI( للتدریب المھني للسائقین في الشركات العیّنات في دراسة الحالة بلغ نسبة مذهلة 
من 1.632 %. بعبارة أخرى، لكل دوالر یُنفق على التدریب المھني للسائقین التجاریین، یتم توفیر 

حوال 17 دوالر كعائد على االستثمار في الشركات العیّنات في دراسة الحالة. 
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الفصل 5
5. التوصيات

نظراً لتكالیف العالیة جداً لحوادث السیر على الطرق في المنطقة العربیة بالنسبة لكل من المجتمع عموماً 
وبالنسبة لمتعھدي النقل الطرقي، ونظراً للواقع الُمثبّت انه باإلمكان خفض هذه التكالیف بصورة كبیرة 

باتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تستھدف مھارات السائقین التجاریین، أصدر واضعو هذه الدراسة 
التوصیات المدرجة أدناه:

توصيات للحكومات ولُصناع السياسة:
على الحكومات وُصناع السیاسة:

جعل سالمة الطرق أولویة أساسیة عن طریق اعتماد التشریعات المالئمة وضمان فرض التنفیذ   •
الصارم للقوانین النظامیة.

إدخال معاییر التوظیف في مھنة النقل الطرقي، بما في ذلك التزامات الحد األدنى من المؤهالت،   •
مع تركیز خاص على القیادة السالمة والفعالة. توحي نتائج الدراسة ان التدریب حول هذه القضایا 
هو ضرورة. انه أساسي أیضاً ان یُلبي هذا التدریب )واالمتحانات ذات الصلة به( معاییر الجودة 

المعترف بھا دولیاً.
المطالبة بحد أدنى من مستوى التعلیم لسائقي الشاحنات التجاریین ألجل التأكد من انھم قادرون   •

على إكمال األعمال الورقیة وسجالت الرحالت بالصورة المناسبة واالمتثال لقوانین السیر، 
والخضوع بنجاح لبرامج التدریب المھني.

دعم وتسھیل إقامة مؤسسات لتدریب السائقین المھنیین التجاریین بھدف وضع برامج تدریب   •
ستكون فیھا سالمة وفعالیة عملیة النقل التجاري بارزة.

إدخال برامج التوعیة بالنسبة للسالمة في النُظم التعلیمیة في المدارس والجامعات ألجل تشجیع   •
ثقافة سالمة الطرق بالنسبة لجمیع مستخدمي الطرق بما في ذلك مبادرة توعیة نوعیة تستھدف 

صناعة النقل التجاریة.
جعل البرامج التعلیمیة لتحسین القیادة إلزامیة لمنتھكي قواعد السیر بصورة متكررة ولألشخاص   •

الذین یرتكبون مخالفات قیادة خطرة.
إدخال أطر عمل للتأهیل المھني بالنسبة للسائقین التجاریین بطریقة منسجمة في أرجاء المنطقة   •
.IRU العربیة، على سبیل المثال، باعتماد واالعتراف بالشھادات الدولیة التي تصدرها أكادیمیة

تكلیف وضع دراسات في العمق خاصة بكل بلد لتحلیل أكثر لسیناریوهات إدخال أطر عمل   •
التأهیل المھني وأثرها على سالمة الطرق وفعالیة النقل.
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توصيات إلى مداس التدريب المهني
على المدارس وضع برامج للتدریب المھني ذات معاییر عالیة، تساندها معاییر الصناعة الدولیة،   •

بنوع خاص في مجال سالمة الطرق.
على مناهج التدریب أیضاً تلبیة احتیاجات السائقین التجاریین األجانب الذین لدیھم فھم محدود للغة   •

العربیة واالنكلیزیة.
على معلمي التدریب ان یكونوا ُمدّربین لألداء األفضل في التدریب داخل الصفوف وان یكونوا   •

ُمصادقین من قِبَل هیئة دولیة كُمعلمي تدریب على النقل الطرقي مصادق علیھم.

توصيات لمشغلي النقل التجاري
تحسین تعقّب الشركات لمؤشرات رصد األداء ألجل تحدید مناطق الضعف وبالتالي تحسین فعالیة   •

التدریب والتدابیر المرافقة.
وضع وغرس ثقافة تعلیم تُشجع التأهیل المھني كمطلب أساسي لقیادة مركبات الشركات التجاریة.  •

ضمان بصورة منظمة خضوع القوة العاملة لشركات النقل، وبنوع خاص، سائقیھا المھنیین،   •
للتدریب المناسب وإلعادة التدریب  وحصولھم على شھادة كدلیل على كفاءتھم المھنیة.



دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 99 دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 99  98 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي



100 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي



دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 101 

الفصل 6
4. المراجع

المملكة العربیة السعودیة، اإلمارات العربیة المتحدة، األردن، البحرین، قطر ومصر.  )1
عیسى ي. رتروت. ن. )2014( سالمة السیر بالنسبة لصناعة النقل بالشاحنات في المملكة   )2

العربیة السعودیة. مجلة IOSR للھندسة المیكانیكیة والمدنیة )IOSR-JMCE(، الُمجلد 11، 
العدد 2، ص.ص. 55-49.

الّسیف، أ. )2012( تقدیر حوادث السیر في بلدان مجلس التعاون الخلیجي وطرق معالجتھا   )3
في المملكة العربیة السعودیة. المنتدى األول لسالمة الطرق، "الجمعیة السعودیة لسالمة السیر، 

الدمام، المملكة العربیة السعودیة".
ETAC، )2007(، الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات: متاحة من:   )4

  http://www.iru.org/cms-filesystem-action?file=mix
publications/2007_ETACstudy.pdf

http:// :دراسة مسببات حوادث الشاحنات الكبیرة: نظرة عامة أولیة، متاحة من ،LTCCS  )5
www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/810646.pdf

Jeff Ross،)2015( دراسة مسببات حوادث الشاحنات الكبیرة: نظرة عامة أولیة، متاحة من:   )6
 www.cashort.com/blog/transportation-how-much-does-a-truck-accident

.>cost
Christina Thompson،)2015(. "ما هي التكلفة الحقیقیة التي سیسببھا لكم حادث الشاحنة   )7

التجاریة؟" متاح من:
 www.aatruckinsurance.com/2015/07/02/what-will-a-commercial

.>/truck-accident-really-cost-you
التعاون لسالمة الطرق التابع لألمم المتحدة، )2014(. تحسین السالمة العامة للطرق. متوفر من:    )8

./http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en
Eberts, Randall، )2007(. فھم أثر النقل على التطور االقتصادي. متوفر من:   )9

.www.trb.org/publications/millennium/00138.pdf
التقریر السنوي حول سالمة الطرق، )2013(. متوفر من:   )10

http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/13IrtadReport.pdf
Murray, C., Lopez, A. )ناشرون(، )1996( العبء العالمي للمرض، مطبعة هارفرد،   )11

.MA ،كامبردخ
العبء العالمي للمرض، )2008(، جنیف، منظمة الصحة العالمیة. متوفر من:    )12  )12

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_
report_2004update_full.pdf

Jacobs, G. & Aeron-Thomas, A. )2003(. مراجعة لإلصابات العالمیة جراء   )13
حوادث  الطرق، في  TRL.المراجعة السنویة لألبحاث،  1999 )منشورة( ص ص  25-15.

. TRL:Crowthorne
Borsos A, Koren CS, Ivan JN  وغیرهم )2012(. المیول الطویلة األجل ذات العالقة   )14

بملكیة المركبات في 26 بلداً. ورقة مقدمة خالل االجتماع السنوي لمجلس األبحاث حول النقل؛ 
واشنطن العاصمة، الوالیات المتحدة األمیركیة، ینایر 26-22، 2012.



المراجع الفصل 6

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 103  102 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

15(  تقریر الوضع العالمي حول سالمة الطرق، )2013(. دعم عقد من العمل. منظمة الصحة 
العالمیة.

منظمة الصحة العالمیة )WHO(، )2013(. "تقریر الوضع العالمي حول سالمة الطرق،   )16
)2013(. دعم عقد من العمل. منظمة الصحة العالمیة.

منظمة الصحة العالمیة، )2004(. "التقریر العالمي حول منع اإلصابات جراء حركة السیر على   )17
الطرق

FEPS، جامعة القاهرة )2011(، متوفرة من:   )18
http://www.feps.edu.eg/en/departments/statistics/graduation/20111/trafic.pdf

الصحة في نظرة خاطفة )2009(، مؤشرات المنظمة األوروبیة للتعاون والتنمیة )OECD( متوفر من:  )19
www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/01/06/index.  

html?contentType=&itemId=%2Fcontent%2Fchapter   %2Fhealth_
glance-2009-8-en&mimeType=text%2F

منظمة الصحة العالمیة، )2015( "تقریر الوضع العالمي حول سالمة الطرق 2015"  )20
سعید دحداح، Dipan Bose )دیبان بوظ( )البنك الدولي( )2013(. إصابات حركة السیر على   )21

الطرق: أزمة الصحة العامة في MENA، متوفر من: 
www.siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN111.pdf

متوسط العمر المتوقع في العالم، )2014(. متوفر من:  )22
www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/  

   /by-country
الكتاب األبیض )2011( "تحلیل مردودیة االستثمارات  لسالمة الطرق لتحقیق النقل الطرقي   )23

المستدام. متوفر من: 
http://docplayer.net/9320377-White-paper-making-the-business-case-  

for-road-safety-investment-to-achieve-sustainable-road-mobility.html
األمم المتحدة، مركز التنمیة اإلقلیمیة )2014(. أثر حوادث حركة   )24

السیر على الطرق في آسیا: تقییم بشري واقتصادي. متوفر من:                                                               
www.uncrd.or.jp/content/documents/21588EST-P4-BGP_Mohan.pdf

المفوضیة األوروبیة، )2010(. التكالیف االجتماعیة - االقتصادیة وقیمة المنع. متوفر من:  )25
www.ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/  

postimpact/the_problem_road_traffic_injury_consequences/socio_
economic_costs_and_the_value_of_prevention.htm

Tim Risbey , Mark Cregan, and Hema De Silva  )2010(. "التكلفة   )26
االجتماعیة لحوادث الطرق".  متوفر من:  

www.atrf.info/papers/2010/2010_Risbey_Cregan_deSilva.pdf       
 .)2015( ،)NHTSA( اإلدارة القومیة األمیركیة لسالمة حركة السیر على الطرق السریعة  )27

األثر االقتصادي واالجتماعي لحوادث بمركبات المجھزة بمحركات، 2010 )ُمعّدل(. متوفر من:  
www-nrd.nhtsa.dot.gov/pubs/812013.pdf

وزارة النقل )نیوزیلندا(، مارس 2016، التكلفة االجتماعیة لحوادث وإصابات الطرق، 2015    )28
ُمحّدث.

CCJ، )2013(. یقول تقریر ATA ان 80 بالمئة من حوادث   )29
السیارات - الشاحنات سبّبھا سائقو السیارات. متوفر من:                                                                              

www.ccjdigital.com/80-percent-of-car-truck-crashes-caused-by-car-
/ drivers-ata-report-says



الفصل 6المراجع

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 103  102 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

وزارة النقل األمیركیة، )2013(. وقائع المركبات التجاریة المجھزة بمحركات. متوفر من:   )30
www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/Commercial_

Motor_Vechicle_Facts_March_2013.pdf
األفكار العامة، إنك.، )2005(. نقص سائقي الشاحنات في الوالیات المتحدة: تحالیل وتوقعات.   )31

أعّدت للجمعیة األمیركیة للنقل بالشاحنات، مایو 2005.
الوكالة األوروبیة للسالمة والصحة في العمل )2011(. إدارة المخاطر بالنسبة للسائقین في   )32

www.osha.europa.eu/en/tools-and-publications/ :النقل الطرقي. متوفر من
publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN

www.cashort. :ِجّف روّس، )2015(. "كم یُكلف حادث الشاحنات الشركة؟". متوفر من  )33
com/blog/transportation-how-much-does-a-truck-accident-cos t

كریستینا تومبسون، )2015(. "كم سیكلفكم حادث الشاحنات التجاریة فعالً؟" متوفر من:  )34
www.aatruckinsurance.com/2015/07/02/what-will-a-commercial-truck-

accident-really-cost-you/
       

35(  Bryant Walter Smith،)2013(، “الخطأ البشري كسبب الصطدامات المركبات”. متوفر من:
www.aatruckinsurance.com/2015/07/02/what-will-a-commercial-truck-

accident-really-cost-you/
مجلس أبحاث النقل )TRB()2007(. )لجنة سالمة الشاحنات والباصات(. مجال البحث عن    )36

سالمة الشاحنات والباصات، مایو 2007.
سالمة النقل األوروبي/ )2010(؟ حفض مخاطر سالمة الطرق للقیادة من أجل العمل وللعمل في   )37

.ETSC، 2010 ،2010 فبرایر ،EU.ETSC ورقة موقف
Murray W. )2007(،  سالمة الطرق المھنیة حول العالم )WORS( مشروع مراجعة.    )38

المعھد الوطني للسالمة والصحة المھنیة.
Lynn P. & Lockwood C.)1998(.مسؤولیة سائقي سیارات الشركات عن الحوادث.   )39

تقریر TRL 317. مختبر أبحاث النقل.
Downs C G, Keigan M, Maycock G and Grayson G B. ، )1999(. سالمة   )40

سائقي أساطیل السیارات: مراجعة، تقریر TRL 390. مختبر أبحاث النقل.
Sunanda Dissanayake and Nishitha Bezwada،)2010( . “الصفات الُممیزة   )41

واألسباب المساهمة ذات العالقة باصطدامات الشاحنات الكبیرة )المرحلة 1( - االصطدامات 
الُممیتة”، مركز النقل لوسط أمیركا وجامعة نبراسكا - لنكولن، یونیو 2010.

42( Graham B Grayson and Shaun Helman ،)2011(."سالمة الطرق ذات العالقة 
بالعمل - مراجعة نظامیة لألدبیات حول فعالیة التدخالت"، IOSH، سبتمبر 2011.

مجلس أبحاث النقل، )2004(. "تدریب سائقي المركبات التجاریة المجھزة بمحركات"، تركیب   )43
ww.onlinepubs.trb.org/onlinepubs/ctbssp/ctbssp_syn_5.pdf :5. متوفر من
ECTA & Cefic،)2008(. "الخطوط االرشادیة للسالمة القائمة على السلوك لتدریب السائقین   )44

والقیادة السلیمة لمركبات الشحن الطرقي" نوفمبر 2013.
Philippa H. Gander وآخرون، )2005(. "تقییم تدریب السائق كتدبیر مقاوم للتعب"،   )45

جزء أبحاث النقل، المجلد 8، العدد 1، ینایر 2005، ص ص 47-58: متوفر من: 
sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847805000033

وزارة النقل األمیركیة، )2014(. "البرنامج األمیركي الشمالي إلدارة التعب، NAFMP:،متوفر   )46
www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/North%20 :من

    American%20Fatigue%20Management%20Program%20
%28NAFMP%29.pdf

اإلدارة الفدرالیة لسالمة الناقالت المجھزة بمحركات، )2009(. "دلیل الناقالت المجھزة    )47
بمحركات لتحسین سالمة الطرق السریعة"، دیسمبر 2009.



المراجع الفصل 6

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 105  104 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

PRAISE، (2009( "منع حوادث وإصابات الطرق بالنسبة لسالمة الموظفین"، فبرایر 2010.   )48
www.etsc.eu/wp-content/uploads/PRAISE-Report-2.pdf :متوفر من

Panteia،)2008(. "تقریر دراسة تقییم الحق حول فعالیة وتحسین إطار العمل التشریعي   )49
لالتحاد األوروبي حول تدریب السائقین المھنیین"، أكتوبر 2014.

المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2014(. تدرس أبحاث ATRI آثار السالمة لتدریب السائقین   )50
على الُمحاكي. متوفر من:

        
 

www.atri-online.org/2014/02/12/atri-research-examines-safety-im-
pacts-of-driver-simulator-training/

المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2004(. دور سائقي الشاحنات في االستدامة. متوفر من:  )51
 /www.atri-online.org/sustainable-driving-practices  

مركز االنترنت والمجتمع، )2013(. الخطأ البشري كسبب لحوادث المركبات. متوفر من:  )52
 www.vehicleservicepros.com/article/12126520/five-ways-newer-

trucks-can-impactsafety-and-improve-the-bottom-line
مشروع االتحاد األوروبي “Advanced”، )2002(. "وصف وتحلیل تدریب السائق وراكبي   )53

الدراجات ما بعد اإلجازة، سبتمبر 2002.
محمد أ. اسماعیل وسمر م.م. عبد المجید، )2010(. تكلفة حوادث السیر على الطرق في   )54

مصر. المجلة الدولیة للھندسة االجتماعیة، السلوكیة، التعلیمیة، االقتصادیة، األعمال والصناعیة، 
المجلد:4، العدد: 6، 2010.

وكالة األنباء اإلماراتیة، )2015(. حوادث الطرق تكلف المملكة العربیة السعودیة 50 بلیون لاير   )55
www.wam.ae/en/news/arab/1395288262159.html :سعودي سنویاً. متوفر من
Patrick Philipp، )2015( "زیادة سالمة الطرق وفعالیة النقل عبر تحسین األداء المھني"،   )56

/www.slideplayer.com/slide/5986560 :موسكو. متوفر من
برنامج التقییم الدولي للطرق )iRAP(، )2008(. التكلفة الحقیقیة للحوادث على الطرق: تقدیر   )57

الحیاة وتكلفة اإلصابات الخطرة. المملكة المتحدة. 
Elvik R.، )1995(. تحلیل للتقدیرات االقتصادیة الرسمیة لإلصابات الُممیتة لحوادث السیر في   )58

20 بلد فیھا مركبات مزودة بمحركات. تحلیل ومنع الحوادث، 27)2( ص ص 247-237.
مجلة اقتصادیات وسیاسات النقل، )1999(. الفوارق بین البلدان في قِیَم الحیاة اإلحصائیة. متوفر من:   )59

www.bath.ac.uk/e-journals/jtep/pdf/Volume_34_Part_2_169-188.pdf
Fletcher, J. Rapid، )2014(. دراسة مكتبیة: األثر البیئي لحوادث السیر على الطرق   )60

ص ص.  28+iv )2014( واإلصابات في البلدان النامیة، األدلة عند الطلب، المملكة المتحدة
http://dx.doi.org/10.12774/eod_hd.june2014.fletcher :متوفر من

مدى مصر، )2014(. یوجه تقریر رسمي اللوم إلى الخطأ البشري ألغلبیة حوادث السیر. متوفر من:                                                                      )61
www.madamasr.com/news/official-report-blames-human-error-majo-

rity-traffic-accidents
مظھر ل. ي. وأحمد ي.س.، )2012(.. "ازدیاد حوادث استخدام السیارات والسیر على الطرق   )62

       ،)6(3 )JETEMS( المتزاید في ُعمان" - مجلة المیول الناشئة في علوم اإلدارة واالقتصاد
2012ص ص 914-907.

Bener & D. Crundall)2005(. "حوادث حركة السیر على الطرق في اإلمارات العربیة   )63
 A 6، المتحدة بالمقارنة مع البلدان الغربیة"، "التقدم في دراسات النقل في قسم مجلة دولیة

.2005
وزارة التنمیة االقتصادیة، )2010(. "أسباب الحوادث المروریة المرتفعة في إمارة أبو   )64

www.ded.abudhabi.ae/en/studies-indicators/Studies/ :ظبي".  متوفر عن
The%20Causes%20of%20High%20Traffic%20Accidents%20in%20

 the%20Emirate%20of%20Abu%20D.pdf



الفصل 6المراجع

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 105  104 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

PRAISE، (2009( "منع حوادث وإصابات الطرق بالنسبة لسالمة الموظفین"، فبرایر 2010.   )48
www.etsc.eu/wp-content/uploads/PRAISE-Report-2.pdf :متوفر من

Panteia،)2008(. "تقریر دراسة تقییم الحق حول فعالیة وتحسین إطار العمل التشریعي   )49
لالتحاد األوروبي حول تدریب السائقین المھنیین"، أكتوبر 2014.

المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2014(. تدرس أبحاث ATRI آثار السالمة لتدریب السائقین   )50
على الُمحاكي. متوفر من:

        
 

www.atri-online.org/2014/02/12/atri-research-examines-safety-im-
pacts-of-driver-simulator-training/

المعھد األمیركي ألبحاث النقل، )2004(. دور سائقي الشاحنات في االستدامة. متوفر من:  )51
 /www.atri-online.org/sustainable-driving-practices  

مركز االنترنت والمجتمع، )2013(. الخطأ البشري كسبب لحوادث المركبات. متوفر من:  )52
 www.vehicleservicepros.com/article/12126520/five-ways-newer-

trucks-can-impactsafety-and-improve-the-bottom-line
مشروع االتحاد األوروبي “Advanced”، )2002(. "وصف وتحلیل تدریب السائق وراكبي   )53

الدراجات ما بعد اإلجازة، سبتمبر 2002.
محمد أ. اسماعیل وسمر م.م. عبد المجید، )2010(. تكلفة حوادث السیر على الطرق في   )54

مصر. المجلة الدولیة للھندسة االجتماعیة، السلوكیة، التعلیمیة، االقتصادیة، األعمال والصناعیة، 
المجلد:4، العدد: 6، 2010.

وكالة األنباء اإلماراتیة، )2015(. حوادث الطرق تكلف المملكة العربیة السعودیة 50 بلیون لاير   )55
www.wam.ae/en/news/arab/1395288262159.html :سعودي سنویاً. متوفر من
Patrick Philipp، )2015( "زیادة سالمة الطرق وفعالیة النقل عبر تحسین األداء المھني"،   )56

/www.slideplayer.com/slide/5986560 :موسكو. متوفر من
برنامج التقییم الدولي للطرق )iRAP(، )2008(. التكلفة الحقیقیة للحوادث على الطرق: تقدیر   )57

الحیاة وتكلفة اإلصابات الخطرة. المملكة المتحدة. 
Elvik R.، )1995(. تحلیل للتقدیرات االقتصادیة الرسمیة لإلصابات الُممیتة لحوادث السیر في   )58

20 بلد فیھا مركبات مزودة بمحركات. تحلیل ومنع الحوادث، 27)2( ص ص 247-237.
مجلة اقتصادیات وسیاسات النقل، )1999(. الفوارق بین البلدان في قِیَم الحیاة اإلحصائیة. متوفر من:   )59

www.bath.ac.uk/e-journals/jtep/pdf/Volume_34_Part_2_169-188.pdf
Fletcher, J. Rapid، )2014(. دراسة مكتبیة: األثر البیئي لحوادث السیر على الطرق   )60

ص ص.  28+iv )2014( واإلصابات في البلدان النامیة، األدلة عند الطلب، المملكة المتحدة
http://dx.doi.org/10.12774/eod_hd.june2014.fletcher :متوفر من

مدى مصر، )2014(. یوجه تقریر رسمي اللوم إلى الخطأ البشري ألغلبیة حوادث السیر. متوفر من:                                                                      )61
www.madamasr.com/news/official-report-blames-human-error-majo-

rity-traffic-accidents
مظھر ل. ي. وأحمد ي.س.، )2012(.. "ازدیاد حوادث استخدام السیارات والسیر على الطرق   )62

       ،)6(3 )JETEMS( المتزاید في ُعمان" - مجلة المیول الناشئة في علوم اإلدارة واالقتصاد
2012ص ص 914-907.

Bener & D. Crundall)2005(. "حوادث حركة السیر على الطرق في اإلمارات العربیة   )63
 A 6، المتحدة بالمقارنة مع البلدان الغربیة"، "التقدم في دراسات النقل في قسم مجلة دولیة

.2005
وزارة التنمیة االقتصادیة، )2010(. "أسباب الحوادث المروریة المرتفعة في إمارة أبو   )64

www.ded.abudhabi.ae/en/studies-indicators/Studies/ :ظبي".  متوفر عن
The%20Causes%20of%20High%20Traffic%20Accidents%20in%20

 the%20Emirate%20of%20Abu%20D.pdf

عبدهللا حمودي وآخرون، )2014(. "حوادث حركة السیر على الطرق بین السائقین في أبو ظبي،   )65
اإلمارات العربیة المتحدة" - مجلة هندسة حركة السیر واللوجستیات، المجلد 2، العدد 1، مارس 

.2014
محمد م. أ. وأمل م. ز.: "حوادث السیر على الطرق في المملكة العربیة السعودیة.  )66

هاشم ر. المساعید، )2009(. "حوادث السیر في األردن" - المجلة األردنیة للھندسة المدنیة،   )67
المجلد 3، العدد 4، 2009.

Ahramonline،)2014(. الطریق السریعة المفقودة. الموت على الطریق في مصر. متوفر من:   )68
www.english.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/0/99583/Egypt/0/

Lost-highway-Death-on-the-road-in-Egypt.aspx
إسالم البولوش وآخرون، "الصفات الُممیزة لحوادث المركبات الثقیلة في ُعمان 2011-2009.  )69

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450781 :متوفر من
أسبوع اإلنشاء على االنترنت )ConstructionWeekOnline(، )2014(. متوفر من:   )70

       www.constructionweekonline.com/article-29136-road-to-regulation-
improving-gcc-highway-safety/

أخبار الخلیج، )2016(. 11 % من كافة حوادث السیر على الطرق في أبو ظبي تسبّبھا   )71
www.gulfnews.com/news/uae/thick-fog-leads- :المركبات الكبیرة. متوفر من
to-114-vehicle-pile-up-20-hurt-on-abu-dhabi-dubai-road-1.1438511
Tashakkori, A. & Teddlie, C )1998(. المنھجیة المختلطة: جمع المقاربات النوعیة   )72

والكمیة، منشورات Sage، لندن.
Taylor S.J. & R. Bogdan )1984(. مقدمة ألسالیب البحث النوعي: البحث عن معنى،   )73

 John Wiley :نیویورك
Attride-Stirling, J )2001( "الشبكات الموضوعیة: أداة تحلیلیة للبحث النوعي"، البحث   )74

النوعي، المجلد 1، العدد 3، ص ص 405-385. 
Easterby-Smith، M. Thorpe، R. & Lowe, A، )2002(. بحث إداري: مقدمة،   )75

الطبعة الثاني، منشورات Sage، لندن.
McCraken, G.D.،)1988(. المقابلة الطویلة، منشورات Sage، نیوبوري بارك،   )76

كالیفورنیا.

/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450781



106 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي



دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 107 

استبيان السائقين التجاريين
IRU/JDH/D01 رقم المرجع

الفصل 7
7. الملحقات
الملحق 1: استبيان السائقين التجاريين



الملحقات الفصل 7

دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي • 109  108 • دراسة بحث / أثر التدریب المھني على السائقین التجاریین / سائقي الشحن في العالم العربي

دراسة بحث المنطقة العربية حول أثر التدريب المهني
 على السائقين التجاريين/الشحن

حضرات المشاركین،
شكراً لرغبتكم في المشاركة في هذه المقابلة من مجموعة جدارة]1[ التي تُجرى بالنیابة عن االتحاد 

الدولي للنقل الطرقي )IRU(]2[، ونقّدر أجوبتكم ومالحظاتكم.

IRU هو المنظمة العالمیة للنقل الطرقي التي تدافع عن مصالح ُمشغلي الباصات، المقصورات، سیارات 
األجرة والشاحنات لضمان النمو االقتصادي والرفاه عبر الحركیة المستدامة للناس والسلع على الطرق 
حول العالم. یعمل IRU، بصفته الصوت العالمي لصناعة النقل الطرقي، بغیة  تحقیق الھدفین التؤامین 

للتنمیة المستدامة وتسھیل النقل الطرقي حول العالم]3[.

أعلنت عدة دراسات مثل الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات )ETAC(]4[ ودراسة ُمسبّبات 
  ان العامل البشري هو من بعید السبب األهم لحوادث الطرق 

]5[)LTCCS( حوادث الشاحنات الكبیرة
المتورطة فیھا مركبات النقل التجاریة. من هنا كانت الحاجة إلى القیام بدراسة بحث لمعالجة أثر التدریب 
المھني على النقل التجاري داخل المنطقة العربیة، ولقیاس أثره اإلیجابي على سالمة الطرق كما وعلى 

مكاسب الفعالیة.

كجزء من دراسة البحث هذه، سوف تُجرى مقابالت وجھاً لوجه مع كبار مشغلي النقل الطرقي النشطین 
في منطقة الشرق األوسط حیث یوجد برنامج لتدریب السائقین ویجري تطبیقه، ألجل جمع األدلة عن 

تحسُّن األداء.  
 

 
 

شكراً جزيالً لمساهمتكم في هذا المشروع الهام الذي يساهم في
 عقد األمم المتحدة للعمل على سالمة الطرق
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استمارة قبول االستبيان

المكان/اسم الشركة  ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..                      

               
الجزء 1: جزء المشارك 

1. أوافق على إمالء هذا االستبیان ألغراض البحث المذكورة أعاله.      
2. لقد ُشرح لي غرض وطبیعة االستبیان.   

3. لقد أبلغني الباحث ان ال أسماء ستستعمل أو تذكر، وان هویة الُمجیبین لن تكشف في أیة حال.   

اسم المشارك:............................................................................................
الصفة: ...................................................................................................
التوقیع: ..................................................................................................

الجزء 2: جزء الباحث
لقد شرحْت للمشارك طبیعة البحث وأكّدت للمشارك ان األسماء ستبقى مجھولة وان المعلومات ستستخدم 

لمصلحة أغراض البحث فقط.

اسم الباحث:..............................................................................................

التوقیع: ..................................................................................................
التاریخ: ...... / ...... / 2015

التمهيد ]تاريخ الديموغرافيا والعمل[     .1

من فضلك هل بإمكانك تزویدنا ببعض التفاصیل عنك وعن وظیفتك؟

 دون 30 سنةأ( كم هو عمرك؟
30-40  سنة
40-50  سنة
50-60  سنة

 أكثر من 60 سنة
................. سنواتب( مجموع سنوات الخبرة في القیادة التجاریة

ج( أعلى درجة تعلیمیة/ المؤهالت العلمیة التي 
حققتھا

..........................................

|__|__| السنوات   |__|__| الشھورد( سنوات العمل في هذا المرفق
مركبات السلع الثقيلة )HGVs(ه( أي نوع من المركبات التجاریة تقود؟

 الشاحنات الجاسیة
 الشاحنات شبه المقطورة

 شاحنات أخرى )یرجى التحدید(

)LGVs( مركبات السلع الخفيفة 
)Van( الشاحنات الصغیرة المغلقة 

 شاحنات أخرى )یرجى التحدید(
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 خطرة و( أي نوع من الحموالت تنقل؟
 غیر خطرة

 كالهما
 إجازة فقطز( أي نوع من التأهیل حصلت علیه؟

 إجازة وشكل آخر من التأهیل )یرجى التحدید(:
.......................................................................
.......................................................................

األجوبة

هل تعتقد أن لدیك ما یكفي من المعرفة والمھارات ألداء س.1
وظیفتك بأمان وكفاءة؟

 نعم
 كال

هل تعتقد أن اختبار القیادة المعمول به حالیًا الذي تقوم به س.2
إدارات المرور في بلدك یكفي لمنح رخصة قیادة تجاریة؟

 نعم
 كال

س.3

یسبّب سلوك القیادة الضعیفة 90 بالمئة من حوادث المركبات 
التجاریة ، وألجل تعزیز السالمة على الطرق، علینا أن نركز 

على السائقين، وخاصة في مجال التدریب، واإلرشاد ]6[، 
وبرامج تدریبیة تنشیطیة لتوفیر الفرص الكتساب المعارف 

وتطویر المواقف التي من شأنھا أن تساعد السائقین التجاریین 
لكي یكونوا أكثر أمانًا.

 ال أوافق بشدة
 ال أوافق

 متردد
 أوافق

 أوافق بشدة

س.4

ما هي دورات "برامج التدريب/التوعية العامة" التي تلقیتھا]7[ وأین

مكان التدريببرنامج التدريب/التوعية
)مدرسة تدریب، شركة سابقة، الخ...

التوعیة بالنسبة للمخاطر
معاینة نظام الفرامل الھوائیة للمركبة 

للوحدات المجھزة بفرامل هوائیة
النُظم الُمقیّدة للمركبة ومعدات السالمة

تقنیات التحمیل/التفریغ
الدعم واإلرساء 

إجراءات الربط والفك للمركبات المؤتلفة
برامج القیادة االقتصادیة

اإلسعافات األولیة
خدمة الزبون وجودة الخدمة

أخرى )یرجى التحدید(

لم أتلَق أي تدریب عام

التمهيد ]تاريخ الديموغرافيا والعمل[   .2
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ما هي برامج "التدريب على سالمة الطرق" التي حَضرتھا؟س.5

 تقنیات القیادة الدفاعیة
 التوعیة حول آثار اإلفراط في تناول 

األدویة والمخدرات
 العملیات اللیلیة

 ADR - نقل المواد الخطرة على الطرق
 التدریب “خلف المقود” على الطریق مع 

معلم
 التدریب "خلف المقود" على مسافة مع 

معلم
 أخرى )یرجى التحدید

 لم أتلّق أي تدریب لسالمة الطرق

س.6
أ( هل تخضع لتدریب دوري؟

هل تخضع لتقییم دوري؟

 نعم
 كال
 نعم
 كال

س.7

أ(  كیف تنظر إلى التدریب؟

12345

ً )لیس مھم أبدا
)      (

لیس مھم جداً
)      (

حیادي 
)      (

مھم إلى حد ما
)      (

مھم جداً
)      (

ب( في السؤال السابق، إذا رأیت ان التدریب هو مھم إلى حد ما أو مھم جداً، لماذا تفكر هكذا؟ )یرجى انتقاء 
كل ما هو قابل للتطبیق(

12345األسباب

یساعد في تحسین األداء

یُخفض مخاطر الحوادث

االستثمار فّي كإنسان

البقاء ُمحّدث مع تقنیات المركبات المتقدمة

أسباب أخرى )یرجى التحدید(
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س. 8

للسائقين الذين تلقوا التدريب
إذا حضرت واحداً أو أكثر من برامج التدریب المذكورة في س4 و س5، كیف ستعطي عالمة ألثر التدریب 

على أدائك في كل من المجاالت التالیة، باستخدام الّسلم 1-5 أدناه:

12345

ً رفیع جداًرفیعمعتدلمتدنيمتدني جدا

أ( أثر التدريب على المهارات السلوكية

12345

السیطرة على مركبتك ومنح المرور للسائقین اآلخرین على الطریق  .1

"قيادتك االستباقية"  .2
)ان تكون ُمدركاً باستمرار عما یحدث من حولك. علیك ان     

تدرس باستمرار الطریق أمامك والنظر إلى مرایاك(

3. وقف "القيادة التابعة الدانية من ذيل مركبة أخرى"
   )الحفاظ على مسافة سالمة بینك وبین السائقین اآلخرین على الطریق(

4. رُدك على التخلفات المفاجئة للدوالیب/الفرامل

5.  قیادة المركبات المؤتلفة بسالمة

6. قیادة المركبات المحملة واألخذ في االعتبار قضیة "نقطة الثقل"

7. القیادة اللیلیة

8. القیادة في طقس رديء وعلى سطوح زلقة

9. تمییز اللوحات المناسبة للمواد الخطرة

10. ضمان وموازنة الحمولة

11. توفیر الوقود عن طریق تعدیل سرعتك
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س. 8

ب( أهمية التدريب

12345

البضائع العادية: أ( 
1. البقاء یقظ وجاهز للقیادة: )إدارة التعب(

2. منع ومكافحة الحریق

3. عدم القیادة مع ذهن شارد
    )استخدام الھاتف الجّوال، النظر إلى "أشیاء أخرى" على الطریق ال 

عالقة   لھا بقیادتك، الخ...(

4. فرصك في تجنب مخالفات السیر الخطیرة

5. الحفاظ على برامجك للتسلیم: )إدارة الرحلة(

خفض اإلجھاد  .6

تعزیز رضاك عن الوظیفة ومعنویاتك بالنسبة للتدریب  .7

تحسین رضى الزبون  .8

زیادة االمتثال إلجراءات النقل  .9

ب( البضائع الخطرة:
1. قواعد القیادة وركن المركبة في الموقف على العموم، وعلى وجه 

التخصیص عند نقل البضائع الخطرة.

2. قواعد الطوارئ واالتصال المناسبة عند نقل البضائع الخطرة.

3. الوعي حول التدابیر الوقائیة الخاصة بالبضائع الخطرة
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س.9
هل تنفذ شركتك برنامجاً تحفیزیاً نوعیاً لتشجیع االمتثال 
لتدابیر وإجراءات سالمة الطرق؟ إذا نعم، أیة أنواع من 

المحفزات تستخدم؟  

   نعم، وهذا یشتمل على:
       العالوات المالیة
       زیادة الراتب  

        الترقیة إلى موقع إشراف
       أخرى )یرجى التحدید(

   ال محفزات

استناداً إلى طبیعة العمل، ما هي من وجھة نظرك، التوترات س.10
المالئمة لتجدید برامج التدریب المھني للنقل الطرقي

 1-2 سنة
 3-5 سنوات

 عندما یُحدد تقییم ما ان إعادة التدریب مطلوبة
 ال حاجة

هل هناك مالحظات أخرى ترغب في مشاركتھا معنا؟س.11

شكراً جزيالً لك لمساعدتك
References:

www.jadarahgroup.com   :الصفحة الخاصة لمجموعة جدارة  ]1[
www.iru.org :IRU الصفحة الخاصة لـ  ]2[

www.iru.org/en_history_and_mission  ]3[
ETAC، الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات   ]4[

http://www.iru.org/cms-filesystem-action?file=mix-publicati-  
ons/2007_ETACstudy.pdf

LTCCS، دراسة سببیة حوادث الشاحنات الكبیرة نظرة عامة أولیة:    ]5[
http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/810646.pdf  

www.ogp.org.uk/pubs/365-6.pdf  ]6[
الجمعیة األمیركیة لمدیري المركبات الُمجھزة بمحرك: "ُكتیب إجازة السائق التجاري"، یولیو   ]7[

.2010
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بروتوكول مقابلة مديري النقل
IRU/JDH/M01 رقم المرجع / المرجع رقم

الملحق 2: بروتوكول مقابلة مديري النقل
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دراسة بحث المنطقة العربية حول أثر التدريب المهني
على السائقين التجاريين/الشحن

حضرات المشاركین،
شكراً لرغبتكم في المشاركة في هذه المقابلة من مجموعة جدارة]1[ التي تُجرى بالنیابة عن االتحاد 

الدولي للنقل الطرقي )IRU(]2[، ونقّدر أجوبتكم ومالحظاتكم.

IRU هو المنظمة العالمیة للنقل الطرقي التي تدافع عن مصالح ُمشغلي الباصات، المقصورات، سیارات 
األجرة والشاحنات لضمان النمو االقتصادي والرفاه عبر الحركیة المستدامة للناس والسلع على الطرق 
حول العالم. یعمل IRU، بصفته الصوت العالمي لصناعة النقل الطرقي، بغیة  تحقیق الھدفین التؤامین 

للتنمیة المستدامة وتسھیل النقل الطرقي حول العالم]3[.

أعلنت عدة دراسات مثل الدراسة األوروبیة لمسببات حوادث الشاحنات
 )ETAC(]4[ ودراسة ُمسبّبات حوادث الشاحنات الكبیرة )LTCCS(]5[  ان العامل البشري هو من 
بعید السبب األهم لحوادث الطرق المتورطة فیھا مركبات النقل التجاریة. من هنا كانت الحاجة إلى 

القیام بدراسة بحث لمعالجة أثر التدریب المھني على النقل التجاري داخل المنطقة العربیة، ولقیاس أثره 
اإلیجابي على سالمة الطرق كما وعلى مكاسب الفعالیة.

كجزء من دراسة البحث هذه، سوف تُجرى مقابالت وجھاً لوجه مع كبار مشغلي النقل الطرقي النشطین 
في منطقة الشرق األوسط حیث یوجد برنامج لتدریب السائقین ویجري تطبیقه، ألجل جمع األدلة عن 

تحسُّن األداء.  

شكراً جزيالً لمساهمتكم في هذا المشروع الهام الذي يساهم في
 عقد األمم المتحدة للعمل على سالمة الطرق
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استمارة قبول المقابلة

المكان/اسم الشركة  ……………………………………………………………..  
..……………………………………………………………      

               
الجزء 1: جزء الشخص الذي أُجريت معه المقابلة

1. أوافق على أن تجرى معي مقابلة ألغراض البحث المذكورة أعاله. 
2. لقد ُشرح لي غرض وطبیعة المقابلة.

3. أوافق على إمكانیة تسجیل المقابلة إلكترونیاً لجعل الباحث یُحلل البیانات بطریقة أسھل.
4. لقد أبلغني الباحث ان ال أسماء ستستعمل أو تذكر، وان هویة الذین أجریت معھم مقابلة لن تُكشف في 

أیة حال.

اسم الذي أجریت معه المقابلة:..........................................................................
الصفة/عنوان الوظیفة: ..................................................................................

توقیع الذي أجریت معه المقابلة:  ........................................................................
الجزء 2: جزء الباحث

لقد شرحت للمشارك الذي أجریت معه المقابلة طبیعة البحث وأكّدت له ان األسماء ستبقى مجھولة وان 
المعلومات ستُستخدم لمصلحة أغراض البحث فقط.

اسم الشخص الذي أجرى المقاب لة:........................................................................
توقیع الشخص الذي أجرى المقابلة: .........................................................................

التاریخ: ...... / ...... / 2015
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..... سنواتأ( إجمالي سنوات الخبرة في إدارة األساطیل التجاریة
ب( أعلى درجة تعلیمیة/ المؤهالت العلمیة التي حققتھا

ج( طبیعة العمل
|__|__| السنوات   |__|__| الشھورد( سنوات العمل في هذا المرفق

  مركبات البضائع الثقيلة )HGVs(هـ( نوع المركبات التجاریة العاملة
  الشاحنات الجاسیة

  الشاحنات شبه المقطورة
  شاحنات أخرى )یرجى التحدید(

)LGVs( مركبات البضائع الخفيفة  
)Van( الشاحنات الصغیرة المغلقة  

  شاحنات أخرى )یرجى التحدید(
  خطرةو( نوع البضائع التي تنقلھا شركتك

  غیر خطرة
  كالهما

4. الجزء التمهيدي  

من فضلك هل بإمكانك تزويدنا ببعض التفاصيل عنك وعن وظيفتك؟

5.  أسئلة المقابلة

س.1

من فضلك هل یمكنك ان تحدثني عن الحجم الحالي ألسطولك العامل، نسبة ما تملكه بالنسبة لما هو مصدر 
خارجي )ان ُوجد(، المتوسط السنوي إلجمالي للمسافات )كلم( التي یقطعھا أسطولك؟

س.2

حدثني عن العدد المتوسط لحوادث السیر التي ذُكرت لكل 1,000,000 كلم خالل السنوات الثالث األخیرة؟

س.3

أ( ما هي مؤشراتكم األساسیة لرصد األداء ذي العالقة بالحوادث وما هو تطورها خالل السنوات الثالث 
األخیرة؟

ب( أین تحصل الحوادث؟ )أي، على الطرق، أثناء المناورة، التحمیل-التفریغ، الخ...(
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تعيين أسباب الحوادث

س.4

"تعیین أسباب الحوادث هو إحدى المقاربات المستخدمة بصورة رئیسیة لتحسین سالمة الطرق"]5[
وفقاً لتصنیفك للحوادث، ما هي من بین األسباب التالیة األسباب الـ 10 األولى للحوادث المتورط فیھا سائقون 

تجاریون؟

سائقون غیر مھنیین
اإلسراع المفرط وفقدان السیطرة عند المنعطفات

النعاس والقیادة المتھورة
القیادة المعطلة جراء الكحول والمخدرات

القیادة بذهن شارد واستخدام الھاتف الخلیوي والكتابة
عدم الصبر والمتابعة الدانیة من ذیل سیارة أخرى

الثقة الذاتیة المفرطة 
الحمولة الغیر محملة جیداً على الشاحنة

عدم احترام قواعد السیر )مثالً تجاوز اإلشارات الحمراء إشارات التوقف(
تجنب أجھزة السالمة مثل حزامات األمان، الخ...

تغییر الممرات غیر السالم
انفجار الدوالیب
عبور الحیوانات

ظروف الطقس الردیئة
القطع الفاسدة في العربة: الفرامل، أكیاس الھواء، الخ...

العیوب في إنشاء الطرق
اللوحات غیر المالئمة لمناطق اإلنشاء

األخطاء األخرى، خصوصاً السائقین الشباب المبتدئین
أسباب أخرى )یرجى التحدید(

س.5

ما هي نظرتك العامة بالنسبة الحترافیة السائقین التجاریین؟

من فضلك أعطي درجة لخبرتك الِحّسیة مستخدماً السلم 1-5 التالي:

12345

ً غیر مھنیین تماما
)      (

غیر مھنیین جداً
)      (

متردد
)      (

مھنیون بعض الشيء
)      (

مھنیون جداً
)      (

إذا فكرت، في س5، ان احترافیة السائقین التجاریین ال تأخذ عالمة 5؟ ما هي األسباب وراء ذلك؟س.6
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س.7

 الممارسة الفضلى 

ما هي التدابیر، السیاسات والممارسات المنفذة في منظمتك لمنع/خفض حوادث السیر إلى حّدها األدنى؟

أ( التدابير ذات الصلة بالتدريب المهني

     أداء السائق عبر الحّث، تنشیط الذاكرة، وبرامج تدریب أخرى الحقة.
     تقدیم ُكتیّب سائق الشركة

     "أسباب وآثار" الحوادث الُمبلغة )من أعلى إلى أسفل(
     "صندوق األدوات" النظامي لمعدات السالمة

     التقییم/الفحص الدوري لمھارات السائق
     اختبارات التدریب

     تدابیر أخرى )یرجى التحدید(

     لیس لدینا سیاسة تدریب

ب(  تدابير رصد األداء       
     القیادة الموازیة )رصد( لمراقبة سلوك السائقین الحاسم بالنسبة للسالمة.

     تلقي واستخدام المالحظات من عامة الناس لمراقبة سلوك السائقین الحاسم بالنسبة للسالمة.
       )االتصال الھاتفي في عدد من الشاحنات لمراقبة سلوك السائق(      

     االعتراف الرسمي بالسائق السالم وبرنامج الحوافز
     تقییم/فحوصات دوریة لمھارات السائق

     اختبارات عشوائیة بالنسبة للمخدرات/الكحول
     IVMS )نظام الرصد داخل السیارة(

     برنامج المراجعة الرسمي لمؤهالت السائق
     الدور الواضح للمشرفین المباشرین على السائق والمرسلین في ما یتعلق بالقیادة السالمة

     تدابیر أخرى )یرجى التحدید(

س.8

ما هو االستثمار والجھود التي تطلبھا هذه التدابیر وما هي النتائج؟  

س.9

اهمية مكّون التدريب في عملية التوظيف

إلى أي حّد التدریب المھني للنقل على الطرق هام في عملیة توظیف وانتقاء السائقین الجدد في شركتك؟
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س.10

ما هي معاییرك األساسیة التي تأخذها في االعتبار عند توظیف السائقین الیوم؟
   إجازة السائق  

   اللغة
   التدریب

   العمر
   الخبرات

   معاییر أخرى )یرجى التحدید(

س.11

أین / كیف توظف سائقك الیوم؟
ًً   محلیا

  دولیاً عبر وكالة توظیف محلیة
  دولیا عبر وكالة توظیف أجنبیة

  دولیاً عبر شبكتي الخاصة
  باستخدام مواقع التوظیف على االنترنت

یرجى الوصف:

س.12

في عملیّتك للتوظیف، هل تستفید من ِمنّصة على االنترنت حیث یمكنك ان تبحث عن سائقین مؤهلین مع 
شھادة دولیة تُلبي حاجاتك؟

  نعم
  كال 

إذا كال، لماذا   

س.13

قياس نجاح التدريب المهني للسائقين
أ( كیف تقیس نجاح برنامجك للتدریب المھني على النقل الطرقي؟

ب( ما هي مؤشرات رصد األداء الموجودة لقیاس النجاح؟
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س.14

أثر تدريب السائقين على المنظمة

هل بإمكانك تقدیم أرقام مؤشرات رصد األداء قبل وبعد إدخال التدریب؟

األرقام
بعد التدريبقبل التدريبمؤشر رصد األداء

وهل بإمكانك تقدیم أرقام مؤشر رصد األداء للسائقین المدربین مقابل السائقین غیر المدربین؟

األرقام
سائقون غير مدربينسائقون مدربونمؤشر رصد األداء
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س.15

)ROI( قياس عائد االستثمار
للتدريب المهني للسائقين التجاريين

أ( استناداً إلى إجابتك على س14، ما هو عائد االستثمار للتدریب المھني للسائقین في شركتك، وكیف یتم 
قیاسه؟

ب( استناداً إلى تحسینات مؤشر رصد األداء ذي الصلة بالتدریب، هل یمكنك تقدیر التوفیر المحقق عبر 
التدریب، أي التكالیف اإلضافیة لو لم یتم تسلیم التدریب؟
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س.16

أ(  ما هي برامج التدریب التي ستمنحھا األولویة والتي ستطور وتنفذ خالل السنوات الثالث القادمة؟

ب(          كیف تفضل تطویر وتنفیذ هذه البرامج؟  
ًً                   تطویرها داخلیا

ً                   تنفیذ الممارسات الفضلى المعترف بھا دولیاً وتنفیذها داخلیا
                  االعتماد عل بائع خارجي

                  طرق أخرى )یرجى التحدید(      

س.17

هل هناك مالحظات أو توصیات إضافیة توّد مشاطرتھا معنا؟

شكراً جزيالً لك لمساعدتك
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