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قطاع جودة خدمات  على قٌاس أثر تكلفة الفرصة البدٌلة لحوادث المرور
 ى مصرذلك على صناعة السٌاحة ف ومردود النقل السٌاحى 

Measure the Impact of the Opportunity Cost of Traffic 

Accidents on Tourism Transport Sector  Services Quality 

and the Benefits of  Egypt Tourism Industry 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د/ حسام الدٌن حسٌن ابراهٌم ابراهٌم
 مدرس بقسم الدراسات السٌاحٌة
 )اٌجوث ( المعهد العالى للسٌاحة والفنادق باالسكندرٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممخص الدراسة:

المرور مف المشاكؿ الرئيسػية التػي ليػا تػأثير مػادي رتفاع معدالت حوادث ا تعد مشكمة
وتواجػو  . وعمى صناعة السياحة بصػفة خاصػة، عمى االقتصاد القومى بصفة عامة  ومعنوي
األمػػر الػػذى ، فػػى ظػػؿ حجػػـ الخسػػائر المػػرتبط بيػػا حػػوادث ىػػذه المشػػكمة حقيقيػػة فػػي مصػػر 

والتػى تػتـ مػف قبػػؿ ، مجموعػة مػف التكػاليؼ ؿ مواجيػة ىػذه المشػكمة مػف خػػبليتطمػب ضػرورة 
جميع األطراؼ ذات العبلقة بصناعة السػياحة والحػوادث المروريػة معػا ، والتػى تشػكؿ ضػمانا 

وقػد تػـ إختبػار فػروض لمحد مف وقوع ىذه الحوادث والحد مف الخسائر التى تتحقؽ بوقوعيا ، 
محافظػة كات النقػؿ السػياحى فػى عمػى عينػة مػف شػر الدراسة النظرية مف خبلؿ دراسة ميدانيػة 

فػى ضػوء مجموعػة  السػياحى النقػؿ جودة خدماتاالسكندرية لمتأكد مف إمكانية تطوير وتنمية 
 .مف االستراتيجيات التى تقدميا األطراؼ ذات العبلقة لمحد مف حوادث المرور 

 

التنميػػػة   - تكمفػػػة الفرصػػػة البديمػػػة   – السػػػبلمة المروريػػػة    الكمماااات الدالاااة دالمر ااادة  :
 .السياحية 
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 مقدمة الدراسة :
بػػالغ عمػػى التػػأثير القوميػػة ذات الكؿ امشػػأحػػد أىػػـ المشػػكمة حػػوادث الطػػرؽ فػػى مصػػر تعتبػػر 

، وقد تضػاعفت الخسػائر  ، بما تسببو يوميًا مف خسائر بشرية ومادية كبيرة المصرى لمواطفا
السػػائحيف  خسػػائر البشػػرية مػػفال تتزايػػدو ،  بشػػكؿ ممحػػوظ عػػف ىػػذه المشػػكمة مػػؤخرًا  الناجمػػة

والسػياحة  ب عمػى ذلػؾ تيديػد وكػاالت السػفرتػنتيجة تعرضيـ لحػوادث الطػرؽ فػى مصػر، وتر 
، إال بعػػد  ومنظمػى الػػرحبلت الػدولييف بعػػدـ إرسػاؿ أى أفػػواج سػياحية خػػبلؿ الموسػـ السػػياحى

يف إلػػى السػػائحيف الوافػػد قيػػاـ الحكومػػة المصػػرية بوضػػع ضػػوابط وقواعػػد لتػػأميف حيػػاة وأرواح
ومختمػػػؼ مؤسسػػػات  مصػػػر، وىػػػو مايتطمػػػب ضػػػرورة تضػػػافر جيػػػود جميػػػع الجيػػػات المعنيػػػة،

مػف تأثيراتيػا  دالحػ المجتمع سواء الحكوميػة أو غيػر الحكوميػة، لمقضػاء عمػى ىػذه المشػكمة أو
 .وتداعياتيا المختمفة

 

 م كمة الدراسة  :
اجمػػػة عػػػف ضػػػرورة مواجيػػػة الخسػػػائر االقتصػػػادية النتػػػتمخص مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي 

ارتفػػػاع معػػػدالت حػػػوادث المػػػرور فػػػى قطػػػاع النقػػػؿ السػػػياحى ، وأيضػػػا الخسػػػائر االقتصػػػادية 
المتحققة نتيجة عدـ تكرار الزيارة مف قبػؿ السػائحيف حػاؿ تعرضػيـ ألحػد الحػوادث المروريػة ، 

وتحميػػػؿ مشػػػكمة حػػػوادث المػػػرور ونتائجيػػػا بشػػػكؿ عػػػاـ أسػػػبا ب إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػى ومػػػف ثػػػـ 
مػػف مجموعػػة أثرىػػا عمػػى صػػناعة السػػياحة فػػى مصػػر وذلػػؾ فػػى ضػػوء ريػػة ، و البيانػػات المرو 

نتائجيػػا الحػد مػف حػػوادث و ىػذه الموقايػػة مػف واالسػتراتيجيات لالسػبؿ ، وأىميػة تحديػػد سػباب األ
نػػػواحى متضػػػمنة التوعيػػػة واليندسػػػة والرقابػػػة والتشػػػريع وال، السػػػمبية عمػػػى األرواح والممتمكػػػات 

التكػػاليؼ التػػى يمػػـز سػػدادىا بشػػكؿ اختيػػارى مػػف قبػػؿ  وذلػػؾ فػػى ضػػوء مجموعػػة مػػف الطبيػػة
مجموعة مف األطػراؼ ذات العبلقػة بػدال مػف تعرضػيـ بشػكؿ اجبػارى لمجموعػة مػف الخسػائر 

 االقتصادية وغير االقتصادية 
 

  أىداف الدراسة :
عينة مف شركات النقؿ السياحى فى أسباب حوادث المرور تيدؼ الدراسة إلى استطبلع آراء 

التعرؼ عمى أىـ جوانب القصور في و  .مدى قدرتيـ عمى تحقيؽ السبلمة المرورية ومف ثـ 
األطراؼ ذات العبلقة بحوادث المرور فى القطاع السياحى ، المتعمقة بعدد مف  األدوار

قطاع تطوير وزيادة التوعية المرورية في ا يمكف مف خبلليا تقديـ توصيات ومقترحات و 
 . النقؿ السياحى
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 اسة :أىمية الدر 
   االعتبارات التي نوجزىا فيما يمي:مجموعة مف  فيتكمف أىمية ىذه الدراسة 

الحيويػػة التػػي تػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا بحيػػاة  ؿكاالمػػرور مػػف أىػػـ المشػػة حػػوادث تعػػد مشػػكم :أوال
                         القػػومى.البشػر، سػواء مػف حيػػث تيديػدىا لسػبلمتيـ، أو مػف حيػػث إضػرارىا باالقتصػاد 

المرور تزايدية في حدتيا، يػدؿ خطيػا البيػاني نحػو مزيػد مػف حوادث  ةمشكمتعد  ثانيًا:
، مػػع اسػػتمرار التطػػور، وامتػػداد العمػػراف، والزيػػادات المطػػردة واليائمػػة فػػي عػػدد  التعقيػػد

 .المركبات 
           ،              ف ىػػػػػذا المنطمػػػػػؽ كػػػػػاف تعقيػػػػػدىامػػػػػالمػػػػػرور متعػػػػػددة األسػػػػػباب، و ة حػػػػػوادث مشػػػػػكم ثالثاااااًا:

المػػرور كػػذلؾ، عامػػة فػػي محميتيػػا، عالميػػة فػػي نطاقيػػا، فأثرىػػا ة حػػوادث مشػػكم رابعااًا:
    .يمس جميع أفراد المجتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ ومستوياتيـ

وزارة المرور أمنية بالدرجة األولى، فيي تيػدد مػا تنصػب عميػو رسػالة حوادث  ةمشكم خامسًا:
داخػػؿ الػػببلد، وحمايػػة األرواح واألعػػراض واألمػػواؿ، حفػػظ األمػػف والنظػػاـ مػػف  الداخميػػة

 وتنفيذ ما تفرضو القوانيف والموائح.
  

 حدود الدراسة :
تقتصػر الدراسػة عمػى حػػوادث المػرور عبػر الطػرؽ البريػػة وبالتػالى فمػف يتعػرض الباحػػث       

ؾ الحديديػػػة والنقػػػؿ البحػػػرى والػػػذى يتضػػػمف السػػػك الػػػى بػػػاقى مفػػػردات قطػػػاع النقػػػؿ السػػػياحى
 ، وذلؾ فى ظؿ تزايد حوادث السيارات وآثارىا السمبية المتعددة . الجوىو 
 

 : الدراسةروض ف
 تقـو الدراسة عمى اختبار الفروض التالية :    
  إنخفػػاض معػػدالت حػػوادث ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عبلقػػة توجػػد :  الفػػرض األوؿ

 . سياحى مؤشرات جودة خدمات قطاع النقؿ الالمرور ) السبلمة المرورية ( و 
  : إنخفػػاض معػػدالت حػػوادث ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عبلقػػة توجػػد الفػػرض الثػػانى

 لؤلطراؼ ذات العبلقة بيا .والدور الفاعؿ فى قطاع النقؿ السياحى  المرور
  إرتفػػػاع معػػػدالت حػػػوادث ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  عبلقػػػةتوجػػػد  :الفػػػرض الثالػػػث

 .لسياحى أسباب ىذه الحوادث فى قطاع النقؿ او  المرور 
  المػػػرورمعػػدالت حػػوادث اذات داللػػة إحصػػائية بػػػيف  عبلقػػػةتوجػػد : الفػػرض الرابػػع 

 فى قطاع النقؿ السياحى .  ياوالتكاليؼ البلزمة لمحد من
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  والمنػػافع المػػرور حػػوادث ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عبلقػػة توجػػد : الفػػرض الخػػامس
  .المتوقعة لؤلطراؼ ذات العبلقة بصناعة السياحة 

 :  راسةالدمنيج 
تحقيقا ألىداؼ البحث فقد تـ إستخداـ المنيج الوصفى التحميمى ويقـو ىذا المػنيج عمػى       

: 
الدراسػة المكتبيػػة : عػػف طريػػؽ الرجػػوع الػى الدراسػػات واألبحػػاث والكتػػب والػػدوريات العربيػػة  -أ

 واألجنبية التى تمت فى مجاؿ البحث .
البيانػػػات باسػػتخداـ قائمػػة االستقصػػاء قػػػاـ الدراسػػة الميدانيػػة ويػػتـ ذلػػػؾ مػػف خػػبلؿ جمػػع  -ب

مػػػى عينػػة مػػػف شػػػركات النقػػػؿ السػػػياحى باالسػػػكندرية الباحػػث بتوزيعيػػػا عمػػػى المسػػػئوليف ع
االسػػتراتيجيات التػى يمكػػف مػف خبلليػػا الحػد مػػف حػوادث المػػرور لموقػوؼ عمػى آرائيػػـ فػي 
 .فى قطاع النقؿ السياحى 

 : الدراسةطة خ
 لتحقيؽ أىدافو فقد تـ تقسيـ البحث كما يمى : فى ضوء أىمية البحث وسعيا      

 حجـ مشكمة حوادث المرور فى قطاع النقؿ السياحى فى مصر .أوال   : 
 فى قطاع النقؿ السياحى . تكمفة الفرصة البديمة لحوادث المرور:    ثانيا

استراتيجية مواجية األطراؼ ذات العبلقة بصناعة السياحة فى مصر لحوادث ثالثا   : 
 .رور الم

 رابعا  :  الدراسة الميدانية.
 حجم م كمة حوادث المرور فى قطاع النقل السياحى فى مصر .  أوال   :
ذا ، المػرور حػوادث شأنيا فػي ذلػؾ شػأف غيرىػا مػف الػدوؿ مػف مشػكمة مصر تعاني         وا 

، وفػي ضػػوء  كػاف حجػػـ ىػذه المشػػكمة يقػاس بحجػػـ الخسػائر الناجمػػة عنيػا، فإنػػو يمكػف القػػوؿ
متقػػدما حتػؿ مركػزًا حيػث تسػتياف بػو، يال مصػػر لمتاحػة بػأف حجػـ المشػكمة فػي اإلحصػاءات ا

ومػػف جيػػة أخػػرى ، تتعػػدد بػػيف الػػدوؿ التػػي تعػػاني مػػف خسػػائر حػػادة نتيجػػة لحػػوادث المػػرور 
الحػوادث الناجمة عػف االقتصادية فى السيارات الخسائر لتشمؿ  حوادث المروراآلثار السمبية ل

دية نتيجػػة الوفيػػات واالصػػابات وحػػاالت العجػػز ، والخسػػائر االقتصػػادية ، والخسػػائر االقتصػػا
المترتبػػة عمػػى ضػػعؼ االسػػتثمار فػػى المجػػاؿ السػػياحى بصػػفة عامػػة والنقػػؿ السػػياحى بصػػفة 

كذلؾ الخسائر الناجمة عف تموث البيئة الناتج عف حركػة المركبػات واسػتعماؿ الطػرؽ خاصة و 
                                                                                                    (. 1994و سميـ ،  2003)إلياس ،  العامة
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 الدراسات السابقة: -1
تعػػددت الدراسػػات التػػى تناولػػت مشػػكمة حػػػوادث المػػرور فػػى مصػػر والػػدوؿ العربيػػة مػػػف      

ة ، والتػػى اقترحػت سػػبؿ جوانػب مختمفػػة اشػتممت عمػػى نػواحى قانونيػػة وطبيػة وىندسػػية ومروريػ
 ذه المشكمة  ومف ىذه الدراسات :مختمفة لعبلج ى

 : 2009دراسة إسماعيل ،  1/1
، التػابع  دراسة حكومية الدراسة الصادرة عف مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القػراروىى        

تفػوؽ  ، أف حػوادث الطػرؽ فػى مصػر بمغػت معػدالت خطيػرة 2009فػى عػاـ  لمجمس الػوزراء
الت العالميػػػة، وتنبػػػو إلػػػى ضػػػرورة معالجتيػػا بشػػػكؿ حاسػػػـ وسػػػريع، موضػػػحة أف معػػػدؿ المعػػد

كػـ مػف الطػرؽ،  1000حالػة وفػاة لكػؿ  222الوفيات بسبب حوادث السيارات فػى مصػر بمػغ 
حالػػة وفػػاة، لكنيػػا شػػددت فػػى الوقػػت  20و 4مقارنػة بالمتوسػػط العػػالمى، الػػذى يتػػراوح مػػا بػػيف 

 وادث الطرؽ وأعداد السائحيف فى مصر.ذاتو عمى عدـ وجود ارتباط بيف ح
مميػػار جنيػػو  16بحػػوالى تقػػدر تكمفػػة تمػػؾ الحػػوادث فػػى مصػػر وأشػػارت الدراسػػة الػػى أف       

سػػنويًا، باإلضػػافة إلػػى اآلثػػار السػػمبية لتمػػؾ المشػػكمة عمػػى السػػياحة واالسػػتثمار ومػػف ثػػـ عمػػى 
ر خبلؿ السػنوات المقبمػة عممية التنمية، ومف الممكف أف تتفاقـ مشكمة حوادث الطرؽ فى مص

 فى ظؿ التوسع العمرانى، وزيادة عدد السيارات، ومػف ثػـ ازديػاد الكثافػة المروريػة عمػى الطػرؽ
اإلضافة إلى زيادة عػدد السػكاف.ولفتت الدراسػة إلػى أنيػا تيػتـ بػالتعرؼ عمػى تػأثير حػوادث ب، 

ثيرًا كبيػػرًا عمػػى الطػػرؽ عمػػى السػػياحة فػػى مصػػر، وتحديػػد مػػا إذا كانػػت ىػػذه المشػػكمة تػػؤثر تػػأ
اعػػداد السػػائحيف أـ ال، وتسػػتخدـ الدراسػػة أسػػاليب تحميػػؿ السبلسػػؿ الزمنيػػة لئلجابػػة عػػف ىػػذه 

  التساؤالت.
،  حػادث شػيرى 1886.6عدد حوادث الطرؽ بمغ فى المتوسط وأشارت الدراسة الى أف      

ىػػذه الفتػػرة فػػى حادثػػًا سػػنويًا، وذلػػؾ خػػبلؿ  22640حادثػػًا يوميػػًا، و  62بمعػػدالت تقتػػرب مػػف 
قتيػؿ، وذلػؾ  1202قتيبًل شيريًا، بمعدالت خبلؿ ىذه الفترة بمغت حػوالى  447المتوسط نحو 

قتػػيبًل، وذلػػؾ خػػبلؿ شػػير مػػايو  215، بينمػػا بمػػغ أدنػػى عػػدد لمقتمػػى 2005خػػبلؿ شػػير يوليػػو 
، 2008إلػى أكتػوبر  1990، كذلؾ فإف متوسط عدد المصابيف خبلؿ الفترة مف ينػاير 1991
مصػابًا  23362مصػابًا يوميػًا، و 64مصػابًا شػيريا، بمعػدالت تقتػرب مػف  1947والى بمغ ح
، 2008ولفتت الدراسة إلى أف عػدد المصػابيف شػيريًا وصػؿ إلػى أعػبله فػى أغسػطس  سنويًا.

 مصابًا. 683، حيث وصؿ إلى 1991مصابًا، بينما كاف أدناه فى مايو  2572حيث بمغ 
الدراسػة أثػر حػوادث الطػرؽ عمػى السػياحة فػى مصرباسػتخداـ ويتناوؿ القسـ الثالػث مػف       

أشػكاؿ مختمفػة مػف التحميػؿ اإلحصػائى، ويتكػػوف ىػذا القسػـ مػف جػزءيف أساسػييف: ييػػتـ األوؿ 
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بتحميؿ أثر حوادث النقؿ، سػواء كػاف نقػبًل بريػًا أو بحريػًا أو جويػًا، عمػى السػياحة باسػتخداـ مػا 
ء الثػػانى مػػف ىػػذا القسػػـ بدراسػػة أثػػر حػػوادث الطػػرؽ ، بينمػػا ييػػتـ الجػػز  يعػػرؼ بتحميػػؿ التػػدخؿ

عمػػى السػػياحة باسػػتخداـ نمػػاذج التحويػػؿ، حيػػث تسػػتخدـ ىػػذه النمػػاذج فػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف 
سمسمة تمثؿ المتغير التابع محؿ االىتماـ وواحػدة او اكثػر مػف السبلسػؿ التػى يمكػف أف يكػوف 

  . ليا تأثير عمى ىذا المتغير
 : 2008دراسة جمعة ،   1/2

اإلرتقػاء بمسػتوى الػوعى المػرورى الى استراتيجية السػبلمة عمػى الطريػؽ مػف خػبلؿ يشير و      
اإلرتقػاء بالمسػتوى التػدريبى لرجػاؿ المػرور بمػا و لدى كافة المواطنيف والسػيما قائػدى المركبات.

 تفعيػؿ تطبيػػؽ قػػانوف المػػرور وآلئحتػو التنفيذيػػة بكػػؿ حػػـز ودوفو يحقػؽ أعمػػى مسػػتويات اإلداء 
 تفرقة.

 : 2008دراسة البكرى ،  1/3
وتشير الى التحميؿ العممى لممعطيات المرورية ومنيجيػة إعػداد االسػتراتيجيات فػى مجػاؿ      

 موصػوؿلسبلمة المػرور مػف خػبلؿ حجػـ حػوادث المػرور فػي الػوطف العربػي وسػبؿ معالجتيػا 

 واإلبػبلغ مصػابيف،ال مػع الصػحيح التعامػؿ طريػؽ عػف المرورية السبلمة في أفضؿ مستوى إلى

 المتعاقبػة الحػوادث لمنػع البلزمػة الفوريػة اإلجػراءات واتخػاذ المناسػب، الوقػت فػي الحػوادث عػف

 .المروري الحادث مسرح عمى والسيطرة
 :2008دراسة المركزالقومى لمبحوث الجنائية واالجتماعية ، 1/4

أىػـ فػي مصػر و ائجيػا جـ حػوادث المػرور الناجمػة عػف المركبػات ونتوتناولت الدراسة ح      
واآلثار االجتماعية ليػذه أىـ سبؿ الوقاية مف حوادث المرور و أسباب حوادث المرور ونتائجيا 

 الحوادث وكذلؾ اآلثار االقتصادية عمى المستوى القومى .
 : 2006دراسة ابراىيم ،  1/5

مػػف  وتضػػمنت ىػػذه الدراسػػة األسػػباب المتعػػددة التػػى تػػؤدى الػػى وقػػوع حػػوادث المػػرور      
خػػبلؿ تحميػػؿ المعطيػػات المروريػػة وذلػػؾ لموصػػوؿ الػػى السػػبلمة المروريػػة ، واقترحػػت الدراسػػة 
بعػض سػبؿ العػبلج لمحػد مػػف ىػذه الحػوادث مػف خػبلؿ التركيػػز عمػى التوعيػة المروريػة لجميػػع 

 طوائؼ المجتمع . 
وباالضػػافة لمػػا سػػبؽ تتعػػدد االحصػػائيات التػػى يمكػػف مػػف خبلليػػا تحديػػد حجػػـ مشػػكمة       

قػػدرت إحصػػائيات إدارة بحػػوث وحػػدات المػػرور بػػوزارة الداخميػػة عػػدد حػػوادث حػػوادث المػػرور ف
شخًصػػا  6487ألفػا ووفػػاة  35حػػادث طريػػؽ نػتج عنيػػا إصػػابة  930ألًفػا و 22الطػرؽ بنحػػو 

ألػػؼ  100بنحػػو  2009عػػدد حػػوادث الطػػرؽ عػػاـ  بينمػػا قػػدرت ، 2009حسػػب إحصػػائية 
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)  ألػػؼ جػػريح 170ألػػؼ قتيػػؿ و 73نيػػا خمقػػت وأ، اإلحصػػائيات الرسػػمية  بحسػػب -حػػادث 
 ( . 2009، عزمي 
 %10ومنظمػػة الصػػحة العالميػػة أف نسػػبة حػػوادث الطػػرؽ فػػي مصػػر ارتفعػػت بنسػػبة       

 بسبب زيادة عدد السيارات إلى نحو ستة مبلييف سيارة، حيث وصؿ عدد الحوادث إلى حوالي

 260ألػػؼ قتيػػؿ و 195تسػػببت فػػي وفػػاة حػػوالي  2009ألػػؼ حػػادث سػػير خػػبلؿ عػػاـ  130
أمػػا الجمعيػػة المصػػرية لرعايػػة أسػػر ضػػحايا حػػوادث السػػير بالقػػاىرة فقػػد قػػدرت  . ألػػؼ جػػريح

وضحاياىا بثبلثة أضػعاؼ اإلحصػائيات الحكوميػة تقريبػا كػؿ عػاـ. وأكػد محمػد  حوادث السير
ترجع إلى األخطػاء البشػرية بنسػبة  وزير النقؿ السابؽ أف أسباب حوادث الطرؽ لطفى منصور

%، والحالػػة الفنيػػة لمطػػرؽ 3البيئيػػة  %، والظػػروؼ29%، وسػػوء الحالػػة الفنيػػة لممركبػػة 66
مميػػار دوالر تخػػص البمػػداف  518العػػالـ  %. وقػػد بمغػػت التكمفػػة االقتصػػادية عمػػى مسػػتوى2

 مميار دوالر.  65النامية منيا 
مػف  التحػوؿسػموكيات السػائؽ و الػبعض أف أسػباب حػوادث الطػرؽ تحػدث بسػبب  ويػرى       

أثنػاء السػير، االقتػراب المصػيؽ مػف السػيارة التػى تتقػدمنا،  أقصى اليسار إلى اليميف أو العكػس
العبلمػػات المروريػػة، قطػػع اإلشػػارات الحمػػراء والصػػفراء بسػػرعة،  تجاىػػؿ عبلمػػات الوقػػوؼ أو
االنعطػػاؼ بالسػػيارة، التحػػدث عبػػر اليػػاتؼ أثنػػاء القيػػادة، معاقبػػة  عػػدـ إعطػػاء إشػػارات عنػػد

أخطائيـ بمحاولة إخراجيـ أو سػد الطريػؽ عمػييـ لمػنعيـ مػف التجػاوز،  ف اآلخريف عمىالسائقي
 العالية دائما عند االقتراب مف السيارة القادمة، القيادة أثناء الشػعور باالنفعػاؿ استخداـ األنوار

 .(  2005) عبد العاؿ ،عبد المحسف،  واإلرىاؽ، إىماؿ الصيانة الدورية لمسيارة
لطرؽ السريعة في ازدياد سػنويا ولؤلسػؼ الشػديد القػوانيف ال ا ف ضحاياالبعض أ ويؤكد       

% مػػف ضػػحايا حػػوادث الطػػرؽ "أرزقيػػة" يعنػػي 80الحػػوادث، فمػػثبل  تراعػػي أسػػر ضػػحايا ىػػذه
والقػانوف غالبػا ال يمػـز مرتكػب الحػادث بػدفع تعػويض ألسػرة الضػحية  بدوف معاش أو تأمينات

 (. 2008،  حايا حوادث الطرؽالجمعية المصرية لرعاية أسر ض)
مثؿ ىذه الحوادث تعمؿ عمى تراجع تدفؽ االستثمارات جراء  أفأحد الباحثيف ويرى        

درجة كافية مف األماف لمتعامؿ مع األزمات والكوارث، كما تؤدي  شعور المستثمر بعدـ وجود
مميوف جنييا  600% أى ما يعادؿ 10و  7القومي بنسب تتراوح ما بيف  إلى تراجع الدخؿ
 ( 2009، عبد العظيـ حمدي)سنويًا في المتوسط

المستثمر  اآلثار السمبية لمثؿ ىذه الحوادث عمى مناخ االستثمار، خاصة وأفوتتعدد       
وألقي الدكتور عبد  األجنبي يسعي دائمًا إلي توافر بيئة آمنة يدير مف خبلليا استثماراتو



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 62) 

تي تكبد الدولة سنويا المميارات سنويا ، مؤكدا أف حوادث الطرؽ ال الفضيؿ الضوء عمي أف
 . ( 1996)عبد الوىاب  ليذه الحوادث يفوؽ بمراحؿ اآلثار المادية اآلثار المعنوية

 دراسات طبية : 1/6
المػػػؤتمر ومنيػػػا  واتجيػػػت بعػػػض الدراسػػػات الطبيػػػة الػػػى تنػػػاوؿ مشػػػكمة حػػػوادث المػػػرور      

نػػػاقش المػػػؤتمر عػػػدة بحػػػوث ودراسػػػات يػػػدور و اىرة الػػػدولي لؤلمػػػراض العصػػػبية والنفسػػػية  بالقػػػ
، وأثبتػػػت الدراسػػػات واألبحػػػاث اف معظػػػـ حػػػوادث السػػػيارات فػػػي  معظميػػػا حػػػوؿ أمػػػراض النػػػـو

وىػو مػػرض يصػػيب السػائؽ بػػالنـو فجػػأة أثنػػاء « الفاركوليبسػػي»مصػر ترجػػع الػػى مػرض النػػـو 
ث الػى اربػع مػرات وىذا النـو المفاجىء يصيب المريض مف ثػبل« التعسيمة»اليقظة. ويسمى بػ

يوميا مما يسبب حوادث السيارات واضطرابات فػي حيػاة المػريض وىػو ال يعمػـ اف مػا يصػاب 
 بو مرض يمكف عبلجو. 

تحػػت عنػػواف )القاتػػؿ األعظػػـ..  لمؤتمرالسػػابع لكميػػة الطػػباأقامػػت جامعػػة سػػوىاج كمػػا       
 ى جعمت مصر تحتؿناقشت فعاليات المؤتمر مشكمة حوادث الطرؽ، التوقد حوادث الطرؽ( 

 95نسػػػبة مسػػػتخدمى السػػػيارات بمغػػػت وبمغػػػت   المرتبػػػة األولػػػى عالميػػػا فػػػى حػػػوادث الطػػػرؽ
 156% وأف نسػػبة الوفػػاة فػػى حػػوادث الطػػرؽ بمغػػت 1% والنقػػؿ النيػػرى 4الحديػػد  %والسػػكة

ف مػا يتفػؽ عمػى صػيانة الطػرؽ سػنويا  100 حالة وفاة لكؿ ألؼ مػواطف يسػتقموف السػيارات، وا 
مػف حػوادث الطػرؽ،  20جنيو فقط وأوضح أف إسرائيؿ تأتى فػى المرتبػة رقػـ  وفممي 360بمغ 

طبػػػاء ويػػرى الباحػػػث ضػػرورة اشػػتراؾ األ .فػػى المرتبػػة األولػػػى عالميػػا فػػى حػػيف تػػأتى مصػػػر
المحاضػػػر البلزمػػػة، واتخػػػاذ  ممػػواد المخػػػدرة، وتحريػػػرالسػػػائقيف ل فنيػػيف لمكشػػػؼ عػػػف تعػػػاطيالو 

 اإلجراءات القانونية ضدىـ
 لتوضيح لمجميور توعية حممة بتبنى االعبلـ وسائؿ قياـ يجبشير أحد الباحثيف الى أنو وي      

 التنفس وتوقؼ الشخير خاصة و النوـ أضطراب أمراض كذلؾ و النوـ ساعات عدد نقص خطورة
 النسب الى% 69 مف السيارات قائدى أخطاء نسبة تقميؿ ىو اليدؼ و .القيادة سبلمة عمى االنسدادى

 (  2009) كامؿ ،  العالمية

أعمف الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع إجمالى حػوادث السػيارات فػي و        
 % مسئولية حواداث الطػرؽ. 68وحمؿ العنصر البشري  2009% خبلؿ  8.9مصر بنسبة 

ث وحمؿ تقريػر التعبئػة العامػة واإلحصػاء العنصػر البشػري يعتبػر أكثػر العناصػر تسػببًا لمحػواد
، فيمػػػػا تعتبػػػػر حالػػػػة الطريػػػػؽ أقػػػػؿ 2008% عػػػػاـ  70وبنسػػػػبة  2009% عػػػػاـ  68بنسػػػػبة 

أمػػػا السػػػبب  .2008% عػػػاـ  2وبنسػػػبة  2009% عػػػاـ  7العناصػػػر تسػػػببا لمحػػػوادث بنسػػػبة 
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%  21األوؿ فػػػػى حػػػػوادث السػػػػيارات، اعتبػػػػره التقريػػػػر انفجػػػػار اإلطػػػػار حيػػػػث يسػػػػاىـ بنسػػػػبة 
 .2009% عاـ  2يارة بنسبة ، وأقؿ العناصر ىو وجود عيوب فى الس2009
حادثػػة فػػي  20938حادثػػة مقابػػؿ  22793بػػػ 2009عػػدد حػػوداث السػػيارات فػػي  وقػػدر     

: مػػف إجمػػالى حػػوادث  22حادثػػة بنسػػبة  5014، وبمػغ عػػدد حػػوادث الطػػرؽ السػػريعة 2008
نسػػػمة عمػػػى  10000وأشػػػار الػػى ارتفػػػاع معػػػدؿ حادثػػػة/  السػػيارات عمػػػى مسػػػتوى الجميوريػػػة.

، وارتفػاع معػدؿ حادثػة/ يػـو عمػى الطػرؽ 2009عػاـ  3.0إلػى  2008عػاـ  2.8الطرؽ مػف 
وارتفع معػدؿ حادثة/سػاعة عمػى الطػرؽ مػف  2009عاـ  62.45إلى  2008عاـ  57.4مف 
 6603وذكػػر الجيػػاز أف عػػدد المتػػوفيف تراجػػع مػػف  .2009عػػاـ  2.6إلػػى  2008عػػاـ  2.4

معػدؿ حادثػة/ ألػؼ مركبػة مػف  ، وانخفػض2009متوفيًا عػاـ  6486إلى  2008متوفيف عاـ 
مصػػابًا عػػاـ  35718وانخفػػض عػػدد المصػػابيف مػػف  2009عػػاـ  4.4إلػػى  2008عػػاـ  4.5

 الجيػاز المركػزي لمتعبئػة العامػة واإلحصػاء لنشػرة)ا .2009مصابًا عاـ  35428إلى  2008
 ،2009 .) 
 دراسات قانونية : 1/7

الػػػى تنػػػاوؿ مشػػػكمة حػػػوادث المػػػرور فػػػى إطػػػار المسػػػئولية  واتجيػػػت الدراسػػػات القانونيػػػة     
 (2006 – 2004 -2001ـ اآلثػػار االقتصػػادية واالجتماعيػػة ) العبػػد ، والتعويضػػات ومػػف ثػػ

إعػػداد دراسػػة عػف حػػوادث المػػرور فػػى ب ركػػز القػومي لمبحػػوث االجتماعيػػة والجنائيػةوقػد قػػاـ الم
  . عف المسئولية الجنائية فى ىذا الشأف  2009فى عاـ المجتمع المصرى 

 دراسات مرورية : 1/8
  الموحػػات المروريػػة اإلرشػػادية ودورىػػا فػػي الحػػد مػػفريػػة الػػى بينمػػا اتجيػػت دراسػػات مرو      

ىػػذه الدراسػػة ابالتواصػػؿ غيػػر المفظػػي بػػيف قائػػد السػػيارة أو عػػابر واىتمػػت  المخالفػػات المروريػػة
النتػائج الحػرص عمػى المواصػفات  وأظيػرت الطريؽ والموحات التحذيرية واإلرشادية المرورية، 

لية، وقد اتضح أيضا أثر المغة األصػمية ألفػراد العينػة عمػى العالمية التي أقرتيا المؤتمرات الدو 
تفضػػيميـ لنػػوع معػػيف مػػف الموحػػات فقػػد أشػػارت النتػػائج إلػػى أف األفػػراد يفضػػموف الموحػػات التػػي 

ف كػػػػػػانوا يتحػػػػػػدثوف المغػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة )                   تكتػػػػػػب بمغػػػػػػتيـ األصػػػػػػمية حتػػػػػػى وا 
 .( 2008وجمعة،  2006شريؼ،
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االنسػػػاف عناصػػػر وتشػػػترؾ تطػػػورت أعػػػداد المركبػػػات المسػػػجمة دوليػػػَا بشػػػكؿ كبيػػػر 
في وقوع حوادث المرور وتسيـ بشكؿ  منفرد أو مشتركة مع بعضيا بنسب والطريؽ والمركبة 

ـ فػي ىػذه األسػباب حيػث يسػيـ متفاوتة في ىػذه الحػوادث، إال أف العنصػر البشػري يبقػى األىػ
  .% مف أسباب الحوادث في دوؿ مختمفة95%  إلى 80بما نسبتو 

ركػائز أساسػية: السػيارة،  3المروريػة ترتكػز عمػى  المنظومػةويشير أحػد البػاحثيف الػى أف      
والطريػػؽ والبشػػر، وتكمفػػة حػػوادث المػػرور سػػنويًا فػػى مصػػر تصػػؿ إلػػى سػػتة مميػػارات جنيػػو، 

ألػػػؼ مصػػػاب، يتػػػوفى مػػػنيـ عػػػدة  27تيػػػؿ يسػػػقطوف فػػػور وقػػػوع الحػػوادث، وآالؼ ق 7وىنػػاؾ 
، بينما فى أمريكا مثبل يحسػب الشػخص ضػحية لمحػادث حتػى إذا  أحد عددىـ آالؼ وال يتابع

منو، وفى إنجمترا بعد شير، أمػا فػى مصػر فمػيس لػدينا قاعػدة، لػيس ىنػاؾ  شيور 3مات بعد 
مػػػف قبػػػؿ بعػػػض عشػػػوائيًا كػػػاف األكمنػػػة بشػػػكؿ باالضػػػافة الػػػى اختيػػػار أمالمػػػرور،  ثمػػػف لقتيػػػؿ

التفتػػيش العػادى، أـ األمػف العػػاـ أـ  وسػببو)أف اختيػار مكػػاف الكمػيف الضػباط عمػى الػػرغـ مػف 
عػدـ درايػة بعػض و  المروريػة وأوقاتػو مػف العمػـو (لمطريػؽ السرعة، أـ ىو مجػرد عينػة عشػوائية

 .(  2000 ) البكرى ،الخطوط والحارات  مفرؽ بيف أنواعلاط المرور بض
تبػيف ليػـ فقػد مػف التجػارب الرائػدة   «العػرب المقػاولوف»شػركة لمروريػة التجربػة وتعتبػر ال     

مميػوف جنيػو،  12مبػالغ كبيػرة بمغػت  مػف خػبلؿ الدراسػة أف األخطػاء المروريػة تكمػؼ الشػركة،
سائؽ لمػدة سػنة ونصػؼ، وبالفعػؿ 1000 تدريب أكثر مف  فتـ االتفاؽ مع رئيس الشركة عمى

، وكػاف العائػد «المقػاولوف العػرب»الخػاص بتكنولوجيػا  لوفالمقػاو  تدريب السائقيف فػى معيػدـ ت
عددًا كبيػرًا مػف الحػوادث ومػا مع تجنب فى إىبلؾ السيارات تحققت وفورات  ، حيث كبيرًا جداً 

 .ومصابيف، باإلضافة إلى تجنب المخالفات أو اإلساءة إلى اسـ الشركة ينتج عنيا مف قتمى
مطابقة لممواصفات الغير  لمطباتيرى البعض أف مف أىـ أسباب حدوث الحوادث او      

تتـ بشكؿ عشوائى ومصنعة مف مواد تؤدى الى تخريب السيارات وزيادة معبلت التى و 
لغة التخاطب المرورى بيف رجؿ المرور والسائؽ عند االقتراب وتكوف باالضافة الى اىبلكيا 

ف السائؽ والسائؽ، واإلشارات الخاصة بينيما بيو  ، سيارةبألواف اإلضاءة الموجودة فى ال
 الثقيؿ مشكمة سيارات النقؿو . الخاصة بالسيارة األنواركما تشمؿ ،  الكبلكس تشمؿ 

 ) ابراىيـ ، سبؽ ذكره (.                                                                         والمقطورات

 
مميػار جنيػو سػػنويا وأف  15دي النػاتج عػػف حػوادث الطػرؽ فػي مصػػر بنحػو وقدرالفاقػد االقتصػا

% مػػف وفيػػات الحػػوادث تػػتـ عمػػى طػػرؽ المحميػػات مضػػيفا أف حػػوادث الطػػرؽ فػػي الػػدوؿ  75
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عامػػػا  45و 15الناميػػػة ىػػػي السػػػبب األوؿ فػػػي وفػػػاة األشػػػخاص التػػػي تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف 
صابة ما يقرب مف   .(  2008) شرؼ ،  ديمةمبلييف شخص سنويا بإعاقة مست 5وا 

بينما يرى آخر ضرورة التواصؿ الدائـ مع العامميف في شركات النقػؿ السػياحي لتصػويب      
الخطػػأ ومػػنح السػػائؽ العامػػؿ فييػػا حقوقػػو كاممػػة وتػػوفير بيئػػة عمػػؿ تسػػاعد فػػي زيػػادة انتاجيتػػو 

بػػي ، لمػػا وتقػػديـ كػػؿ جيػػد لعكػػس الصػػورة التػػي نحػػب اف يحمميػػا معػػو السػػائح االجنبػػي و العر 
لطبيعة تعامؿ السائؽ مع السائح مف اثر كبير في تكويف صورة عف مجتمعنا واسػموب تعاممػو 
مػػع السػػائح ىػػو مػػا يعمػػؽ فػػي الػػذىف ، وبالتػػالي فػػإف ظػػروؼ عمػػؿ السػػائؽ فػػي شػػركات النقػػؿ 

 2005) عبػد العػاؿ ، ف تكوف افضؿ وتحقػؽ الحػد االدنػى مػف الحيػاة الكريمػةأالسياحي يجب 
) . 

مف الشركات يكوف ىدفيا االوؿ واالخير تحقيػؽ الػربح المػادي بغػض النظػر عػف  اكثير و       
وحػػػػوؿ مػػػػا تمارسػػػػو بعػػػػض إدارات شػػػػركات النقػػػػؿ  أي شػػػػيء او مراعػػػػاة حقػػػػوؽ العػػػػامميف ، 

السياحي وضغوطات العمؿ التػي يػرزح تحتيػا ىػؤالء السػائقيف، منيػا عػدـ دفػع رواتػب مناسػبة 
ف الػػوظيفي فغالبيػػة شػػركات النقػػؿ السػػياحي تحػػدد الرواتػػػب لمسػػائؽ تػػؤمف لػػو االسػػتقرار واألمػػ

حسػػب الحػػد األدنػػى لؤلجػػور ، وسػػاعات عمػػػؿ طويمػػة فػػي تنفيػػذ البػػرامج السػػياحية واسػػػتخداـ 
سػػػػائؽ واحػػػػد طيمػػػػة فتػػػػرة البرنػػػػامج السػػػػياحي ، وعػػػػدـ تػػػػوفير )منامػػػػات( لمسػػػػائقيف المػػػػرافقيف 

ؽ لممبيت بصورة غير مناسػبة داخػؿ لممجموعات السياحية في الداخؿ والخارج واضطرار السائ
الحافمػػة وعػػدـ مػػنح السػػائقيف أيػػة إكراميػػات او حػػوافز لقػػاء عمميػػـ مػػع المجموعػػات السػػياحية 

  . Mitchell , 2009))االجنبية
مشػػكمة المػػرور مػػا ىػػي إال نتػػاج طبيعػػي لمعبلقػػة، ثبلثيػػة األبعػػاد بػػيف ويػػرى الباحػػث أف       

لػرغـ مػف أف أسػباب مشػكمة المػرور متعػددة ومتنوعػة، فإنػو وعمػى ا اإلنساف والطريؽ والسػيارة.
تنػدرج فػي نيايػة األمػر ل أمكف تصنيفيا بمػا يمكػف مػف وضػع خطػة العمػؿ البلزمػة لمواجيتيػا.

سػػواء فػػي ذلػػؾ مػػا يتعمػػؽ  -:  اليندسػػية األولػػى: ىػػي مجموعػػة األسػػباب اثنػػيفتحػػت فئػػة مػػف 
ور اليػػػومي، وبأمػػػاكف انتظػػػار وتصػػػريؼ حجػػػـ المػػػر  بشػػػبكة الطػػػرؽ، وقػػػدرتيا عمػػػى اسػػػتيعاب

السػػيارات، ومػػدى كفايتيػػا، وبالوسػػائؿ اليندسػػية المسػػتخدمة فػػي تنظػػيـ حركػػة المػػرور ومػػدى 
، ومدى توفر شروط ومواصػفات األمػف والمتانػة  كفايتيا وسبلمة استخداميا، وأخيرًا بالسيارات

سػػتعممي الطػػرؽ والتػػي يقصػػد بيػػا أخطػػاء م -: ىػػي مجموعػػة األسػػباب السػػموكية: الثانيػػةو  بيػػا
العامة، والتي تتمثؿ في مخالفة قاعدة أو أكثر مػف قواعػد وآداب المػرور التػي تضػمنيا اقػانوف 

                                .         المرور
 مات قطاع النقل السياحى فى مصر :خد جودةمؤ رات  -3



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 66) 

 مػف وذلػؾ  العميػؿ وتوقعػات متطمبػات تحقػؽ مترابطػة عمميػات بأنيػا الجػودة تعػرؼ       
 العناصػر جميػع تكامػؿ إلػى الجػودة نظػـ وتيػدؼ. بيػا معتػرؼ بمعايير ترتبط إجراءات خبلؿ
 المػورديف مػف كثير يرغب حيث المنشأة، تقدميا التي الخدمة أو المنتج جودة عمى تؤثر التي

 ذلػؾ إلػى لموصػوؿ كبيػرة ادجيػو  ويبػذلوف الجػودة تحقيػؽ فػي الخػدمات ومقػدمي والمصػنعيف
صػبلح التفتػيش أنشػطة عمػى تركػز الجيػود ىػذه معظػـ ولكػف ، دؼاليػ  نيايػة فػي العيػوب وا 

 . ( 1995و توفيؽ ،  2005) عبد اليادى ، مرحمة كؿ في العمميات
 فػي وتبنػى تصػمـ أف يجػب فػالجودة ، المنػتج جودة يضمف أف يمكف ال وحده والتفتيش      
 العمميػة بػدء قبػؿ مػا مراحػؿ فػي يبػدأ أف بيجػ بػالجودة والػوعي ، األولػى البػدايات منػذ المنتج
 المختمفػة المراحػؿ خػبلؿ بػالجودة الػوعي بناء يستمر أف عمى ، العميؿ متطمبات تحديد وأثناء

 الواضػح الػرأي عمػى الحصػوؿ طريػؽ عػف العميػؿ إلػى المنػتج تسػميـ بعػد مػا وحتػى لمعمميػة
 . ( 1998) رفعت ،  العمبلء رضى لتحقيؽ العميؿ مع المستمر واالتصاؿ
 الجػودة تعػرؼ العالميػة السػياحة منظمػة فػإف السػياحي بالجانػب يخػتص فيمػا أمػا      

 وتوقعاتػو ومتطمباتػو المسػتيمؾ احتياجػات جميػع تمبيػة تضػمف لعمميػة تيجػةن بأنيػا السػياحية
 الشػروط مػع مطابقػة ف تكػو بحيػث ، مقبػوؿ بسػعر والخػدمات المنتجػات مػف المشػروعة
 والنظافػة والصػحة واألمػف مثػؿ ، بػذلؾ المشػمولة الجػودة ومحػددات عمييػا المتفػؽ التعاقديػة
 مػع المعنػي السػياحي النشػاط وتجػانس ، واألصػالة ، والشػفافية ، الوصوؿ وسيولة ، العامتيف

 ضػرورة إلػى السػياحة فػي لمجػودة المحػددة األساسػية لعوامػؿوتشػير ا .والطبيعية البشرية بيئتو
 أو المنػتج نػوع أو لفئػة النظػر دوف لممسػتيمؾ حيويػة تكػوف ونيائيػة شػتركةم  معػايير وجػود

 األمف وتشمؿ لممستيمؾ الحماية مف األدنى لحدا المعايير ىذهتؤمف و   .الخدمة أو المؤسسة
 .Adele , 1997  , Adler, J) الوصػوؿ والشػفافية العامػة وسػيولة والسػبلمة والصػحة

1997.. ) 
 يعنػي بمػا لمعميػؿ المقدمػة الخدمػة جػودة ىعمػ التأكيػد ىػو التفتػيش دور إفومػف ثػـ فػ      
 والتفتػيش الرقابػة نظػاـ خبلؿ مف ذلؾ يتـ و ، المستيمكيف بتوقعات وافتراضات الوفاء ضماف
 ، الجػودة وضبط التراخيص بنظاـ الخاصة والمواصفات باالشتراطات االلتزاـ مدى مف لمتأكد
 .Geeو 2009) عادلػة ، مباتيـمتط تحقيؽ عمى والعمؿ العمبلء شكاوي باالعتبار األخذ مع

, Markens  ,  & Choy, 1989.) 
 تتمثػػؿ فػػى خػػدمات قطػػاع النقػػؿ السػػياحى فػػى مصػػر مؤشػػرات جػػودةأف ويػػرى الباحػػث       

أنػػػواع الخػػػدمات المقدمػػػة أثنػػػاء الرحمػػػة السػػػبلمة المروريػػػة و الوقػػػت المسػػػتغرؽ أثنػػػاء الرحمػػػة و 
مة السياحية وعدد المسػافريف فػى الرحمػة وفيػـ التأخر عف الموعد المحدد لموصوؿ وتكمفة الرحو 
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درجػػة رضػػا العمػػبلء حاجػػات العمػػبلء والقػػدرة عمػػى تمبيتيػػا وسػػموكيات السػػائؽ أثنػػاء الرحمػػة و 
 .السياحى عمى إحدى شيادات األيزو وأخيرا حصوؿ شركة النقؿ العمبلء شكاويو 
 مصر :القطاع السياحى األطراف ذات العالقة بحوادث المرور فى  -4
ويرجع ذلؾ إلى أوغير حكزمية حكومية سواء السبلمة المرورية أمر ييـ أكثر مف جية       

النقػؿ وزارة تشػمؿ عدة أسباب مف أىميا التداخؿ والتطابؽ في التناوؿ مف قبػؿ جيػات مختمفػة 
 وزارة االعػػػػػبلـ ، وزارة العػػػػػدؿ و  زارة الصػػػػحةوو  السػػػػػياحة  وزارةو  وزارة الداخميػػػػػةوالمواصػػػػبلت و 

 .شركات التأميف و مكاتب تأجير السيارات و يئة األرصاد الجوية وىالسياحة والسفر شركات و 
 . فى قطاع النقل السياحى تكمفة الفرصة البديمة لحوادث المرورثانيا : 

  المصرية تنافسية السياحةحوادث المرور فى قطاع النقل السياحى و  -1

المنتدى االقتصادى العالمى الخاص  W E F تقريرتحميمو لفى ويشير أحد الباحثيف          
عف مؤشر حوادث المرور عمى الطرؽ  السنوى بالتنافسية فى مجاؿ صناعة السفر والسياحة
وذلؾ بسبب تدىور جودة مستوى الطرؽ  108أف مصر ترتيبيا ضمف ىذه الدوؿ ىو 

حوادث الى حدوث وتكرار العديد مف ال السياحية المؤدية لممدف المصرية السياحية مما ادى
ثر سمبا عمى ؤ الفترة الماضية ،االمر الذى ي خاصة االتوبيسات السياحية بيذه الطرؽ خبلؿ

 (  2010) الزيات ،الخارج سمعة المقصد السياحى المصرى فى
 :   Loss)د  ةوالخسار   Cost)مفيوم التكمفة د  -2

ادليػػا والتػػي تػػتـ تعػػرؼ بأنيػػا تضػػحية ماديػػة يمكػػف التعبيػػر عنيػػا بصػػورة نقديػػة أو مػػا يع      
بشػػػكؿ اختيػػػاري مػػػف قبػػػؿ المشػػػروع فػػػي مقابػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػػي سػػػمعة أو خدمػػػة ليػػػا منفعػػػة 

بأنيػا سػداد غيػر متوقػع وغيػر ضػروري  الخساارةبينما تعرؼ  .(  2009) خميس ، اقتصادية
حيث يتـ استنفاذه مػف قبػؿ الوحػدة االقتصػادية ودوف أف يقابمػو إيػراد محقػؽ أو توقػع الحصػوؿ 

أمثمتيا األضػرار التػي تمحػؽ بالوحػدة االقتصػادية نتيجػة الحرائػؽ والسػيوؿ والحػوادث  عميو ومف
( . ويتضػػػػح أنػػػػو إذا تحممػػػت الوحػػػػدة االقتصػػػػادية تضػػػػحية معينػػػػة  2000وغيرىػػػا) جمعػػػػة ، 

وكانت ىذه التضحية الزمة لتحقيؽ أىػداؼ الوحػدة أو حصػمت الوحػدة عمػػي مقابػؿ نظيػر تمػؾ 
بينمػػػا إذا كانػػت ىػػذه التضػػػحية غيػػر ضػػػرورية لتحقيػػؽ أىػػػداؼ  التضػػحية فإنيػػا تعتبػػػر تكمفػػة،

 2010 ,و 2004و حجػاج ،  2003الوحدة أو تحممتيا دوف مقابؿ فيػي خسػارة ) القبػانى ، 

Fricke ,Lynn .) 
 أنواع التكاليف : -3

تتعػػػػدد أنػػػػواع ومفػػػػاىيـ التكػػػػاليؼ البلزمػػػػة إلنتػػػػاج أي منػػػػتج أو أداء أي خدمػػػػة مػػػػف 
 التسػػػػػويقية التكػػػػػاليؼو  Manufacturing Costsالخػػػػػدمات لتشػػػػػمؿ التكػػػػػاليؼ الصػػػػػناعية 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Lynn%20B.%20Fricke
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Marketing Costs   التكاليؼ اإلداريػة وAdministrative Costs   وكػذلؾ التكػاليؼ المتغيػرة
Variable Costs    والتػى تػرتبط ارتباطػا وثيقػا بحجػـ اإلنتػاج أو النشػاط ، والتكػاليؼ الثابتػػة

Fixed Costs  بفتػرة التكػاليؼ  وأيضػا التكػاليؼ المباشػرة المرتبطػةDirect Costs  والتكػاليؼ
كػػػاليؼ العامػػػػة والت Special Costالتكػػػاليؼ الخاصػػػة و  Indirect Costsغيػػػر المباشػػػرة 

Common Cost ( والتكػػػاليؼ التفاضػػػمية(Differential Costs  ( وتكمفػػة الفرصػػػة البديمػػػة
 ( .  1986ونمر ،  2010و دعية  2008عطية ،

  : Opportunity Costsتكمفة الفرصة البديمة  -4
تػي يمكػف ويشير ىذا المفيـو لمتكاليؼ إلي قيمة المنافع أو العوائد التي يمكف قياسػيا وال      

التضػػػحية بيػػػا نتيجػػػة رفػػػض أحػػػد البػػػدائؿ واختيػػػار بػػػديؿ آخػػػر وال تشػػػتمؿ ىػػػذه التكمفػػػة عمػػػػي 
مدفوعات نقدية ولكف توضح العائد الممكف تحقيقو في ظؿ استخداـ وتخصيص مػوارد الوحػدة 

وشػافعى  1995االقتصادية الستخدامات أخرى بداًل مف االستخدامات الحالية ) عبػد العػاؿ ، 
1987. ) 

ويرى الباحث أنو يمكف اختيػار بػديؿ ميػـ ىػو الحػد مػف حػوادث المػرور فػى قطػاع النقػؿ      
السػػياحى مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ وتخصػػػيص المػػوارد االقتصػػادية لؤلطػػراؼ ذات العبلقػػة بالنقػػػؿ 
السياحى مف جية وحوادث المرور مف جية أخرى الستخدامات أخرى تتمثؿ فى اسػتراتيجيات 

اجيػة مشػكمة حػوادث المػرور بػداًل مػف االسػتخدامات الحاليػة ليػذه يجب تطبيقيػا فػى مجػاؿ مو 
 الموارد .

 ة السياحة فى مصر لحوادث المرور:استراتيجية مواجية األطراف ذات العالقة بصناعثالثا 
ىػػي الوقايػػة   -وعناصػػرىا كيػػدؼ عػػاـ لجػػودة خدمػػة النقػػؿ السػػياحى : السػػبلمة المروريػػة -1

عمػى  ااإلنسػاف وممتمكاتػو وحفاظػ ةلسػبلم اضػمان مروريػةاللمحد مف أومنع وقػوع الحػوادث 
يتمثػػؿ فػػي ثػػبلث  المروريػػةمحػػور السػػبلمة و أمػػف الػػببلد ومقوماتػػو البشػػرية واالقتصػػادية . 

   .((Bakri,1991 عناصر ىي المركبة،الطريؽ ، و العنصر البشري
 
 ث المرور فى قطاع النقلم كمة حوادمواجية أسباب فى جيود وزارة السياحة  -2

أعمف وزير السياحة أف وزارة السياحة وضعت إستراتيجية لمعمؿ عمى القضاء   السياحى:
سجيؿ جميع  :حوادث الطرؽ، وتتمثؿ فى عدد مف اإلجراءات مف بينيا  عمى ظاىرة

سائقي مركبات النقؿ السياحي والشركات السياحية بمركز معمومات اإلدارة العامة لمنقؿ 
د شمؿ القرار في مادتو الثانية قواعد لمعقوبات التي سيتـ السياحي بوزارة السياحة، وق

تطبيقيا عمى السائقيف المخالفيف وفقًا لدرجة ونوع المخالفة حيث نص البند )ا( مف 
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المادة الثانية عمى أنو سوؼ يتـ شطب السائؽ مف السجبلت فى حاؿ قيامو بقيادة 
 انونًا أو القيادة برعونة مما نجـالمركبة تحت تأثير المخدر، أو تجاوز السرعة المقررة ق

صابة أي مف الركاب. كما يتـ شط السائؽ  بعنو وقوع حادث لممركبة أسفر عف وفاة وا 
إذا تعمد تعطيؿ جياز محدد السرعة أو ثبت تكراره ألي مف المخالفات المنصوص 
عمييا بالبند )ب( والذى نص عمى أنو سوؼ يتـ وقؼ السائؽ لمدة عاـ فقط إذا تعمد 

طيؿ المركبة بغرض اإلضرار بالشركة، أو قاـ بإساءة معاممة الفوج السياحي بشكؿ تع
يضر بسمعة الببلد السياحية أو إذا وقع حادث لسبب يرجع إلى السائؽ ولـ ينجـ عنو 

باإلضافة إلى ذلؾ نص بند )ج( عمى إيقاؼ السائؽ ،  أية إصابات لمستقمي المركبة
كة أخرى غير المقيد بيا دوف الحصوؿ عمى موافقتيا لمدة ستة أشير إذا قاـ بالعمؿ لشر 

،  أو قاـ خبلؿ القيادة بتجاوز السرعات المقررة دوف أف ينجـ عف ذلؾ وقوع حوادث
ونص القرار في مادتو الثالثة عمى إلغاء ترخيص المركبة كمنشأة سياحية إذا ثبت 

أخرى أو  قيادتيا بمعرفة سائؽ غير مسجؿ بوزارة السياحة أو مسجؿ عمى شركة
 -: وتتضمف االجراءات أيضامشطوب مف السجبلت أو موقوؼ دوف أف تنتيي مدة وقفو.

جيػػاز محػػدد السػػػرعة إلجبػػار السػػػائؽ عمػػى االلتػػػزاـ  الػػزاـ المركبػػات السػػػياحية بتركيػػب 3/1
   .بالسرعة المقررة

كبػػات تحركػػات المر  نفيػػذ مشػػروع المتابعػػة الجغرافيػػة لمركبػػات السػػياحية، وذلػػؾ لمراقبػػةت 3/2
وسرعة سػير  السياحية فى جميع أنحاء الجميورية مف خبلؿ شاشات عرض تبيف موقع

 ىػذه المركبػات، وذلػؾ باالشػػتراؾ مػع مجمػس الػدفاع الػػوطنى بيػدؼ الحػد مػف حػػوادث

الطرؽ الناتجة عف السرعات العاليػة، وسػوؼ يراعػى عنػد تطبيػؽ ىػذا المشػروع إمكانيػة 
ى، لتعظػيـ اسػتفادة السػائح والمػواطف عمػى حػد المستقبمى مع جيات ووزارات أخػر  الربط

 . خدمات ىذا المشروع سواء مف
لمسػيارات مػف المشػروعات اليامػة التػى بػدأت الػوزارة فػى تنفيػذىا،  مشػروع الفحػص الفنػى 3/3

لتعظيـ االستفادة منو، وذلؾ فػى إطػار العمػؿ عمػى القضػاء عمػى  وجارى حاليا تطويرىا
مػف خػبلؿ قيػادة سػائقى المركبػات بسػرعات زائػدة،  تنتج عػف ظاىرة حوادث الطرؽ التى

المتخصصػة فػى الفحػص الفنػى لممركبػات السػياحية وتحديػد  (SGS) شػركة لتعاقػد مػعا
فػى مجػاؿ النقػؿ السػياحي، وذلػؾ لتحديػد المخالفػات التػى تقػـو  مػدى صػبلحيتيا لمعمػؿ

ة بصػػفة عمػػى الطريػػؽ عػػف طريػػؽ المجػػاف الفنيػػة المتواجػػد بارتكابيػػا أى مركبػػة سػػياحية
السػػياحية، لمتأكػػد مػػف التػػزاـ الشػػركات السػػياحية مػػف  دوريػػة فػػى طػػرؽ سػػير السػػيارات
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الذى يعمؿ عمى الحد مػف حػوادث الطػرؽ الناتجػة  تجييز سياراتيا بجياز محدد السرعة
 .عف السرعة الزائدة 

 .التفتػػػػيش عمػػػػى السػػػػائقيف وعمػػػػؿ اختبػػػػارات لمسػػػػائقيف لمكشػػػػؼ عػػػػف تعػػػػاطى أى مخػػػػدر 3/4

مػػايو وىػػو المركػػز  15المركػػز العػػالمى لمتػػدريب وتأىيػػؿ السػػائقيف بمدينػػة  إنشػػاء 3/5
فػى الشػرؽ األوسػط، لتػدريب السػائقيف لػيس فقػط العػامميف فػى المجػاؿ  األوؿ مػف نوعػو

 .عامة السياحة ولكف بصفة
تصػػؿ إلػػى حػػد إغػػبلؽ  فػػرض عػػدد مػػف الجػػزاءات والعقوبػػات الرادعػػة لممخػػالفيف والتػػى  3/6

 .المنشأة 
زاـ شركات النقؿ السياحى بتحمؿ كافػة مصػاريؼ العػبلج لممصػابيف مػف السػياح نتيجػة إل 3/7

حوادث الطرؽ، وأكد أف الشركة تكوف مسئولة مسػئولية قانونيػة وجنائيػة فػى حالػة وقػوع 
أى حػػادث، كمػػا تقػػرر أف تكػػوف ىػػذه الشػػركات مغطػػاة تأمينيػػًا قبػػؿ السػػماح ليػػا بالعمػػؿ 

 .ا تجاه السائحيفحتى تتمكف مف الوفاء بالتزاماتي
بغرفػػة العمميػػات بػػوزارة السػػياحة  أف المشػروع سػػوؼ يمكػػف الشػػركات السػياحية المسػػجمة      

واسػتقباؿ أجػراس الطػوارئ فػى حالػة اسػتعماؿ  مػف تتبػع ومراقبػة تحركػات السػيارات التابعػة ليػا
المشػػروع السػػياحية التابعػػة ليػػا، كمػػا يتػػيح تطبيػػؽ ىػػذا  جيػػاز اإلنػػذار الموجػػود داخػػؿ السػػيارة

السػػياحية تصػػفح الخػػرائط المبينػػة لممواقػػع والمعػػالـ السػػياحية فػػى  لمسػػائحيف وسػػائقى المركبػػات
أجيػزة المحمػوؿ الحديثػة، حيػث يمكػف لممسػتخدـ مػف خػبلؿ جيػاز  مصر، مف خػبلؿ اسػتخداـ

 عمػػى الموقػػع السػػياحى واسػػتخداـ وظائفػػو واسػػتعراض خػػرائط المحمػػوؿ الخػػاص بػػو الػػدخوؿ

شار إلػى أف تطبيػؽ ىػذا المشػروع يتػيح عػرض خػرائط وأ السياحية ى المواقعسياحية تحتوى عم
أمػػاكف المستشػػفيات وأمػػاكف مراكػػز الشػػرطة، إلػػى جانػػب إمكانيػػة مشػػاىدة  لممواقػػع الحيػػة مثػػؿ

 .اليامة مواقع األحداث
 
 :قطاع النقل السياحىجودة خدمات عمى  تكمفة الفرصة البديمة لحوادث المرورأثر  -3

وثائؽ الػدورة راتيجيات التى تناولت السبلمة المرورية ومنيا ما تضمنتو تعددت االست
الثامنػػة عشػػر لمجمػػس وزراء الداخميػػة العػػرب مشػػروع االسػػتراتيجية العربيػػة لمسػػبلمة المروريػػة 

 والتنفيذيػة واليندسػية التشػريعية الجيػود كافػة لتضػافر حاجػة ىنػاؾ فػإف لػذا ، ـ2001لعػاـ 

 وضػمف عنيػا، الناجمػة واآلثػار حػدتيا مػف والتخفيػؼ المشػكمة هىػذ لحػؿ والطبيػة والتعميميػة

ويتطمب ذلؾ تشكيؿ فريػؽ وطنػي مػف جميػع الجيػات ذات العبلقػة إلعػداد  المتاحة، اإلمكانات
 والتوعيػة والتعمػيـ الثقافػة اسػتراتيجية السػػبلمة المروريػة فػي  ، وتػتمخصاتىػذه االسػتراتيجي
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  اليندسػػةو   (Education)  اإلرشػػاد والتربيػػةوالتأىيػػؿ واإلعػػداد والتوجيػػو و  والتػػدريب

(Engineering)   و( الرقابػػػػػػػػة والتشػػػػػػػػريعEnforcement) الطبيػػػػػػػػة  والنػػػػػػػػواحى
 (Emergency Medical Servicesواإلسعاؼ)

يػػرى الباحػػث أنػػو يمكػػف تفعيػػؿ دور جميػػع األطػػراؼ ذات العبلقػػة بحػػوادث المػػرور فػػى        
متكاممػػة لعػػبلج مشػػػكمة حػػوادث المػػػرور مػػف خػػػبلؿ قطػػاع النقػػؿ السػػػياحى لتكػػوف اسػػػتراتيجية 

تحمميـ لمجموعة مف التكاليؼ بشكؿ اختيارى كؿ فيمػا يخصػو لتشػكؿ ىػذه التكػاليؼ مجتمعػة 
اسػتخداـ أفضػؿ لممػوارد االقتصػادية ليػذه األطػػراؼ بػدال مػف انتظارىػا لحػدوث حػوادث المػػرور 

ومػػف جيػػة أخػػرى تػػؤدى  وتحماىػػا خسػػائر كبيػػرة كػػاف يمكػػف الػػتخمص مػػف جانػػب كبيػػر منيػػا .
تكمفػػة الفرصػػة البديمػػة لحػػوادث المػػرور الػػى تحقيػػؽ العديػػد مػػف المنػػافع لجميػػع األطػػراؼ ذات 

 العبلقة وبما ينعكس كمردود ايجابى عمى صناعة السياحة .  
 

 : الدراسة الميدانية :رابعا 
 الميدانية عمى العناصر التالية :اشتممت الدراسة        

اعتمػػد الباحػػث عمػػى أسػػموب المقابمػػة الشخصػػية مػػع مػػديرى شػػركات   :مصااادر البيانااات  -أ
. كمػػػػػا اعتمػػػػػد الباحػػػػث عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ أسػػػػػموب قائمػػػػػة االسػػػػػكندرية  السػػػػياحة بمحافظػػػػػة

االستقصاء كوسيمة مف وسائؿ جمع البيانػات البلزمػة لمبحػث وقػد تػـ عمػؿ اختبػار مبػدئى 
ى ضػػوء نتػػائج االختبػػار تػػـ لمقائمػػة ميػػدانيا مػػف خػػبلؿ بعػػض مفػػردات مجتمػػع الدراسػػة وفػػ

تعػػديؿ بعػػض عبػػارات االستقصػػاء وحػػذؼ بعضػػيا اآلخػػر وقػػد تػػـ تنفيػػذ االسػػتمارة ميػػدانيا 
 %  75عف طريؽ المقابمة الشخصية وقد بمغت نسبة االستجابة 

بمحافظػػػػة شػػػػركات السػػػػياحة مػػػػديرى يتمثػػػػؿ مجتمػػػػع الدراسػػػػة فػػػػى  مجتمااااد الدراسااااة : -ب 
ويوضح الجػدوؿ التػالى عػدد الػردود الصػحيحة التػى  تػـ إخضػاعيا لمتحميػؿ االسكندرية 
 االحصائى .

 
 شركات السٌاحة بمدٌنة االسكندرٌة 

 نسبة االستجابة  اجمالى القوائم الواردة اجمالى القوائم الموزعة بٌان

 %75 12 16 شركات السٌاحة 

قاـ الباحث بتفريغ البيانات الواردة بقائمة االستقصػاء  -الدراسة الميدانية : نتائج  تحميل جا 
بيػػػدؼ تحديػػػد درجػػػة أىميػػػة كػػػؿ منيػػػا لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة فػػػروض البحػػػث ، وقػػػد تػػػـ 

(ومنيػػػا االحصػػػاء الوصػػػفى )  SPSSاسػػػتخداـ مجموعػػػة مػػػف األسػػػاليب األحصػػػائية )
Descriptive Statistics  المتوسػػطات واالنحرافػػات ( حيػػث تػػـ اسػػتخداـ التكػػرارات و

  Cronbach Alphaالمعياريػػة لمعالجػػة البيانػػات ، وكػػذلؾ معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا )
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(حيػػث اسػػتخدـ ىػػذا المعامػػػؿ لمتحقػػؽ مػػف ثبػػات أداةاالقيػػػاس المسػػتخدمة وبمغػػت قيمػػػة 
%( وىػػػى نسػػػبة جيػػػدة كونيػػػا أعمػػػى مػػػف النسػػػبة المقبولػػػة 97معامػػػؿ كرونبػػػاخ ألفػػػا ) 

االنسػػػانية ممػػػا يشػػػير الػػػى أف قائمػػػة االستقصػػػاء تتصػػػؼ %( فػػػى بحػػػوث العمػػػـو 60)
بدرجة مناسبة مف الثبات  ، وأخيرا واختبػار االنحػدار البسػيط لقيػاس تػأثير العبلقػة بػيف 

 متغير مستقؿ واحد والمتغير التابع .
 اختبارات الفروض : تم اختبار فروض الدراسة عمى النحو التالى :  -د

إنخفااض معادالت حاوادث المارورد داللة إحصاائية باين  ذاتعالقة توجد :  الفرض األول 
 . مؤ رات جودة خدمات قطاع النقل السياحى السالمة المرورية   و 

 (1دول رقم )ج

 الوسط العنصر الرقم 
 الحسابى  

 االنحراؾ
 المعٌارى  

 الرتبة 

 6 1.23156 3.56 الحصول على إحدى شهادات األٌزو   1

 3 0.77432 4.31 حلة الوقت المستؽرق أثناء الر 2

 10 1.24321 3.30 أنواع الخدمات المقدمة أثناء الرحلة  3

 2 0.15121 4.10 عدم التأخر عن الموعد المحدد للوصول  4

 4 1.07311 3.20 تكلفة الرحلة السٌاحٌة  5

 5 1.21370 3.51 عدد المسافرٌن فى الرحلة  6

 2 1.33641 3.34 فهم حاجات العمبلء والقدرة على تلبٌتها  7

 1 0.70113 4.25 سلوكٌات السائق أثناء الرحلة  1

 7 1.32221 3.50 درجة رضا العمبلء  2

 1 1.42311 3.45 عدد شكاوى العمبلء  10

الػى أف المتوسػطات الحسػابية الجابػات عينػة الدراسػة حػوؿ ويتضح مف الجدوؿ السابؽ       
خػػدمات قطػػاع النقػػؿ السػػياحى عمػػى حػػوادث  فر مؤشػػرات جػػودةاتػػو العبػػارات التػػى تقػػيس أثػػر 
وتشػػير ىػػذه المتوسػػطات الػػى موافقػػة عينػػة الدراسػػة  ( 3.30 -4.95المػػرور تراوحػػت بػػيف ) 

خػػدمات النقػػؿ السػػياحى عمػػى عمػػى جميػػع الفقػػرات المتعمقػػة بقيػػاس أثػػر تػػوافر مؤشػػرات جػػودة 
إذ بمػػغ المتوسػػط  حػػوادث المػػرور وجػػاء ت سػػموكيات السػػائؽ أثنػػاء الرحمػػة فػػى المرتبػػة األولػػى

فػى ( فى حيف جاء عدـ التػأخر عػف الموعػد المحػدد لموصػوؿ  4.95الحسابى ليذه العبارة )  
الوقييت المسييتؽرق جػػاء عػدـ ( ،  4.80) إذ بمػػغ المتوسػط الحسػػابى ليػذه العبػارةالمرتبػة الثانيػة 

 ( . 4.31) إذ بمغ المتوسط الحسابى ليذه العبارة فى المرتبة الثالثة أثناء الرحلة 
 نتائج اختبار الفرض األوؿ 

T  الجدولٌة T  االمحسوبة SIG T  نتٌجٌة الفرضٌة العدمٌة 

 رفض 0.000 6.432 2.0026

المحسػوبة ( أكبػر مػف قيمػة  Tواتضػح أف قيمػة ) T – testوقػد تػـ اسػتخداـ اختبػار         
(T  (تحػػت مسػػتوى داللػػة ) ومػػف ثػػـ نقبػػؿ الفػػرض أى أف تػػواف 0.05الجدوليػػة ) مؤشػػػرات ر
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إنخفػػاض معػدالت حػوادث المػرور ) السػػبلمة تػؤثر عمػى  جػودة خػدمات قطػاع النقػػؿ السػياحى
 المرورية ( .

فاى حاوادث المرور إنخفااض معادالت ذات داللة إحصائية بين عالقة توجد الفرض الثانى : 
ألطاراف ذات لوالادور الفاعال قطاع النقل السياحى د الساالمة المرورياة   

 العالقة بيا .
 (0دول رقم )ج

 المتوسط العنصر الرقم 
 الحسابى

 االنحراؾ 
 المعٌارى 

 الرتبة 

 4 1.11117 3.7000 ادارات المرور بوزارة الداخلٌة  1

 2 1.00234 4.0400 شركات النقل السٌاحى  2

 2 1.20010 2.7600 وزارة الصحة  3

 3 0.25221 3.2000 الهٌئة العامة للطرق والكبارى  4

 1 0.71257 4.3200 سٌاحة وزارة ال 5

 6 1.10251 3.5600 وزارة العدل  6

 7 1.15016 2.2400 وزارة االعبلم  7

 1 1.20017 2.7100 امنظمات المجتمع المدنى )الجمعٌات األهلٌة(  1

 5 1.21370 3.5100 الهٌئة العامة لؤلرصاد الجوٌة  2

 11 1.10011 2.4500 شركات التأمٌن  10

 10 1.11012 2.6500 ر السٌارات مكاتب تأجٌ 11

الػى أف المتوسػطات الحسػابية الجابػات عينػة الدراسػة حػوؿ ويتضح مف الجدوؿ السابؽ       
بحػوادث المػرور فػى قطػاع النقػؿ لؤلطراؼ ذات العبلقػة الدور الفاعؿ العبارات التى تقيس أثر 

وتشػير  ( 2.4500 -4.3200حػوادث المػرور تراوحػت بػيف )انخفاض معدالت عمى السياحى 
دور ىػػػذه المتوسػػػطات الػػػى موافقػػػة عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى جميػػػع الفقػػػرات المتعمقػػػة بقيػػػاس أثػػػر 

خػدمات النقػؿ السػياحى عمػى حػوادث المػرور وجػاءت األطراؼ ذات العبلقة بحوادث المػرور و 
( فػػى 4.3200فػػى المرتبػػة األولػػى إذ بمػػغ المتوسػػط الحسػػابى ليػػذه العبػػارة )   وزارة السييٌاحة 

 إذ بمػغ المتوسػػط الحسػػابى ليػػذه العبػػارةفػػى المرتبػػة الثانيػػة شييركات النقييل السييٌاحى  تجػػاءحػيف 
إذ بمػػػغ المتوسػػػط  فػػػى المرتبػػػة الثالثػػػة   الهٌئييية العامييية للطيييرق والكبيييارى تجػػاء( ، و 4.0400)

 ( 3.2000) الحسابى ليذه العبارة
 نتائج اختبار الفرض الثانى  

T  الجدولٌة T  االمحسوبة SIG T ٌة الفرضٌة العدمٌة نتٌج 

 رفض 0.000 6.312 2.0026
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 Tالمحسػوبة ( أكبػر مػف قيمػة ) Tواتضػح أف قيمػة ) T – testوقد تـ استخداـ اختبار       
( ومػػػف ثػػػـ نقبػػػؿ الفػػػرض أى أف وجػػػود دور فاعػػػؿ  0.05الجدوليػػػة ( تحػػػت مسػػػتوى داللػػػة) 

 المرورية ( . يؤدى إنخفاض معدالت حوادث المرور ) السبلمةلؤلطراؼ السابقة 
 

المرور معدالت حوادث إرتفاع ذات داللة إحصائية بين  عالقةتوجد  -ب  -:انفرض انثانث 
 أسباب ىذه الحوادث فى قطاع النقل السياحى و 

                                             

 (3رقم )انجدول                                                     

المتوسط  العنصر الرقم 
 الحسابى

االنحراؾ 
 المعٌارى 

 الرتبة 

وسائل عدم توفر  أسباب خاصة بالمركبة وتشمل 1
وسائل السيبلمة عدم توفر  - المركبة فًالسبلمة 
 عدم القٌام بالصٌانة الدورٌة   - المركبةباإلضافٌة 

4.0000 1.04271 4 

 تجاوز السرعة المسموحأسباب خاصة بالسائق  2
 -المخالفية المرورٌية -ق ص كفياءة السيائنق -.بها

 - انشييؽالونقييص االنتبييا  والتركٌييز ميين السييائق 
تعيب و  -قوٌية القٌادة فً حاالت نفسيٌة وإنفعالٌية

اإللميام بمٌكانٌكيا المركبيية عييدم  - إرهياق السيائق
التهييور  -أسييباب طبٌيية -وصييٌانتها بشييكل مسييتمر

 ةالقٌاد فً

4.6000 0.13222 1 

التصيييمٌم والتخطييييٌط  أسيييباب خاصييية بييييالطرق 3
زالييية إ -إضييياءة الطرٌيييق   - للطرٌيييق الهندسيييً

أدوات  -العوائييييق الطبٌعٌيييية كاألتربيييية والرمييييال
للوحييات ا -تنظييٌم المييرور كاإلشييارات الضييوئٌة

اإلرشييادٌة والتحذٌرٌيية واإلعبلمٌيية والمييدلوالت 
 األرضٌة

4.1200 0.21222 2 

أسيييباب خاصييية بالمنيييا   عيييدم اسيييتقرار الحالييية  4
 األمطار والسٌول -الشبورة ( الجوٌة )

4.0100 1.14000 3 

الى أف المتوسطات الحسابية الجابات عينػة الدراسػة حػوؿ ويتضح مف الجدوؿ السابؽ        
حػوادث المػرور تراوحػت زيػادة معػدالت عمػى  أسػباب حػوادث المػرورالعبارات التى تقػيس أثػر 

قػػة عينػػة الدراسػػة عمػػى جميػػع وتشػػير ىػػذه المتوسػػطات الػػى مواف ( 4.0000 -4.6000بػػيف )
فػػى المرتبػػة األولػػى إذ بمػػغ المتوسػػط الحسػػابى ليػػذه خاصيية بالسييائق السييباب األوجػػاءت الفقػػرات 

إذ بمػػغ فػػى المرتبػػة الثانيػػة اخاصيية بييالطرق السييباب األ ت( فػػى حػػيف جػػاء 4.6000العبػػارة )  
اخ فػػى المرتبػػة األسػػباب الخاصػة بالمنػػ تجػػاء( ، و  4.1200) المتوسػط الحسػػابى ليػػذه العبػارة

 ( 4.0100) إذ بمغ المتوسط الحسابى ليذه العبارة الثالثة 
 نتائج اختبار الفرض الثالث 

T الجدولٌة T االمحسوبة SIG T نتٌجٌة الفرضٌة العدمٌة 

 رفض 0.000 6.001 2.0026
   



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 75) 

 Tالمحسوبة ( أكبػر مػف قيمػة ) Tواتضح أف قيمة ) T – testوقد تـ استخداـ اختبار       
( ومف ثـ نقبؿ الفرض أى أف توافر األسػباب الخاصػة  0.05الجدولية ( تحت مستوى داللة) 

السػػػػبلمة لػػػى ارتفػػػاع معػػػػدالت حػػػوادث المػػػرور )ا تػػػؤدىبالسػػػائؽ والطػػػرؽ والمنػػػاخ والمركبػػػػة 
 المرورية ( .

معػػػػدالت حػػػػوادث السػػػػيارارات ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  عبلقػػػػةتوجػػػػد الفػػػرض الرابػػػػع       
 فى قطاع النقؿ السياحى .البلزمة لمحد مف حوادث المرور والتكاليؼ 

الػػػػى أف المتوسػػػػطات الحسػػػػابية الجابػػػػات عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػوؿ  التػػػػاليويتضػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ 
فػى قطػاع حػوادث المرور النخفاض معػدالت  الواجب سدادىا التكاليؼالعبارات التى تقيس أثر 

ه المتوسػػػطات الػػػى موافقػػػة عينػػػة وتشػػػير ىػػػذ ( 3.61 -4.52تراوحػػػت بػػػيف ) النقػػػؿ السػػػياحى 
تتحمميػا شػركات النقػؿ السػياحى وتشػمؿ تػدريب  االتكػاليؼوجاءت الدراسة عمى جميع الفقرات 

 -دوررات ونػػػػدوات التوعيػػػػة السػػػػياحية بقواعػػػػد المػػػػرور -السػػػػائقيف بشػػػػركات النقػػػػؿ السػػػػياحى
خػبلؿ مزايػػا  رفػع مسػتوى المعيشػة لسػػائقى السػيارات مػف -الصػيانة الدوريػة لمسػيارت السػػياحية

أخػػػرى ( فػػػى  –سػػػيارة –أقسػػػاط التػػػأميف )حيػػػاة   -الفحػػػص الطبػػػى الػػػدورى لمسػػػائقيف -عينيػػػة
 .( 4.52المتوسط الحسابى ليذه العبارة )   المرتبة األولى إذ بمغ

 
 
 
 
 

 ( 4رقم )جدول                                                    
الر
 قم 

المتوسط  العنصر
 الحسابى

اف االنحر
 المعٌارى

 الرتبة 

تيدرٌب تكالٌف تتحملها شركات النقل السذٌاحى وتشذمل  :   0
دوررات وندوات التوعٌية  -السائقٌن بشركات النقل السٌاحى

الصييييٌانة الدورٌيييية للسييييٌارت  -السييييٌاحٌة بقواعييييد المييييرور
رفع مستوى المعٌشة لسائقى السيٌارات مين خيبلل  -السٌاحٌة

أقسييياط   -رى للسيييائقٌنالفحيييص الطبيييى اليييدو -مزاٌيييا عٌنٌييية
 أخرى ( –سٌارة –التأمٌن )حٌاة 

4.52 0.162 1 

وتشيمل تطيوٌر تكالٌف تتحملهذا وزارة النقذل والمواصذالت   0
إزالة   - الطرق وفقا للمواصفات القٌاسٌة بالمناطق السٌاحٌة

 االصبلح والصٌانة للطرق -اشؽاالت الطرق

4.2 1.142 2 



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 76) 

إقاميية مستشييفٌات  شذذمل تكذذالٌف تتحملهذذا وزارة الصذذحة وت 5
إقامة وحدات طوارئ واسعاؾ   - خاصة بالحواث المرورٌة

 تدرٌب أطقم طبٌة لحوادث المرور -مجهزة للحواث الطرق

3.74 1.220 7 

وتشيييمل تكيييالٌؾ دورات تكذذذالٌف تتحملهذذذا إدارات المذذذرور  2
تكيالٌؾ لوحيات  -تدرٌبٌة لطباط الشرطة على أماكن األكمنة

تكيالٌؾ  -ٌة لتحقٌق السيبلمة المرورٌيةمرورٌة وارشادٌة كاف
أجهزة المراقبة واليردار والكيامٌرات لمراقبية الطيرق بشيكل 

فييى حيوادث المييرور لإنشياء قاعييد  معلومييات تكييالٌؾ  - دائيم

تكييالٌؾ حمييبلت مرورٌيية تضييم ضييباط  -القطيياع السييٌاحى 
 وأطباء تحالٌل

4.2 0.212 3 

قٌييام الهٌئيية تكييالٌؾ لتكذذالٌف تتحملهذذا وزارة البٌئذذة وتشذذمل  3

العامة لؤلرصار الجوٌة ببث نشرات ٌومٌية أو ميرتٌن ٌومٌيا 
 - لوصييؾ حاليية المنييا  واألرصيياد الجوٌيية وحاليية الطييرق
 -تكالٌؾ إقامة محطات للرصد البٌئى فيى المنياطق السيٌاحٌة

تكالٌؾ تكنولوجٌا المعلوميات  -تكالٌؾ فحص السٌارات بٌئٌا
GPS 

4.01 1.014 4 

وتشمل تكالٌؾ بيرامج ثقافٌية ارة االعالم تكالٌف تتحملها وز 4
تكييالٌؾ نشييرات  -فييى وسييائل االعييبلم المسييموعة والمرئٌيية

 واعبلنات ثقافٌة فى وسائل االعبلم المقروءة

3.76 1.341 6 

تكالٌؾ التعوٌضات تكالٌف تتحملها شركات التؤمٌن وتشمل  1
تكالٌؾ التعوٌضات لشركة النقل  -ألسر المتوفٌن والمصابٌن

 حىالسٌا

3.61 1.012 2 

إقاميية تكذذالٌف تتحملهذذا منظمذذات المجتمذذع المذذدنى وتشذذمل   8
مييرتمرات توعٌيية بالسييبلمة المرورٌيية للعيياملٌن فييى القطيياع 

 إقامة وسائل وكتٌبات عن السبلمة المرورٌة -السٌاحى

3.72 1.125 1 

تكييالٌؾ التفتييٌش تكذذالٌف تتحملهذذا وزارة السذذٌاحة وتشذذمل  1

 النقل السٌاحىوالمتابعة على سٌارات 
3.14 0.227 5 

       
وتشػػػمؿ تطػػػوير  وزارة النقػػػؿ والمواصػػػبلت ت التكػػػاليؼ التػػػى تتحمميػػػا فػػػى حػػػيف جػػػاء       

االصػػبلح  -إزالػػة اشػػغاالت الطػػرؽ  - الطػػرؽ وفقػػا لممواصػػفات القياسػػية بالمنػػاطؽ السػػياحية
( ، وجػػاءت  4.2عبػارة )والصػيانة لمطػرؽ فػػى المرتبػة الثانيػػة إذ بمػغ المتوسػػط الحسػابى ليػػذه ال

تكػػػاليؼ دورات تدريبيػػػة لطبػػػاط الشػػػرطة عمػػػى أمػػػاكف  تتحمميػػػا إدارات المػػػرور التكػػػاليؼ التػػػى
تكػػاليؼ أجيػػزة  -تكػػاليؼ لوحػػات مروريػػة وارشػػادية كافيػػة لتحقيػػؽ السػػبلمة المروريػػة -األكمنػػة

معمومػػػات إنشػػػاء قاعػػػده تكػػػاليؼ  - المراقبػػػة والػػػردار والكػػػاميرات لمراقبػػػة الطػػػرؽ بشػػػكؿ دائػػػـ
 تكػاليؼ حمػبلت مروريػة تضػـ ضػباط وأطبػاء تحاليػؿ -فى القطػاع السػياحى حوادث المرور ل

 .(  4.38فى المرتبة الثالثة  إذ بمغ المتوسط الحسابى ليذه العبارة )
   الرابعنتائج اختبار الفرض 

T  الجدولٌة T  االمحسوبة SIG T  نتٌجٌة الفرضٌة العدمٌة 



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 77) 

 رفض 0.000 6.231 2.0026

 Tالمحسوبة ( أكبر مف قيمة ) Tواتضح أف قيمة ) T – testوقد تـ استخداـ اختبار        
( ومػػػف ثػػـ نقبػػػؿ الفػػػرض أى أف التكػػػاليؼ الػػػى يمػػػـز  0.05الجدوليػػة ( تحػػػت مسػػػتوى داللػػػة) 

السػػػبلمة إنخفػػػاض معػػػدالت حػػػوادث المػػػرور )إنفاقيػػػا مػػػف قبػػػؿ األطػػػراؼ السػػػابقة تػػػؤدى الػػػى 
 النقؿ السياحى .فى قطاع  المرورية (

 

والمناافد المتوقعاة  المارورحاوادث ذات داللاة إحصاائية باين عالقة توجد الفرض الخامس 
 لألطراف ذات العالقة بصناعة السياحة  

 ( 5رقم )جدول                                                          

 المتوسط  العنصر الرقم 
 الحسابى

 االنحراف 
 المعٌارى

 بةالرت

 السائحٌن نتٌجة  الخسائر البشرٌة منإنخفاض  0
 تعرضهم لحوادث الطرق 

4.22 0.274 1 

 مواجهة الخسائر االقتصادٌة الناجمة عن ارتفاع  0
 معدالت حوادث المرور فى قطاع النقل السٌاحى 

3.24 1.204 2 

 مواجهة الخسائر االقتصادٌة المتحققة نتٌجة  5
 السائحٌن حال عدم تكرار الزٌارة من قبل 

 تعرضهم ألحد الحوادث المرورٌة

3.52 1.110 1 

 5 1.220 3.21 مواجهة ضعؾ االستثمار فى صناعة السٌاحة  2
 4 1.052 3.21 مواجهة ضعؾ االستثمار فى النقل السٌاحى  3

 إنخفاض معدالت حوادث الطرق ٌعد أحد  4
 المقصد السٌاحى المصرىعناصر مرشر تنافسٌة 

4.00 1.017 3 

 مواجهة الخسائر االقتصادٌة التى تتحملها الدولة  1
 والقطاع الخاص فى عبلج مصابى حوادث المرور

3.62 1.015 6 

 تطوٌر شبكة الطرق والمواصبلت  8
 كأحد عناصر البنٌة التحتٌة 

3.60 0.261 7 

 2 1.320 4.2 تنمٌة االٌرادات السٌاحٌة  1

المتوسػطات الحسػابية الجابػات عينػة الدراسػة حػوؿ ويتضح مف الجدوؿ السػابؽ الػى أف       
العبػػارات التػػى تقػػيس المنػػافع المتوقػػع تحقيقيػػا عنػػد نخفػػاض معػػدالت حػػوادث المػػرور تراوحػػت 

وتشير ىذه المتوسطات الػى موافقػة عينػة الدراسػة عمػى جميػع الفقػرات  ( 3.24 -4.22بيف )
فػػى المرتبػػة لحػػوادث الطػػرؽ السػػائحيف نتيجػػة تعرضػػيـ  الخسػػائر البشػػرية مػػفإنخفػػاض وجػػاء 

( فػػى حػػيف جػػاءت تنميػػة االيػػرادات  4.22األولػػى إذ بمػػغ المتوسػػط الحسػػابى ليػػذه العبػػارة )  
( ، وجػػاء إنخفػػاض 4.2السػػياحية فػػى المرتبػػة الثانيػػة إذ بمػػغ المتوسػػط الحسػػابى ليػػذه العبػػارة )

فػػػى  المقصػػد السػػػياحى المصػػػرىمعػػدالت حػػػوادث الطػػػرؽ يعػػػد أحػػد عناصػػػر مؤشػػػر تنافسػػػية 
 (  4.00المرتبة الثالثة  إذ بمغ المتوسط الحسابى ليذه العبارة )

 نتائج اختبار الفرض الخامس 
T  الجدولية T  االمحسوبة SIG T  نتيجية الفرضية العدمية 



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 78) 

 رفض 0.000 6.332 2.0096
 Tالمحسوبة ( أكبػر مػف قيمػة ) Tواتضح أف قيمة ) T – testوقد تـ استخداـ اختبار       

إنخفػػػاض معػػػدالت ( ومػػػف ثػػػـ نقبػػػؿ الفػػػرض أى أف  0.05جدوليػػػة ( تحػػػت مسػػػتوى داللػػػة) ال
حػوادث المػػرور ) السػػبلمة المروريػة ( فػػى قطػػاع النقػؿ السػػياحى يػػؤدى الػى تحقػػؽ العديػػد مػػف 

 . المنافع لؤلطراؼ ذات العبلقة
 :نتائج وتوصيات الدراسة 

 :  نتائج الدراسة : تتمثؿ أىـ نتائج الدراسة فيما يمى -أ
أىميػة حػػوادث المػػرور فػػى قطػاع النقػػؿ السػػياحى المصػػرى كأحػد عناصػػر مؤشػػر تنافسػػية  -1

النسػػبية التػػى ينفػػرد يػػا لعديػػد مػػف المزابػػو مػػف ايتمتػػع ، ومػػا المقصػػد السػػياحى المصػػرى 
حتػى تبلفػى السػمبيات وتعظػيـ االيجابيػات ومف ثـ أىمية  المقاصد االخرى بياعف باقى

السػػياحية ، بيػػدؼ تنميػػة صػػناعة السػػياحة فػػي  المقاصػػد مكانػػة بػػارزة بػػيفمصػػر تحتػػؿ 
 .خدماتيا  مصر واالرتقاء بجودة

خمط الدراسات السابقة التى تناولت أثر مشكمة حوادث المرور عمى صناعة السػياحة بػيف  -2
مفيـو الخسائر ومفيـو التكاليؼ األمر الذى يفرض ضػرورة التحديػد الواضػح لمفيػومى 

 واجية ىذه المشكمة .الخسائر والتكاليؼ فى م
 فػيوسائؿ السبلمة عدـ توفر تعدد أسباب حوادث المرور لتشمؿ أسباب خاصة بالمركبة  -3

وعػػدـ القيػػاـ بالصػػيانة الدوريػػة   المركبػػةبوسػػائؿ السػػبلمة اإلضػػافية وعػػدـ تػػوفر  المركبػػة
ؽ نقػػص كفػػاءة السػػائو  .بيػػا تجػػاوز السػػرعة المسػػموحوثانيػػا أسػػباب خاصػػة بالسػػائؽ و 

القيادة فػػي حػػػاالت ،وانشػػغالو نقػػص االنتبػػاه والتركيػػػز مػػف السػػائؽ و  لفػػة المروريػػةالمخاو 
نفعاليػػة اإللمػػاـ عػػدـ و  القيػػادة التيػػور فػػيو ،  تعػػب و إرىػػاؽ السػػائؽو ،  قويػػة نفسػػية وا 

أسػباب طبيػة وثالثػا أسػباب خاصػة بػالطرؽ و  بميكانيكا المركبة وصيانتيا بشكؿ مسػتمر
زالػة العوائػؽ الطبيعيػة كاألتربػة إإضػاءة الطريػؽ   لمطريؽ اليندسيالتصميـ والتخطيط و 

لموحػػػػات اإلرشػػػػادية والتحذيريػػػػة اوالرمػػػػاؿ أدوات تنظػػػػيـ المػػػػرور كاإلشػػػػارات الضػػػػوئية 
رابعػػا أسػػباب خاصػػة بالمنػػاخ  عػػدـ اسػػتقرار الحالػػة و  واإلعبلميػػة والمػػدلوالت األرضػػية

 الجوية ) الشبورة ( واألمطار والسيوؿ 
الناجمػػة عػػف حػػوادث المػػرور لتشػػمؿ مجموعػػة مػػف الخسػػائر وليسػػت  تعػػدد اآلثػػار السػػمبية -4

التكػاليؼ وتتمثػػؿ فػى الخسػػائر البشػرية ، والخسػػائر االقتصػادية فػػى السػيارات والمعػػدات ، 
الخسػػػػػائر االقتصػػػػػػادية تنيجػػػػػة الوفػػػػػػاة أو حػػػػػاالت العجػػػػػػز الكمػػػػػى أوالجزئػػػػػػى ، الخسػػػػػػائر 

بلج مصػػابى حػػوادث المػػرور ،  االقتصػػادية التػػى تتحمميػػا الدولػػة والقطػػاع الخػػاص فػػى عػػ
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بصػػػفة الخسػػائر االقتصػػادية المرتبطػػة بعػػدـ أو ضػػػعؼ االسػػتثمار فػػى المجػػاؿ السػػياحى 
 ، وكذلؾ الخسائر االجتماعية والنفسية .بصفة خاصة النقؿ السياحى عامة و 

عدـ كفاية الدور الحالى لؤلطراؼ ذات العبلقة بحوادث المرور فػى قطػاع النقػؿ السػياحى  -5
، ووزارة الصػحة ، وشػركات النقػؿ السػياحى ، شػمؿ إدارات المػرور بػوزارة الداخميػة والتػى ت

، ووزارة االعػػػػػبلـ ، ووزارة العػػػػػدؿ، ووزارة السػػػػػياحة ، والييئػػػػػة العامػػػػػة لمطػػػػػرؽ والكبػػػػػارى 
، ومنظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنى )الجمعيػػػػات األىميػػػػة( والييئػػػػة العامػػػػة لؤلرصػػػػاد الجويػػػػة 

 ر السيارات .ومكاتب تأجي، وشركات التأميف 
 ت فػى أظيرت الدراسة ارتباط جودة خدمات النقؿ السػياحى بمجموعػة مػف المؤشػرات تمثمػ -6

التػأخر عػف الموعػد أنػواع الخػدمات المقدمػة أثنػاء الرحمػة و الوقت المسػتغرؽ أثنػاء الرحمػة و 
المحػػػدد لموصػػػوؿ وتكمفػػػة الرحمػػػة السػػػياحية وعػػػدد المسػػػافريف فػػػى الرحمػػػة وفيػػػـ حاجػػػات 

 شكاويدرجة رضا العمبلء و القدرة عمى تمبيتيا وسموكيات السائؽ أثناء الرحمة و العمبلء و 
 وأخيرا حصوؿ الشركة عمى إحدى شيادات األيزو  العمبلء

أظيػػػرت الدراسػػػػة أف أىػػػػـ المنػػػػافع المتحققػػػػة مػػػف مواجيػػػػة مشػػػػكمة حػػػػوادث المػػػػرور ىػػػػى  -7
وزيػػادة عػػدد ، ة ومػػف ثػػـ جػػذب شػػرائح جديػػدليػػذه الحػػوادث الػػتخمص مػػف اآلثػػار السػػمبية 

ورفػػع مسػػتوى المعيشػػة وارتفػػاع أعػػداد الميػػالي السػػياحية و رفػػع ، وزيػػادة العائػػد ، السػػياح 
 .مستوى الخدمات السياحية وتشجيع االستثمار السياحي

 

 

 

 

  :التوصيات -ب 
مػف خػبلؿ تحمػؿ األطػراؼ ذات لمسػبلمة المروريػة  قوميػة اسػتراتيجية وضػع إلػى الحاجػة -1

المرور فى قطاع النقؿ السياحى لعناصػر تكمفػة الفرصػة البديمػة كتكػاليؼ العبلقة بحوادث 
بػدال مػف تحمميػـ لمجموعػة يتـ سدادىا بشكؿ إختيػارى وبمػا يعظػـ منػافع جميػع األطػراؼ 

 .الخسائر حاؿ حدوثيا ا مف كبيرة 

 الدائريػة الطػرؽ عمػى التركيػز مػع وتوسػعتيا وتحديثيا الطرؽ شبكة بناء في التوسع ضرورة -2

 قواعػد إيجػاد ضػرورةو  .والحػوادث المػروري والتعػارض االختناقػات مػف لمحػد المػدف حػوؿ

 الحػوادث و المروريػة األحجػاـ تتضػمف والتقاطعػات الطػرؽ لشػبكة رقميػة وخػرائط بيانػات

 فػي القصػور لمعالجػة حاجػة ىنػاؾ أف كمػا ، وتصػنيفيا الطػرؽ بأرقػاـ المتعمقػة والبيانػات

 سنوياً  المقطوعة الكيمومترات عدد مثؿ الميمة والمرورية ةاإلحصائي البيانات بعض تسجيؿ
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 خاصػة إحصػائية جػداوؿ اسػتخراج يجػب كمػا فعميػًا، العاممػة المركبػات وعػدد مركبػة، لكػؿ

 .الخارجية الطرؽ بحوادث

 ووضػع الجسػور كحمايػة الطػرؽ اسػتعماالت مجػاؿ فػي الحديثػة ةيػالتقن إدخػاؿ ضػرورة -3

 أشػعة تسػتخدـ التػي الطػرؽ مسػح مركبػات واسػتخداـ لرسػائؿا متعػددة اإللكترونيػة الموحػات

الطػرؽ إلػى الرقابػة المتخصصػة العديػد مػف تفتقػر و .الحديثػةالتكنولوجيػا  مػف وغيرىػا الميػزر
 كالدوريات، كما تحتاج إلى مراكز انطبلؽ لمركبات اإلسعاؼ واإلنقاذ واإلطفاء.

وسػػبؿ تخفيػػؼ الحػػوادث المروريػػة حػػوؿ التوعيػػة المروريػػة وبػػرامج إقامػػة نػػدوات ومػػؤتمرات  -4
ولية جماعيػة مشػتركة تقػع عمػى ئضافر الجيود مػف أجػؿ التصػدي لتمػؾ الحػوادث كمسػتو .

 عاتؽ مختمؼ فئات المجتمع، وكذلؾ األجيزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 البيانػات إلػى تستند المرورية السبلمة مجاؿ في محددة تفصيمية دراسات إلجراء حاجة ىناؾ-5

مػف خػبلؿ  جيػد بشػكؿ متػوفرة أصػبحت التػي والمركبػات والمخالفػات لمحػوادث اإلحصػائية
التعػرؼ عمػى إجمػالى حػوادث السػيارات و  الجيػاز المركػزي لمتعبئػة العامػة واإلحصػاء نشرة
معػدالت ، و لحػوادث امعػدالت و  .لطرؽ أسبابيا ونتائجيا عمى مستوى شػيور السػنةاعمى 

متوسط ، و أىـ العوامؿ المسببة لمحوادث ، و الحوادث  عدؿ خطورة، وممصر فى الوفيات 
 معدؿ الخطورة لمحادثة  .، و عدد السكاف 

 ائميفلمقػا وعمميػة عمميػة مدروسػة بػرامج وضػع مػف خػبلؿ  ،مصػر فػي المػرور رجػؿ تأىيؿ -6

فػي دورات  بإشػراكيـ التطبيػؽ  وأسػاليب ،المروريػة  السػبلمة مفيػـو السػتيعاب التنفيػذ عمػى
 المرورية والضوابط المرور مجاؿ وفي .الجماىيري واالتصاؿ العامة والتوعية في العبلقات

 المعنيػيف القضػاء النيابة العامة ورجػاؿ إشراؾمع . والتقنيات الحديثة تنظيـ المرور وأدوات

 أسػموب بػيف والوضػوح التفاعػؿ لزيػادة المػروري لمتثقيػؼ نػدوات فػي المروريػة القضػايا فػي

  السمبيات. بعض فم لمحد والقضاء التنفيذ
البػد مػف و   ، وىي القوافؿ التي يأخػذىا السػائحوف مػف الغردقػة إلػي األقصػر  ، الكونفويإلغاء  -7 

والبػػػد مػػػف عػػػدـ السػػػماح بتجميػػػع السػػػائحيف فػػػي   ، إلغػػػاء سػػػفر األتوبيسػػػات السػػػياحية لػػػيبل
  100) البػد مػف إتمػاـ مشػروع تحديػد السػرعة حسػب الطػرؽو   ، منتصؼ الميؿ أو قبؿ الفجر

بػػؿ وربمػػا يكػػوف ىنػػاؾ مػػا   ، وتركيػػب العػػدادات فػػي جميػػع األتوبيسػػات  (، كػػـ  120 أو  ، كػػـ
السػػتمرار فػػي تػػدريب سػػائقي وا . يسػػمي الصػػندوؽ األسػػود لمعرفػػة كػػؿ مػػا يػػدور فػػي الرحمػػة

وحسػنا مػا سػمعت أف ىنػاؾ مشػروعا أو   ، وعمؿ مراكػز تػدريب ليػـ  ، األتوبيسات السياحية
سػػػػائحيف حاليػػػا ترعػػػاه حاليػػػػا وزارة السػػػياحة بالتعػػػاوف مػػػػع إحػػػدي الػػػػدوؿ مركػػػزا لتػػػدريب ال

  . األوروبية
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مػػع الكشػػؼ   ، ىنػػاؾ أيضػػا أىميػػة إلػػزاـ شػػركات السػػياحة بوجػػود سػػائقيف عمػػي كػػؿ أتػػوبيس -8 
جراء التحميبلت البلزمة  ، الطبي عمييما  .عدـ التياوف في ىذه اإلجراءاتو والتشدد   ، وا 

فػػي جميػػع الحػػافبلت ليصػػبح احػػد شػػروط  GPSظػػاـ التتبػػع المبلحػػي تطبيػػؽ الشػػركات ن -9 
تجديػػد التػػرخيص لشػػركات النقػػؿ السػػياحي .وييػػدؼ تفعيػػؿ نظػػاـ التتبػػع المبلحػػي ضػػمف 

  .الحافبلت السياحية الى مراقبة سير الحافبلت 
 Geographical(  GISجغرافيػػػػة )المعمومػػػػات النظػػػػـ وبالتػػػػالى االسػػػػتفادة مػػػػف        

Information Systems   المعمومات نظـ برنامج مف خبلؿ والمواصبلت النقؿ وسائؿفى 
 تفصيمية بيانات عف فضبل لممحافظة خريطة النقؿ والمواصبلت بعرض يقـووالذى  الجغرافية

 نقطػة تحديػد لممسػتخدـ ويمكػف. عمػى حػدة مػنيـ لكػؿ الطريػؽ وعػرض الرصػؼ مسػتوى عػف
 افتػرض إذا الطػرؽ أمػا بفحػص البرنػامج فيقػـو إلييػا الوصػوؿ يريػد التػى والنقطػة انطبلقػة
 ليذا استخداموو ليسمكو  طريؽ اقصر تحديدذلؾ فيتـ  دوف يحوؿ ما مانعا ىناؾ اف المستخدـ
  .نظـ  فى عمية نطمؽ ما أو البديؿ الطريؽ لو يحدد اف يستطيع البرنامج فأف الطريؽ
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  أعماؿ شركات السياحة ووكاالت السفر ، وزارة التعمػيـ ( 1994)عبد الرحمف ، ، سميـ

 .75ص  العالي ،
 قيػاس وتحميػؿ ورقابػة، القػاىرة ، مكتبػة  –محاسبة التكاليؼ ( 1974) باس،، ع شافعى

 .  45ص،التجارة والتعاوف ، 
 المػػػدخؿ المعاصػػػر فػػػى المحاسػػػبة االداريػػػة  ،  ( 1995) أحمػػػد رجػػػب ، ،العػػػاؿ  عبػػػد

 .74ص مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 
  دراسػػػػات فػػػػي أساسػػػػيات السػػػػياحة ، الفػػػػتح لمطباعػػػػة (  2005)دالؿ ، ، عبػػػػد اليػػػػادي

 . 67-56ص والنشر، اإلسكندرية ، 
  ، 98ناشر ، ص، بدوف  لتنمية السياحية( ا1991)صبلح الديف ،عبد الوىاب  . 
  األصػػوؿ العمميػػة والعمميػػة فػػى محاسػػبة التكػػاليؼ ، (  2008)نشػػأت يػػس ، ، ،عطيػػة

 . 97ص،مدخؿ معاصر ، بورسعيد ، مكتبة الجبلء الجامعية ، 
  يػة فػى محاسػبة التكػاليؼ ، القػاىرةاألصػوؿ العمميػة والعمم(  1986) حممػى ،  ،نمر ،

 . 52ص دار النيضة العربية، 
 :والمؤتمرات والندوات ات الدوري
  أثػػر حػػواث الطػػرؽ عمػػى السػػياحة ، مركػػز دعػػـ (  2009)محمػػد عمػػى ،  ،إسػػماعيؿ

   .القرار مجمس الوزراء
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 العربية اإلمارات دولة مرور لحوادث دولية مقارنة. )2000الرحمف ) عبد البكري، عبلء 

 الداخمية، وزارة ير،فبرا ، 50 العدد الشرطة، مجمة األخرى، العالـ دوؿ مف وعدد المتحدة

 .،37-34ص :ظبي أبو

 ،تحميػؿ باسػتخداـ المروريػة الرقابػة  سياسػة تقيػيـ )  .1996الػرحمف ) عبد عبلء البكري 

 الجامعػة حزيػراف، - الثػاني العػدد - 23مجمػد  - الدراسػات مجمػة .  الزمنيػة السبلسػؿ

 .عماف األردنية،

 ،واقػع المػرور حوادث :المرورية السبلمة في مرجع) .1997الرحمف ) عبد عبلء البكري 

 .الرياض الخريجي، مكتبة .وحموؿ

  الندوة العممية حوؿ:  "حجـ حوادث المػرور فػي ( 2006)عبلء عبد الرحمف ، ،البكري
الػػػػوطف العربػػػػي وسػػػػبؿ معالجتيػػػػا" ورقػػػػة عمػػػػؿ بعنػػػػواف: "التحميػػػػؿ العممػػػػي لممعطيػػػػات 

 مرور"المرورية ومنيجية إعداد االستراتيجيات في مجاؿ سبلمة ل
  سػػػػبؿ االرتقػػػػاء  ، جريػػػػدة العػػػػرب السػػػػياحية االلكترونيػػػػة (  2010)اليػػػػامى ، الزيػػػػات

 المصرية بتنافسية السياحة
 (  2001العبد ، رضا محمود )  تعويض ضحايا حوادث السير" دراسة تحميمية في

الفرنسي" مجمة البحوث القانونية واالقتصادية التي  القانوف المصري عمى ضوء القانوف
 ىا كمية الحقوؽ جامعة المنوفيةتصدر 

  تعويض ضحايا حػوادث المػرور بػيف تػأميف المسػئولية (  2006) رضا محمود ، العبد
ونظػػػاـ التػػػأميف المباشػػػػر، بحػػػث مقػػػدـ إلػػػػى نػػػدوة السػػػبلمة المروريػػػػة )الجوانػػػب الفنيػػػػة 
والقانونيػػة لحػػوادث المػػرور( الػػذي عقػػد برحػػاب جامعػػة الشػػارقة بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة 

 . مارس 15:  13متحدة في الفترة مف ال
  ( 2004العبػػد ، رضػػا محمػػود  ) نحػػو نظػػرة جديػػدة لمفيػػـو رابطػػة السػػببية فػػي مجػػاؿ

 ،المسئولية عف حوادث المرور، بحث منشور في مجمة البحوث القانونيػة واالقتصػادية 
 . 26كمية الحقوؽ جامعة المنوفية العدد 

  ( 2004العبػػػد  ، رضػػػا محمػػػود  )تػػػأميف المسػػػئولية فػػػي مجػػػاؿ تعػػػويض  مػػػدى كفايػػػة
كميػة  ،ضحايا حوادث المرور، بحث منشور في مجمس البحػوث القانونيػة واالقتصػادية 

 . 24جامعة المنوفية العدد  -الحقوؽ
 دراسة عف حوادث المػرور فػى المجتمػع ،  المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية

 (  2008)المصرى 
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 ( ، 2008جمعػػػػة ، شػػػػريؼ ، )االدارة العامػػػػة ،  تراتيجية السػػػػبلمة عمػػػػى الطريػػػػؽ اسػػػػ
 . 12-8، ص القاىرة  –جميورية مصر العربية ، وزارة الداخمية ،  لممرور

  حػػػوادث المػػػرور أسػػػبابيا وعبلجيػػػا اإلدارة العامػػػة (   2006)فػػػاروؽ ابػػػراىيـ ، شػػػريؼ
 .75، ص العدد السابع  –األردف . مجمة السبلمة المرورية  ،عماف ، لممرور

  جمعية "عصر العمـ " الفاقد االقتصادي الناتج عف حوادث (  2008، عصاـ ،)شرؼ 
  المرور. 

 الطرؽ في مصر : إصبلح لتحسيف الكفاءة" في إطار مشػروع . 2009 ،عادلة رجب "
 "االقتصػػادية،  دراسػػاتالمصػػري لمركػػز تحسػػيف دور قطػػاع الخػػدمات فػػي مصػػر" ، الم

 . ، ديسمبر،اىرة(،الق152سمسمة أوراؽ عمؿ، عدد رقـ)

 العناصػػر الرئيسػػة المػػؤثرة فػػي الحػػوادث (  2005 )جمػػاؿ عبػػد المحسػػف ،  بػػدالعاؿ ع
،  20العػػدد  –مجمػػة البحػػوث األمنيػػة  –دراسػػة تحميميػػة عمػػى مدينػػة جػػدة  –المروريػػة 

 .64ص 

 
 
 
 

 مؤتمرات وندوات :
  ، ـو ( ندوة حوادث المرور ، أكاديمية السادات لمعم 2004) حمديعبد العظيـ

 االدارية  . 
  بػيف الفيػـو  2001 أبريػؿ مػؤتمر الفيػـو األوؿ(  2001) نظيػر ىنػاء، عمػى 

 المعمومػات نظػـ والسػياحية اسػتخداـ األثريػة التنميػة والحاضػر مسػتقبؿ الماضػى
 الفيـو بمحافظة والسياحية األثرية المناطؽ وتنمية تطوير الجغرافية  فى

 ( 2005منظمػػػة الصػػػػحة العالميػػػة .)اإلصػػػػاباتالعػػػالمي عػػػػف الوقايػػػة مػػػػف  التقريػػػػر 
 ـ، جنيؼ.2004لعاـ  الناجمة عف حوادث الطرؽ

  ، المؤتمر الدولي لؤلمراض العصبية والنفسية  ( 2001، )  حسيف رضا كامؿ
 . القاىرة،
 القاتؿ األعظـ ( ، كمية الطب ، تحت عنواف( 2007) لمؤتمرالسابع لكمية الطبا (

 جامعة سوىاج ،.
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 قانوف المرور 
 2009الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، رة نش  
  النقػػؿ إدارة  لشػػؤوف االقتصػػادية،ا األمانػػة العامػػة(  2010، )جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة

والسػػػػياحة جػػػػدوؿ أعمػػػػاؿ اجتمػػػػاع فريػػػػؽ إعػػػػداد بػػػػرامج ومشػػػػروعات اإلسػػػػتراتيجية 
   (أبريؿ 15 – 13)األمانة العامة : السياحية العربية

  ، مجمػػس ، "جمسػػات وضػػحاياىا  مناقشػػة حػػوادث الطػػرؽ (  2008)زكريػػا عزمػػى
 المصرى " .  الشعب

 المراجد األجنبية : 
 Adele Hodgson,( 1997) The travel & Tourism Industry , 

Pergaman Press, Britain, PP.34-56  

 Adler, J. & et al. (1997). An expert  system architecture for 

computer-aided environmental analysis. Transportation 

Research Board 76th Annual Meeting, January. Washington 

D.C.: TRB.  

 American Medical Response Ambulance Company 2000 : 

Kids on Bikes , SBBIKE Organisation , California . 

 Bakri, A & et al. (1991). Strategic highway traffic safety plan. 

Transportation Research Board, Circular no.375, August, 

Washington DC: TRB.  

 Bakri, A & et al. (1991). Strategic implementation plan 1991-

2000: A supplement to the highway safety strategic plan. 

Transportation Research Board, Washington DC: TRB.  

 Bitner , Mary J., and Bernard H.; Booms (1981) " 

Dergenlation & The future of the U.S Travel Agency industry 

" Journal of Travel research .P.65  

 Christopher, Holloway & Chris Robisom , (1995) Marketing 

for Tourism, Longman Singapore Publishers Ltd, Singapore 

,PP. 87-56.  

 Cooper, C & others; (1993) Tourism Principles and Practice. 

Pitman Publishing. London.  

 Gee. C . Y . Markens , J. C & Choy, D. J. L ; (1989)The Travel 

Industry , Second Edition , New York.  

 Jchristophor Holloway & Chris Robison; (1995) Marketing for 

Tourism, Longman Singapore publishers, ltd, Singapore ,.  

 Iowa Department of Transportation (1998) G I S- ALAS 

Accident.  Phase 2. Des Moines. Iowa, U S A. 
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 Rupert 2004 : Reducling Urban Pollution and Exposure from 

Road Traffic , Department of Health . University of Bradford 

Research  Establishment .  UK. 

 Mitchell J.F. (2009 ) International Guide book for traffic 

accident third edition ,2009, USA.   
 Lynn B. Fricke , (2010) Traffic Accident Reconstruction (The 

Traffic Accident Investigation Manual, Vol. 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1ممحق رقم د
 قائمة استقصاء 

 األستاذ الفاضؿ / ..........................

 تحية طيبة وبعد ......................                                 

لتقٌيٌم جيودة خيدمات قطياع النقيل السيٌاحى فيى مصير فيى ٌقوم الباحيث باعيداد دراسية 
ضوء إرتفاع معدالت حوادث المرور وميا ٌترتيب علٌهيا مين آثيار سيلبٌة عليى خيدمات النقيل 

فييى تعيياونكم معيي  باالجابيية علييى وٌأمييل الباحييث  السييٌاحى وصييناعة السييٌاحة بصييفة عاميية 
االسئلة الواردة بهذا االسيتبٌان ذلي  أن ميا تقدموني  مين اجابيات ومقترحيات سيوؾ ٌكيون لهيا 

                                                                                                                               بيييييييييالػ األثييييييييير فيييييييييى الوصيييييييييول اليييييييييى نتيييييييييائج حقٌقٌييييييييية تعكيييييييييس الواقيييييييييع العمليييييييييى                                                                     
 وتقبلوا خالص احترامى . 

 الباحث                                                                            

   خاصة  :القسم األول : معمومات 
 الوظيفة                                                    األسـ       

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Lynn%20B.%20Fricke
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 ( حوؿ درجة موافقتؾ عمى كؿ سؤاؿ مف األسئمة التالية: يرجى وضع إشارة ) 

 دة خدمات قطاع النقل السياحى  :  مؤ رات جو 1د
 غٌر موافق العنصر

 (0أبدا) 
 غٌر موافق

 (0) 
 محاٌد

 (5) 
 موافق

(2) 
 موافق بشدة

(3) 

       ول على إحدى شهادات األٌزوالحص

      الوقت المستؽرق أثناء الرحلة 

      أنواع الخدمات المقدمة أثناء الرحلة 

      التأخر عن الموعد المحدد للوصول 

      تكلفة الرحلة السٌاحٌة 

      عدد المسافرٌن فى الرحلة 

      فهم حاجات العمبلء والقدرة على تلبٌتها 

      كٌات السائق أثناء الرحلة سلو

      درجة رضا العمبلء 

      العمبلء شكاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرور فى قطاع النقل السياحى  :  أسباب حدوث حوادث ا2د
غٌر  العنصر

 موافق
 (0أبدا)

غٌر 
 موافق

 (0) 

 محاٌد
 (5) 

 موافق
(2) 

موافق 
 بشدة

(3) 

عييدم تييوفر  أسييباب خاصيية بالمركبيية وتشييمل
عيييدم تيييوفر  - المركبييية فيييًالسيييبلمة  وسيييائل

عييدم  - المركبييةبوسييائل السييبلمة اإلضييافٌة 
 القٌام بالصٌانة الدورٌة  

     

تجيييياوز السييييرعة أسييييباب خاصيييية بالسييييائق 

المخالفة  -ق نقص كفاءة السائ -.بها المسموح

نقص االنتبا  والتركٌز من السائق  -المرورٌة
 لٌيةالقٌادة فً حاالت نفسٌة وإنفعا - انشؽالو

اإللمييام عييدم  - تعييب و إرهيياق السييائق -قوٌيية
 -بمٌكانٌكييا المركبيية وصييٌانتها بشييكل مسييتمر

 ةالقٌاد التهور فً -أسباب طبٌة

     

التصييمٌم والتخطييٌط أسييباب خاصيية بييالطرق 
زالية إ -إضياءة الطرٌيق   - للطرٌق الهندسً

أدوات  -العوائييق الطبٌعٌيية كاألتربيية والرمييال
للوحات ا -الضوئٌةتنظٌم المرور كاإلشارات 
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اإلرشييييييييييادٌة والتحذٌرٌيييييييييية واإلعبلمٌيييييييييية 
 والمدلوالت األرضٌة

أسباب خاصة بالمنيا   عيدم اسيتقرار الحالية 
 األمطار والسٌول -الجوٌة ) الشبورة (

     

 -: ( األطراف ذات العالقة بحوادث المرور فى قطاع النقل السٌاحى 5)

ؼٌر  العنصر
موافق 

 أبدا
      

(1) 

ؼٌر 
 وافق م
 (2) 

 محاٌد 
(3) 

 موافق 
(4) 

موافق 
 بشدة

(5) 

      ادارات المرور بوزارة الداخلٌة 

      شركات النقل السٌاحى 

      وزارة الصحة 

      الهٌئة العامة للطرق والكبارى 

      وزارة السٌاحة 

      وزارة العدل 

      وزارة االعبلم 

امنظميييييييييات المجتميييييييييع الميييييييييدنى 
 معٌات األهلٌة( )الج

     

      الهٌئة العامة لؤلرصاد الجوٌة 

      شركات التأمٌن 

      مكاتب تأجٌر السٌارات 

 
 لمرور فى قطاع النقل السياحى  :تكمفة الفرصة البديمة لحوادث ا (4)

غٌر  العنصر
 موافق

 (0أبدا)

غٌر 
 موافق

(0) 

 محاٌد
(5) 

 موافق
(2) 

موافق 
 بشدة

(3) 

تكالٌؾ  تشمل تحملها شركات النقل السٌاحى تكالٌف ت 
تكالٌؾ  -تدرٌب السائقٌن بشركات النقل السٌاحى

 -دوررات وندوات التوعٌة السٌاحٌة بقواعد المرور
تكالٌؾ رفع  -تكالٌؾ الصٌانة الدورٌة للسٌارت السٌاحٌة

مستوى المعٌشة لسائقى السٌارات من خبلل مزاٌا 
تكالٌؾ  -رى للسائقٌنتكالٌؾ الفحص الطبى الدو -عٌنٌة

تكالٌؾ عبلج  -أخرى ( –سٌارة –أقساط التأمٌن )حٌاة 
 .المصابٌن فى حالة حدوث الحوادث 

     

تشمل تكالٌف تتحملها وزارة النقل والمواصالت  

تكالٌؾ لتطوٌر الطرق وفقا للمواصفات القٌاسٌة 
 -تكالٌؾ إزالة اشؽاالت الطرق - بالمناطق السٌاحٌة

 ح والصٌانة للطرقتكالٌؾ االصبل

     

تكالٌؾ إقامة تشمل تكالٌف تتحملها وزارة الصحة 
تكالٌؾ إقامة  - مستشفٌات خاصة بالحواث المرورٌة

 -وحدات طوارئ واسعاؾ مجهزة للحواث الطرق
 تكالٌؾ تدرٌب أطقم طبٌة لحوادث المرور

     

     تكالٌؾ دورات تشمل تكالٌف تتحملها إدارات المرور 
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تكالٌؾ  -الشرطة على أماكن األكمنة تدرٌبٌة لطباط
لوحات مرورٌة وارشادٌة كافٌة لتحقٌق السبلمة 

تكالٌؾ أجهزة المراقبة والردار والكامٌرات  -المرورٌة
إنشاء قاعد  تكالٌؾ  - لمراقبة الطرق بشكل دائم

تكالٌؾ  - فى القطاع السٌاحىحوادث المرور لمعلومات 
 لحمبلت مرورٌة تضم ضباط وأطباء تحالٌ

تكالٌؾ لقٌام الهٌئة العامة تكالٌف تتحملها وزارة البٌئة 

لؤلرصار الجوٌة ببث نشرات ٌومٌة أو مرتٌن ٌومٌا 
 - لوصؾ حالة المنا  واألرصاد الجوٌة وحالة الطرق

تكالٌؾ إقامة محطات للرصد البٌئى فى المناطق 
تكالٌؾ  -تكالٌؾ فحص السٌارات بٌئٌا -السٌاحٌة

 GPSعلومات تكنولوجٌا الم

     

تكالٌؾ برامج تشمل تكالٌف تتحملها وزارة االعالم 
تكالٌؾ  -ثقافٌة فى وسائل االعبلم المسموعة والمرئٌة

 نشرات واعبلنات ثقافٌة فى وسائل االعبلم المقروءة

     

تكالٌؾ تشمل تكالٌف تتحملها شركات التؤمٌن 
تكالٌؾ  -التعوٌضات ألسر المتوفٌن والمصابٌن

 ٌضات لشركة النقل السٌاحىالتعو

     

إقامة تشمل تكالٌف تتحملها منظمات المجتمع المدنى  

مرتمرات توعٌة بالسبلمة المرورٌة للعاملٌن فى القطاع 
 إقامة وسائل وكتٌبات عن السبلمة المرورٌة -السٌاحى

     

تكالٌؾ التفتٌش تشمل تكالٌف تتحملها وزارة السٌاحة 

 النقل السٌاحىوالمتابعة على سٌارات 
     

 لمرور فى قطاع النقل السٌاحى  :( المنافع المتوقعة لألطراف ذات العالقة بحوادث ا3)
غٌر  العنصر الرقم 

 موافق
 (0أبدا)

غٌر 
 موافق

(0) 

 محاٌد
(5) 

 موافق
(2) 

موافق 
 بشدة

(3) 

السائحٌن  الخسائر البشرٌة منإنخفاض  0
 نتٌجة 

 تعرضهم لحوادث الطرق 

     

واجهيية الخسييائر االقتصييادٌة الناجميية م 0
 عن ارتفاع 

معيييدالت حيييوادث الميييرور فيييى قطييياع 
 النقل السٌاحى 

     

الخسييائر االقتصييادٌة المتحققيية مواجهيية  5
 نتٌجة 

عيدم تكيرار الزٌيارة مين قبيل السييائحٌن 
 حال 

 تعرضهم ألحد الحوادث المرورٌة

     

مواجهة ضيعؾ االسيتثمار فيى صيناعة  2
 السٌاحة 

     

مواجهيية ضيييعؾ االسيييتثمار فيييى النقيييل  3
 السٌاحى 

     

إنخفاض معدالت حوادث الطرق ٌعد  4
 أحد 

المقصد عناصر مرشر تنافسٌة 
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 السٌاحى المصرى

مواجهة الخسائر االقتصادٌة التى  1
 تتحملها الدولة 

والقطاع الخاص فى عبلج مصابى 
 لمروراحوادث 

     

 ت تطوٌر شبكة الطرق والمواصبل 8
 كأحد عناصر البنٌة التحتٌة 

     

      تنمٌة االٌرادات السٌاحٌة  1

 

 

 


