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محمود اسامعيل محمد
المستخلص

للحوادث المرورية اسبابها وانواعها  ،كما ولها مردواتها السلبية على حياة البشر والممتلكات .وتكمن
خطورتها فيما تخلفه من اثار سلبية على المستوى االقتصادي واالجتماعي والنفسي  .وان المخرجات

الرقمية للعمليات التحليلية العداد تلك الحوادث خير مؤشر لقياس مستوى السالمة المرورية في ذلك
البلد  ،حيث من الممكن انتسهم في تبني استراتيجيات الحد من وقوعها وعلىوفق برامج السالمة
المرورية المعدة لهذا الغرض .وجاء هذا البحث ليأطر المفاهيم العلمية والتخطيطية في انتاج بيئة

التعامل التحليلي العداد الحوادث الرسمية في العراق  ،حيث توصل الى استنتاجات تتمحور في اهمية
الركون الى مخرجات النتائج التحليلية وفق المقاييس التخصصية واالساليب االحصائية المتوافقة
ودراسة الظاهرة باسلوبي االرتباط واالنحدار مابين المتغيرات المعتمدة في التفسير  ،ليعطي المؤشرات
الموضوعية التي لها تاثير معنوي من حيث االستنتاجات التخطيطيةالمعتمدة في دراسات النقل
التخطيطية ،التي من الممكن ان يؤسس عليها في بناء واالستراتيجيات وتنفيذ الخططالتي تعنى

بتخفيض الحوادث المرورية  ،كما هو معتمد في الدراسات العلمية العالمية للمهتمين والمختصين
بالحوادث المرورية.
الكلمات المفتاحية :تخطيط النقل ،الحوادث المرورية،نمذجة بيانات الحوادث المرورية  ،اضرار

الحوادث المرورية

Abstract
Traffic accidents have their causes and types, as well as have negative repercussions on
human life and property. Their seriousness lies in their negative effects on the economic,
social and psychological level. The digital output of analytical processes to prepare these
accidents is the best indicator for measuring the level of traffic safety in that country. This
research came to frame the scientific and planning concepts in the production of analytical
environment for the preparation of official incidents in Iraq, where it reached conclusions
~ ~ 44

Correspondence

محمود اسامعيل محمد
جامعة بغداد

International Journal of Applied Research

http://www.allresearchjournal.com

والجرحى جرائها  ،اذ يتطلب الوقوف عليها ومعالجة
وقوعها.

centered on the importance of relying on the outputs of
analytical results according to specialized standards and
statistical methods compatible and study the phenomenon of
correlation and regression between the variables adopted in
the interpretation, to give objective indicators Which have a
significant impact in terms of planning conclusions adopted
in the planning of transport studies, which can be based on
the construction, strategies and implementation of plans to
reduce traffic accidents, as is Accredited in international
scientific studies for those interested in traffic accidents .

الحوادث المرورية
تعرف الحوادث المرورية عدة تعريفات ومنها ،
أنه"الواقعةغيرالمتعمدةوبدونقصدسابقالتيينجمعنهاوفاة،أوإصابة،أو
خسارةللممتلكاتبسببالمركبات،أوحمولتهاأثناءحركتهاعلىالطريقالعام
" ، 3ويعرف على انه "حدث اعتراضي يحدث بدون

المقدمة
تاتي الحوادث المرورية وما ينتج عنها من اضرار مادية
واجتماعية في مقدمة تلك السلبيات حتى غدت المسالة
المرورية من اولويات كثير من الدول التي اتخذت مجموعة
من الوسائل للحد منها من خالل منظومة متعددة من
االنظمة والقوانين والحمالت التي تسعى الى غرس قيم
احترام قواعد السير . 1حيث تشير البيانات الرقمية
والتحليالت النوعية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
وعبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية  ،الى تفاقم
اعداد الحوادث المرورية بالعالم والسيما الدول النامية
والمتخلفة  ،التي تؤدي بوفاة وجرح اعداد كبيرة من بني
البشر فضال عن االضرار االقتصادية جراء وقوع تلك
الحوادث .وفي العراق تتزايد معدالت الخطورة للقتلى
والجرحى بشكل متواتر والذي قد اليتناسب مع اعداد
الحوادث المرورية المسجلة رسميا في الدوائر ذات العالقة
بالنشر  .حيث تقتل الحوادث المرورية ( )1.3مليون نسمة
سنويا  ،وتؤدي الى اصابة واعاقة اكثر من ( )02مليون
نسمة على مستوى العالم  ،وبحلول عام ( )0202يتوقع ان
تزيد نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور بحوالي ()%02
في البلدان النامية .2

فرضية البحث
تكمن مشكلة البحث في ان هناك عالقة وتاثير معنوي
العداد الحوادث على اعداد القتلى والجرحى جراء وقوعها
فضال عن العالقة العكسية مع معامالت خطورتها .

تخطيط مسبق من قبل سيارة (مركبة) ،واحدة أو أكثر مع
سيارات ( مركبات) أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام
على طريق عام أو خاص ،وعادة ما ينتج عن الحادث
المروري أضرار وإصابات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات
والمركبات إلى جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة
المستديمة".4كما وتعد من االفات الفتاكة بالشعوب كونها
تخلف اضرارا بشرية ومادية تؤثر سلبا وبشكل مباشر
اوغير مباشر على االداء الوظيفي الذي تعتمده العمليات
التخطيطية والتنموية للمدن.
تعتبرظاهرةحوادثالمرورمنأكبرالمشكالتالتيتعانيمنهاالمجتمعاتالمعا
صرة،حيثأصبحالوضعكارثيةبأتممعنىللكلمة،فبحسبدارسةقامتبهاالهي
ئةالدوليةللوقايةمنحوادثالمرور،أنحوادثالمرورحواللعالمتتسببسنويا
بقتلمليونومائتيقتيل،وخمسينمليونجريحوخمسةماليينوخمسمائةألفمع
اقإعاقةكاملة.5
حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية على ان حوادث الطرق
تعد ثاني االسباب الرئيسة للوفاة بين سكان العالم  ،وتقدر
المعدالت السنوية للوفيات ب ( )0.3مليون شخص سنويا ،
وتؤدي الى اصابة واعاقة ( )02-02مليون شخص على
مستوى العالم  .كما ويتوقع تزايد اعداد القتلى الى ()%02

هدف البحث
يكمن هدف البحث اليجاد المؤشرات الرقمية الناتجة عن
العملية التحليلية االحصائية التي تعتمد االساليب العلمية
التخصصية التي تتوافق والبيانات المتوفرة عن الظاهرة
ومنها االحصائية التي اثبتت كفاءتها في هذا المجال ،
لغرض ايجاد السبل الكفيلة في تخفيض الحوادث المرورية
على وفق برامج السالمة المرورية.

في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.6وح ّددت خطة
التنمية المستدامة لعام  0212المعتمدة حديثا غاية طموحة
بشأن السالمة على الطرق تقضي بتخفيض عدد الوفيات
واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى
النصف بحلول عام .72020

مشكلة البحث
تعد الزيادة في اعداد الحوادث المرورية واحدة من اهم
المشاكل التي تعاني منها الشعوب بالعالم  ،وتظهر
المؤشرات الرقمية القياسية العداد الحوادث المرورية
المسجلة رسميا في العراق للمدة ( )0230-3191الى رتفاع
معامالت الخطورة التي تشير الى زيادة اعداد القتلى

 خضور ،أديب محمد"،حمالت التوعية المرورية العربية"،جامعة نايفالعربية للعلوم االمنية  ،مركز الدراسات والبحوث  ،ط ،3الرياض .0229،
4
 محمد ،د.محمود اسماعيل  "،تخطيط النقل بالعراق  ،دراسة باالضرارالبشرية الناجمة عن الحوادث المرورية في العراق للمدة (")0230-3191
مجلة التراث ،كلية التراث الجامعة ،العدد.0239 ،0
5
 بن عباس فتحية "،دور االعالم في التوعية والوقاية من حوادث المرور فيالجزائر" ،رسالة ماجستير  ،جامعة الجزائر  ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،
الجزائر 0230 ،
6
- www.who.int
7
تشرين الثاني/نوفمبر  -اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور صحيفة وقائع
2016http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/ar
3

 د.المطير،عامر بن ناصر "،حوادث المرور في الوطن العربي،حجمهاوتكاليفها االقتصادية"،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم
االمنية.0232،
2
 زميتي ،نجالء "،دور نظام النقاط المرورية في الحد من المخالفاتالمرورية"،رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 0
ماي،الجزائر  ،0232،ص 31
1
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الباحث  :باالعتماد على النشرات االحصائية الرسمية الصادرة

تحليل الحوادث المرورية
تحتل الحوادث المرورية االهمية الكبيرة بين البحوث
والدراسات المختلفة كونها تشترك في منهجها البحثي مع
عدة تخصصات  ،ومن اهمها دراسات النقل الحضرية
كونها تمثل واحدة من المشكالت التخطيطية في المناطق
الحضرية  ،بوصفها من المشاكل التخطيطية للنقل والمرور
التي تعاني منها المدن  ،ولها دينامية في الوقوع الن
استدامة حدوث تلك المشاكل يجعل من الحلول قاصرة في
التغلب عليها  ،وتمثل الحوادث المرورية اهم تلك المشكالت
كونها تمثل اهم المعوقات التي تقف امام تنفيذ السياسات
التخطيطية لتنمية المدن  ،مما يجعل الطلب مستمرا للعمل
على الحد منها . 8وفي العراق توافرت البيانات المسجلة
رسميا عن الحوادث المرورية المتمثلة في المجموعة
السنوية التي تصدر عن وزارة التخطيط ومديرية المرور
العامة والتي يمكن ان توظيفها لالغراض التحليلية
واستخراج المؤشرات الرقمية التي تفيد والعملية التحليلية
وفقا لالساليب التي تعتمد ايهما يتوافق ودراسة الظاهرة
ومنها الهندسية واالحصائية والبيئية وغيرها .حيث ومن
خالل االساليب التي تعتمدها المناهج التخصصية التي تعنى
بتحليل الحوادث المرورية كل بحسب رؤيته  ،ومن وجهة
النظر التخطيطية للباحث هناك اسلوب احصائي وصفي
يتمثل بوصف الظاهرة من خالل توفر البيانات عنها
والتعرف على خطورة الحوادث من خالل مؤشري
الخطورة للقتلة والجرحى  ،والمن ثم قياس العالقة بمعامل
االرتباط والتعرف على التاثير باسلوب االنحدار لنمذجة
البيانات واستقرائها.

عن و ازرة التخطيط و مديرية المرور العامة.

الشكل ( )1اعداد الحوادث المرورية في العراق للمدة ()0212-0212

ثانيا :عامل الخطورة
غالبا ماتستخدم االعداد النسبية في عملية التقييس النوعي
والمقارنة مابين الظواهر المتعددة أو مابين سنوات تكرار
حدوث نفس الظاهرة  ،ومنهاعامل الخطورة حيث يستخدم
على نطاق واسع كمقياس للخطورة مابين تكرارها لنفس
الدولة او المدينة او مابين الدول  ،ويتم استخراج عامل
الخطورة بالنسبة لقتلى وجرحى الحوادث المرورية على
وفق المعادلتين: 9

الحوادث المرورية في العراق للمدة
اوال :من خالل اعداد الحوادث المروريةبالجدول ()3
والشكل ( ، )3يتضح ان استقرار نسبي باعداد الحوادث
المرورية للمدة ( ، )0230-0232حيث توزعت االعداد طبيعيا
بوسط حسابي ( )1100حادث سنويا وبانحراف معياري
( ، )722.5041وهذه تعتبر واحدة من مؤشرات تجانس
البيانات الدلةعلى معنوية التوزيع.
()0202-0202

وفي العراق سجلت بيانات الحوادث المرورية للمدة ( )0230-0232تزايد
في معامالتالخطوره للقتلى وللجرحىبشكل متواتر  ،ويعتبر هذا المعامل
من المؤشرات المعول عليها عالميا في التحليل والتشخيص والمقارنة ،
ويوضح الجدول ( )0الممثلة بياناته بالشكل ( )0االرتفاع الملحوظ في
اعداد تلك الضحايا .حيث بقع مامعدلة ( )9385حادث سنويا يقتل
جرائها ما معدلة ( )2724شخص سنويا  ،ويجرح ما معدله ()9824
شخص سنويا  ،اي يقتل ويجرح ( )112922جراء وقوع ( )01122
حادث مروري  .وهذه من المؤشرات التي تثير القلق والتي تستوجب

جدول ( )1اعداد الحوادث المرورية في العراق للمدة
)0230
%
1.659
1.888
2.005
1.821
1.65
1.655
1.641
1.652
1.845

االخذ باالساليب التي تعنى بدراسة العالقة والتاثير لتلك الظاهرة .

جدول ( )0اعداد القتلى والجرحى ومعامالت الخطورة في العراق
للمدة ()0212-0212
معامل الخطورة
للجرحى

عدد
الجرحى

معامل الخطورة
للقتلى

عدد
القتلى

(-0232

عدد السنوا
الحوادث ت

 محمد،محمود اسماعيل"،السمات التخطيطية للنماذج المفسرة للحوادثالمرورية بالعراق للمدة(،)0222-3191رسالة ماجستير غير منشورة  ،مركز
للتخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا،جامعة بغداد،0221،ص .12

عدد الحوادث

السنوات

8861
10082
10709
9725
8814
8836
8763
8824
9852
84466
9385.111

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
sum
mean

 محمد  ،محمود اسماعيل " ،تخطيط النقل في العراق  ،دراسة في الحوادثالمرورية  ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد  31العدد
.1،0239
8
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حيث ان الزيادة في اعداد الحوادث المرورية بمقدار ( )0.2سيؤدي
الى مقتل شخص واحد ،وتوزع عدد طبيعيا بوسط حسابي
( )9385.111وباهمية نسبية (.)02.36
ويتضح ان قيمة اختبار ) (t = 0.772وبمستوى معنوية

) ,0.466التيتعتبر دالة احصائيا عند مستوى الداللة (

101.57
101.15
103.07
109.96
104.49
106.71
102.89
106.39
105.96

=(Sig.

  0 . 05

(اى ازدياد عدد القتلى جراء الحوادث التي تقع دون استثناء.

عدد الحوادث وعدد القتلى.

االحصائية/وزارة التخطيط االنمائي

Coefficientsa

Sig
.

zed

T

Coefficien
ts

Beta
.46
6

.00
8

.772

Coefficients

Std.

3.68
5

()0230-0232
Model

ثالثا  :معامل االرتباط

من مالحظة الجدول ( )3الذي يبن التفاصيل الرقمية لمعامالت

B

2110.2

1628.2

.773

2.848

76

.812

الشكل ( )0معدل الخطورة للقتلى والجرحى في العراق للمدة

Unstandardized

Error

25

االرتباط المستخرجة بصيغة بيرسون( ، )personالذي
يوضحعالقة االرتباطالمعنوية مابين المتغيرات التي اعتمدها البحث
المتمثلة في عدد الحوادث وعدد القتلى والجرحى ومعاملي
الخطوره لهما  ،ويالحظ ان هناك عالقة ارتباط موجبة قوية لعدد
الحوادثمع عدد القتلى والجرحى حيث بلغت (، 2.21030

(Consta
)nt

VAR000

1

04

 )2.133100على التوالي  ،امامع معامل الخطورة للقتلى

وللجرحى بلغت ( )-2.220301، -2.33210وهي سالبة ضعيفة

المصدر  :الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي المحوسب

على التوالي .

spssاصدار 00

جدول ( )3معامالت االرتباط اعداد الحوادث مع عدد القتلى
والجرحى ومعاملي الخطورة للقتلى والجرحى

ب -عدد الجرحى جراء وقوع الحوادث المرورية
الجدول ( )6يوضح المخرجات الرقمية لمعالم نموذج االنحدار الخطي
مابين عدد الحوادث وعدد القتلى المستخرجة بالبرنامج االحصائي
المحوسب ،حيث ان عامل عدد الحوادث يعتبر من العوامل المهمة
لتاكيد زيادة عدد القتلى جراء وقوع الحوادث المرورية وبحسب المعادلة
االتية
Y=390.532+1.005X

مع عدد القتلى
معامل االرتباط
لعدد الحوادث

,وتوزعت اعداد الحوادث المرورية طبيعيا بوسط حسابي ()9385.111

وباهمية نسبية ( ، )02.36ويتضح ان قيمة اختبار )(t = 0.893

وبمستوى معنوية ).(Sig.= 0.378

التيتعتبر دالة احصائيا عند مستوى الداللة ((

   0 . 05اى

ازدياد عدد الجرحى جراء الحوادث التي تقع دون استثناء.
جدول (: )6المخرجات الرقمية لمعالم نموذج االنحدار الخطي

أ -عدد القتلى جراء وقوع الحوادث المرورية
الجدول ( )0يوضح المخرجات الرقمية لمعالم نموذج االنحدار الخطي
مابين عدد الحوادث وعدد القتلى المستخرجة بالبرنامج االحصائي
المحوسب ،حيث ان عامل عدد الحوادث يعتبر من العوامل المهمة
لتاكيد زيادة عدد القتلى جراء وقوع الحوادث المروريةوحسب المعادلة
التالية

مابين عدد الحوادث وعدد الجرحى.

Sig.
783.
.000

932.
7.106

Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
390.532
1331.035
1.005
.141
.937

Model
)(Constant

عدد الحوادث

مع الجرحى
مع معامل خطورة القتلى
مع معامل خطورة الجرحى

0.81232
0.937144
-0.33016
-0.08636

المصدر  :الباحث باالعتماد على البيانات في الجدول ( )0ومقاييس
الخطورة
رابعا  :االنحدار الخطي
تعتبر ظاهرة الحوادث المرورية من الظواهر التي تربطها عالقة وثيقه
مع ما تخلفها تلك الحوادث من اضرار مادية وبشرية  ،وتبرز الحاجة
الى التفسيرالموضوعي العلمي المنطقي والمهني التخطيطيي الى معرفة
مستوى وقوة تاثير المتغيرات المستقلة المتمثلة في عدد القتلى وعدد
الجرحى جراء وقوع تلك الحوادث التي تمثل المتغير المعتمد  ،وحيث
السلوب االنحدار المكنة االحصائية لتقدير المعالم الخاصة بانموذج
االنحدار لذا يعتبر من االساليب المهمة في تفسير ظاهرة الحوادث
المرورية ومخلفاتها من االضرار البشرية.

اي ان وقوع اي حادث مروري سيؤدي الى جرح شخص واحد.

t

9000
10198
11038
10694
9210
9429
9016
9388
10439

 84466 24510المجمو
88412
ع
المصدر :الباحث باالعتماد على البيانات المنشورة في المجموعة السنوية

جدول (: )0المخرجات الرقمية لمعالم نموذج االنحدار الخطي مابين

Standardi

28.30
26.81
29.12
30.34
31.42
28.45
29.20
29.70
28.09

2508
2703
3118
2951
2769
2514
2559
2621
2767

2010 8861
2011 10082
2012 10709
2013 9725
2014 8814
2015 8836
2016 8763
2017 8824
2018 9852

Y=1628.225+2.848X
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استخدام بعض المؤشرات واالساليب المتفق عليها تحطيطيا علميا
وعمليا واكاديميا وبحثيا  ،والتي تعكس مدى خطورة الظاهرة
واظهار ماهو عليه من مستوى خطورة فعلي.

المصادر والمراجع
1

د.المطير،عامر

بن

العربي،حجمها

وتكاليفها

ناصر

"،

حوادث

المرور

في

االقتصادية"،مركز الدراسات

المصدر  :الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي المحوسب

spssاصدار 00
الخالصة
يتضح من خالل المنهجية واالوصف واالستدالل الذي اعتمدته منهجية
البحث ان حوادث المرور التي تقع على الطرق لها اضرار جسيمة
منها المادية ومنها البشرية  ،وان االخيره هي التي التعوض ولها
صعوبة االستقبال على المستوى المجتمعي  ،وفي العراق يتضح ومن
خالل دراسة واستقراء السلسلة الزمنية العداد الحوادث المرورية
الماخوذه من مصادرها التاريخية الرسمية  ،من ان هناك زيادة في
عاملي الخطورة تكمن في ازدياد الجرحى والقتلىجراء وقوعها وان
هناك عالقة ارتباط موجبة وقوية جدا مابين اعداد الحوادث واعداد
القتلى والجرحى جراء حدوثها  ،وكما ان لها تاثير تفسيري الذي
يتضح من خالل نمذجة البيانات للمدة ( ، )0212-0212والتي تعطي
مدلوالت احصائية ذات معنوية  ،على ان الزيادة في اعداد الحوادث
المرورية يصاحبها وقوع ضحايا ما بين جرحى وقتلى دون استثناء ،
وهذه مدعاة لالنتباه واتخاذ القرارات االستراتيجية التي تعتمدها برامج
السالمة المرورية المحلية واالقليمية والعالمية للحد من تلك الحوادث.

الوطن
والبحوث

،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية.0210،
0

زميتي ،نجالء "،دور نظام النقاط المرورية في الحد من المخالفات
المرورية"،رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 2
ماي،الجزائر .0210،

3

خضور ،أديب محمد"،حمالت التوعية المرورية العربية"،جامعة
نايف العربية للعلوم االمنية  ،مركز الدراسات والبحوث  ،ط،1
الرياض .0223،

0

محمد ،د.محمود اسماعيل  "،تخطيط النقل بالعراق  ،دراسة
باالضرار البشرية الناجمة عن الحوادث المرورية في العراق للمدة
( ")0216-1131مجلة التراث ،كلية التراث الجامعة ،العدد،0

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

.0213
6

 .1الحوادث المرورية واحدة من المشكالت التخطيطية التي تعاني
منها المدن في العالم اجمع ويزداد تأثيرها السلبي في الدول
النامية .

بن عباس فتحية "،دور االعالم في التوعية والوقاية من حوادث
المرور في الجزائر" ،رسالة ماجستير  ،جامعة الجزائر  ،كلية

 .0على الرغم من االستقرار النسبي الملحوظ في اعداد الحوادث
المرورية في العراق للمدة ( ، )0212-0212اال ان هناك تاثير
سلبي واضح للمؤشر تخطيطي المتمثل بازدياد معامالت الخطورة
للقتلى والجرحى.

العلوم السياسية واالعالم  ،الجزائر . 0210 ،
0
3

www.who.int .

اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور صحيفة وقائع تشرين
الثاني/نوفمبر

 .3هناك عالقة ارتباط موجبة وقوية لها معنوية احصائية ما بين
اعداد الحوادث واعداد القتلى والجرحى جراء وقوعها .

.2016http://www.who.int/mediacentre/factsheets/

2
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 .4هناك تاثير واضح للمتغير المفسر في نموذج االنحدار (اعداد

محمد  ،محمود اسماعيل " ،تخطيط النقل في العراق  ،دراسة في
الحوادث المرورية  ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية
،المجلد  11العدد .3،0213
محمد،محمود

اسماعيل"،السمات

التخطيطية

للنماذج

الحوادث) بصفته المتغير المستقل على اعداد القتلى والجرحى كل
على انفراد بصفتيهما المتغيرين التوابع.

المفسرة

التوصيات

للحوادث المرورية بالعراق للمدة(،)0222-1131رسالة ماجستير
غير منشورة  ،مركز للتخطيط الحضري واالقليمي للدراسات
العليا،جامعة بغداد. 0223،

~ ~ 48

1

اجراء دراسات تحليلية دورية للحوادث المرورية الغرض منها
استخراج المؤشرات الرقمية التي تسهم في وضع االستراتيجيات
الخاصة بتشخيص وتخفيض الحوادث المرورية .

0

التاكيد على ضرورة تسجيل الحوادث المرورية في الدوائر
التخصصية ذات العالقة بكل تفاصيلها المهنية.

3

اعتماد معامل الخطورة للحوادث المرورية كمؤشر تخطيطي
يوضح مدى خطورة الحوادث المرورية في العراق بدال من
اعتماد اعداد الحوادث على االقل في الوقت الحاضر لحين التاكد
من اكتمال الية العمل على شمول تسجيل جميع الحوادث المرورية
على الطرق.

0

اعتماد االسلوب االحصائي مربع كاي كاحد االدوات التحليلية التي
يلجا اليها المخطط عندما تتوفر البيانات الرقمية الخاصة بظاهرة
الحوادث المرورية .

6

دراسة مدى الحاجة والملحة لمعرفة وتوظيف المؤشرات الرقمية
والتحليلية لخطورة تلك الظاهرة وتوظيف المؤشرات عند الشروع
ببناء استراتيجيات تخفيض الحوادث المرورية .

