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  .   إلى وطني الحبيب المملكة العربية السعودية 
ـ         / إلى الخال الوالد     ساعد لـشئون   خليفة بن هجوج الدهاش وكيل أمارة منطقة تبوك الم

األمنية ، صاحب الفضل علي  بعد اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ فيما تحقـق لـي  فـي عملـي       
  . ودراستي 

  .   إلى والدتي رعاها اهللا وألبسها ثوب الصحة والعافية 
  . إلى زوجتي وأبنائي لما قدموه من مساعدة ودعم وتشجيع 

  ،،،،، إليهم جميعاً إهدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع ،،،



أشكر اهللا عز وجل كل الشكر وأثني عليه بما هو أهل له ، وأحمده سـبحانه وتعـالى                  
  . الذي وفقني بإتمام الرسالة التي أسأل اهللا أن ينفع بها 

نايف بن عبدالعزيز   /   يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي األمير          
 للعلوم األمنية ، وسـمو نائـب        ة مجلس إدارة جامعة نايف العربي     وزير الداخلية ورئيس  

أحمد بن عبد العزيز، وإلى صاحب الـسمو        / وزير الداخلية صاحب السمو الملكي األمير       
محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للـشؤون األمنيـة ،   / الملكي األمير   

فهد /  بن عبد اهللا القحطاني ، ولسعادة العميد سعيد/ وإلى سعادة مدير األمن العام الفريق      
  . بن سعود البشر مدير اإلدارة العامة للمرور ، والعميد مشبب بن سعد الشهراني 

عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نـايف         /  كما أتقدم بالشكر لسعادة الدكتور      
طي الـصياد عميـد كليـة       عبد العـا  / العربية للعلوم األمنية ، ولسعادة األستاذ الدكتور        

  . الدراسات العليا 
أحسن مبارك طالب رئـيس قـسم العلـوم         /   كما أتقدم بجزيل الشكر لسعادة الدكتور       

عبد الحفـيظ سـعيد مقـدم     / االجتماعية عضو لجنة المناقشة ، ولسعادة األستاذ الدكتور         
عيلي مـدير عـام     عبد اهللا عبد العزيز الم    / المشرف على هذه الرسالة ، ولسعادة الدكتور        

  . التربية والتعليم بمنطقة الرياض عضو لجنة المناقشة 
  . والشكر لكل من أسهم برأيه وتوجيهه وتشجيعه لي 













لناتجة عن حوادث المرور في مختلف أنحـاء العـالم مـن            المشكالت ا لقد أصبحت   
المشكالت األمنية المعاصرة التي تستدعي قلق مختلف األجهزة األمنية في كل البلـدان ،              

  . وتعاني الدول العربية من هذه المشكلة الكبيرة كغيرها من دول العامل 
 البالد من نـشاط        وكان للمملكة نصيب من هذا الوباء ، نتيجة لما شاهدته وتشهده          

تنموي مكثف أدى إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد ، وتمكنه من امتالك سـيارة أكثـر ،                 
واتساع المدن ، وزيادة أطوال الطرق السريعة ، وكثرة التنقل بين المسكن ومكان العمل              

  . وأماكن التسوق والترفيه 
ث ، التـي لـم        ونتيجة لذلك فقد زادت المخالفات المرورية ومن ثم زادت الحـواد          

يقتصر تأثيرها على الفرد أو على شريحة معينة داخل المجتمع بل أن ذلك التأثير يـصل                
إلى المجتمع كله ، فحوادث المرور تؤثر سلباً على المجتمع وعلى اقتصاد الوطن لفداحة              
خسائرها المادية والبشرية ، حيث وصل عدد المصابين في حوادث المرور بالمملكة في             

شخص ، توفي منهم حوالي     ) ٥٠٠,٠٠٠( األخير إلى أكثر من نصف مليون       ربع القرن   
شخص ، نتيجة لفداحة تلك المشكلة ، فقد قامت الدول           ) ٦٠,٠٠٠( أي حوالي   % ) ١٢(

بوضع المزيد من األحكام واألنظمة التي تنظم المرور على الطرق ، وتقرر الجـزاءات              
 المرور ، ومرتكبي الحـوادث المروريـة        المناسبة الواجب تطبيقها مع المخالفين ألنظمة     

  ) . ٥، ١٤٢٠الغامدي ، (
   وبلغ عدد المصابين في حوادث مرور في المملكة العربية السعودية حوالي شخص            
كل نصف ساعة ينتهي منهم حوالي ألفين شخص إلى ذوي اإلعاقات المستديمة ، ويصل              

ن إجمـالي النـاتج المحلـي       م% ٤ مليار أي نحو     ٢١االقتصادي سنوياً إلى نحو     الفاقد  
وحـوالي ثلثـي أسـرة      . ويشكل ذلك ما يزيد عن الضعف مقارنة بالـدول الـصناعية            
  ) . ٢هـ ، ص١٤٢٤الجديد ، ( المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية في المملكة 

   وبالرغم من قيام أجهزة األمن ممثلة في جهاز المرور باسـتنفار جميـع الجهـود     
  عداد الحوادث والمصابين والمتوفين والمخالفات المرورية من خالل لخفض نسبة أ

الحمالت الوطنية اإلعالمية الشاملة واستخدام وسائل االتـصال المختلفـة المقـروءة            
والمسموعة والمرئية في عملية التوعية والتثقيف من أجل بناء وعي عـام لـدى أفـراد                



. ل اإلحصاءات المرورية الـسنوية      المجتمع ، إال أن حوادث المرور في تزايد من خال         
   ) . هـ١٤٢٤إحصاءات اإلدارة العامة للمرور ، (

  وترجع أهمية الدراسة هذه ، لتمييز األقالم المرورية بعناصر الجذب والتشويق أكثر 
ويعد االتصال عن طريق المرئيات أكثر وسائل االتصال فاعلية فـي نقـل             . من غيرها   

تعليمات المرور ، فإن تهيئة اإلمكانات المناسبة لالسـتفادة         المعلومات الخاصة بأنظمة وب   
منها في تغيير اتجاهات الطالب نحو سلوك القيادة ونحو رجل المرور سوف يؤدي إلـى               
الحصول على أفضل النتائج لزيادة الوعي المروري من خـالل االتـصال الشخـصي              

مهارات االتـصال لـدى   المواجهي بين المرسل والمستقبل لتلقي الرسالة متى ما توفرت        
لكسب ثقة المتلقي وتوطيد الصالت الشخصية وتأكيـد        المرسل والظروف المناسبة لتقبلها     

  . الدور االجتماعي ألجهزة المرور وخدماتها اإلنسانية للجماهير 
ويعتقد العلماء أن قدرة المرئيات على التأثير في حاسة البصر تفوق قدرة الصوتيات             

 ضـعفاً ، وأن حاسـة   ٢٥لسمع في جذب االنتباه بما يزيد علـى     على التأثير في حاسة ا    
البصر وحدها تتقدم على جميع حواس اإلنسان األخرى في اكتسابه للمعلومـات بنـسبة                 

 فإذا أضفنا الصورة إلى الصوت فإن الرسالة اإلعالمية للوعي المروري يـصبح             ١ : ٤
  ) .  ٢٠٢هـ ، ص ١٤١٨بيلي ، . ( أثرها في االتصال قوياً لدرجة كبيرة 

وإذا وظفت تلك األفالم المرورية من خالل االتصاالت الشخصية لرجال المرور في            
تقديم مادة مرورية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع وهي شريحة الشباب وانتقل رجـل              
ُشعروا بأهميتهم واُسـتمع آلرائهـم               المرور لهذه الفئة في مكان تواجدها في مدارسهم وأ

حرية والشعور باألمان من خالل المحاورة فإن ذلك سوف يعمل على تقوية            وأشعرهم بال 
الصلة وكسب الثقة واالحترام المتبادل والرضى مما يساعد على تقبلهم لتعليمات المرور            

  .  والتقيد بها وبالتالي إلى ارتفاع الوعي المروري 



ملكة العربية السعودية وما تخلفه مـن وفيـات         تظل مشكلة حوادث المرور في الم       
وهدر للممتلكات العامة والخاصة قائمة ، بالرغم من الجهـود          وإصابات وإعاقات جسدية    

المبذولة خالل السنوات الماضية من األجهزة المعنية في خفض معدالت الحـوادث مـن              
ع المرورية على   خالل الحمالت الوطنية الشاملة على مستوى الدولة أو من خالل األسابي          

  .مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
 بعنوان توعيـة طلبـة المـدارس عـن          )هــ   ١٤٢٥  ، العوفي(وفي دراسة حديثة    ـ  ١

 على البرامج والرسائل الموجهة للجمهور من       الد راسةحيث ركزت    .مروريةمخالفات ال ال
- ١٤٢٢ -١٤٢١(  والثالثة ألعوام الثانية  وخالل حمالت التوعية المرورية الثالث األولى       

، واعقلهـا   " وحتى ال تروح الـروح      "  .  " وسالمتكم أمنكم هدفنا " تحت شعار     )١٤٢٣
من خالل تقييم هذه البرامج من خاللها عرضها على طالب المدارس ومن ثـم              ،  وتوكل  

  .صياغتها ضمن استبيان وطلب من الطالب اإلجابة عليها 
  :د من التوصيات من ضمنها  إلى عدالد راسة لصتوقد خ

 من قبل الحمالت التوعوية المروريـة الـثالث بـشريحة           اإلهتمامعدم وجود   ـ  ١/١
 مفـضلة الشباب والتركيز عليهم برسائل مخصصة لهم في الوسائل اإلعالميـة ال          

  .لديهم بل كانت التوعية عامة ولكافة الجمهور 
الت التوعيـة إذا أردنـا       حم فيو الشخصي والمواجه    اإلتصال إستخدامأهمية  ـ  ١/٢

  . والسلوكيات للجمهور المستهدف تجاهاتاإل وتغيير اإلقناعتحقيق عمليات 
ال سيما  ،   فعاليات الحمالت التوعوية المرورية لمدارس الطالب        وصولعدم  ـ  ١/٣

  .وأن المشكلة المرورية تتجزر في هذه الفئة العمرية 
وذلـك  ،  ابها من قبل الطـالب      ععدم رسوخ هذه الرسائل وفهمها جيداً واستي      ـ  ١/٤

بضعف المشاهدة من الطالب لهذه البرامج وكـذلك لـضعف تكـرار الرسـائل              
  .التلفزيونية التوعوية 

 بالتالميذ والطالب بالوصول ببرامج التوعية لهم في        اإلهتمام إلى   الد راسةوقد خلصت   
   اإلتصالية من  أن يستفيد المخططون لحمالت التوعية المرورالد راسةرسهم وأوصت امد



المواجهي بأشكاله كافة من خالل برامج مشتركة بين إدارات المرور وإدارات التربية            
ة للطالب ومن ثم التوصية     اإلجتماعيوالتعليم من خالل الكشف عن الخصائص النفسية و       

  .ببرامج توعية مرورية لهذا الفئات 
 المخالفات  على صغار السن وتأثرها      لقيادة  )هـ١٤٢٥ ،   التويجري وزمالؤه (وفي دراسة حديثة    ـ  ٢

المرورية على مجتمع من طالب المدارس المتوسطة والثانوية بمدينـة الريـاض وأبهـا     
  .وحائل 

 إلى أهمية التوعية المرورية المنتظمة في وسائل اإلعالم عن          الد راسةخلصت  ـ  ٢/١
.اس عامةطريق برامج خاصة لهذه الفئة تختلف رسالتها عن الرسالة التي تقدم للن

. في المرور ينالتوعية المرورية في المدارس بمشاركة العاملـ ٢/٢
فيما يتعلق في المـادة المروريـة       ) هـ  ١٤١٣( اهللا النافع وزمالؤه     وقد أشار عبد  ـ  ٣

وكيفية عرضها على الطالب في المدارس وهي إمكان عرضها علـى أشـرطة فيـديو               
 )سـالمتك ( ركة كما هو الحال في برنامج        الصور المتح  إستخدامبصورة حية أو تمثيلية ب    

 ثم تـوزع هـذه األشـرطة علـى          ،ثبت نجاحاً كبيراً واستفاد منه الصغار والكبار      الذي َأ 
.المدارس لعرضها على الطالب 

بعنوان تقويم برامج التوعية المرورية خالل أسـابيع        ،   )هـ  ١٤١٤السيف وآخرون ،    ( دراسة  ـ  ٤
التوعية المرورية التي تمت خالل هذه األسابيع المرورية        كان من نتائجها أن     فقد  المرور  

  .لم تؤثر في خفض عدد الحوادث أو  اإلصابات 
ومن هنا تولدت لدى الباحث الرغبة في التركيز أوالً على هذه الفئة العمرية الـشابة               

من حوادث المرور في المملكـة      % ٤٠األعلى نسبة في حوادث المرور حيث تصل إلى         
  . )هـ ١٤٢٤إحصاءات اإلدارة العامة للمرور لعام ( ب حسب من فئة الشبا

ومن ثم جمع المادة المرورية المناسبة لهذه الفئة في شريط فيديو وثم عرضها بصورة           
 اإلقناعن في المرور وعرض المشكلة المرورية بهدف        يحية في مدارسهم بمشاركة العامل    

 اإلتجـاه معرفية لهـؤالء الطـالب ب      ال تجاهاتاإل المباشر المواجهي لتغيير     اإلتصالعبر  
  .اإليجابي 

وكسر الحاجز النفسي بين رجل المرور وهذه الفئة الشبابية من خالل الحوار اإليجابي 
  .ي يهدف إلى تحقيق السالمة المرورية ذوال



  : التاليل الرئيس التساؤومن ثم اإلجابة عن 
  ؟ي لدى الطالب ما دور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المرور

  

  :سؤال البحث الرئيسي هو سوف يكون 
 مجموعـة ما دور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المـروري لـدى              

  الطالب ؟
  :ويتفرع عنه األسئلة التالية 

 الطـالب   مجموعـة  هل توجد فروق في درجة مستوى الوعي المروري لـدى            -١
   بين القياس القبلي والبعدي ؟التجريبية

 الطـالب   مجموعـة  هل توجد فروق في درجة مستوى الوعي المروري لـدى            -٢
   بين القياس القبلي والبعدي ؟الضابطة

 الطـالب  مجمـوعتي  هل هناك فروق في درجة مستوى الوعي المروري لـدى          -٣
   ؟الضابطةالتجريبية و

  .وعة الضابطة في القياس القبليهل هناك فروق بين المجموعة التجريبية والمجم -٤
 هل هناك فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعـة الـضابطة فـي القيـاس               -٥

  .البعدي
  

 والمملكة العربية   اهرة تعاني منها جميع دول العالم     باتت المشكالت المرورية تشكل ظ    
هاجساً أمنياً يـضاعف مـن أعبـاء        وتزايد الحوادث المرورية أصبح يشكل      ،  السعودية  

  .ومسؤوليات أجهزة األمن السعودية في بلد مترامي األطراف 



  
 مهمة بالنسبة للبالد باعتبارهم جيـل الحاضـر وأمـل           عمريةويمثل الطالب مرحلة    
  .يتجه نحو التقدم والرقي المستقبل وعدة كل مجتمع 
ثانوية ، حيث أن هذه الفئـة       على طالب المرحلة ال    الد راسةتم  توفي هذا البحث سوف     

العمرية تعد ضمن الفئات األكثر تأثراً بما يذاع وينشر عبر وسائل اإلعـالم المـسموعة               
 ومع تصاعد حوادث المرور التي يتعرض لهـا هـؤالء الطـالب      .والمقروءة والمرئية   

وازدياد المخالفات المرورية لهذه الفئة من الشباب وخاصة قيادة السيارة بدون رخـصة             
يادة وقيادة السيارة بتهور ودون مباالة ، وما تخلفه هذه الحوادث من إزهـاق لـألرواح    ق

  . وإصابات تصل إلى حد اإلعاقة تحولهم إلى عناصر عاجزة تمثل عبئاً على مجتمعهم 
 بمعرفة دور أفالم التوعية المرورية فـي التعريـف بأخطـار            اإلهتماممن هنا كان    

ة هذه األفالم   دة التوعوية المرورية التي تعرض بواسط     الحوادث المرورية من خالل الما    
تهم لمثل هذه التوعية من البرامج المرورية التـي تعتمـد علـى             باجاومدى تفاعلهم واست  

 لهذه الفئة العمرية من الـشباب ومـدى إمكانيـة تغيـر             ةدروسلمالمشاهدة المقصودة وا  
ة الخاطئ ، والنظرة القاصـرة      اتجاهاتهم نحو المشكلة الدورية والمتمثلة في سلوك القياد       

الم التوعوية المرورية عـن أهـم        هذه األف  في ضمرور من خالل ما يعر    نحو رجال ال  
أسباب المخالفات المرورية والحوادث المرورية والدور الذي يقوم به رجل المرور نحو            

  . مستخدمي الطريق بما يكفل لهم السالمة ويحقق لهم األمن 
  : تتمثل في اآلتي الد راسةولذا فإن أهمية 

التعرف على دور أفالم التوعية المرورية  ومعرفة األسباب والعوامل التي قد             -أ
   .تؤدي إلى نجاح مثل هذه البرامج

التوعية المروريـة مـن خـالل       ة في مجال    دضافة جدي في إ  تسهم   نأمل أن  -ب
ر مثل هذه األفـالم فـي       التركيز على الكيف وليس الكم من خالل معرفة تأثي        

  .زيادة الوعي المروري 



  

 التجربة فـي     شبه  األولى من نوعها التي تعتمد على      الد راسة  الباحث إنها وحسب علم  
 تسهم فـي سـد   ونأمل أندور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المروري        

  .األفالم النقص في المعلومات المتاحة لمثل هذه 

دور أفالم التوعية المروريـة     (  في التعرف على     الد راسةيتمثل الهدف الرئيس لهذه      
 وينبثـق   ) من طالب المرحلة الثانوية      مجموعةفي رفع مستوى الوعي المروري لدى       

 .من هذا الهدف األهداف التالية 
الطـالب   مجموعـة المـروري لـدى      مستوى الوعي    في التعرف على الفروق     -١

  . البعديوبين القياس القبلي  ةيبيالتجر
الطـالب   مجموعـة لـدى    الوعي المـروري  مستوى  الفروق في    التعرف على    -٢

   .عديب في القياس القبلي والابطةضلا
 الطـالب   مجمـوعتي مستوى الوعي المروري لـدى       على الفروق في   التعرف   -٣

  .عدي بفي القياس القبلي والطة اب الضمجموعةمقارنة بالالتجريبية 

 مجموعـة  ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي المـروري لـدى            ق توجد فرو  -١
  .الطالب التجريبية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 

 ال توجد فروق في درجة الوعي المروري ذات داللة إحصائية لدى المجموعـة              -٢
  . بين القياس القبلي والبعدي لضابطةا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي المروري بين المجموعـة              -٣
  .التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي المروري بـين المجموعـة              -٤
  .مجموعة التجريبية في القياس البعدي التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح ال



يعد تحديد المفاهيم الخاصة بالبحث أمراً ضرورياً لتوضيح ما يقصده الباحـث بهـذه              
  : وهي الد راسةالمفاهيم وفيما يلي عرض لبعض المفاهيم التي تمثل محور موضوع 

  : الدور -١
 معين ويتطلب هذا الوضع من الفـرد أن يقـوم           لكل فرد في المنظمة وضع أو مركز      

 والتكرار وهذه األنشطة هي التي يطلـق عليهـا فـي            اإلنتظامبجملة أنشطة لها صبغة     
  . كلمة دور اإلصطالح

والدور كلمة شائعة في المسرح يفهم منه الجزء الذي يؤديه الممثـل فـي مـضمون                
  .روائي معين

عما يقوم به الفرد من أعمـال تـرتبط         ة يعبر   اإلجتماعيواصطالح الدور في العلوم     
 مثال ذلك دور المدير ، ودور العامل والدور نفسه ال يتغير            اإلجتماعيبوضعه أو مركزه    

  .بل يظل ثابتاً عند تغير من يقوم به أما عن طريق ترك العمل أو الترقية أو الوفاة 
ى تحديد نمط والدور ليس مجرد فعل وإنما هو في واقع األمر توقعات للفعل يساعد عل

  .السلوك الذي يسلكه الفرد مع اآلخرين 
فالموظف الذي يخاطب رئيسه يكون حريصاً في أحاديثه وتـصرفاته معـه ، بينمـا               

  .) ١٣٨م،ص١٩٧٨حسن، (  .يختلف موقعه إذا كان يخاطب زميالً له في العمل 
ل مـا  هو القدرة على التأثير في اتجاهات الطالب من خـال : التعريف اإلجرائي للـدور   

 في أشرطة الفيديو من مادة مرورية توعوية تعمل على رفـع مـستوى الـوعي             ضيعر
  . المروري 

  : التوعية -٢
ـ رفت التوعية بالعديد من التعريفات في بعض الدراسات اإلعالميـة و          ع  ة اإلجتماعي

  :ويمكن اإلشارة إلى بعض منها 
          يث والحـد ) الـشيء ( الـوعي بمعنـى حفـظ القلـب          "ورد في لسان العـرب       

           وفهمه وقبله ، وفالن أوعـى عـن فـالن أحفـظ             هيعني وعيه وأوعاه أي حفظ    
  .) ١٩٤٧ابن منظور ، (   "وأفهم 

) . ١٩٣٧أنيس ، ( "والفهم وسالمته اإلدراك  بمعنى الحفظ الوعي" المعجم الوسيط وجاء في 



 اتجاهاتوسة تستهدف تغير    بأنها عملية منظمة ومدر   " وعرفها عبد اهللا المشخص      
وأداء وأفكار ومواقف األفراد والجماعات تجاه قضية من القضايا وترشيدهم إلـى            
حقيقة الموقف والظواهر المحيطة بهم ومن ثم تمكنهم من التفاعل والتعامل معهـا             

. ) هـ١٤١٥المشخص،("  بيقظة وفهم كاملين 
ي الفرد في المقياس الذي يقـيس       وهي درجة وع  : التعريف اإلجرائي للتوعية المرورية     

  : الجوانب الثالثة التالية 
.المعرفة بقوانين المرور وأسباب الحوادث  .١
. االتجاهات اإليجابية نحو القوانين المرورية ورجل المرور  .٢
  .  السلوكات اإليجابية في القيادة  .٣

  : األفالم المرورية -٣
رطة وعادة تتبع بكلمة فيلم سينمائي كلمة أجنبية بمعنى شريط وجمعها أش : الفيلم 

 أيضاً كلمة أجنبية بمعنى الخيالة ، وهي من الخيال لكونها فاتحة على وسينما 
الصور المتحركة الخيالية وليست الحقيقية وعرفت الخيالة بأنهـا دار لعـرض األفـالم              

   . )١٢٨، ص  ١٤٠٥الغاليني ، ( والصور المتحركة 
حتوي على مادة مروريـة إرشـادية يمكـن         ي شريط فيديو ي   ه : ف اإلجرائي يلتعرا

  .عرضها على جهاز فيديو وتصبح هذه المادة مرئية ومسموعة من خالل جهاز التلفزيون
  : المجموعة التجريبية -٤

 طالباً سوف يـتم     ٢١ مدينة الرياض  من طالب المرحلة الثانوية في       مجموعة وهي  
  . عليها القبلي والبعدي اإلختبارإجراء 

   : الضابطة المجموعة -٥
سـوف يـتم     طالباً   ٢١مدينة الرياض    من طالب المرحلة الثانوية في       مجموعةوهي  

  . القبلي والبعدي عليها اإلختبارإجراء 
   :الد راسة متغيرات -٦

  .ها فوهي األفالم المرورية التي سبق تعري: المتغير المستقل /  أ
  .دى الطالب وهو الوعي المروري ل: المتغير التابع / ب
وهي الفروقات في الخصائص الديموغرافية لـدى الطـالب         : المتغيرات الثانوية   / ج

  .ة ووقوعهم في المشكالت المرورية اإلجتماعيمثل الحالة االقتصادية و





المبحث األول
يفها ، أنواعها ، أسبابها ، نتائجهاالحوادث المرورية تعر

 
يمكن تعريف الحادث المروري بأنه كل واقعة تنجم عنها وفاة أو إصابة أو خـسارة               

حركتها ، ويدخل   بدون قصد وبسبب المركبات أو حمولتها أثناء        ) تلفيات( في الممتلكات   
  )  .٢١هـ، ص   ١٤١٢،  المطيري(بة على الطريق العامحتراق أثناء حركة المركضمن ذلك حوادث اإل

 للمركبة أو يحدث فيها أثناء سيرها مما ينتج عنـه  ثكما يعر ف أيضاً بأنه كل ما يحد    
إزهاق في  األرواح أو إصابات في األجسام أو خسائر في الممتلكات ويستثني من ذلـك                

 أثناء وقوفها في األماكن     الحوادث المتعمدة حيث تعد من الجرائم وكذلك ما يحدث للسيارة         
  .) هـ١٤٠٣كرم اهللا، ( .المخصصة لوقوفها

"  طبقا لنظام المرور في المملكة العربية السعودية بأنهـا           :عرف الحوادث المرورية  تُ
جميع الحوادث التي ينتج عنها إزهاق لألرواح أو إصابات في األجسام أو خـسائر فـي                

  " .كبة المرإستعمالاألموال أو جميع ذلك من جراء 
الفعل الخاطئ الذي يصدر دون قصد سابق أو عمد         :  بأنها وتعرف الحوادث المرورية  

وينجم عنه ضرر سواء كان وفاة أو إصابة أو خسارة للمتلكات العامة أو الخاصة بسبب               
  ) هـ١٤٢٤جمجوم،   (   المركبة أو  حمولتها أثناء سيرها بالطريق العالمإستخدام

 أو غيـر    صـفةٌ الالإراديـة   ميعها بصفة أساسية وهـي       تتسم ج  الحوادث المرورية و
حتياط أو عدم مراعاة للقـوانين      لرعونة أو عدم اإل   العمدية، وأنها تقع بسبب اإلهمال أو ا      

جميع الحوادث التي تقع علـى أو مـن         ، و واللوائح واألنظمة أو بسبب ظروف الطريق       
 رجال المـرور، أمـا      المركبة وهي في حال سير تعد حوادث مرور يقوم بالتحقيق فيها          

الحوادث التي تقع بسبب أو على المركبة وهي في حالة توقـف سـواء فـي األمـاكن                  
المخصصة لها بالشوارع العامة أو الجراجات أو األحواش أو الـورش أو أي توقـف ال          

ختصاص المرور وكـذلك  إتكون فيه السيارة في حالة سير أو تأهب للسير فإنها ال تدخل    
يق أن الحادث ينطوى على جريمة عمدية فإنه ال يـدخل أيـضا فـي               إذا تبين من التحق   

  ). ١٦٩ ، هـ١٤٠٠السيف،(اختصاص  المرور



كـل  : بأنه  العملية  ويمكن وضع تعريف للحوادث المرورية من خالل تجربة الباحث          
ما يقع على المركبة أثناء سيرها نتيجة لخطأ غير مقصود ينتج عنه تلف في الركبـة أو                 

أو أضرار أخرى كالممتلكات العامة والخاصة أو مستخدمي الطريق مـن            أو وفاة إصابة  
  . جراء الحادث المروري 

  . م حوادث السيارات إلى خمسة أنواع ، علماً بأن لكل نوع حاالت كثيرةيقست
: حوادث الدعس-أ  

  :   سيارة بإنسان ومن حاالت هذا النوعإصطدامأي 
.لمشاة لمن يكون خلفها من ااإلنتباهلسيارة إلى الخلف دون الرجوع با 
. األطفال الذي يندفعون خلف الكرة إلى الشارع حيث تسير السيارات 
.الذين يعبرون الشوارع من غير أماكن العبور أو غير وقت العبور 
  . الذين ينزلون من الحافالت قبل وقوفها 
  

:  سيارة بأخرىإصطدامحوادث -ب 
 السيارات عند تقاطع الطرق، وفي حاالت التجاوز وفي حالة          إصطدام كما في حاالت  

  .توقف السيارة فجأة وفي حاالت السير غير المستقيم بالسيارة 
  

: السيارة بحيوانإصطدام حوادث -ج 
كما في حالة اصطدام السيارة في الحيوانات التي تعبر الطريق ، وغالبـاً مـا تقـع                 

الطرق الخارجية أي الطرق التي تربط بـين المـدن          حوادث االصطدام بالحيوانات على     
يتسبب فيها الجمال وتكون نتائجها جسيمة قد تؤدي إلى هـالك الـسائق             والتي غالباً ما    
  . وتلف المركبة 

  
:حوادث انقالب السيارات أو تدهورها-د 

 كأن يسير السائق بسيارته على الجزء المعبد من الطريق أو قريبا منـه أو ال ينتبـه              
ق إلى حفرة في الطريق أو يكون الطريق زلقاً وال يخفف السائق مـن الـسرعة أو                 السائ



يفاجأ بسائق وهو يسير بسيارته بسرعة فيستعمل المكابح أو يحدث تلف ألحد إطـارات              
  . السيارة

: حوادث تصادم السيارة بأشياء أخرى-ه 
النافع وزمـالؤه،   (  لخ،إ  الشوارع    ة الكهربائية وأرصف  حكالجدار واألشجار وأعمدة المصابي   

١٤١٣ .(  
  

  :   هناك ثالثة عناصر أساسية ال تخرج الحوادث المرورية عن أي منها وهي
  : السائق : أوالً 

       % ٨٥لقد دلت معظم الدراسات على أن العامل البشري في حوادث المرور يزيد على           
وتشير الدراسـات   . صيره أو إهماله أو تجاوز القوانين       وهذا سواء بتق  ) ٤٠ ، ص  ١٤٠٩البيلـي ،    (

إلى أن أي حادث يتسبب فيه السائق يعود إلى واحد أو أكثر من العوامل المتفاعلة التالية                
   .)٢٠٠٤: مقدم ( ،ةحركي، اإلدراك ، سمات الشخصية مثل الغضب والسلوك أو المهارة ال

  : ي ويمكن تلخيص األسباب المتعلقة بالسائق فيما يل
التعب أو اإلجهاد الذي يؤدي بالفرد إلى ضعف قدرته على التحكم الـسليم فـي                )١

  .القيادة مما قد يعرضه للوقوع في أخطاء يترتب عليها وقوع الحوادث
تؤكد البحوث أن نسبة كبيرة من حوادث المرور ترجع أسبابها إلـى            : السرعة   )٢

. جنون السرعة
فسيا ال يستطيع أن يقود السيارة قيـادة        اإلنسان المضطرب ن  : حالة الفرد النفسية   )٣

.سليمة
قيادة السائق للمركبة قبل بلوغه السن القانوني يعد أهـم أسـباب وقـوع              : السن )٤

الحادث المروري وذلك لجهل السائق بأنظمة وقوانين السير وعدم قدرته علـى            
التحكم في القيادة عند تعرضه ألي عارض مفاجئ على الطريق ، كما أن كبـر               

سبب ضعف الـسمع والرؤيـة      بئق أيضاً أحد أسباب الحادث المروري       سن السا 
  .وإصابة السائق بالجهاد الجسمي نتيجة لضعف تحمله القيادة

  ) : هـ ١٤١٠الفيومي ،  (  ،كرهاذوهناك أسباب أخرى 



 ،محاولة إظهار المهارة الخارقة في القيادة فيؤدى ذلك إلى وقوع حوادث المرور            )١
.المسافة في وقت أقل يدل على المهارةاعتقاد البعض أن قطع 

.ع حوادث السياراتوضعف السمع والبصر يؤدى إلى وق )٢
 اإلسـتجابة طول مدة زمن الرجع لدى الفرد أي المدة التي تنقضي بين المثير و             )٣

ستجابة الفرد السريعة للمواقف تؤدي إلى تفادي كثيـر مـن الحـوادث             إألن  
.إلستجابةاوبالطبع هناك فروق بين األفراد في هذه 

للذكاء دور كبير في قدرة الفرد على تفادي حوادث المرور حيـث أن الـذكاء                )٤
مكن صاحبه من سرعة تصرفه بحكمة فـي المواقـف التـي تطلـب              العالي ي  

.تصرفاً سريعاً وخاصة في المواقف المفاجئة
 ةالجهل بإشارات المرور وبمقدار السرعة المسموح بها وعدم ترك مسافات كافي           )٥

 السيارة والسيارة التي تسير أمامه يؤدي ذلك إلـى وقـوع حـوادث              بين قائد 
.السيارات 
يؤدي تفاعلها في التأثير فـي       ،   )هـ  ١٤٢٢المقيس ،   ( ذكرها ،    واجتماعية   ةوهناك عوامل نفسي  

 إرتكـاب  إلىوقيادة صغار السن خصوصاً، ومن ثم تؤدى        ، سلوك قيادة السيارات عموماً   
من أهم العوامل النفسية لدى صغار السن المسببة للحوادث         ولعل   .مختلف أنواع الحوادث  

يقة، والتجاوز بـدون    ضالمرورية هي السرعة الزائدة والتجاوز في المنحنيات والطرق ال        
 اإلشارات، والتسابق مع سيارة أخرى ،       إستعمال اإلشارات، وتغير المسار بدون      إستخدام

  .وريةوقطع اإلشارة الحمراء، وعدم الوعي بالحوادث المر
ويظهر دور المستوى التعليمي لألباء في هذا الجانب، حيث دلت الدراسات علـى أن              

اً للمخالفات من أبناء ذوي المستويات      إرتكاب ،أقل   ةأبناء ذوي المستويات التعليمية المرتفع    
              . المنخفضة، كما يلعب المستوى التعليمي لصغار السن دوراً فاعالً في هذاةالتعليمي

 من قبل علماء النفس في محاولة لتحديد مدى         اًهناك أسباب أخرى نالت اهتماماً مكثف     و
رض ألهم  عإسهامها أو عالقتها بحوادث السيارات وهي الخصائص الشخصية وفيما يلي           

  : هذه الخصائص 
  :ـ الغضب والعدوان ١

فـرد   وأن حالـة ال    ،يعد أهم السمات المزاجية للشخصية ارتباط بالحوادث المرورية       
االنفعالية أكثر الظروف التي تهيئه للتورط في حادثة وأكثرها أيضاً لتقليل فـرص هـذا               

  . التورط 



طون وخـائفون أو    ب  فنادراً ما تقع حادثة والعمال سعداء وإن تقع الحوادث وهم مح          
  . تشغلهم هموم المعيشة ومشاكل األسرة

مرتكبي الحوادث  أن  راسات    وقد نالت هذه الصفة اهتماماً مبكراً ، حيث أشارت الد         
   . ) ٦٧ ، صهـ١٤٠٨ السيف ، ،النافع (المرورية أكثر عدواناً من غيرهم 

وقد يكون  .  في السلوك الذي يقوم به الفرد ضد اآلخرين          يالعدوانالسلوك     ويتمثل  
والعـدوان  . هذا السلوك مادياً كالضرب أو التخريب أو معنوياً كالسب والشتم واإلهانـة             

لسمات الشخصية الموجودة لدى كل الناس إلى أنهم يختلفـون عـن بعـضهم              سمة من ا  
ولقد أصبح العدوان في الطريق أو ما أصبح يصطلح عليه غـضب            . البعض في الدرجة    

 مـن الموضـوعات التـي تـشغل المجتمعـات المعاصـرة       الطريـق  
ـ             ة إلـى    وذلك لما يؤدي إليه من حوادث تتراوح من حـوادث مروري

  . حوادث عنف تصل إلى حد القتل 
ستثارته بسهولة كمـا تكـون ردود       إ إذ يمكن    اإلستثارة إن الشخص العدواني سريع     

والشخص العدواني كثيـر الحـساسية      . أفعاله سريعة ودون روية أو تفكير في العواقب         
ـ     ،للعوامل المحبطة وأقل صبراً وتحمالً لها منه       ة فـي   فإن أي عامل من العوامل المحبط

 أو الـتهجم    اإلندفاعيةالطريق تستثير غضبه ومن ثمة التصرف بشكل عدواني كالسياقة          
على سائقين آخرين أو الزيادة المفرطة في السرعة وغير ذلك من السلوكيات المتهـورة              

ومن العوامـل المثيـرة للغـضب فـي     .  الحادث   إرتكابوالمخاطرة التي تؤدي به إلى      
  : الطريق 

فسح المجال للتجاوزالسير ببطء وعدم  )١
.  المنبه بشكل مزعج إستعمال )٢
.  األولوية في المرور لى عاإلعتداء )٣
.  األولوية في الوقوف لى عاإلعتداء )٤
. التسابق في المرور  )٥
.  األضواء العالية بالليل إستعمال )٦
.  من مسار إلى آخر بصورة مفاجئة وخطيرة اإلنتقال )٧
.  اإلشارات عند الدوران إستعمالعدم  )٨



. الوقوف في وسط الطريق والتحدث إلى اآلخرين  )٩
  .  مباالة نسد الطريق بدو )١٠
  . يماءات بذيئة إ )١١
  . السب والشتم  )١٢
. )  مقدم ، مرجع سابق(  . اإلزدحام )١٣
  

  :ـ البحث عن اإلثارة ٢
ومن السمات األخرى المميزة لمرتكبي حوادث المرور البحث عن اإلثـارة والثقـة             

وتعتبر خاصية البحث عن اإلثارة من الخصائص التي يتميز          بالنفس واالنبساط والعصبية  
وتتمثل هذه الخاصية   . بها كل األفراد غير أنهم يختلفون عن بعضهم البعض في الدرجة            

في الرغبة في القيام بالسلوكيات والنشاطات الجديدة والمثيرة بما فيها النشاطات الخطرة            
فقـد  . لمثيـرة   وهم يقومون بالـسلوكيات ا    وغير العادية نتيجة للمتعة التي يشعرون بها        

منهم يقولـون أن الـسرعة فـي        % ٢٠ستفتاءات على السائقين أن     أشارت نتيجة أحد اإل   
كتراثاً بالعواقـب   إويتميز الباحثون عن اإلثارة بأنهم أقل       . الطرق العامة تجلب لهم المتعة    

ن المخاطر الناجمة عن وقد يدركو. كتراثاً باآلخرين إالناجمة عن تصرفاتهم المثيرة وأقل 
عتقـادهم  إ أنهم يختلفون عنهم فـي       سلوكهم بنفس الدرجة التي يدركها بها األقل أثارة إال        

   والشباب وقد وجدت هذه الخاصية عند المراهقين. أنهم يستطيعون التحكم في الخطر 
  

 ويالحظ أن هناك عالقة بين البحث عن اإلثارة والمخـاطرة           أكثر مما هي عند الكبار    
  . السياقة في

إلى أن ارتباط سمة البحث عن اإلثارة بـالحوادث المروريـة           )  ( لونرويشير  
فإذا كان القيام بسلوك مثير تنجم عنـه متعـة ومـشاعر            . يعود إلى كون النشاط معزز      

منه فإذا كان القيام بمناورة     . إيجابية ، فإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تكرار السلوك            
إال أن  . اقة يجلب المتعة للفرد فإنه من المحتمل أن يقوم بتكرار ذلك مراراً             مثيرة في السي  

  ) ٩مقدم ، مرجع سابق ، ص (.فشل السلوك قد يؤدي إلى تخفيض مستوى المخاطرة 
 أو  اإلجتمـاعي  و ي حوادث السيارات بسمات سوء التوافق النفس      أتسمتوجه عام    وب

   . )هـ١٤٠٨النافع والسيف ، (بالسمات السلبية للشخصية 



صاحب المرحلة األولى لتعلم القيادة ي اًأن سلوك) (  ويشير سوماال 
وخاصة لدى صغار السن الذين تبرز لديهم الثقة الزائدة في بداية تعلمهم لبعض مهارات              

  . القيادة األساسية 
ما تفقـد     ولكن هذه الظواهر تتالشى رويداً رويداً بعد الخمسين كيلو متر األولى حين           

  . ستعراض والبحث عن اإلثارةالسيارة دورها كوسيلة إلشباع الرغبة في اإل
  

   :ـ المخاطرة ٣
.  والميـل للمخـاطرة      ،اإلندفاعية،اجية المميزة لمتركبي الحوادث     زومن السمات الم  

سلوك لم يتم تقويم ثباتها أو الخصائص السابقة المؤديـة          أنماط  حيث تساهمان في إصدار     
  . إليها 
 اإلندفاعيـة  هذا فضالً عن العالقة القائمة أصالً بين العدوان من ناحية وكـالً مـن         

 إرتكـاب  المخاطرة من العوامـل الهامـة فـي          دوالميل للمخاطرة من ناحية أخرى وتع     
وإذا كان اتخاذ المخاطرة موجود لدى كل األفراد إال أنه أكثر اقتراناً بالشباب             . الحوادث  

الذاتي للمخاطرة يؤثر على الطريقة التي يقود بهـا الـشخص           إن اإلدراك   . عن غيرهم   
والمخاطرة في السياقة تعني أي فعل أو سلوك أو حركة قد يؤدي القيام بها إلى               . سيارته  
  : ومن أنواع المخاطرات على سبيل المثال وليس الحصر .  حادث إرتكاب

  
. السرعة المفرطة  )١
. اإلنحراف ية بسرعة أعلى مما تسمح به زاواإلنحراف قطع  )٢
. الدوران بشكل مفاجئ تحت سرعة عالية  )٣
 . يناإلتجاهالتجاوز في منعرج الطريق ذي  )٤
. تجاهين إالتجاوز في طريق ضيق وذي  )٥
. السير قريباً من السيارة األمامية  )٦
. ترك وقت قصير للضغط على المكابح  )٧
. تجاوز اإلشارة الحمراء  )٨
. وية تجاوز مفترق الطرق دون اعتبار لألول )٩



. سوء التقدير للخطر المرتقب نتيجة ربما لعدم وجود خبرة سابقة  )١٠
 فالشخص قد يتخذ قراراً بزيادة السرعة لغرض الوصول في          ،المخاطرة  عائد   )١١

.  حادث إرتكابوقت معين ، وهو يعتقد طبعاً أن المخاطرة ال تؤدي به إلى 
رة أو فـي تجـاوز      الثقة المبالغ فيها في قدرة الشخص على التحكم في الـسيا           )١٢
. الخطر 
   . )مقدم ، مرجع سابق (  الحصول على تقدير وإعجاب اآلخرين )١٣

  :ـ القلق ٤
يعتبر القلق نزعة في الشخص تجعله يدرك بعض المواقف على إنها تـشكل خطـراً             

ومن أعراضـه التـوتر وارتفـاع       . عليه أو أنها تتجسد في رد فعل الفرد تجاه المواقف           
: وهناك عدة عوامل يمكن أن تستثير القلق منهـا        . لعصبية والخفقان    وا اإلستثارةمستوى  

، اإلزدحامالغضب ، نقص القدرة على التحكم في الكفاءة الذاتية ، كثرة األعباء قلة النوم ،              
وقـد وجـد   . الضغط النفسي وزيادة مستوى الكافيين في الدم 

مرتفعة في الـضغط العـاطفي النـاجم عـن      أن األفراد الذين كانت درجاتهم )
.األحداث الهامة في حياتهم كانوا أكثر ارتباطاً للحوادث 

إن أحداث الحياة التي تتطلـب  ) (وقد وجد ما ير وتريت 
إعادة توافق نفسي أو الضغوط األكاديمية أو الصعوبات المالية ، كانت موجـودة لـدى               

 الحوادث أكثر من المجموعـة      رتكاب عشر شهراً السابقة إل    تيثنمرتكبي الحوادث في اإل   
  . الضابطة التي لم يرتكب أفرادها الحوادث 

أن السائقين الذين مـروا   ) ١٩٦٩( وقد ناقش برنر وسليزر 
 حوادث مرورية مميتة باحتمال مقداره رتكابجتماعية حديثة معرضون إل  إبخبرة ضغوط   

  . حتمال المماثل للسائقين اآلخرين الذين لم يمروا بهذه الضغوط خمسة أضعاف اال
من % ٨٠ على سبيل المثال أن  ووجد فنش وسمث 

سائقاً قتلوا في حوادث السيارات قد مروا بخبرات ضاغطة جوهرية خالل األربع            % ٢٥
 الـسائدة تـدور حـول       هم الحوادث وكانت الـضغوط    رتكابوالعشرون ساعة السابقة إل   

  . الصعوبات المالية والمهنية فضالً عن الصراع مع األشخاص اآلخرين 



  وتبين في دراسات أخرى أن المبحوثين الذين لديهم منسوبات مرتفعة من حـاالت             
القلق والعدوان كي يقاس بقائمة صفات المزاج قد أظهروا أداء ضعيفاً في مهام محاكـاة               

 مقارنة بالمبحوثين اآلخرين الذين كشفوا عن مستويات القيادة 
  . ) مقدم ، مرجع سابق(منخفضة من هذه الحاالت االنفعالية 

  

  : السيارة : ثانياً 
 الحوادث المرورية، خاصة إذا أهملت صيانتها ولـم         من عناصر وهي العنصر الثاني    

 األمن والـسالمة بـداخلها      يتم الكشف الدوري عليها بصورة منتظمة، أو لم تكن وسائل         
   .)هـ١٤٢٤الحافظ، (   كافية

ع الحوادث المروية، فعدم    و    فحالة السيارة المستخدمة قد تكون عامالً رئيساً في وق        
سالمة أجزاء من السيارة مثل اإلطارات أو المكابح أو التوازن أو اإلضاءة وعدم تـوفر               

ـ   أ كماة، و وسائل األمان والسالمة فيها مثل الوسائد الهوائي        الـسيارة أو  لن حداثـة مودي
ولة ؤقدرتها ، تدفع بالشباب إلى التهور بالقيادة والمجازفة، من هنا  سعت الجهات المـس              

لفحص الفنـي   بـا  إلى إلزام قائدي المركبات      توالمعنية في التحقيق في حوادث المركبا     
  .هاإستخدامالدوري السنوي بصورة تكفل السالمة لسائقي المركبة عند 

مكن لحالة السيارة أن تسبب مثل هذا الحادث إذا كانت عجالتها متشققة أو ممسوحة              يو
مخروقـاً،  ) الـشكمان (  ، وإذا كان المقود مختل التوازن وإذا كان العادم           اإلنزالقتسهل  

  . وإذا كانت المكابح غير سليمة، أو المنبه معطالً عن العمل، إلى هنالك من عيوب
حال وقوع حادث أنقالب نتيجة ألي من العيوب؟ طبعـاً ال، الن             السيارة في    تالمولكن هل   

على السائق أن ال يسوق سيارة تكون معطلة المكابح أو المقود أو معطلـة األنـوار لـيالً، أو                   
  . معطلة المنبه
يكتشف هذه العيوب ويقوم بإصالحها فوراً حتى يتجنب ما قد تجره عليه من              عليه أن 

  ). ٦٥هـ ، ص١٤١٥جوزيف، ( . أخطار
  

  : الطريق : ثالثاً 
إن وجود أي من األمور التالية، يجعل من الطريق خطراً حقيقيا على أمن وسـالمة               

  : المرور، ومن ثم وقوع الحوادث
  .وجود عيوب فنية وهندسية في تصميم المنحنيات )١



.عدم كفاية مسافة  الرؤية )٢
 أو لعدم جودة تكاثر الحفر، أو التصدعات في سطح الطريق نتيجة عوامل التعرية، )٣

.خلطة الرصيف
. سطح الطريق األملس أو الزلق )٤
.وجود مواقف السيارات الجانبية على طريق به حركة مرورية كثيفة )٥
. تصميم مداخل ومخارج الطرق الجانبية في مواقع غير مناسبة للطريق الرئيسية )٦
. تساعه غير كاف لتدفق الحركة المروريةاعرض المسار أو  )٧
.ميم أكتاف للطريق ، خاصة على الطرق السريعةعدم العناية بتص )٨
.ةالحيوانات السائب )٩

.الرمال المتحركة )١٠
  .أثنــاء الــصيانة الــنقص فــي متطلبــات الــسالمة فــي منــاطق العمــل )١١

). هـ١٤٢٤  مرجع سابق ،الحافظ ،(    
تعد يتضح أن تصميم الطرق السريعة التي تربط بين المدن، أو الشوارع داخل المدن              

 تؤدي إلى إختالل توازن السيارة وبشكل عام عدم          فوجود الحفر التي     لحادثأهم أسباب ا  
  . مطابقة هندسة الطريق للمواصفات الهندسية الصحيحة

وتراكم الرمال على الطرق السريعة يعد من األسباب التي تؤدي إلى انزالق المركبة             
  . اثناء سيرها وخروجها عن الطريق وانقالبها

 حماية من الحيوانات، وعدم وجود لوحات تحذيرية تحـدد           عدم وجود حواجز   كما أن 
مناطق عبور هذه الحيوانات يعتبر عامالً مسبباً للحوادث أيضاً، كما  أن لرجال المـرور               
دور كبير في  أنسيابية الطرق عند وقوع حادث مروري، أو توقف حركـة الـسير ألي                 

لمروري من زجاج وبترول     كل ما يتعلق في مخلفات الحادث ا       ةسبب من األسباب، وأزال   
    . نسيابية على الطريقكفيل بتوفير هذه اإل

  : ـ نتائج الحوادث المرورية ٤
في دراسات وتقارير منظمة الصحة العالمية وعبر منشوراتها اإلعالمية المختلفة التي        

جمـع  أناقشت موضوع الخسائر البشرية والمادية لحوادث السيارات فـي دول العـالم،             
فات والكوارث وأنها أشبه بالوبـاء      عتبار حوادث الطرق من األ    أهتمين على   الخبراء والم 



م مثالً بلغ مجمـوع     ١٩٧٩ في عام    هالعالمي، حيث أن اإلحصائيات الرسمية تشير إلى أن       
ضحايا حوادث المرور  في العالم ربع مليون حالة وفاة وأن هذا العدد أخذ يـزداد فـي                  

لة حرب دائمة بين التكنولوجيا وبقاء اإلنـسان،        السنوات الالحقة وبشكل مخيف ويمثل حا     
كما وصل في ذلك العام مجموع الخسائر االقتصادية لدول العالم إلى ثالث آالف مليـون               

   . )م١٩٩٨الحاج ، (. دوالر سنوياً
أن مشكلة السير في جميع بلدان العالم ذات نتائج واحدة وتأثيراتها متشابهة ومعانـاة              

ة أيضا وحجم الضغوط على جهات المرور في متابعتها والحـد           الناس تكاد تكون متشابه   
حتمال أطرد وبما يفوق    ضمنها أيضا ذات وجه واحد، وخسائر حوادث السير في تزايد م          

األجهزة المعنية بها، والبلدان المعنية بهموم  التنمية والبناء تجد في تلك المشكلة ونتائجها              
الحياة ولكل اإلمكانيات المادية والبشرية ومن      معوقاً لها، فهي بحاجة إلى كل جهد ينبض ب        

  قتصاد في العديد من دول العالم وخاصة الدول النامية مرتبط الواضح أن نمو اإل
ها إلى حد كبير، ومن أجل أن يتحقق ذلك الهدف ال بـديل             إستخدامبالمركبات وحسن   

هذا النزيف  ستئصال جذورها لوضع حد ل    إعن تكاتف الجهود الواعية لمواجهة المشكلة و      
  .المستمر في األرواح واألموال

والتـي  " السيطرة على أخطاء التقنيـات      " وأشار تقرير قدم إلى ندوة علمية بعنوان        
 فـي   واالختـصاصين  شخص منهم األطباء     ١٥٠م وحضرها   ١٩٨٧عقدت بباريس عام    

ولين فـي الـشركات     ؤجتماع باإلضافة إلى بعض المس    األمن المدني، وعلماء النفس واإل    
يا في العالم خالل الفتـرة     امن الضح % ٩٠لصناعية، إلى أن حوادث السيارات أدت إلى        ا

من الـضحايا، والنقـل     %٥م ، فيما أدت الكوارث الطبيعية إلى        ١٩٨٦ -١٩٨٤ما بين   
المحمـادي،  ( %١والمنشآت الصناعية وأخطار الحياة العادية أقل مـن       ،% ٤الجماعي أقل من  

  .) ٣٦٧ ، ص ٣٦٠ ص١٤٠٨
أن حوادث السيارات تتسبب في إزهاق روح واحدة كـل          ) م١٩٧٠(ريس،  وأوضح ال 

  .دقائق٣
 ٥٠٠٠٠كما بلغ متوسط عدد الوفيات الناجمة من حوادث المرور مـا يقـرب مـن                

 تلحـق بهـم      في الواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى مليون شـخصٍ         شخصا سنوياً 
  .) م ١٩٨٩أضواء علي السالمة، (   خطيرة،إصاباتٍ



من الوفيات بـين الـشبان والـشابات    % ٦٠ وجد أن حوادث السير مسؤولة عن        كما
كـان يواجهـه الـشباب والـشابات فـي          اذلك أن م  . ويعزو ذلك إلى تطورات العصر      

العشرينيات أو الثالثينات، من العمر يواجهه حالياً الشباب والشابات في العاشـرة مـن              
  ).هـ ١٤٠٨لولو، ( أعمارهم 

 قتيالً  )٦٠١٠( قد بلغ    ١٩٨٠ى حوادث المرور في بريطانيا عام       كما وجد أن عدد قتل    
م ،مع أن عدد السيارات يساوي ثالثة أمثال ما كان          ١١٥٨وهو أدني  رقم سجل منذ عام        

  . ) هـ١٤٠٣كرم اهللا ، ( .م١٩٥٨عليه في عام 
 م كان عـدد القتلـى     ١٩٨٠    وبنفس السبب في المملكة العربية السعودية في عام         

 لكل  ٤حيث كان معدل قتلى حوادث المرور في المملكة العربية السعودية           تيالً  ق )٢٧٣١(
 فرق كبيـر يـدل      و وه ،١٠,٠٠٠ لكل   ١ من السكان وبلغ المعدل في بريطانيا        ١٠,٠٠٠

   . )هـ١٤٠٨ ، الصالح(. داللة وأضحة على خطورة تلك الحوادث في دولة نامية
حادثاً )٢٥١٤٢٤(م  وصلت إلى     ١٩٨٥كما وجد أن حوادث الطرق في بريطانيا لعام         

 )٣٢٠٨١٩( ، مليون سيارة وكان من نتـائج تلـك الحـوادث          ٢١٠٠٠,٠٠٠بالنسبة لـ   
حادثـاً،  ١١,٩٧ سـيارة    ١٠٠٠ قتيالً، حيث كانت نسبة الحوادث لكل        )٥٣٤١(جريحاً و 

 وعند مقارنة ذلك بالمملكة العربية السعودية فـي         ٠,٢٥ والقتلى   ١٥,٢٨ونسبة الجرحى   
 ،٥,٠٠٥ ونسبة الجرحـى       ،٧,٠٠ سيارة   ١٠٠٠ه نجد أن نسبة الحوادث لكل       العام نفس 

 ويالحظ من هذه األرقام أن نسبة الحوادث والجرحى فـي بريطانيـا             ،٠,٨ونسبة القتلى   
أعلى منها في المملكة العربية السعودية ولكن نسبة القتلى في المملكة العربية الـسعودية              

   .) ١٤٢٤ ، لسليمانيا( . أعلى منها بصورة كبيرة من بريطانيا
وأشار تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية إلى أن حوادث السير في فرنسا أدت خالل عام 

 فرداً وتعد هذه النسبة أقل نسبة تسجلها حوادث الطرق فـي            )٩٩٠٨(م  إلى قتل     ١٩٨٧
  . م١٩٦١فرنسا منذ عام 

نـسا مـن جـراء      كما أوضح التقرير أن عدد اإلصابات الخطيرة التي حدثت في فر          
م وصل إلـى    ١٩٨٧نهاية أكتوبر   إلى  م  ١٩٨٦حوادث الطرق في الفترة ما بين نوفمبر        

 إصـابة   )١٧٩٥٠٠( إصابات خطيرة، كما بلغ عدد اإلصابات الخفيفة المتنوعة          ٥٨٢٠٦
  .) هـ١٤٠٨الحمادي ، (في عدة حوادث سير مختلفة 



معهد أبحاث الطـرق    ، رئيس قسم السالمة على الطرق ب      )١٤١٥(ين ،   كما أشار سار  
المركزي بالهند إلى أن اإلحصائيات تشير إلى أن شخصاً في المتوسط يلقى مصرعه في              

  .حوادث الطرق كل ثمانية دقائق ونصف  وأن حادثاً مرورياً يقع كل دقيقة في الهند
 إلى أن عدد الحوادث المروريـة       ،)هـ  ١٤٠٩(،  ) المشني  ( وأشار محمود سالمة    

األردن :  فـي بعـض الـدول العربيـة كانـت كمـا يلـي              ١٩٨٠التي حدثت في عام     
 ٨٦٤٩قطـر   و حادثاً،   ٥٧٠٢حادثاً ، البحرين    ٢٥٦٩٦حادثاً، اإلمارات العربية    ١٢٤٣٣

  .حادثاً ٥٤٣٩ حادثاً ، وسلطنة عمان  ٤٢٤٣١حادثاً ، الكويت ٣٣٥٤٧حادثاً ، العراق 
 وفـي األردن بلـغ   . حالة وفاة  ٧٤٣٧وأدت هذه الحوادث المرورية في مجملها إلى        

 حادثا وكان من نتائج تلك الحـوادث        ١٥٨٨٤م،  ١٩٨٧عدد الحوادث المرورية في عام      
م فقد بلغ عـدد الحـوادث المروريـة         ١٩٩١ قتيالً ، أما في عام       ٣٩٣ جريحاً و  ٨٩٥٦

  .)١٩٩٢اللجنة األردنية لإلعداد لليوم العالمي لسنة ، (  قتيال٣٧٩ جريحا، ١٠١٢٦ حادثا نتج عنها ١٨٧٥٦
في تقريرها العام عن حوادث المرور      ) م١٩٩٤(كما أشارت دائرة المرور الكويتية،      

 ١٩٦٧٢م إلى أن عدد الحوادث المرورية وصـل إلـى           ١٩٩٣التي حصلت خالل عام     
  .  قتيال٢٨٨ً جريحا، ١١٣٦حادثا نتج عنها 

 ،مصابين وال ،أما في المملكة العربية السعودية فإن الجدول التالي يبين أعداد الحوادث          
  .وهو من إعداد الباحث والمتوفين التي تم رصدها للسنوات الماضية 

    )  )  ) ١١١( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
   عدد الحوادث والمصابين والمتوفيين في المملكة للسنوات الماضية عدد الحوادث والمصابين والمتوفيين في المملكة للسنوات الماضية عدد الحوادث والمصابين والمتوفيين في المملكة للسنوات الماضية 

   عدد المتوفينعدد المتوفينعدد المتوفين   عدد المصابينعدد المصابينعدد المصابين   عدد الحوادثعدد الحوادثعدد الحوادث   السنةالسنةالسنة
٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨   ٣٢٣٦١٣٢٣٦١٣٢٣٦١   ٢٦٧٧٧٢٢٦٧٧٧٢٢٦٧٧٧٢   ١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠   
٤٤١٩٤٤١٩٤٤١٩   ٢٨٩٩٨٢٨٩٩٨٢٨٩٩٨   ٢٨٠٤٠١٢٨٠٤٠١٢٨٠٤٠١   ١٤٢١١٤٢١١٤٢١   
٣٩١٣٣٩١٣٣٩١٣   ٢٨٣٧٢٨٣٧٢٨٣٧٩٩٩   ٣٠٥٦٤٩٣٠٥٦٤٩٣٠٥٦٤٩   ١٤٢٢١٤٢٢١٤٢٢   
٤١٦١٤١٦١٤١٦١   ٢٨٣٧٢٢٨٣٧٢٢٨٣٧٢   ٢٢٣٨١٦٢٢٣٨١٦٢٢٣٨١٦   ١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣   
٤٢٩٣٤٢٩٣٤٢٩٣   ٣٠٤٣٩٣٠٤٣٩٣٠٤٣٩   ٢٦١٨٧٢٢٦١٨٧٢٢٦١٨٧٢   ١٤٢٤١٤٢٤١٤٢٤   

  اإلدارة العامة للمرور ، الرياض : المصدر 
قتـصادية  وتتثمل خطورة حوادث المرور في أنها تؤثر بشكل كبير على النواحي اإل           

تكمن خطورة الحوادث المرورية علـى      . ة والنفسية للفرد واألسرة والمجتمع    اإلجتماعيو



قتصادية في أنها تسبب خسائر مادية جسيمة في ممتلكات األفراد والمجتمع عن            الناحية اال 
طريق أتالف السيارة أو المركبة أو حدوث بعض األضرار التي تتطلب تكـاليف ماليـة               
ألصالحها ، كما أنه يحدث في بعض األحيان أن تسبب السيارة أو المركبة في تلـف أو                 

ي يمتلكها المجتمع بطبيعة الحـال ممـا يكلـف           إلحاق الضرر لبعض المنشات العامة الت     
 .الدولة مبالغ طائلة إلعادة إصالح آو ترميم ما تسببه الحوادث المرورية مـن خـسائر                

وعند تعرض السائق ومن معه إلى اإلصابات البدنية والتي قد تصل إلى عجز جـسماني               
اقتـصاد الدولـة،    تهم وقدرتهم على اإلنتاج في زيادة       ءمؤقت أو مستمر يقلل هذا من كفا      

وهذا يحمل الدول أيضا مصاريف وتكاليف العالج وبذلك تكون الخسائر شاملة من حيث             
 إذا  ما    ويزداد الحال سوءاً  . القوة اإلنتاجية وزيادة التكاليف  واألعباء الطبية على الدولة          

كان نتيجة الحادث المروري هو وفاة أحد األفراد فإن  الدولة بذلك تفقـد مـصدراً مـن                  
   .مصادر قوتها اإلنتاجية

واستناداً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية ، فإن العالم يفقد مـن جـراء حـوادث                
 ثانية تقريباً،وهذا المعـدل     ٥٠ ، أي بمعدل وفاة كل       آلف شخص سنوياً  ٧٠٠الطرق نحو   

 مليون إصابة ،    ١٥من النسبة الكلية للوفيات، إضافة إلى ما يقارب إلى          % ٥,٢يمثل نحو   
، عدد ضحايا حوادث الطرق في       أحصي  د، وق ي بمعدل  إصابة واحدة كل ثانيتين تقريباً       أ

العالم خالل العقود األخيرة، فكانت أكبر بكثير من مجموع قتلى وجرحى الحروب التـي              
% ١قتصادية السنوية لحوادث الطرق بما يعـادل         في نفس الفترة وتقدر التكلفة اإل      وقعت
  ). هـ١٤٢٤الناصر، (. العالمي من إجمالي الناتج% ٢إلى 

  وفي دراسة أمريكية، ظهرت نتائجها مؤخراً أن المتوسط السنوي  لعدد القتلى مـن              
وهذا يعنى وفاة   .  ألف ٥٠جراء الحوادث المرورية على الطرق األمريكية يصل إلى نحو          

 مليـون   ١,٥ يوماً، بينما المتوسط السنوي تعداد المـصابين يقـارب            شخصاً ١٢٥نحو  
قتصادي السنوي الـذي ال      شخصاً كل يوم أما متوسط الفاقد اإل       ٤٦٥٠ص ، أي نحو     شخ

والمملكة .  بليون دوالر  ٥٠يمكن تعويضه  من جراء هذه الحوادث المرورية فيقدر نحو           
 العربية السعودية تأتي في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي األكثر تضرراً            

الف ٣٠  عن    دمملكة خالل العشر سنوات األخيرة ما يزي      فقد فقدت ال  من حوادث المرور    



 ألـف   ٣٠٠ أصيب من جراء هذه الحوادث ما يزيد عـن           اقتيل في حوادث الطرق، بينم    
  .) ٥١، ص  الحافظ ، مرجع سابق( شخص 

 واإلصابات خاصة   توثبت أن حوادث المرور في المملكة تعد السبب الرئيسي للوفيا         
   .)هـ ١٤١٤ة والشريف ، بيقالر( بين السائقين من الشباب 

كما أكدت الدراسات أن ما تسببه حوادث المرور من أضرار على اقتصاد المجتمـع              
 بليون ريال سـنوياً     ٢١السعودي كبيرة جداً، إذا قدر أن المملكة تفقد في المتوسط حوالي            

  . )هـ ١٤٢١مجلة دراسات الخليج،(نتيجة لحوادث المرور
  

    : ادث المرور في األتييمكن تلخيص عناصر تكاليف حو
  :تكلفة اإلصابات البشرية : أوال

 السائق والركاب، واألشخاص اآلخرين سواء ركاب  وسائل نقل أخرى محل            ة أصاب
  .الحادث أو مشاة أو غيرهم ممن يكونوا متواجدين في مكان الحادث

ويمكن تقدير تكلفة عالج المصابين سواء المدفوعة في مستشفيات خاصة أو كعـالج             
  .بالمنزل أو تلك المقدرة كعالج في مستشفيات عامة يتحمل تكلفتها المجتمع بشكل عام

كما أن تقدير الوقت الضائع للعالج أو النقاهة  حيث ال يمكنهم مباشرة عملهم سـواء                
  .كلياً أو جزئياً

كما أنه قد تؤثر  فترة العالج على مستوى أدائهم ومن ثم قدرتهم على الكسب لفتـرة                 
  . من الوقت

ن الخسارة تكون كبيرة من خالل تقـدير فـرص          إكذلك إذا نتج عن الحادث وفيات ف      
تقدمه في العمل ومن ثم فرص الكسب الذي يعود على آسرته أو يضيف للثروة القوميـة                

  .ورفاهية المجتمع بصفة عامة
   :تلف المركبات أو الممتلكات:  ثانياً

 ةرشـادي إ التأمين عـادة أسـس       ويمكن حسابها بشكل أقرب إلى الدقة ولدى شركات       
 ما يؤدي ليس فقط إلعادة      لتقدير التلف الناتج فعالً نتيجة للحادث حيث آن اإلصالح كثيراً         

ـ يعنى  )  هدم نتيجة لحادث   –إعادة بناء حائط متهالك     (  بل تجديداً كامالً له      ه لحال ءالشي
نسبة لألجـزاء    بل إضافة عمر أفتراضى جديد لألصل ونفس الشي بال         هليس أعادته لحال  

  .التالفة من السيارة المصابة ، على سبيل المثال



    :ةاإلجتماعيالتكلفة : ثالثاً
وهي من أصعب عناصر تكلفة حوادث المرور وذلك  لتوقف حركة المرور أو إعاقة              

 في منطقة حساسة من وسـط       معينةفتوقف المرور لفترة    . من الوقت  معينةإنسانية لفترة   
  .يةحدى الشوارع الفرعية في ضاحية نائإه عن توقفه في المدينة تختلف تكلفت

بل أن توقفه في أحد أيام العمل تختلف أثاره عن توقفه خالل عطلة نهاية األسبوع أو                
ن تكلفة التوقف  تخلتف حسب وقت حدوث الحادث         إوأكثر من هذا ف    .اإلجازات الرسمية   

يكون في وقت بدايـة يـوم       المروري، كما إذا وقع خالل ساعات التزاحم خاصة عندما          
وحـوادث  ،  نتظام وصول العاملين لعملهم في التوقيت المحدد        أالعمل وهو ما يؤثر على      

الطرق أحد مسببات اإلعاقة في الحياة المعاصرة، فنسبة من المتورطين فيهـا ينتهـون              
بإعاقات تتراوح بين مؤقتة ومستديمة تمنعهم من التمتع بحياة طبيعية، وتكشف إحصاءات            

 عن خمسة عـشر مليـون شـخص         ليق الأن هناك ما    ) ( ظمة الصحة العالمية  من
الغامـدي ،   (  .يصابون في حوادث مرورية وان نحو سبعمائة آلف يلقون حتفهم فيها سـنوياً            

  ) .هـ ١٤٢١
رتجاج الدماغ هي أكثر أسـباب      أوتفيد اإلحصاءات الدولية إلى أن إصابات الرأس و       

 ١٠٠ويتعـرض حـوالي     ) ١٠٠,٠٠٠:٧( وتبلغ حـوالي    الوفاة من الحوادث المرورية     
إصاباتهم بسيطة و   % ٨٠صابات الرأس منهم     إل شخص بين كل مائة ألف شخص سنوياً      

من حاالت بتر األطراف العلوية هي نتيجة  % ٧٥وقد وجد أن    . إصابات متوسطة %  ٢٠
أما  ،   معا٤٥ -١٥للحوادث المرورية ويحدث معظمها لدى الرجال في الفئة العمرية بين           

حاالت البتر في األطراف السفلية فإن الحوادث تعتبر الـسبب الثـاني بعـد األمـراض                
مـن جميـع    % ٢٠ بسبب الحـوادث     ةوتبلغ نسبة البتر في األطراف السفلي      ،   كالسكري

أما حاالت الكسور فإن الحوادث المرورية ينـتج         ،   ١ : ٧,٢حاالت البتر ونسبة الرجال     
 ،  ن بين السكان ونـصفها بـسبب الحـوادث المروريـة          م% ٢عنها ما  نسبته حوالي      

) الضغوط النفسية ما بعد الحـوادث     (ويتعرض معظم األشخاص لضغوط نفسية وتسمى       
كتئاب،  ويحصل ذلك عند حـوالي       والنسيان والخوف مما يؤدي إلى اإل     وتتمثل في القلق    

طبع علـى   من األشخاص الذين تعرضوا للحوادث المرورية ، ويؤثر ذلك سلباً بال          % ١١
  ) هـ١٤٢٤الجديد ، مرجع سابق، (  سلوكيات المصاب وإنتاجيته في المجتمع



  المبحث الثاني
  المخالفات المرورية ، تعريفها ، أنواعها ، أسبابها ، نتائجها

  :  تعريف المخالفة المرورية -١
  :المخالفة  

ة  جنائياً في حاالت اإلباح    مسؤول هي سلوك إرادي غير مشروع يصدر من شخص         
. ) م١٩٦١عبد الملك ، (  والعدوان على المال أو المصلحة أو الحق المحمي بجزاء جنائي

  :المخالفات المرورية  
 مخالفـات أخـرى مـن المخالفـات         إرتكاب هي عدم تقيد السائق بأنظمة المرور و      

. )هـ١٤٢٣ ، السديس(المرورية المدرجة بجدول نقاط المخالفات المرورية
بأنها الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين ، عقوبـة          "  : فةوهناك تعريف للمخال  

  . )١٤١٨القحطاني والمقبل ، (" الغرامة ، أو عقوبة الحبس 
        "   أي مخالفـة ألحكـام هـذا النظـام          : "  بأنهـا    وعرفها نظام المـرور الـسعودي     

. ) ١٣٩١ ، ١٧٣نظام المرور السعودي مادة (
  . السعودي عريف المخالفة المرورية كما عرفها نظام المرور   ونحن نميل إلى ت

  : ـ أنواع المخالفات المرورية ٢
  تنقسم المخالفات المرورية في النظام السعودي إلى نوعين سـيتم اإلشـارة إليهمـا              

   .) ٤٩هـ ، مادة ١٣٩١نظام المرور ، (بإيجاز فيما يلي 
  : المرورية المخالفات المتعلقة بالسالمة : النوع األول 

   وهي تلك المخالفات التي تهدد عند اقترافها سـالمة األفـراد أو ممتلكـاتهم ، أو                
الممتلكات العامة ، ومنها مخالفات القواعد الخاصة بتنظيم السير كعدم االلتـزام بالحـد              

وغيرها  .. اإلتجاهاألقصى للسرعة ، أو عدم التقيد باإلشارات الضوئية ، أو السير عكس 
خالفات التي سوف يتم اإلشارة إليها حصراً ضمن فئات المخالفـات المروريـة ،              من الم 

  . وتحديداً مخالفات الفئة األولى 
  : المخالفات العادية : النوع الثاني 

ها السالمة المرورية كعدم وجـود لوحـة        إرتكاب   وهي المخالفات التي ال تهدد عند       
ف العالقة المرورية كـسائقي الـسيارات       للسيارة ، ومفهوم المخالفات يشمل جميع أطرا      



، لذلك يجب أن تخاطب القواعد المتعلقة لمخالفات السير جميع          ) ركاب ومشاة (،واألفراد  
فعدم ربط حزام األمـان بالنـسبة       . أو المشاة فقط     أصحاب العالقة ، وليس السائقين فقط     

بالنسبة للسلوك القائم   للركاب المكلفين يعد مخالفة يجب أن يتحملها هؤالء ، وكذلك الحال            
          على عدم التقيد بالتعليمات الخاصة بالمـشاة ، يجـب أن يقـع تحـت طائلـة النظـام                   

  . )  هـ١٤١٥السيف ، (
   أما بالنسبة للجزاءات المقترنة بتلك المخالفات فهي إما جزاءات بدنية متمثلة فـي             

الية متمثلة في دفـع مبلـغ       سلب حرية المخالف ، وذلك من خالل توقيفه ، أو جزاءات م           
تدفع الجزاءات طبقاً لعدة إجراءات حددها النظام ، وحدد المنـاط           . معين لخزينة الدولة    

  . بهم تطبيقها 
  : فئات المخالفات المرورية 

من نظام المرور بالمملكـة العربيـة الـسعودية المخالفـات           ) ١٧٦(  قسمت المادة   
   : )١٧٦هـ ، مادة ، ١٣٩١نظام المرور،(و التالي المرورية إلى ثالث فئات ، وهي على النح

  :  هناك مخالفات مرورية تعد من ذات الفئة األولى وهي 
. قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة قيادة  )١
. سير المركبة بدون لوحات  )٢
. وجود لوحات مزيفة  )٣
. الحصول على رخصة قيادة بطريقة غير نظامية  )٤
. ير قيادة السيارة عكس اتجاه الس )٥
. قيادة السيارة بحالة سكر  )٦
. السير بالمركبة بدون وجود مكابح  )٧
عدم وقوف السائق المشترك في حادث أدى إلى أضرار جسدية ، أو عدم إسعاف               )٨

. المصاب ، أو عدم إخبار الشرطة عن الحادث 
. السير بسرعة تزيد عن الحد األقصى المسموح به  )٩

  . الة على صعوبات سير أو عوائق سرعة زائدة بالرغم من التنبيهات الد )١٠
  . عدم التقيد بإشارات السير الكهربائية ، أو إشارة رجل المرور  )١١
  . المناورة أو الدوران في المناطق التي توجد فيها عالمات تمنع ذلك  )١٢



رئ والمواكب الرسمية التـي تنبـه       عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوا      )١٣
  . صة  إشاراتها الخاإستعمالقترابها بإل

التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير ، أو بسبب وجود               )١٤
  . إشارة بتوقفها 

تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المعبد غير مقسم إلى أكثـر                )١٥
  . من مسربين في اتجاه واحد 

  . التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات  )١٦
  . التالقي  أنوار إستعمالمخالفة قواعد  )١٧
 األبواق المزعجـة أو ذات األصـوات المتعـددة ، أو الـصارخات ،               إستعمال )١٨

  . الصافرات 
تسيير مركبات ومعدات أشغال عامة أو زراعية على الطرقـات قبـل اتخـاذ               )١٩

  . اإلجراءات الالزمة لها لصيانة الطرق من أضرارها 
  . صنع لوحات مخالفة للنماذج المحددة  )٢٠
   .  السيارة للفحشإستعمال )٢١
  . إجراء سباق على الطرقات بدون ترخيص مسبق  )٢٢

  : أما بالنسبة للمخالفات المرورية من الفئة الثانية فتتمثل في 
. عدم التقيد بالسرعة المحددة  )١
. عدم مراعاة قواعد التجاوز والتالقي  )٢
 فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بال خطـر، أو            اإلتجاهتغيير السرعة أو     )٣

. ه الغير دون تنبي
الخروج من شارع فرعي أو بناء أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكـد مـن                 )٤

. سالمة هذا التصرف 
. إيقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها  )٥
عدم مراعاة قواعد األفضلية عند اجتياز المفارق والجسور واألنفـاق والـسكك             )٦

. الحديدية 
. حرك السيارة بحالة دوران وصاحبها غير موجود بها ترك م )٧



. ترك السيارة غير مقفلة في طريق منحدر  )٨
يرها مـن المركبـات فـي جـر         استعانة سائقي الدراجات اآللية أو العادية بغ       )٩

. دراجاتهم
  .  وجود مكابح غير صالح  )١٠
لمثلثة عدم وجود النور األحمر الخلفي ، أو نور الوقوف ، أو اإلشارة العاكسة ا              )١١

  . الشكل 
  .  أنواع القياس ، أو األجنحة في المركبات إستعمالعدم  )١٢
عدم الوقوف أمام مراكز المرور والشرطة والجوازات والجمـارك المطلـوب            )١٣

  . الوقوف أمامها للتفتيش والمراقبة 
  . سير المعدات والجرارات المجهزة بالسالسل المعدنية على الطرقات العامة  )١٤
  . وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية عدم الوقوف في حال  )١٥
  . عدم إسعاف المصابين ونقلهم من السيارات المتدهورة على الطريق )١٦
  . عدم تجهيز السيارات الصهريجية المعدة لنقل المواد الملتهبة بمطفأة )١٧
  . عدم وجود لوحة في مقدمة أو مؤخرة المركبة  )١٨
  . عدم وجود لوحة في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة  )١٩
  . م تقديم المركبة للفحص الفني أو التسجيل عد )٢٠
  . عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخالها تعديل جوهري عليها  )٢١
  . عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري  )٢٢
  . عدم التصريح عن التعديالت التي أدخلت على المركبة  )٢٣
  .  السيارة لغير الغاية المرخص بها إستعمال )٢٤
  . ة منتهية أو غير مجددة قيادة السيارة برخص )٢٥
  . مخالفة تعرفة أسعار النقل  )٢٦
عدم تسليم األشياء والحاجات التي تركها الركاب في السيارة إلى أقرب مركـز              )٢٧

  . للشرطة 
  . ترك مركبات مهملة على الطريق العام  )٢٨
. قطع صفوف الفرق العسكرية والمواكب وهي في حالة السير  )٢٩



  : ثة والمتمثلة في كما أن هناك مخالفات الفئة الثال
. عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف السرعة والتوقف )١
. عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين  )٢
. التباطؤ في السير على نحو يعطل حركة المرور  )٣
. عدم التوقف أو تخفيف السرعة لتمكين المعاقين من المرور  )٤
.  داع  المكابح فجأة بالإستعمال )٥
. الصعود والنزول والتعلق في حالة السير  )٦
. التمهل في السير الستجالب الركاب  )٧
. غسل المركبات على الطريق العام  )٨
. إصالح السيارات على الطريق العام في غير حالة الضرورة  )٩
  .  المنبه إستعمالعدم مراعاة قواعد  )١٠
  . مخالفة قواعد الوقوف والتوقف  )١١
  . خطوط الحديدية التي تقطع الطريق الوقوف على أقسام ال )١٢
  . تزويد السيارة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها  )١٣
السير في غير حالة الضرورة على مسالك مخصصة لفئات أخرى مـن سـالكي               )١٤

  . الطريق 
إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور ، أو لصق إعالنات ، أو بيانـات               )١٥

  . عليها ، أو تغيير معالمها 
  . دم وجود مساحة زجاج آلية في فصل األمطار ، أو وجود مساحة غير صالحة ع )١٦
  . عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية  )١٧
  . عدم وجود جهاز يدل على السرعة ، أو وجود جهاز غير صالح  )١٨
  . عدم وجود لوحة المصنع  )١٩
  . وجود لوحات غير مرئية ، أو غير مقروءة  )٢٠
ي رخصة سير السيارة عندما يتجاوز      نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المحدد ف        )٢١

  . وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها 
  . نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير  )٢٢



  . عدم التصريح عن مركبة أتلفت أو سحبت من السير بصورة دائمة  )٢٣
  . عدم وجود العالمات المقررة على السيارات المعدة لألجرة  )٢٤
  . السياقة في الوقت المحدد عدم تجديد رخصة  )٢٥
  . سير السيارات بدون أبواب ، أو غطاء للمحرك ، أو رفارف  )٢٦
سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً ، أو نقل أي حمولـة                )٢٧

  . خارج صناديقها 
  . وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب الرؤية  )٢٨
  . ح الوصل الكهربائي على السيارة ترك مفتا )٢٩
  . عدم تخفيف السرعة عند رؤية الحيوانات  )٣٠
  . عدم حمل السير أو القيادة أثناء القيادة أو عدم إبرازها عند الطلب  )٣١
 األرصفة أو الممرات الخاصة بالمشاة وعدم إعطاء المشاة أولوية المرور           إستعمال )٣٢

  . فيها 
  . االت التجاوز سير الدراجات جنباً إلى جنب في غير ح )٣٣
  . عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق المعبد  )٣٤
  . على الدراجات العادية المجهزة بسلة) كغ٢٥(نقل بضائع يزيد وزنها عن  )٣٥
  . عدم تجهيز الدراجة العادية باألنوار النظامية  )٣٦
  . عدم وجود عداد لسيارات األجرة  )٣٧
  . عدم وجود نور علوي لسيارات األجرة  )٣٨
  . اييس واألوزان المقررة مخالفة المق )٣٩
 أي أمر محظور بمقتضى نظام المرور ، ولم يرد له ذكر في أحد فئـات                إرتكاب )٤٠

  . المخالفات الثالثة 
ـ ١٠( هذا ويعاقب مرتكبو الفئة األولى بالحبس من  ، أو بالغرامة النقدية ) يوم٣٠ 

  . ، أو بهما معاً )  ريال٩٠٠ ـ ٣٠٠(من 
، أو بالغرامة النقدية من )  يوما١٥ً ـ  ٥(الحبس من ويعاقب مرتكب الفئة الثانية ب

  . ، أو بهما معاً )  ريال٥٠٠ ـ ١٥٠(



أو )  أيـام  ١٠(أما مرتكب المخالفات من الفئة الثالثة فيعاقب بالحبس لمدة أقصاها           
  ) .  ريال٣٠٠(بغرامة نقدية ال تزيد عن 

 فـي الحـوادث هـي         ومن أكثر أنواع المخالفات انتشاراً في المملكة والتي تتسبب        
السرعة الزائدة ، وعدم التقيد بإشارات المرور ، والتجاوز أو الوقوف غير النظـامي ،               

  ). هـ١٤٠٤،  كرم اهللا (وتعاطي الكحوليات والمخدرات 
  كذلك من أهم عشرة تصرفات ترتبط إيجابياً بالحوادث هـي الـسرعة الزائـدة ،               

 اإلشارات ، وتغيـر     إستخدامجاوز بدون   والتجاوز في المنحنيات والطرق الضيقة ، والت      
 اإلشارات ، واالنشغال بأشياء مختلفة أثناء القيـادة ، واإلسـراع            إستعمالالمسار بدون   

المفاجئ بعبور اإلشارة قبل غلقها ، واالنطالق بمجرد غلق اإلشارة المعاكسة دون انتظار 
  . ، والتجاوز من اليمين، والتسابق مع سيارة أخرى ، وقطع اإلشارة الحمراء، واالنطالق 

وتتفق معظم البحوث على أن السرعة عامل حاسم في حوادث الـسيارات ، فمعـدل               
  . الحوادث يرتفع بزيادة السرعة 

من األسباب المؤدية   % ٥٠,٤٥ كانت مخالفة السرعة مسؤولة عن       ١٤١٥  ففي عام   
  . )١٤١٥التقرير اإلحصائي للعام (للحوادث في المملكة العربية السعودية 

مـن مجمـوع    % ٤٧,٣٧هـ كانت مخالفة السرعة مسؤولة عن       ١٤١٦  وفي عام   
  . )هـ١٤١٦التقرير اإلحصائي لعام (األسباب 

هـ حيـث كانـت     ١٤١٧  وكانت هذه النسبة قريبة إلى حد كبير مع مثيلتها في عام            
ـ ١٤١٧التقرير اإلحصائي لعام    (% ٣٧ و ٦٠مخالفة السرعة مسؤولة عن      ـ ١٤١٨وفي عام   ،  )هـ  هـ

ـ ١٤١٨التقرير اإلحصائي لعام    (% ٣٥ و ٢٣انخفضت النسبة إلى     هـ انخفضت  ١٤١٩ وفي عام    ،)هـ
   .  )هـ١٤١٩التقرير اإلحصائي لعام (% ٣٤ و٧٣النسبة إلى 

  :  أسباب المخالفات المرورية -٣
  : هناك أسباب مرتبطة في السائق  -أ 

% ٨٠هم بأكثر مـن     يعتبر السائق أهم العناصر المسببة للمخالفات المرورية حيث يس        
أو تقصيره أو تجاوزه لنظام المـرور       إهمال  من أسباب الحوادث ويكون ذلك راجع إلى        

   . ) هـ١٤١٦اللحياني ، (وغير ذلك ... 
  : ويمكن حصر العناصر المتعلقة بالسائق بالعوامل التالية 



 :قلة الوعي 
، تعليماته والجهل بها  ظمة المرور و   وقلة الوعي تتخذ منحنيين ، األول عدم اإللمام بان        

والمنحى الثاني عدم االمتثال رغم المعرفة نتيجة لعدم تقديره لألمور وهذا ناتج عن قلـة               
الوعي أيضاً ، ذلك أن الوعي يستلزم أن يحافظ اإلنسان على مـصلحته هـو بالدرجـة                 

أن الضحية األولى والمباشرة ألي حادث يقع منه ، وألن من يـسير فـي          األولى ، حيث  
فـي أي  إخوانه ، ولقد ذكر علماء االجتماع أن مقياس الوعي األول والسريع           ق هم الطري

  ) .  هـ١٤٠٢الجعيثن ، (.بلد هو مستوى القيادة فيها
 إرتكاب  وهناك سمات وخصائص تميز فترة الشباب وهي من األسباب الرئيسة في            

  : المخالفات 
. ندفاع اإل )١
. ة اإلجتماعيمحدودية الخبرة  )٢
. التعجل  )٣
. الحماس  )٤
. حب الظهور  )٥
. ستعراض والمباهاة حب اإل )٦
. نتماء إلى مجموعة من الرفاق واألصحاب الذات والتميز واإلحب إثبات )٧
. الخطر بالتهور وعدم اإلحساس  )٨
. الثقة الخادعة أو المفرطة  )٩

  . حب المغامرة  )١٠
  . عدم تقدير المواقف تقديراً سليماً  )١١

ف من مرحلة عمرية في فترة الشباب إلـى         وال شك أن هذه الخصائص وغيرها تختل      
فترة أخرى ، ومن فرد إلى آخر ، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر كما تختلف بين الـذكور                  
واإلناث إال أن هذا االختالف يكون في الدرجة وليس في النوع ، فهذه الـسمات يمكـن                 

رات عمر  تعميمها على فئة الشباب ، حتى وأن لم ينطبق بعضها على الشباب أو تبقى فت              
  . )١٤٢٤الشهراني ، ( ،هذه الفئة أو غير ذلك من المتغيرات

  : الحالة الصحية للسائق  



ي الحالة الصحية للسائق فقد ربطت إحدى الدراسات بـين الحالـة            والمقصود هنا ه  
ه للمخالفات المرورية، والصحة بمفهومهـا      إرتكابالصحية لقائد المركبة وتأثير ذلك على       

  . ة اإلجتماعيالبدنية والنفسية والعام تشمل الصحة 
والصحة الجيدة مهمة للقيادة اآلمنة حيث يعتبر اجتياز الكشف الطبي مطلب رئيـسي             

عتالل الصحة أحد األسـباب المتوقعـة للحـوادث         إوألن  . للحصول على رخصة قيادة     
ـ      ) من الناحية النظرية على األقل      (المرورية ، فإنه     ة قد يكون سبباً للمخالفـات المروري

اعـتالالت  : ومن العوامل التي يتوقع أن تكون ذات عالقة بالمخالفات المرورية           . أيضاً  
السمع والنظر ، والصرع ، واضطرابات التركيز والوعي ، وتـأثير العقـاقير الطبيـة               

   . )هـ ١٤٢٥السبيعي ، (المهدئة والمخدرات واالضطرابات النفسية 
ط الدم المرتفع تبلغ حـوادثهم ضـعف        كذلك وجد أن السائقين الذين يعانون من ضغ       

  . حوادث الذين ال يعانون من ضغط الدم 
ض وجد كل من فارمر وتشامير أن هناك ارتبـاط          ي ألف مر  ١٥وفي دراسة لحوالي    

    )هـ ١٤٢٥مرسي ، (  ، بين الحوادث واألمراض% ٣٠يبلغ حوالي 
  : ضعف الوازع الديني  

ورية ال تشكل في نظر فئة كبيرة من الناس         ومرد ذلك إلى الشعور بأن المخالفات المر      
خروجاً على اآلداب والتوجهات الشرعية من منطلق عدم مـساسها المباشـر بمـصالح              
اآلخرين ، وحتى في حال وقوع المخالفات تعد مجرد أخطاء ذات آثار سـلبية محـدودة                

   . )١٩٩١ ، األحمد(وليست جرائم عمدية تثير السخط العام 
            حثت اإلنسان على مراقبة النفس ، أي يجب أن يحاسب نفسه قبل            فالشريعة اإلسالمية 

         أن يسأل ،فيرتقي اإلنسان وال يخضع للشهوات والرغبات أو إلى هوى نفسه ، وإذا ظهر              
         أثر االعتقاد في تصرفات اإلنسان وسكناته أحس بوازع داخلي يدفعـه للعمـل بأحكـام               

ر دون مخالفة األنظمة المشتملة على المصلحة بدون حاجة إلـى           الدين دون رقيب والسي   
  . )هـ١٤١٠الدغمي ، ( يراقبه مسؤول
  : ضعف الرادع  

إن الخلل الحاصل في ضعف مستوى تطبيق العقوبة على وجه المساواة ، فكثيراً من              
م ،  مرتكبي المخالفات المرورية ال يتم تطبيق العقوبة بحقهم أو حتى تسجيل المخالفة عليه            



حيث ينظر إلى شخصية المخالف أو منصبه أو معارفه ، وبالتالي ال تطبق عليه العقوبة               
، وهذا بال شك من أكبر األسباب المؤدية إلى المخالفات المرورية ، إذ أن كل من يجـد                  

   . ) هـ ١٤٢٠التويجري ، (. نفسه في أمان من العقاب ال يرتدع عن المخالفة 
   :أسباب مرتبطة بالمركبة -ب 

صـيانتها ،   عدم     تقع كثيراً من المخالفات المرورية بسبب عدم صالحية المركبة و         
 العام والخلل أو التلف يعتبر مخالفـاً        اإلهتماملذا فإن صيانة المركبة تعد من األمور ذات         

  . للتعليمات والنظم المتعلقة بالنواحي الفنية التي تنظم السير على الطرق العامة 
 المستمر  وينعكس ستعمالأن أي سيارة أو مركبة تقل كفاءتها مع اإل          ومن المسلم به    

ذلك على مدى صالحيتها للسير على الطريق بأمان وتقل كفاءة الـسيارة نتيجـة لعـدم                
الصيانة الكافية ، أو عدم تغيير األجزاء المعطوبة أو المستهلكة ولكي ال تصل الـسيارة               

 السير على الطريق يتوجب اتبـاع طـرق         إلى الدرجة التي تصبح فيها غير مأمونة في       
   . ) ١٤١٦اللحياني ، (لفحصها دورياً 

ويزيد احتمال خطورة اإلصابات . لحجم السيارة دور بارز في تحديد خطورة الحادث     
بين ركاب وقائد السيارة األصغر حجماً مثلما يحدث عنـد تـصادم سـيارات الركـاب                

ب فـي الحـوادث بـين       اك سيارات الرك  وقد تراوحت نسبة اشترا   . الصغيرة بالشاحنات   
  ) . هـ١٤١١السيف وآخرون ، (في دول الخليج العربية % ٥٤,٨إلى % ٢١

 أو اًوإذا كان هناك خلالً في السيارة مثالً إطاراتها بالية أو أن حزام األمان ليس متوفر      
مـن   ، وأدى هذا الخلل إلى وقوع حادث للمركبة ، فإن هذا ال يعفي قائد الـسيارة                  اًتالف
  ) . م١٩٩٨ الحربي ، (. ية عن عدم إصالح هذا الخلل إن لم يكن مفاجئاًمسؤولال

ومن أهم المخالفات الفنية الشائعة المتعلقة بالمركبة ذات التأثير األكبر على الـسالمة             
  : المرورية 

  

  :  المخالفات المتصلة بالمكابح -١
ـ           المة المـرور ، حيـث إن       ي عد نظام المكابح من أهم أنظمة المركبة المؤثرة على س

الغالبية العظمة من حوادث المرور تسبقها فترة زمنية يحاول فيها سائق المركبة الضغط             
لـذلك فـإن    . على المكابح بأقصى ما يمكن لتخفيض سرعة المركبة إلى أدنى حد ممكن           

الحالة الفنية ألجزاء نظام المكابح لها تأثير مباشر على نتائج الحـادث المـروري مـن                



ات أو تلفيات ، وإلعطاء فكرة عن أهمية مخالفات المكابح ، تحتاج المركبة العادية              إصاب
 المكابح ، لكن عندما     إستخدامم للتوقف بعد    ٥٠س مثالً إلى مسافة     /كم  ١٠٠على سرعة   

س /كم١٠تكون سرعة المركبة    ) من المسافة الكلية  % ١(يتبقى مسافة نصف متر للتوقف      
   . )م٢٠٠٢السنان وزمالؤه ، () المكابح إستخداممن السرعة قبل % ١٠(

لهذا فإن أي خلل مهما كان بسيطاً في نظام المكابح قد يكون له عواقب وخيمـة فـي                
 المركبة وهي في حالة السرعة بدالً مـن حـصول           إصطداماللحظات الحرجة لتسببه في     

  . التوقف التام في اللحظة المناسبة 
ي راجعت محطات الفحص خالل الفترة مـن        وبلغ عدد مخالفات المكابح للمركبات الت     

مخالفة ؛ منها ما هو خطـر  وأربع وسبعون ألف  مليون )١,٧٤( ،هـ١٤٢٣ ـ  ١٤١٧
جداً مثل تهريب زيت المكابح أو ضعف كفاءة نظام المكابح ووصل الحـد فـي بعـض                 

وقد سجلت مناطق الجوف ،     . األحيان إلى خلع علبة المكابح على بعض محاور المركبة          
 أعلى  ، ، وحائل على وجه الخصوص ثم مناطق نجران ، تبوك والمدينة المنورة            وجيزان

للمنـاطق الثالثـة    % ٢٥للثالثة مناطق األولـى و    % ٦٥معدل لمخالفات المكابح بنحو     
أقل مـن  % ١١األخيرة ، في حين سجلت منطقتي الرياض والشرقية أقل المعدالت بنحو           

بح لها أهمية كبرى فيما يخص نتائج الحوادث        وحيث إن كفاءة نظام المكا    . المتوسط العام   
رتفاع عـدد الوفيـات واإلصـابات البليغـة         إالمرورية فإنه يصبح من غير المستغرب       

واإلعاقات الدائمة لحوادث المرور بالمناطق ذات مخالفات المكابح العالية ؛ حيث سجلت            
ـ     ،مناطق جازان ، المدينة المنورة ، تبوك ونجران        حـادث  ١٠٠ل   أعلى عدد متوفين لك

وكذلك سجلت مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وحائل أدنى عدد متـوفين لكـل              
  ) . هـ١٤٢٣، ١٤٠٨إحصاءات اإلدارة العامة للمرور ، (.  حادث 

  :  المخالفات المتصلة باإلطارات -٢
تعد حالة إطارات السيارة عامالً مهماً من عوامل السالمة والسـيما أن كثيـراً مـن                

ها إسـتخدام ث المرورية تنجم عن تلف اإلطارات لسوء اختيارها أو الخطـأ فـي             الحواد
كزيادة الحمل وزيادة أو قلة ضغط الهواء داخل اإلطار وزيادة السرعة ودرجة الحـرارة            

 الـسيئ أو ضـبط      ستخداموالصدمات فضالً عن التخزين وزيادة إجهاد اإلطار نتيجة اإل        
   . )٣٧ ،  هـ١٤١١السيف وآخرون ، (وضع اإلطارات 



 نتيجة ضعف االلتصاق بسطح الطريق      اإلنزالقواإلطارات الممسوحة مثالً تؤدي إلى      
وكذلك تؤثر سلباً على الفرملة ، وتتطلب المواصفات والمقاييس السعودية أن ال يقل عمق              

كما أن اإلطارات المهترئة نتيجة      . )م١٩٩٨دليل الفحص الفني الـدوري ،       (ملم  ١,٦مجرى اإلطار عن    
تراضي أو التي بهـا قطـوع       نتهاء العمر االف  إنخفاض ضغط الهواء أو المتشققة نتيجة       إ

نتفاخات سوء تصنيع كلها حاالت خلل مهمـة        إرتطام بحواف صلبة أو التي بها       نتيجة اإل 
 إطارات  إستخدامكما أن   . تمثل تهديداً مباشراً لسالمة المركبة وتتسبب في حوادث مميتة          

 على نفس المحور تؤثر على توازن المركبة خـصوصاً عنـد    بمقاسات ونوعيات مختلفة  
  . المنعطفات 

بلغ عدد مخالفات اإلطارات للمركبات التي راجعت محطات الفحـص خـالل عـام              
 منها ما هو خطر جداً مثل تـشقق         مخالفةومئة ألف   مليون  ) ١,١(،  هـ١٤٢٣ـ  ١٤١٧

تتناسب مـع الحمولـة     جدار اإلطار ، أو إطار ممسوح بالكامل ، أو ذات مواصفات ال             
وقـد سـجلت    ، المتوقعة للمركبة ، أو ال تتناسب مع درجات الحرارة العالية في المملكة      

 أعلى معدل لمخالفات اإلطارات بنحو ،مناطق جيزان ، تبوك ، الجوف ، حائل ، ونجران    
وتعزى هذه  % . ٢٠، بينما سجلت منطقتي الرياض والشرقية أقل المعدالت بنحو          % ٧٥

 ،  ١٤٠٨إحصاءات اإلدارة العامة للمرور ،      (ات بين المناطق إلى نفس األسباب المذكورة بأعاله           االختالف
  ) . هـ١٤٢٣

  :  المخالفات المتصلة بنظام األنوار -٣
األنوار لغة الطريق بها تبصر المخاطر وبها يخاطب السائقون بعضهم فيما يخـص             

لذا فأي خلل بها    ) الخ.. ر المسار   الدوران ، تخفيض السرعة ، تغي     ( الطريق مثل    إستخدام
،  ، وبالتالي تعد األنوار من األسباب المباشرة لحوادث المـرور            صطداميزيد مخاطر اإل  

بما فيها األنوار األمامية والخلفية وأنوار المكابح وأنـوار         (وقد بلغ عدد مخالفات األنوار      
للمركبـات التـي    ) يرها  واألنوار المساعدة وأنوار الرجوع للخلف وغ     " الفلشر"اإلشارة و 

 مليون مخالفة منها مـا هـو        ٤,٩ ،هـ١٤٢٣ـ  ١٤١٧راجعت محطات الفحص خالل     
، خطير جداً مثل انعدام األنوار الخلفية أو ضعف كبير في شدة اإلضاءة األمامية وغيرها     

وسجلت مناطق جيزان ، نجران ، تبوك تليها منطقتي المدينة المنورة والجـوف أعلـى               
أكثر من المتوسط العام على التوالي ، بينما        % ٢٧و% ٦٠األنوار بنحو   معدل لمخالفات   

. أقل من المتوسـط العـام       % ١٤سجلت منطقتي الرياض والشرقية أقل المعدالت بنحو        



أما من حيـث    ،  وتعزى هذه االختالفات بين المناطق إلى نفس األسباب المذكورة أعاله           
ص أعلى معدل لعدد مخالفات األنوار لكل      فئات المركبات ، فقد سجلت مركبات النقل الخا       

أكثر من المعدل العام ، بينما سجلت الحافالت العامة أقل معدل           % ١١مركبة بنسبة   ١٠٠
وهذه النتائج شبيهة إلى حد ما مع النتـائج الخاصـة           . أقل من المعدل العام     % ٤٠بنسبة  

   .  )٥٣٢، ص   هـ١٤٢٥العناسوة ، (  باإلطارات ولذات األسباب
  : المخالفات المتصلة بجسم وهيكل المركبة ـ ٤

 تخفض بشدة من درجة الحماية التي توفرها        ،إن أحزمة األمان التالفة أو التي ال تقفل       
الصدأ والتآكل في جسم أو هيكل المركبة يضعف بنيـة          . أحزمة األمان للسائق والركاب     

أقفـال  . دمات  المركبة ويزيد من مخاطر كسرها أو تشوهها ويخفض من مقاومتها للص          
  . األبواب ومفصالتها العاطلة تخفض من مستويات الحماية التي يوفرها جسم المركبة 

وقد بلغ عدد مخالفات جسم وهيكل المركبة للمركبات التي راجعت محطات الفحـص             
 مركبـة  ١٠٠ مخالفـة لكـل   ٣٦مليون مخالفة بمعـدل  ٢ ،هـ١٤٢٣ ـ  ١٤١٧خالل 

أو ) الشاسيه(حوادث مميتة مثل كسور في الهيكل       مفحوصة منها ما هو جسيم يتسبب في        
، صدأ وتآكل شديد في هيكل وجسم المركبة والسـيما          ) الكمرات(العوارض االرتكازية   

وقد سجلت منطقة جازان    ،  في نقاط تثبيت التعليق ، كسور في الزجاج األمامي وغيرها           
يم ومكة المكرمة أعلى    تليها مناطق نجران والمدينة المنورة وتبوك ثم تليها مناطق القص         

أكثر من المتوسط العام    % ٢١% ٤٣،  % ٩٧معدل لمخالفات جسم وهيكل المركبة بنحو       
الريـاض  بينما س جلت أقل المعدالت لهذه المخالفات في مناطق حائـل و          . على التوالي   

 .ختالفات بين المناطق فتعزى إلى األسباب المـذكورة آنفـاً           أما اإل . والشرقية والجوف   
   . )هـ١٤٢٣، هـ  ١٤٠٨ات اإلدارة العامة للمرور إحصاء(

  : أسباب مرتبطة بالطريق -ج 
العامل اآلخر المسبب للمخالفات المرورية هو الطريق ، وهو أحـد أركـان مثلـث               
السالمة المرورية ، وعند قصور في معايير السالمة المطلوبة في أحد أركـان الـسالمة             

 أو غير مباشر في وقوع مخالفة قد تـؤدي إلـى       المرورية فإن هذا قد يكون سبباً مباشراً      
حادث مروري ، وتتضح أهمية جانب الحقل الهندسي الذي يختص بتخطـيط وتـصميم              
متطلبات تشغيل حركة المرور على شبكات الطرق والشوارع والطرق السريعة ومرافقها           



ي وما يجاورها من أراضي وعالقاتها مع وسائل المواصالت األخرى لتحقيق تحرك أمن           
، ومناسب لألفراد والمنقوالت مع التركيز على أهمية التخطـيط الـشامل للمواصـالت              

وهندسة المرور تختلف عن معظم نظم الهندسة األخرى حيث أنها تتعامل مع مـشاكل ال               
تعتمد على العوامل المادية ، بل يشمل هذا التعامل في الغالب السلوك اإلنساني للـسائقين               

   . )١٩هـ ، ص١٤٠٥العيسى وآخرون ، ( .ميعاً مع المتغيرات البيئية المعقدةوالمشاة وعالقة هؤالء ج
وقد أوضحت العديد من الدراسات أن الكفاية الهندسية للطريـق تـؤثر فـي وقـوع                

 إلى أن الكفاءة الهندسية للطرق لها عالقـة         ١٩٨٢فتشير دراسة لوزيانا عام     . الحوادث  
ث وقعت في أماكن تشمل اإلنحنـاء غيـر         من الحواد % ٧٨دالة بالحوادث ، وأن نسبة      

   . )٣٤، ص  مرجع سابقالحربي ، .( المناسب أو الضيق المفاجئ في الطريق
ومن العوامل واألسباب المؤدية إلى حدوث المخالفات المروية التي قـد يـساهم أي              

  : قصور في التصميم الهندسي للطريق منها 
  : وز على الطريق  مسافة الرؤية للتوقف ومسافة الرؤية للتجا-١

إن مسافة الرؤية للتوقف عبارة عن المسافة المطلوبة للسائق للتوقف عند حـدوث أي              
طارئ وتعتمد مسافة الرؤية للتوقف على السرعة التصميمية للطريق ، ويجدر بالذكر أن             

أما مسافة الرؤية   ،  ) درجة الميول (مسافة التوقف تتأثر أيضاً بوجود المنحنيات العمودية        
جاوز فهي هامة للطرق المفردة حيث توفر للسائق مسافة كافية أمامه خالية من الحركة              للت

المرورية تمكنه من تجاوز المركبات التي أمامه دون احتكاك بالمركبة التي يتجاوزها وال        
.  المعاكس أثناء عمليـة التجـاوز        اإلتجاهادم مع المركبات التي تسير في       تعرضه للتص 

ومن الجـدير   . تعتمد بشكل أساسي على السرعة التصميمية للطريق        وهذه المسافة أيضاً    
حوال كل نقطة على أي طريق وفي جميع األ       بالذكر أنه يجب توفر مسافة الرؤية للتوقف ل       

بينما ي كتفى بمنع التجاوز عندما ال يمكن توفر مسافة الرؤية للتجاوز على الطـرق ذات               
  ) . ٤٨٢ ، صهـ١٤٢٥ ،ي ،العوفي ، الطروطداألحم( .المسارين 

  
  :  الجزيرة الوسطى للطريق -٢

وتشكل الجزيرة الوسطى للطريق عنصر أساس في التصميم المثالي للطريق حيـث            
تمنع تداخل حركات المرور المتضادة وتقلل من احتماالت التصادم وجهاً لوجه كما تقلل             



 التقاطعـات ،    من وهج األنوار األمامية وتوفر الفضاء المناسب لدوران المركبات عنـد          
ها أيضاً في تسهيل عملية قطع المشاة للطريق بـشكل آمـن ، ويتـراوح      إستخدامويمكن  

م ولكن يجب أال يقل عـن       ١٢م و ٨عرض الجزيرة الوسطية في المناطق الحضرية بين        
م بأي حال من األحوال، ويتحكم في عرض الجزيرة عدة عوامل مـن أهمهـا نـوع                 ٣

وكلما كان عرض الجزيرة أكبر كان ذلك        الملكية ،  الطريق وطبيعة األرض وتكلفة نزع    
أفضل وأكثر سالمة للحركة المرورية ، والتصميم الهندسي للجزيرة الوسـطى يخـضع             

دليـل التـصميم    (. لشروط وضوابط هندسية دقيقة موثقة في عدد من األدلة المحلية والعالمية            
  ) .هـ١٤٢٣الهندسي للطرق ، 

  
  :واقية  أرصفة المشاة والسياجات ال-٣

ومن عناصر التصميم المثالي للطرق أيضاً أرصفة المـشاة والـسياجات الواقيـة ،              
 هاماً في الطرق الحضرية ولكنهـا مـن النـادر أن تكـون              اًفأرصفة المشاة تعتبر جزء   

م ، كما يجـب     ١,٥ضرورية في المناطق الريفية ويجب أن ال يقل عرض الرصيف عن            
قريباً مـن حافـة الجـزء المرصـوف لمـرور           حمايته ببردورات حاجزة عندما يكون      

م عنـد عـدم     ٣المركبات، أو أن تكون المسافة بينه وبين حافة الرصيف ال تقـل عـن               
ها إسـتخدام أما بالنسبة للسياجات والحوائط الواقية فيجب     .  البوردارات الحاجزة    إستعمال

ـ              ق وأن  فقط في األماكن التي تتعرض فيها المركبات لخطر جسيم إذا خرجت عن الطري
يكون الضرر الناتج عن خروج المركبة عن الطريق أكبر مـن الـضرر النـاتج عـن                 

 بهذه الحـواجز    صطدام بالسياج ، فيجب أن ال يغيب عن مصمم الطريق أن اإل           صطداماإل
الذي قد ال يمكن تحقيقه في      (يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمركبة أيضاً ، وأن الحل المثالي           

 الفضاء كمنطقة عازلة    إستخدام أية حواجز و   إستخدام عدم   جميع األحوال والتضاريس هو   
بين المركبات المتضادة وبين المركبات واألجسام الصلبة على جوانب الطريـق ، هـذا              

 من طاقة المركبة وحرف اتجاه المركبـة        وتكمن طريقة عمل الحواجز بامتصاص جزءٍ     
. الجهة األخـرى    بحيث تستمر في سيرها على سرعة بطيئة وتمنعها من الوصول إلى            

وتحدد األماكن التي تحتاج إلى سياجات وحوائط واقية بدراسة المساقط الرأسية واألفقيـة             
وهناك عدد كبير من المـواد      . للطريق ومعاينة الطريق على الطبيعة قبل فتحه للمرور         

           المستخدمة فـي الحـواجز وتخـضع جميعهـا لمعـايير وضـوابط هندسـية دقيقـة                
  ) .   ، العوفي ،الطروط ، مرجع سابقيداألحم(



  :  وسائل التحكم المروري وتنقسم إلى ثالثة أقسام -٤
  :اإلشارات الضوئية المرورية / أ

 اإلشارات الضوئية تحكمها ضوابط وشروط شديدة ومحكمة وليس من بـاب            إستخدام
 يوثـق    اإلشارات الضوئية بشكل ارتجالي على التقاطعات ، بل يجب أن          إستخدامالحكمة  

مدى الحاجة لإلشارة الضوئية على التقاطع بدراسات مرورية على أرض الواقع لتقـدير             
وبشكل عـام فـإن     . مدى الحاجة لإلشارة الضوئية على التقاطع بشكل علمي وهندسي          

الدراسات المرورية لتقييم مدى الحاجة لإلشارات يمكن حصرها بدراسات حجم الحركـة            
ويحدد دليل وسـائل    . بات وتاريخ الحوادث على التقاطع      المرورية وزمن التأخير للمرك   

           عـدد مـن الـشروط يجـب تـوفر إحـداها           ) (التحكم المروري الموحـد     
ـ على األقل ـ في التقاطع لتصبح اإلشارة الضوئية المرورية منطقية ومرشحة كوسيلة  

 النظر إلـى أن اإلشـارة       ومن المفيد هنا لفت   . تحكم في الحركة المرورية على التقاطع       
فمـن  . الضوئية ليست هي الحل األمثل دوماً لكل المشاكل المرورية علـى التقاطعـات     

 اإلشارة الضوئية قد يزيد من عدد حوادث التصادم الخلفي          إستخدامالمعروف عالمياً بأن    
وأن كان يقلل في العادة من عدد حوادث التصادم المتعامدة ، كما قد يزيـد مـن زمـن                   

     خير عندما ال يكون تصميم خطتها الزمنية صحيحاً أو عندما ال يوجد حاجة فعلية لها               التأ
  ) .   ، مرجع سابق والعوفياألحمدي(

  :الشواخص المرورية / ب
 تشترك اإلشارات الضوئية مع الشواخص المرورية في كونها وسائل هامة للـتحكم            

 وتنقسم الـشواخص المروريـة      .عتباطاًإها بشكل مقنن وليس     إستخدامالمروري ويجب   
  : بشكل عام إلى ثالثة أنواع رئيسية هي 

وتتميز هذه الشواخص بأشـكالها الهندسـية       " قف"الشواخص التنظيمية مثل إشارة      )١
أمـاك طريـق    " المثمنة وإشارة   " قف"ستثناء إشارة   إالمستديرة وإطارها األحمر ب   

ياع لها وعدم االمتثال    نص وهذه األنواع من الشواخص يجب اإل      المثلث ، " أفضلية  
  . لها مخالفة صريحة ألنظمة المرور 

وتتميـز بـشكلها    " منحنى خطر "أما النوع الثاني ، فهي الشواخص التحذيرية مثل          )٢
  . المثلث وإطارها األحمر 



وتتميز بلون  " موقف" والنوع األخير من الشواخص هي الشواخص التوجيهية مثل          )٣
ات يومن أساس . التي تكون مربعة أو مستديرة      خلفيتها الزرقاء وأشكالها الهندسية     

  :  الفعال للشواخص المرورية أن تتوفر لها ستة شروط أساسية هي ستخداماإل
. أن تؤدي حاجة وهدف  
 . اإلنتباهأن تلفت  
. أن توصل رسالة واضحة وبسيطة  
. أن تحوز على احترام قائد المركبة  
. أن تعطي وقت كافي لرد فعل قائد المركبة  
. أن تكون واضحة للسائق في الليل والنهار  

إن أي خلل في تطبيق الشروط السابقة يؤدي إلى عدم مصداقية الشاخص فتفقد احترام           
لتقاطع ما  " قف"ومن المفيد هنا أن نذكر أن وضع إشارة         . قائد المركبة وبالتالي فعاليتها     

ه لـيس بالـضرورة أن      يلزمه دراسة مرورية وشروط يجب توفرها في التقاطع ، كما أن          
، بل على العكس    " أفضلية"أمامك طريق   " أو شاخصة   " قف  " يزود كل تقاطع بشواخص     

           أغلب التقاطعات ال يلزمها أية شـواخص تنظيميـة ، إال إذا أشـارت الدراسـات                فإن
ــة  ــة (المروري            للموقــع) الحجــم المــروري ومــدى الرؤيــة والحــوادث المروري

  ) .  ، العوفي ، الطروط ، مرجع سابق األحمدي(بذلك 
  
:العالمات األرضية / ج

قتصادية لتحذير  ي من أفضل الوسائل من الناحية اإل      أما بالنسبة للعالمات األرضية فه    
وكما هي الحال بالنسبة لوسـائل      . قائد المركبة وتوجيهه وتقديم المعلومة له بشكل فعال         

خرى فالتصميم المثالي للعالمات األرضية يخضع لضوابط ومعـايير         التحكم المروري األ  
  . هندسية محكمة

  
  :  عدم إضاءة الطريق -٥

إن وضوح الرؤية للسائق من أهم العوامل في تجنب الممارسـات الغيـر سـليمة ،                
والشك أن قدرة اإلنسان على اإلبصار تقل ليالً مما يؤدي إلى ضعف التمييز ، ويمكـن                

إلضاءة الصحيحة للطرق ، ذلك أنها من العوامل التي يمكن عن طريـق             ذلك با  تعويض



التقليل من بعض المخالفات المرورية الناتجة عن الرؤية الغير سـليمة والغيـر              تنفيذها
   . ) ١٤٠٨بيلي ، (للطريق  متكاملة

  :  عدم كفاية أماكن الوقوف -٦
 مسببات وعوامل المـشكلة     مما الشك فيه أن عدم توفر المواقف الكافية للسيارات أحد         

المرورية ، فنجد أن السائق يهدر وقته وجهده في البحث عن مكان إليقـاف سـيارته ،                 
وكثيراً ما يلجأ في نهاية األمر إلى مخالفة مرورية ، وتتضح هذه المشكلة بوضوح فـي                
أماكن الضغط وذلك بالقرب من المراكز التجارية والمـدارس وغيرهـا مـن مـواطن               

   . ) ١٤٠٨معة، ج(التجمعات 
  : نتائج وآثار المخالفات المرورية ـ ٤

 وهي العامل البشري والمركبة والطريق      ،تعزى الحوادث المرورية إلى ثالثة عوامل     
ولقد أجمعت الدراسات العالمية والمحلية إلى أن السبب الرئيسي في وقوع الحوادث هو             . 

العامل األول وهو السائق فقد أعتبر      عتبار  وإذا أخذنا في اإل   . العامل البشري أي السائق     
   . )هـ ١٤٠٣كرم اهللا ، (أن السلوك الذي يسلكه قبل وقوع الحادث من أهم أسباب الحادث 

إن هذا السلوك يتمثل في الالمباالة ، والتهور وعدم الكفاءة والخبرة أو اإلفراط فـي               
ـ       . الثقة بالنفس والسيارة     نخفـض العمـر    إا  وتوصل الباحثون في دراساتهم إلى أنه كلم

   .والمستوى التعليمي برزت تلك السلوكيات بصورة أكبر
ة المتعلقة بسلوك قيـادة     اإلجتماعي  وفي دراسة بحثت في تحليل الخصائص النفسية و       

من السائقين يتعرضون لحادث أو أكثر خـالل فتـرة          % ٤٦السيارات بالمملكة وجد أن     
 إرتكـاب يقومـون ب  % ٤٣كما أن   معرضون لإلصابة نتيجة الحوادث ،      % ١٠قيادتهم و 

يقودون سياراتهم بسرعة زائدة عن الحد األعلى للـسرعة         % ٦٦مخالفات مرورية وأن    
  . ) هـ ١٤٠٨النافع والسيف ، ( المسموح بها 

مـن  % ٨٠ إلى   ٦٠وأيضاً لقد أثبتت دراسات أخرى كثيرة أن السائق يشكل حوالي           
   ) .(ير من دول العالم األسباب المباشرة لوقوع الحوادث المرورية في كث

ـ ١٤١٧اإلدارة العامـة للمـرور ،       (ومن خالل البيانات المتوفرة من إدارة المـرور           نجـد أن    )هـ
السرعة الزائدة من أهم أسباب الحوادث خالل فترة التسعينات على مستوى المملكـة إذا              

  . من إجمالي المخالفات المرورية % ٤١,٨تمثل 



العربية السعودية خالل األعوام الماضية زيادة هائلة فـي إعـداد           وقد شهدت المملكة    
 ) هــ   ١٤٢٢( وعلى سبيل المثال كان عدد المخالفات  خالل عام          المخالفات المرورية   

ـ ١٤٢٣ في عـام     ٧ ،   ٩٣٢ ،   ٤٧(  ثم ارتفعت إلى   ) ٥ ، ٤٠١ ، ١٠٣( الرشـيدي ،   (  ،)هـ
   .)هـ١٤٢٤

عالقة المخالفات المرورية بإصابات    عن  ) هـ١٤٢٥( للحمدان ،   وفي دراسة حديثة    
 ، أنه كلما كان الحزام مربوطاً قلت شدة اإلصابة والعكس صحيح فـإن              وجدالحوادث ،   

 إصـاباتهم    كانت من الذين استخدموا حزام األمان    % ٢٤,٦ إلى أن    الد راسةوقد خلصت   
ـ          % ٤٧,١طفيفة إلى متوسطة بينما      ن من الذين لم يستخدموا الحزام كانـت إصـابتهم م

  . ) ٢( رقم كما يظهر في الجدول. متوسطة إلى خطيرة 
  

   )٢( جدول رقم 
  عالقة استخدام حزام األمان بإصابات الحوادث 

  %  يستخدم  %  ال يستخدم  مدى شدة اإلصابة
 %١٥,٩  ٣٥ %٢٤,٢  ٥٣  إصابة طفيفة تم عالجها بالطوارئ

  %٨,٧  ١٩ %٢٦,٥  ٥٨  إصابة متوسطة وال تهدد حياة المصاب وال تعيقه
  %٤,١  ٩ %١٣,٧  ٣٠  إصابة خطيرة تستدعي التنويم بالمستشفى وال تهدد الحياة

  -  ٠  %٥,٥  ١٢  إصابة بالغة وهي تهدد الحياة وينتج عنها إعاقة دائمة
  -  ٠  %١,٤  ٣  إصابة حرجة تتطلب عناية مركزة والنجاة منها غير مؤكدة

    ٢٨,٧   %٧١,٣% 
  )هـ ١٤٢٥الحمدان ، ( 

  : ك اآلثار والنتائج وسوف نوضح بعض تل
  :   اآلثار البشرية 

سبق وأن أشرنا لهذه اآلثار ضمن نتائج الحوادث المرورية والتي هي فـي الغالـب               
  .نتيجة طبيعية لهذه المخالفات المرورية 

  

  : ة اإلجتماعياآلثار ـ ٤/١
ها ،  إن أحد أهداف المجتمعات البشرية يتمثل في االستغالل األمثل لمقدراتها وإمكانيات

وذلك بما يحقق أكبر درجة من اإلشباع لحاجات أفراده وصوالً إلى تحقيق أقصى قـدر               



ممكن من الرفاهية والنظام ، وإن أي إنفاق أو تبذير سالب في ثروات ومقدرات المجتمع               
قد يعود بالضرر على إمكاناته والتقليل من قدراته على تحقيق أهدافه وتطلعاته ، ومن ثم               

  . بنائه رفاهية وسعادة أ
ي على  هوتشكل المخالفات المرورية تحدياً سالباً وخطيراً للمجتمع في هذا المجال ، ف           

هذا المستوى ، أي مستوى اإلضرار باإلمكانيات البشرية ، تعتبر عامالً له تـأثيره فـي                
ضياع الطاقات والعناصر البشرية سواء بزيادة معدالت الوفيـات ، أو علـى مـستوى               

            حــوادث مروريــةإرتكــابالمخالفــات والتــي أدت إلــى المــصابين مــن جــراء 
  ) . ١٨٧ ، ص ١٩٩١ الذويبي ، (

. ة المترتبة على المخالفات المرورية خاصة تلك المسببة للحوادث اإلجتماعيإن اآلثار 
ليس من السهولة أن تعوض ، وإنه من المحتمل أن تستمر إلـى األبـد مثـل العاهـات                   

إضافة إلى ذلك اآلثار النفـسية      .. رتجاج  جسم كالكسور ، والشلل ، واإل     المستديمة في ال  
   ).١٣، ص  ١٩٩٤زنيل،(التي قد ترتبط بطريقة أو بأخرى بحوادث المرور

  وبالنظر إلى جملة عدد المتضررين من حوادث المرور سواء كان ذلك بالوفـاة أو              
ث المـرور علـى القـوة       باإلصابة فإنه يمكن الوقوف على الخطورة التي تشكلها حواد        

ة المصاحبة إلصابة العناصر البشرية كفقدان      اإلجتماعيالبشرية ، وغني عن البيان اآلثار       
ياته وما يترتب على ذلك مـن تكثيـف الجهـود           مسؤولأو عجز رب األسرة عن القيام ب      

ة المصاحبة كتفكـك األسـرة      اإلجتماعيلمواجهتها ، ومن ثم حدوث كثير من المشكالت         
ألبناء وزيادة عدد العاطلين أو العاجزين عن العمل ، وأيضاً يمكن إدراك هذه             نحراف ا إو

موال واإلمكانيات التي تسخر لمواجهـة مـا        أبعد مدى إذا أخذ في االعتبار األ      اآلثار إلى   
تسفر عنه حوادث المرور وما تحتاج إليه من خدمات تشكل في مجموعها عبئـاً ماديـاً                

حتياجات الفعلية لحوادث المرور من جانب ، أو للوقاية منها يتمثل في اإلنفاق لمواجهة اإل
من جانباً آخر ، وذلك بتخصيص جزء من ميزانية المجتمـع لتالفـي هـذه اآلثـار ،                  
ولمواجهة ما ينتج عنها ، والتي تكون على حساب الخدمات المباشرة للمواطنين والبرامج             

   ) .٩، ص  ١٩٨٨الحداد(التنموية المختلفة 
ين يتم تطبيق عقوبة الحبس في حق المخالف ألنظمة المرور فهذا يـؤثر               وكذلك ح 

ضطراب ال  إة حيث يغيب المدبر ألمور األسرة فيحدث        اإلجتماعيعلى الفرد من الناحية     
  . يزول إلى بعودته 



  : اآلثار االقتصادية ـ ٤/٢
 جوانب ،   قتصادية في عدة    تتمثل آثار المخالفات المرورية على الفرد من الناحية اإل        

ومن ذلك ، ما يدفع قائد السيارة من غرامات مالية عقوبة عن المخالفـات المروريـة ،                 
وكذلك ما ينتج عن بعض المخالفات من حوادث تؤدي أيضاً إلى خسائر اقتصادية أخرى،           
ومن ذلك ما يدفعه قائد السيارة كتعويض عن األضرار التي تسبب فيها ، وكذلك ما يدفعه  

، وهناك خسائر اقتصادية ال تدخل في الحصر بل قد ال تحسب مطلقـاً              إلصالح سيارته   
ضطرار صاحبها الستئجار سيارة أخـرى ،هـذا        إكتعطيل السيارة مدة ألجل اإلصالح و     

باإلضافة إلى هبوط قيمة السيارة، وإهدار الوقت وإضاعة بعض المصالح للمتورطين في            
دخل في الحسبان مع فداحتها وارتفـاع      الحادث ، وغير ذلك من الخسائر المادية التي ال ت         

  .مقدارها 
كذلك من الخسائر المادية ما قد يترتب على المخالفات من حوادث تؤدي إلى إصابات 
يتم عالجها في مستشفيات خاصة أو عامة تحتاج إلى تكاليف ، هذا باإلضافة إلى ما ينجم                

 فإذا كانـت درجـة      عن الحوادث من إصابات ، قد تؤثر على مستوى الفرد المعيشي ،           
قتصادي لألسرة ،    تؤثر وبشكل واضح على المستوى اإل      اإلصابة تصل إلى اإلعاقة فإنها    

حيث يقل الدخل أو ينعدم بحسب قدرة رب األسرة على القيام بالعمل كما أنه قد يـضطر                 
 من مسكنه إلى مكان قريب من مراكز التأهيل ، وفي هذا زيادة للتكاليف التي   اإلنتقالإلى  
  .) ٦٦، ص  هـ١٤٠٠الخوشكي، ( .ملهايتح



  المبحث الثالث
  

  التوعية المرورية ـ مفهومها ـ أهدافها ـ ووسائلها
  :  مفهوم الوعي المروري -١

التوعية هي واجب ديني واجتماعي وال تفرض بقانون بل يتحرك المجتمـع عنـدما              
مجتمع بحكم ما حثـت عليـه       ومن حيث أنها واجب ديني يلتزم بها ال       . يستشعر بالخطر   

 أي معتدي   األديان السماوية ، على ضرورة أن يحمي الفرد نفسه وأسرته ومجتمعه ضد           
جتنـاب مـا    إوتبدأ هذه التوعية بالنصيحة التي تهدف إلى النهـي و         على قيمه وتقاليده ،     

  . يعرضهم للخطر
 يدافع عـن    الفردووهي واجب اجتماعي على أفراد المجتمع بحكم انتمائهم للمجتمع ،           

فالتوعية إذاً هي بداية ألول طـرق       ،   إليها ، ويسعده ما يسعدها       يءأسرته ، وبيئته ما يس    
هدف بالوقاية ، وقد اهتمت العديد من األجهزة في مختلف العالم في التوعية المرورية ،               

للوصول إلى أفضل وأنجح المـستويات لوقايـة        . تقديم أحدث الوسائل وأنجح االبتكارات    
  . من حوادث المركباتأفراده 

 اإللمام بمعلومات أساسية مرتبطة بمواقف يتعرض لها المشاة         يقصد بالوعي المروري  
  . )١٢٩،ص١٩٩٧السليماني ، (أو السائقين أثناء السير أو في المواقف الطارئة والحوادث 

 بأنه المعلومات المرورية كما يدركها األطفال وقد        :وهناك تعريف للوعي المروري     
ف نظرية وعملية عن التعليمات المروريـة       اهدأعليه الثقافة المرورية ويربط ذلك ب     يطلق  

  . ) ١٩٩٢ياسين ، (التي تضمن السالمة على الطريق سواء للمشاة أو السائقين أو المركبات 
 بأنه اليقظة الحسية والمعنوية والمعرفة       :ويقصد بالوعي المروري بمفهومه الشامل    

يتعلق بالمرور من مركبة وطريق وإشارات وأنظمـة وقـوانين          واإللمام الواسع بكل ما     
وغيرها مما ينعكس إيجاباً على الشخص وحسن قيادته ومراعاتـه لألنظمـة المروريـة              

   . )هـ ١٤٢٤الناصر ، (المختلفة 
حتى أصبحت الحاجة إلى التوعية المرورية ملحة وعاجلة إلى إدخالها ضمن المـنهج             

 الوسائل السمعية والبصرية    إستخداموسطة والثانوية ، من خالل       في المرحلة المت   راسي الد 
  . وبالممارسات الميدانية وذلك بالتنسيق مع المعنيين باألمر من رجال مرور ورجال تربية



وعندما نتخذ المرور بكل مفاهيمه مادة من المواد المرتبطة بالسلوك والتعامل ، فـإن              
يدخل ضمن دائرة التربية والتعليم لتحقيـق  إعداد منهج خاص بهذه الناحية أمر ضروري      

التغيرات التي يجب أن يحدثها الفـرد فـي         " ة وهي حكمة تعني     اإلجتماعيمبدأ المالءمة   
وبما أن الـشباب يـشكل      . مسلكه أو سلوكه العادي لينسجم مع الجماعة التي يعيش فيها           
اسية لألنظمة المرورية في    جزءاً كبيراً من المتعاملين مع القيادة ، فإن تثبيت المبادئ األس          

  " .  السالمة المروريةأذهان هؤالء شيء مهم للوصول إلى تحقيق أهداف
 في مراحلها الثالث هي التربية المناسبة لغرس ما تريد مـن            الد راسةوحيث أن هدف    

ة فإن هذا المكان بطبيعة الحال أسبق في االختيار مـن مدرسـة             اإلجتماعيالمبادئ والقيم   
فما فوق في نطاق معرفة محـدودة تهـتم بالقيـادة           ) سنة١٦(ي تتعامل مع سن     القيادة الت 

  . )٢٤٤، ص هـ١٤٠٦ ، الغريبي(واألنظمة والتعليمات فقط 
 في مجال التوعية المرورية من خالل تبني منـاهج          كم أن للجامعات دور مهم وفاعلٌ     

 وعملياً في أصـول     أو مقررات علمية تعنى بإعداد الشباب الخليجي المؤهل تأهيالً علمياً         
القيادة المرورية ، على أن تحسب هذه المواد كمتطلبات أساسية ال يتخرج الطالب إال بعد               

  . )  هـ ١٤٠٥إبراهيم ،(اجتيازها بنجاح 
وأهمية الوعي المروري والثقافة المرورية تعد أفضل وسيلة وقائية ضـد الحـوادث             

ي السالمة المرورية فمـسؤوليتها     وللمدارس دور كبير ف   . المرورية على المدى الطويل     
 من ناحية وبكيفية تعليمهم حماية أنفسهم وحمايـة         ممزدوجة حيث ال تتعلق بحماية حياته     

   . )هـ١٣٩٥السيف ، (اآلخرين من ناحية أخرى 
 المرورية لطالب المدارس حظي باهتمام كبير في الدول المتقدمـة           ةالمإن تعليم الس   

تجارب وطورت نماذج مختلفـة مـن المنـاهج والمـواد           صناعياً ، وطبقت العديد من ال     
. التعليمية ، وأجريت الكثير من البحوث وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية وكنـدا              

 الكافي في الدول العربية على الرغم أن نسبة الحـوادث        اإلهتمامإال أن الموضوع لم ينل      
  . )  ١٣ ، هـ١٤١٣ؤه ، آل شارع وزمال(. ترتفع إلى معدالت عالية في هذه الدول 

  : أهمية الوعي المروري 
عتـاد عليهـا األفـراد فـي        إتكمن أهمية الوعي المروري في تهذيب المفاهيم التي         

مجتمعاتنا ، بحيث تكون نظرتهم للتقيد بأنظمة المرور وأدابه ليس على أساس الخوف من            



على حياتهم أوالً ، وألنها     لما لمخالفتها من مخاطر     . العقاب ، وإنما اإلنصياع الذاتي لها       
تجافي السلوك القويم واألخالق الفاضلة ثانياً ، وهي ذات عالقة بمطامحنا للمـستقل ألن              
يكون المواطنون متعاونين مؤمنين بأهمية تعليمات المرور واألسس التي يقـوم عليهـا             
الوعي المروري والتي تساعد على نشر أنظمة وتعليمات المرور ، حتى يصبح العمـل              

المستهدف واألجهزة المعنية لتحقيق الهدف المنشود وهـو         شكل تكاملي ما بين الجمهور    
  .)هـ١٤١٨بيلي ، (السالمة المرورية لكل مستخدمي الطريق 

 وتحقيق السالمة المرورية بين المسلمين في مجتمعهم الكبير ليست مسؤولية  رجال            
رور فيها وظيفته مشكوراً    المرور وحدهم فحسب بل هي مسؤولية جماعية يؤدي رجل الم         

والبد أن يتعاون أفراد المجتمع الحضاري جميعاً بعد أن أخـذوا حظهـم مـن التوعيـة                 
ة فحسب بل البد دوال يكتفى في هذا الصدد بكفاءة من يقود عجلة القيا     . المرورية الالزمة   

 عالية ، ودراية ومعرفة بوسائل السالمة للمحافظة علـى أرواح ودمـاء            من توفر ثقافة  
   . )هـ١٤٠٦زيني ، (السائقين  األخوة المارين أو

والسالمة المرورية وظيفة أساسية من وظائف المجتمع الواعي المتحضر والذي تقوم           
من خـالل مـشاركة الطـالب       . عدة جهات بخدمته وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية        
المحاضـرات  شتراك في الندوات و   وأسابيع المرور بعمل اللوحات وحمل الشعارات واإل      

   .  ) هـ ١٤٠٦قاضي ، ( والمهرجانات الخاصة بذلك
  :  أهداف التوعية المرورية -٢

 ال يتصور أن يكون هناك تخطيط بغير هدف ، ويعتبر الهدف هو أصعب وأدق خطوة
فإن تحديد الهـدف    . على أساسها نجاح الخطوات التالية      في التخطيط ، ألنه البداية التي       

فالهدف من التوعية المرورية ،     ،  ا هو مطلوب إنجازه من أعمال       يحدد للخطة مسارها وم   
البد أن يكون واضحاً من البداية ، وأن يكلف على تحديده فريق متكامل يكون متخصصاً               

والتـي   ،   فنياً ، في ضوء توجيهات وسياسات عامة تصدر من قمة األجهـزة اإلداريـة             
وتحديد الهدف يـنص    تقرارها ،    ، ووضوحها وثباتها واس    يشترط واقعيتها وموضوعيتها  

ر على أفراد المجتمع للتغيير من السلوكيات السلبية وتحويلها إلـى           يهنا على محاولة التأث   
فإذا تناولت على سبيل المثال ، أجهزة اإلعـالم موضـوع انـشغال             ،  سلوكيات إيجابية   

 فـي   ستشرى بصورة ملحوظـة ، ويتـسبب      إالسائق بالهاتف أثناء القيادة ، وهذا أمر قد         



جتماعي لدى أفـراد المجتمـع      إالعديد من الحوادث ، فإنه يمكن تنمية رأي وخلق اتجاه           
نشغال قائـد المركبـة     إحول خطورة القيادة أثناء الحديث في الهاتف ، يتعلمون منه أن            
  . بالحديث في الهاتف يعرضه لفقد حياته أو إصابته بأضرار بالغة 

 من نصائح وإرشادات وتوجيهـات فإننـا        د به الدين اإلسالمي، وما ور   وإذا عدنا إلى    
  .  )٩سورة لقمان ، آية ()وأقصد في مشيك (نورد منها على سبيل المثال ، قول اهللا تعالى 

وال تمش في األرض مرحاً إنك لن تخـرق األرض ولـن تبلـغ              (: وقوله عز وجل    
   ) .٣٧سورة اإلسراء آية، (  )الجبال طوالً إن اهللا ال يحب كل مختال فخور

إن اإليمـان بـضع وسـبعون شـعبة         " ومن أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم       
إيـاكم  " وقولـه   ... " وأفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناه إماطة األذى عـن الطريـق              

فـإذا  : ما لنا به إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ، قـال     : والجلوس في الطرقات ، قالوا      
غـض  : وما حق الطريق ؟ ، قـال        : قالوا  : حقها  أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق      

  ) .صحيح البخاري ( البصر وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 بها  اإلهتمامكل هذا يؤكد لنا أن التوعية المرورية واجب ديني واجتماعي ، وقد زاد              

ى عـدم االلتـزام بقواعـد       بعد تزايد الحوادث المرورية ، والتي ترجع أسبابها جميعاً إل         
  . فتتابعت الحمالت المرورية ، وخصص لها وقت من كل عام . السير

  :  هي )هـ ١٤٠٧الحربي ، ( واألهداف الرئيسة للتوعية المرورية كما يراها 
  . تحقيق التوعية المرورية بين مختلف المواطنين  )١
ا لتلك األهمية من     األنظمة واتباع التعليمات المرورية ، وم      إستخدامتوضيح أهمية    )٢

. دور في الحفاظ على حياة األمة من أخطار السيارات 
تعويد الناس على التقيد بإرشادات المرور تجنباً لوقوع الحوادث المرورية التـي             )٣

. تقع يومياً ويذهب بسببها العديد من الشباب والكبار
تقوية العالقة القائمة بين المواطنين ورجال المرور ومحاولة أن يشعر المـواطن             )٤

.نه رجل مرور قبل أن يكون مواطناً بأ
  :  وسائل التوعية المرورية -٣

 لعله من المهم قبل البدء في تحديد الوسـائل أو اآلليـات لتنفيـذ بـرامج التوعيـة                  
بمعنى دراسة األفراد    ،   فيه هذه البرامج  المرورية، أن يتم دراسة المناخ الذي سوف تنفذ         



هم، حتى نضع لهم ما يناسبهم وضمان أنهم سـوف يقومـون            إتجاهاتأنفسهم وسلوكاتهم و  
فالتنـشئة  ،  نتمـاء لمجـتمعهم     ية واإل مـسؤول بتنفيذ ما يطلب منهم من خالل الشعور بال       

استعداد الفرد  ة السليمة والتربية الصحيحة هي األرضية التي يتوقف عليها مدى           اإلجتماعي
ولما كان نظام المرور هو سلوك ومظهر تقاس بـه حـضارة            ،  لتلك القواعد والتعليمات    

فـإن   ، ورقي المجتمعات وأن أطراف هذا السلوك هم رجل المرور ومستخدمو الطـرق           
 إلى هذه العالقة بين رجل المـرور ومـستخدمو الطريـق            اإلهتماماألمر يتطلب توجيه    

وبالتالي سوف يـنعكس    . قق التوازن المطلوب بين طرفيها      لمحاولة ضبطها بصورة تح   
ومن هنا كانت التوعية المروريـة هـي الـسالح    ، هذا على المجتمع وحضارته وتقدمه    

الفعال لتحقيق ذلك ، ولكن حتى تحقق برامج التوعية المرورية أهدافها البد أن يتم دراسة               
 استجابتهم لموقف معين ، وهذه      ستعداد أفراد المجتمع لتقبل موضوع معين أو مدى       إمدى  

  .  ترجع إلى عوامل بيئة، تدفع األفراد للرفض أو القبول اإلستجابة
اء ، فاألب الذي يربي ابنه على القيم والمثل         بنوكما أشرنا إلى دور التنشئة السليمة لأل      

 ة الفاضلة ، إنما يشب يافعاً ناضجاً ، يحافظ على مجتمعه ويستجيب إيجاباً مـع              اإلجتماعي
 قبل إجراء التوعية ، البد أن يتم معرفـة          إذاً،  كل الوسائل التي تحثه إلى الرقي والتقدم        

 التي  تجاهاتاإلمدى استجابة أطراف العالقة ، رجل المرور واألفراد ، البد من دراسة             
تعتبر المحرك أو الدافع الذي يجعل األفراد يتصرفون بأسلوب أو سـلوك معـين تجـاه                

 ما يحكم تصرفات األفراد مجموعة من العوامل ، تعتبر محدد لها ،             وغالباً،  موقف معين   
فإذا واجه الفرد موقفاً    ،  منها العائد النفعي ، وتحقيق الذات ، والدفاع عن النفس أو الذات             

سعادة والحـب ، أو بـالقلق       نفعاالت ، قد تكون بال    يناً ، فيتحرك لديه مجموعة من اإل      مع
نفعال الذي نشأ لديه    وكه نحو هذا الموقف فيها لنوع اإل      لرتياح ، وسوف يتحدد س    وعدم اإل 

    .لحظة الموقف ، فإما باإليجاب وإما بالسلب
   : تجاهاتاإلهل يمكن تغيير ـ ٣/١

 تأثيره  تجاه الفرد نحو موضوع معين ، إنما يتحدد وفقاً ألمر الموقف معه ومدى            إإن  
وقف الجيد على إحداث التغييـر       يتوقف على مدى قدرة الم     فيه ، بمعنى أن تغيير اإلتجاه     

 الفرد وفقاً لتأثير البيئة التي يعـيش فيهـا أو           إتجاهاتفمن الممكن أن يتغير     ،  المطلوب  
  ،  فإنه من الصعب تغييرها    تجاهاتاإللمعايير و اينتقل إليها، ولكن متى ترسخت هذه القيم و       



 خاللهـا تـصحيح     لذا يقتضى األمر إتباع بعض الوسائل واتخاذ األساليب التي يمكن من          
لو نجحت برامج التوعية المرورية في إقناع األفراد بـأن          ،   تجاهاتاإلمسار بعض هذه    

رجل المرور هو الذي يعمل على حماية وتأمين أرواحهم ضد مخاطر الطريق ، فقطعـاً               
سوف يؤدي ذلك إلى تحسين صورة رجل المرور في ذهن الكثيرين ، حتى من كان منهم            

كـذلك  ،  حترام والتقدير    الكثيرين يبادلون رجل المرور اإل     وسيجعلله موقف سلبي معهم     
مناشدة األفراد مشاركة رجل المرور عمله ، وأن يفكروا في قضاء يوم من أيام رجـل                

تجاههم نحوه بالتقدير   إالمرور ، سوف يولد لديهم خبرة وعلم بما يقوم به ، وسوف يتغير              
لبة المدارس في تنظيم حركة المـرور فـي         لما يقوم بأدائه من أعمال ، وكذلك إشراك ط        

 نحوه وينقلون هـم     اإلتجاهإجازاتهم الصيفية إلى جانب رجل المرور ، ينمي لديهم سمة           
  .أنفسهم إلى ذويهم صورة رجل المرور الذي يعاني من أجل حمايتهم ، وتأمين مسيرتهم 

  

  : تحديد الوسائل المختلفة لتحقيق الوعي المروري ـ ٣/٢
لة المناسبة للوصول إلى الهدف المنشود يخضع العتبارات يمكن إيجازها          تحديد الوسي 

  . في كونها تحقق أقل تكلفة وأقل جهد وأقل وقت 
 ولكي نصل إلى تحديد الوسائل المختلفة لتحقيق الهدف ، البد أن نعرف جيداً ما هو               

  : مردود الوسيلة أو تأثيرها 
  هور ؟ هل هي لمجرد خلق اإلحساس بالمشكلة لدى الجم 
  هل هي لمجرد جذب انتباههم ؟  
  هل المقصود الحصول على تأييد الجمهور وإثارة اهتمامه ؟  
   وبالتالي السلوكيات ؟ تجاهاتاإلهل هي لمجرد تغيير  

فإذاً تحدد لدينا مردود الوسيلة ، أمكن بعد ذلك اختيار الوسيلة نفسها ، وعلى سـبيل                
 بما يؤثر على السلوكيات ، فنصل إلى        تجاهاتاإلالمثال فإن المردود المطلوب هو تغير       

  : التقليل من الحوادث المرورية ، وهنا قد تكون الوسيلة 
  . إقامة أسابيع مرورية  
  . ه كوسيلة لنقل المعلومات داخل األسرة إستخدامتوعية النشء ، و 
  . إنشاء وحدات مصغرة لقواعد السير والمرور في الحدائق العامة والمالهي 



مية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة ، تركز علـى توعيـة              برامج إعال  
 حـزام األمـان     إسـتخدام األفراد وإلتباع إشارات وقواعد المرور ، وضـرورة         

ختيار الوسيلة علـى جانـب      إوكما أشرنا سابقاً فإن     . وااللتزام بالسرعة المحددة    
إلى حد كبيـر علـى   كبير من األهمية ، فمثالً اختيار التلفزيون كوسيلة ما يتوقف     

عدد الحائزين ألجهزة التلفزيون وعلى البرامج التي يفضلونها ، والقنـوات التـي             
كذلك نقيس الشيء بالنـسبة      .يشاهدونها ، وأوقات الفراغ المتاحة لديهم لمشاهدته        

للراديو ، أما عن الصحف والمجالت ، فتتوقف قدرتها على نقل الرسـالة علـى               
ة الصحفية المفضلة ، وتنوع الصحف والمجالت األكثـر         المستوى الثقافي ، والماد   

    ) .هـ ١٤٢٠الجديد ، مرجع سابق ، ( . تداوالً 
وأيا كان الوضع فإن اختيار وسيلة دون األخرى يتوقف على مدى مصداقيتها ، ومدى 

 بمـا تعرضـه مـن       اإلنتبـاه بساطة وسهولة عرضها للموضوعات وقدرتها على جذب        
  . لصورة والتعليق موضوعات تشمل الشرح وا

كما أن مضمون الرسالة ، الذي يجب أن يعرف منذ البداية ، هل هو سيخاطب العقل                
أم العاطفة ، هل سيخاطب جميع الفئات أم فئة واحدة ، هل سيتناول جميـع المـشاكل أم                  

              .  أم السلوكياتتجاهاتاإلبعضها  أم واحدة فقط ، هل سنقصد المعتقدات ، أم 
  : تحديد الجمهور المستهدف بالتوعية المرورية ـ ٣/٣

ليس شرطاً أن تكون التوعية المرورية موجهة لجمهور كبير بل يفـضل أن تكـون               
أو أن تركز على مجموعات صغيرة يتم التوجه إليهـا          " التوعية موجهة لجمهور صغير     

وأن  " .. حسب أهمية المشكلة لهذه الجماهير وفق معايير خاصة لعملية تجزئة الجماهير          
أحد أهم أسباب فشل الحمالت التوعوية اإلعالمية كونها توجه إلى جمهور كبيـر جـداً               

  . يصعب على المرسل تحديد خصائصه وكيفية الدخول إليه 
 وهي من أصعب الحمالت تطبيقاً نظراً لحاجتها        اإلقناعومن أهم حمالت التوعية هي      

 سلوك المتلقين وتـدعيمها     إتجاهاتغيير  لتنظيم وتصميم دقيقين ، ويهدف هذا النوع إلى ت        
 تغيير السلوك الـذي يتبـع تغييـر    اإلقناعوتعزيزها حتى ال تضعف ـ وتنشد حمالت  

ويشمل هذا النوع جميع منـاحي      ،  ، وتصبح فاشلة إذا لم تحقق هذين الهدفين معاً          اإلتجاه
  .  )هـ١٤٢٠الدخيل ، ( .األنشطة اإلنسانية ، ويحتاج إلى دقة في التنظيم



جتماعية وأهمهـا   إية المختلفة أكبر شريحة     راس ويمثل طالب التعليم العام بمراحله الد      
في المملكة العربية السعودية ، ولعل من أهم األخطار المحدقة بهذه الشريحة الحـوادث              
والمخالفات المرورية التي تقضي على هؤالء الطالب أو تقعدهم عن المشاركة في الحياة             

  . ة والشباب وهم في سن الطفول
وتدل الدراسات الميدانية التي أجريت في المملكة في أوقات مختلفة على أن القيـادة              

لقد وجد أحد الباحثين    . المبكرة سمة عامة لدى طبقات المجتمع كافة خاصة القروية منها           
من عينته بدأوا قيادة السيارة وهم دون العاشرة في أعمارهم، كما أفاد أكثـر              ) %١٨(أن  
، وأكد ما يقـارب     ) سنة١٥ إلى   ١٤(أنهم بدأوا القيادة وهم في السن ما بين         ) %٦١(من  
، أما الذين بدأو القيادة من      ) سنة  ١٨ إلى   ١٥( أنهم بدأوا القيادة وهم ما بين     ) %١٥(من  

  . )م١٩٩٨عسيري ، () %١,٦ سنة فما فوق فلم يتجاوزا ١٨(
ـ          ،  ٧,٨ة يـشكلون نـسبة      سـن ١٨وفي دراسة أخرى اتضح أن السائقين فيما دون ال

وعلى كل فإن نسبة صغار األعمار من السائقين قد استمرت في الزيـادة أثنـاء فتـرة                 
ــسبة  ــن ن ــتهم فم ـــ١٤٠٩ ،% ٦,٣(دراس ــى ) ه ـــ١٤١٠ ،%٦,٩(إل ــى ) ه           إل

                                                 . )م١٩٩٤ وزمالؤه ، ،بدوي ().هـ١٤١١ ،%١٠(
ت المتعلقة بالشباب وصغار السن ، لعالقـة العمـر          اعرضت العديد من الدراس   ولقد ت 

  .  المخالفات والحوادث المرورية إرتكابب
 فقد أوضحت إحدى الدراسات أن أهم أسباب ارتفاع نسبة اإلصابات فـي حـوادث              

   .المنطقة الشرقية من المملكة يعود لقيادة صغار السن من طـالب المتوسـط والثانويـة              
   . )م١٩٩٨ ، مرجع سابق ، يرعسي(

سـنة أكثـر الفئـات    ٢١ ـ  ١٨كما أوضحت دراسة أخرى أن المرحلة العمرية من 
 اإلشـارات،   إسـتخدام العمرية ميالً إلى السرعة الزائدة ،وعكس السير والتجـاوز دون           

والتسابق مع السيارات األخرى ، والتجاوز في المنحنيات والطرق الضيقة ، واإلسـراع             
  .   )٣٣٣سنان وزمالؤه مرجع سابق ، ص ( ارة المرورية قبل غلقها بعبور اإلش

رتكبوا حوادث مروريـة    أ الطالب   مجموعةمن  ) %٤٨,٣(ووجدت دراسة أخرى أن     
وأن أسباب الحوادث تعود إلى قطع اإلشارة المروريـة الحمـراء ، تجـاوز الـسرعة                

  .)هـ ١٤٢٥ ،  مرجع سابقهالتويجري وزمالؤ(المسموح بها ، والتفحيط والقيادة بدون رخصة 



 ) م١٩٩٨( علي الغامـدي ،      وفيما يتعلق في عالقة العمر بوفيات الحوادث ، فقد أشار         
ـ        % ) ٤٠(أن   نـسبة  وسنة  ) ٢٥(من الوفيات المرورية بشكل عام يتعلق بالشباب دون ال

  ) .  سنة٢٤ إلى ١٥(  هي األكثر تليها الفئة من )  سنة٣٤ إلى ٢٥(الوفيات من الفئة 
هم من األطفال   ) ١٩,٣(ا تؤكد إحصاءات وزارة الصحة أيضاً أن خمس المتوفين          كم

 بالتركيز فـي بـرامج      الد راسةومن هنا تظهر أهمية     .  سنة   ١٥الذين تقل أعمارهم عن     
 المـواجهي ،    اإلتصالالتوعية المرورية على هذه الفئة العمرية ، فئة الشباب من خالل            

عد السالمة المرورية ، وأهمية تعويدهم العادات السليمة        بتعريف الطالب بأهمية إتباع قوا    
  . لتزام بآداب وتعليمات المرور التي تكفل لهم السالمة في كيفية اإل

والتوعية من خالل المدارس مهمة جداً ، فهي مكان تغيير السلوك من خالل االستفادة              
ويمكن البدء في برامج    من إمكانات المدارس المكانية ، والبشرية في التوعية المرورية ،           

التوعية المرورية على مراحل من سن الروضة ـ أي عند بلوغ الطفل أربـع سـنوات    
فأكثر ـ وتستمر توعية الطالب حتى انتهاء المرحلة الجامعية ومن هنـا يمكـن تقـسم     

  : المراحل إلى 
  ) :  سنوات٦ - ٤: (المرحلة األولى 

لم ببعض المفاهيم واألفكـار العامـة ،         في هذه المرحلة ي    يرى العلماء هنا أن الطفل    
ويدرك األشياء شريطة أن ال يتغير مظهرها فمثالً الطفل قد ال يتعرف علـى أختـه إذا                 
لبست لبساً مختلفاً عما تعود عليه ويرى العلماء هنا باختصار أن الطفـل يبـدي أنـواع                 

  :السلوك التالية 
، لها ووزنها وحسب شـكلها    معرفة أسماء األشياء وتبويبها حسب لونها وحجمها وطو       

عتماد عليها بدرجة رئيسية ،  حواسه الخمس ، واإلإستخدامويقوم الطفل في هذه المرحلة ب
فيستطيع لعب الكرة ، والمشي المنتظم في الصف ، وتمييز األشياء عن طريـق الـسمع                

 من مرحلـة العموميـة فـي اللفـظ     اإلنتقالويبدأ الطفل في الرابع من عمره      ،  والبصر  
  . )م ١٩٨٦حمدان (  معاني لألشياء من حوله إلى التخصص لما يعنيهوال

يمكن الوصول إلى الطفل في هذه المرحلة، من خالل غـرس بعـض              وهذا يعني أنه  
األفكار التوعوية المهمة مثل كيفية التقيد بالنظام وأهميته ، ومعرفة اإلشارات المروريـة             

ط حزام األمان ، وغير ذلك من السلوكيات        الرئيسية ، وأهمية القيادة بهدوء ، وأهمية رب       



 الحواس الخمس   إستخدامالمرورية المهمة ، ويمكن توصيل ذلك من خالل التركيز على           
وفق الطرق واألساليب التي يستطيع أن يستخدمها الطفل في هذا الـسن ، مثـل تكملـة                 

نظـام  األشياء المتقطعة ، وتحريك اللعب ، وخاصة السيارات والدراجات بهدوء وفـق             
صفوف مرتبة وغير ذلك من الطرق التي يمكنها ترسيخ المبادئ الصحيحة لدى الطفـل              

  . في مثل هذا السن 
  

  ) :  سنة ١١ ـ٧: (المرحلة الثانية 
يمكن إعداد برامج توعوية لهذه الفئة العمرية خاصة في المجال المروري نرشده إلى             

ي للسيارة ، وااللتزام بربط الحزام ،   كيفية قطع الشارع ، وأهمية الركوب في المقعد الخلف        
ومعرفة كيفية الصعود والنزول من السيارة ، والتقيد باألنظمة ، ومعرفة إشارات المرور             

ها إلـى   إسـتخدام المختلفة ، والتعريف بالطرق وأهميتها وأهمية الحفاظ عليها ، وكيفية           
 والتعريـف   التعريف بالخطوط األرضية على األسفلت وأدوارهـا والمقـصود منهـا ،           

باإلشارات المرورية الضوئية واللوحات اإلرشادية بانواعها كافة ، حتى يستطيع أفـراد            
هذه الفئة من التعامل معها بشكل سليم ، فيتمكن الطفل من خاللها عبور الشارع بـشكل                
أمن والركوب والنزول من الحافلة أو السيارة بشكل عام وبشكل سليم ، والجلوس فيهـا               

 الدراجة ، وكيفية تجنب مخاطر      إستخداميمكن إرشاد األطفال هنا إلى كيفية       كما  . بأمان  
   . )م١٩٩٢  مرجع سابق ،النافع وزمالؤه ،(الطريق 

بتعاد عن المفاهيم النظرية المجردة والتركيز على التوعية الحـسية ، لـذا             ويجب اإل 
عد المرور وأنظمتـه    ها لتحقيق معرفته بقوا   إستخداميجب إيجاد النماذج التي يمكن للتلميذ       

  .المختلفة 
  

  ) :  سنة١٧ ـ ١٢: (المرحلة العمرية الثالثة 
تتبلور في هذه المرحلة عمليات التفكير التجريدي ، وتتكون نماذج الفكـر ألتـأهيلي              

 من عالم األشياء الملموسة إلى مرحلة       اإلنتقالوتتسع وتمتد بعد سن الخامسة عشر وهذا        
      . اجيه بمرحلة العمليات االفتراضية أو الفكـر االشـتراكي        المفاهيم والنظريات يسميه بي   

  .) م ١٩٩٢مصطفى ، ( 



ومن هنا يستطيع الطفل استيعاب المواد والمعلومات النظرية كما يصبح بإمكانه حـل             
المشكالت وفق المقارنات والتحليل المنطقي كي يمكنه التوقع والتنبؤ ، وبنـاء المفـاهيم              

ديدة وتقويم صحة األفكار واألشياء وكشف العالقات اإلرتباطيـه   والمبادئ والنظريات الج  
سـتنتاج النهايـات    إبين األشياء أو بين العناصر المكونة لألشياء ذاتها وتغيير الظواهر و          

  )     م ١٩٨٦حمدان ، مرجع سابق ( .المنطقية لها 
راحـل  وتشمل في المملكة هذه المرحلة طالب المتوسطة والثانوية ، وهي من أهم الم            

 العـام لـيس     إستخدامالعمرية خاصة في مجال التوعية المرورية ذلك أن الطفل يبدأ في            
كراكب فقط بل كسائق للدراجة النارية والسيارة أيضاً ومن هنا ينبغي إيصال الرسـائل               
التوعوية بشكل متكامل ، بل وأخذه في زيارات ميدانية ألقسام المرور ، للتعرف علـى               

نظمة المرور ، وأقسام المرور المختلفـة ، ومعرفـة متطلبـات            إحصائيات الحوادث وأ  
  . الحصول على رخص القيادة وشروط األمان والسالمة في المركبة والطريق 

 اإلتـصال  الوسائل التوعويـة كافـة مـن وسـائل           إستخدامففي هذه المرحلة يمكن     
رون بالوسائل الجماهيري كاإلذاعة والتلفزيون والصحف إلى الكالم النظري التوعوي المق

                    . األنشطة التعليمية المتنوعة إستخدامالتوضيحية المختلفة ، كما يمكن 

 الد راسـة بعد اإلطالع على الدراسات السابقة لم نجد ما يشير مباشرة إلى مثل هـذه               
 ،  الد راسـة نها في إثراء هذه     ولكن هناك بعض الدراسات القريبة منها ، وسوف يستفاد م         

  :وهي كالتالي 
  

وهي بعنوان تقويم برامج التوعية المرورية خالل األسابيع المرورية وكان الهدف من            
البحث هو إجراء دراسة مسحية ميدانية على وسـائل اإلعـالم المرئيـة والمـسموعة               

وقد توصـلت   . عرفة ما يقدم خاللها من وسائل وبرامج للتوعية المرورية          والمقروءة لم 
  :الد راسة إلى نتائج أهمها 

من الخبراء في مجموعة الد راسة لم تكن لـديهم أهـداف           %) ٢٦,٦٧(أن نسبة    
  .واضحة لبرامج التوعية المرورية 



  .من الجمهور ال تستدعي انتباهه وسائل التوعية %) ٧٩(أن نسبة  
 الد راسة أن نوع الرسالة ، وتعدد الوسيلة لم يكن العائق الرئيسي فـي              أوضحت 

         فعالية التوعية ، وإنها ال بد من البحث عن عوائـق أخـرى تتعلـق بالـشكل                
  ) .تحريراً أو إعداداً ( أو بالمحتوى ) إخراجاً وتبويباً ( 

  .المتلقي أتضح أن التلفزيون هو األداة الجماهيرية األكثر تأثيراً على  
إن التوعية المرورية التي تمت خالل األسابيع المرورية لم تؤثر في خفض عدد              

.الحوادث أو اإلصابات والوفيات 
تتشابه دراسة السيف مع هذه الد راسة في البحث عن برامج التوعية المرورية التـي              

وتختلـف  ،  ارتفاع الحوادث المرورية والمخالفات المرورية وتقيميه     إتهدف إلى الحد من     
هـذه  في كونها تبحث في تقويم برامج التوعية المرورية خالل األسابيع المرورية ، بينما          

تبحث في دور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المروري أي أنها             الدراسة  
 وهي طلبة المدارس ، بينما هذه الد راسة تبحث في تقييم كافة برامج             معينةتركز على فئة    

عية المرورية خالل األسابيع المرورية وال تركز على جمهور معين بل على كافـة              التو
هـذه  ستبانة في جمع بيانات الد راسة ، بينمـا         واإلستخدمت المنهج الوصفي    أالمجتمع ، و  

  .ستخدمت المنهج شبه التجريبي واإلستبانة في جمع بيانات الد راسة الدراسة أ

وهي بعنوان خطة لإلرتقاء بمستوى التوعية المرورية لدى الشباب وتهدف في هـذه             
الد راسة إلى معرفة أوجه القصور المعرفي حول أنظمة وقواعد المرور لدى فئة الشباب             

هم حول أهمية وقواعـد المـرور وضـرورة         إتجاهاتسنة وكذلك معرفة    ) ٣٠-١٧(من  
ا ، وقد اعتمد الباحث أسلوب المسح بالمجموعة أمـا األداة فكانـت    حترامهإااللتزام بها و  

  .االستبانة
  -:وقد توصلت الد راسة إلى نتائج أهمها 

طالبـاً مـن    ) ٢٠٠(من مجموع المجموعتين البالغ عددها      %) ٢١,٩(إن نسبة    
  .الثانوية والجامعة يقودون سياراتهم بدون رخصة قيادة 

. تعود ملكية السيارات التي يقودونها آلبائهممن المجموعتين%) ٤٦,١(إن نسبة  



عاماً يملكون  ١٨من المجموعتين الذين تقل أعمارهم عن       %) ١٣,٤٨( إن نسبة    
.سيارات 

فقط تعلموا قيادة السيارات عـن طريـق مـدارس قيـادة            %) ٨,٩٩(إن نسبة    
.السيارات 

عية المرورية لـدى    تتشابه دراسة الس هلي مع هذه الد راسة في اإلرتقاء بمستوى التو         
هم حول أهمية قواعد المرور وضرورة اإللتزام بهـا ،          إتجاهاتالشباب من خالل معرفة     

وتختلف في إستخدامها المنهج    ،   تتشابه في مجموعة الد راسة وهي طلبة المدارس         كذلكو
 الطلبة نخو قواعد    إتجاهاتالوصفي المسح بالمجموعة لقياس مستوى الوعي المروري و       

ستخدمت المنهج شبه التجريبي لمجموعتين مستقلتين      هذه الدراسة أ  مرور ، بينما    وأنظمة ال 
  .ستبانة لجمع بيانات الد راسة ة لقياس مستوى الوعي المروري واإلتجريبية وضابط

  

 إلى أهميـة    الد راسةلمرورية وتهدف   ب المدارس عن المخالفات ا    بعنوان توعية طال  
إبراز األسس العلمية لتجزئة الطالب إلى فئات متجانسة وتحديد أهمية كل مرحلة ودورها        

  .في المخالفات المرورية وعالقتها بالتوعية والقوالب اإلعالمية المناسبة 
  اإلعالميـة  ة المرورية لحمالت األمـن العـام       إلى تقويم مكتسبات التوعي    تكما هدف 

ستخدم الباحث المناهج الوثائقيـة والوصـفية المـسحية         أالسابقة لطالب المدارس ، وقد      
  . وقد أجريت الدراسة في مدينة الرياض .والتجربة من أجل تحقيق األهداف 

   :أهمها إلى نتائج الد راسةوقد توصلت 
من أفراد  % ٦٧أن الطفل يبدأ قيادة السيارة وهو في سن الخامسة عشر إذ ذكر              

 ١٤ -١١منهم ما بـين     % ٣١ أنهم يستطيعون قيادة السيارة علماً أن        مجموعةال
  .سنة 

 من طلبة المـدارس لـم      مجموعةمن أفراد ال  % ٦١ على أن    الد راسةتؤكد نتائج    
.يتعرفوا على حمالت التوعية في مدارسهم 

 إلى أن نسبة الوصول إلى طلبة المدارس من خـالل وسـائل             الد راسةكما تؤكد    
 إذ ذكـر    حدودةما زالت م  )  وصحافة - تلفزيون   –إذاعة  (  الجماهيري   لاإلتصا

 على مطبوعات وإعالنـات     اإلطالع أنه لم يسبق لهم      مجموعةمن أفراد ال  % ٤٨



أنه لم يسبق لهم سماع هذه الرسـائل        % ٥٧الحمالت المرورية الصحفية وذكر     
، وحتـى    أنه لم يسبق لهم مشاهدتها عبر التلفزيـون       % ٣٠عبر اإلذاعة وأفاد    

حتـى تـصل    % ٩٠ إلى   ةنسبالتحقق هذه البرامج رسالتها فهي تسعى إلى رفع         
. هذه البرامج للطلبة من خالل اإلطالع واالستماع والمشاهدة 

 ما أردنا أن تحقق حمالت التوعية للطالب أهـدافها          تى بأنه م  الد راسةوتوصي   
.فعليها الوصول إلى المدارس بشكل مكثف 

 في تحقيق هدف رئيسي ، وهو توعية طلبـة          الد راسةعوفي مع هذه    وتتشابه دراسة ال  
، وكذلك تتشابه معها    بطلبة المدارس في مدارسهم      المباشر   اإلتصالالمدارس عن طريق    

 كـذلك و. ستبانة لقياس مستوى الوعي المـروري     ، اإل المنهج شبه التجريبي     إستخدامفي  
  . لكلى الدراستين هما طلبة مدارس الد راسة عينة

ـ       الد راسةوتختلف دراسة العوفي عن هذه       بات التوعيـة   س بأنها تبحث في تقـويم مكت
 هـذه الدراسـة    لحمالت األمن العام اإلعالمية السابقة لطالب المدارس، بينما         المرورية  

التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المروي من خالل         تهدف إلى معرفة دور أفالم      
 فـي   الد راسة تختلف دراسة العوفي عن هذه       كذلكلمدارس ،    المباشر مع طلبة ا    اإلتصال
هـذه   الوثائقية والوصفية المنهجية من أجل تحقيق األهداف ، بينمـا            ها المناهج إستخدام
  .ن مستقلتين تجريبية وضابطةمجموعتيالتجريبي لشبه استخدمت المنهج الدراسة 

  

وهي بعنوان أثر الحمالت الوطنية الشاملة للتوعية المرورية في الحد من المخالفـات             
 إلى تقويم فاعلية أداء الحمـالت اإلعالميـة الوطنيـة           الد راسةالمرورية ، وتهدف هذه     

ة لها  ية والسلوكي تجاهاإلى التأثيرات المعرفية و   الشاملة للتوعية المرورية ، والتعريف عل     
 ،فـرداً بـشكل عـشوائي       ) ٣٥٠( بالمسح إذا تم اختيار      ستخدم المنهج الوصفي  أ، وقد   

  : على النحو التالي الد راسةوجاءت نتائج 
أن الحمالت استطاعت أن تحقق بعض النجاحات خاصة الحملـة األولـى فـي               

  .موضوع ربط حزام األمان 
  . هم أكثر الفئات ربطاً للحزام ٣٨ – ٢٧وأكدت أن الفئة العمرية ما بين  



أنه % ) ٧٠(  وصول الحمالت التوعوية المرورية للجماهير المستهدفة إذ ذكر          
  .سبق لهم مشاهدة أو سماع أو قراءة بعض الرسائل 

مـن   % ) ٥١,٥(   المخالفات المرورية مازال كبيراً إذ ذكر        إرتكابأن حجم    
% ١١ ، و  اإلجابـة رورية في بعض     أنهم يرتكبون مخالفات م    مجموعةأفراد ال 

يرتكبونها دائماً وأن الجميع يرتكبون المخالفات المرورية بغـض النظـر عـن             
  .ة والمستويات التعليمية والجنسيةالفئات العمري

ستثنينا ربط حزام األمان لم تحقـق       إأن حمالت التوعية المرورية السابقة إذا ما         
  .نجاحات معرفية أو اتجاهية أو سلوكية 

  : ببعض التوصيات منها الد راسةد انتهت وق 
هدفة ولكن ال بد لها من أن       ال يكفي أن تصل رسائل التوعية إلى الجماهير المست         

 اإليجابية والتصرفات السلوكية المرغوبة وهـذا هـو الهـدف           تجاهاتاإلتخلق  
  .النهائي من حمالت التوعية 

 أن تبنى على أسس علميـة       ية التي ينبغي  اإلقناع بكيفية صياغة الرسائل     اإلهتمام 
.قضايا المشكلة في واقع الجماهير المستهدفة أوالً مستقاة من 

ية علـى أن    اإلتـصال ت الشخصية حيث تدل معظم النظريات       اإلتصاال ب اإلهتمام 
ت الشخصية وليست اإلتصاالية والسلوكية يتم عن طريق    اإلتجاهق األهداف   يتحق

 .ت الجماهيرية اإلتصاال
 في هدف مشترك وهو الوصول إلـى        الد راسة بكر ، والعوفي مع هذه       وتتشابه دراسة 

توعية مرورية ناجحة في الحد من المخالفات المرورية والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث             
،  المختلفة في الحد من المخالفات المرورية        اإلتصالالمرورية المعروضة ضمن وسائل     

الوطنية الشاملة في الحد من المخالفات      في كونها تدرس بشكل عام أثر الحمالت        وتختلف  
تركز على جزئية هي أفالم التوعية المرورية ودورها في         هذه الدراسة   المرورية ، بينما    

ها المـنهج   إسـتخدام  الحالية فـي     الد راسةرفع مستوى الوعي المروري ، وتختلف عن        
مـستقلتين  ن  مجمـوعتي التجريبـي ل  شبه  استخدمت المنهج   هذه الدراسة   الوصفي ، بينما    

  .تجريبية وضابطة 



وكانت عن مدى إسهامات التلفزيون السعودي بالتعريف بأخطار الحوادث المروريـة           
على الطالب وأنماط برامج التوعية المرورية المستخدمة للتعريف بهذه األخطار ، والحد            

 الد راسـة الباحث منهج الدراسات المسحية ، وجمع بيانـات         ستخدم  أوالوقاية منها ، وقد     
 أن التلفزيون يعد وسيلة بالغة األهمية في        الد راسةبواسطة دليل المقابلة وقد أظهرت نتائج       

       لبـرامج التوعيـة المروريـة       مجموعةالتوعية حيث بلغت نسبة المشاهدين من أفراد ال       
%) ٥٤,٧(من برامج التوعية المرورية بلغت      وأن نسبة الطالب المستفيدين     %) ٩٨,٦( 

طالب ، وأن نسبة من تعلم إشـارات        ) ٤٥٠( البالغ عددها    مجموعةمن المجموع الكلي لل   
  %) .٧١,٣( المرور عن طريق التلفزيون 

الناجحـة   في البحث عن التوعيـة المروريـة         الد راسةتتشابه دراسة الثنيان مع هذه      
ورية على الطالب ، وأنماط هذه البرامج ، وتتـشابه          بالتعريف في أخطار الحوادث المر    

وتختلف في أنها تبحـث عـن مـدى         ،   وهم طلبة المدارس     الد راسة مجموعة في   كذلك
إسهامات التلفزيون السعودي بالتعريف بأخطار الحوادث المرورية على الطالب وأنماط          

ركـزت  هذه الدراسة    برامج التوعية المرورية المستخدمة للتعريف بهذه األخطار ، بينما        
على المادة المرورية المعروضة من خالل األفالم لطلبة المدارس ودورهـا فـي رفـع               

ها مـنهج الدراسـات     إستخدام في   الد راسةمستوى الوعي المروري ، وتختلف أيضاً هذه        
ستخدمت المـنهج   أهذه الدراسة    بواسطة المقابلة ، بينما      الد راسةالمسحية ، وجمع بيانات     

   .الد راسةتجريبي ، وأداة االستبانة في جمع بيانات الشبه 
  

:    
م إجراؤها في استراليا لتقويم حملة إعالمية هدفت إلى حماية الصغار والمسنين من             ت

اع ، والمادة   التلفزيون ، والمذي  : حوادث المرور ، استخدمت فيها وسائل اإلعالم الثالثة         
  : إلى النتائج اآلتية الد راسةوقد توصلت . المطبوعة 
  . األطفال للطريق بصورة سليمةإستخدامظهر تأثير إيجابي في  
ظهر اتجاه إيجابي لدى سائقي السيارات مـن صـغار الـسن نحـو الـسالمة                 

  .المرورية



          لم يظهر أي تغيـر فـي منـع حـوادث المـشاة لمـن تجـاوز مـنهم سـن                      
.) هـ ١٤١٤السيف وآخرون ، ( الخمسين 

في مجال التوعيـة المروريـة بهـدف حمايـة          هذه الدراسة    دراسة لينك مع  تتشابه  
مستخدمي الطريق من حوادث الطرق ، وتتشابه في تركيزها على صغار السن في جزء              

حماية وتختلف في أنها تبحث في تقويم حملة إعالمية هدفت إلى           ،   الد راسة مجموعةمن  
التلفزيـون ،   " غار والمسنين من حوادث المرور ، مستخدمة وسائل اإلعالم الثالثة           الص 

المـسجلة  ستخدمت المادة المرورية    أهذه الدراسة   ، بينما   " والمذياع ، والمادة المطبوعة     
على أشرطة أفالم الفيديو في التوعية المرورية لمعرفة دورها في رفع مستوى الـوعي              

  .المروري 
، الد راسة في جمع بيانات      واإلستبانة ها المنهج الوصفي  إستخدام ب الد راسةختلف هذه   وت
   . الد راسة في جمع بيانات  واإلستبانةالتجريبيشبه ستخدمت المنهج أهذه الدراسة بينما 

 حـزام  إسـتعمال إعالمية لشرح قواعـد  تم إجراؤها في كندا لتقويم مدى تأثير حملة         
ستخدمت في ذلك وسائل اإلعالم المختلفة وقبل إجراء الحملـة تـم معرفـة              أاألمان ، و  

شخص نحو حزام األمان بواسطة الهـاتف ، ثـم تمـت            ) ٤٠٠٠ (إتجاهاتومعلومات و 
الحملة ، وبعد استطالع رأي المبحوثين بالهاتف لمعرفة مدى التغير الذي حـصل فـي               

  . الحزام نتيجة تلك الحملة إستخدامهم نحو إتجاهاتهم ومعلومات
 إسـتخدام  اإليجابية لألفراد نحو     تجاهاتاإلأن التلفزيون كان له تأثير واضح على         

  .حزام األمان 
. حزام األمان بصفة عامة نتيجة لهذه الحملة إستخدامازداد  
هــ  ١٤٢٣العبيلـي ،    ( . كان تأثير التلفزيون أشد من تأثير المذياع والمادة المطبوعة           لقد 

   .)٨ص
في التوعية المرورية بهـدف حمايـة سـائقي         هذه الدراسة    دراسة جمس مع  تتشابه  

المركبات ومستخدمي الطريق من حوادث الطريق وااللتزام بتعاليم وأنظمة السير التـي            
  .تكفل السالمة لهم 



 مجموعـة ها القياس القبلي ومن ثم البعدي ل      إستخدامفي  هذه الدراسة   تشابه مع    ت كذلك
  . همإتجاهاتمن األشخاص لمعرفة مدى التغير الذي حصل في معلوماتهم و

ها إسـتخدام ها المنهج الوصفي في جمع البيانات و      إستخدامبهذه الدراسة   وتختلف عن   
المنهج شبه  استخدمت  هذه الدراسة   ما   قبل وبعد ، بين    الد راسة واحدة تجريبية في     مجموعة

  . قبل وبعد الد راسةلمجموعتين مستقلتين تجريبية وضابطة في التجريبي 
  

 إلى أن التلفزيون فـي هـذه        الد راسةالمة ، وتوصلت هذه     حول حملة ربط حزام الس     
 الحزام ، وأن نظريـة الـتعلم        إستخدامالتأثير على الناس في كيفية      الحملة غير فعال في     

 ربـط   إستخدام وزيادة   اإلستجابة ، وفرض النظام والقانون له تأثير أقوى في          اإلجتماعي
   .)٦١هـ ، ص١٤٢١الزهراني ، ( حزام السالمة 

في البحث عن أفضل وأقصر الطرق لتوصـيل        هذه الدراسة   دراسة جبلر مع    تتشابه  
 واستجابات الناس نحـو أنظمـة الـسير         إتجاهات على   اًة اإلعالمية المرورية تأثير   الماد

  .هادامحتإو
يم حملة حول ربط حـزام الـسالمة اسـتخدم فيهـا            في أنها تهدف إلى تقي     وتختلف  

هـذه  سـتجاباتهم ، بينمـا      إ الناس و  إتجاهاتالتلفزيون كوسيلة إعالمية في التأثير على       
سـتجابات  إر أفالم التوعية المرورية فـي التـأثير علـى           هدفت إلى معرفة دو   الدراسة  

ها إستخدام من طلبة الثانوية نحو أنظمة المرور والسالمة ، وتختلف ب          مجموعة إتجاهاتو
 المـنهج شـبه التجريبـي    استخدمت  هذه الدراسةالمنهج الوصفي في جمع البيانات بينما  

  .في جمع البيانات  واإلستبانة





 . الد راسةعينة   و الد راسة ، وحدودها ، ويبين مجتمع       الد راسةيتناول هذا الفصل منهج     
.  واإلجراءات التي تم إتباعها للتحقق من صدقها وثباتهـا           الد راسةكما يتطرق لبناء أداة     
ها إسـتخدام  ، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي تم         ميدانياً الد راسةويوضح كيفية تطبيق    

   .الد راسةفي معالجة بيانات 
  
 واألهداف التي تسعى إليها للتعرف على دور أفالم التوعية          الد راسةنطالقاً من طبيعة    إ

 علـى   ، وبنـاء   المرورية في رفع مستوى الوعي المروري لدى طالب المرحلة الثانوية           
المنهج شبه التجريبـي    ستخدم الباحث   أ لإلجابة عنها ، فقد      الد راسةالتساؤالت التي سعت    

أفـالم التوعيـة    (  من خالل التجربة وهي إحداث تغير ما في الواقع  المتغير التجريبي           
" المتغير التابع   "  ومالحظة نتائج وأثار هذا التغير       ، الطالب  من مجموعةعلى  ) المرورية

  . ) ٢٤٦عبيدات ، ص ( .اع مستوى الوعي المروريارتفأوهو 
وقد واجه الباحث بعض الصعوبات العملية في اختيار العينة وفـي توزيعهـا علـى               
المجموعتين التجريبية والضابطة ، بسبب قلة عدد الطالب الذين يحملون رخص قيـادة،             

 الدراسـة   وكذلك التزامهم في وقت البرنامج، أما بسبب المرض، أو الغياب، أو ظروف           
االختيار والتصنيف العشوائي للطـالب علـى المجمـوعتين    واالختبارات، مما أثر على     

     .التجريبية والضابطة، مما يقتضي التحول من المنهج التجريبي إلى شبه التجريبي
عية  بعدد من المحددات البشرية والمكانية والزمانيـة والموضـو         الد راسةحددت هذه   

  : اآلتية 
  :الحدود البشرية  -١

 على طالب المرحلة الثانوية في منطقة الرياض وتم تحديد ثانويـة            الد راسةاقتصرت  
   .الد راسة وثانوية مجمع الملك سعود إلجراء ،ييرونالب



  
  :الحدود المكانية  -٢

  .في مدينة الرياض البيروني  وثانويةمجمع الملك سعود على ثانوية الد راسةتركزت  
  :الحدود الزمانية -٣

 -١٤٢٥ (الدراسـي   لعـام   ل ثانيالفصل الدراسي ال  خالل   ميدانياً   الد راسةتم تطبيق    
  . هـ١٥/٣/١٤٢٦ هـ إلى ١٤٢٦ / ٢ / ١٥ وفي الفترة من) هـ١٤٢٦

  :الحدود الموضوعية  -٤
 في تناول دور أفالم التوعية المرورية في رفع مـستوى الـوعي             الد راسةنحصرت  أ

 لطالب التجريبية من خالل التعرف على مدى تأثير مثـل هـذه             مجموعةالمروري لدى   
 في اكتساب المعرفة وتغييـر الـسلوك المـروري          ة المروري يةفيالبرامج التعليمية والتثق  

 المروريـة   تجاهاتوتحسين اإل الخاطئ من خالل خفض المخالفات والحوادث المرورية        
     .  مجموعةلدى هذه ال

يتكون مجتمع الدراسة من طالب المدارس الثانوية في مدينة الرياض وتـم اختيـار              
ي وعدد طالبها تسعمائة طالب ، ومدرسة مجمع الملك سعود وعدد طالبها            نثانوية البيرو 

  . تسعمائة وخمسون طالب لتطبيق الدراسة فيهما 
  

 طالـب   ٣٠ طالب تم اختيار     ٥٠ قوامها   الد راسةمع   من مجت  عينةقام الباحث باختيار    
 رخص وتصاريح قيادة وهم العدد الكلي لطالب الثانوية الذين يحملون رخص أو             يحملون

 طالب تم اختيارهم من الطالب الذين ال يحملـون رخـص قيـادة              ٢٠تصاريح قيادة ، و   
 مرات في   ٤ل عن    للمركبة ، بصورة ال تق     المستمرهم  إستخدامحسب معرفتهم للقيادة ، و    

   .األسبوع
 طالب منهم   ٢٥ األولى من    عينةن عشوائية بسيطة تكونت ال    تيعين إلى   عينةتم تقسيم ال  و
ـ  بال مجموعة طالب بدون وسميت هذه ال     ١٠ يحملون رخص قيادة و      اً طالب ١٥  ةمجموع

  . والبرنامج الد راسةالتجريبية ، وهي التي سوف تجرى عليها 



 يحملون رخص   اً طالب ١٥منهم   . اً طالب ٢٥ نفس العدد وهم      الثانية تكونت من   عينةوال
 التي ال تجـرى     مجموعة الضابطة ، وهي ال    مجموعة طالب بدون وسميت بال    ١٠،قيادة  
 التجريبية قبل وبعد    مجموعة وال تتعرض للبرنامج وإنما يتم مقارنتها مع ال        الد راسةعليها  
برنامج أما بالغياب ، أو المرض، أو       ، وبسبب عدم إلتزامهم في حصص ال      الد راسةانتهاء  

بسبب ظروف الدراسة واالختبارات، أثر هذا على العدد الفعلي الخاضع للدراسة حيـث             
 طالب لكـل    ٢١ طالباً بواقع    ٤٢أصبحت مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عددها       

   .مجموعة في نهاية البرنامج
  

 الحالية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضـوع        الد راسةبعد اإلطالع على أدبيات     
 طالب الثانوية بمدينة الرياض،     مجموعة قام الباحث بتصميم استبانة موجهة ل      الد راسةهذه  

التوعوية المرورية فـي رفـع مـستوى المعرفـة          للتعرف على مدى فعالية هذه األفالم       
 بعـد انتهـاء     هـا إتجاهات و مجموعـة سلوك ال حدثه من تغيير في     مدى ما ت  المرورية ، و  

  . البرنامج
 الد راسـة  الالزمة لإلجابة عن تساؤالت      الد راسةومن خالل االستبانة تم جمع بيانات       

  :وفروضها واشتملت على ما يأتي 
:متغيرات ديموغرافية  

لعمـر ، تعلـيم     االسم ، ا  : مثل  ) الشخصية  (  وشملت البيانات    ثانويةوهي متغيرات   
 هإرتكابو قيادة السيارة ، وحصوله على رخصة قيادة ، ،األب ، مهنة األب ، دخل األسرة      

  .عبارة ) ١٦(  وتكونت من الفات مرورية ، وتعرضه لحادث مروريخم
  :  األساسية الد راسةمتغيرات  

عبارة موزعـة    ) ٦٨( وهي متغيرات تابعة وشملت البيانات األساسية وتكونت من         
  :ة محاور كما يلي خمسى عل



  المعرفة بالقوانين : المحور األول 
  .تساؤالت أعدت لقياس المعرفة بقوانين المرور ) ٩( ويتكون مقياس هذا المتغير من 

  أسباب حوادث المرور : المحور الثاني 
  .عبارة أعدت لقياس اآلراء حول هذا المحور ) ١٢( ويتكون مقياس هذا المتغير من 

  

  سلوك السياقه : ثالث المحور ال
  .عبارة أعدت لقياس سلوك السياقه ) ١٣( ويتكون مقياس هذا المتغير من 

  

  : نحو المرور تجاهاتاإل: المحور الرابع 
  . نحو المرور تجاهاتاإلعبارة أعدت لقياس  ) ١٠( ويتكون مقياس هذا المتغير من 

  :الخصائص الشخصية : المحور الخامس 
    .عبارة أعدت لقياس الخصائص الشخصية ) ٢٤( تغير من ويتكون مقياس هذا الم

 الد راسـة ستبانة عدة أساليب في طرحـه لتـساؤالت         وقد تبنى الباحث في إعداده لإل     
 األسـئلة   وفروضها ، ففي المحور األول المتعلق بالمعرفة بقـوانين المـرور اسـتخدم            

 المغلق الذي   ستخدم الشكل أما في بقية المحاور فقد ا      الموضوعية التي تعتمد على المعرفة    
للتدرج الخماسـي   ) ليكرت  ( يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال ، وقد استخدم مقياس          

" المحاور  "  األساسية   الد راسة على عبارات متغيرات     الد راسة مجموعةالستجابات أفراد   
   .عن أقل درجة ) ١( عن أعلى درجة ، بينما يعبر الرقم   ) ٥( حيث يعبر الرقم 

  

  
في صورتها األولية على مجموعة من      ) االستبانة   ( الد راسةقام الباحث بعرض أداة     

  . والمعرفة في مجاالت البحث العلمي للحكم عليهاالمحكمين من ذوي العلم والخبرة
 ومدى الد راسةء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة وطلب الباحث من المحكمين إبدا 

انتمائها للمحور الذي تنتمي إليه ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت ألجله ، ومدى كفايـة               
 األساسية ، وكـذلك حـذف أو        الد راسةالعبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات        

  .إضافة أو تعديل أي عبارة من العبارات 



تفق إ التي أبداها المحكمون ، قام الباحث بإجراء التعديالت التي           وفي ضوء التوجيهات  
مواضـع  عليها أكثر المحكمين سواء بتعديل الصياغة وحذف بعض العبارات بعد تحديد            

  .االلتباس والضعف فيها أو إضافة عبارات جديدة 
 

وبعد التأكد من الـصدق     ) نة  االستبا ( الد راسةم النهائي ألداة    تصميالقام الباحث بعد    
) ٣٣( استطالعية عـشوائية قوامهـا   مجموعةار مجموعة صغيرة ك   يالظاهري لها ، باخت   
 ، وتـم توزيـع      الد راسـة  في مدينة الرياض من مجتمـع        البيرونيطالب ، من ثانوية     

االستبيانات على تلك المجموعة بهدف أن تكون االستبانة أقرب إلى الدقة والوضـوح ،              
يارهم بهدف اختبارها وتطبيقها عليهم وتشجيعهم على طرح األسئلة حول الفقرات           وتم اخت 

 لتحديـد   الد راسةالغامضة أو التي يصعب اإلجابة عليها ، للتأكد من الصدق البنائي ألداة             
مدى التجانس الداخلي لها ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مـن               

رجة جميع العبارات التي يحتويها المحور الذي ينتمي إليـه          محاور اإلستبانة ود  عبارات  
  :بأستخدام معامل إرتباط بيرسون كما يلي 

  



   )٣( جدول رقم 
   معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبيان والمحور الذي تنتمي إليه

   )  ٠,٠١( دال إحصائياً عند مستوى ) (
الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة         ) ٣( وتشير بيانات الجدول رقم     

ور الذي تنتمـي إليـه ، أي أن   من عبارات محاور االستبيان ودرجة جميع عبارات المح 
 تـساق وهذا يعبر عـن اال     ) ٠,٠١( جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى        

   .الد راسةالداخلي بين جميع عبارات محاور 
 طريقة االتساق الـذاتي ،      إستخدام ب الد راسةتم احتساب تقدير ثبات االستبانة في هذه        

  :تضح من الجدول األتي كما يمعادلة الفاكرنباخ  بإستعمال



   )٤( جدول رقم 
  معامالت الثبات لمحاور األستبيان 

  
محاور اإلستبيان مرتفعـة    لبات  الثمعامالت  أن   ) ٤( ويتضح من بيانات الجدول رقم      

   .في جمع البيانات النهائية هادشجع الباحث على اعتمامما 
  

       مادة مرورية توعويه جمعـت بـأفالم        يتمثل برنامج التوعية في أفالم فيديو تتضمن      
وشملت هذه األفالم مادة مرورية عن سلوك القياده الـسليمة للـسائق،            ) أشرطة فيديو   ( 

طارات، والسرعة، والوقـوف الخـاطئ،      وعن أسباب الحوادث المرورية ، منها تلف اإل       
والمعرفة بقوانين المرور والعقوبـة المترتبـة علـى         .وبقية المخالفات المسببة للحوادث     

 نحو المرور ورجاله من خالل أبراز الدور الذي يقوم بـه رجـل              تجاهاتواإل.كسرها  
ر المرور في المحافظة على سالمة المرور وسائقي المركبات من خالل التعرف بالـدو            

وتطبيـق النظـام بحـق    الذي يقوم به في تسهيل حركة السير وتوجيه سائقي المركبات،       
 إبراز الجانب األخر لرجل المرور الذي يقوم به من          كذلكمرتكبي المخالفات المرورية، و   

خالل مساعدة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق وتقديم العون لهم وإسعافهم في حالة            
  . سمح اهللاتعرضهم لحوادث مرورية ال



  هذا باإلضافة إلى بعض الحوادث المرورية الجسيمة التي تعرض لها بعض سـائقي             
 ىالمركبات واإلصابات البليغة التي لحقت بهم وأصبح بعضهم معاقين أو قتلى من جـر             

  .هذه الحوادث المرورية 
  

، قـام الباحـث     ) االستبانة  ( عامل ثبات   بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي وم      
بتطبيقها ميدانياً على طالب ثانوية مجمع الملك سعود بمدينة الرياض من خالل الخطوات             

  :التالية 
 خطاب تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يفيد ارتبـاط            ىالحصول عل  .١

.ة اإلجتماعي الباحث بدراسة الماجستير في كلية الدراسات العليا قسم العلوم
حيث أن هذه الدراسة هي دراسة شبه تجريبية تعتمد على القياس القبلي والبعـدي               .٢

فقد تم تصنيف عينة الدراسة إلى مجموعتين باستخدام العينة العـشوائية ، وهـم              
 ١٠خمسة عشر منهم يحملون رخص قيـادة و        طالباً   ٢٥مجموعة تجريبية قوامها    

ت المجموعة الضابطة ، وقد تـم ضـبط         بدون رخص قيادة ، وبنفس العدد صنف      
المتغيرات مثل العمر ، المستوى الدراسي ، والحصول على رخـص القيـادة ،              

. بحيث أصبحت المجموعتين متجانستين 
 طالباً ،   ٢٥ الضابطة وقوامها    الد راسة مجموعةستبانة على   قام الباحث بتوزيع اإل    .٣

جريبية بعد اتخاذ الترتيبات     الت مجموعة استبانة على ال   ٢٥وفي نفس الوقت وزعت     
ال تسمح فـي    ها البعض   ن في أماكن منفصلة عن بعض     مجموعتيالالزمة بوضع ال  

التأثير على البرنامج الذي يهدف إلى قياس مـستوى الـوعي المـروري لـدى               
.ن فيما يسمى بالقياس القبلي مجموعتيال

م مروريـة    لمدة أسبوعين تم عرض أفـال      اً مروري اًثم أعد الباحث برنامج توعوي     .٤
 كذلكسباب الحوادث والمخالفات المرورية وسلوك القيادة السليمة ، و        أتحتوي على   

 مجموعةتضمنت عالقة رجل المرور بقائد المركبة ، وتم عرض هذه األفالم على     
تم شرح ما تحتويـه  ولمدة أسبوعين   في األسبوع    حصصالطالب التجريبية ثالث    

ة مرورية من قبل الباحث ، والتعليق عليها        هذه األفالم من وسائل تعليمية وتوعوي     



 إستخداموسماع تساؤالت الطالب حيال ما تحتويه هذه األفالم واإلجابة عنها ، مع             
.بعض الوسائل األخرى لتوصيل ما تضمنته تلك األفالم المرورية 

بعد مضي شهر من تطبيق البرنامج تم إعادة قياس مستوى الوعي المروري على              .٥
. الضابطة والتجريبية بعد ضبط المتغيرات الالزمة اسةالد ر مجموعتي

وبسبب قلة عدد الطالب الذين يحملون رخص قيادة، وكذلك عدم التـزامهم فـي               .٦
حصص البرنامج أما بالغياب، أو المرض، أو ظروف الدراسة مما أثر على العدد             
الفعلي الخاضع للدراسة حيث أصبحت مجموعتي الدراسة التجريبية والـضابطة          

. طالب لكل مجموعة في نهاية البرنامج٢١ طالباً، بواقع ٤٢ددها ع
 فـي   الد راسة مجموعةقام الباحث بإدخال البيانات الخاصة باالستبيانات من أفراد          .٧

.الحاسب اآللي لتحليل بياناتها 
    

 .لدراسة الصدق البنائيمل ارتباط بيرسون امع .١
.اختبار آلفا كرنباخ لمعرفة ثبات األداء  .٢
.التكرارات  .٣
.النسب المئوية  .٤
.المتوسطات الحسابية .٥
.المعياري اإلنحراف  .٦
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  لمعرفة الفروق الدالليةاختبار  .٧

.القبلي والبعدي 
 بين المجموعتين التجريبية والـضابطة      يع لمعرفة الفروق الداللية   اختبار كاي ترب   .٨

   .في القياس القبلي والبعدي





ـ      الد راسة مجموعةهذا الفصل عرض خصائص أفراد      يتناول   ي  مـن الطـالب والت
اتضحت من خالل نوعية المتغيرات الدموغرافية، كما يتناول عـرض البيانـات التـي              

   : كما يلي وتفسيرها وهيالد راسةتوصلت إليها 
   : الد راسة مجموعةخصائص : أوالً 

   )٥( جدول رقم 
التجريبية والضابطة تينمجموعالالعينة على توزيع أفراد 

  النسبة  التكرار  مجموعةال
  %٥٠  ٢١  الضابطة

  % ٥٠  ٢١  التجريبية 
  % ١٠٠  ٤٢  المجموع 

  

 الـضابطة يـساوي عـدد أفـراد         مجموعةأن أفراد ال   ) ٥( يتضح من الجدول رقم     
  . الكلية مجموعةمن ال % ٥٠ التجريبية ، أي أن كل منهم يحتل مجموعةال

  
   )٦( جدول رقم 

  توزيع أفراد العنية حسب العمر
  البيان  ضابطة   تجريبية 

  نسبة   تكرار   نسبة   تكرار 
  ٩,٦  ٤  ٩,٥  ٤   سنة١٦ – ١٥من 
  ٣٠,٩  ١٣  ٣٥,٧  ١٥   سنة١٨ – ١٧من 
  ٩,٥  ٤  ٤,٨  ٢   سنة٢٠ – ١٩من 

  %٥٠  ٢١  %٥٠  ٢١  المجموع
  

شكلت أعلى  )  سنة   ١٨ – ١٧(  الفئة العمرية من     أن    ) ٦( يتضح من الجدول رقم     
للمجموعـة   ) ٣٠,٩(قابلها  ي % ) ٣٥,٧( حيث بلغت   عمرية للمجموعة التجريبية    نسبة  

) ٩,٥( بنـسبة  )  سـنة  ١٦ ـ  ١٥( الضابطة لنفس الفئة العمرية ، تليها الفئة العمرية 



ـ ١٩( للمجموعة الضابطة ، وتليها الفئة العمرية        ) ٩,٦( للمجموعة التجريبية ، يقابلها     
ن للمجموعة الضابطة ويتـضح التجـانس بـي       ) ٩,٥( يقابلها   ) ٤,٨( بنسبة  )  سنة   ٢٠

  . المجموعتين 
   )٧( جدول رقم 

  

  توزيع أفراد العينة حسب مستوى تعليم األب
  النسبة  التكرار  البيان
  %٢,٤  ١  أمي

%٢,٤  ١  ابتدائي
%٢,٤  ١  متوسط
  %٢٦,٢  ١١  ثانوي
  % ١٤,٣  ٦  جامعي

  %٥٢,٤  ٢٢  فوق الجامعي 
  % ١٠٠  ٤٢  المجموع

  

 في ثالثة مستويات تعليميـة      اًتساويأن تعليم األب جاء م     ) ٧( يتبين من الجدول رقم     
لكل مرحلة ، أما المرحلة      % ) ٢,٤( وذلك بنسبة بلغت    ) أمي ، ابتدائي ، متوسط      (  هي

، % ) ١٤,٣(  المرحلة الجامعية فكانت نـسبة    أما  ،  % ) ٢٦,٢( الثانوية فكانت النسبة    
   % ) . ٥٢,٤( ما فوق الجامعي و

   )٨( جدول رقم 
  المستوى الوظيفي لألبب توزيع أفراد العينة حس

  النسبة  التكرار  البيان
  %٧,١  ٣  موظف قطاع خاص

%٧٦,٢  ٣٢  موظف حكومي
%١٦,٧  ٧  أعمال حرة 

  % ١٠٠  ٤٢  المجموع
  



           أن أغلب اآلبـاء مـوظفين حكـوميين بنـسبة بلغـت            ) ٨( يتبين من الجدول رقم     
ثم المـوظفين   % )  ١٦,٧( لغت   األعمال الحرة بنسبة ب     من هم في   ثم يليهم % ) ٧٦,٢( 

  % ) .٧,١( قطاع خاص بنسبة بلغت الفي 
  

   )٩( جدول رقم 
  مستوى الدخل لألب توزيع أفراد العينة حسب 

  النسبة  التكرار  البيان
%  ٩  فل آأثنى عشرأقل من 

%٤٠,٤  ١٧   ألف٢٠إلى أقل من  ١٢من 
%٢١,٥  ٩   ألف٣٠ إلى أقل من  ٢٠من 

  %  ٧  لم يبين
  % ١٠٠  ٤٢  مجموعال

  
 مستوى دخل آبـائهم     الد راسة مجموعةأن غالبية أفراد     ) ٩( يتبين من الجدول رقم     

ثم يليهم الذين   % ) ٤٠,٠( وذلك بنسبة بلغت    )  ألف   ٢٠أقل من  إلى ١٢( يتراوح ما بين    
ثم يليهم الذين % )٢١,٥( وذلك بنسبة بلغت  )  ألف٣٠ إلى أقل من ٢٠من ( دخل آبائهم 

 % )١٦,٧ ( وهناك نسبة % ) ٢١,٤( بنسبة بلغت   ) أثنى عشر آلف   (أقل من خل آبائهم   د
  .   لم تجيب على السؤال

   )١٠( جدول رقم 
  إجادة قيادة السيارة  حسب مجموعةتوزيع أفراد ال

  النسبة  التكرار  البيان
%  ٢١  الضابطة

%  ٢١  التجريبية 
  % ١٠٠  ٤٢  المجموع

  



 الـضابطة والتجريبيـة   مجموعـة أفـراد ال أن جميع  ) ١٠ (يتضح من الجدول رقم     
  .ن مجموعتي من اللكل % ) ٥٠( يجيدون قيادة السيارة وبنسبة متساوية 

  
   )١١( رقم   جدول

  حصولهم على رخصة سياقة حسب  مجموعةتوزيع أفراد ال
    ضابطة  تجريبية 

نسبة  تكرارنسبة  تكرار  االستجابات
  %٢٦,٢  ١١  %٢٦,٢  ١١  نعم
  %٢٣,٨  ١٠  %٢٣,٨  ١٠    ال

  %٥٠  ٢١  %٥٠  ٢١  المجموع
  

أن عدد الحاصلين على رخـص قيـادة مـن أفـراد            ) ١١( يتضح من الجدول رقم     
قيـادة  ال ال يحملون رخـص      )١٠(مقابل  % ) ٢٦,٢(  ونسبتهم   ١١ التجريبية   مجموعةال

 يحملون رخص قيـادة   ) ١١( الضابطة مجموعةيقابلها نفس العدد لل   % ) ٢٣,٨( ونسبتهم  
أي أن   % ) ٢٣,٨(  ال يحملون رخص قيادة ونسبتهم       )١٠(مقابل  % ) ٢٦,٢( ونسبتهم  

   . فيما يخص رخصة القيادةن التجريبية والضابطةمجموعتيهناك تطابق وتجانس بين ال
   )١٢( جدول رقم 

   سياقة السيارة في األسبوعحسب  مجموعةتوزيع أفراد ال
    ضابطة  تجريبية 

نسبة  رارتكنسبة  تكرار  البيان
  %٣٨,٠  ١٦  %٣٨,٠  ١٦  يومياً

  %٧,١  ٣  %٧,١  ٣  أربع إلى خمس مرات
  %٤,٨  ٢  %٤,٨  ٢  مرتين إلى ثالثة 

  %٥٠  ٢١  %٥٠  ٢١  المجموع
  



أن أعلى نسبة هم من يقودون السيارة بـشكل يـومي            ) ١٢( يتضح من الجدول رقم     
 ،وأربع إلـى    انهملكل م  % ) ٣٨(  التجريبية والضابطة بنسبة     الد راسة مجموعتيومن  

ن التجريبية والـضابطة ،     مجموعتياللكل من   % ) ٧,١(   بنسبة في األسبوع خمس مرات   
ن ، ويتضح مدى التجانس     مجموعتيلكل من ال  % ) ٤,٨( ومرتين إلى ثالثة مرات وبنسبة      

  . التجريبية والضابطة في عدد مرات السياقة خالل األسبوع الد راسة مجموعتيبين 

  الت الدراسة تساؤ: ثانياً 
  
  .المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  -١

ما دور أفالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المروري لـدى مجموعـة              
    الطالب التجريبية ؟

  
 الد راسـة ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي للبحث قام الباحـث بتحليـل بيانـات              

 وحساب المتوسـطات والنـسب المئويـة     البرنامجريبية قبل وبعد   الطالب التج  مجموعةل
  :المعياري ومستوى الداللة وفقاً للجداول التالية اإلنحراف و) ت(للتكرارات، وقيمة 

   )١٣( جدول رقم 
  .المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المعرفة بقوانين المرور 

 اإلنحراف المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢,٠٦  ١١,١٩  القبلي
  ١,٦٥  ١٣,٣٣  البعدي

٠,٠٠  ٢٠  ٥,٣٠-  ٢١  

   )٠,٠١( دالة إحصائياً عند مستوى     
  

أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي المعرفـة            ) ١٣( يتضح من الجدول رقم     
 وهذا دليل على فعالية     ياس البعدي ،  بقوانين المرور بين القياس القبلي والبعدي لصالح الق       

  . في األفالم التوعوية تمثلالبرنامج الم
  



   )١٤( جدول رقم 
 بأسباب الحوادث المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المعرفة 

  المرورية 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيمة   ن

  الحرية
قيمة 

  ٤,٤٣  ٤٥,٧٦  القبلي
  ٤,٩٤  ٤٩,٤٧  البعدي

٠,٠٠٠  ٢٠  ٤,٣٣-  ٢١  

   )٠,٠١( دالة إحصائياً عند مستوى     
  

أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي المعرفـة            ) ١٤( يتضح من الجدول رقم     
بأسباب الحوادث المرورية بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ، وهذا دليل             

  .ج في زيادة المعرفة بأسباب الحوادث المروريةعلى فعالية البرنام
  
  

   )١٥( جدول رقم 
  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في سلوك القيادة

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٥,٨٨  ٤٧,٣٣  القبلي
  ٨,٢٩  ٥٤,٦١  البعدي

٠,٠٠٣  ٢٠  ٣,٤٢-  ٢١  

   )٠,٠١( دالة إحصائياً عند مستوى     
  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في سلوك القيادة          ) ١٥( يتضح من الجدول رقم     
بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي ، وهذا دليل على فعالية البرنامج              

  . السلوك الصحيح للقيادة تحسينفي 
  



   )١٦( جدول رقم 
   نحو المرورتجاهات بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اإللمقارنةا

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت(قيمة   ن
  الحرية

قيمة 

  ٥,٥٥  ٣٤,٨٠  القبلي
  ٥,٠٠١  ٣٨,٨٠  البعدي

٠,٠١٤  ٢٠  ٢,٦٩-  ٢١  

   )٠,٠١( دالة إحصائياً عند مستوى     
 نحـو   اإلتجاهأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في        )  ١٦( يتضح من الجدول رقم     

المرور بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي ، وهذا دليل على فعالية              
  . المروريةتجاهاتتحسين اإلفي البرنامج 

  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في خاصية السلوك العدواني
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيم   ن

  الحرية
قيمة 

  ٥,٢٦  ٢٠,١٩  القبلي
  ٣,٩٠  ١٨,٨٥  البعدي

٠,٢٨٣  ٢٠  ١,١٠  ٢١  
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خاصـية           ) ١٧( يتضح من الجدول رقم     
ـ      مجموعةالعدوان بين القياس القبلي والقياس البعدي لل       د لنـا أن     التجريبية ، وهـذا يؤك

هـا  ي ف أمن خالل البيئة األولية التي نش     الخصائص الشخصية تتكون عبر تراكمات زمنية       
الصعب أن يتم تغيرها     وتترسخ في شخصيته وقد تكون غريزية في شخصية الفرد، ومن         

   .الد راسةفي مدة زمنية قصيرة وهي فترة 
   )١٨( جدول رقم 

  عة التجريبية في خاصية السلوك التوكيدي المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجمو
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيمة  ن

  الحرية
قيمة 

  ٣,٧٢  ١٧,١٩  القبلي
  ٣,٠٤  ١٧,٢٣  البعدي

٠,٩٥٠  ٢٠  ٠,٠٦-  ٢١  



أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خاصـية           ) ١٨( يتضح من الجدول رقم     
 التجريبية ، وهذا يؤكد مـا  مجموعةاس القبلي والقياس البعدي لل  بين القي  يالتوكيدالسلوك  

 تكون عبر مراحل طويلة من    ن في الجدول السابق أنها سلوك       اأوضحناه في خاصية العدو   
  .ة وليس من الممكن تغييره في برنامج قصير ال تتجاوز مدته أسبوعيناإلجتماعيالتنشئة 

  
   )١٩( جدول رقم 

  لي والبعدي للمجموعة التجريبية في سلوك المخاطره المقارنة بين القياس القب
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيمة   ن

  الحرية
قيمة 

  ٨,٢٤  ٣٣,٦١  القبلي
  ٩,١٩  ٢٩,٥٢  البعدي

٠,٠٨١  ٢٠  ١,٨٣  ٢١  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خاصـية           ) ١٩( يتضح من الجدول رقم     

 التجريبيـة ، وهـذا يؤكـد مـا          مجموعةلقياس القبلي والقياس البعدي لل    المخاطره بين ا  
أوضحناه في خاصية العدوان والتوكيد في الجدولين السابقين أن الخصائص الشخـصية            
هي صفات يكتسبها الفرد في مراحل التنشئة األولية مثل األسرة ، وقد تكون غريزية في               

  . في فترة قصيرةايصعب تغييرهالفرد 
  

  بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة قارنة الم-٢
  

هل توجد فروق في مستوى الوعي المروري لدى مجموعة الطـالب الـضابطة بـين               
  القياس القبلي والبعدي ؟

  
 الطـالب   مجموعة ل الد راسةولإلجابة على هذا التساؤل فقد قام الباحث بتحليل بيانات          

، ) ت(  والنسب المئوية للتكرارات ، وقيمـة      الضابطة قبل وبعد، تم حساب المتوسطات،     
  :واالنحرافات المعيارية ، ومستوى الداللة وفقاً للجداول التالية 

  



   )٢٠( جدول رقم 
  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المعرفة بقوانين المرور 

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ١,٩٧  ١١,٠٩  القبلي
  ٢,٢٠  ١١,٤٢  البعدي

٠,٤٥٦  ٢٠ ٠,٧٦١-  ٢١  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفـة           ) ٢٠( يتضح من الجدول رقم     

بقوانين المرور بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يشير إلـى              
  .أن القياس القبلي لم يكن له تأثير 

  
   )٢١( جدول رقم 

المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المعرفة في معرفة أسباب 
  الحوادث 

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٥,٢٨  ٤٥,٠٤  القبلي
  ٤,٥١  ٤٣,٩٥  البعدي

٠,٢٤٩  ٢٠  ١,١٨  ٢١  

  
معرفـة  وجد فروق ذات داللة إحصائية فـي        أنه ال ت   ) ٢١( يتضح من الجدول رقم     

بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يشير إلى           أسباب الحوادث   
  .أن القياس القبلي لم يكن له تأثير 

  
  
  



   )٢٢( رقم  جدول
  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في سلوك السياقه 

اإلنحراف  لمتوسطا  القياس
  المعياري

درجة  )ت(قيمة   ن
  الحرية

قيمة 

  ٧,٢٤  ٥١,٢٨  القبلي
  ٧,٣٤  ٤٨,٦٦  البعدي

٠,٠٣٨  ٢٠  ٢,٢١  ٢١  

  
سلوك السياقة  في  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية        ) ٢٢( يتضح من الجدول رقم     

ير خـارجي ،   بتـأث مـا ب، وهذا ر بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة 
  .وليس للبرنامج أي دور في داللته 

  
   )٢٣( جدول رقم 

  تجاه نحو المرور المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في اإل
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت( قيمة   ن

  الحرية
قيمة 

  ٤,٥٧  ٣٥,٥٧  القبلي
  ٤,٧٢  ٣٦,١٤  البعدي

٠,٥٦٧  ٢٠ ٠,٥٨٢-  ٢١  

  
 اإلتجـاه فـي   أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         ) ٢٣( يتضح من الجدول رقم     

القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يشير إلـى أن         المرور بين   نحو  
  .القياس القبلي لم يكن له تأثير 



   )٢٤( جدول رقم 
  بطة في خاصية السلوك العدواني  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضا

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيمة    ن
  الحرية

قيمة 

  ٥,٥٨  ١٩,٣٣  القبلي
  ٦,٣٢  ٢٠,٢٨  البعدي

٠,٢٦٣  ٢٠  ١,١٥-  ٢١  

  
خاصـية  في  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         ) ٢٤( يتضح من الجدول رقم     

لقبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يشير إلى          بين القياس ا   يالعدوانالسلوك  
  .أن القياس القبلي لم يكن له تأثير 

  
   )٢٥( جدول رقم 

  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في السلوك والتوكيدي 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت (قيمة    ن

  الحرية
قيمة 

  ٤,١٦٦  ١٧,٥٣  القبلي
  ٤,٣٧٤  ١٧,٣٣  البعدي

٠,٨٢٣  ٢٠  ٠,٢٢٣  ٢١  

  
 خاصـية في  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         ) ٢٥( يتضح من الجدول رقم     

 بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يشير إلى            ي التوكيد السلوك
  .أن القياس القبلي لم يكن له تأثير 

  
  
  
  

   )٢٦( جدول رقم 



  المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في سلوك المخاطرة 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة   )ت(قيمة    ن

  الحرية
قيمة 

  ٦,٩٠  ٢٩,٧١  القبلي
  ٧,٢٥  ٣٠,٦٦  البعدي

  

٠,٤٩٨  ٢٠  ٠,٦٩١-  ٢١  

  
 سـلوك فـي   صائية  أنه ال توجد فروق ذات داللة إح       ) ٢٦( يتضح من الجدول رقم     

المخاطره بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ، وهذا يـشير إلـى أن               
  .القياس القبلي لم يكن له تأثير 

  
 المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الوعي المروري   -ثالثاً  

  : في القياس القبلي
  

ري بين مجموعة الطـالب التجريبيـة       هل توجد فروق في درجة مستوى الوعي المرو       
  والضابطة في القياس القبلي ؟

  
ـ  اإلختبار إستخدامام الباحث ب   ق ثالثعن التساؤل ال  لإلجابة   ، للتعـرف   ) ت  ( ائي   الت

 التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي فـي         الد راسةعلى الفروق بين مجموعتي     
 نحـو   اإلتجـاه  الحوادث ، وسلوك القيادة ، و       من المعرفة بقوانين المرور ، وأسباب      كالً

وقـد ظهـرت    ) العدوان ، توكيد الذات ، المخـاطره        ( المرور ، وخصائص الشخصية     
  :النتائج على النحو التالي 



   )٢٧( جدول رقم 
  المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في المعرفة بقوانين المرور في القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسطالمجموعة
  المعياري

درجة  )ت(قيمة   ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ١,٩٧ ١١,٠٩٥التجريبية 
    ٢,٠٦ ١١,١٩٠  الضابطة

-٠,٨٧  ٤٠  ٠,١٥  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفـة           ) ٢٧( يتضح من الجدول رقم     

قبلـي ، ممـا   بقوانين المرور بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس ال        
   .الد راسةيشير إلى تكافؤ مجموعتي 

   )٢٨( جدول رقم 
  المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في أسباب الحوادث  في القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

قيمة     ن
  )ت (

درجة 
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٥,٢٨  ٤٥,٠٤ التجريبية 
  ٢١  ٤,٤٣  ٤٥,٧٦  ةالضابط

-٠,٦٣٨  ٤٠ ٠,٤٧٤  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفـة           ) ٢٨( يتضح من الجدول رقم     

أسباب الحوادث بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، ممـا             
   .الد راسةيشير إلى تكافؤ مجموعتي 

  
  
  
  
  



   )٢٩( جدول رقم 
   بية والضابطة في سلوك السياقه في القياس القبليالمقارنة بين المجموعة التجري

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٧,٢٤  ٥١,٢٨ التجريبية 
  ٢١  ٥,٨٨  ٤٧,٣٣  الضابطة

٠,٠٥٩  ٤٠  ١,٩٤  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي سـلوك            ) ٢٩( يتضح من الجدول رقم     

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، مما يشير إلـى             السياقة  
   .الد راسةتكافؤ مجموعتي 

   )٣٠( جدول رقم 
  المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في االتجاه نحو المرور في القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

ة قيم

  ٢١  ٤,٥٨  ٣٥,٥٧ التجريبية 
  ٢١  ٥,٥٥  ٣٤,٨٠  الضابطة

٠,٦٣٠  ٤٠  ٠,٤٨٥  

 اإلتجـاه أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي           ) ٣٠( يتضح من الجدول رقم     
نحو المرور بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، مما يشير             

   .الد راسةإلى تكافؤ مجموعتي 
   )٣١( ول رقم جد

المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في ارتكاب المخالفات المرورية في القياس 
  القبلي 

  الداللة قيمة كاي   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  ال  نعم  ال  نعم

  %  ت   %  ت   %  ت   %  ت 
٢٦,٢  ١١  ٢٣,٨  ١٠  ٢١,٤  ٩  ٢٨,٦  ١٢  

٠,٥٣٧  ٠,٣٨٢  



عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة         ) ٣١( رقم  يتضح من الجدول    
التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي في إرتكاب المخالفات المرورية، ممـا            

  .يشير إلى تكافؤ مجموعتي الد راسة 
  

   )٣٢( جدول رقم 
  

عدواني في المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في خاصية السلوك ال
  القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

درجة  )ت(قيمة   ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٥,٥٨  ١٩,٣٣ التجريبية 
  ٢١  ٥,٢٦  ٢٠,١٩  الضابطة

-٠,٦١٢  ٤٠ ٠,٥١١  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خاصـية           ) ٣٢( يتضح من الجدول رقم     

يبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، مما يشير إلى          العدوان بين المجموعة التجر   
   .الد راسةتكافؤ مجموعتي 

  
   )٣٣( جدول رقم 

 التوكيدي في  السلوكالمقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في خاصية
  القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٤,١٦  ١٧,٥٢ التجريبية 
  ٢١  ٣,٧٢  ١٧,١٩  الضابطة

٠,٧٨٦  ٤٠  ٠,٢٧٣  

  



أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في خاصـية           ) ٣٣( يتضح من الجدول رقم     
التوكيد بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، مما يشير إلـى              

   .الد راسةتكافؤ مجموعتي 
  
   )٣٤ (جدول رقم 

المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في خاصية سلوك المخاطره في 
  القياس القبلي 

اإلنحراف  المتوسط المجموعة
 المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٦,٩٠  ٢٩,٧١ التجريبية 
  ٢١  ٨,٢٤  ٣٣,٦١  الضابطة

-٠,١٠٤  ٤٠  ١,٦٦  

  
سـلوك  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي           ) ٣٤( يتضح من الجدول رقم     

المخاطره بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي ، مما يـشير             
   .الد راسةإلى تكافؤ مجموعتي 

  
  
  
  

 المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الـوعي          -٤
   :المروري في القياس البعدي 

  
بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الوعي المروري في هل توجد فروق 
  ؟القياس البعدي 

  



   )٣٥( جدول رقم 
المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المعرفة بقوانين المرور في 

  القياس البعدي 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيمة  ن

  الحرية
قيمة 

  ٢١  ١,٦٥  ١٣,٣٣ية التجريب
  ٢١  ٢,٢٠  ١١,٣٣  الضابطة

٠,٠٠٣  ٤٠  ٣,١٦  

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة          ) ٣٥( يتضح من الجدول رقم     

 لـصالح   ،التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في المعرفة بقوانين المرور         
  .برنامج ، وهذا يشير إلى مدى فعالية الالمجموعة التجريبية

  
   )٣٦( جدول رقم 

المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بأسباب الحوادث في القياس 
  البعدي 

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت(قيمة  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٤,٩٤  ٤٩,٤٧التجريبية 
  ٢١  ٤,٥١  ٤٣,٩٥  الضابطة

٠,٠٠١  ٤٠  ٣,٧٨  

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة          ) ٣٦(  رقم   يتضح من الجدول  

 لـصالح   التجريبية والمجموعة الضابطة في المعرفة بأسباب الحوادث في القياس البعدي         
  . ، وهذا يشير إلى مدى فعالية البرنامج المجموعة التجريبية

  



   )٣٧( جدول رقم 
  طة في سلوك القياده في القياس البعدي المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيم  ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٨,٢٩  ٥٤,٦١التجريبية 
  ٢١  ٧,٣٤  ٤٨,٦٦  الضابطة

-٠,٠١٨  ٤٠  ٢,٦٤  

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة          ) ٣٧( يتضح من الجدول رقم     

، وهذا يشير   لصالح المجموعة التجريبية  عة الضابطة في سلوك القيادة      التجريبية والمجمو 
  .إلى مدى فعالية البرنامج 

  
  
  

   )٣٨( جدول رقم 
المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االتجاه نحو المرور في القياس 

  البعدي 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت(قيمة  ن

  الحرية
ة قيم

  ٢١  ٥,٠٠١  ٣٨,٢٨التجريبية 
  ٢١  ٤,٧٢  ٣٦,١٤  الضابطة

٠,١٦١  ٤٠  ١,٤٢  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة          ) ٣٨( يتضح من الجدول رقم     

  .  نحو المرور في القياس البعدياالتجاهالتجريبية والمجموعة الضابطة في المعرفة في 
  

   )٣٩( جدول رقم 



المخالفات المرورية ارتكاب  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المقارنة بين
  في القياس البعدي 

  الداللة قيمة كاي   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  ال  نعم  ال  نعم

  %  ت   %  ت   %  ت   %  ت 
٢٣,٨  ١٠  ٢٦,٢  ١١  ٤٢,٩  ١٨  ٧,١  ٣  

٠,٠٠٩  ٦,٨٥٧  

  

بـين المجموعـة    حـصائية   روق ذات داللة إ   وجود ف  ) ٣٩( يتضح من الجدول رقم     
 التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في إرتكـاب المخالفـات المروريـة،            

  . مما يدل على فعالية البرنامجلصالح المجموعة التجريبية
  
  
  
  
  
  

   )٤٠( جدول رقم 
واني في خاصية السلوك العدفي المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

  القياس البعدي 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت( قيمة   ن

  الحرية
قيمة 

  ٢١  ٣,٩٠  ١٨,٨٥التجريبية 
  ٢١  ٦,٣٢  ٢٠,٢٨  الضابطة

-٠,٣٨٤  ٤٠  ٠,٨٨١  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة          ) ٤٠( يتضح من الجدول رقم     
، وهذا يؤكـد    في القياس البعدي   ) يالعدوان ( السلوكطة في   التجريبية والمجموعة الضاب  

ـ أن الخصائص الشخصية هي صفات مكتسبة في مراحل التنـشئة                     ة األوليـة   اإلجتماعي
وبعضها غريزي ليس للبرنامج أي فاعلية في تغييرها لقصر الفترة الزمنيـة            ) األسرة  ( 

  .للبرنامج
  



   )٤١( جدول رقم 
 في خاصية السلوك التوكيديوعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المقارنة بين المجم

  القياس البعدي 
اإلنحراف  المتوسط  القياس

  المعياري
درجة  )ت( قيمة   ن

  الحرية
قيمة 

  ٢١  ٣,٠٦  ١٧,٢٣التجريبية 
  ٢١  ٤,٣٧  ١٧,٣٣  الضابطة

-٠,٩٣٥  ٤٠  ٠,٠٨٢  

اللة إحصائية بين المجموعة    أنه ال توجد فروق ذات د      ) ٤١( يتضح من الجدول رقم     
في القياس البعدي، وهذا يؤكـد       ) يالتوكيد ( السلوكالتجريبية والمجموعة الضابطة في     

أن الخصائص الشخصية هي صفات مكتسبة في مراحل التنشئة األولية و ليس للبرنـامج              
  .أي فاعلية في تغييرها

  
   )٤٢( جدول رقم 

المخاطره في القياس سلوك وعة الضابطة في المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجم
  البعدي 

اإلنحراف  المتوسط  القياس
  المعياري

درجة  )ت (قيمة   ن
  الحرية

قيمة 

  ٢١  ٩,١٩  ٢٩,٥٢التجريبية 
  ٢١  ٧,٢٥  ٣٠,٦٦  الضابطة

٠,٦٥٧  ٤٠  ٠,٤٤٧  

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة          ) ٤٢( يتضح من الجدول رقم     

في القياس البعدي، وهذا يؤكد أن      ) المخاطره   ( سلوكتجريبية والمجموعة الضابطة في     ال
الخصائص الشخصية هي صفات مكتسبة في مراحل التنشئة األولية و ليس للبرنامج أي             

  .فاعلية في تغييرها



   



  

 العديد من النتائج و التوصيات التي اتضحت من خالل تحليـل             إلى الد راسةتوصلت  
 ، وفي هذا الفـصل      الد راسة مجموعةوتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد         

  :سيتم عرض ملخص لهذه النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي 
  : النتائج خالصة: أوالً

جموعة الطالب التجريبيـة بـين القيـاس        الفروق في مستوى الوعي المروري لدى م       -١
 :القبلي والبعدي

 أن هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي  المعرفـة بقـوانين              الد راسةأظهرت بيانات      -أ 
 بين القياس القبلي     نحو المرور  تجاهات وبأسباب الحوادث ، وسلوك القيادة، واإل      المرور

.والقياس البعدي لصالح القياس البعدي
  

 السلوكذات داللة إحصائية في الخصائص      ال توجد فروق     أنه   الد راسةأظهرت بيانات     -ب 
 بين القياس القبلـي والقيـاس البعـدي للمجموعـة           ، والتوكيدي، و المخاطره   العدوان

.التجريبية
 الطالب الضابطة بين القياس     مجموعةالفروق في درجة مستوى الوعي المروري لدى         -٢

:القبلي والبعدي 
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفـة بقـوانين             لد راسةاأظهرت بيانات     

القياس القبلـي   بين   المرورنحو   تجاهات وبأسباب الحوادث وسلوك القيادة واإل     المرور
.، وهذا يشير إلى أن القياس القبلي لم يكن له تأثيرللمجموعة الضابطةوالقياس البعدي 

 فروق ذات داللـة إحـصائية فـي الخـصائص            أنه ال توجد   الد راسةأظهرت بيانات     -ب 
  بين القيـاس القبلـي والقيـاس         ، وتوكيد الذات، و سلوك المخاطره     الشخصية العدوان 

.، وهذا يشير إلى أن القياس القبلي لم يكن له تأثير للمجموعة الضابطةالبعدي
  

بطة  الطالب التجريبية والـضا    مجموعتيالفروق في درجة مستوى الوعي المروري بين         -٣
:في القياس القبلي 



أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفـة بقـوانين             الد راسةأظهرت بيانات     
 نحو المرور، والمخالفات    تجاهاتالمرور، وبأسباب الحوادث، وفي سلوك السياقة، واإل      

المرورية بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي مما يشير إلـى تكـافؤ              
.موعتي الدراسة مج

أظهرت بيانات الدراسة أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العـدواني،                
والسلوك التوكيدي، وسلوك المخاطره، بين المجموعة التجريبية والضابطة في القيـاس           

.القبلي 
 الطالب التجريبية والضابطة    مجموعتيالفروق في درجة مستوى الوعي المروري بين         -٤

:بعديالقياس الفي 
بـين مجمـوعتي الدراسـة       وجود فروق ذات داللة إحصائية       الد راسةأظهرت بيانات     

، وبأسباب الحوادث ، وسلوك     المعرفة بقوانين المرور  التجريبية والضابطة في كل من      
 فعالية البرنامج فـي رفـع مـستوى         يؤكد التجريبية ، وهذا     مجموعةالالسياقة، لصالح   

 الذي يشير إلـى وجـود       رابع ال الد راسة  جزئياً فرض  مرور، ويحقق المعرفة بقوانين ال  
 الد راسـة  مجمـوعتي فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي المـروري بـين            

 .البعدي في القياس التجريبية والضابطة 
، ي العـدوان الـسلوك  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في   الد راسةأظهرت بيانات     

 التجريبية والضابطة في القياس     الد راسة مجموعتي بين   ،دي، والمخاطره والسلوك التوكي 
.البعدي

المرور، وبأسـباب الحـوادث،     وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعرفة بقوانين          )١
 نحو المرور لدى مجموعة الطالب التجريبية بين القياس         تجاهاتوسلوك القيادة، واإل  

عدي لصالح القياس البعدي وهذا دليل على فعالية البرنامج في رفع مستوى            القبلي والب 
وارتفـاع مـستوى الـوعي      ،  الوعي المروري، وهذا يحقق فرض الدراسـة األول       

المروري لدى المجموعة التجريبية في القياس البعدي يتوافق مع ما جاء في اإلطـار              



، صول إلى الهدف المنـشود    النظري للدراسة من ضرورة تحديد الوسيلة المناسبة للو       
توجيه التوعية المرورية لجمهور محدد ومستهدف في مثل هذا البرنامج مع تحديـد             و

وما توصـلت لـه هـذه       ،  الوسيلة المناسبة سوف تكون النتائج جيدة ومحققة للهداف       
بعنوان توعية  ) هـ  ١٤٢٥العوفي ،   ( الدراسة يتوافق أيضاً مع ما توصلت له دراسة         

ن المخالفات المرورية، بأهمية استخدام االتصال الشخصي والموجهة        طلبة المدارس ع  
توعية، واالهتمام بالتالميذ والطالب بالوصول ببرامج التوعية لهم فـي          الفي حمالت   

مدارسهم، من خالل االتصال التوجيهي بأشكاله كافة من خالل برامج مشتركة بـين             
(  أيـضاً مـع دراسـة حديثـة،          ويتوافقم،  إدارات المرور وإدارات التربية والتعلي    

وتأثيرها علـى المخالفـات     عن قيادة صغار السن     ) هـ  ١٤٢٥التويجري وزمالؤه ،    
المرورية على مجتمع من طالب المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض، وآبها           
، وحائل والتي أوصت بالتوعية المرورية في المدارس بمشاركة العاملين في المرور            

عن الرسالة التـي تقـدم للنـاس        مج خاصة لهذه الفئة تختلف رسالتها       عن طريق برا  
توصلت إلى  والتي  )  هـ   ١٤١٣النافع وزمالؤه ،    ( ويتوافق أيضاً مع دراسة     ،  عامة

أهمية جمع المادة المرورية على أشرطة فيديو بصورة حية أو تمثيلية وعرضها على             
  .الطالب في المدارس

 ،  يالتوكيـد و ،   يالعـدوان ( الـسلوك ية فـي    عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائ       )٢
بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية، يؤكد أنها سمات          ) المخاطره  و

التنشئة األسرية التي يتبعها    تعد أساسية في الشخصية تنمو وترتقي من خالل أساليب          
 . اآلباء مع أبنائهم

ـ         )٣ ة بقـوانين المـرور، وبأسـباب       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعرف
 نحو المرور بين القياس القبلي والقياس البعدي        تجاهاتالحوادث، وسلوك القيادة، واإل   

ويحقـق جزئيـاً    ،  للمجموعة الضابطة، هذا يؤكد أن القياس القبلي لم يكن له تـأثير           
الفرض الثاني من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقيـاس              

  .عدي أي ثبات الوعي في القياسينالب
 ،  يالتوكيـد و ،   يالعـدوان ( الـسلوك   عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي           )٤

بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة يؤكد أن القيـاس           ) المخاطره  و



القبلي لم يكن له تأثير ، وأن الخصائص الشخصية هي سمات أساسية في شخـصية               
.ك تجانس مجموعتي الدراسة في الخصائص في القياسين القبلي والبعديد ، وكذلفرال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعرفة بقوانين المرور، وبأسباب الحوادث             )٥
 السلوك       نحو المرور،والمخالفات المرورية وكذا في       تجاهات، وفي سلوك السياقه، واإل    

بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في )  ، المخاطره يالتوكيدو ، يالعدوان( 
وعدم وجود فروق في هذه المتغيرات يحقق جزئياً الفرض الثالث الذي           ،  القياس القبلي 

ينص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة            
  .في القياس القبلي ، مما يشير إلى تجانس المجموعتين 

  
ات داللة إحصائية في كل من المعرفة بقـوانين المـرور، وبأسـباب             وجود فروق ذ   )٦

الحوادث، وسلوك السياقة ، والمخالفات المرورية ، بـين المجمـوعتين التجريبيـة             
والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية يؤكد فعالية البرنـامج فـي             

رابع الذي يـشير إلـى      رفع مستوى الوعي المروري ويحقق جزئياً فرض الدراسة ال        
 الدراسة  مجموعتيوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي المروري بين           

ريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، وهذا يتوافق مع            التج
 بعنوان توعيـة طلبـة المـدارس عـن           ) هـ١٤٢٥(العوفي  ما توصلت له دراسة     

همية التوعية باستخدام االتصال الشخـصي والمباشـر بـين    المخالفات المرورية ، بأ 
. رجال المرور والطالب ، والوصول ببرامج التوعية المرورية لهم فـي مدارسـهم              

 ، عن قيادة صغار )هـ ١٤٢٥التويجري ، وزمالؤه ، ( كذلك تتفق نتائج الدراسة هذه مع دراسة ، 
ن طالب المـدارس ، والتـي       السن وتأثيرها على المخالفات المرورية على مجتمع م       

أوصت بأهمية التوعية المرورية لطالب المدارس بمشاركة العاملون في المرور عن           
طريق برامج خاصة لهذه الفئة تختلف رسالتها عن الرسالة التي تقدم للناس عامـة ،               

 والتي توصـي بأهميـة جمـع المـادة          )هـ١٤١٣النافع ، وزمالؤه ،     ( وتتفق أيضاً مع دراسة     
ية على أشرطة فيديو بصورة حية أو تمثيلية وعرضها علـى الطـالب فـي               المرور

. المدارس 



 ،  يالتوكيـد و ،   يالعـدوان  ( الـسلوك عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي           )٧
بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي ، يؤكد تجـانس           ) المخاطره  و

  .مجموعتي الدراسة
  :التوصيات : ثانياً 

  

 ، فإن الباحث يقترح بعـض التوصـيات         الد راسةوء النتائج التي أسفرت عنها      في ض 
التي يأمل أن تسهم في تفعيل أساليب التوعية المرورية للحد من المخالفـات والحـوادث               

  :المرورية وهي 
  

ـ          )١  قال يكفي أن تصل رسائل التوعية إلى الجماهير المـستهدفة ولكـن ال بـد أن تخل
نحو سلوك القيادة والمخالفـات     لتصرفات السلوكية المرغوبة ،      االيجابية وا  تجاهاتاإل

. المرورية والحوادث واالتجاه نحو رجال المرور 
االهتمام ببرامج توعوية مرورية خاصة تعنى بالطالب من خالل عمل مـشترك             )٢

بين إدارات المرور وإدارات التعليم والعمل على تفعيل دور المعلم فـي التوعيـة        
.سية المرورية المدر

 بالسمات الشخصية للطالب عند توجيه رسائل التوعية والتركيز في اإلهتمامينبغي  )٣
الوصول إلى الفئات األكثر عدوانية وتهور واندفاعية ، من خالل إيجـاد بـرامج              
مشتركة بين إدارات المرور ووزارة التربية والتعليم ، ومن ثم توجيـه البـرامج              

.ها الشخصية التوعوية الالزمة للفئات حسب سمات
 بإجراء المزيد من الدراسات المماثلة فـي مجـال التوعيـة            الد راسة ما توصي ك )٤

المرورية لطالب المدارس وتخصيص برامج خاصة لمـن يتـصفون بالـصفات            
كـافي للحـصول علـى النتـائج        إعطاء الوقت ال  والعدوانية والتهور والمخاطره    

 خذ الوقت الكافي لقـصر الوقـت       الحالية من أ   الد راسة، حيث لم تستطيع     المرجوة
   . المحدد للدراسة



  القران الكريم  -
  صحيح البخاري -
.، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة  )م١٩٤٧(، ابن منظور ، جمال الدين مكرم  )١
 ،الـدور المطلـوب    جامعاتنا الخليجيـة و    ،) هـ   ١٤٠٥( حسين ،   ،  محمود  ،  إبراهيم   )٢

.السالمة المرورية ، مكة المكرمة ، إدارة مرور مكة المكرمة 
.، دار المعارف ، القاهرة، المعجم الوسيط ) م١٩٣٧( ،أنيس ، إبراهيم وآخرون )٣
رقـة عمـل    و ، حوادث المرور ، مشكالت اجتماعية     ،)  م   ١٩٩١( ،األحمد ، أحمد     )٤

  . بيروت،طبعة معهد اإلنماء العربي م ،مقدمة إلى ندوة حوادث السير على الطرقات
مجلة أضواء على   " أيها المتقدمين في السن     " ،  )  م   ١٩٨٩( أضواء على السالمة ،      )٥

. السالمة ، الظهران
، أنماط حـوادث المـرور      )  م   ١٩٩٤( بدوي ، إبراهيم ، عبد العزيز ، مصطفى ،           )٦

سجل الندوة الوطنيـة    بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية وطرق الوقاية منها ،          
.، الرياض لسالمة المرور ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

، أثر الحمالت الوطنيـة الـشاملة للتوعيـة         ) هـ١٤٢٥(،  إبراهيم ، العوفي    ،  بكر   )٧
المـؤتمر الـوطني الثـاني للـسالمة        ،  المرورية في الحد من المخالفات المرورية       

. ياضورية ، الجزء الثاني ،الرالمر
، دراسة عن الطرق ومكوناتها ، المركز       )  هـ   ١٤٠٨ ( ،بيلي ، مصطفى زين الدين     )٨

 . ، الرياضالعربي للدراسات األمنية والتدريب
 أسس وقواعد خطة إعالميـة عربيـة للتوعيـة          ،) هـ   ١٤١٨( ،  مصطفى   بيلي ،  )٩

منيـة ،   جامعة نايف العربية للعلـوم األ      المرورية ، الفكر الشرطي ، العدد الثالث ،       
.الرياض

 أحكام المخالفات المروريـة فـي       ،) هـ   ١٤٢٠ ( ،إبراهيم  ،  التويجري ، سليمان     )١٠
 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      ،رسالة ماجستير غير منشورة   . الفقه والنظام   

  .الرياض



، الحوادث والمخالفات المرورية لدى صـغار       )هـ  ١٤٢٥( ،  وزمالءه  التويجري ،    )١١
 المؤتمر الوطني الثاني للسالمة     ،ص الشخصية واإلجتماعية لمرتكبيها     السن والخصائ 

  .المرورية ، الجزء الثاني ، الرياض 
  ، مدى إسهامات التلفزيون السعودي في التعريف  )هـ١٤١٨ (سعد،،  الثنيان ، فهد     )١٢

بأخطار الحوادث المرورية للطالب وسبل الوقاية منها ، رسالة ماجستير غير منشورة            
.مية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، أكادي

تعريـب  ،   ، اإلعالم وسيلة ورسـالة       )هـ  ١٤٠٩(ورالف لومنشتاين،   ،  جون ميدل    )١٣
.ساعد الحارثي ، دار المريخ للنشر، الرياض

، أمن المرور للوقاية مـن حـوادث الـسير ،           )  هـ   ١٤١٥ (  ناكوزي ،  جوزيف ،  )١٤
   .ن األردمؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،

، نحـو اسـتراتيجية لمواجهـة حـوادث         ) هـ  ١٤٠٨( ،  أحمد  ،  جمعة ، عبد اهللا      )١٥
السيارات في دولة االمارات العربية المتحدة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المركز            

  .العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض 
تقليـل   ، التوعية المرورية وأثرها فـي        )هـ  ١٤٢٤(جمجوم، عمرو صالح الدين،      )١٦

الحوادث المرورية ، بحث مقدم ألعمال الندوة العلمية لحوادث المرور ، جامعة نايف             
.العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية

دار القـضاء   :  الموسوعة الجنائية الجزء الثالـث       ) م ١٩٦١(نيدي ، عبد الملك ،      ج )١٧
  . العالي ،القاهرة

 مجلـة   ،المـواطن    لة المرور تبدأ من   مشك) .  هـ   ١٤٠٢( ،  ن ، عبد اهللا     ثالجعي )١٨
  .٨٣٨ العدد ،الدعوة 

، اآلثار الـصحية الناتجـة عـن الحـوادث          )هـ  ١٤٢٤ (الجديد ، ماهر بن سعد،     )١٩
المرورية ، بحث مقدم ألعمال الندوة العلمية لحوادث المرور ، جامعة نـايف العربيـة    

 .للعلوم األمنية ، الرياض
 دراسة في اإلعالم والتوعيـة المروريـة ،         ،)  م   ١٩٩٨(  مخلف ،     ، شاكر،  الحاج   )٢٠

  .منشورات دار عز الدين ، األردن 



، علم االجتماع الصناعي ، الطبعـة الثانيـة ،          )م١٩٧٨(حسن ، عبد الباسط محمد ،        )٢١
  .مكتبة غريب ، القاهرة

 الطريـق   ،) هــ    ١٤٢٥( ،، حسن ، والعوض ، وخلف ، والطرطروط         األحمدي   )٢٢
ورية ،  ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني للسالمة المر       وعالقته بالمخالفات المرورية    

. الجزء الثاني ، الرياض سجل أوراق المؤتمر،
 تطور شخصية الطفل ، أنواعه ومراحلـه وبعـض          ،)  م   ١٩٨٦ ( ،حمدان ، محمد   )٢٣

  . األردن، دار التربية الحديثة،مؤثراته ، ع مان
ورية بإصابات الحوادث ،    عالقة المخالفات المر  ،)  هـ   ١٤٢٥( الحمدان ، ناصر ،      )٢٤

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني الثاني للسالمة المرورية ، سـجل أوراق المـؤتمر              
.الجزء الثاني ، الرياض 

 مشكالت المرور في الكويت وسبل عالجها ،        ،)  م   ١٩٨٨( ،الحداد ، محمد سليمان      )٢٥
  .ويت رسالة ماجستير غير منشورة ، مركز البحوث واإلرشادات األمنية، الك

ـ ١٤٢٤( الحقباني ، عبد العزيز ،       )٢٦ ،وعي المواطن وأثره في الحد من الحـوادث  )  ه
المرورية ورقة علمية مقدمة لمركز الدراسات وبحـوث جامعـة نـايف العربيـة ،               

  .الرياض  
، حوادث المرور وتداعياتها االقتـصادية ، مجلـة         )  هـ   ١٤٢٤( الحافظ ، حسن ،      )٢٧

.  ، دبي اإلمارات العربية المتحدة٢٦٦االقتصاد اإلسالمي ، العدد 
 بعض الخصائص المزاجيـة وأسـاليب المعاملـة         ،)  م   ١٩٩٨( ،  محمد  ،  الحربي )٢٨

ها األبناء وعالقتها بإرتكاب الحوادث ، رسالة دكتوراه مقدمة إلـى           ك يدر ماالوالدية ك 
.أكاديمية أكسفورد للدراسات العليا بالتعاون مع جامعة أسيوط 

ـ        ،  )  هـ   ١٤٠٧( ،  الحربي ، محمد   )٢٩ ، ةحتى تحقق أسابيع المـرور أهـدافها اإليجابي
  .، مكة المكرمة إدارة مرور مكة ‘  المرورية المةالس

  كيف تؤثر وسـائل اإلعـالم ، مكتبـة         ،)هـ١٤١٥ (الحضيف ، محمد ، العبيكان ،      )٣٠
. ، الرياضالعبيكان

المرورية ،  السالمة  " أخبار حقيقية   " ،  )  هـ   ١٤٠٨( ،وزمالؤه  ،  فيصل  ،  الحمادي   )٣١
  .  ، مكة المكرمة ٤ح 



 حوادث الطرق وتأثيرها علـى خطـط        ،)  هـ   ١٤٠٠ ( ،الخوشكي ، محمد اسحاق    )٣٢
المجلة الطبية ، العـدد     . التنمية اإلجتماعية واالقتصادية في المملكة العربية السعودية        

١٩.   
 مجلة منـار    ،  كيف عالج اإلسالم حوادث الطرق    ) .  هـ   ١٤١٠( ،الدغمي ، محمد     )٣٣

 .٣:  العدد ،إلسالما
 .٢٠٠، مجلة األمن والحياة ، العدد )هـ ١٤٢٠( الدخيل ، فواز ،  )٣٤
، قتلى وجرحى حوادث السير في الكويت خالل        )  م   ١٩٩٤( دائرة المرور الكويتية     )٣٥

  . ، جدة ٥٦٧١عام ، الشرق األوسط ، العدد 
ـ      ) م   ١٩٩١( ،الذويبي ، عبد السالم      )٣٦   نـدوة    ،رور، اآلثار اإلجتماعية لحـوادث الم

. ببيروت،حوادث السير على الطرقات ، معهد اإلنماء العربي
، حوادث المـرور فـي مدينـة        ) هـ  ١٤١٤( ة ، عبد اهللا ، الشريف ، فهد ،          يبالرق )٣٧

الرياض مع إشارة خاصة لحوادث سيارات األجرة الخاصة ، وقائع الندوة الوطنيـة             
.لتقنية ، الرياض لسالمة المرور ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم وا

ـ ١٤٢٤ (الرشيدي ، علي،   )٣٨ دور نظام المرور في الحد من المخالفات المرورية ،     ، ) ه
ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية لحوادث المرور ، أكاديمية نايف للعلـوم األمنيـة ،               

.الرياض
 منع كوارث السيارات بالوسائل الوقائية ،       ، طرق سالمة  ) م   ١٩٧٠( ،فؤاد  ،  الريس   )٣٩

. سسة العربية لألبحاث والترجمة ، بيروتالمؤ
مجلة التربية ،   (، التكلفة اإلجتماعية لحوادث المرور ،       )  م   ١٩٩٤ (  ،  ، فضه  لزين )٤٠

حادث كل دقيقة وستون ألف هندي      " ،  )  هـ   ١٤١٥( سارين  .الكويت،  العدد العاشر   
هــ  ١٣/٢/١٤١٥ ، الخمـيس     ١٠٢٠٩ عكاظ ، العـدد      ٢٢تقتلهم السيارات سنوياً    

. ؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ، جدةم
 ،اسة إلى ثقافة مرورية في مدارسنا      الحاجة م  ،) هـ   ١٤٠٦( ،محمود حسن   ،  زيني   )٤١

  . مكة المكرمة ، إدارة مرور مكة ،السالمة المرورية 



  ، أثر التوعية اإلعالمية للمديريـة العامـة          )هـ١٤٢١(الزهراني ، على بن سعيد،       )٤٢
 المخالفة لنظام اإلقامة والعمل ، رسـالة ماجـستير ،           للجوازات في الحد من العمالة    

  .، الرياضأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
، أسباب ارتفاع حوادث المرور ، مطـابع        )م١٩٩٠ (السيف ، عبد الجليل وآخرون ،      )٤٣

  .جامعة الملك سعود ، الرياض
سـابيع  ، تقويم برامج التوعية المرورية خـالل األ       )هـ١٤١٤(السيف ، وآخرون ،      )٤٤

.المرورية ، الرياض ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
 دراسة مقارنة لقضايا السير وانظمـة       ،) هـ   ١٣٩٥( ،  عبد الجليل    علي ، ،  السيف   )٤٥

.، جدة للنشر والتوزيع، الدار السعوديةالمرور في المملكة العربية السعودية
 أساليب تنظيم وإدارة المـرور      ، تطور )  هـ   ١٤٠٠( ،علي  ،  عبد الجليل   ،  السيف   )٤٦

 .جوانب نظرية ، مطابع االشعاع التجارية ، الرياض
 بحث دراسة أسـباب ارتفـاع نـسبة         ،)هـ  ١٤١١ ( ،السيف ، الشربيني، ونبيل مال     )٤٧

اصابات حوادث المرور في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ووسـائل             
مدينة الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنيـة،        عالجها ، اإلدارة العامة لبرامج المنح في        

  .الرياض
، خطة لالرتقاء بمستوى التوعية المرورية لدى       )  هـ١٤٠٩(،  السهلي ، علي سعود    )٤٨

الشباب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،                
  .الرياض

ـ ١٤٢٣(،السديس ، صالح     )٤٩ ية في حوادث السير ،      أثر إرتكاب المخالفات المرور    ،) ه
  .رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 

الحالة الصحية لقائد المركبة وتـأثير      ،)  هـ   ١٤٢٥( ،السبيعي ، عبد اهللا بن سلطان        )٥٠
ذالك على المخالفات المرورية ، المؤتمر الوطني الثاني للسالمة المرورية ، الجـزء             

.، الرياض الثاني 
ـ ١٤٢٣(  محمد ، ،  السليماني   )٥١  السالمة المرورية في المملكة العربية الـسعودية        ،) ه

  .مطلب وطن ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 



، القيم االجتماعية وأثرها فـي مـشكلة المـرور ،           ) م  ١٩٩٧( السليماني ، محمد ،      )٥٢
   . الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض

المخالفـات  ،) م   ٢٠٠٢( ، القرشـي  ،األحمـد   ،  وط  ر الرط ،السنان ، ودوكن أرجن      )٥٣
 العربية السعودية ، اللجنـة      ةالمرورية أسبابها والحد منها في المنطقة الشرقية بالمملك       

  ، الرياض ، "الوطنية لسالمة المرور 
ت سنوياً  حادث كل دقيقة وستون ألف هندي تقتلهم السيارا       " ،  )  هـ   ١٤١٥( سارين ،  )٥٤

هـ مؤسسة عكـاظ للـصحافة      ١٣/٢/١٤١٥ ، الخميس    ١٠٢٠٩ عكاظ ، العدد     ٢٢
.والنشر ، جدة 

 الشباب نحو مشكلة المـرور ،       إتجاهات ،) هـ   ١٤٢٤ ( ،الشهراني ، سعد بن علي     )٥٥
دراسةمسحية على طالب التعليم الثانوي بالرياض ، المجلة العربية للدراسات األمنية           

 .امعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياضج ،٣٥والتدريب ، العدد 
 دراسة إدخـال تعلـم سـالمة        ) هـ   ١٤١٣ (عبد اهللا نافع  وزمالؤه ،       آل شارع ،     )٥٦

المرور في مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم العام ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم             
.والتقنية، الرياض 

.هـ ١٤٢١ ، ١٠٢٨٠صالح الناصر، جريدة الجزيرة العدد  )٥٧
، حوادث المرور بمدينة مكـة المكرمـة        ) هـ   ١٤٠٨( الصالح ،ناصر ، عبد اهللا ،        )٥٨

العالقات المكانية واإلتجاهات الزمنية ، المجموعة األولى من سلسلة بحـوث العلـوم             
. االجتماعية ، جامعة أم القرى

ر ، البحث العلمي مفهومه ، أدواتـه ، أسـاليبه ، دا           ) م  ١٩٩٢( عبيدات ، ذوقان ،      )٥٩
.الفكر للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، عمان ، األردن 

 الجوانب اإلجتماعية للمخالفـات المروريـة   ،)  م ١٩٩٨ ( ،عسيري ، عبد الرحمن    )٦٠
دراسة تطبيقية على الطلبة الجامعيين ، سجل أوراق المؤتمر الوطني األول للـسالمة             

. الرياض المرورية ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
 مبادئ وأصول علم اإلدارة العامة ، الجزء        ،) م ١٩٩٠ (محمود ، ،  مصطفى  ،  عقيل   )٦١

. ، األردن األول ، أركان العملية اإلدارية ، طبعة أولى 



 المواطن والمقـيم نحـو الحملـة       إتجاهات،  )هـ  ١٤٢٣ (العبيلي ، محمد بن سلمان،     )٦٢
 رسالة ماجستير غير منشورة،     ،ريةالوطنية اإلعالمية الشاملة للتوعية األمنية والمرو     

. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض
ـ ١٤٠٩( ،العسرج ، صالح بن عبد اهللا        )٦٣ دراسة تحليلية عـن    "  حوادث المرور    ،)  ه

رسـالة  " مسببات حوادث المرور في المملكة العربية السعودية ومقترحات للحد منها           
. الرياض،نايف العربية للعلوم األمنية أكاديمية ،ماجستير غير منشورة 

 المخالفات المتعلقـة بالمركبـة ، المـؤتمر         ،) هـ   ١٤٢٥( ،العناسوة ، محمد فواد      )٦٤
  . الوطني الثاني للسالمة المرورية ، الجزء الثاني ، الرياض

 الـسالمة   في دائـرة التربيـة والتعلـيم،       ،) هـ   ١٤٠٦( حسين عاتق ،    ،  ريبي  الغ )٦٥
  .  مكة المكرمةالمرورية إدارة مرور

ألثـار  ا حوادث المرور في المملكة العربية السعودية        ،) م   ١٩٩٨. ( الغامدي ،علي    )٦٦
  . حلول ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، الرياضالو

، الحوادث المرورية تدق جرس اإلنذار ،       )  هـ   ١٤٢٢( الغامدي ، علي بن سعيد ،        )٦٧
. ، وزارة المواصالت ، الرياض ٤٨مجلة النقل والمواصالت ، العدد 

  .الرياض ،  هـ ١٤٢١ ، ٢٩٥علي ، المجلة العربية ، العدد ، الغامدي  )٦٨
، أهمية الوعي النفسي في تقليل وتالقـي        )  هـ   ١٤١٠(  محمد عيسوي ،     ،الفيومي   )٦٩

 . ٣٣حوادث المرور ، مجلة األمن ، العدد 
 من الـسائقين أثنـاء      ، السلوك المزعج الصادر   ) هـ  ١٤٠٥( فهيم، محمد عيسى ،      )٧٠

.القيادة ، مركز البحوث النفسية والتربوية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة
 ، إدارة مرور    ٢ نعم للثقافة المرورية ص      ،) هـ   ١٤٠٦( حسن ،   ،  سهيل  ،  قاضي   )٧١

.مكة، مكة المكرمة 
 أنواع المخالفات المروريـة وأسـلوب       ،)  هـ   ١٤١٨( المقبل ،   ،القحطاني ، خالد     )٧٢

 مدينـة   ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني األول للسالمة المرورية           ،لجتها  معا
. الرياض،الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

دث المرور أسـبابها وطـرق      ا، حو ) هـ  ١٤٠٣ ( ،عبد الرحمن   ،  علي  ،  كرم اهللا    )٧٣
. الرياض ، معهد اإلدارة العامة،الوقاية منها 



، االلتزام بقواعـد    )م١٩٩٢(مي وأسبوع المرور العربي     لجنة إعداد يوم المرور العال     )٧٤
.رقي ، مديرية األمن العام ، األردن،حضارة ،المرور ، أمان 

 مكتبة كنوز المعرفة ،     ،، القيادة وأنظمة المرور   )  هـ   ١٤١٦( ،  الليحياني ، مساعد   )٧٥
.جدة 

ل في  حوادث السيارات تحتل المركز األو    " ،  )  هـ   ١٤٠٨( ،أحمد  ،  يوسف  لولو ،    )٧٦
. ، مكة المكرمة ٤، السالمة المرورية ص " الواليات المتحدة األمريكية 

، الوعي المروري لدى األطفـال ، المجلـة         ) هـ١٤٢٥(مرسي ، محمد ، مرسي ،        )٧٧
 ، جامعة األمير نايف العربية للعلوم       ٣٨ ، العدد    ١٩العربية الدراسية األمنية ، المجلد      

  . األمنية 
، قيادة التالميذ للسيارات وأثرها على الحركة       ) هـ  ١٤٢١ (مجلة دراسات الخليج ،      )٧٨

 .٤٦، ص ٩٨المرورية في المملكة العربية السعودية ، العدد 
  ، خصائص الحوادث المرورية بالمملكـة        )هـ١٤١٧(شقري ، أمين عبد الحميد،      م )٧٩

ها بمنطقة الرياض ، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة ،            إتجاهاتالعربية السعودية و  
 .ية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياضأكاديم

 مقدمة في علم التطور الحركـي للطفـل ،          ،)  م   ١٩٩٢ ( ،مصطفى ، عبد العزيز      )٨٠
 .بي لدول الخليج، الرياض رمكتب التربية الع

، قيادة التالميذ للسيارات وأثرها على الحركة       ) هـ  ١٤٢١( ،  مجلة الدراسات الخليج     )٨١
 .٩٨بية السعودية ، العدد المرورية في المملكة العر

، السمات الشخصية والنفسية لمرتكبـي      ) هـ  ١٤٢٥( مقدم ، عبد الحفيظ ، سعيد ،         )٨٢
الحوادث المرورية ، الندوة العلمية ، مركز الدراسات والبحـوث ، جامعـة نـايف               

. العربية للعلوم األمنية الرياض 
 اإلعالم الـسعودية ،     ، التوعية األمنية في وسائل    ) هـ١٤١٥ (المشخص، عبد اهللا ،    )٨٣

.رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض
ماهيتها وطـرق التحقيـق      ، حوادث المرور   )هـ١٤١٢(عقاب صقر ،    ،  المطيري   )٨٤

.فيها ، دار الثقافة العربية ، الرياض 



 قيادة صغار السن    ، الحوادث المرورية بين   )  هـ   ١٤٢٢ (  ، المقبس ، خالد بن سعد     )٨٥
والعوامل الشخصية واإلجتماعية المسهمة فيها ، مجلة الـسالمة المروريـة ، العـدد              

.الثالث 
، كفاءة المرور وعالقتهـا بنمـو المدينـة         )  هـ   ١٤٠٩ ( ،محمود سالمة   المشني ،  )٨٦

.لعربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياضوتطورها اقتصادياً واجتماعياً ، المركز ا
 دراسة إدخـال    ،) م   ١٩٩٢ ( ،ع ، عبد اهللا ، الشافعي ، إبراهيم ، الشمري ، فهد           الناف )٨٧

تعليم سالمة المرور في مقررات المرحلة المتوسط للتعليم العام ، الريـاض ، مدينـة       
   .، الرياضالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ـ ١٤٠٨ (السيف ، ،  النافع   )٨٨ لمتعلقـة   ، تحليل الخصائص النفـسية واإلجتماعيـة ا        ) ه
  .بسلوك قيادة السيارات بالمملكة ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض

، األبعاد النفسية واإلجتماعية للحـوادث      )  هـ   ١٤٢٤( الناصر ، فهد عبد الرحمن ،        )٨٩
المرورية ، بحث مقدم للمركز العربي للدراسات والبحوث ، جامعة نـايف العربيـة              

.اض للعلوم األمنية ، الري
، أهمية البيانات فـي وصـف مـشكلة الحـوادث           )  م   ١٩٩٢ ( ،ياسين صالح علي   )٩٠

 م،  ١٩٩٢ نـوفمبر    ٤ – ٢المرورية ، المؤتمر المروري الخليجي األول المدة مـن          
.الكويت 

. هـ ، الرياض ١٤١٣هـ ، ١٤٠٨إحصاءات اإلدارة العامة للمرور ،  )٩١
. هـ الرياض١٤١٥ي للعام اإلدارة العامة للمرور ، التقرير اإلحصائي السنو )٩٢
. هـ الرياض ١٤١٦اإلدارة العامة للمرور ، التقرير اإلحصائي السنوي العام  )٩٣
. هـ ، الرياض ١٤١٧اإلدارة العامة للمرور ، التقرير اإلحصائي السنوي العام ،  )٩٤
. هـ ، الرياض ١٤١٩اإلدارة العامة للمرور ، التقرير اإلحصائي السنوي العام  )٩٥
. هـ ، الرياض ١٤٢٠ة للمرور ، النشرة اإلحصائية لعام اإلدارة العام )٩٦
. هـ ، الرياض ١٤٢١اإلدارة العامة للمرور ، النشرة اإلحصائية لعام  )٩٧
. هـ ، الرياض ١٤٢٤إحصاءات اإلدارة العامة للمرور  )٩٨
األمـن  .  ، نظام المرور السعودي والالئحة المنفذة له         )هـ١٣٩١(وزارة الداخلية ،     )٩٩

 . العام ، الرياض



المملكة العربيـة   " دليل التصميم الهندسي للطرق     " وزارة الشؤون البلدية والقروية      ) ١٠٠
  " . هـ ٨/٤/١٤٢٣السعودية 

  
   :المراجع األجنبية : ثانياً

 
 







  مكان العمل  االسم  م 
  جامعة الملك سعود  علي الغامدي. د . أ   ١
  جامعة الملك سعودسعيد عبد اهللا دبيس. د . أ   ٢
  جامعة الملك سعود  رزق مقبول الرئيس. د  ٣
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  سعد الزهراني. د   ٤
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  سعد الشهري. د   ٥
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية   طالب مباركحسنأ. د  ٦
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  اس أبو شامةعب. د  ٧
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية محمد فاروق عبد الحميد. د  ٨
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  راضي عبد المعطي سيد. د  ٩



لب   ا لط يز    ه  هللا                  عز ق ف   




















