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 :ملخص الدراسة
بوك في تحقيق السالمة المرورية من وجهة التوعوي لجامعة تهدفت الدراسة بيان الدور 

الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ، ونظر أعضاء هيئة التدريس

استجابات أعضاء هيئة التدريس نحو درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في ضوء الجهود 

، (جنسية، مقر العمل، التخصصالجنس، ال: )الوطنية لتحقيق السالمة المرورية تعزى لمتغيرات

تم توزيع استبيان اليكتروني على جميع  ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحيو

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وذلك من خالل خاصية اإلرسال الجماعي على البريد 

صلت الدراسة ، وتوعضوا  ( 022)وقد بلغت عينة الدراسة ، لكتروني الرسمي لمنسوبي الجامعةاإل

أن الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية كان دون المستوى المرغوب من إلى 

عدم وجود فروق جوهرية أو ذات داللة إحصائية بين الذكور ، ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

جامعة لتحقيق واإلناث من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك حول الدور التوعوي الذي تقوم به ال

الدور التوعوي لجامعة تبوك في "وجود فروق جوهرية في كافة محاور استبانة  السالمة المرورية،

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث العلمي، "تحقيق السالمة المرورية األربعة والمتمثلة في 

 -سعودي)ير الجنسية ، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغ"اإلعالم

 .(المحافظات -المقر الرئيس)حسب متغير مقر العمل  و (غير سعودي
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 :مقدمة الدراسة
أصبحت المشكالت الناتجة عن الحوادث المرورية في مختلف أنحاء العالم، من المشكالت 

بشرية  األمنية المعاصرة التي تستدعي قلق األجهزة األمنية في كافة الدول، إذ يترتب عليها خسائر

وتؤكد ذلك منظمة الصحة العالمية . واقتصادية بالغة الخطورة على المستويين الفردي والمجتمعي

والبنك الدولي حيث صرحت بأن حوادث الطرق هي ثاني األسباب الرئيسة للوفاة بين سكان العالم، 

مليون  0.1سنة، وتقتل حوادث الطرق حوالي  02سنوات إلى  5وخاصة بين المرحلة العمرية من 

مليون نسمة على مستوى العالم، وأنه  52إلى  02نسمة سنويا وتؤدي إلى إصابة وإعاقة ما بين 

في البلدان ذات % 02م سوف تزيد الوفيات بسبب حوادث المرور حوالي 0202يتوقع بحلول عام 

 (.0210حوالف، )الدخل المنخفض والمتوسط 

آس اجتماعية بالغة، فهي أيضا تستنزف وإضافة إلى ما ينجم عن الحوادث المرورية من م

من % 4-0تكاليف مالية باهظة تسفر عن أعباء اقتصادية شديدة؛ إذ تكلف دول العالم النامية بين 

 (.0220الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، )إجمالي الناتج القومي سنويا 

ن الضحايا في طرقها، والمملكة العربية السعودية كغيرها من بلدان العالم تتكبد الكثير م

فخالل السنوات الماضية شهدت المملكة تصاعدا  ملحوظا  في نسبة أعداد حوادث الطرق، صاحبه 

زيادة في عدد حاالت الوفيات واإلصابات، وأصبحت تمثل إحدى أهم القضايا والمشاكل المتنامية 

، فضال  عن خسائرها التي تواجه سكان المملكة، بما تخلفه من مآسي اجتماعية وإنسانية فادحة

 .المادية الجسيمة التي تطال قطاعات عريضة من المجتمع

مصابا، ( 202، 112)ه، بلغ عدد المصابين 1411حتى عام  1412ففي الفترة من عام 

متوف ( 1150)متوف، بمعدل ( 520، 10)مصاب سنويا، وبلغ عدد المتوفين ( 5402)بمعدل 

من هذه الحوادث نتيجة %( 05)يار لاير سعودي، وكانت مل( 05)سنويا، وبلغت الخسائر المادية 

عدم االلتزام بقواعد المرور سواء بالتهور في القيادة، أو قطع اإلشارات المروية، أو بالتفحيط أو 

 (.0210اإلدارة العامة للمرور، )بالسرعة الجنونية 

ي أسفر عن حادث مرور( 12442)هـ 1410أما منطقة تبوك فقد بلغ عدد الحوادث بها عام 

إدارة منطقة تبوك، )من جنسيات مختلفة ( 20)سعوديين، و( 122)وفاة من بينهم ( 101)

 (.م0210

وقد تنبه أصحاب القرار في المملكة منذ وقت مبكر لهذه المشكلة، بسبب تزايدها المستمر 

نية، ونموها المخيف؛ فصدر توجيه مقام مجلس الوزراء لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتق

لتكون مهمتها الدراسة ( ه1420)بتشكيل اللجنة الوطنية للسالمة المرورية في شهر ربيع األول عام 

 (.0221السيف،)والبحث في السالمة المرورية من أجل سالمة المجتمع 

وقد دعا هذا مؤسسات الدولة وتنظيماتها إلى العمل على وضع الخطط واإلجراءات التي 

المة المرورية، والحد من الخسائر االقتصادية والبشرية، والتخفيف من تهدف إلى رفع مستوى الس

آثارها وأضرارها قدر المستطاع، وذلك من خالل عدة قطاعات رسمية وهيئات توعية تتشارك في 

 (.0225الرشيدي،)مشاريع السالمة المرورية تخطيطا وتمويال وتنفيذا ومتابعة 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
بة الحوادث المرورية، وما تخلفه من وفيات وآثار اجتماعية واقتصادية، من يعد ارتفاع نس

أهم المشكالت األمنية المعاصرة، مما جعل العديد من الدول تسعى إلى أن تتخذ إجراءات عالجية 

وبالنظر في مشكلة انتشار الحوادث المرورية، نجد أن قائد . ووقائية تساهم في التخفيف من آثارها

ف رئيسي فيها، حيث أن القيادة سلوك إنساني حضاري تعكس مجموعة القيم والمبادئ المركبة طر

واألخالق التي تربى عليها واكتسبها اإلنسان خالل نشأته، وذلك من خالل مؤسسات التربية 

المختلفة، والتي تعتبر مسؤولة عن بناء الشخصية اإلنسانية، ومساهمة في تشكيل وتوجيه الوعي 

القضايا المختلفة، ومنها موضوع هذه الدراسة، وهذا بالتأكيد يجعل المسؤولية االجتماعي نحو 
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كبيرة على مؤسسات التربية بصفة عامة، وعلى الجامعات بصفة خاصة وذلك لما تضمه من أعداد 

 .كبيرة من الطالب تصل إلى عشرات اآلالف

قيق متطلبات لذا جاءت هذه الدراسة التي تحاول أن تتعرف على دور الجامعة في تح 

السالمة المرورية لدى الشباب، وخاصة في ضوء جهود المملكة وما اتخذته من خطط وإجراءات 

 .وطنية في هذا الصدد

 :وتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

 ما الدور التوعوي لجامعة تبوك في ضوء الجهود الوطنية لتحقيق السالمة المرورية؟

 :تحته األسئلة الفرعية التاليةوتندرج 

 -اإلعقالم الجقامعي )ما درجة تحققق القدور التوعقوي لجامعقة تبقوك القذي تققوم بقه مقن خقالل  -

لتحقيقق السقالمة المروريقة فقي ضقوء ( البحث العلمقي -خدمة المجتمع  -األنشطة الطالبية 

 الجهود الوطنية، وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ت داللقة إحصقائية بقين متوسقطات اسقتجابات أعضقاء هيئقة التقدريس نحقو هل توجقد فقروق ذا -

درجققة تحقققق الققدور التوعققوي لجامعققة تبققوك فققي ضققوء الجهققود الوطنيققة لتحقيققق السققالمة 

 ؟ (الجنس، الجنسية، مقر العمل، التخصص: )المرورية تعزى لمتغيرات

ك فقي ضقوء الجهقود ما مقترحات أعضاء هيئقة التقدريس لتفعيقل القدور التوعقوي لجامعقة تبقو -

  الوطنية لتحقيق السالمة المرورية ؟

 :أهداف الدراسة
  اإلعالم الجامعي )تعرف درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك الذي تقوم به من خالل

لتحقيق السالمة المرورية في ضوء ( البحث العلمي -خدمة المجتمع  -األنشطة الطالبية  -

 .ظر أعضاء هيئة التدريسالجهود الوطنية، وذلك من وجهة ن

  الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة

التدريس نحو درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في ضوء الجهود الوطنية لتحقيق 

 (.الجنس، الجنسية، مقر العمل، التخصص: )السالمة المرورية تعزى لمتغيرات

 ت التي يمكن أن تسهم في تطوير دور الجامعة في تحقيق متطلبات السالمة تقديم المقترحا

 .المرورية لدى شباب مدينة تبوك من وجهة نظر القيادات اإلدارية

 : أهمية الدراسة
  تأتي هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة معالجة قضية

د من اتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات على حوادث الطرق، وذلك من خالل العدي

مستوى الحكومات واألفراد، والتي بال شك تتضمن التوعية المرورية ألفراد المجتمع 

بصفة عامة، وفئة الشباب بصفة خاصة، لما لذلك من نتائج تنعكس إيجابا على المجتمع 

 .وأفراده

 اته، إذ ال شك أن الحاجة إلى األمن تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية األمن االجتماعي ذ

تعد من الحاجات األساسية لإلنسان، ذلك انه بفقدانها يصبح الفرد غير قادر على أداء 

 . األعمال المنوطة به

  تركز الدراسة على فئة الشباب الجامعي التي تعد من المراحل المهمة حيث تزداد فيها

ن القضايا ومن ذلك موضوع الوعي حاجة الفرد إلى الرعاية والتوجيه نحو العديد م

 .بمتطلبات السالمة المرورية

  قد تعود هذه الدراسة بالفائدة على كل من القادة واإلداريين في المجال األمني والتربوي

بمنطقة تبوك، السيما وأنها تحاول أن تكشف عن دور جامعة تبوك في تعزيز الوعي 

 .المروري لدى طالبها
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 :مصطلحات الدراسة
ديد مصطلحات الدراسة أمرا ضروريا لتوضيح ما يقصده الباحث بهذه يعد تح

 :وفيما يلي عرض لبعض المصطلحات التي تمثل محور موضوع الدراسة وهي. المصطلحات

يعبر الدور في العلوم االجتماعية عما يقوم به الفرد من أعمال ترتبط بوضعه أو  :الدور

 (.0211الشمري، )مركزه االجتماعي 

في تحقيق  –من خالل وظائفها الثالثة  -ما تسهم به الجامعة : إلجرائي للدورالتعريف ا

 .متطلبات السالمة المرورية لدى الشباب بمدينة تبوك

مجموعة إجراءات السالمة المتعلقة بسائق المركبة والمركبة والطريق  :السالمة المرورية

 . من ممارسات وأنظمة وقوانين وغيرها

 ,Yilmaz, & Çelik)يعبر هذا المصطلح كما أورده  :المرورية تنمية الوعي بالسالمة

عن العملية التي يتم من خاللها تعليم األفراد وإلمامهم بجميع القواعد التي يجب عليهم ( 2008

  Trafficمعرفتها من أجل حمايتهم من أخطار المرور 

 : محددات الدراسة
 هـ1410/ 1412ك للعام الجامعي تقتصر الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبو. 

  هـ1410/ 1412طبقت الدراسة ميدانيا خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي. 

 :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي باعتباره المنهج األمثل، بما يتضمنه من 

المروري لدى طالبها،  تقنيات وأدوات تساعد في وصف وتحليل دور الجامعة في تعزيز الوعي

وبيان عالقته بمتغيرات الدراسة، كما يساعد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع 

ويعبر عنها تعبيرا  كميا  وكيفيا ، من خالل تفسير البيانات المستمدة من  ويهتم بوصفها وصفا  دقيقا  

 . العينة

 :أدوات الدراسة
 :ستعانة باألدوات التاليةلتحقيق أهداف الدراسة، تم اال

  استبانة وزعت على أعضاء هيئة التدريس للتعرف على درجة تحقق الدور التوعوي

 .للجامعة في ضوء الجهود الوطنية لتحقيق السالمة المرورية

  مقابالت شبه مقننة مع بعض القيادات الجامعية للتعرف على كيفية تفعيل الدور التوعوي

 .وطنية لتحقيق متطلبات السالمة المروريةللجامعة في ضوء الجهود ال

 : مجتمع الدراسة
لكتروني على جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وذلك من خالل إتم توزيع استبيان 

 .كتروني الرسمي لمنسوبي الجامعةلاإلرسال الجماعي على البريد اإلخاصية 

 :الدراسات السابقة
الوعي بمتطلبات السالمة المرورية والحد من تتأكد المسؤولية االجتماعية في تنمية  

الحوادث المرورية على مؤسسات التربية والتعليم لدورها الفاعل في تنشئة أفراد المجتمع وبنائه، 

 :وفي هذا السياق أجريت العديد من الدراسات منها

التي سعت إلى التعرف على درجة التزام طالب جامعة ( 0210 العريشي والتل،)دراسة 

ن بالمملكة العربية السعودية بممارسات التربية المرورية كما تبدو في نظام المرور والالئحة جازا

التنفيذية له من وجهة نظر الطالب أنفسهم، وإلى الكشف عن أثر االختالف في وجهات نظرهم 

ن، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم بناء استبيا. باختالف متغيرات الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يلتزمون . طالبا( 221)وطبق على عينة قصدية قدرها 

بممارسات التربية المرورية بشكل عام بدرجة متوسطة، كما بينت وجود فروق دالة إحصائيا بين 
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متوسطات وجهات نظرهم لدرجة التزامهم بهذه الممارسات تعزى للمستوى الدراسي لصالح طالب 

ولمكان السكن لصالح ( جامعي فما فوق)ولمستوى تعليم ولي األمر لصالح ( لسنة األخيرةا)

في حين لم تكن ( الذين حصلوا عليها)وللحصول على قسيمة مخالفات مرورية لصالح ( المدينة)

هناك فروق دالة تعزى لمستوى تعليم األم ولمهنة ولي األمر ولمهنة األم والرتكاب الحوادث 

 . المرورية

إلى التعرف على أساليب الوعي المروري لدى طالب ( 0211البقمي، )وهدفت دراسة 

ومديري مدارس مدينة الطائف ومعلميها، والتعرف على المعوقات التي تحد من دور اإلدارة 

المدرسية في تنمية مستوى الوعي المروري لدى الطالب، والكشف عن الفروق اإلحصائية بين 

دارة المدرسية في تنمية مستوى الوعي المروري لدى الطالب، الذي المتوسطات حول دور اإل

واستخدمت الدراسة المنهج . يعزى للمرحلة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ونوع اإلعداد

عبارة تقيس دور اإلدارة المدرسية في رفع ( 45)الوصفي المسحي، وتم بناء استبانة مكونة من 

مدينة الطائف في ثالثة مجاالت، وهي األنشطة الطالبية، أسبوع مستوى الوعي المروري للطالب ب

معلما ومديرا وطالبا ( 022)واشتملت عينة الدراسة على. المرور، المحاضرات وورش العمل

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في تقدير مديري . بالطريقة العشوائية العنقودية

طائف ومعلميها، حول دور اإلدارة المدرسية في رفع مستوى الوعي مدارس التعليم العام بمدينة ال

المروري ككل ومجاالتها وفقا لمتغير المؤهل العلمي والخبرة، باستثناء فعاليات المحاضرات 

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تشجيع الطالب بمدارس التعليم العام، . وورش العمل

ية ومظاهرها وتنمية الثقافة المرورية لديهم، وعلى تأهيل وعلى ممارسة أشكال السالمة المرور

مديري المدارس والمعلمين إلكسابهم المهارات واالستراتيجيات الالزمة لتنمية الثقافة والتوعية 

 .المرورية لدى الطالب

دراسة بعنوان تقويم دور اإلعالم في التوعية المرورية من ( 0211الشمري، )وأجرى  

مرحلة الثانوية بمدينة تبوك، وهدفت الدراسة إلى تقويم دور اإلعالم في التوعية وجهة نظر طالب ال

 0101واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبق الدراسة على عينة مكونة من . المرورية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن . طالبا من طالب المرحلة الثانوية

: تعبر عن ارتفاع الوعي المروري لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة تبوك هي السلوكيات التي

الحذر من المنحنيات الخطيرة أثناء السير، واحترام مدلوالت اإلشارات الضوئية وعدم تجاوزها، 

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن المجاالت التي يركز عليها اإلعالم بدرجة عالية لتوعية الطالب 

في المكان الصحيح، واحترام إشارات المرور، والتقيد بإشارات المرور الضوئية، الوقوف : هي

اإلنترنت، وخطب الجمعة، : وأن وسائل اإلعالم التي تسهم بدرجة عالية في التوعية المرورية هي

 . والتلفاز

دراسة بعنوان تصور مقترح لدور المؤسسات التربوية بمنطقة ( م0214عبد المجيد ، )وقدم 

م في تنمية وعي الشباب بالمخاطر المرورية، وهدفت إلى التعرف على الدور التربوي الذي القصي

يجب أن تقوم به المؤسسات التربوية المعدة للنشء، في التوجيه المروري المبكر على الصعيدين 

التوعوي والوقائي، وعلى األخص دور األسرة والمدرسة، وكذلك هدفت الدراسة إلى تحديد أهم 

ر المرورية التي يمارسها أو يتعرض لها طالب المرحلة الثانوية، والكشف عن مدى وعي المخاط

الطالب بهذه المخاطر، ومن ثم قدمت الدراسة تصورا مقترحا لدور تلك المؤسسات لتوعية الشباب 

ولتحقيق الهدف من الدراسة، أعد الباحث مقياس وعي الطالب بالمخاطر . بالمخاطر المرورية

وكذلك أعد استبيان لتحديد واقع دور األسرة في توعية الطالب للحد من المخاطر المرورية، 

وقد أسفرت النتائج عن تدني مستوى وعي الشباب من . المرورية، وتطبيقهما على عينة من الطالب

طالب المرحلة الثانوية بالمخاطر المرورية، وكذلك بينت نتائج الدراسة تدني مستوى اهتمام 
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وتوجيه أبنائها نحو المخاطر المرورية، كذلك تدني مستوى اهتمام المدرسة بتوعية  األسرة بتوعية

 .وتوجيه طالبها نحو المخاطر المرورية، حيث حصلت جميع بنود االستبيان على مستوى ضعيف

األسباب -دراسة بعنوان الحوادث المرورية في مدينة تبوك( م0210يس ، )وأجرى 

، وهدفت إلى التعرف على أسباب الحوادث (ب جامعة تبوكدراسة استطالعية لطال)والحلول 

واقتضت طبيعة . المرورية في مدينة تبوك، من منظور كمي حسب وجهة نظر طالب جامعة تبوك

الدراسة استخدام المنهج التحليلي الوصفي، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن األهمية النسبية ألسباب 

لف بشكل عام، إال أن األسباب ترجع في غالبيتها إلى الحوادث المرورية في مدينة تبوك تخت

السائق، وتتمثل في اإلفراط في السرعة، والتجاوز الخاطئ من قبل السائقين اآلخرين، وأيضا 

وأظهرت الدراسة كذلك أن من أبرز مسببات . التجاوز الخاطئ للسائق، ثم قطع اإلشارة المرورية

ء األحوال المناخية، والقيادة في ظروف مناخية سيئة، الحوادث التي تعود للطريق، تتمثل في سو

أما بالنسبة لألسباب التي تعود للمركبة فقد تمثلت في عدم صالحية مكابح . واالرتطام بأجسام ثابتة

السيارة، وعدم صالحية أنوار السيارة، ثم العطل المفاجئ بالمركبة كمسببات للحادث، وعدم التقيد 

 .خصات المرورية الموضوعة لتنبيه مستعملي الطريقباإلشارات الضوئية، والشا

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح أن أهم ما يميز الدراسة الحالية تركيزها على 

الشباب الجامعي ودور الجامعة في تعزيز وعيه بمتطلبات السالمة المرورية، بينما ركزت 

( 0211البقمي، )يم العام مثل دراسة الدراسات السابقة في معظمها على طالب ومؤسسات التعل

التي تناولت دور ( م0214عبد المجيد وآخرون، )الذي تناولت دور اإلدارة المدرسية ودراسة 

التي تناولت دور اإلعالم واستهدفت طالب المرحلة ( 0211الشمري، )المدرسة واألسرة، ودراسة 

 .الثانوية

ي تنوع أدواتها لجمع البيانات، حيث كذلك تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ف

عاطف، )، (0210العريشي والتل،)اقتصرت الدراسات السابقة على االستبيان، مثل دراسة 

، بينما الدراسة (م0214عبد المجيد وآخرون، )، (0211الشمري، )، (0211البقمي، )، (م0210

 .مقابلة والمستندات والوثائقالحالية سوف تستخدم أكثر من أداة في جمع البيانات كاالستبيان وال

في ( م0210عاطف، )ودراسة ( 0210العريشي والتل،)واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

تطبيق الدراسة على عينة من الشباب الجامعي، ولكن تختلف في الهدف عن الدراستين السابقتين، 

ي المروري لدى حيث تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز الوع

تهدف إلى التعرف على درجة التزام طالب الجامعة ( 0210العريشي والتل،)طالبها، بينما دراسة 

إلى التعرف على أسباب الحوادث ( م0210عاطف، )بممارسات التربية المرورية، وهدفت دراسة 

 .المرورية ووضع الحلول المناسبة لها

 : اإلطار النظري

 :مفهوم السالمة المرورية
تعد السالمة المرورية إدارة بمفهومها الواسع هي تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح 

المرورية واإلجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية ضمانا لسالمة اإلنسان 

الموقع الرسمي للمرور، )وممتلكاته وحفاظا على أمن البالد ومقوماتها البشرية واالقتصادية 

 . (هـ1414

وتعرف السالمة المرورية بمفهومها الواسع تعرف بأنها مجموعة من النظم والبرامج 

والخطط واللوائح المرورية واإلجراءات الوقائية للحد من حوادث الطرق أو حتى التقليل من 

خطورتها عند حدوثها وذلك ضمانا لسالمة اإلنسان وممتلكاته وحفاظا على أمن البالد ومقوماته 

 (. 0210إحصائية حوادث المرور الصادرة عن وحدة اإلحصاء، )ية واالقتصادية البشر

الوقاية والحد من وقوع الحوادث المرورية ضمانا لسالمة اإلنسان : كما تعرف بأنها

 (.100، ص0222منصور، )وممتلكاته وحفاظا على امن البالد ومقوماته البشرية واالقتصادية 
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المركبة، الطريق، العنصر )يتمثل في ثالث عناصر هي  ويتمثل محور السالمة المرورية

 (. 045، 044، ص0215ضهد، )، ويمكن توضيحها على النحو التالي (البشري

 المركبة  -أوال

- :وسائل السالمة في المركبة

 .المصابيح من حيث الوضوح واللون ومستوى اإلضاءة -1

 .نبيهاإلشارات الضوئية في المركبة الدالة على االنعطاف أو الت -0

اإلطارات من حيث المقاس والنوعية والتحمل، ومعدل السرعة وسنة اإلنتاج وأماكن  -1

 .التخزين

 .المرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائقين -4

 .مساحات المطر -5

 .الكابح وفرامل الوقوف التي تتحكم في حركة المركبة -0

 .إقفال األبواب -2

 .إشارات اإلنذار الصوتية والضوئية -0

 .حزام األمان -2

 .مساند الرأس -12

 .الوسائد الهوائية -11

- :وسائل السالمة التي يجب أن تكون في المركبة

 .العجل االحتياطي وأدوات الفك والتركيب -1

 .طفاية الحريق -0

 .حقيبة اإلسعافات األولية -1

 . أنظمة إغالق األبواب في حالة االنقالب -4

 الطريق-"ثانيا

ن أنشاء وتشييد شبكات طرق عالية ألهمية الطريق في العملية المرورية فأنه البد م" نظرا

 :المستوى والجودة مراعية فيه

 .التصميم والتخطيط الهندسي للطريق -1

 .إضاءة الطريق -0

مدى صالحية الطريق ومدى السالمة المرورية عليه كإزالة العوائق الطبيعية كاألتربة  -1

 .والرمال المتحركة

يق واللوحات اإلرشادية مدى توفر أدوات تنظيم المرور كاإلشارات الضوئية على الطر -4

 .والتحذيرية واإلعالمية والمدلالت األرضية

 السائق  -"ثالثا

السائق هو العنصر الفعال والمحرك للعملية المرورية فال بد من توفير عدة صفات في 

 السائق الجيد 

 .سالمة الحواس -1

 .معرفة أنظمة وتعليمات المرور والتقيد بها -0

 .التركيز أثناء القيادة -1

 .بالمسؤوليةاإلحساس  -4

 .اإللمام بميكانيكية المركبة وصيانتها بشكل مستمر -5

وسائل السالمة في المركبة هي اإلطارات، من حيث المقاس والنوعية والتحمل ومعدل أما 

السرعة وسنة اإلنتاج وعيرها، والمصابيح، من حيث الوضوح واللون ومستوى اإلضاءة، 

النعطاف أو التنبيه، المرايا العاكسة لكشف الطريق واإلشارات الضوئية في المركبة الدالة على ا
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الوسادة الهوائية،  .مقاعد األطفال إلقفال األبواب .وحزام األمان ومساند الرأس ومساحات المطر

وإشارات اإلنذار الصوتية والضوئية  .والمكابح وفرامل الوقوف والتي تتحكم في حركة المركبة

وأشياء البد من . حرارة وعداد السرعة والبطارية الكهربائيةكمؤشر الوقود والزيت وال( الثابلوة)

 - طفاية الحريق - ، مثل العجل االحتياطي وأدوات الفك والتركيب(للطوارئ)وجودها بالمركبة 

مثلث  - فرش مقاوم للحريق - حقيبة اإلسعافات األولية وأنظمة إغالق األبواب في حالة االنقالب

الذي من أهدافه المحافظة علي البيئة من . ذلك البد من للمركبةك - .عاكس وأنظمة إنذار مبكر

التقليل من حجم الحوادث المرورية إطالة عمر المركبة  - تحسين مستوى صيانة المركبة -. التلوث

 .المحافظة على أمن وسالمة مستخدمي الطريق - المحافظة على سالمة البيئة العامة - االفتراضي

 .(الفحص الدوري)للسائقين قبل استفحالهاكشف األعطال مبدئيا   -

  Safety Management strategyاستراتيجية إدارة السالمة 
لقد أسهمت التنمية شهدتها المملكة في أحداث زيادة كبيرة في عدد السكان وفي السلع 

والخدمات التي يجري نقلها على الطرق الجديدة التي تمتد في ربوع المملكة ، وقد أنشئت وزارة 

م وأسندت إليها مسئولية اإلشراف الكامل على طرق المملكة بعد عام 1250المواصالت في عام 

( 012)من إنشائها، وفي ذلك الوقت ، كانت الطرق المعبدة في المملكة ال يزيد مجموع أطوالها عن 

م كانت الوزارة قد وسعت شبكة الطرق ، بحيث بلغت 1200 – 1201كيلومترا فقط ، وبحلول عام 

وتقدر تكلفتها بمعدل ثمانية %( 40)كلم كلك تبلغ نسبة الطرق المعبدة فيها ( 50222)طوالها أ

ولقد صل مجموع أطوال الطرق التي تم تنفيذها في المملكة العربية السعودية . باليين لاير سنويا  

ة ألف كيلو متر من الطرق المعبدة والترابي 100هـ أكثر من 1412 - 1402حتى العام المالي 

ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة وتضم طرقا رئيسة سريعة ومزدوجة  50222الممهدة منها 

الموقع الرسمي لوزارة )ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة  112ومفردة ونحو 

 (. هـ1414المواصالت

 تعبر وتمثل إدارة المرافق المرورية محورا  مهما من أجل تحقيق السالمة المرورية، حيث

 التنظيم – Planningعن كافة األنشطة الخاصة بالتخطيط  Managementاإلدارة 

Organizing والقيادة ،Leadingوالتوظيف ،Staffing،  ومراقبةControlling  العمليات

 ).الخاصة بالعناصر في المنظمة من أفراد وعدد وآالت ومعدات ومواد وغيرها لتحقيق األهداف

Louis and Contz:2012) ينطوي على محاولة التخطيط للمستقبل وتنفيذ متطلبات  ذ بدورهوه

 (.02م، ص0221السلمي، )إدارة السالمة المهنية 

ورسم سياسات السالمة،  فيرتكز التخطيط على تحديد األهداف، وضع االستراتيجيات

بي، الشوار)وتحديد اإلجراءات والقواعد وإعداد البرامج الزمنية لوضع األهداف موضع التنفيذ 

 (. 01م، ص0222

الذي ٍينطوي على تحديد األعمال المطلوب تنفيذها لتحقيق  Organizingأما التنظيم 

، التحقق من نظام أدارة (12م، ص0221الطجم)األهداف في عملية التنظيم والقيام باإلعمال 

ة للمرور من السالمة المرورية، ومتابعه األفعال وتوثيق المعلومات والنتائج وتمكين اإلدارة العام

 .المتابعة ورسم الهياكل التنظيمية

فهي عملية إرشاد Controlling & Directing(Robert:1998 ) أما المراقبة والتوجيه

وإشراف للسالمة باستعمال طرق التدقيق في مقر العمل والعاملين وتتضمن التحقق من تطبيق 

والتأكد من فعالية اإلجراء،  ين بالتعليماتاشتراطات السالمة المهنية في مقر العاملين التزام العامل

والتأكد من أن العمل يسير وفق لما هو مخطط له، كما التخطيط الرقابة وجهان لعملة واحدة 

فيجب في الرقابة أن تكون مناسبة لطبيعة ونطاق العمل وأن تتضمن ( 45م، ص0222األشعري، )

ن االلتزام على األقل بالتشريعات ، وتتضم(04م، ص0220موفق، )االلتزام بالتحسن المستمر 

المطبقة في مجال السالمة وأي متطلبات جهات أخرى تشارك في عضويتها، وان تكون موثقة 
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وتكون متاحة . ومطبقة ومحافظ عليها، ومعلنة ومعروفة لكل العاملين حتى يتعرفوا على واجباتهم

كد من أنها ما زالت مرتبطة ، يتم مراجعتها بصورة دورية للتأStakeholdersألصحاب المصلحة 

 (.11م، ص0222هاشم، )ومناسبة 

  :دواعي الحاجة إلى الوعي والسالمة المرورية
تؤدي مؤسسات التربية والتعليم وعلى رأسها المؤسسات الجامعية دورا  حيويا  في توجيه 

مة المرورية سلوك الشباب نحو القيم العليا التي ينبغي أن تسود في المجتمعات، وألن الوعي بالسال

من القيم الرئيسة في مجتمعاتنا المعاصرة كان لزاما على المؤسسة الجامعية أن تؤدي دورا  في 

تنمية وعي الشباب بها، السيما وأن الحوادث الناتجة عن المشكالت المرورية وما تخلفه من 

تج عن ذلك من أضرار باألرواح والممتلكات، ومن هذا المنطلق يمثل الوعي بأنظمة المرور وما ين

سالمة مرورية يمثل أساسا  لمواجهة هذه المشكالت سواء من خالل الوسائل الرسمية أو غير 

 & Lan)، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إال أنه كما يؤكد (0220الصاوي، )الرسمية 

Huang, 2012 )ال ينال االهتمام المستحق في معظم المؤسسات التعليمية. 

على أننا بحاجة ماسة إلى ( 125ص : 0222العباسي وآخرون، )يؤكد وفي هذا السياق 

 :الوعي والسالمة المرورية، وذلك لألسباب اآلتية

 تقليل الخسائر البشرية المرتفعة في اإلصابات والوفيات. 

 المحافظة على النفس والغير من الهالك والوقوع في الخطر. 

 الحد من الخسائر االقتصادية الباهظة 

  على المركبة من التلفالمحافظة. 

  (.الخ....الطرق، المنشآت)صون البيئة من الفساد والدمار السيما 

 الدراسة الميدانية: 
يشتمل هذا المحور على جزأين، يتضمن الجزء األول منهما إجراءات الدراسة الميدانية من 

الثاني من أما الجزء . حيث أدوات الدراسة ووصفها، ومجتمع وعينة الدراسة، وخصائص العينة

الدراسة الميدانية، فيتناول أهم ما توصلت إليه من نتائج، وفيما يلي عرض تفصيلي إلجراءات 

 . الدراسة الميدانية ونتائجها

 إجراءات الدراسة الميدانية: 

تتناول إجراءات الدراسة الميدانية خطوات ومراحل تنفيذها من حيث األدوات المستخدمة 

 .سة وخصائصهاووصفها، ومجتمع وعينة الدرا

 أدوات الدراسة: 

 : اعتمدت هذه الدراسة الوصفية على

 االستبانة: 

للتعرف على الدور التوعوي الذي تقوم به جامعة تبوك لدى الطالب، صمم الباحث استبانة 

تشتمل على جزأين، تضمن األول منهما بيانات عن المتغيرات الشخصية والديموغرافية للعينة، 

على أربعة محاور تضمنت مجموعة من العبارات أعدت بطريقة ليكرت كي واشتمل الجزء الثاني 

منخفضة  -منخفضة  -متوسطة  -عالية -عالية جدا  )تصف درجة األهمية من خالل تدريج خماسي 

لكل استجابة على التوالي، وذلك في أربعة محاور ( 1-0-1-4-5)وتعبر عنها الدرجات ( جدا  

تقوم به جامعة تبوك من أجل السالمة المرورية لدى الطالب،  فرعية تمثل الدور التوعوي الذي

 :وبيانها كالتالي

 عبارات ( 2. )دور الجامعة من خالل اإلعالم 

 عبارات( 2. )دور الجامعة من خالل األنشطة الطالبية 

 عبارات( 2. )دور الجامعة من خالل خدمة المجتمع 
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 عبارات( 2. )دور الجامعة من خالل البحث العلمي 

قنينها، ُعرضت االستبانة على عدد من المحكمين للتحقق من صدقهما الظاهري حيث ولت

كما طُبقت االستبانة على عينة استطالعية . أشار المحكمون بتعديل وإعادة صياغة بعض العبارات

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية للتأكد من وضوح ( 52)قوامها 

ثم قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي . ومدى الفهم المشترك بين أفراد العينة العبارات،

لالستبانة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

 :إليه، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها

 (52= ن)تويات الداللة بين عبارات ومحاور االستبانة معامالت االرتباط ومس( 1)جدول 
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مسلسل

معامل 

 االرتباط
 مسلسل

معامل 

 االرتباط
 مسلسل

معامل 

 االرتباط

1 2.44** 0 2.50** 15 2.04** 00 2.54** 

0 2.50** 2 2.22** 10 2.12* 01 2.01** 

1 2.10* 12 2.42** 12 2.05** 04 2.01** 

4 2.02** 11 2.55** 10 2.50** 05 2.40** 

5 2.20** 10 2.01** 12 2.04** 00 2.50** 

0 2.02** 11 2.01** 02 2.42** 02 2.50** 

2 2.22** 14 2.50** 01 2.00** 00 2.42** 

ارتباط  .م

المحور مع 

 االستبانة

2.00** 

ط ارتبا .م

المحور مع 

 االستبانة

2.21** 

ارتباط  .م

المحور مع 

 االستبانة

2.52** 

ارتباط  .م

المحور 

مع 

 االستبانة

2.21** 

 2.25دالة عند مستوى *  2.21دالة عند مستوى **  

وجود اتساق داخلي بين جميع العبارات والمحاور التي تنتمي إليها في ( 1)يتضح من جدول 

ذات داللة إحصائية مرتفعة لجميع العبارات على جميع المحاور،  حيث كانت معامالت االرتباط

كما تشير معامالت ارتباط بيرسون إلى وجود اتساق بين كل محور من المحاور األربعة واستبانة 

 . استبانة الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية بوجه عام

كرونباخ والتجزئة النصفية  –طريقتين هما ألفا وللتحقق من ثبات األداة، تم ذلك باستخدام 

عضوا  وهو ما يمكن  52على درجات استجابات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم 

 .توضيحه بالجدول التالي

 (11= ن ) قيم الثبات الستبانة الدور التوعوي لجامعة تبوك في السالمة المرورية( 0)جدول 

 محاور االستبانة م

 ألفا كرونباخ النصفيةالتجزئة 

معامل الثبات بعد 

 التصحيح
 معامل الثبات

 2.22 2.21 اإلعالم  دور الجامعة من خالل 1

 2.20 2.20 دور الجامعة من خالل األنشطة الطالبية 0

 2.01 2.02 دور الجامعة من خالل خدمة المجتمع 1

 2.02 2.22 دور الجامعة من خالل البحث العلمي  4

 2.00 2.21 انة ككلاالستب 5

كرونباخ -يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات بطريقتين التجزئة النصفية والفا

الستبانة الدور التوعوي لجامعة تبوك في السالمة المرورية مقبولة وجيدة وتشير إلى ثبات 

 .االستبانة
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 المقابلة الشخصية: 

عضوا  ( 02)لمقابالت الفردية شبه المقننة مع تم االستعانة في هذه الدراسة أيضا بعدد من ا

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك، إلبداء آرائهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بأهمية العبارات 

الواردة ضمن كل محور من محاور االستبانة وتقديم ملحوظاتهم حول كيفية االرتقاء بالدور 

أجل تحقيق السالمة المرورية في ضوء الجهود  التوعوي الذي يمكن أن تقوم به جامعة تبوك من

 .الوطنية

 مجتمع وعينة الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس المنتسبين لجامعة تبوك العاملين في 

شطر الطالب وشطر الطالبات بمقر الجامعة في مدينة تبوك وفي المحافظات، حيث ينتسب للجامعة 

تدريس يتولون مهام التدريس والبحث العلمي، وذلك طبقا  لإلحصاء الذي  عضوا من هيئة( 252)

ورد من عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك في العام الدراسي 

 هـ1410/م1412

وقد استخدمت في هذه الدراسة العينة العشوائية كأسلوب لجمع البيانات حيث تم توزيع 

ميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وذلك من خالل خاصية اإلرسال استبانة إلكترونية على ج

الجماعي على البريد اإلليكتروني الرسمي لمنسوبي الجامعة، وقد عاد من االستبانات الموزعة عدد 

 .استمارة صالحة ومستكملة( 022)

 خصائص عينة الدراسة: 

ول من العام الدراسي طبقت االستبانة في صورتها النهائية خالل الفصل الدراسي األ

عضوا ، ويظهر من توزيع العينة على جدول ( 022)، وقد بلغت عينة الدراسة (هـ1412/1410)

والجدول . الجنس، والجنسية، ومقر العمل، والتخصص: وجود أربعة متغيرات رئيسة تتضمن( 1)

 .التالي يوضح توزيع العينة طبقا لمتغيرات الدراسة

 ا لمتغيرات الدراسةتوزيع العينة طبق( 1)جدول 

 النسبة المئوية التكرار البيان المتغير م

 الجنس 1

 %5، 04 102 ذكور

 %5، 15 21 إناث

 %122 022 المجموع

 الجنسية 0

 %2، 52 122 سعودي 

 %2، 52 122 غير سعودي

 %122 022 المجموع

 مقر العمل 1

 %01.2 100 المقر الرئيس

 %2، 12 10 المحافظات

 %122 022 المجموع

 التخصص 4

 %5، 40 22 أدبي

 %5، 51 121 علمي

 %122 022 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة أعضاء هيئة التدريس في المحافظات تقل عن نسبة 

أقرانهم في المركز الرئيس حيث تتركز الغالبية العظمى من الكليات والطلبة، كما يتضح من النسب 

 .لبيانات السابقة أن نسبة اإلناث تقل عن نسبة الذكورالمئوية وا

 نتائج الدراسة الميدانية 
 :اشتملت نتائج الدراسة الميدانية على ما يلي
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ما درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك الذي : نتائج السؤال األول الذي نص على ما يلي

( البحقث العلمققي -دمقة المجتمقع خ -األنشقطة الطالبيقة  -اإلعقالم الجقامعي )تققوم بقه مقن خقالل 

لتحقيققق السققالمة المروريققة فققي ضققوء الجهققود الوطنيققة، وذلققك مققن وجهققة نظققر أعضققاء هيئققة 

 التدريس؟

للوقوف على درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية من 

تجابات أفراد العينة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية الس

لداللة الفروق بين التكرارات على االستجابات ( 0كا)على بنود االستبانة، كما تم استخدام أسلوب 

 :المختلفة على عبارات االستبانة، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إليها

ين التكرارات الستجابات لداللة الفروق ب( 0كا)التكرارات والنسب المئوية وقيمة ( 4)جدول رقم 

 أفراد العينة على بنود استبانة الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية

 

 العبارات

 (022= ن )درجـــة التحـــــقـق 
الوز

ن 

النس

 بي

قيمة 

 0كا

مستو

ى 

 الداللة

 منخفضة متوسطة عالية عالية جدا  
منخفضة 

 جدا  

 % ت % ت % ت % ت
ت 

 ت
% 

 دور الجامعة من خالل اإلعالم: األول المحور 

1 

 تعلق الجامعة

الفتات للتوعية 

في  المرورية

الممرات واألماكن 

 العامة

11 5.5 01 12.5 51 00.5 42 01.5 00 14 0.1 
55.1

2 
2.21 

0 

تعرض مواد 

للتوعية المرورية 

 على موقعها

 اإللكتروني

2 1.5 02 12 52 05 41 02.5 00 41 
0.1

5 

01.0

5 
2.21 

1 

توزع الجامعة 

 مطبوعات ورقية

 للتوعية المرورية

0 1 11 0.5 11 10.5 52 00.5 21 45.5 
1.2

1 

102.

02 
2.21 

4 

تستغل حساباتها في 

وسائل التواصل 

 االجتماعي للتوعية

 المرورية

5 0.5 01 12.5 12 12.5 54 02 01 42.5 
0.2

0 

00.0

2 
2.21 

5 

تعرض عبر 

شاشات الجامعة 

أفالم للتوعية 

 المرورية

1 1.5 11 5.5 12 15 01 11.5 21 40.5 
1.0

4 

141.

02 
2.21 

0 

تستغل صحيفة 

التوعية  الجامعة في

 المرورية

2 1.5 11 0.5 02 12 42 01.5 21 10.5 
0.1

2 

01.2

2 
2.21 

2 
ترسل لمنسوبيها 

رسائل بريد 

للتوعية  اليكتروني

1 1.5 15 2.5 00 14 12 10.5 
11

2 
50.5 

1.2

5 

021.

22 
2.21 
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 المرورية

 األنشطة الطالبية دور الجامعة من خالل: الثاني المحور 

0 

تقدم عروض 

ومشاهد مسرحية 

 للتوعية المرورية

1 1.5 11 
5.

5 
11 10.5 05 10.5 00 44 

1.0

0 

102.

22 
2.21 

2 

تشارك الجامعة في 

االحتفاالت بأسبوع 

 المرور الخليجي

02 12 41 
02

.5 
00 11 15 12.5 10 12 

0.0

5 

02.0

5 
2.21 

12 

تنظم زيارات 

لمتضرري 

الحوادث في 

المستشفيات 

ومراكز الرعاية 

 والتأهيل

2 1.5 10 2 41 01.5 05 10.5 02 11.5 
0.1

2 
.42 2.2 

11 

تنظم مسابقات 

ثقافية ورياضية 

 للتوعية المرورية

0 1 10 0 44 00 05 10.5 21 10.5 
0.2

2 

21.2

5 
2.21 

10 

تعقد ورش عمل 

 وندوات حوارية

حول السالمة 

 .المرورية

0 1 10 2 51 00.5 00 11 01 12.5 
0.0

1 

00.1

5 
2.21 

11 

تنظم حمالت 

تطوعية طالبية 

 .للتوعية المرورية

4 0 10 2 55 02.5 51 05.5 20 10 
0.1

0 

20.2

5 
2.21 

14 

تنظم معارض فنية 

وتقنية للتوعية 

 .المرورية

1 1.5 02 12 42 02 40 01 21 45.5 
1.2

2 

112.

15 
2.21 

 دور الجامعة من خالل خدمة المجتمع: الثالث المحور 

15 

تنظم الجامعة 

ملتقيات وندوات 

للتوعية  عامة

 المرورية

0 1 12 
2.

5 
42 04.5 05 10.5 05 10.5 

0.1

4 

02.

42 
2.21 

10 

تقدم دعوات 

لشخصيات وجهات 

رسمية للمشاركة 

في برامج التوعية 

 المرورية

1 1.5 02 
11

.5 
00 11 54 02 54 02 

0.1

0 

02.

15 
2.21 

12 

تعقد الجامعة 

دورات تدريبية 

في موضوع  مجانية

 السالمة المرورية

4 0 14 2 42 01.5 55 02.5 02 42 
0.2

4 

20.

15 
2.21 
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10 

توقع اتفاقيات 

مع  شراكة وتعاون

 إدارة المرور

 للتوعية المرورية

1 1.5 10 0 02 12 42 04.5 20 10 
0.1

5 

00.

05 
2.21 

12 

تنسق الجامعة مع 

إدارة المرور حول 

طبيعة البرامج 

المقدمة للتوعية 

 المرورية

0 1 01 
12

.5 
50 00 50 02 02 11.5 

0.1

2 

25.

25 
2.21 

02 

تقدم استشارات 

تخصصية إلدارة 

 المرور حول

قضايا السالمة 

 المرورية

0 1 15 
2.

5 
41 02.5 50 02 04 40 

1.2

2 

120

.05 
2.21 

01 

تشارك الجامعة 

مؤسسات المجتمع 

المحلي أنشطتها 

الخاصة بالتوعية 

 المرورية

5 0.5 00 11 54 02 01 12.5 50 02 
0.0

0 

00.

25 
2.21 

 دور الجامعة من خالل البحث العلمي: الرابع المحور 

00 

تشجع الجامعة 

الباحثين إلجراء 

بحوث عن السالمة 

 .المرورية

1 1.5 10 10 54 02 52 00.5 54 02 
0.1

2 

50.0

5 

10

11 

01 

تكلف بعض 

الباحثين إلجراء 

بحوث ميدانية حول 

 .السالمة المرورية

0 1 12 
2.

5 
02 12 51 00.5 00 11 

0.1

2 

20.0

5 

10

11 

04 

تمول الجامعة 

البحوث في 

موضوع السالمة 

 .المرورية

1 1.5 12 15 51 
05.

5 
50 00 02 12 0.1 

50.1

5 

10

11 

05 

توفر مكتبة الجامعة 

والمراجع  الكتب

العلمية في موضوع 

 .السالمة المرورية

5 0.5 10 0 44 00 00 11 02 
14

.5 

0.1

1 

01.1

5 

10

11 

00 

توفر الجامعة قواعد 

 اليكترونية بيانات

 تتضمن موضوع

 .السالمة المرورية

4 0 12 
2.

5 
12 

12.

5 
02 12 20 12 

0.2

0 

02.5

5 
10

11 

02 

تعقد مؤتمرات 

علمية سنوية حول 

 .ريةالسالمة المرو

0 1 15 
2.

5 
12 

12.

5 
54 02 22 45 

1.2

1 

112.

15 
10

11 
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00 

تصدر نشرات 

علمية لنتائج 

البحوث في 

موضوع السالمة 

 .المرورية

1 2.5 15 
2.

5 
12 

12.

5 
04 10 01 

42

.5 

1.2

0 

112.

12 
10

11 

في جميع عبارات  2.221يتضح من الجدول السابق وجود داللة إحصائية عند مستوى 

ني أن هناك فروقا بين استجابات أفراد العينة على كل عبارة من عبارات االستبانة االستبانة مما يع

فيما يتعلق بدرجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية، حيث جاءت 

كا)قيمة 
0

، يظهر ذلك النسب المئوية (2.21)دالة إحصائيا في كافة العبارات عند مستوي ثقة ( 

تجابة أعضاء هيئة التدريس والتي تتراوح في معظم خياراتها، كما يتضح من الخاصة باس

المتوسطات الموزونة التي تتراوح درجاتها بين منخفضة ومنخفضة جدا على كافة محاور 

االستبانة، ويعني ذلك أن الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية كان دون 

أعضاء هيئة التدريس حيث كانت أقل العبارات تحققا في الدور  المستوى المرغوب من وجهة نظر

ترسل لمنسوبيها رسائل بريد اليكتروني للتوعية "اإلعالمي للجامعة هي التي تقول بأن الجامعة 

وبالنسبة لألنشطة الطالبية التي تقوم بها . لدرجة منخفضة% 50.5بنسبة مئوية " المرورية

ة للطلبة كانت أقل العبارات تحققا من وجهة نظر أعضاء هيئة الجامعة من أجل التوعية المروري

تنظم معارض فنية وتقنية للتوعية المرورية للتوعية "التدريس هي التي تقول بأن الجامعة 

أما بالنسبة لدور الجامعة من خالل خدمة . لدرجة منخفضة جدا% 45.5بنسبة مئوية" المرورية

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العبارة التي تقول بأن  المجتمع فكانت أقل العبارات تحققا من

بنسبة " تقدم استشارات تخصصية إلدارة المرور حول قضايا السالمة المرورية"الجامعة 

لدرجة منخفضة جدا، وفي المحور الرابع الخاص بالدور التوعوي لجامعة تبوك في % 40.2مئوية

كانت أقل العبارات تحققا من وجهة نظر أعضاء تحقيق السالمة المرورية من خالل البحث العلمي 

تعقد مؤتمرات علمية سنوية حول السالمة " هيئة التدريس العبارة التي تقول بأن الجامعة 

 .لدرجة منخفضة جدا% 42.5بنسبة مئوية" المرورية

ولمعرفة درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية من وجهة 

هيئة التدريس بالنسبة لكل محور من محاور االستبانة تم حساب المتوسطات الحسابية  نظر أعضاء

 :الستجابات عينة الدراسة على كل محور من محاور االستبانة وهو ما يتضح من الجدول التالي
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المتوسطات الحسابية ومستوى درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق ( 5)جدول 

 ة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالسالمة المروري

 أدوار الجامعة م
المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 الفقرات

متوسط 

درجة 

 المحور

مستوى 

 التحقق

الترتي

 ب

 4 منخفض 0.21 2 14.01 اإلعالم 1

 1 منخفض 0.12 2 15.11 األنشطة الطالبية 0

 0 منخفض 0.15 2 15.22 خدمة المجتمع 1

 1 نخفضم 0.11 2 14.22 البحث العلمي 4

5 
الدرجة الكلية للدور التوعوي 

 للجامعة
 منخفض 0.11 00 52.25

يتضح من الجدول السابق أن مستوى درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق 

( البحث العلمي -خدمة المجتمع  -األنشطة الطالبية -اإلعالم )السالمة المرورية من خالل المحاور 

التدريس كان منخفضا  وكذلك الدرجة الكلية، وجاء الترتيب لمستوى  من وجهة نظر أعضاء هيئة

درجة تحقق الدور التوعوي لجامعة تبوك في السالمة المرورية حسب قيمة المتوسطات الحسابية 

 : على النحو التالي

 دور الجامعة من خالل األنشطة الطالبية 

 دور الجامعة من خالل خدمة المجتمع 

 لبحث العلميدور الجامعة من خالل ا 

 دور الجامعة من خالل اإلعالم 

 :وقد تم تحديد مستوى درجة التحقق على النحو التالي

( منخفض –متوسط  –مرتفع )تقسم على ثالثة مستويات  4=1-5= مدى درجات االستجابة 

4/1  =1.11 

 0.11 – 1: المستوى المنخفض

 1.02 – 0.14: المستوى المتوسط

 5 – 1.00: المستوى المرتفع

هقل توجقد فقروق ذات داللقة إحصقائية بقين متوسقطات  :إجابة السؤال الثاني الذي نص على ما يلي

استجابات أعضاء هيئة التدريس نحو درجة تحقق القدور التوعقوي لجامعقة تبقوك فقي ضقوء الجهقود 

 ؟ (الجنس، الجنسية، مقر العمل، التخصص: )الوطنية لتحقيق السالمة المرورية تعزى لمتغيرات

( ت)ة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة لإلجاب

دور الجامعة من "لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة على االستبانة بمحاورها األربعة 

خالل األنشطة الطالبية، دور الجامعة من خالل خدمة المجتمع، دور الجامعة من خالل البحث 

ي، دور الجامعة من خالل اإلعالم، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العلم

وهو ما يتضح ( الجنس، الجنسية، مقر الكلية، التخصص)، حسب متغيرات الدراسة "بجامعة تبوك

 :بما يلي
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  (إناث -ذكور)الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس 

الدور التوعوي لجامعة "استجابات عينة الدراسة على استبانة للتعرف على الفروق في 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "تبوك في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة 

، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير الجنس "العلمي، اإلعالم

لداللة الفروق بين " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة  تم حساب المتوسطات( إناث -ذكور )

 :المجموعات المستقلة وهو ما يتضح بالجدول التالي

 120حرية . د" للجنس"تبعا  " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( 0)جدول 

من  الدور التوعوي للجامعة

 خالل
 ع م ن الجنس

ت  " قيمة

" 

مستوى 

 الداللة

 الماإلع
 0.51 14.12 102 ذكور

 غير دالة 2.242-
 0.20 14.04 21 إناث

 الطالبية األنشطة

 

 0.12 15.10 102 ذكور
 غير دالة 2.142

 0.22 15.04 21 إناث

 خدمة المجتمع
 0.42 15.04 102 ذكور

 غير دالة  2.521
 0.10 14.20 21 إناث

 البحث العلمي

 

 0.14 15.24 102 ذكور
 ر دالةغي 2.410

 0.24 14.05 21 إناث

 االستبانة 
 01.20 52.11 102 ذكور

 غير دالة 2.200
 04.22 50.02 21 إناث

عدم وجود فروق جوهرية أو ذات داللة إحصائية بين الذكور ( 0)يتضح من جدول 

حقيق واإلناث من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك حول الدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة لت

بالنسبة للدور التوعوي اإلعالمي ( 2.242-)المحسوبة ( ت)السالمة المرورية، حيث بلغت قيمة 

( 2.521)المحسوبة للدور التوعوي لخدمة المجتمع ( ت)وهى غير دالة إحصائيا ، كما بلغت قيمة 

فة محاور وهى غير دالة إحصائيا  أيضا، كما تقاربت المتوسطات الحسابية الستجابات العينة في كا

كما كان المتوسط ( 52.11)االستبانة، فلقد بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات العينة الذكور 

ولعل ذلك يعكس التشابه الكبير بين كل منهما وأنه ال خالف بين ( 50.02)الحسابي بالنسبة لإلناث 

 . السالمة المروريةكل منهما في درجة تحقق الدور التوعوي الذي تقوم به جامعة تبوك لتحقيق 

  (غير سعودي -سعودي)الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير الجنسية 

الدور التوعوي لجامعة "للتعرف على الفروق في استجابات عينة الدراسة على استبانة 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "تبوك في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة 

، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير الجنسية "علمي، اإلعالمال

لداللة الفروق " ت"تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ( غير سعودي -سعودي)

 :بين المجموعات المستقلة وهو ما يتضح بالجدول التالي
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 120حرية . د" للجنسية"تبعا  " ت"المعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 2)جدول 

الدور التوعوي 

 للجامعة
 ن الجنسية

 م
 "ت  " قيمة ع

مستوى 

 الداللة

 اإلعالم
 5.00 10.05 122 سعودي

-4.420 2.221 
 0.00 10.12 122 غير سعودي

 الطالبية األنشطة

 

 5.20 11.20 122 سعودي
-1.545 2.221 

 0.50 10.00 122 غير سعودي

 خدمة المجتمع
 0.10 11.02 122 سعودي

-1.141 2.21  
 0.40 10.42 122 غير سعودي

 البحث العلمي

 

 5.20 11.24 122 سعودي
-4.102 2.221 

 0.40 10.20 122 غير سعودي

 الدرجة الكلية
 01.02 51.01 122 سعودي

-4.405 2.221 
 04.11 00.00 122 غير سعودي

الدور التوعوي لجامعة "وجود فروق جوهرية في كافة محاور استبانة ( 2)يتضح من جدول 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "تبوك في تحقيق السالمة المرورية األربعة والمتمثلة في 

، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير الجنسية "العلمي، اإلعالم

، يؤكد ذلك التفاوت الواضح بين المتوسطات الحسابية لدى كل منهما وميله (يغير سعود -سعودي)

لصالح غير السعوديين على حساب السعوديين، فلقد بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات العينة 

كما ( 11011)بينما بلغ المتوسط الحسابي الستجابات السعوديين ( 11021)من غير السعوديين 

، و يوضح ذلك (221، 2)وهى دالة إحصائيا  عند مستوى ( 4.405-)لمحسوبة ا( ت)بلغت قيمة 

أن أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يرون أن للجامعة دورا توعويا  لتحقيق السالمة المرورية 

أكثر من أقرانهم غير السعوديين، وقد تشابهت تلك االستجابات في كافة المحاور الفرعية األربعة 

ث أظهر أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين أن للجامعة دورا توعويا  لتحقيق لالستبانة حي

السالمة المرورية أكثر من أقرانهم غير السعوديين يبرهن على ذلك االرتفاع الواضح لمتوسطات 

 . استجاباتهم غلى كافة محاور االستبانة

  (المحافظات -الرئيسالمقر )الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير مقر العمل 

الدور التوعوي لجامعة "للتعرف على الفروق في استجابات عينة الدراسة على استبانة 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "تبوك في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة 

ير مقر العمل ، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغ"العلمي، اإلعالم

لداللة " ت"تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ( المحافظات -المقر الرئيس)

 :الفروق بين المجموعات المستقلة وهو ما يتضح بالجدول التالي
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حرية . د" لمقر العمل"تبعا  " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( 0)جدول 

120 

وي الدور التوع

 للجامعة
 ن مقر العمل

المتوسط 

 الحسابي
 "ت  " قيمة ع

مستوى 

 الداللة

 اإلعالم
 0.02 11.52 100 المقر رئيس

-0.020 2.21 
 2.12 10.20 10 محافظات

 األنشطة الطالبية
 5.00 14.00 100 المقر رئيس

-1.141 2.21 
 2.54 10.10 10 محافظات

 خدمة المجتمع
 0.12 14.52 100 المقر رئيس

-0.015 2.25  
 0.02 12.11 10 محافظات

 البحث العلمي
 0.00 14.42 100 المقر رئيس

 غير دالة 1.211-
 0.05 10.00 10 محافظات

 الدرجة الكلية 

 100 المقر رئيس
50.21 01.0

2 
-0.012 2.21 

 10 محافظات
00.02 05.2

0 

الدور التوعوي "استبانة  وجود فروق جوهرية في معظم محاور( 0)يتضح من جدول 

األنشطة الطالبية، خدمة "لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية األربعة والمتمثلة في 

 -المقر الرئيس)، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير مقر العمل "المجتمع، اإلعالم

التفاوت الواضح بين وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس في المحافظات، يؤكد ذلك ( المحافظات

المتوسطات الحسابية لدى كل منهما وارتفاعه لصالح أعضاء هيئة التدريس في المحافظات على 

حساب استجابات أعضاء هيئة التدريس بالمقر الرئيس في مدينة تبوك في كافة محاور االستبانة 

المحور وتراوحت باستثناء محور البحث العلمي حيث اتفقت آراء أعضاء هيئة التدريس على هذا 

في المحافظات، وقد ( 10.00)في المقر الرئيس و( 14.42)المتوسطات الحسابية الستجاباتهم بين 

انعكست النتيجة اإلجمالية الستجابات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالدور التوعوي للجامعة في 

لصالح ( 21. 2)مستوى تحقيق السالمة المرورية على المتوسط العام فكانت دالة إحصائيا عند 

أعضاء هيئة التدريس في المحافظات، فلقد بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات الستجاباتهم 

 (.50.21)بينما بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء هيئة التدريس بالمقر الرئيس ( 00.02)

  (علمي -أدبي)الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص 

الدور التوعوي لجامعة "للتعرف على الفروق في استجابات عينة الدراسة على استبانة 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "تبوك في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة 

، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير التخصص "العلمي، اإلعالم

لداللة الفروق بين " ت"تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ( لميع -أدبي )

 :المجموعات المستقلة وهو ما يتضح بالجدول التالي
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حرية . د" التخصص"تبعا  " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( 2)جدول 

120 

 ى الداللةمستو "ت  " قيمة ع م ن الجنس الدور التوعوي للجامعة

 اإلعالم
 5.21 11.00 22 أدبي

 غير دالة 1.140-
 2.11 14.21 121 علمي

 األنشطة الطالبية
 0.20 15.25 22 أدبي

 غير دالة 2.022-
 0.04 15.52 121 علمي

 خدمة المجتمع
 5.21 14.52 22 أدبي

 غير دالة 1.221-
 0.02 15.54 121 علمي

 البحث العلمي
 0.25 14.10 22 أدبي

 غير دالة 1.000-
 0.55 15.01 121 علمي

 الدرجة الكلية 
 01.00 52.42 22 أدبي

 غير دالة 2.210-
 00.12 02.52 121 علمي

عدم وجود فروق جوهرية أو ذات داللة إحصائية بين استجابات ( 2)يتضح من جدول 

عة تبوك حول الدور أعضاء هيئة التدريس في التخصصات األدبية والتخصصات العلمية بجام

-)المحسوبة ( ت)التوعوي الذي تقوم به الجامعة لتحقيق السالمة المرورية، حيث بلغت قيمة 

المحسوبة في ( ت)للدور التوعوي اإلعالمي وهى غير دالة إحصائيا ، كما بلغت قيمة ( 2.210

تقاربت وهى غير دالة إحصائيا  أيضا، كما ( 2.022-)الدور التوعوي لألنشطة الطالبية 

المتوسطات الحسابية الستجابات العينة في كافة محاور االستبانة، فلقد بلغ المتوسط الحسابي العام 

كما كان المتوسط الحسابي بالنسبة لذوي ( 52.42)الستجابات العينة ذوي التخصصات األدبية 

 خالف بين وربما يعكس ذلك التشابه الكبير بين كل منهما وأنه ال( 02.52)التخصصات العلمية 

 . وجهة نظر كل منهما حول الدور التوعوي الذي تقوم به جامعة تبوك لتحقيق السالمة المرورية

مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتفعيل الدور : إجابة السؤال الثالث الذي نص على ما يلي

  التوعوي لجامعة تبوك في ضوء الجهود الوطنية لتحقيق السالمة المرورية ؟

ى السؤال الثالث من أسئلة الدراسة تم إجراء عدد من المقابالت الفردية شبه لإلجابة عل

و  02)عضوا  من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك، تراوحت في مدتها بين ( 02)المقننة مع 

وذلك بهدف الوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بأهمية العبارات الواردة ( دقيقة 12

حاور االستبانة وتقديم ملحوظاتهم حول كيفية االرتقاء بالدور التوعوي الذي ضمن كل محور من م

يمكن أن تقوم به جامعة تبوك من أجل تحقيق السالمة المرورية في ضوء الجهود الوطنية، وقد 

أظهرت تلك المقابالت اتفاقا عاما بين معظم أعضاء هيئة التدريس حول أهمية المقترحات التي 

نتها االستبانة، حيث أشار الجميع إلى األهمية القصوى لكل عبارة من ُعرضت عليهم وتضم

عباراتها واألخذ بها في عملية تفعيل وتطوير الدور التوعوي لجامعة تبوك بالسالمة المرورية في 

 :ضوء الجهود الوطنية، وهو ما يتضح من خالل الجدول التالي



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                               مجلة البحث العلمى فى التربية

 

111 

اء هيئة التدريس لتفعيل الدور المقترحات التي تضمنتها المقابلة مع أعض( 12)جدول 

 التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية

 

 م

 العبارة

 خالل اإلعالم من الجامعة دور: األول المحور

 واألماكن العامة الممرات في المرورية للتوعية الفتات وجود 1

 اإللكتروني  موقعها على المرورية للتوعية مواد عرض 0

 المرورية  للتوعية ورقية تمطبوعا توزيع 1

 المرورية  للتوعية وسائل التواصل في توجيهات استخدام 4

 الجامعة  شاشات المرورية عبر للتوعية أفالم عرض 5

 المرورية  التوعية في الجامعة صحيفة استغالل 0

 للتوعية المرورية اليكتروني لمنسوبي الجامعة عبر البريد رسائل إرسال 2

 األنشطة الطالبية خالل من الجامعة دور: نيالثا المحور

 المرورية  للتوعية مسرحية ومشاهد عروض تقديم 0

 الخليجي  المرور بأسبوع االحتفاالت في الجامعة مشاركة 2

 والتأهيل  الرعاية ومراكز المستشفيات في الحوادث لمتضرري زيارات تنظيم  12

 المرورية  للتوعية ورياضية ثقافية مسابقات تنظيم 11

 .السالمة المرورية حول حوارية وندوات عمل ورش عقد 10

 .للتوعية المرورية طالبية تطوعية حمالت تنظيم 11

 .للتوعية المرورية وتقنية فنية معارض تنظيم 14

 المجتمع  خدمة خالل من الجامعة دور: الثالث المحور

 .للتوعية المرورية عامة وندوات ملتقيات تنظيم 15

 .التوعية المرورية برامج في للمشاركة رسمية وجهات لشخصيات دعوات تقديم 15

 .السالمة المرورية موضوع في مجانية تدريبية دورات عقد 12

 .للتوعية المرورية المرور إدارة مع وتعاون شراكة اتفاقيات توقيع 10

 . مروريةال للتوعية المقدمة البرامج طبيعة حول المرور إدارة مع التنسيق 12

 .السالمة المرورية قضايا حول المرور إلدارة تخصصية استشارات تقديم 02

 .بالتوعية المرورية الخاصة أنشطتها المحلي المجتمع مؤسسات الجامعة مشاركة 01

 العلمي  البحث خالل من الجامعة دور: الرابع المحور

 .السالمة المرورية عن بحوث إلجراء الباحثين تشجيع 00

 .السالمة المرورية حول ميدانية بحوث إلجراء الباحثين بعض تكليف 01

 .السالمة المرورية موضوع في البحوث الجامعة تمويل 04

 .السالمة المرورية موضوع حول الجامعة العلمية في مكتبة والمراجع الكتب توفير 05
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 .السالمة المرورية موضوع تتضمن اليكترونية بيانات قواعد توفير 00

 .السالمة المرورية حول سنوية علمية مؤتمرات عقد 02

 .السالمة المرورية موضوع في البحوث لنتائج علمية نشرات إصدار 00

فلقد اتفق جميع أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم بخصوص تقديم وجهات نظرهم 

دف االرتقاء بالدور به( 12)حول أهمية العبارات التي تضمنتها المحاور المذكورة في جدول 

التوعوي الذي يمكن أن تقوم به جامعة تبوك من أجل تحقيق السالمة المرورية في ضوء الجهود 

الوطنية، واتفق جميعهم على ضرورة تنفيذ كافة اآلليات المذكورة ليتم تفعيل دور الجامعة في 

تم محاصرة ظاهرة التوعية بالسالمة المرورية، وأن كافة اآلليات مطلوبة جملة واحدة حتى ي

الحوادث المرورية في المملكة، السيما وأن تنوع اآلليات وتعدد محاور التوعية يسهم بشكل فعال 

 .في زيادة الوعي لدى منسوبي الجامعة بأهمية تحقق السالمة المرورية في المملكة

 :الخالصة العامة للنتائج والتوصيات: رابعا  

 لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية حيث  أوضحت النتائج انخفاض الدور التوعوي

أشارت استجابات أعضاء هيئة التدريس أن الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة 

المرورية كان دون المستوى المرغوب من وجهة نظرهم، وكانت أقل العبارات تحققا في الدور 

سوبيها رسائل بريد اليكتروني للتوعية ترسل لمن"اإلعالمي للجامعة هي التي تقول بأن الجامعة 

لدرجة منخفضة، كذلك اتسم كل من دور األنشطة التربوية، % 50.5بنسبة مئوية " المرورية

وخدمة المجتمع، والبحث العلمي ومساهمتهم في تحقيق الوعي بالسالمة بالمرورية 

عوي في تحقيق باالنخفاض، وبحسب الترتيب كانت أشد المحاور انخفاضا من حيث دورها التو

السالمة المرورية دور اإلعالم، ثم البحث العلمي، ثم خدمة المجتمع ثم أفضلها من حيث 

المقارنة بينها دور اإلعالم بالجامعة، وقد انعكس ذلك على المستوى العام للدور التوعوي 

 (.0.11)لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية حيث اتسم باالنخفاض بمتوسط حسابي 

 الدور التوعوي لجامعة تبوك "ما يتعلق بالفروق بين استجابات أعضاء هيئة التدريس حول قي

في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب 

متغير الجنس، فقد اتضح أنه ال يوجد تأثير كبير لهذا المتغير على آراء أعضاء هيئة التدريس 

لجامعة من أجل تحقيق التوعية بالسالمة المرورية حيث لم تظهر بين الذكور فيما تبذله ا

واإلناث فروق دالة مما يؤكد تشابه وجهات نظرهم حول انخفاض الدور التوعوي للجامعة في 

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث "كافة المحاور المتضمنة في االستبانة والمتمثلة في 

 . كذا الدور العام، و"العلمي، اإلعالم

  الدور التوعوي لجامعة تبوك "قيما يتعلق بالفروق بين استجابات أعضاء هيئة التدريس حول

في تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب 

اتضح وجود فروق جوهرية في كافة محاور استبانة ( غير سعودي –سعودي )متغير الجنسية 

األنشطة "الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية األربعة والمتمثلة في "

، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء "الطالبية، خدمة المجتمع، البحث العلمي، اإلعالم

هيئة التدريس وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، حيث أنهم يرون أن الجامعة 

را  في تحقيق التوعية بالسالمة المرورية أكثر من أقرانهم السعوديين، وربما يرجع ذلك تبذل دو

إلى كونهم أكثر رضا بما تقدمه الجامعة من زمالئهم السعوديين الذين ربما يعانون أكثر من 

جراء الحوادث المرورية في المجتمع السعودي ومن ثم يطالبون بجهد أكبر من كافة المؤسسات 

من المؤسسة الجامعية التي تضم بين مبانيها الكثير من الشباب السعودي وهم الفئة والسيما 

 .األكثر تأثرا بالحوادث في المملكة
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  الدور التوعوي لجامعة تبوك في "فيما يتعلق بالفروق في استجابات عينة الدراسة على استبانة

وجهة نظر أعضاء هيئة  تحقيق السالمة المرورية بمحاورها األربعة، وكذا الدور العام من

اتضح وجود فروق جوهرية في ( المحافظات -المقر الرئيس)التدريس طبقا لمتغير مقر العمل 

الخاصة بدور الجامعة تبوك في تحقيق السالمة المرورية والمتمثلة في "معظم المحاور 

أعضاء ، من وجهة نظر "األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، اإلعالم، وكذلك المتوسط العام"

هيئة التدريس وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس في المحافظات الذين يظهرون اقتناعا بالدور 

التوعوي المبذول من الجامعة عن غيرهم في المقر الرئيس، وقد يرجع ذلك ألسباب منها أنه قد 

ذلك  يكون لمقر الجامعة بالمحافظات دور أكثر في التوعية منه في المقر الرئيس أو ربما يعود

لصغر المكان وبالتالي تظهر األنشطة الطالبية والخدمات المرتبطة بالتوعية بالسالمة 

المرورية التي تقدم في اإلعالم أو من خالل خدمة المجتمع بشكل أكثر وضوحا ، أو ربما يكون 

المجتمع في المحافظات ال يعاني كثيرا  من حوادث ومشكالت السالمة المرورية كما هو الحال 

وقد اتفقت أعضاء هيئة . المدن الكبرى مثل مدينة تبوك ومن ثم يظهر ذلك في استجاباتهمفي 

التدريس في كل من المقر الرئيس والمحافظات حول محور البحث العلمي حيث اتسمت 

استجاباتهم باالنخفاض مما يعني أن هناك قصور من وجهة نظرهم حول مساهمات البحث 

 .المة المروريةالعلمي في تحقيق التوعية بالس

  الدور التوعوي لجامعة تبوك في تحقيق "فيما يتعلق بالفروق بين استجابات عينة الدراسة حول

األنشطة الطالبية، خدمة المجتمع، البحث العلمي، "السالمة المرورية بمحاورها األربعة 

أدبي )، وكذا الدور العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير التخصص "اإلعالم

، لم تظهر فروق جوهرية في استجاباتهم تعود إلى التخصص وهو ما يعكس اتفاق (علمي -

آراء أعضاء هيئة التدريس في األقسام األدبية والعلمية على انخفاض الدور التوعوي الذي تقوم 

 . به الجامعة وأنه يتسم بالتشابه في األقسام األدبية والعلمية بالجامعة

 حول ( المقابالت شبه المقننة)ن معظم أعضاء هيئة التدريس ممن شملتهم وجود اتفاق عام بي

أهمية المقترحات التي ُعرضت عليهم وتتضمنها االستبانة، حيث أشار الجميع إلى األهمية 

القصوى لكافة اآلليات التي تضمنتها وضرورة األخذ بها في عملية تفعيل وتطوير الدور 

 .ود الوطنية لتحقيق السالمة المروريةالتوعوي لجامعة تبوك في ضوء الجه

واستنادا إلى تلك النتائج، توصى الدراسة الجامعة ممثلة في إداراتها والقائمين عليها 

 :باآلتي

  التأكيد على أهمية دور المؤسسات الجامعية في تحقيق الوعي بالسالمة المرورية، والعمل

وأنها تضم خيرة الشباب والفتيات  على تحمل المؤسسات الجامعية مسؤوليتها في ذلك السيما

 .في المملكة

  العمل على تفعيل وتطوير دور اإلعالم بجامعة تبوك في تحقيق التوعوية بالسالمة المرورية

 :في ضوء الجهود الوطنية وذلك من خالل

 وجود الفتات للتوعية المرورية في الممرات واألماكن العامة 

  اإللكتروني عرض مواد للتوعية المرورية على موقعها 

  توزيع مطبوعات ورقية للتوعية المرورية 

  استخدام وسائل التواصل في توجيهات للتوعية المرورية 

  عرض أفالم للتوعية المرورية عبر شاشات الجامعة 
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 استغالل صحيفة الجامعة في التوعية المرورية 

 إرسال رسائل لمنسوبي الجامعة عبر البريد اليكتروني للتوعية المرورية 

 فعيل وتطوير دور األنشطة الطالبية بجامعة تبوك في تحقيق التوعوية بالسالمة المرورية ت

 :في ضوء الجهود الوطنية وذلك من خالل

  تقديم عروض ومشاهد مسرحية للتوعية المرورية 

  مشاركة الجامعة في االحتفاالت بأسبوع المرور الخليجي 

   ومراكز الرعاية والتأهيل تنظيم زيارات لمتضرري الحوادث في المستشفيات 

  تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية للتوعية المرورية 

 عقد ورش عمل وندوات حوارية حول السالمة المرورية. 

 تنظيم حمالت تطوعية طالبية للتوعية المرورية. 

 تنظيم معارض فنية وتقنية للتوعية المرورية. 

 التوعوية بالسالمة المرورية في  تفعيل وتطوير دور خدمة المجتمع بجامعة تبوك في تحقيق

 :ضوء الجهود الوطنية وذلك من خالل

 تنظيم ملتقيات وندوات عامة للتوعية المرورية. 

 تقديم دعوات لشخصيات وجهات رسمية للمشاركة في برامج التوعية المرورية. 

 عقد دورات تدريبية مجانية في موضوع السالمة المرورية. 

  مع إدارة المرور للتوعية المروريةتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون. 

  التنسيق مع إدارة المرور حول طبيعة البرامج المقدمة للتوعية المرورية . 

 تقديم استشارات تخصصية إلدارة المرور حول قضايا السالمة المرورية. 

 مشاركة الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي أنشطتها الخاصة بالتوعية المرورية. 

  البحث العلمي بجامعة تبوك في تحقيق التوعوية بالسالمة المرورية في تفعيل وتطوير دور

 :ضوء الجهود الوطنية وذلك من خالل

 تشجيع الباحثين إلجراء بحوث عن السالمة المرورية. 

 تكليف بعض الباحثين إلجراء بحوث ميدانية حول السالمة المرورية. 

 تمويل الجامعة البحوث في موضوع السالمة المرورية. 

  وفير الكتب والمراجع العلمية في مكتبة الجامعة حول موضوع السالمة المروريةت. 

 توفير قواعد بيانات اليكترونية تتضمن موضوع السالمة المرورية. 

 عقد مؤتمرات علمية سنوية حول السالمة المرورية. 

 إصدار نشرات علمية لنتائج البحوث في موضوع السالمة المرورية. 
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 المراجع

 0210حوادث المرور الصادرة عن وحدة اإلحصاء،  إحصائية .1

إحصائية بعدد الحوادث المرتكبة في المملكة خالل الفترة من (: 0210)اإلدارة العامة للمرور  .0

 .ه، الرياض1411حتى 1412

 . ه، تبوك1410إحصائية الحوادث المرورية لمنطقة تبوك لعام (: 0210)إدارة مرور منطقة تبوك  .1

، مقدمة في اإلدارة اإلسالمية، جدة، جامعة الملك (م0222)داؤود المزحاجي األشعري، أحمد بن  .4

 .عبد العزيز

دور إدارة مدارس التعليم العام في رفع مستوى الوعي المروري لدى (: 0211. )البقمي، درزي .5

الطالب من وجهة نظر مديري مدارس مدينة الطائف ومعلميها وطالبها، رسالة ماجستير غير 

 .التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة منشورة، كلية

التكاليف االقتصادية واالجتماعية لحوادث المرور بالجزائر مجلة (: 0210)حوالف، رحيمة،  .0

 . 11الباحث، العدد

حمالت التوعية المرورية العربية، جامعة األمير نايف للعلوم (: 0222)خضور، أديب محمد  .2

 .األمنية الرياض

أجهزة التنفيذ الرسمية في مجال السالمة المرورية، الندوة العلمية : (0225)الرشيدي، علي،  .0

-01الخاصة بدراسة حجم حوادث المرور في الوطن العربي وسبل معالجتها، المنعقدة خالل المدة 

 .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض01/11/0225

 .يجية، دار غريب للنشر، إدارة الموارد البشرية االسترات(م0221)السلمي، علي  .2

المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، الرياض، دار الخريجي للنشر (: 0221)السيف، محمد  .12

 .والتوزيع

دور اإلعالم في التوعية المرورية من وجهة نظر طالب المرحلة (: 0211)الشمري، عبد العزيز  .11

 .لعربية للعلوم األمنية، الرياضالثانوية بمدينة تبوك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف ا

إدارة مخاطر التعثر من وجهتي النظر المصرفية ( م0222)الشورابي، عبد الحميد ومحمد  .10

 .والقانونية، القاهرة، منشأة المعارف

بعض جوانب الوعي المروري لدى طلبة جامعة الكويت في (. 0220)الصاوي، محمد وجيه  .11

الحلقة النقاشية : دراسة ميدانية، مكتب اإلنماء االجتماعي: عالقتها بحوادث المرور وسبل الحد منها

 .مارس، الكويت 00-04، في الفترة من 10

دراسة استطالعية حول ظاهرة الحوادث المرورية في محافظة ذي ( 0215)ضهد، صبيحة نعمة  .14

أبريل  02 األسباب والحلول، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، العدد -قار 

 .م، جامعة بابل0215

 .التطور التنظيمي، دار حافظ للنشر والتوزيع( 0221)الطجم، عبد هللا عبد الغني  .15

الوعي والسالمة (. 0222)العباسي، عبد الحميد؛ وأيوب، حسن بسيوني؛ والظفيري، الفي منشر  .10

ت الخليج والجزيرة المرورية لدى الشباب الكويتي مدخل للحد من الحوادث المرورية، مجلة دراسا

 002-101، ص ص 111، ع 15العربية، م 

تصور مقترح لدور المؤسسات التربوية بمنطقة القصيم في (: 0214)عبد المجيد، ممدوح محمد  .12

، 0تنمية وعي الشباب بالمخاطر المرورية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة القصيم، العدد

 . 2المجلد
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درجة التزام طالب جامعة جازان بالمملكة العربية (: 0210)ئل، العريشي، علي، والتل، وا .10

السعودية بممارسات التربية المرورية كما تبدو في نظام المرور والئحته التنفيذية من وجهة نظر 

 .22-21، (1)0الطالب أنفسهم، مجلة جامعة جازان،
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