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أدت النهضة الشاملة في المملكة العربية السعودية إلى : لصالمستخ
ازدياد عدد الطالبات والمعلمات في المدن والقرى والهجر، مما زاد 

 من أماكن سكنهن إلى اعدد المعلمات والطالبات المتنقالت يومًيمن 
 ونتج عن ذلك زيادة في أعداد الحوادث .مدارسهن ومراكز تعليمهن

ة الهامة من المجتمع، مما استرعى انتباه المجتمع المرورية لهذه الفئ
بكافة فئاته من مسؤولين ومواطنين إلى طرح هذه الظاهرة ومحاولة 

وهذه الدراسة محاولة لتشخيص هذه الظاهرة  .إيجاد حلول عملية لها
وقد تم  .ض الحلول العملية لتخفيف حدتهاوتحديد مداها وتقديم بع

رة تنقل المعلمات والطالبات من جمع البيانات المتوفرة عن ظاه
كما تم تصميم استبانات وزعت على المعلمات  .مصادرها المختلفة
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والطالبات ومديرات المدارس وكليات تعليم البنات الستطالع اآلراء 
وقد تم تحليل جميع البيانات المجمعة باستخدام  .حول هذه الظاهرة

ها من دراسة الحاسب اآللي، ومن أهم النتائج التي تم استخالص
 حادث لكل 6.2مخرجات هذا التحليل أن معدل حوادث المعلمات هو 

الثالث الماضية وهذه النسبة أكبر  سنواتالمائة معلمة متنقلة خالل 
 حوادث لكل مائة فرد 4من النسبة الوطنية لعموم الحوادث والبالغة 

خالل نفس الفترة، بينما كانت نسبة حوادث الطالبات لنفس الفترة 
كما تبين أن أهم أسباب حوادث  . حادث لكل مائة طالبة متنقلة3.5

نقل الطالبات والمعلمات هي انفجار اإلطارات والسرعة الزائدة 
ومن أهم توصيات هذه الدراسة للحد من  .وسوء األحوال الجوية

زيادة التوعية بالسالمة : الحوادث المرورية والحد من آثارها
ت، زيادة الرقابة المرورية على السائقين المرورية للمعلمات والطالبا

والمركبات، توفير حافالت حكومية أو خاصة مع سائقين أكفاء 
 دمج، التشجيع المعلمات المتنقالت على استخدام وسائل أكثر أمنً

   . فرص التنقل من وإلى المدرسةيقللالحصص للمعلمة المتنقلة مما 
 

  المقدمة -1
 العقدين الماضيين قفزة هائلة نتج عنها زيادة شهد عدد الطالب والطالبات خالل

وقد واكب هذا التطور في المسيرة  .مطردة في عدد المعلّمين والمعلّمات
التعليمية فتح عدد كبير من المدارس في جميع قرى ومدن المملكة بما في ذلك 

  .المناطق النائية
يرة  ال يتجزأ من مساويعتبر تعليم الفتاة في المجتمع السعودي جزًء

وكالة تعليم البنات في وزارة التربية التعليم ولهذا الغرض قامت الدولة بتأسيس 
وخالل هذه المسيرة التعليمية ازداد عدد  . قبل ما يقارب من أربعة عقودوالتعليم

الخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد ليشاركن في تعليم الفتاة السعودية 
  .وليحللن محل المعلمات الوافدات
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الوافدة في المعلمة ومع ازدياد هذا العدد حلت المعلمة السعودية مكان 
المدينة غير أنه وبسب قلة الشواغر في مدارس المدن أو انعدامها اضطرت 

 بين المدن والقرى االمعلمات السعوديات للعمل في المناطق النائية والتنقل يومًي
سفة يذهب ضحيتها العديد والهجر مما أدى إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث مؤ

  .من المعلمات والطالبات
ورغم أهمية موضوع نقل المعلمات والطالبات خارج المدن إال أن تنظيمه 

 فهذا البحث يهدف إلى دراسة هذه الظاهرة .ومراقبته لم تحظ بالعناية التي يستحقها
من حيث التعرف على الحجم الحقيقي لها وللحوادث المرورية الناتجة عنها 

  .لخروج بتوصيات تساهم في تنظيم نقل المعلمات والحد من الحوادث الناتجة عنهل
 إلى أن مجموع الطالبات في مراحل التعليم ]1[وتشير اإلحصائيات

ثم  .هـ1390/1391 طالبة في العام الدراسي 143.000المختلفة كان حوالي 
بلغ خالل عشر سنوات لي%) 300(ازداد هذا العدد بنسبة تعدت أكثر من 

 ثم تضاعف مرة أخرى أكثر .هـ1400/1401 طالبة للعام الدراسي 482.000
 طالبة 1.157.000العشر التالية ليبلغ أكثر من  تالسنواخالل %) 240(من 

  .هـ1410/1411للعام الدراسي 
 إلى أن عدد الطالبات في جميع ]2[وتشير آخر اإلحصائيات الرسمية
 جميع القطاعات الحكومية واألهلية بلغ مراحل التعليم في المملكة على مستوى

يشمل هذا العدد و ،العشر األخيرةالسنوات  طالبة خالل 2.296.000أكثر من 
وقد رافقت  . طالبة في كليات الوكالة ومعاهد إعداد المعلّمات166.000حوالي 

 في عدد المدارس والكليات على ة ملحوظزيادةهذه الزيادة في عدد الطالبات 
  .كةمستوى الممل

ويشير المصدر السابق إلى أن عدد المدارس للتعليم العام في المملكة 
هـ، ثم قفز 1390/1391مدرسة في العام الدراسي ) 423(كان يقّدر بحوالي 
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هـ، واستمرت الزيادة في 1400/1401مدرسة في العام الدراسي ) 2.445(إلى 
 العدد إلى هـ، ثم زاد1411مدرسة في العام ) 5.209(عدد المدارس لتصبح 

هذا بينما يبلغ إجمالي عدد  .هـ1420مدرسة في العام الدراسي ) 9.970(
مدارس تحفيظ القرآن، معاهد وكليات إعداد (مدارس التعليم العام وغيره 

المعلّمات، كليات الوكالة، معاهد التعليم الخاص، مدارس محـو األمية، تعليم 
حوالي ) معاهـد التدريب المهنيالكبيرات، مراكز ومعاهـد التعليم المعروفة ب

 وقد بلغ إجمالي عدد شاغالت .هـ1420مدرسة في العام الدراسي ) 14.000(
 جميع -الوظائف التعليمية لنفس العام في جميع مراحل التعليم العام وغيره 

معلّمة، بينما بلغ عدد ) 200.000( حوالي -القطاعات الحكومية واألهلية 
  .إدارية) 14.000(حوالي شاغالت الوظائف اإلدارية 

أعداد المعلمات وبسب قلة الشواغر في مدارس المدن أو ومع ازدياد 
 ا في المناطق النائية والتنقل يومًيانعدامها اضطرت المعلمات السعوديات للعمل

 مؤسفةوقوع حوادث زيادة احتمالية  أدى إلىالهجر مما وبين المدن والقرى 
 وبدراسة أعداد الحوادث في . والطالبات ضحيتها العديد من المعلماتيذهب

) 85.000(المملكة العربية السعودية لوحظ أن عدد الحوادث قد ارتفع من حوالي 
هـ، وفي عام 1416حادث عام ) 167.000(هـ إلى أكثر من 1413حادث عام 

 أكثر ، أي بزيادة]3،4[حادث ) 264.000(هـ، وصل عدد الحوادث إلى 1419
 إال أنه من المؤسف عدم معرفة نسبة .ات فقطخالل ست سنو% 300من 

حوادث المعلّمات من هذه األرقام فجميع المصادر المتوفرة ال تشير إلى هذه 
  .، وكان هذا القصور أحد المسوغات لعمل هذه الدراسةاالمعلومة تحديًد

  
  الدراسةومنهج أهداف  -2

لمات  حجم ظاهرة تنقّل المعمعرفةتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى 
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والطالبات خارج المدن، وتحديد حجم وأسباب الحوادث المرورية الناجمة عن 
هذه الظاهرة، واقتراح أساليب التوعية المناسبة والحلول العملية للحد من خطورة 

  .المشكلة
  :ولتحقيق هذه األهداف تم اتباع منهجية علمية شملت الوسائل التالية

ادث المرور عن حوادث نقل جمع المعلومات المتوافرة من سجالت حو .1
المعلّمات والطالبات خارج المدن، كذلك جمع المعلومات المنشورة في 

  .الصحف اليومية عن الحوادث المرورية الخاصة بالمعلّمات والطالبات
 وزعت على عينات مختارة تمثّل المعلّمات، االستباناتتصميم مجموعة من  .2

 مختلف مناطق المملكة من والطالبات، والمديرات، ومعيدات الكليات في
  .أجل معرفة حجم المشكلة ومداها

حوار مع المسؤولين أصحاب الخبرة في هذا المجال في إدارة التعليم إجراء  .3
بالمنطقة الشرقية، وشركة النقل الجماعي، وبعض شركات النقل المدرسي، 

 .وذلك لبلورة الحلول العملية المقترحة
  

  تجميع البيانات -3
ات الخاصة بالحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات تم جمع البيان

من سجالت الشرطة وأمن والطالبات من استبانات أعدت لهذا الغرض، وكذلك 
لمعرفة الحجم اإلعالمي المصاحب لحوادث الطرق، ومن كل الصحف المحلية 

  .المعلمات والطالبات وتفاعل المجتمع معها
  

  منطقة الدراسة 3-1
مناطق من مناطق المملكة بحيث تشمل مختلف المناطق تم اختيار تسع 

 وقد تم تصنيف مناطق .من ناحية الطبيعة الطبوغرافية وكثافة الحركة المرورية
, مناطق جبلية: المملكة إلى ثالث أصناف متباينة من ناحية الطبيعة الطبوغرافية
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ناحية  وتم كذلك تصنيفها إلى ثالثة أصناف من .مناطق ساحلية ومناطق هضبية
 كما هو ،كثافة متوسطة وكثافة منخفضة, كثافة عالية: كثافة تنقل المعلمات

 التوزيع الجغرافي للمدن التي )1(ويبين الشكل رقم  .)1(موضح بالجدول رقم 
  . مناطقها فياالستباناتتم توزيع 
  
  .عتصنيف اإلدارات التعليمية التي تم اختيارها لتوزيع استبانات المشرو): 1(جدول رقم 

  

 طبيعة المنطقة

 مناطق ساحلية مناطق هضبية مناطق جبلية

كثافة حركة تنقل 
 المعلّمات

 عالية جيزان القصيم عسير

 متوسطة الشرقية سدير الباحة

 منخفضة ينبع تبوك الطائف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .االستبانات التوزيع الجغرافي للمدن في المناطق المختارة لتوزيع :)1(شكل رقم 

اخلرج

العال

أهبا

مكة

الدمام

عنيزةاجملمعةاإلحساء

جيزان

تبوك

القريات

حائل

النماص

القويعية

الباحة
الطائف

اخلرج

العال

أهبا

مكة

الدمام

عنيزةاجملمعةاإلحساء

جيزان

تبوك

القريات

حائل

النماص

القويعية

الباحة
الطائف
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   البحثتباناتسا 3-2
ال تحتوي نماذج تسجيل الحوادث الحالية لشرطة المرور وأمن الطرق 
على معلومات عن عمل الركاب وغرض الرحلة مما يجعل سجالت الحوادث 

 لذا فقد تم توزيع .غير مفيدة في دراسة حوادث نقل المعلمات خارج المدن
إدارات الشرطة  عن الحوادث التي تم مباشرتها من قبل  خاصةنماذج استبانة

 وكان من ضمن الركاب معلمات أو ،المحلية خالل السنوات الثالث الماضية
ن األفراد المباشرين للحادث ربما لديهم إطالبات يتنقلن خارج المدينة حيث 

والمعلومات التي تم الحصول عليها , معلومات ال تحتوي نماذج تسجيل الحوادث
 تلقى الضوء على نوعية هذه الحوادث بهذه الطريقة ال تعطي الصورة كاملة بل

تم توزيعها على عينات  لذلك فقد تم تصميم استبانات مختلفة، ومدى فداحتها
 . كليات البناتعميدات من المعلمات والطالبات والمديرات واعشوائًيمختارة 

 إلى استكمال ومعرفة ما لم يمكن جمعه من خالل االستباناتوتهدف هذه 
 وقد تم توزيع .من شرطة المرور وأمن الطرقسجالت حوادث المرور 

واستعادة استبانة المديرات والمعلمات على عينة عشوائية من المدارس الموجودة 
وكالة تعليم البنات في وزارة التربية في المناطق التسع المختارة عن طريق 

 كما تم توزيع استبانات العميدات والطالبات على عينة مختارة من, والتعليم
وتم  . المتنقالت من خارج المدينةات البنات بحيث توزع على الطالباتكلي

توزيع استبانات خاصة بالمديرات ليعطوا المعلومات المتوفرة عن حوادث نقل 
 وأوصى .المعلمات خالل السنوات الثالث السابقة شاملة اإلصابات والوفيات

لهن ثالث سنوات الفريق باالستعانة بالمعلمات والموظفات الالتي مضى على عم
وكذلك كان الحال مع  . للمديراتأو أكثر فقط إلعطاء المعلومات الصحيحة

 معلومات عن حوادث الطالبات  علىاالستباناتاحتوت استبانة العميدات حيث 
  .المتنقالت خارج المدن
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  تقارير الحوادث في الصحف اليومية  3-3
هو معرفة كان الهدف من جمع بيانات الحوادث من الصحف المحلية 

 وليس ،تفاعل المجتمع المحلي مع ظاهرة حوادث تنقل المعلمات والطالبات
فق تم جمع ما نُشر في الصحف اليومية عن  .كمرجع توثيقي للحوادث المرورية

 الماضية، وذلك إللقاء  الثالثحوادث نقل المعلّمات والطالبات خالل السنوات
بابها، وعدد اإلصابات، وعدد الضوء على حجم الظاهرة ونوعية الحوادث، وأس

الوفيات، وقد تم مراسلة جميع الصحف اليومية إلرسال ما لديها من تقارير 
  .منشورة

  
  تحليل البيانات -4

 التي تم إرسالها إلى المعلمات في مدارس البنات االستباناتبلغ عدد 
هذا  .% 64ستبانة تم استعادة ا 2400 المملكة العربية السعودية على مستوى

 المسترجعة حيث أجابت على هذه االستباناتمن % 28قد تم استبعاد و
 .استبانة 1104 معلمات غير متنقالت وعلى هذا فقد تم تحليل عدد االستبانات

 تم استعادة استبانة 2000 طالبات الكليات فقد تم إرسال الستباناتأما بالنسبة 
جعة هن لطالبات  المستراالستباناتمن % 66 وتبين أن حوالي استبانة 1360

 .استبانة 892 التي تم تحليلها االستباناتغير متنقالت فتم استبعادهن ليبلغ عدد 
  :موضح في الفقرات التالية االستبانات تحليل هذه نتائجو

  
  المسافة المقطوعة والحوادث المرورية 4-1

من المعلمات ال يتوفر لهن بدائل نقل أخرى وأنهن % 60إن حوالي 
 كلم عند درجة ثقة تبلغ 73 كلم و 69يتراوح متوسطها بين يقطعن مسافات 

 . دقيقة عند نفس درجة الثقة64.3 و 58.7في زمن يتراوح متوسطة بين % 95
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 كلم 80من المعلمات يسافرن لمسافة أطول من % 35 أن حوالي اكما تبين أيًض
لتنقل ا وبلغ متوسط تكلفة . من الناحية الشرعيةاوهي المسافة التي تعتبر سفًر

إضافة إلى - ومما يزيد من معاناة المدرسات المتنقالت .الً ريا681 الشهرية
منهن متزوجات ويترتب على تنقلهن % 63 أن حوالي -العبء االقتصادي

   .أضرار وإجحاف بحق أسرهن
من الطالبات ال يتوفر لهن % 35 أن االستباناتوقد تبين من تحليل 

مسافة التي تقطعها الطالبة في التنقل حوالي  وقد بلغ متوسط ال،بدائل تنقل أخرى
من % 21 دقيقة بينما تسافر حوالي 55 كلم في زمن متوسط حوالي 55

 393الطالبات لمسافات تتجاوز مسافة السفر الشرعي ويتكلفن في تنقلهن حوالي 
  . في المتوسطا شهرًيالًريا

  
  مستوى خطورة حوادث تنقل المعلمات والطالبات 4-2

تم تقدير نسبة المعلمات الالتي تعرضن لحوادث خالل السنوات الثالث 
 بأن النسبة الوطنية والتي امن المعلمات المتنقالت علًم% 6.2الماضية بحوالي 

من السكان % 4 هي تم حسابها بناء على إحصائيات الحوادث لوزارة الداخلية
ية تبين بوضوح أن وعند مقارنة النسبتين مقارنة إحصائ .]5[خالل نفس المدة

حوادث المعلمات أكبر من نسبة حوادث المجتمع بشكل عام عند درجة ثقة تبلغ 
95%.   

 حادث لكل مائة 3.5وقد تم تقدير حوادث الطالبات المتنقالت بحوالي 
 وبمقارنة هذه النسبة مع النسبة ،طالبة متنقلة خالل األعوام الثالث الماضية

 حوادث لكل مائة نسمة تبين أنه ال 4 بحوالي االوطنية التي تم تقديرها سابقً
كما تبين أن عدد  ،%95يوجد فرق إحصائي بين النسبتين عند درجة ثقة تبلغ 

 وأن هذا ،الحوادث في رحلة الذهاب أعلى بصفة عامة من رحلة العودة
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ومن الملفت للنظر أن نسبة  .%95 عند درجة ثقة تبلغ ااالختالف مثبت إحصائًي
اإلصابات البسيطة في الذهاب تبلغ ضعف نسبة هذا النوع من الحوادث ذات 

  .الحوادث عند العودة
  

  أسباب حوادث تنقل المعلمات والطالبات 4-3
بالنسبة ألسباب وقوع الحوادث من وجهة نظر المعلمات فقد كان انفجار 

كما تبين من تحليل , اإلطارات والسرعة وسوء األحوال الجوية من أهم األسباب
 أن هناك عالقة إحصائية بين عدد الحوادث وبعض الخصائص اناتاالستب

المتعلقة بالسائق ومدة السفر والمركبة فعلى سبيل التعميم فإن أسوأ فئات السائقين 
 والذين ،من حيث تسببهم في الحوادث المرورية هم غير الملتزمين بقواعد القيادة

 كما أن ،ا عاًم60 لىارهم ع والذين تزيد أعم،ال يملكون المركبة التي يقودونها
 أما بالنسبة . كلم80 علىأغلب الحوادث تقع في المسافات الطويلة التي تزيد 

لمقترحات المعلمات للحد من مشكلة الحوادث المرورية فيمكن تلخيصها بحلول 
لتقليل حجم ظاهرة التنقل مثل تعيين المعلمة قرب مكان إقامتها وحلول لتقليل 

  .ن اختيار السائقحجم الحوادث مثل حس
كما تبين أن الحوادث المرورية عند حصولها يكون المسبب لها من 

 السرعة وانفجار اإلطارات وسوء األحوال الجوية كما ووجهة نظر الطالبات ه
 بين وقوع الحوادث وبعض الخصائص المتعلقة اتبين وجود عالقة مثبتة إحصائًي
تعميم فإن أسوأ فئات السائقين من  فعلى سبيل ال،بالسائق ومدة السفر والمركبة

حيث تسببهم في الحوادث المرورية هم غير الملتزمين بقواعد القيادة والذين ال 
 ،ا عاًم40 و 30وح أعمارهم بين ا والذين تتر،يملكون المركبة التي يقودونها

 أما بالنسبة لوسائل . كلم80 على في المسافات التي تزيد تقعوأن أكثر الحوادث 
ظاهرة حوادث التنقل كما تراها الطالبات المتنقالت فقد تلخصت في حلول تقليل 
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لتقليل حجم التنقل مثل افتتاح كليات جديدة وحلول لتقليل حجم الحوادث المرورية 
   .مثل حسن اختيار وسيلة التنقل

  
  تنقل المعلمات ومستوى األداء 4-4

تبانة تبين من سا 138 المديرات فقد تم استرجاع تالستباناأما بالنسبة 
من المدرسات المتنقالت هّن أضعف من المدرسات المقيمات % 46تحليلها أن 

 اأقل استقراًرمنهن % 76أن و ،م مديراتهنيمن ناحية األداء الوظيفي حسب تقّي
من وجهة نظر  وذلك  المدرسات المقيماتمن الناحية النفسية مقارنة مع

 في تزايد مستمر بينما لنقل للمعلماتا أن عدد طلبات اكما تبين أيًض .المديرات
 كما هو موضح في الشكل رقم .عدد الطلبات الموافق عليها في تناقص مستمر

)2(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . مقارنة أعداد طلبات النقل للمعلمات باألعداد والنسبة الموافق عليها:)2(شكل رقم 
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   توصيات الدراسة-5
لمقترحة من الجهات المختلفة بعد تحليل البيانات ودراسة جميع الحلول ا

لجهات المختصة الموكلة بتنفيذها، لخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات 
  :والتي كان من أهمها ما يلي

  
  التربية والتعليموزارة 

 ،توفير سكن مناسب للمعلمة المتنقلة قرب المدارس في المناطق النائية  - 1
 المعلمة المتنقلة إلى وتوفير وسائل األمن واالتصال وندب أو نقل محرم

منطقة المدرسة إذا كان من منسوبي الوزارة والتنسيق مع جهة عمله إذا 
  . إذا رغب المحرم في ذلككان من غير منسوبي الوزارة

تقليل عدد الحصص للمعلمة المتنقلة مما يتيح تقليل عدد أيام الدوام   - 2
مج حاسب  إلى ثالثة أو أربعة أيام من خالل استخدام برا لهااألسبوعي

  .آلي متخصصة لجدولة الحصص
تأخير موعد بدء الدوام للمدارس في المناطق النائية مما يتيح التنقل   - 3

  .خارج ساعات الذروة أو الظالم والضباب
توفير حافالت حكومية أو خاصة مع سائقين أكفاء لتشجيع المعلمات   - 4

  .والطالبات المتنقالت على استخدام وسيلة آمنة
 المناطق النائية على الدارسة لتغطية العجز عن تشجيع الطالبات في  - 5

طريق فتح فروع للكليات أو توفير سكن لهن بجانب الكليات الموجودة 
حتياج كل  في القبول حسب نسب محددة تبعا المع إعطاء األولية لهن

  .مندوبية
وضع نظام صارم لتحديد أولوية نقل المعلمات إلى قرب سكنهن حيث   - 6

  .ر يقلل من التذمر والشعور بالظلمن العدل في هذا األمإ
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 عن السالمة المرورية والشروط الواجب المتنقالتتثقيف المعلمات   - 7
توفرها في السائق والمركبة من خالل توزيع دليل يحتوي على 

  .معلومات الضرورية على المدارس في المناطق النائيةال
طريق تثقيف وتدريب المعلمات المتنقالت على اإلسعافات األولية عن   - 8

النشرات والدورات التدريبية من خالل الوحدات الصحية وتدريب 
  .معلمات يقمن بتدريب المعلمات المتنقالت

تسجيل وتوثيق الحوادث المرورية التي تقع للمعلمات المتنقالت من   - 9
خالل نموذج تسجيل الحوادث بحيث تستطيع الوزارة تحديد المناطق 

 وأسبابها ومدى قيام الجهات الخطرة التي تتكرر فيها وقوع الحوادث
 ويجب عمل قاعدة بيانات في كل منطقة تعليمية .المعنية بواجباتها

لدراسة هذه الحوادث والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تحسين 
  .مستوى السالمة المرورية

التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بحوادث الطرق مثل المرور وأمن   - 10
مة للهالل األحمر ووزارة الصحة وإدارات الطرق الطرق والجمعية العا

كون من مهام مجلس يبالمناطق وذلك عن طريق مجلس المنطقة بحيث 
م ممثلين عن هذه الجهات لدراسة االحتياجات ضالمنطقة تشكيل لجنة ت

  .ومراقبة مسؤوليات كل جهة
  دارات المرور وأمن الطرقإ  - 11
ارة الموصالت لشركات التأكد من سالمة المركبة ومطابقتها لشروط وز  - 12

 ،سيارات المتنقلة بين المدنال والفحص الدوري لجميع ،نقل المعلمات
وأهلية السائق وذلك من خالل مراكز التفتيش على الطرق الخارجية 

  .وعدم التهاون في هذا األمر تحت أي ظرف
تكثيف الدوريات خالل ساعات تنقل المعلمات والطالبات وذلك لتنظيم   - 13
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فين للسرعة لي أوقات الصباح الباكر وردع المخاالمرور خاصة ف
  .القانونية

منع الشاحنات من المرور على الطرق المزدوجة خالل ساعات الذروة   - 14
  .الصباحية

  
  النقلوزارة 

تحسين وضع الطرق من ناحية السالمة المرورية وذلك بإعادة التصميم   - 1
سائل  وصيانة و،الهندسي للمواقع الخطرة التي تتكرر فيها الحوادث

السالمة على الطرق مثل الشواخص المرورية والعالمات األرضية 
 ، وتهذيب األكتاف والمنطقة المحاذية لها،والحواجز الجانبية على الطرق

 وعدم إضافة أجسام خطرة على جانبي الطريق ،وإزالة معوقات الرؤية
 على اوتكون هذه المهام أكثر إلحاًح .مثل أعمدة اإلنارة أو التشجير

  .طرق المستخدمة من قبل المعلمات والطالبات المتنقالت خارج المدنال
 من المزدوجة الرابطة بين الً اإلسراع في إنشاء الطرق السريعة بد  - 2

  .المدن التي عليها كثافة مرورية عالية
  

  وزارة الصحة
االستعداد الدائم لوزارة الصحة ممثلة في أقسام اإلسعاف في المستشفيات 

 وتقديم الدورات والحمالت ،لطبية للتعامل مع هذه الحوادثوكذلك المراكز ا
 وكذلك التنسيق الدائم مع ،التثقيفية عن التعامل مع المصابين في الحوادث

الجهات ذات العالقة مثل جمعية الهالل األحمر والمستشفيات الخاصة والمرور 
  .التربية والتعليموأمن الطرق ووزارة 
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  اإلعالموزارة 
وعي المروري من خالل الحمالت اإلعالمية الموجهة وذلك بنشر ال

للجمهور عامة والمعلمات والطالبات المتنقالت بصفة خاصة عن أهمية اختيار 
  .الوسيلة المناسبة للتنقل أو السكن قرب المدرسة إن أمكن

  
  شكر وتقدير

يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
الدراسة، كما يتقدمون بالشكر والتقدير لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم لتبني هذه 

  .والتقنية لدعمها المادي لهذه الدراسة
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ABSTRACT. For the past two decades Saudi Arabia has experienced vast 
growth in many areas, particularly in education and transportation. 
Furthermore, there was a dramatic increase of female teacher graduates 
and the number of schools in towns and villages. Due to this increase, 
the number of traffic accidents involving female teachers and students 
commuting to their workplace has increased sharply. As a result, the 
issue has become a national concern. The aim of this paper is to 
investigate this problem, its magnitude and characteristics, and ways to 
mitigate this problem. The data presented were obtained from various 
sources such as the Ministry of Interior, the Ministry of Education, and 
the Ministry of Transportation. More data were collected through field 
studies and randomly distributed questionnaires to both female teachers 
and students. Collected data were compiled, and analyzed using 
software packages and statistical methods. The result of the analysis 
showed that for the past three years, the national traffic accidents’ 
average rate for female teachers commuting to their workplace was 6.2 
accidents per 100 teachers. This rate was higher than the national rate, 
which was 4 accidents per 100 citizens. For the same period, the 
average rate for female students commuting to their colleges was 3.5 
accidents per 100 students. Form the analysis it was found that the most 
crucial factors that contributed to the accidents, were tire-blowouts, 
excessive speed and weather conditions. The main recommendations of 
the study to alleviate the problem are: to launch an on-going safety 
awareness program among the female teachers and students and apply 
strict adherence to traffic rules on rural roads. The government or 
private companies should provide well maintained buses, hire 
competent drivers, and encourage teachers to use them. The teaching 
load for traveling teachers could be reduced which would in turn allow 
for a further reduction in their workdays.  


