
،א١٧אא،F١E،١٨١-١٢٥F١٤٢٥L٢٠٠٤E 

١٢٥ 

  
  

  أهم العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة نقل املرأة العاملة
  يف اململكة العربية السعودية

  ة ـّة على بعض منسوبات قطاع التعليم العايل باملنطقة الشرقيـّة ميدانيـّدراسة جغرافي
  جناح بنت مقبل بن عبداهللا القرعاوي

   بالدمامبكلية اآلداب للبنات  اجلغرافيا االقتصادية مساعدأستاذ
 ورئيسة قسم اجلغرافيا

  )هـ٢٥/٤/١٤٢٤هـ ؛ وقُبل للنشر يف ٢٥/٣/١٤٢٤قُدم للنشر يف (
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  مقدمة
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א אK 
אאא
אאאא،אא

אאאאאא
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אאאא٢}١٪
١٩٦٦٢}٣٪١٩٨٦،٥}٥٪١٩٩٥F٢Eא،

،אאאא
אאאא-אאא

 Jאאא
؛אאאאאא٣٥

אא٢٥١F١٤٢٤E،
אא١٧

א١٣٨٩אL١٣٩٠١٠١٠٨אא١٤٢٢L١٤٢٣F٣E

                                                 
  ) .م١٤٠٥/١٩٨٥دارة العامة لتطوير التعليم العايل ، الرياض ، اإل(،  املؤشرات اإلحصائية عن التعليم العايلوزارة التعليم العايل ، ) ١(
  . ١٧،١٨ ص ص،)هـ١٤١٨،  الرياض العقيق( ،"حجم وخصائص القوى العاملة يف اململكة العلربية السعودية "  حممد عبداحلميد مشخص ،)٢(
  ) .هـ١٤٢٤(وزارة التعليم العايل ، تقرير غري منشور، ) ٣(
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  أمهية موضوع البحث ومربرات اختياره

אאאאא
אאאאאאאא،א

אאאאא
אאאאא،אא

אKאאאאא
אאאאאא

                                                 
)٤(Sammon,R.,and Hall, P. , Urbn Activity Patterns and Modal Split in Journey to Work ,( George over Ltd , 

London, 1974) .  
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١٢٩
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  حدود الدراسة
אאאאא١٤٢٣L١٤٢٤،
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א،אאאאאא

אאאאK 
אאאאאא؛

Wאאאא
אאאא،א

אאF٣٤٠F٥E٨}٣٥٪א
אאאא١٤٢٢אL١٤٢٣א٩٤٩

١٧EאF٤}٣٪
אאא١٠١٠٨

٢٥١EF٦EF١Eא،
אאא،א
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אאאאאאאאאא
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אאאא،אאאאא

א،א،אאאאא
א؛אאא

                                                 
وقد ارتفع هذا العدد حسب احلصر الذي قامت به الباحثة خـالل العـام الدراسـي                . غري متضمن عدد موظفات اخلدمات العامة       ) ٥(

  .عامة  موظفة شامالً موظفات اخلدمات ال٣٩٠هـ إىل ١٤٢٣/١٤٢٤
  )هـ١٤٢٤ صفر ٢٥( استقصاء شخصي مع اإلدارة العامة للدراسات واملعلومات بوزارة التعليم العايل باململكة ،) ٦(
  .تعد كليتا اآلداب والعلوم الكليتني الوحيدتني يف املنطقة الشرقية  اللتان تقدمان هذه التخصصات حىت الوقت الراهن ) ٧(
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  أهداف البحث وأهم تساؤالته
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٧ J אאאא
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  مناهج البحث وأسلوب دراسته

אא،אא
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אאא،אאא

،،אאא
Electic ApproachF٨EאאאאK 

 א،אא
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  مصادر بيانات البحث
אאאאאאא

אא١٤٢٣L١٤٢٤אאא،א
אא،אא

אאאאא
Kאאאאא

                                                 
   ٨  ص،)م ١٩٩٦ ، اجلزء األول ،  ٢١ ، جملدجملة اآلداب والعلوم اإلنسانية  (،"ية إنتاج امللح واستهالكه يف مصر جغراف"عمر عبداهلادي غنيم ، ) ٨(
سيتم عرض استمارات االستبيان اليت مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة ضمن مالحق البحث األخري من سلسلة األحباث القائمة على ) ٩(

  .  اهللا نتائج هذا االستبيان إن شاء 
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  الدراسات السابقة
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إجراءات الدراسة 
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 بناء اإلطار النظري للدراسة  : املرحلة األوىل 
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אאאאא

אא؛אא،א
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 دراسة الوضع الراهن لنقل املرأة العاملة : املرحلة الثانية 
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 إنشاء قاعدة املعلومات : املرحلة الثالثة 

אאאאא،אאאא
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אא،
אא(Codes)א،א

אSpssאא
אאאא(Frequencies)אא(Percentags)א

(Means)א(Cramer’s V)10אאאאא
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 قل املرأة العاملة الوصول إىل أهم العوامل املؤثرة يف ن: املرحلة الرابعة 
א،אאאאא

אאאאאאCramer’s V
א١٥אF٢Eא،٣א

                                                 
 وكلما اقتربت هذه القيمة من ١ ـ ٠ بني متغريين ، تتراوح قيمته مابني  (Association)اختبار إحصائي يستخدم لقياس العالقة) ١٠(

 فكلما قل مستوى ٠,٠٥ويتم اختباره عند مستوى املعنوية . الصفر دل ذلك على ضعف العالقة بني املتغريين ، والعكس صحيح 
ميكن رفض االفتراض اإلحصائي الذي يقول أنه ليس هناك عالقة بني املتغريين وأما مستقالن ، والعكس املعنوية عن ذلك 

   .(Norusis M.J. 1999)صحيح
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  تصميم االستبيان وحتديد جمتمع البحث
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١٤٢٣L١٤٢٤Eא٣١٠א٤٨}٧٩٪אא

،،אאאאאא
אF١EאאאאK 

                                                 
قيمة (، وعدد رخص القيادة  ) ٠,٠٥٦ عند مسـتوى املعنوية ٠,١٦٤ Cramer’s Vقيمة (مت استبعاد كل من مدة اخلدمة ) ١١(

Cramer’s V قيمة (ألطفال ) ٠,٠٥٠املعنوية عند مستوى ٠,١٨٢Cramer’s V ٠,٣٣٥ عند مستوى املعنوية ٠,١٧٤. (   
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١٣٨
لتوزيع العددي والنسيب تمع البحث وفقاً لنوع وسيلة النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية ا . )١( دول رقم اجل

  للمرأة العاملة
  لبيانا  لسيارة اخلاصةا  يارة األجرةسال  حلافالتا  األقدامرياً على س  موعا

  لعددا  ٢٢٣  ٦٨  ١٢  ٧  ٣١٠
٧١,٩  ٢١,٩  ٣,٩  ٢,٣  ١٠٠  ٪ 

  )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا

אאא- Jא
،א٢٢٣

אאאKאא
אא٦٨٢٢٪

אאא،FאאאאE
א١٢،٧אאF٩}٣٪،٣}٢٪

אE،אF١KE 
 

21.9%

3.9% 2.3%

71.9%

سيارة خاصة

سيارة أجرة

حافلة

سرياً على األقدام

  

   تمع البحث وفقاً لنوع وسيلة النقل املستخدمة يف رحلة العمل اليوميةالتوزيع النسيب .)١(شكل رقم ال
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א،אא
א،אאFאאE،

אאFאאאEאא،F
אאאאKEאאא

אאFEאK 
  العرض والتحليل

אאאאא
،אאאאאאאא
אאאאאא

א،אא،אKאא
אאאאאאא
א،אאאא

אא،אK 
ة خصائص مستخدمات الوسيل: أوالً  

 אאאW 
  
   ـ العوامل الدميوغرافية١

אאאאאא
אאא؛אאאאא

אאאאאאא
אאאאאאא

F٢EK 
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١٤٠
لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية وفقـاً           ا . )٢( دول رقم   اجل

  الدميوغرافية للمرأة العاملةللخصائص 
  ســـائــل الـنـقـــلو

  موعا
يارة األجرةسال  حلافلةا رياً على األقدامس  خلاصةالسيارة ا

٪ ٪ لعددا ٪ لعددا ٪ لعددا ٪ لعددا  لعددا

 م خلصائصا ملفرداتا

١٩,٨ ١٢ ٤,٤  ٥ ١,٨ ٢٧٣ ٨٨,١   عوديةس ٢٠٢ ٧٤ ٥٤
٥٤,٢  -  -  ٢ ٨,٣  ٢٤ ٧,٧٠ ٣٧,٥ ١٣  ري سعوديةغ  ٩
٧,٧٠  -  -  -  -  ١٣ ٤,٢ ٩٢,٣  ١  ري مبنيغ ١٢
٢١,٩ ١٢ ٣,٩  ٧ ٢,٣ ٣١٠ ١٠٠ ٧١,٩ ٦٨  إلمجايلا ٢٢٣

 ١  جلنسيةا

٢٦,٥  ١ ٢,٩  -  -  ٣٤  ١١ ٧٠,٦  ٩   ٢٥قل من أ ٢٤
١١,١  -  -  ٦٣ ٢٠,٣ ١٥,٩  ٧ ٣٠-٢٥ ٤٦ ٧٣ ١٠ 
٢٠,٦  ٢ ٢,٩  ٤ ٥,٩  ٦٨ ٢١,٩ ٧٠,٦ ١٤ ٣٥-٣٠ ٤٨ 
٢١,٥  ١ ١,٥  ١ ١,٥  ٦٥  ٢١ ٧٥,٤ ١٤ ٤٠-٣٥ ٤٩ 
١٤,٣  -  -  ٢ ٤,٨  ٤٢ ١٣,٥ ٤٥-٤٠ ٣٤ ٨١  ٦ 
٣٧,٥  -  -  -  -  ١٦ ٥,٢ ٦٢,٥  ٦ ٥٠-٤٥ ١٠ 
٥٥-٥٠  ١ ٢٠  ٤ ٨٠  -  -  -  -  ٥ ١,٦ 
٦٦,٧  -  -  -  -  ٣  ١ ٣٣,٣  ٢ ٦٠-٥٥  ١ 
٢١,٤  ١ ٧,١  -  -  ١٤ ٤,٥ ٧١,٤  ٣  ري مبنيغ ١٠
٢١,٩ ١٢ ٣,٩  ٧ ٢,٣ ٣١٠ ١٠٠ ٧١,٩ ٦٨  إلمجايلا ٢٢٣

لتركيب ا
 ٢  العمري

  

  ) .هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
٢٦٤}٠אאCramer’s V:اجلنسية 
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  التوزيع النسيب لوسائل النقل وفقاً جلنسية املرأة العاملة). ٢(الشكل رقم 
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  التوزيع النسيب لوسائل النقل وفقاً للتركيب العمري للمرأة العاملة). ٣(رقم الشكل 

   ـ العوامل االجتماعية ٢
אאאאאאאא
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،אאF٣Eא،

אאאא،א



אאאאאאKKKK 

 

١٤٣
Cramer’s V  F٢Eאאאא

אאK 
    لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليوميـة وفقـاً للخـصائص              ا . )٣(  رقم   اجلدول

  االجتماعية للمرأة العاملة
  

  ســـائــل الـنـقـــلو
  موعا

  لسيارة اخلاصةا يارة األجرةسال  حلافلةا  دامقرياً على األس

٪  ٪  لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا   لعددا
  م  خلصائصا  ملفرداتا

  ري متزوجةغ  ٤٧ ٦٦,٢  ١٦ ٢٢,٥  ٨ ١١,٣  -  -  ٧١ ٢٢,٩
  تزوجةم ١٦٠ ٧٧,٣  ٣٨ ١٨,٤  ٣  ١,٤  ٦  ٢,٩  ٢٠٧ ٦٦,٨
  طلقةم  ١١ ٥٧,٩  ٦ ٣١,٦  ١  ٥,٣  ١  ٥,٣  ١٩  ٦,١
  رملةأ  ١ ١٢,٥  ٧ ٨٧,٥  -  -  -  -  ٨  ٢,٦
  ري مبنيغ  ٤  ٨٠  ١  ٢٠  -  -  -  -  ٥  ١,٦
  إلمجايلا ٢٢٣ ٧١,٩  ٦٨ ٢١,٩  ١٢  ٣,٩  ٧  ٢,٣  ٣١٠  ١٠٠

حلالة االجتماعيةا ١  

  ري متعلمةغ  ٨ ٨٨,٩  ١ ١١,١  -  -  -  -  ٩  ٢,٩
  بتدائيا  ٤ ٢١,١  ١٤ ٧٣,٧  ١  ٥,٣  -  -  ١٩  ٦,١
  توسطم  ٤  ٤٠  ٣  ٣٠  ٣  ٣٠  -  -  ١٠  ٣,٢
  انويث  ٢٨ ٦٠,٩  ١٢ ٢٦,١  ٥ ١٠,٩  ١ ٢,٢٠  ٤٦ ١٤,٨
  امعيج  ٨٦ ٧٨,٩  ١٩ ١٧,٤  ٢  ١,٨  ٢  ١,٨  ١٠٩ ٣٥,٢
  اجستريم  ٣٧  ٨٦  ٤  ٩,٣  ١  ٢,٣  ١  ٢,٣  ٤٣ ١٣,٩
  كتوراهد  ٥٢ ٧٤,٣  ١٥ ٢١,٤  -  -  ٣  ٤,٣  ٧٠ ٢٢,٦
  ري مبنيغ  ٤  ١٠٠  -  -  -  -  -  -  ٤  ١,٣
  إلمجايلا ٢٢٣ ٧١,٩  ٦٨ ٢١,٩  ١٢  ٣,٩  ٧  ٢,٣  ٣١٠  ١٠٠

  ٢ ملؤهل التعليميا

١  ٣  ٥٠  ٣  ٥٠  -  -  -  -  ٦  ١,٩  
٢  ١٤ ٨٢,٤  ٣ ١٧,٦  -  -  -  -  ١٧ ٥,٥٠  
٣  ١٨  ٧٢  ٧  ٢٨  -  -  -  -  ٢٥  ٨,١  
٤  ٢٠ ٦٤,٥  ٧ ٢٢,٦  ٣  ٩,٧  ١  ٣,٢  ٣١  ١٠  
٥  ٣١ ٧٣,٨  ٧ ١٦,٧  -  -  ٤  ٩,٥  ٤٢ ١٣,٥  
٦  ٤٣ ٧٢,٩  ١٢ ٢٠,٣  ٣  ٥,١  ١  ١,٧  ٥٩  ١٩  
٧  ٣٨ ٨٦,٤  ٥ ١١,٤  -  -  ١  ٢,٣  ٤٤ ١٤,٢  
٨  ١٩ ٧٣,١  ٦ ٢٣,١  ١  ٣,٨  -  -  ٢٦  ٨,٤  
٩  ٥ ٧١,٤  ٢ ٢٨,٦  -  -  -  -  ٧  ٢,٣  

دد أفراد ع
  األسرة

٣  
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١٤٤
  
  

  ســـائــل الـنـقـــلو
  موعا

  لسيارة اخلاصةا يارة األجرةسال  حلافلةا  دامقرياً على األس

٪  ٪  لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا   لعددا
  م  خلصائصا  ملفرداتا

١٠  ٨ ٦٦,٧  ٤ ٣٣,٣  -  -  -  -  ١٢  ٣,٩  
١١  ٣ ٤٢,٩  ٢ ٢٨,٦  ٢ ٢٨,٦  -  -  ٧  ٢,٣  
   فأكثر١٢  ١٠ ٦٦,٧  ٣  ٢٠  ٢ ١٣,٣  -  -  ١٥  ٤,٨
  ري مبنيغ  ١١ ٥٧,٩  ٧ ٣٦,٨  ١  ٥,٣  -  -  ١٩  ٦,١
  إلمجايلا ٢٢٣ ٧١,٩  ٦٨ ٢١,٩  ١٢  ٣,٩  ٧  ٢,٣  ٣١٠  ١٠٠

    

  )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراساـ 
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١٤٩
وسائل النقل املستخدمة يف الرحلـة اليوميـة وفقـاً للخـصائص            للتوزيع العددي والنسيب    ا. ) ٤( دول رقم   اجل

  االقتصادية للمرأة العاملة 
  

  ســـائــل الـنـقـــلو
  رياً على األقدامس  حلافلةا يارة األجرةسال  لسيارة اخلاصةا

  موعا
  ملفرداتا  خلصائصا  م

٪  ددلعا لعددا  ٪لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا ٪ 
  ٦,٥  ٢٠  ٥  ١  ٥  ١  ٦٥ ١٣  ٢٥  ٥  املة نظافةع
  ٧,١  ٢٢  -  - ١٣,٦  ٣  ٥٠ ١١  ٣٦,٤  ٨  راسلة مكتبيةم

ا
ات
خلدم

  
ا

فنية
وال
عامة
ل

  ٣,٥  ١١  -  - ١٨,٢  ٢  ٣٦,٤  ٤  ٤٥,٥  ٥  نيةف
 ٢٣,٥  ٧٣  -  - ١,٤  ١  ٢٠,٥ ١٥  ٧٨,١  ٥٧  داريةإ

    

ا
ف 
ظائ
لو

رية
إلدا
ا

 ١١,٩  ٣٧  ٥,٤  ٢ ٢,٧  ١  ٢,٧  ١  ٨٩,٢  ٣٣  علمة منتدبةم
 ٥,٥٠  ١٧  -  - ٥,٩  ١  ١٧,٦  ٣  ٧٦,٥  ١٣  عيدةم
 ١٣,٢  ٤١  ٢,٤  ١ ٢,٤  ١  ٧,٣  ٣  ٨٧,٨  ٣٦  اضرةحم
 ١٦,٥  ٥١  ٣,٩  ٢  -  -  ٧,٨  ٤  ٨٨,٢  ٤٥  ستاذ مساعدأ
  ٢,٦  ٨ ١٢,٥  ١  -  -  ٦٢,٥  ٥  ٢٥  ٢  ستاذ مشاركأ

ا
ميية
كاد
 األ
ئف
وظا
ل

  ٣,٥  ١١  -  -  -  -  ٥٤,٥  ٦  ٤٥,٥  ٥  ستاذأ  
  ٦,١  ١٩  -  - ١٠,٥  ٢  ١٥,٨  ٣  ٧٣,٧  ١٤  ري مبنيغ

  لوظيفةا  ١

  ١٠٠ ٣١٠  ٢,٣  ٧ ٣,٩  ١٢  ٢١,٩ ٦٨  ٧١,٩  ٢٢٣  إلمجايلا
 ١٨,٤  ٥٧ ١,٨  ١ ١٠,٥  ٦ ١١,٤ ٢٠ ٥٢,٦  ٢٠٠٠٣٠قل من أ

١٤,٨  ٤٦  -  - ٤,٣  ٢ ٢٦,١ ١٢ ٦٩,٦  ٣٢  ٤٠٠٠- ٢٠٠٠ 
٩,٤  ٢٩  -  -  -  - ٣٧,٩ ١١ ٦٢,١  ١٨  ٦٠٠٠- ٤٠٠٠  
٢٠  ٦٢ ٤,٨  ٣ ١,٦  ١  ٩,٧ ٦ ٨٣,٩  ٥٢  ٨٠٠٠- ٦٠٠٠  
١٤,٨  ٤٦ ٢,٢٠  ١ ٢,٢٠  ١ ١٧,٤ ٨ ٧٨,٣  ٣٦  ١٠٠٠٠-٨٠٠٠ 

 ١٨,٧  ٥٨ ٣,٤  ٢  -  -  ٨,٦ ٥ ٨٧,٩  ٥١  ١٠٠٠٠كثر من أ
  ٣,٩  ١٢  -  - ١٠,٥  ٢  ٥٠ ٦ ٣٣,٣  ٤  ري مبنيغ

٢  
توسط الدخل م

الشهري للموظفة 
  )بالريال(

 ١٠٠ ٣١٠ ٢,٣  ٧ ٣,٩  ١٢ ٢١,٩ ٦٨ ٧١,٩  ٢٢٣  إلمجايلا
 ١٥,٥  ٤٨ ٢,١  ١ ١٢,٥  ٦ ٤٣,٨ ٢١ ٤١,٧  ٢٠  ٤٠٠٠قل من أ

٩  ٢٨ ٣,٦  ١  -  - ٣٥,٧ ١٠ ٦٠,٧  ١٧  ٨٠٠٠- ٤٠٠٠  
١٤,٢  ٤٤  -  - ٢,٣  ١ ٢٩,٥ ١٣ ٦٨,٢  ٣٠  ١٢٠٠٠- ٨٠٠٠ 
١٢,٦  ٣٩  -  - ٢,٦  ١  - - ٩٧,٤  ٣٨  ١٦٠٠٠-١٢٠٠٠ 
١٤,٨  ٤٦ ٦,٥  ٣  -  -  ٨,٧ ٤ ٨٤,٨  ٣٩  ٢٠٠٠٠-١٦٠٠٠ 

 ١٨,١  ٥٦  -  - ١,٨  ١  ٥,٤ ٣ ٩٢,٨  ٥٢  ٢٠٠٠٠كثر من أ
 ١٥,٨  ٤٩ ٤,١  ٢ ٦,١  ٣ ٣٤,٧ ١٧ ٥٥,١  ٢٧  ري مبنيغ

٣  
توسط الدخل م

ي لألسرة رالشه
  )بالريال(

 ١٠٠ ٣١٠ ٢,٣  ٧ ٣,٩  ١٢ ٢١,٩ ٦٨ ٧١,٩  ٢٢٣  إلمجايلا
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١٥٠
  ).٤(تابع اجلدول رقم 

  ـقـــلســـائــل الـنو
  رياً على األقدامس  حلافلةا يارة األجرةسال  لسيارة اخلاصةا

  موعا
  ملفرداتا  خلصائصا  م

٪  لعددا لعددا  ٪لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا ٪ 
  ٧,١  ٢٢ ٤,٥  ١ ٤,٥  ١  ٩١ ٢٠  -  -   يوجدال

٣٣,٥ ١٠٤ ٢,٩  ٣ ٨,٧  ٩ ٢١,٢ ٢٢ ٦٧,٣  ٧٠  ١ 
٢٩  ٩٠ ٣,٣٠  ٣  -  - ١٢,٢ ١١ ٨٤,٤  ٧٦  ٢  
١٣,٥  ٤٢  -  - ٢,٤  ١  ٧,١ ٣ ٩٠,٥  ٣٨  ٣ 
٥,٥٠  ١٧  -  -  -  -  - -  ١٠٠  ١٧  ٤ 
٢,٣  ٧  -  -  -  - ١٤,٣ ١ ٨٥,٧  ٦  ٥  
٢,٣  ٧  -  -  -  - ٢٨,٦ ٢ ٧١,٤  ٥  ٦  
٠,٦  ٢  -  -  -  -  - -  ١٠٠  ٢  ٧  
  ٦,١  ١٩  -  - ٥,٣  ١ ٤٧,٤ ٩ ٤٧,٤  ٩  ري مبنيغ

دد السيارات اليتع  ٤
  متتلكها األسرة

 ١٠٠ ٣١٠ ٢,٣  ٧ ٣,٩  ١٢ ٢١,٩ ٦٨ ٧١,٩  ٢٢٣  يلاإلمجا
 )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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  خصائص الوسيلة : ثانياً 
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وفقاً للزمن الـذي    ) ذهاباً وإياباً (لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية          ا . )٥( دول رقم   اجل

  ملة اتستغرقه املرأة الع
  ســـائــل الـنـقـــلو

  حلافلةا  يارة األجرةسال  يارة اخلاصةلسا
  موعا

  )دقائق(لزمن ا
٪  لعددا لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا  ٪ 

  ١٩,٨  ٦٠  -  -  ١٠  ٦  ٩٠  ٥٤  ١٠قل من أ
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٢٤,١  ٧٣  -  -  ٢٤,٧  ١٨  ٧٥,٣  ٥٥  ٤٠-٢٠  
٤  ١٢  ٣٣,٣  ٤  ٨,٣  ١  ٥٨,٣  ٧  ٦٠-٤٠  

  ٣  ٩  ١١,١  ١  ٣٣,٣  ٣  ٥٥,٦  ٥  ٦٠كثر من أ
  ٤,٦  ١٤  ٢١,٤  ٣  ٣٥,٧  ٥  ٤٢,٩  ٦  ري مبنيغ
  ١٠٠  ٣٠٣  ٤  ١٢  ٢٢,٤  ٦٨  ٧٣,٦  ٢٢٣  إلمجايلا

 
 )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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  التوزيع النسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية وفقاً للزمن الذي تستغرقه املرأة العاملة .)١١(  رقمكلشال
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   قة السري على األقدام وفقاً للزمن الذي تقطعه املرأة العاملةيلتوزيع العددي والنسيب لطرا . )٦( دول رقم اجل
  

٪  لعددا  )دقائق(لزمن ا 
  ١٤,٣  ١  ٥قل من أ
٢٨,٦  ٢  ١٠- ٥  
٢٨,٦  ٢  ١٥-١٠  
  ٢٨,٦  ٢  ري مبنيغ
  ١٠٠  ٧  إلمجايلا

  

  )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةراسجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدا
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   التوزيع النسيب لوسائل النقل وفقاً لزمن رحلة العمل اليومية سرياً على األقدام.)١٢(شكل رقم ال

   ـ التكلفة ٢
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אK 
  )بالريال(لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة وفقاً للتكلفة الشهرية ا . ) ٧( دول رقم اجل

  

  تمع البحثجم
 متوسط التكلفة عموجم

  حثالشهرية تمع الب
توسط التكلفة الشهرية م

  للموظفة الواحدة

  سيلة املواصالتو
  لعددا

٪ 
من 
  اإلمجايل

  بالريال
٪ 

من 
  اإلمجايل

  بالريال

٪ 
من متوسط 

الدخل 
  الشهري

  لسيارة اخلاصةا
بقيادة السائق  (

  )األجنيب
٣١,٩  ١٩٥٧  ٦٦,٥ ٢٨٧٦٧٩  ٤٨,٨  ١٤٧  

  لسيارة اخلاصة ا
 )بقيادة السائق القريب(

١٨,٤  ١١٢٧  ١٩,٨  ٨٥٦٥٢  ٢٥,١  ٧٦  

  ١٣,٤  ٨١٨  ١٢,٩  ٥٥٦٢٤  ٢٢,٤  ٦٨  لسيارة األجرةا
  ٤,٩  ٣٠٠  ٠,٨  ٣٦٠٠  ٣,٩٦  ١٢  فالتاحلا
  -  -  ١٠٠ ٤٣٢٥٥٥  ١٠٠  ٣٠٣  إلمجايلا

  

 )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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املوظفات على بند صندوق ( شهر / ريال٢٠٠يتراوح بدل النقل الشهري للموظفات العامالت يف قطاع التعليم العايل ما بني ) ١٢(

استقصاء شخصي مع ) " وظفات على املرتبة الرابعة عشرأعضاء اهليئة التعليمية بدرجة أستاذ أو امل(شهر / رياال٦٥٠ًو) الطالبات
  " . هـ ١٤٢٤شؤون املوظفات بالكلية ، صفر 

جمموع متوسط التكلفة الشهرية لكل من الصيانة ، الوقود ، ورواتب السائقني مضروباً يف عدد املوظفات املستخدمات للسيارة ) ١٣(
  . موظفة ١٤٧دهن اخلاصة اليت يقودها السائق األجنيب فقط والبالغ عد

عن طريق قسمة متوسط مثن السيارة يف اململكة ) شهر  /  ريال٣٦٠( مت احتساب متوسط اإلهالك الشهري من العمر التشغيلي للسيارة ) ١٤(
" استقصاء شخصي مع بعض مديري مبيعات بعض شركات السيارات يف اململكة) " للسيارة الواحدة/ ريال٦٤٩٣٥(العربية السعودية 

لينتج " استقصاء شخصي مع بعض مديري قسم الصيانة يف بعض شركات السيارات) "  سنوات١٠(توسط العمر التشغيلي للسيارة على م
وبقسمة هذا الناتج على عدد أيام السنة حنصل على متوسط اإلهالك اليومي ) . سنة/ريال٦٤٩٤٠(متوسط اإلهالك السنوي للسيارة

بعد اقتطاع أيام عطل )  يوم عمل ٢٠(رب هذا الناتج بعدد أيام العمل الرمسية يف الشهر الواحد وبض. يوم /ريال١٨للسيارة  املقدر بـ 
  . شهر/ ريال٣٦٠يصبح متوسط اإلهالك الشهري للسيارة الواحدة  )  أيام ٨(اية األسبوع 
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لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية وفقاً للمسافة الكيلومترية اليت             ا . ) ٨( دول رقم   اجل

  تقطعها املرأة العاملة 
  ســـائــل الـنـقـــلو

  حلافلةا  يارة األجرةسال  اخلاصة لسيارةا
  موعا

  )كم(ملسافة ا
٪  لعددا لعددا  ٪ لعددا  ٪ لعددا  ٪ 

  ٣,٣٠  ١٠  -  -  ٢٠  ٢  ٨٠  ٨  ١قل من أ
٢٠,١  ٦١  -  -  ١١,٥  ٧  ٨٨,٥  ٥٤  ٥-١  
١٥,٨  ٤٨  ٢,١  ١  ٢٥  ١٢  ٧٢,٩  ٣٥  ١٠-٥  
١١,٩  ٣٦  ٢,٨  ١  ٢٥  ٩  ٧٢,٢  ٢٦  ١٥-١٠  
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  ١٠٠  ٣٠٣  ٤  ١٢  ٢٢,٤  ٦٨  ٧٣,٦  ٢٢٣  إلمجايلا

  

  )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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  التوزيع النسيب لوسائل النقل وفقاً ملسافة رحلة العمل اليومية .)١٤(شكل رقم ال
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وفقاً للمسافة الكيلومترية اليت تقطعها املـرأة        ددي والنسيب بطريقة السري على األقدام     علتوزيع ال ا . )٩( دول رقم   اجل
  العاملة
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  ١٤,٣  ١  ٥٠٠كثر من أ
  ٢٨,٦  ٢  ري مبنيغ
  ١٠٠  ٧  إلمجايلا

  )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةإعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسجلدول من ا
  
 

المسافة الكيلومترية
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  التوزيع النسيب لوسائل النقل وفقاً ملسافة رحلة العمل اليومية سرياً على األقدام .)١٥(شكل رقم ال
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F١٠EK 
إقامـة املـرأة     لتوزيع العددي والنسيب لوسائل النقل املستخدمة يف الرحلة اليومية وفقاً ملقر          ا . )١٠( دول رقم   اجل

   العاملة
  

  ســـائــل الـنـقـــلو

رياً على س  حلافلةا يارة األجرةسال اخلاصةلسيارة ا
  األقدام

  موعا
  قر اإلقامةم

٪ لعددا لعددا ٪ لعددا ٪ لعددا ٪لعددا ٪ 
 ٧٤,٨ ٢٣٢  ٣  ٧  ٣  ٧ ٢٣,٧  ٥٥ ٧٠,٣ ١٦٣  لدماما
 ١٣,٥  ٤٢  -  -  -  -  ٩,٥  ٤ ٩٠,٥  ٣٨  خلربا
  ٤,٢  ١٣  -  -  -  - ٣٠,٨  ٤ ٦٩,٢  ٩  لظهرانا
  ١,٣  ٤  -  -  -  -  ٢٥  ١  ٧٥  ٣  لقطيفا
  ٠,٣  ١  -  -  -  -  -  - ١٠٠  ١  يهاتس
  ١,٩  ٦  -  - ١٦,٧  ١ ٣٣,٣  ٢  ٥٠  ٣  حيمةر
  ٣,٢  ١٠  -  -  ٤٠  ٤  ١٠  ١  ٥٠  ٥  خرىأ
  ٠,٦  ٢  -  -  -  -  ٥٠  ١  ٥٠  ١  ري مبنيغ
 ١٠٠ ٣١٠ ٢,٣  ٧  ٣,٩  ١٢ ٢١,٩  ٦٨ ٧١,٩ ٢٢٣  إلمجايلا

 

 )هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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  : من إعداد الباحثة اعتماداً على : املصدر 

 
  التوزيع اجلغرايف ملقر إقامة بعض منسوبات قطاع التعليم العايل يف املنطقة الشرقية .)١٦(شكل رقم ال
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אאאאאF٢٣٢

٧٥٪E،אF٧٠٪Eא
א،٢٤٪אאKא
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F١٦EK 

אאאא٤٢٥}١٣٪
،א٩٠٪אא

١٠٪אא،אא
אאאא،אאא

אאאאאK 
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  ملرأة العاملةقامة النسيب لوسائل النقل وفقاً ملقر إالتوزيع ا .)١٧(شكل رقم ال
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  توصياتهأهم نتائج البحث و

    אאאאא
אאאאאאאאא

אאא
אW 
   السيارة اخلاصة - ١

  אאאאאא
אאא؛אא

٢٢٣א٩}٧١٪אאא،
אאאא،א٣٥٤٠א،אא

אאאא،אאא،
אא٦٨L،

א٦א،א٢٠،
אאא،א

אא١٥א،١٠
٢٠،١٤٧٢٣٩٧L

אאאאאא،
א١٥٦٧LאK

אאאא
؛אאאא

אאאF١١٨٩٢٪אE
?٤K? 

  



אאאאאאKKKK 

 

١٧١
 السيارة األجرة- ٢ 
  אאא؛אא

א٦٨א٩}٢١٪א،א
אאאא،א٣٠א٤٠،

،אאאאא،אאא
א٢٠٠٠L،

א٦א،א٤٠٠٠
א،אאא،א

אא١٥٢٠א،
١٠٢٠،٨١٨Lא

אאKאא
 א،אאא

אאאF٤٥
٩٠٪אEאאאK 
   احلافالت– ٣
  אא،אאא

אא١٢٩}٣٪אא،א
אאאא،א٢٥٣٠אאא،

אאאאאא،
٢٠٠٠Lא،٤٦،א

א٤٠٠٠אא،
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אא،אאא١٥٢٠،

א١٠٢٠
א٤٠٦٠،٣٠٠Lאא
Kאא٥١٠א

 א،אאא
،אאאאאא

،אK 
 السري على األقدام- ٤ 
  ؛אאאאא

אא٧א٣}٢٪،א
،אאאאאא٣٠א٣٥

אאאא،אא،
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Lאא،٥אא،
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אאאאא א
אאאאאK 
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אאא،אאאFE،
Cramer’s VאF٣٣٨}٠،٣١٥}٠،

٣٠٦}٠אאEאאא،אאא
אא،אKאאא

אאאא،אאאK 
אאאאא،

Automobile א،FאEאKא
אאאF٧٢E٪אא،Fא

אEאF٢٢E٪אF٩}٣E٪
–אאKאא
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אEאOperational CostsFאאE
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١٧٦
  املالحق

  هـ ١٤٢٢/١٤٢٣للعام الدراسي  مؤسسات قطاع التعليم العايل يف املنطقة الشرقيةمنسوبات . )١( لحق رقم امل
  

 ٪ العدد الكـلـيــات اجلــهــة
 ٥,٦ ٥٣  كلية التربية باهلفوف- ١
 - -  كلية العلوم اإلدارية باهلفوف- ٢
 ٤,٨ ٤٦  كلية العمارة والتخطيط باهلفوف- ٣
 ٣,٩ ٣٧ ية واألغذية باهلفوف كلية العلوم الزراع- ٤
 ٩,٧ ٩٢  كلية الطب بالدمام- ٥

 جامعة امللك فيصل

 ٠,٥ ٥  كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدمام- ٦
 ٠,٣ ٣  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء-١ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 ١٧,٩ ١٧٠ ام كلية اآلداب بالدم- ١
 ١٧,٩ ١٧٠  كلية العلوم بالدمام- ٢
 ٩,١ ٨٦  كلية التربية األقسام األدبية باألحساء- ٣
 ١٠,٢ ٩٧  كلية التربية األقسام العلمية باألحساء- ٤
 ٤,٨ ٤٦  كلية التربية باجلبيل- ٥

   التربية والتعليموزارة 
 )كليات البنات ( 

 ٥,٧ ٥٤  كلية التربية حبفر الباطن- ٦
 ٤,٣ ٤١  كلية العلوم الصحية للبنات بالدمام- ١
 ٠,٦ ٦  املعهد الصحي للبنات حبفر الباطن- ٢
 ٢,٤ ٢٣  املعهد الصحي للبنات بالقطيف- ٣

  وزارة الصحة 
  )الكليات واملعاهد الصحية( 

 ٢,١ ٢٠  املعهد الصحي للبنات باألحساء- ٤
 ١٠٠ ٩٤٩ اإلجــمــــالــــي 

  

مات بوزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية ، تقرير غري وزارة التعليم العايل ، اإلدارة العامة للدراسات واملعلو
 .هـ١٤٢٤ صفر ٢٥منشور ، 
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  لقياس العالقات بني وسيلة النقل واملتغريات األخرى  .Cramer’s Vعامل م. )٢( لحق رقم امل

  
  ستوى املعنويةم  لقيمةا  ملتغريات ا  لعددا

  ٠,٠٠٠  ٠,٢٦٤  جلنسيةا  ١
  ٠,٠١٢  ٠,٢٠٨  لعمرا  ٢
  ٠,٠٠٠  ٠,٢٠٨  حلالة االجتماعيةا  ٣
  ٠,٠٠٠  ٠,٢٧٦  ملؤهل التعليميا  ٤
  ٠,٠٠٠  ٠,٣٣٨  لوظيفةا  ٥
  ٠,٠٥٦  ٠,١٦٤  دة اخلدمةم  ٦
  ٠,٠٠١  ٠,٢١٨  لدخل الشهري للموظفةا  ٧
  ٠,٠٠٠  ٠,٣٠٦  لدخل الشهري لألسرة ا  ٨
  ٠,٠٠٩  ٠,٢٨٤  دد أفراد األسرة ع  ٩
  ٠,٠٥٠  ٠,١٨٢  دد رخص القيادةع  ١٠
  ٠,٣٣٥  ٠,١٧٤  دد األطفال ع  ١١
  ٠,٠٠٠  ٠,٣١٥  دد السيارات ع  ١٢
  ٠,٠٠٠  ٠,٢٣١  ملدينة ا  ١٣
  ٠,٠٠٠  ٠,٢٣٣  ملسافةا  ١٤
  ٠,٠٠٠  ٠,٢٩٧  لزمن ا  ١٥

 
 ).هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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   املرأة العاملة خالل الرحلة اليومية باستخدام لزمن الذي تستغرقها . )٣ ( ملحق رقامل

  احلافلة بشكل مباشر وغري مباشر 
  

  شكل غري مباشرب  شكل مباشرب
  )بالدقائق(لزمن ا

٪  لعددا لعددا  ٪ 

٣٣,٣  ٤  ٤١,٧  ٥  ٢٠- ١٠  

٨,٣  ١  ٤٠-٢٠  -  -  

٣٣,٣  ٤  ١٦,٧  ٢  ٦٠-٤٠  

  ٨,٣  ١  ٨,٣  ١  ٦٠كثر من أ

  ٢٥  ٣  ٢٥  ٣  ري مبنيغ

  ١٠٠  ١٢  ١٠٠  ١٢  إلمجايلا

 
 ) .هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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١٧٩
  ألسباب املباشرة الختيار املرأة العاملة وسيلة النقل احلالية وفقاً آلراء جمتمع البحثا .) ٤(  رقم امللحق

  

  حلافلةا يارة األجرةس  لسيارة اخلاصةا
رياً على س

  األقدام
  موعا

  ألسبابا
٪ لعددا لعددا ٪ لعددا ٪لعددا ٪لعددا ٪ 

 ول املسافة بني املرتلط
  والعمل

٢٠,٦ ٦٤  -  - ٧,٨  ٥  -  - ٩٢,٢  ٥٩ 

صر املسافة بني املرتل ق
  والعمل

-  -  -  -  -  -  ٢,٣  ٧ ١٠٠  ٧  

وفر سائق خاص ت
  باألسرة

١١
١١  -  -  -  -  -  - ١٠٠  ٨

٨  
٣٨,١ 

ار قوع الكلية على مسو
  عمل القريب

٨,١ ٢٥  -  -  -  -  -  - ١٠٠  ٢٥  

دم توفر وسيلة نقل ع
  خاصة

-  -  ١٦ ٥٠  -  - ١٠  ٥  ٩٠  ٤٥,
١  

دم توفر نقل خاص ع
  باملوظفات

-  -  ٨,١ ٢٥  -  -  ٨  ٢  ٩٢  ٢٣  

دم مالئمة النقل ع
  بالوسائل األخرى

٦,٨ ٢١  -  -  -  -  -  - ١٠٠  ٢١  

٢٢  اإلمجايل
٣  

٣١ ٢,٣  ٧ ٣,٩  ١٢ ٢١,٩  ٦٨ ٧١,٩
٠  

١٠٠ 

 
  ) .هـ١٤٢٣/١٤٢٤العام اجلامعي (  امليدانية ةجلدول من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج الدراسا
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  ألسباب املباشرة الختيار املرأة العاملة وسيلة النقل احلالية وفقاً آلراء جمتمع البحثا
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Abstract. The Kingdom of Saudi Arabia has witnessed great expansion in the field of 
economical development during the recent period. Built upon the enormous growth in 
resources, with the Kingdom's commitment to wisdom and reasonability policy, 
remarkable changes have been made with big influences in the social and economical 
lifestyle in the country. The Kingdom has given priority to quantity and quality 
expansion of education in the last seven five-year development plans. Despite the low 
percentage of Saudi women working in the labour force in the Kingdom compared to 
advanced modern countries or even other developing countries, it is the unavailability of 
working sectors open for Saudi women – usually limited to education and medicine - 
which has caused some saturation in these sectors. That concentration is most prominent 
in the education sector generally and the higher education sector specially which is 
considered the top of the educational pyramid. This has reflected on the continuous 
pressure on the working woman's transportation means from the residence, or what is 
known as "origin", to the work location "destination". Most of the working women are 
faced with great challenges in their efforts to reach these establishments and return from 
them daily. From here the idea of preparing a study about the issue of "Transporting 
Working Women" first originated. This study aims to note the present situation of the 
available working women's transportation means in Saudi Arabia, and connect it with the 
most immportant factors in choosing the transportation method for the daily two-way 
trip between the origin and destination, all that as a part of a series of geographical 
studies focusing on the transportation of working women in Saudi Arabia from all 
viewpoints according to  fixed-time schedule.  
 
 
 
 


