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جمعيـة املـودة للتنمية الأ�سرية
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الطبعة الأوىل  2018/ 1439

مينع ن�صخ اأو ا�صتعمال جزء من هذا الكتاب باأية و�صيلة ت�صويرية اأو اإلكرتونية اأو ميكانيكية مبا فيها
الت�صجيل الفوتوغرايف والت�صجيل على اأ�صرطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو باأية و�صيلة ن�صراأخرى

مبا فيها حفط املعلومات وا�صرتجاعها من دون اإذن خطي من اجلمعية.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

برنامج ِفكر لبحوث وتطوير األسرة

م برنامج فِْكر لبحوث وتطوير األرسة لدعم اإلثراء العلمي واملعريف، واالنطالق  ُصمِّ
هبدف اسرتاتيجي وهو إعداد بحوث ودراسات تسهم يف بناء الترشيعات واألنظمة 
منهج  باستخدام  استقرارها  يف  واإلسهام  وتنميتها  األرسة  تطوير  إىل  تؤدي  األرسية 
وحتليلها  ودراستها  باألرسة  املتعلقة  القضايا  رصد  إىل  هيدف  كام  العلمي،  البحث 
بناًء  مناهجها  وحتسني  وتطوير  اجلمعية  مبادرات  خمرجات  وحتليل  وتقويم  ونرشها، 
عىل احتياجات املجتمع الفعلية، وبناء اختبارات القياس األرسية، بالتعاون مع باحثني 
بمختلف  لألرسة  الالزم  والتطوير  التنمية  حتقق  نتائج  إىل  للوصول  باألرسة  خمتصني 
العليا  الدراسات  طالب  دعم  إىل  باإلضافة  والدراسات،  البحوث  خالل  من  فئاهتا 
البحث  مهارات  عىل  جدد  أرسيني  باحثني  وتدريب  باألرسة  املختصني  والباحثني 
األرسة  قضايا  ونرش  باجلمعية  األرسية  املكتبة  خالل  من  املعرفة  ثقافة  ونرش  العلمي. 
بتشجيع املكتبات ودور النرش بتكثيف كتب األرسة وإبرازها، وكذلك تشجيع األجهزة 
املؤثرة  بالشأن األرسي والتعاطي مع متغرياهتا  والوسائل اإلعالمية املختلفة لالهتامم 

عىل املجتمع ككل.
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اإلطار االستراتيجي

َمْن نحن؟

مجعية املودة للتنمية األرسية بمنطقة مكة املكرمة مجعية تنموية غري ربحية متخصصة 
برامج  عرب  األرسي  واألمن  االستقرار  حتقيق  إىل  وتسعى  األرسة  ومتكني  إرشاد  يف 
اآلثار  ومن  الطالق  نسب  من  للحد  اجلمعية  وتعمل  اجتامعًيا،  مستدامة  تنمويــة 

املرتتبة عليه وكذلك توعية ومتكني املجتمع.

الرؤية:

أن نكون أنموذًجا عاملًيا يف حتقيق سعادة األرسة واستقرارها.

الرسالة:

نلتزم بتمكني وإرشاد وتوعية األرسة عرب مبادرات تنموية مستدامة تسهم يف تقوية 
روابط األرسة واستقرارها.

البناء القيمي:

اخلصوصية – الشفافية – املوثوقية – املبادرة - االحرتافية

األهداف االستراتيجية:

 اإلسهام يف متكني وإرشاد األرسة من خالل مبادرات تنموية مستدامة.
 إعداد بحوث ودراسات تسهم يف بنامء الترشيعات واألنظمة األرسية.
 تنمية قدرات املختصني يف جمال التنمية األرسية وفق املعايري املعتمدة.

 بناء منظومة قياس النتائج للوصول إىل أعىل معايري التميز املؤسيس.
 تعظيم األثر عىل املستفيدين وحتقيق رضا أصحاب املصلحة.

 تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصادية.  
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

أهم نتائج الدراسة االستطالعية

أواًل: نتائج الدراسة:

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة علىاجلانب ال�صحي للأ�رسة 

 ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على جانب تنظيم الوقت للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب القت�صادي للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب النف�صي للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب الجتماعي للأ�رسة 

54.8%

50%

47.3%

46.2%

42.5%

أ( نتائج التأثير اإليجابي
لقيادة المرأة للسيارة وفًقا لنسبة الموافقة حسب رأي العينة: 
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ن�صبة املوافقة على تاأثري "نق�ص الوعي من قبل املراأة التي تنوي القيادة باأبعاد قيادة ال�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "حدوث زيادة يف الزدحام املروري بعد قيادة املراأة لل�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري"زيادة ظاهرة التحر�ص �صد املراأة التي تقود ال�صيارة".  

ن�صبةاملوافقة على تاأثري"عدم اإجادة قيادة ال�صيارة بال�صكل الكايف لدى املراأة".

81.1%

80.7%

67.7%

67.2%

ب( نتائج تأثير قيادة المرأة للسيارة
المتعلقة بالُنُظم والتشريعات وفًقا لنسبة الموافقة:

أهم نتائج الدراسة االستطالعية
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ن�صبة املوافقة على تاأثري "اختلط الأدوار وترامي امل�صوؤوليات بني الإناث والذكور يف الأ�رسة الواحدة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "نق�ص الوعي من قبل الأُ�رس باأبعاد قيادة املراأة لل�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "ال�صتغلل اخلاطئ لقرار ال�صماح بقيادة املراأة لل�صيارة من خلل كرثة 
اخلروج من املنزل".

75.2%

71%

64.5%

جـ( نتائج تأثير قيادة المرأة للسيارة
الذي سيواجه المرأة واألسرة والمجتمع وفًقا لنسبة الموافقة:

أهم نتائج الدراسة االستطالعية
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اإلطار العام للدراسة

 املقدمة
 مشكلة الدراسة
 أهداف الدراسة

 أمهية الدراسة
 أسئلة الدراسة

 مصطلحات الدراسة
 حدودالدراسة
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المقدمة:

لعل قضية قيادة املرأة للسيارة باململكة العربية السعودية أخذت مساحة واسعة من 
للتنمية  املودة  فإنَّ مجعية  تداوهلا  تم  التي  اآلراء  نوع  أن  النظر  احلوار حوهلا، وبغض 
األرسية وبناًء عىل رسالتها املعلنة وهي: »نلتزم بتمكني وإرشاد وتوعية األرسة عرب 
مبادرات تنموية مستدامة تسهم يف تقوية روابط األرسة واستقرارها«، فإهنا من خالل 
وتقديم  للسيارة  املرأة  قيادة  إجيابيات  حتديد  عىل  تعمل  أن  يف  ترغب  الدراسة  هذه 
قيادة  الناجتة عن  املشكالت  أو  السلبيات  اإلجيابيات، وحتديد  لدعم هذه  مقرتحات 

املرأة للسيارة لوضع احللول هلا من خالل الترشيعات التي سيتم اقرتاحها.

مشكلة الدراسة:

إنَّ قيادة املرأة للسيارة ليس بأمر مستحدث عىل املستوى اإلقليمي أو العاملي، ولكن 
عىل املستوى املحيل قد يكون أمًرا يستدعي الوقوف عنده؛ حيث يتوقع ظهور بعض 
التأثريات عىل الفرد واألرسة واملجتمع، واملقصود بالتأثريات هنا التأثري السلبي الذي 
يتطلب وضع معاجلات نظامية، وحتى يتجاوز املسؤولون هذه السلبيات الناجتة عن 
قيادة املرأة للسيارة فإنَّه ينبغي االحتياط بصياغة ترشيعات تنظم قيادة املرأة للسيارة 

من خالل ترشيعات تعتمدها الدولة من أجل التخفيف هذا التأثري السالب. 

أهداف الدراسة:

اهلدف العام من هذه الدراسة هو التعرف عىل اقرتاح ترشيعات حول تأثري قيادة املرأة 
للسيارة باململكة العربية السعودية وتنبثق منه األهداف التفصيلية التالية: 

1. الكشف عن اآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة.
2. حتديد اآلثار السلبية واملشكالت حول قيادة املرأة للسيارة.

3. الوصول إىل أنظمة وترشيعات تسهم يف ختفيف اآلثار السالبة لقيادة املرأة للسيارة.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

أهمية الدراسة:

فيام ييل ملخص ألمهية الدراسة: 
1. الكشف عن اآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة يساعد يف إقناع األرس بتقبل قرار 

السامح هلا بقيادة السيارة.
2. حاجة كثري من األرس إىل معرفة اآلثار السلبية واملشكالت حول قيادة املرأة للسيارة 

من أجل جتنب هذه اآلثار السلبية.
3. وضع أنظمة وترشيعات لقيادة املرأة للسيارة خيفف عىل الدولة واملجتمع كثرًيا من 

اآلثار السالبة الناجتة عن قيادة املرأة للسيارة.

أسئلة الدراسة:

السؤال الرئيس هلذه الدراسة هو:ما تأثري قيادة املرأة للسيارة باململكة العربية السعودية؟ 
وتنبثق منه األسئلة التفصيلية التالية: 

1. مااآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة؟
2. مااآلثار السلبية واملشكالت حول قيادة املرأة للسيارة باململكة العربية السعودية؟

3. مااألنظمة والترشيعات التي تسهم يف ختفيف اآلثار السالبة لقيادة املرأة للسيارة 
باململكة العربية السعودية؟

مصطلحات الدراسة:

1. ترشيعات:يقول الرازي )1994م( »ش ر ع – )الرشيعة( ما رشَع اهللُ لعباده من 
َع( هلم أي سنَّ وبابه َقَطَع« )ص335( الّدين وقد )رَشَ

وُيقصد بـ)ترشيعات( إجرائًيا يف هذه الدراسة تلك 
واستنباُط  الكالم،  ارجتاُل  »االقرتاح:  )2009م(:  آبادي  الفريوز  مقرتحة:يقول   .2

اليشء من غري سامع« )ص1231(.
املتعلقة  الترشيعات واألنظمة  تلك  أنَّ  الدراسة  إجرائًيا يف هذه  بـ)مقرتحة(  وُيقصد 
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مة كوسائل حلل املشكالت والتأثري الناتج من قيادة املرأة  بقيادة املرأة للسيارة هي مقدَّ
للسيارة باململكة عىل سبيل االقرتاح وليس اإللزام.

َقاَد  َمُقود.  واملفعول  قاِئد،  فهو  قْيًدا،  وِقياَدًة  وقياًدا  َقْوًدا  ُقْد،  َيُقود،  قيادة:»قاَد   .3
)http://cutt.us/1hcW2 :اْلَفَرَس: َمَشى َأَماَمُه آِخذًا بِِمْقَوِدَها«. )قاموس املعاين

القرار  بناًء عىل  السيارة  بسياقة  املرأة  قيام  الدراسة  إجرائًيا يف هذه  بـ)قيادة(  وُيقصد 
الذي اختذته السلطات باململكة العربية السعودية.

َر فيِه تأثرًِيا: ترَك فيِه أثًرا«. )الفريوزآبادي، 2009م، ص36( 4. تأثري: »َأثَّ
وُيقصد بـ)تأثري( إجرائًيا يف هذه الدراسة التأثري اإلجيايب أو السلبي لقيادة املرأة للسيارة 

يف اململكة العربية السعودية.

حدود الدراسة:

يشمل نطاق الدراسة وحدودها ما ييل: 
1. احلدود املوضوعية: يتضمن نطاق الدراسة املوضوعية التأثري اإلجيايب أو السلبي 

لقيادة املرأة للسيارة.
األرسيني،  املختصني  الدراسة  هذه  يف  البرشية  احلدود  تشمل  البرشية:  احلدود   .2
االجتامعيني، الرشعيني، القانونيني، الرتبويني، االقتصاديني، اإلعالميني، والتقنيني، 

من الذكور واإلناث.
3. احلدود املكانية: تشمل احلدود املكانية هلذه الدراسة مدينة جدة.

4. احلدود الزمانية: احلدود الزمانية للدراسة الفرتة من 1 - 2018/04/30م.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

اإلطار النظري للدراسة

 متهيد
 ندوة »قرار السامح للمرأة بقيادة 

السيارة: انعكاساته وآليات 
تنفيذه« بجامعة اإلمام.
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تمهيد:

الداخلية  وزير  نايف،  بن  سعود  بن  العزيز  عبد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  وّجه 
السعودي يوم الثالثاء 26 حمرم 1439 هـ - 17 أكتوبر 2017م ، بعقد عدة ورش 

عمل لتحديد متطلبات قيادة املرأة السعودية للسيارة.
أن  »تويرت«،  االجتامعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  الوزارة عرب  وأوضحت 
إىل  إضافة  ولوائحه،  املرور  نظام  تنفيذ  إجراءات  تطوير  إىل  هتدف  املذكورة  الورش 

تقديم التقنيات الداعمة.
وكان خادم حلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر بإصدار 

رخص قيادة السيارات للمرأة يف السعودية.
وصدر أمر ساٍم باعتامد تطبيق أحكام نظام املرور والئحته التنفيذية، بام فيها إصدار 

رخص القيادة، عىل الذكور واإلناث عىل حد سواء.
والتنمية  والعمل  واملالية  )الداخلية  وزارات  من  عاٍل  مستوى  عىل  جلنة  وتشكل 

االجتامعية( لدراسة الرتتيبات الالزمة إلنفاذ ذلك.
وعىل اللجنة الرفع بتوصياهتا خالل 30 يوًما من تارخيه، والتنفيذ من 10/10 /1439هـ 
http://cutt.us/ نت،  العربية  املعتمدة.)موقع  والنظامية  الرشعية  الضوابط  ووفق 

.)BlMTT

وبام أنَّ قيادة املرأة للسيارة يف اململكة العربية السعودية تعترب أمًرا جديًدا فإنَّه ُيتوقع 
أن حتدث بعض السلبيات كام ستكون هناك إجيابيات بشكل كبري، ولذلك فإن هذه 
الدراسة تدعم إجيابيات قيادة املرأة للسيارة وحتاول وضع معاجلات للسلبيات باقرتاح 

ترشيعات تسهم يف ختفيض آثار هذه السلبيات املتوقعة.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

ندوة »قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة:
انعكاساته وآليات تنفيذه« بجامعة اإلمام:

وحوار  املعارصة  اإلسالمية  للدراسات  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  نظم 
2017م  ديسمرب   04 املوافق  هـ   1439 األول  ربيع   16 الرياض  يف  احلضارات 
للمرأة  السامح  »قرار  بعنوان  عملية  ندوة  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة 

بقيادة السيارة: انعكاساته وآليات تنفيذه«، وذلك بمقر اجلامعة بالرياض.

أكدت الندوة أمهية قرار قيادة املرأة للسيارة يف هذا التوقيت، وله انعكاسات إجيابية 
https://www.spa.gov. السعودية:  األنباء  منها:)وكالة  الفرد واملجتمع،  كثرية عىل 

)sa/1694642

1. يسهل عىل املرأة االستغناء عن سائقها اخلاص.
2. يسهل هلا التنقل ملقر عملها ودراستها وتصبح ليست عبئا عىل املجتمع.

واإلنتاج  العمل  املرأة يف  مشاركة  وزيادة  املجتمع  لالنفتاح عىل  مستقبلية  3. خطوة 
وسيوفر عىل األرسة السعودية مليارات الرياالت التي كانت تنفق عىل السائقني.

4. حفظ مكانة املرأة.
5. إجياد فرص كثرية للتوظيف خصوصا يف تنظيم ومراقبة املرور يف اململكة وتوفري 

وظائف سائقات نقل ويف األمن العام واملرور.
6. تقليل االعتامد عىل السائقني وبالتايل اإلسهام يف تقليص التحويالت اخلارجية.

7. السامح للمرأة بالقيادة حق مباح وغري حمرم من الناحية الرشعية.
اخلدمات  عىل  حصوهلا  يف  للمرأة  احلقوقية  العدالة  حتقق  نظامية  لقاعدة  يؤسس   .8

املقدمة من املؤسسات احلكومية دون متييز.
9. املكاسب السياسية هلذا القرار كونه سيضع حًدا للحمالت املغرضة التي تستهدف 

النيل من سمعة اململكة.
التحرش  األمان األرسي واحلد من جريمة  اجتامعية يف دعم وتعزيز  10. مكاسب 
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باألطفال والنساء وتغيري الصورة النمطية السلبية عن املرأة السعودية وعودة القرار 
ارتفاع  ذلك  عىل  سيرتتب  مما  للمرأة،  التنقل  حركة  سهولة  تقرر  التي  وهي  لألرسة 
مستوى األمن النفيس لدى املرأة بارتباط األب واألم بأطفاهلام أكثر وجتسيد العالقة 

التشاركية يف العرص احلايل.
11. ارتفاع مستوى دخل األرسة أكثر بتوفري ما يتم إنفاقه عىل السائق وختلص األرسة 
اختاذها  ومرونة  املرأة  استقاللية  وتعزيز  املنزل  يف  غريب  رجل  وجود  من  السعودية 

قرارها يف كثري من شأهنا.
وأكدت الندوة رضورة مراعاة تطبيق الضوابط الرشعية والتقيد هبا، مشرية إىل أن ما 
رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلامء بشأن قيادة املرأة للسيارة من أن احلكم الرشعي يف 

ذلك هو من حيث األصل )اإلباحة(.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

منهج وإجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
  جمتمع الدراسة

  عينة الدراسة
  أداة الدراسة

   األساليب اإلحصائية
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منهج وإجراءات الدراسة

1( منهج الدراسة:

هو  ما  أي  القائم  الوضع  تفسري  عىل  يعتمد  الذي  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
كائن وحتديد الظروف والعالقات املوجودة بني املتغريات. وتم مجع بيانات وصفية 
البيانات وتصنيفها وقياسها واستخالص  حول الظاهرة وحتليل وربط وتفسري هذه 
النتائج منها، ويرجع اتباع هذا املنهج هلذا البحث إىل مالءمته ملشكلته؛ ألن هذا املنهج 
باستخدام  التي يتحصل عليها  البيانات  الظواهر وصًفا موضوعًيا من خالل  يصف 

أدوات وتقنيات البحث العلمي. 

2( مجتمع الدراسة:

القانونيني،  الرشعيني،  املختصني األرسيني، االجتامعيني،  الدراسة من  ن جمتمع  تكوَّ
الرتبويني، االقتصاديني، اإلعالميني، والتقنيني، من الذكور واإلناث بمدينة جدة.

3( عينة الدراسة:

إلجراء  املحددة  الفرتة  خالل  جدة  بمدينة  عشوائًيا  اختياًرا  الدراسة  عينة  اختيار  تم 
إرسال  طريق  عن  وكذلك  العينة  مع  املبارش  التواصل  خالل  من  وذلك  الدراسة، 
استبانة   )186( املعتمدة  االستبانات  عدد  بلغ  حيث  لالستبانة.  اإللكرتوين  الرابط 

وكان التوزيع عىل الذكور واإلناث من املختصني املعنيني بالدراسة. 

نة الدرا�سة ال�ستطالعية عيِّ
186

الفرتة 
2018 /4/30 – 1

جمتمع ال�ستطالع
املخت�سني مبدينة جدة
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

4( أداة الدراسة:

ثالثة  من  تكونت  حيث  االستطالعية،  الدراسة  هذه  إلجراء  االستبانة  استخدام  تم 
حماور، مها:

املحور األول: البيانات الشخصية للمبحوثني.
املحور الثاين: اآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة.

املحور الثالث: اآلثار السلبية واملشكالت حول قيادة املرأة للسيارة. 

5( األساليب اإلحصائية:

لبيانات االستبانة،  للتحليل اإلحصائي  املئوية  التكرار والنسبة  تم استخدام أسلويب 
.)SPSS( واستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 متغريات االستبيان
  املعاجلات اإلحصائية املستخدمة

 امليزان التقديري وفقا ملقياس ليكرت اخلاميس
أوالً: البيانات األولية للمبحوثني 

ثانًيا: اآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة
ثالًثا: اآلثار السلبية واملشكالت حول قيادة املرأة للسيارة 
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أ( متغيرات االستبيان: 

1. البيانات األولية للمبحوثني: )اجلنس، جمال االختصاص(.
االستبيان  فقرات  عىل  الدراسة  عينة  استجابة  يف  ومتثلت  األساسية:  البيانات   .2

وعددها 21 فقرة وسؤال واحد مفتوح لكتابة التوصيات واالقرتاحات.

ب( المعالجات اإلحصائية المستخدمة: 

1. التكرارات والنسب املئوية.
2. املتوسط احلسايب.

3. االنحراف املعياري.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

ج( الميزان التقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي:

جدول رقم )1( يوضح امليزان التقديري ملقياس ليكرت اخلاميس

االجتاه العاماملتوسط املرجحاالستجابة

املوافقة بشدةمن 1 إىل 1.80موافق بشدة

املوافقةمن 1.81 إىل 2.60موافق

املحايدةمن 2.61 إىل 3.40حمايد

عدم املوافقةمن 3.41 إىل 4.20غري موافق

عدم املوافقة بشدة أكرب من 4.20غري موافق بشدة

باستخدام مقياس  أسئلة االستبيان  املرجح إلجابات  املتوسط  استخدام  تم  فقد  وعليه 
ليكرت اخلاميس بغرض معرفه اجتاه آراء املختصني.

مقياس ليكرت: هو أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبارات 
استنبطه العامل رينسيس ليكرت، ويستعمل يف االستبيانات وبخاصة يف جمال اإلحصاءات، 

ويعتمد املقياس عىل ردود تدل عىل درجة املوافقة أو االعرتاض عىل صيغة ما.
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أواًل: البيانات األولية للمبحوثين
اشتملت البيانات األولية للمبحوثني عىل عنرصين فقط، مها: اجلنس وجمال العمل.

1( الجنس:                
جدول رقم )2( يوضح جنس العينة

النسبةالعدداجلنس

37.6%70ذكر

62.4%116أنثى

100%186املجموع

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

 ذكر

 أنثى

%0%10%20%30%40%50%60%70

%62.4

%37.6

أنثى

ذكر

جنس عينة الدراسة

مقابل  اإلناث %62.40  نسبة  بلغت  الذكور حيث  اإلناث عىل  تفوق عدد  ُيالحظ 
37.60% للذكور، وهذا يدل عىل أنَّ تفاعل اإلناث أكرب من الذكور يف قضية تأثري 

قيادة املرأة للسيارة.
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

2( مجال االختصاص:  

جدول رقم )3( يوضح جمال االختصاص للعينة

النسبةالعددجمال االختصاص 
%3518.8أرسي

%189.7اجتامعي
%84.3رشعي
%63.2قانوين
%3820.4تربوي

%115.9اقتصادي
%63.2إعالمي

%168.6تقني
%4825.8أخرى

100%186املجموع

جمال االختصاص
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

 أسري

 اجتماعً

 شرعً

 قانونً

 تربوي

 اقتصادي

 إعالمً

 تقنً

 أخرى

%0%5%10%15%20%25%30

أخرى

تقني

إعالمي

اقتصادي

تربوي

قانوين
رشعي

اجتامعي

أرسي

%25.8

%8.6

%3.2

%5.9

%20.4

%3.2

%4.3

%9.7

%18.8
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باستقراء اجلدول رقم )3( يتضح أن نسبة 25.8% من جمال االختصاص )أخرى( 
هي النسبة األعىل من التخصصات املوجودة، ويليه ختصص )تربوي( 20.4%، ثم 
ثم   ،%9.7 بنسبة  )االجتامعيون(  وبعدهم   ،%18.8 بنسبة  )األرسيون(  ختصص 

)التقنيون( بنسبة %8.6
االختصاص  يليهم  واإلعالميني(،  )للقانونيني   %3.2 فكانت  األقل  النسبة  أما 

)الرشعي( بنسبة 4.3%، ويليهم املختصون يف )االقتصاد( بنسبة %5.9.  
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حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية 

ثانًيا: اآلثار اإليجابية لقيادة المرأة للسيارة: 
اإلجيايب  بالتأثري  املتعلقة  للعبارات  العينة  استجابات  نتائج  عىل  الفقرة  هذه  اشتملت 

لقيادة املرأة للسيارة، وقد ظهرت النتائج كام ييل:

حيث تضمن السؤال التايل:

هل توافق على أن قيادة المرأة للسيارة تحقق 
آثاًرا إيجابية لألسرة في الجوانب التالية؟

جدول رقم )4( اآلثار اإلجيابية لقيادة املرأة للسيارة

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدةاجلانب
اجلانب االقتصادي 

لألرسة 
3553 333035

%18.8%28.5%17.7%16.1%18.8
اجلانب االجتامعي 

لألرسة
2752303740

%14.5%28%16.1%19.9%21.5
اجلانب الرشعي 

لألرسة
2453352648

%12.9%28.5%18.8%14%25.8
اجلانب األمني 

لألرسة 
2243374044

%11.8%23.1%19.9%21.5 %23.7
جانب تنظيم 

الوقت لألرسة 
2964342336

%15.6%34.4%18.3%12.4%19.4
اجلانب الصحي 

لألرسة
3765282531

%19.9%34.9%15.1%13.4%16.7
اجلانب النفيس 

لألرسة
2957372637

%15.6%30.6%19.9%14%19.9
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من اجلدول رقم )4( يتضح أنَّ قيادة املرأة للسيارة حتقق آثاًرا إجيابية لألرسة يف اجلانب 
يف  كانت   %34.9 األعىل  املوافقة  ونسبة  املوافقة،  من   %28.5 بنسبة  االقتصادي 
اجلانب  يليها   ،%34.4 بنسبة   لألرسة  الوقت  تنظيم  جانب  يليها  الصحي،  اجلانب 
النفيس بنسبة 30.6%،  ثم اجلانب الرشعي كان بنسبة موافقة 28.5%، أما اجلانب 

األمني فكانت نسبة عدم املوافقة هي االعىل %23.7.

قياس مستوى التأثري اإلجيايب لكل جانب وفًقا لنسبة املوافقة حسب رأي العينة

اجلانب الصحي لألرسة

جانب تنظيم الوقت لألرسة 

اجلانب االقتصادي لألرسة 

اجلانب النفيس لألرسة

اجلانب االجتامعي لألرسة

اجلانب الرشعي لألرسة

اجلانب األمني لألرسة 

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%

 الجانب األمنً لألسرة 

 الجانب الشرعً لألسرة

 الجانب االجتماعً لألسرة

 الجانب النفسً لألسرة

 الجانب االقتصادي لألسرة

 جانب تنظٌم الوقت لألسرة 

 الجانب الصحً لألسرة 

%0%10%20%30%40%50%60

%54.8

%50

%47.3

%46.2

%42.5

%41.4

%34.9
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ثالًثا: اآلثار السلبية والمشكالت حول
قيادة المرأة للسيارة:

جدول رقم )6( اآلثار املتوقعة املتعلقة بالنُُظم والترشيعات
مستوى التأثير المتعلق بالُنُظم والتشريعات وفًقا لإلجابة 

بـ)موافق بشدة( و)موافق(:

تأثري ضعيفتأثري أقل من متوسطمتوسط التأثري تأثري كبريتأثري كبري جًدا
من 20% فأقلمن 40% - 21%من 41% - 60%من 61% - 70%من 71% فأكثر

موافق العبارة
غري موافق غري موافقحمايدموافقبشدة

بشدة
اختالف درجات التقبل 

املجتمعي لقيادة املرأة للسيارة
4660411920

%24.7%32.3%22%10.2%10.8
عدم توفر األمان البيئي التام 

للمرأة القائدة للسيارة
7462172211

%39.8%33.3%9.1%11.8%5.9
عدم وضوح اللوائح التي تنظم 

قيادة املرأة للسيارة
7365221412

%39.2%34.9%11.8%7.5%6.5
حدوث زيادة يف االزدحام 

املروري بعد قيادة املرأة للسيارة
11436111312

%61.3%19.4%5.9%7%6.5
نقص الوعي من قبل املرأة التي 
تنوي القيادة بأبعاد قيادة السيارة

8962101411
%47.8%33.3%5.4%7.5%5.9

عدم اإلملام باألنظمة املرورية
7757201715

%41.4%30.6%10.8%9.1%8.1
زيادة ظاهرة التحرش ضد املرأة 

التي تقود السيارة
9432311712

%50.5%17.2%16.7%9.1%6.5
عدم إجادة قيادة السيارة 

بالشكل الكايف لدى املرأة 
7352321613

%39.2%28%17.2%8.6%7
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: اآلثار املتوقعة املتعلقة بالنُُظم والترشيعات »اختالف  من اجلدول رقم )6( يتضح أنَّ
درجات التقبل املجتمعي لقيادة املرأة للسيارة« بنسبة  32.3%من املوافقة. 

االزدحام  يف  زيادة  »حدوث  يف  كانت  بشدة   61.3%للموافقة  األعىل   والنسبة 
املروري بعد قيادة املرأة للسيارة«، يليها »زيادة ظاهرة التحرش ضد املرأة التي تقود 
السيارة« بنسبة  50.5%، يليها »نقص الوعي من قبل املرأة التي تنوي القيادة بأبعاد 
قيادة السيارة« بنسبة 47.8%، ثم »عدم اإلملام باألنظمة املرورية« بنسبة 41.4% , ثم 
»عدم توفر األمان البيئي التام للمرأة القائدة للسيارة« بنسبة 39.8% ، ويليهم بنسبة 
قيادة  إجادة  عدم  و  للسيارة،  املرأة  قيادة  تنظم  التي  اللوائح  وضوح  »عدم  متساوية 

السيارة بالشكل الكايف لدى املرأة« بنسبة %39.2.
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جدول رقم )7( اآلثار املتوقعة التي ستواجه املرأة واألرسة واملجتمع
مستوى التأثير المتوقع الذي سيواجه المرأة واألسرة والمجتمع وفًقا 

لإلجابة بـ)موافق بشدة( و)موافق(:

تأثري ضعيفتأثري أقل من متوسطمتوسط التأثري تأثري كبريتأثري كبري جًدا
من 20% فأقلمن 40% - 21%من 41% - 60%من 61% - 70%من 71% فأكثر

موافق العبارة
غري موافق غري موافقحمايدموافقبشدة

بشدة
النظرة السلبية التي سُينظر هبا 

للمرأة التي تقود السيارة 
5443363023

%29%23.1%19.4%16.1%12.4

االستغالل اخلاطئ لقرار 
السامح بقيادة املرأة للسيارة من 

خالل كثرة اخلروج من املنزل

8238212520

%44.1%20.4%11.3%13.4%10.8

التعّجل بقيادة السيارة يف األيام 
األوىل كنوع من التحدي 

7659162015
%40.9%31.7%8.6%10.8%8.1

اختالط األدوار وترامي 
املسؤوليات بني اإلناث 

والذكور يف األرسة الواحدة

895124913

%47.8%27.4%12.9%4.8%7

انتشار ظاهرة الشك وتنامي 
املشكالت بني أفراد األرسة 

الواحدة

7637372214

%40.9%19.9%19.9%11.8%7.5

نقص الوعي من قبل األرُس 
بأبعاد قيادة املرأة للسيارة

6468261711
%34.4%36.6%14%9.1%5.9
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: اآلثار املتوقعة التي ستواجه املرأة واألرسة واملجتمع  من اجلدول رقم )7( يتضح أنَّ
»اختالط األدوار وترامي املسؤوليات بني اإلناث والذكور يف األرسة الواحدة« بنسبة  
لقرار  اخلاطئ  »االستغالل  تليها  بشدة،  املوافقة  من  االعىل  النسبة  وهي   %47.8
السامح بقيادة املرأة للسيارة من خالل كثرة اخلروج من املنزل« بنسبة 44.1%، يليه 
التحدي، وانتشار  السيارة يف األيام األوىل كنوع من  بقيادة  »التعّجل  بنسبة متساوية 
ثم   ،  %40.9 بنسبة  الواحدة«  األرسة  أفراد  بني  املشكالت  وتنامي  الشك  ظاهرة 
»النظرة السلبية التي سُينظر هبا للمرأة التي تقود السيارة« بنسبة 29% للموافقة بشدة.

ثم يأيت »نقص الوعي من قبل األرُس بأبعاد قيادة املرأة للسيارة« بنسبة 36.6% من 
املوافقة. 
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة

أواًل: ملخص نتائج الدراسة: 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب ال�صحي للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على جانب تنظيم الوقت للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب القت�صادي للأ�رسة  

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب النف�صي للأ�رسة 

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب الجتماعي للأ�رسة  

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب ال�رسعي للأ�رسة  

ن�صبة التاأثري الإيجابي لقيادة املراأة لل�صيارة على اجلانب الأمني للأ�رسة  

54.8%

50%

47.3%

46.2%

42.5%

41.4%

34.9%

أ( نتائج التأثير اإليجابي
لقيادة المرأة للسيارة وفًقا لنسبة الموافقة حسب رأي العينة: 

المختصون يؤكدون أن قيادة المرأة للسيارة
إيجابي لألسرة السعودية

وله أثر كبير على االستقرار االجتماعي واألسري
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة

ن�صبة املوافقة على تاأثري "نق�ص الوعي من قبل املراأة التي تنوي القيادة باأبعاد قيادة ال�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "حدوث زيادة يف الزدحام املروري بعد قيادة املراأة لل�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "عدم و�صوح اللوائح التي تنظم قيادة املراأة لل�صيارة ".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "عدم توفر الأمان البيئي التام للمراأة القائدة لل�صيارة".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "عدم الإملام بالأنظمة املرورية".      

ن�صبة املوافقة على تاأثري "زيادة ظاهرة التحر�ص �صد املراأة التي تقود ال�صيارة".  

ن�صبة املوافقة على تاأثري "عدم اإجادة قيادة ال�صيارة بال�صكل الكايف لدى املراأة". 

ن�صبة املوافقة على تاأثري "اختلف درجات التقبل املجتمعي لقيادة املراأة لل�صيارة".

81.1%

80.7%

74.1%

73.1%

72%

67.7%

67.2%

57%

ب( نتائج تأثير قيادة المرأة للسيارة
المتعلقة بالُنُظم والتشريعات وفًقا لنسبة الموافقة: 
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ن�صبة املوافقة على تاأثري "نق�ص الوعي من قبل الأُ�رس باأبعاد قيادة املراأة لل�صيارة".

75.2%

 72.6%

64.5%

ج( نتائج تأثير قيادة المرأة للسيارة
الذي سيواجه المرأة واألسرة والمجتمع وفًقا لنسبة الموافقة: 

ن�صبة املوافقة على تاأثري "انت�صار ظاهرة ال�صك وتنامي امل�صكلت بني اأفراد الأ�رسة الواحدة". 

ن�صبة املوافقة على تاأثري "النظرة ال�صلبية التي �صيُنظر بها للمراأة التي تقود ال�صيارة ".

60.8%

52.1%

ن�صبة املوافقة على تاأثري "ال�صتغلل اخلاطئ لقرار ال�صماح بقيادة املراأة لل�صيارة من خلل كرثة 
اخلروج من املنزل".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "التعّجل بقيادة ال�صيارة يف الأيام الأوىل كنوع من التحدي".

ن�صبة املوافقة على تاأثري "اختلط الأدوار وترامي امل�صوؤوليات بني الإناث والذكور يف الأ�رسة الواحدة". 

 71%

ملخص نتائج وتوصيات الدراسة
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ثانًيا: ملخص توصيات ومقترحات الدراسة:
التوصيات  من  جمموعة  إىل  الوصول  تم  فقد  االستطالعية  الدراسة  نتائج  عىل  بناًء 
موجهة للجهات املسؤولة وللمجتمع العتامدها كخطوط عريضة لترشيعات عىل أمل 
املرأة  لقيادة  السلبي  التأثري  وضبط  وتنظيم  اإلجيايب  التأثري  دعم  أجل  من  هبا،  العمل 

للسيارة باململكة العربية السعودية.
1. وضع خطة لتحديد األدوار واملهام داخل األرسة بني الرجل واملرأة بعد قيادة املرأة 
للسيارة، بحيث ال ختتلط األدوار وُتْرَمى املسؤوليات بني اإلناث والذكور يف األرسة 

الواحدة.
السن  صغريات  بالفتيات  خاصة  الرتفيهية  املدن  داخل  ألعاب  أو  أندية  إنشاء   .2
تتضمن ألعاب سيارات يتعلمن من خالهلا التحكم يف القيادة وأنظمة املرور، وكذلك 

يتعودن عىل كيفية الترصف أثناء الزحام.
من  النساء  تواجهه  ما  ملناقشة  األحياء  يف  دوري  بشكل  نسائية  عمل  ورش  عقد   .3
للجهات  احللول ورفعها  اقرتاح  أجل  أشهر، من  السيارة كل )6(  قيادة  حتديات يف 

املسؤولة، وذلك بالتنسيق مع مجعية مراكز األحياء. 
4. حتديد سن قيادة املرأة للسيارة بـ )22( سنة فأعىل وليس )18( سنة كام هو معمول 

به اآلن.
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المراجع

أواًل: المراجع العربية
1. الرازي، حممد بن أيب بكر، 1994م، خمتار الصحاح، ط7، القاهرة: دار املعارف. 

ط1،  املحيط،  القاموس  2009م،  الرساج  بن  يعقوب  بن  حممد  آبادي،  الفريوز   .2
بريوت: املكتبة العرصية. 

للسيارة،   املرأة  قيادة  متطلبات  بتحديد  يوّجه  الداخلية  وزير  نت،  العربية  موقع   .3
الثالثاء 26 حمرم 1439 هـ - 17 أكتوبر 2017م 

4. موقع قاموس املعاين اإللكرتوين مادة )قاد(.
السيارة:  بقيادة  للمرأة  السامح  »قرار  ندوة  )واس(،  السعودية  األنباء  وكالة   .5
هـ   1439 األول  ربيع   16 الرياض  اإلمام،  بجامعة  تنفيذه«  وآليات  انعكاساته 

املوافق 04 ديسمرب 2017م.

ثانًيا: المراجع اإللكترونية
http://cutt.us/1hcW2  .6
http://cutt.us/BlMTT  .7

https://www.spa.gov.sa/1694642  .8
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