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  الملخص

 والتعرف ، هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تعرض سائقي التاكسي بإربد إلذاعة األمن العام
، للحصول على المعلومات المرورية اً ها مصدرعلى التأثيرات التي تحدد مدى إعتماد سائقي التاكسي علي

ودراسة تأثير إختالف المتغيرات الديموجرافية لإلعتماد على إذاعة األمن العام في الحصول على المعلومات 
وتوصلت الدراسة إلى عدد من ، من سائقي التاكسي بمدينة إربد مفردة 200عينة الدراسة  وبلغت، المرورية

علي إذاعة األمن العام في الحصول علي  ونميع سائقي التاكسي محل الدراسة يعتمدأن ج: النتائج من أهمها
ً بين مدى . معلومات عن المشاكل و القضايا المرورية في األردن يوجد ارتباط طردي موجب دال إحصائيا

رية اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا المرو
 .ومستواهم التعليمي

  إعتماد :الكلمات المفتاحية

 Abstract 

The study aimed to identify the degree of exposure of the taxi drivers in Irbid 
to the public security Radio, and to identify the effects that determine the extent of 
taxi drivers' reliance on it as a source for obtaining traffic information and study the 
effect of the different demographic variables on relying on public security Radio in 
obtaining traffic information. Two hundred of the taxi drivers in the city of Irbid, and 
the study reached a number of results, the most important of which: that all taxi 
drivers of the study depend on the Public Security Radio to obtain information on the 
problems and traffic issues in Jordan. There is a statistically significant positive 
correlation between the extent to which taxi drivers rely on Public Security Radio to 
obtain information on traffic problems and issues and their educational level. 
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  :مقدمة

التي تواجه المجتمعات البشرية على مستوى  كالتالمشتلك  نبيالمشكالت المرورية من  أصبحت
إضافة إلى التطور الذي  ،زديادا سنويا في أعداد السكان والمركبات والسائقينبما فيها األردن الذي يشهد إ، العالم

  .تشهده المملكة في مختلف المجاالت

، ألف شخص يموتون سنويا في العالم 300وقد كشفت اإلحصاءات العالمية أن هناك ما يقدر بـ 
ضحايا حوادث المرور ويقدر أن ، ويصاب من عشرة إلى خمسة عشرة مليون شخص نتيجة لحوادث مرورية

وفي دول العالم النامي ومنها الدول العربية ، من مجموع أسرة المستشفيات في العالم% 10يشغلون على األقل 
أكاديمية نايف العربية (تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية بان حوادث المرور تعد سببا رئيسيا للوفيات 

  ). 5ص ، هـ1410، للعلوم األمنية

إذا ما قورن ، المسببة للحوادث المرورية عواملدراسات إلى أن العنصر اإلنساني من أهم الوتشير ال 
وقد أثبتت الدراسات والبحوث واإلحصاءات على . الطريق والمركبة: هذا العنصر بالعناصر األخرى وهي

مدينة الملك ( يمن حوادث المرور يرجع سببها إلى خطأ العنصر البشر% 80المستوى العالمي أن ما يزيد على 
حيث يعد اإلنسان أهم عناصر العالقة المرورية ألنه العنصر الذي  )20، ص 1992، عبد العزيز للعلوم والتقنية



 

، السيف( ويعلم أنه يستطيع تجنب نتائجها بسلوكيات سليمة وصحيحة، فهو الذي يدرك المشكلة) الفعل ( يتميز بـ 
مدينة ( عناصر المسببة لمشكلة المرور والحوادث الناتجة عنهاأيضا فاإلنسان هو أهم ال. )60ص ، هـ 1410

   .)20ص ، 1992، الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مما يدعو إلى أهمية إعداد برامج عامة للتوعية المرورية تهدف أساسا إلى تغيير العادات السلوكية  
وسائل المختلفة التي تساهم في تنمية المعرفة بالكان البد من اإلهتمام  ،الخاطئة ونشر الوعي المروري السليم

من خالل إمداده بالمعلومات الوافية والكافية عن التشريعات والقوانين ، المرورية لدى العنصر البشري
، والتعليمات المنظمة لحركة المرور وكافة المعلومات المتعلقة بالجوانب الخاصة بمشاكل وقضايا المرور

الطرق وبما يساعد في تفادي حجم زام بإتباع السلوكيات السليمة من جميع مستخدمي باإلضافة إلى ضرورة اإللت
  .)12ص ، 1999، العالم( الخسائر المتزايدة في األرواح والممتلكات

 اً مصدر إذاعة األمن العامبشكل عام و وسائل اإلعالممن هنا يتضح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه 
يقبل عليها مما يزيد من اإلعتماد المتزايد األردنية  بمدينة إربد :أن سائقي التاكسي ال سيما، للمعلومات المرورية

  . يها من قبل هؤالء السائقين كمصدر للمعلومات المروريةلع

  :مشكلة الدراسة

والتعرف على ، تكمن مشكلة الدراسة في تعرف درجة تعرض سائقي التاكسي بإربد إلذاعة األمن العام
للحصول على المعلومات  اً حدد مدى إعتماد سائقي التاكسي بإربد على إذاعة األمن العام مصدرالتأثيرات التي ت

  . بإعتبار ان اإلذاعة يمكن ان تلعب دورا هاما في التثقيف وفي تنمية المعرفة المرورية، المرورية

  :أهمية الدراسة

  :اإلعالمية وذلك بسبب بحاثتحظى هذه الدراسة على أهمية بين األ

ً صبحت المشكالت المرورية ـ سواء كان زحاما أو حوادثـ أ1 أو إختناقات ـ تمثل وبشكل كبير هاجسا  ا
 تستنزفوأصبحت واحدة من أهم المشكالت التي ، في المملكة األردنية الهاشمية وقلقا لكافة أفراد المجتمع

واإلقتراحات ووضعها موضع مما أصبح لزاما العمل على إيجاد الحلول ، الموارد المادية والطاقات البشرية
  .والتخفيف من آثارها السلبيةالتنفيذ للحد من هذه المشكالت أو على أقل تقدير معالجة أسبابها 

  .األردنالدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع خاصة على مستوى  قلةـ 2

  :أهداف الدراسة

  :ما يلي تهدف هذه الدراسة إلى

تاكسي بمدينة إربد على إذاعة األمن العام في إستقاء معلوماته عن ـ معرفة مدى إعتماد سائقي ال1
  .المشاكل المرورية

  .ـ معرفة مدى إرتكاب سائقي التاكسي بمدينة إربد للمخالفات المرورية2

  .ـ التعرف على مدى إرتكاب سائقي التاكسي بمدينة إربد للحوادث المرورية3

  .ائقي التاكسي بمدينة إربد بقواعد وآداب المرورـ رصد األسباب التي تؤدي إلى عدم إلتزام س4

ـ التوصل إلى نوعية المعلومات المرورية التي يعتمد عليها سائقي تاكسي مدينة إربد على إذاعة 5
  .من العام في الحصول عليهااأل

  .ـ معرفة مدى تأثير إذاعة األمن العام في سائقي التاكسي وتأثرهم بها6

  :تماد على وسائل اإلعالمنظرية اإلع :اإلطار النظري

كنظرية مناسبة إلختبار مدى إعتماد سائقي ، سوف يطبق الباحث نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم
  .للمعلومات المرورية اً التاكسي بمدينة إربد ــــ عينة الدراسة ـــــ في األردن على إذاعة األمن العام مصدر

م النموذج األول لنظرية اإلعتماد في إطار تأثيرات 1976 قدم ملفين ديفلير وساندرا بال روكيتش عام 
، على وسائل اإلعالم كمتغير مستقلتم توظيف مفهوم اإلعتماد ، ومنذ أن طرح هذا النموذج، وسائل اإلعالم

  .(Jack, 2009, pp 127- 131) وأصبح جزءا من اإلطار النظري للمشكالت البحثية

على المعلومات التي الم إلى أن أفراد الجمهور يعتمدون اإلعتماد على وسائل اإلع ظريةشير نتو
منهم في إشباع حاجاتهم وتحقيق رغباتهم وأهدافهم في إطار وجود تفاعالت تسير رغبة ، توفرها وسائل اإلعالم



 

فاألفراد مثل النظم اإلجتماعية ، ثم النظام اإلجتماعي، في إتجاهات ثالثة بين وسائل اإلعالم وأفراد الجمهور
ألن األفراد توجههم الهداف وبعض هذه األهداف تتطلب الوصول ، ئون عالقات إعتماد على وسائل اإلعالمينش

يعد إعتماد الجمهور على و ). 2008، مصطفى( إلى مصادر تسيطر عليها وسائل اإلعالم الجماهيرية 
حيث يهدف أفراد ، مع الحديثاألساسية والمميزة للمجت حدى السماتإالمعلومات التي تبثها إليه وسائل اإلتصال 

( الجمهور إلى الحصول على المعلومات والتأقلم مع العالم اإلجتماعي واإلسترخاء والهروب من توترات الحياة 
Sandara , 1992, pp240-245.(  

  

  

  

  :ويقوم مدخل اإلعتماد على وسائل اإلعالم على مجوعة من اإلفتراضات 

هي التي تحدد بصورة  هذه العالقة، والمجتمعوسائل اإلعالم  ـــــ وجود عالقة تبادلية ثالثية بين
  .مباشرة كثيرا من التأثيرات التي يمكن أن تحدثها وسائل اإلعالم في الناس وفي المجتمع

وكلما زاد إحتمال أن ، زاد إعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم، ـــــ كلما زادت الحاجة إلى المعلومات
زادت ، رحها وسائل اإلعالم أشكاال مختلفة من معارف الجمهور ومشاعره وسلوكياتهتغير المعلومات التي تط

  .حاجة المجتمع إلى تطور عالقات متبادلة مع وسائل اإلعالم

درجة إعتماد  إرتفعت، ــــ كلما زادت درجة مركزية المعلومات التي تطرح من قبل أي وسيلة إعالمية
  .الجمهور على تلك الوسيلة

إعتماد الجمهور على معلومات الوسائل اإلعالمية في المجتمعات التي تتطور فيها األنظمة ــــ يزداد 
  .باإلضافة إلى زيادة مستوى الصراع اإلجتماعي، المنتمية إليها هذه الوسائل

وفقا إلختالفاتهم في األهداف والمصالح ، ـــــ تختلف درجة إعتماد الجمهور على الوسائل اإلعالمية
  ).504، ص 2000، حسن(فردية والحاجات ال

من ، يرصد ديفلير وروكيتش مجموعة من اآلثار التي تنتج عن إعتماد األفراد على وسائل اإلعالمو
ترتيب ، تكوين اإلتجاهات، تجاوز مشكلة الغموض: تشمل: اآلثار المعرفيةــــ 1:خالل ثالث فئات رئيسية 

، والخوف والقلق، تتحدد في الفتور العاطفي: الوجدانية اآلثار ـــــ2.القيم، إتساع المعتقدات، أولويات اإلهتمام
، إبراهيم(والخمول التنشيط: فيتنحصر اآلثار السلوكية : اآلثار السلوكيةــــــ 3.واإلغتراب، والدعم المعنوي

2009 .(  

  :الدراسات السابقة

واقع "حول  )145،ص 2006، الطرابيشى والسيد( ) 2014(ــ دراسة مصطفى عوفي ونعيجة رضا 
  " دراسة ميدانية في مدينة أدرار: التربية المرورية

تناول فيها بالشرح والتحليل مفهوم التربية والدور الذي تلعبه التربية المرورية في التقليل من حوادث 
وتوصلت الدراسة إلى أن البرامج اإلذاعية والتليفزيونية لها إسهام كبير في نشر الوعي المروري من ، السير

  .الل حرصها على بث حصص مرورية وحصص تليفزيونية والمتمثلة في الدعاية واإلشهارخ

حوادث المرور في الوطن "حول)2014، عوفي ورضا() 2007(ــ دراسة عامر بن ناصر المطير 
  " العربي

تناول فيها توصيف الحادث المروري وشرح العوامل المؤدية إليه بالتطبيق على حوادث المرور في 
وتوصلت الدراسة إلى أن العنصر الحاكم في الحوادث المرورية ، حصاءات والبياناتإلالعربي مدعما باالوطن 

  . هو اإلنسان وذلك على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم

  "اآلثار اإلقتصادية للحوادث المرورية "حول) 2005، الخليوي()2005(ــ دراسة خالد الخليوي 

الدول واألسرة الحوادث المرورية وآثارها اإلقتصادية المختلفة على إقتصاديات  تناول فيها إقتصاديات 
هذه الحوادث لها آثار إقتصادية كبيرة وسلبية ومؤثرة في إقتصاديات الدول  لى أنوتوصلت الدراسة إ، واألفراد

معدالت الخطط وخاصة الدول النامية ومنها الدول العربية مما قدر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 
  .التنموية في هذه الدول



 

تقييم دور وسائل اإلعالم " حول ) 2005، المرسي() 2005(ــ دراسة دمحم محمود المرسي وآخرون 
  " في تنمية الوعي المروري للشباب السعودي من سكان مدينة جدة 

من خالل دراسة  تناول فيها بالشرح والتحليل دور وسائل اإلعالم السعودي في تنمية الوعي المروري
وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل ، ميدانية على عينة من الشباب السعودي وقادة المرورمن سكان مدينة جدة

اإلعالم تلعب دورا بارزا في تنمية الوعي المروري لدى الشباب السعودي ويأتي التليفزيون ثم الراديو ثم 
  .الصحف في مقدمة هذه الوسائل 

قواعد وآداب المرور والتحقيق في " حول ) 2003، عبد هللا() 2003(هللا  ــ دراسة أحمد رضا عبد
  "حوادث المرور

تناول فيها قواعد وآداب المرور وأهمية الوعي واإللتزام بها كما قدم تحليال للحوادث المرورية  
لمروية من أهمها وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من األسباب للحوادث ا، وأسبابها واآلثار الناتجة عنها

وسوء حال ، غياب الثقافة والوعي المروري لدى المارة والسائقين وعدم اإللتزام بالقواعد واآلداب المرورية
   .الطرق في مناطق عديدة

الناتجة عن حوادث  اآلثار"حول Trawen Anne. Marastea )2002 (( Anne 2002)دراسة ــ 
  " الطرق

، ناتجة عن حوادث الطرق من قتلى وجرحى وخسائر مادية فادحةتناولت الدراسة اآلثار الضخمة ال
وتوصلت الدراسة إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المسؤلة من ، وأسباب الحوادث في العديد من دول العالم

  .هيئات ومؤسسات حكومية ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني لمنع والحد من آثار الحوادث 

  :ت السابقةالتعليق على الدراسا

كما أن ، معظم الدراسات توصلت إلى بيانات هامة عن حوادث المرور في العديد من دول العالم
في حين ، وعن عوامل األمن والسالمة على الطريق، إهتم بالبحث في أسباب الحوادث ونوعياتهامعظمها أيضا 

ومات المرورية بإعتبار أن وسائل اإلعالم نجد ندرة في الدراسات التي تناولت العالقة بين وسائل اإلعالم والمعل
  .لها دور توعوي خاصة بالمعلومات المرورية

  :تساؤالت الدراسة

ـ ما مدى إعتماد سائقي التاكسي بمدينة إربد على إذاعة األمن العام في إستقاء معلوماته عن المشاكل 1
  المرورية ؟

  لمرورية ؟ـ ما مدى إرتكاب سائقي التاكسي بمدينة إربد للمخالفات ا2

  ـ ما مدى إرتكاب سائقي التاكسي للحوادث المرورية ؟3

  ـ ما أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم إلتزام سائقي التاكسي بقواعد وآداب المرور؟4

  ـ ما نوعية المعلومات المذاعة في إذاعة األمن العام التي إختاروها؟5

  على إذاعة األمن العام ؟ مهـ ما اآلثار المترتبة عند سائقي التاكسي نتيجة إعتماد6

  :فروض الدراسة

ـ توجد عالقة إرتباط دالة إحصائيا بين مدى إعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في  1
  .الحصول على معلومات عن المشاكل المرورية ومستواهم التعليمي

ذاعة األمن العام في ـ توجد عالقة إرتباط دالة إحصائيا بين مدى إعتماد سائقي التاكسي على إ2
  .الحصول على معلومات عن المشاكل المرورية ومدى إرتكابهم لمخالفات مرورية

ـ توجد عالقة إرتباط دالة إحصائيا بين مدى إعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في 3
  .الحصول على معلومات عن المشاكل المرورية ومدى إرتكابهم لحوادث مرورية

  :ةنوع الدراس

التي تستهدف تصوير  ) descriptive studies( تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية
وفي هذا السياق  ).131ص، 2006، حسين(وتحليل وتقويم خصائص ظاهرة معينة يغلب عليها صفة التحديد 



 

ات للمعلوم اً رتسعى الدراسة إلى وصف مدى إعتماد سائقي التاكسي بإربد على إذاعة األمن العام مصد
  .المرورية

  :منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المسح بالعينة على سائقي تاكسي إربد وذلك نظرا لصعوبة إجراء مسح شامل 
  .لكبر حجم العينة

  :أداة جمع البيانات

عينة مختارة ـ سائقي تاكسي مدينة إربد ـ عن طريق توجيه على إعتمدت الدراسة على اإلستبيان 
  .من األسئلة المحددة والمعدة مقدمامجموعة 

  : عينة الدراسة

. إربدفي مدينة مفردة  200قوامها  على عينةتم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة 
وشملت العينة المستويات العمرية والتعليمية المختلفة سعيا نحو التوصل إلى دراسة تأثير إختالف المتغيرات 

  .في الحصول على المعلومات المروريةعتماد على إذاعة األمن العام جرافية لإلديموال

  :صدق وثبات أداة الدراسة

عرضها على مجموعة من من خالل ) الصدق الظاهري ( من صدق اإلستمارة وصالحيتها تم التأكد
ت في ضوء وتم إجراء بعض التعديال، إلقرار ما إذا كانت تصلح لقياس الظاهرة محل الدراسة ) *( المحكمين 
مفردة ) 20(أما بالنسبة للثبات فقد تم إعادة تطبيق صحيفة اإلستقصاء على مجموعة من المبحوثين . مقترحاتهم

وهو معامل على درجة مقبولة لثبات صحيفة  .92وبلغ معامل الثبات الكلي ، بفاصل زمني قدره أسبوع
  . اإلستقصاء ويشير إلى صالحيتها للتطبيق

 :اسةنتائج العامة للدرال

  :اإلجابة على تساؤالت الدراسة: أوالً 

  :مدى ارتكاب سائقي التاكسي لمخالفات مرورية - 1

 )1( جدول رقم

  مدى ارتكاب سائقي التاكسي لمخالفات مروريةيوضح 

 % ك المخالفات

  28 56 لم يحدث

 21.5 43 مرة واحدة

 50.5 101 أكثر من مرة

 100 200 إجمالي

يرتكبوا أي  حوالي ربع العينة من سائقي التاكسي محل الدراسة لم يتبين من الجدول السابق أن 
مخالفات مرورية، في حين أن حوالي ثالثة أرباع العينة قد ارتكبوا مخالفات مرورية ما بين مرة واحدة وأكثر 
ً أن من ارتكبوا مخالفات مرورية ألكثر من مرة هم أكثر من ضعف من ارتبكوا  من مرة، كما يتضح أيضا

فات مرورية لمرة واحدة، وهذا يشير إلى أن النسبة األكبر هي لمن ارتكبوا مخالفات مرورية ألكثر من مرة مخال
  .مما يعني اعتيادهم على ارتكاب مثل هذه المخالفات

  :ـ العالقة بين مدى ارتكاب سائقي التاكسي للمخالفات المرورية ومستواهم التعليمي2 

  

  

  



 

  ) 2(جدول رقم 

  سائقي التاكسي لمخالفات مرورية وفقاً لمستواهم التعليمي مدى ارتكابيوضح 

  التعليم
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أقل من 
 المتوسط

متوسط 
 وفوق المتوسط

  
 جامعي

 إجمالي

 %%%ك
 ك

%

3 لم يحدث
1 

2
6.2 9 

2
6 

6
6.7 

5
6 

2
8 

2 مرة واحدة
4 

2
0.3 6 

2
2 3 

3
3.3 

4
3 

2
1.5 

أكثر من  
 مرة 

6
3 

5
3.5 8 

5
2 

1ـ
01 

5
0.5 

1 إجمالي
18 

1
00 3 

1
00 

1
00 

2
00 

1
00 

 )0.48= المعنوية( 0.050=معامل سبيرمان ر

ً للداللة اإلحصائية لمعامل سبيرمان ً بين مدى ارتكاب سائقي  وفقا فإنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا
). 0.48=وية المعن/0.050= ر معامل سبيرمان(التاكسي محل الدراسة لمخالفات مرورية ومستواهم التعليمي 

حيث يرى الباحث أن متغير التعليم هو متغير هام ومؤثر ولكن ما يضعف من أهميته وتأثيره على زيادة الوعي 
بعدم ارتكاب مخالفات مرورية هو عدم اشتمال العملية التعليمية في مراحلها المختلفة على بعض المناهج 

  .المبسطة التي تعرض لمعلومات عن المرور وقواعده

  :ى ارتكاب سائقي التاكسي لحوادث مروريةمد ـ3

 )3( جدول رقم

  يوضح مدى ارتكاب سائقي التاكسي لحوادث مرورية

 % ك الحوادث

 59.5 119 لم يحدث

 17.5 35 مرة واحدة

 23 46 أكثر من مرة

 100 200 إجمالي

سة ذكروا أنهم الجدول السابق إلى أن أكثر من ربع العينة من سائقي التاكسي محل الدرا يتبين من 
لم يرتكبوا أي حوادث مرورية، ويرى الباحث أن الحرص على عدم ارتكاب حوادث مرورية هو في حد 

وأن حوالي ثالث أرباع العينة من سائقي التاكسي محل . نيخرآذاته حرص على حياة السائق وأسرته و
ادث مرورية ألكثر من مرة الدراسة قد ارتكبوا حوادث مرورية،والنسبة األكبر بينهم لمن ارتكبوا حو

  .وبنسبة أقل لمن ارتكبوا حوادث مرورية مرة واحدة

حيث يرى الباحث أن مشكلة حوادث المرور ليست مشكلة محلية تعاني منها دولة دون أخرى ، ولكنها 
على مشكلة عالمية تعاني منها دول العالم جميعها، على خالف بينها في نسبة الحوادث، وفي تداعياتها السلبية 

  .المجتمع



 

  :ـ العالقة بين مدى ارتكاب سائقي التاكسي للحوادث المرورية ومستواهم التعليمي4

 )4(جدول رقم 

ً يوضح    لمستواهم التعليمي مدى ارتكاب سائقي التاكسي لحوادث مرورية وفقا
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  )0.134= المعنوية( 0.104 =معامل سبيرمان ر

 باط دال إحصائياً بين مدى فإنه ال يوجد ارت وفقاً للداللة اإلحصائية لمعامل سبيرمان
 =معامل سبيرمان ر(ارتكاب سائقي التاكسي محل الدراسة لمخالفات مرورية ومستواهم التعليمي 

يشير الباحث هنا إلى عدم اشتمال المناهج الدراسية في المراحل ). 0.134= المعنوية( 0.104
التعليمية المختلفة على معلومات أولية مبسطة عن المرور وقواعده وآدابه واألزمات والحوادث 
المرورية وآثارها، وخلو المناهج التعليمية من هذه الجوانب إال فيما ندر، مما يدعو إلى أهمية 

هذا الجانب التعليمي الهام باشتمال المناهج والمقررات الدراسية في المراحل االلتفات إلى 
 .التعليمية على ما يدعم المعرفة والوعي المروري

  :ـ أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم التزام سائقي التاكسي بقواعد وآداب المرور5

  

  

 

 )5( جدول رقم

  ي التاكسي بقواعد وآداب المروريوضح أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم التزام سائق 

 % ك السبب

 60.5 121 .الالمباالة واالستهتار.1

 48.5 97 .وجود واسطة تنهي المخالفة.2

 41 82 .اإلحساس بأن الكل يخالف.3

 31.5 63 .المخدرات.4



 

 14.5 29 .عدم الوعي بقواعد وآداب المرور.5

التاكسي محل الدراسة لعدم  وة التي ذكرها سائقالجدول السابق إلى أن من األسباب الهام يتبين من 
حيث جاءت في المرتبة األولى تليها "الالمباالة واالستهتار"التزامهم بشكل عام بقواعد وآداب المرور هو 

وجود واسطة تنهي المخالفة تليها اإلحساس بأن الكل يخالف تليها المخدرات وأخيرا عدم الوعي بقواعد 
  .وآداب المرور

عتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل ـ مدى ا6
  :والقضايا المرورية

 )6(جدول رقم 

يوضح مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن 
  المشاكل والقضايا المرورية

 % ك مدى االعتماد

 52 104 دائماً 

 48 96 أحياناً 

 -  -  ال 

 100 200 إجمالي

الجدول السابق أن جميع سائقي التاكسي محل الدراسة يعتمد علي إذاعة األمن العام في  يتبين من 
و أن اعتماد سائقي التاكسي علي . الحصول علي معلومات عن المشاكل و القضايا المرورية في األردن

وان باقي مفردات العينة يعتمدون ، العينة محل الدراسةإذاعة األمن العام بشكل دائم يمثل النسبة األكبر من 
حيث يري الباحث أن سائقي التاكسي يتعرضون بشكل ). أحيانا(أيضا علي إذاعة األمن العام ولكن غير دائم 

  .شبه يومي إلذاعة األمن العام من خالل ساعات عملهم الطويلة التي يستمعون إلى الراديو في السيارة

  :ات المذاعة عن المرور في إذاعة األمن العام نوعية المعلوم ـ7

 )7(جدول رقم 

  يوضح نوعية المعلومات المذاعة في إذاعة األمن العام

  الوسيلة

  

 المعلومات

 إذاعة األمن العام

 % ك

أخبار عن الحوادث 
 المرورية

68 34 

 48.5 97 إعالنات توعية

معلومات حول أزمة 
 المرور

53 26.5 

 والسابق إلى أن نوعية المعلومات المذاعة في إذاعة األمن العام كما يراها سائق الجدول يتبين من 
األخبار المختلفة عن الحوادث المرورية، اإلعالنات : التاكسي محل الدراسة تتركز في فئات ثالث وهي

وحازت إعالنات التوعية . الخاصة بالتوعية المرورية، عرض معلومات متنوعة حول األزمة المرورية



 

حول أزمة  على المرتبة األولى تليها األخبار المختلفة عن الحوادث المرورية وأخيرا جاءت معلومات
  .المرور في الترتيب األخير

  : ـ أهم السلوكيات المرورية التي أكدت عليها إذاعة األمن العام8

 )8(جدول رقم 

  يوضح أهم السلوكيات المرورية التي أكدت عليها إذاعة األمن العام

 % ك سلوكال

15 ربط حزام اآلمان
2 

76 

13 عدم التحدث بالجوال أثناء القيادة
9 

69.
5 

.38 77 عدم القيادة بسرعة كبيرة
5 

 28 56 عدم قطع اإلشارة الضوئية

.23 47 االلتزام بقواعد وآداب المرور بشكل عام
5 

رسائل اإلعالمية في الجدول السابق أن أهم السلوكيات المرورية التي أكدت عليها ال يتبين من 
، إذاعة األمن العام هو ربط حزام األمان حيث جاء في المرتبة األولى يليه عدم التحدث بالجوال أثناء القيادة

ثم عدم القيادة بسرعة كبيرة ثم عدم قطع اإلشارة الضوئية أو إشارة المرور، وأخيرا أهمية االلتزام بقواعد 
  .وآداب المرور

  :ين أداء إذاعة األمن العام في تنمية المعرفة المروريةـ مقترحات تطوير وتحس9

 )9(جدول رقم 

  مقترحات تطوير وتحسين إذاعة األمن العام في تنمية الوعي المرورييوضح 

 % ك المقترحات

16 تغطية إعالمية موسعة لحالة المرور والمناطق المزدحمة
6 

8
3 

13 أهمية وجود تغطية وبرامج متخصصة عن المرور
2 

6
6 

12 االهتمام بتغطية يومية ثابتة ومنتظمة عن المرور
1 

6
0.5 

11 زيادة حمالت وسائل اإلعالم للتوعية المرورية
8 

5
9 

3 66 زيادة إعالنات التوعية في اإلذاعة بصفة خاصة
3 

1 31 المناقشة المستمرة لقواعد وآداب المرور



 

5.5 

 8 16 عرض أعمال درامية تزيد من الوعي المروري

يانات الجدول السابق إلى مقترحات سائقي التاكسي لتطوير وتحسين أداء إذاعة األمن العام تشير ب 
في " تغطية إعالمية موسعة لحالة المرور والمناطق المزدحمة"في تنمية المعرفة المرورية حيث جاءت 

طية يومية ثابتة االهتمام بتغ" ثم " أهمية وجود تغطية وبرامج متخصصة عن المرور "المرتبة األولى تليها 
زيادة إعالنات التوعية في " ثم " يادة حمالت وسائل اإلعالم للتوعية المروريةز"ثم" ومنتظمة عن المرور
عرض أعمال "وأخيرا جاء اإلقتراح " المناقشة المستمرة لقواعد وآداب المرور" ثم " اإلذاعة بصفة خاصة

ذه المقترحات تعبر عما يرونه ويتعاملون معه ويرى الباحث أن كل ه". درامية تزيد من الوعي المروري
بصفة يومية من أحوال وأزمات مرورية سيئة تدعو إلى مزيد من االهتمام بحمالت وجهود التوعية 

وتمثل مجموعة المقترحات في غالبيتها محصلة نهائية لالعتماد على إذاعة األمن العام في ، المرورية
  .يا المروريةالحصول على معلومات عن المشاكل والقضا

  اختبار فروض الدراسة: ثانياً 

 توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين مدى اعتماد سائقي التاكسي : الفرض األول
 :على إذاعة األمن العام في الحصول على المعلومات المرورية ومستواهم التعليمي

  

  

 )10(جدول رقم 

األمن العام ومستواهم  العالقة بين مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعةيوضح 
  التعليمي
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  )0.0= المعنوية( 0.485 =يرمان رمعامل سب

 للداللة اإلحصائية لمعامل سبيرمان ً ً بين  وفقا فإنه يوجد ارتباط طردي موجب دال إحصائيا
مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا 

، مما يعني أن من يعتمدون )0.0= معنويةال/ 0.485 =معامل سبيرمان ر(المرورية ومستواهم التعليمي
ذاعة األمن إعلى إذاعة األمن العام بشكل أكبر هم من ذوي التعليم األعلى، وأن من يعتمدون بشكل أقل على 

 .العام هم األقل في المستوى التعليمي، مما يعني صحة هذا الفرض



 

 بين مدى اعتماد : الفرض الثاني ً سائقي التاكسي على توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا
إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا المرورية ومدى ارتكابهم لمخالفات 

 :مرورية

 )11(جدول رقم 

العالقة بين مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام ومدى ارتكابهم يوضح 
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  )0.003= المعنوية( 0.21-  =معامل سبيرمان ر

 للداللة اإلحصائية ً ً بين  لمعامل سبيرمان وفقا فإنه يوجد ارتباط سالب دال إحصائيا
مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا 

، مما )0.003= المعنوية/ 0.21-  =معامل سبيرمان ر(المرورية ومدى ارتكابهم المخالفات المرورية 
إذاعة األمن العام بشكل أكبر يقل معدل ارتكابهم للمخالفات المرورية، يعني أن من يعتمدون على 

 .والعكس صحيح، مما يعني صحة هذا الفرض

 توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين مدى اعتماد سائقي التاكسي : الفرض الثالث
ارتكابهم على إذاعة األمن العام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا المرورية ومدى 

 :لحوادث مرورية

  )12(جدول رقم 

العالقة بين مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام ومدى ارتكابهم يوضح 
  حوادث مرورية

مدى ارتكاب 
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مدى 
 االعتماد

مرة  لم يحدث
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 أكثر من مرة

 إجمالي

 %%%ك
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%

- - - - - -  ال

327794 أحياناً 
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  )0.0= المعنوية( 0.347-  =معامل سبيرمان ر

 للداللة اإلحصائية لمعامل سبيرمان ً ً بين  وفقا فإنه يوجد ارتباط سالب دال إحصائيا
لعام في الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا مدى اعتماد سائقي التاكسي على ذاعة األمن ا
، مما )0.0= المعنوية/ 0.347-  =معامل سبيرمان ر( المرورية ومدى ارتكابهم لحوادث المرورية 

يعني أن من يعتمدون على إذاعة األمن العام بشكل أكبر يقل معدل ارتكابهم للحوادث المرورية، 
 .والعكس صحيح، مما يعني صحة هذا الفرض

  

 

  :الخالصة

في ) مفردة 200(بيانات نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من سائقي التاكسي  من خالل 
 :يمكن إيجاز أهم النتائج على الوجه التالي، مدينة إربد باألردن

 يرتكبوا أي مخالفات مرورية، في حين أن ــ أن حوالي ربع العينة من سائقي التاكسي محل الدراسة لم
  .حوالي ثالثة أرباع العينة قد ارتكبوا مخالفات مرورية ما بين مرة واحدة وأكثر من مرة

ً بين مدى ارتكاب سائقي التاكسي محل الدراسة لمخالفات مرورية  ــ ال يوجد ارتباط دال إحصائيا
  ).0.48=المعنوية /0.050= ر معامل سبيرمان(ومستواهم التعليمي 

ن سائقي التاكسي محل الدراسة ذكروا أنهم لم يرتكبوا أي حوادث مرورية، ــ أن أكثر من ربع العينة م
  .وأن حوالي ثالث أرباع العينة من سائقي التاكسي محل الدراسة قد ارتكبوا حوادث مرورية

ً بين مدى ارتكاب سائقي التاكسي محل الدراسة لمخالفات مرورية  ــ ال يوجد ارتباط دال إحصائيا
  ) . 0.134= المعنوية( 0.104 =معامل سبيرمان ر(ومستواهم التعليمي 

التاكسي محل الدراسة لعدم التزامهم بشكل عام بقواعد  وــ أن من األسباب الهامة التي ذكرها سائق
 .حيث جاءت في المرتبة األولى تليها وجود واسطة تنهي المخالفة"الالمباالة واالستهتار"وآداب المرور هو 

ي محل الدراسة يعتمد علي إذاعة األمن العام في الحصول علي معلومات عن ــ أن جميع سائقي التاكس
وأن اعتماد سائقي التاكسي علي إذاعة األمن العام بشكل دائم يمثل :و القضايا المرورية في األردن :المشاكل

  .النسبة األكبر من العينة محل الدراسة

سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في  ــ يوجد ارتباط طردي موجب دال إحصائياً بين مدى اعتماد
 0.485 =معامل سبيرمان ر( الحصول على معلومات عن المشاكل والقضايا المرورية ومستواهم التعليمي

  ). 0.0= المعنوية/

ــ يوجد ارتباط سالب دال إحصائياً بين مدى اعتماد سائقي التاكسي على إذاعة األمن العام في الحصول 
-  =معامل سبيرمان ر(المشاكل والقضايا المرورية ومدى ارتكابهم المخالفات المرورية  على معلومات عن

  ).0.003= المعنوية/ 0.21

ــ يوجد ارتباط سالب دال إحصائياً بين مدى اعتماد سائقي التاكسي على ذاعة األمن العام في الحصول 
-  =معامل سبيرمان ر( ث المرورية على معلومات عن المشاكل والقضايا المرورية ومدى ارتكابهم لحواد

  ). 0.0= المعنوية/ 0.347
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