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ABSTRACT 
This research aims to study how to provide and manage car parking at King Saud University 
by reviewing the basic principles of management, analysis of the current status of land use, 
attitudes, the volume of traffic, the characteristics of the campus university, and the need to 
provide parking management within the university city. It also describes the estimate supply 
and demand situations through field surveys that have been done for this study and take 
advantage of previous studies have been carried out in this field, where they were positioning 
quality, type and available from places stand in all of them have been identified demand for 
parking in terms of number of vehicles in each parking and the duration of stand compared to 
the absorptive capacity of the demand size. This research also reviews the critical issues 
facing the current situation of the parking and in the future, where demand is expected to 
expand the uses of land and the establishment of a number of future facilities. The study 
concludes in addressing the current situation of the parking and work to improve it through a 
number of policies which include the importance of providing the required number of parking 
for each new facilities and the provision of access to parking and improve communication 
between the plazas and buildings parking with the need to identify the parking to be used by 
specific groups and improve the design of plazas and provide a safe and comfortable 
pedestrian corridors. It also recommends research to follow policies designed to reduce the 
demand for attitudes and distributed geographically so can be used by other modes of 
transport such as public transport or walking and the use of intelligent transport systems that 
contribute to make the most of the parking lots available with enforcement of traffic 
violations for the misuse of parking and punish violators. 
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 الملخص

 األساسیة المواقف بجامعة الملك سعود وذلك باستعراض المبادئ وإدارة دراسة كیفیة توفیر وتشغیل ىإلیھدف ھذا البحث 
 والمواقف وحجم الحركة المروریة وخصائصھا بالمدینة األراضيإلدارة المواقف وتحلیل الوضع الراھن لالستخدامات 

كما توضح الدراسة تقدیر العرض والطلب على . یة مواقف السیارات ضمن المدینة الجامعوإدارةالجامعیة وضرورة توفیر 
 تم القیام بھا في ھذا  المیدانیة التي تم عملھا لھذه الدراسة واالستفادة من دراسات سابقةالمسوحالمواقف وذلك من خالل 

ى المواقف  الوقوف في كل منھا كما تم تحدید الطلب علأماكنالمجال، حیث تم تحدید مواقع ونوعیة المواقف والمتوفر من 
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كما یستعرض .  ومقارنة الطاقة االستیعابیة للمواقف مع حجم الطلبمن حیث عدد المركبات في كل موقف ومدة الوقوف
البحث القضایا الحرجة التي یواجھھا الوضع الحالي للمواقف ووضعھا في المستقبل من حیث الطلب المتوقع بناء على 

ویخلص البحث في معالجة الوضع الحالي للمواقف . ن المنشآت المستقبلیة وقیام عدد ماألراضيالتوسع في استخدامات 
 توفیر العدد المطلوب من المواقف لكل المنشآت أھمیةًوالعمل على تحسینھ من خالل عددا من السیاسات والتي تشمل 

ع ضرورة تحدید  المواقف وتحسین سبل االتصال بین ساحات ومباني المواقف مإلى الوصول إمكانیةالجدیدة وتوفیر 
كما .  ومریحةأمنھمواقف الستخدامھا من قبل مجموعات محددة وتحسین تصمیم ساحات المواقف وتوفیر ممرات مشاة 

ًوتوزیعھا جغرافیا حتى یمكن استخدامھا من خالل وصي البحث بإتباع سیاسات عامة تھدف للحد من الطلب على المواقف ی
 النقل الذكي التي تساھم في االستفادة القصوى من المواقف أنئمة واستخدام  المشيأو كالنقل العام أخرىوسائط نقل 

   .المتوفرة مع تطبیق المخالفات لالستخدام الخاطئ للمواقف ومعاقبة المخالفین
  
  إدارةتشغیل، مواقف السیارات، جامعة، المدن الجامعیة، الحركة المروریة، : مفتاحیةالكلمات ال
  

   مقدمة
ت كلیة العلوم، وبعد ذلك توالى ئأنشم وقد بدأت نشاطھا بافتتاح كلیة اآلداب، ثم ١٩٥٧عام في ك سعود ت جامعة الملأنشئ

 طالبھا عدد الجامعة بالنمو والتوسع حتى وصل  واستمرتوعشرین كلیةإنشاء الكلیات في الجامعة حتى وصلت إلى إحدى 
. )٢٠١٩التعلیم الجامعي، ( إداريموظف  ١٥٥١٩و  و عضو ھیئة تدریس٧٦١٢  وًا وطالبة طالبألف ٦٤٣٥٤ إلى

 وزیادة عدد المواقف ،ومازال التخطیط مستمر لتوسعة المدینة الجامعیة مما یتطلب العمل على انسیابیة الحركة المروریة
 ازدحام شبكة الطرق والمواقف إلى ما یؤديم الخاصة، مركباتھمحیث یعتمد معظم مرتادي الجامعة في تحركاتھم على 

  .ینة الجامعیةبالمد
 النمو الحضري الذي یشھده العالم منذ نھایة القرن التاسع عشر في ظل ًا متزایدًاتجد اھتمامالسیارات مواقف  بدأت قدل

 رحالت التسوق : على المركبة الخاصة بین مختلف أنشطة المدینة الحضریة، مثلاالعتمادخاصة في المدن التي یتزاید فیھا 
 النقل داخل أنظمةدراسات تطویر قد اثبتت ھذا، و.  والخاصةاالجتماعیةت ذات االغراض والعمل والتعلیم والرحال

  توفیر العدد الكافي من المواقف لكل المركبات الخاصةیكون من خالل ،األنظمة ھذه ن ضمان فعالیةأ ،التجمعات الحضریة
 االعتماد على المركبة الخاصة أصبح أن دراسات تخطیط وتشغیل عناصر النقلكما اثبتت .  لكل منشأة حضریةالمتوقعة
 متوسط أنففي الوالیات المتحدة األمریكیة تبین . ًقتصادیا اًزدھاراتمعات التي تشھد ا في كثیر من المجازدیادوفي ، ًشائعا

ملك أما فیما یتعلق بجامعة ال، )Box, 1992 ( راكب١.٤ عشرة من الجامعات یقدر بحوالي إلىعدد ركاب المركبة بالنسبة 
ھیئة التدریس والعاملین یستخدمون المركبة الخاصة أعضاء من % ٩١من الطالب و% ٨٣ أنینت الدراسات بسعود فقد 

 عدد أن  كذلك، كما بینت الدراسة)٢٠٠٩تحدیث المخطط العام للمدینة الجامعیة، (جامعة ال وإلىللقیام برحالتھم من 
لقیام بھا بواسطة من ھیئة التدریس والعاملین با% ٨٦ رحلة یقوم فأل ١١١ من أكثر یبلغ في الیوم الداخلیةالرحالت 

 یقطعھا الطالب الداخلیة معظم الرحالت أنمما یعني فقط، % ٢٢ للطالب في حین بلغت ھذه النسبة المركبة الخاصة،
دمین في بیئة  عدم توفر أماكن وقوف السیارات للمستخنإ . بین المواقف والكلیات والعكسمثل الرحالت وذلك ،بالمشي

  حیث).(Adewumi; et. 2014الجامعیة  التخطیط والمرور في المدن لمسئولي یعتبر مصدر قلق كبیر المدینة الجامعیة
 ضمن البیئة الجامعیة  الحركة المروریةعلىساسي مناسب لوقوف السیارات یؤثر بشكل أ في عدم إیجاد مكان القضیة أن

 ھیئة التدریس والموظفین وعدد أعضاءبب الطلب المتزاید على المواقف من قبل  وذلك بس،عن موقع الجامعةبغض النظر 
 الحركة والمرور في الجامعات ماكن وقوف السیارات یزید من مشكالتكبیر من الطالب، وبالتالي فإن النقص في أ

Batabyal & Nijkamp, 2010).( 
  

  أھداف الدراسة
 أن بالمدینة الجامعیة، حیث أنھ وبالرغم من المواقف وإدارةوفیر وتشغیل یھتم ھذا البحث بصورة أساسیة بدراسة كیفیة ت

 تعاني من  المدینة الجامعیةوإدارةنھ مازالت كثیر من كلیات إال أ موقف،  ألف٢٥لمتوفرة یقدر بأكثر من عدد المواقف ا
 أن إلىة، حیث تشیر الدراسات  عدد ھذه المواقف مرشح للزیادأن واستخدام المواقف، وبما إیجاد في عددا من المشاكل

مما یستوجب دراسة توفیر وتشغیل ھذا العدد الكبیر من  م،٢٠٢٧ بحلول عام ألف ٥٤العدد المطلوب سوف یبلغ حوالي 
  : كما یلي األھداف الرئیسیة لھذه الدراسةإبرازیمكن و .المواقف

عدم وجود من  توفر من المواقف یعاني أماالعدد الم أن، حیث من الواضح تحسین وضع المواقف في المدینة الجامعیة
 ضعف في أو بسلبیات في التصمیم أو تتعلق بالتوزیع الجغرافي، لمشكالت سوء االستخدام وذلك نسبة أوالعدد الكافي 

 المستخدمة للمواقف الفئاتكما یجب االھتمام بمتطلبات مختلف . النظامي لالستخدام غیر نتیجة أو إلیھا الوصول إمكانیة
  .ھیئة التدریس، والعاملین والزوار، ومواقف حافالت النقل العامأعضاء  الطالب، ومثل
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، مناقشة تجربة الجامعة في توفیر المواقف وذلك ابتداء من قرار تخصیص  إلدارة المواقفالمبادئ األساسیةاستعراض 
تشغیلھا وتقویم التجربة وتقدیم  ومواقعھا ومن ثم تصمیم المواقف بمختلف أنواعھا، وكذلك كیفیة إدارتھا واألراضي

  .مقترحات لتحسینھا
 تھتم الجامعة بتطبیق تقنیات متطورة إلدارة وتشغیل أن، من المھم  وتشغیل المواقفإدارةاستعراض مستجدات تقنیة 

من  رائد یضم نخبة من قیادات الحاضر والمستقبل ومجتمع مستنیر یمكنھ المواقف خاصة وان مجتمع الجامعة یعتبر مجتمع
 مختلف مناطق علىاستخدام ھذه التقنیات واالستفادة منھا مما یجعل منھ مجتمع طلیعي في تقدیم تجربة ناجحة یمكن تطبیقھا 

 الفعالة للمواقف في تحسین منظومة اإلدارةتحسین نظام النقل بصورة عامھ، حیث تساھم كما تسھم في  .مدینة الریاض
لحركة المروریة والزیادة في الطاقة االستیعابیة لمختلف عناصر شبكة الطرق  انسیابیة اتحسینالنقل، وذلك من خالل 

  . زیادة السالمة المروریة ودعم نظام النقل العامإلىبالمدینة الجامعیة، كما ستؤدي 
 المواقف من خالل اختیار مواقعھا إدارة یؤدي تحسین أن، من المتوقع تحسین الوضع البیئي في المدینة الجامعیة

فادة منھا في الساحات المخصصة حالیا لیتم اإل زیادة كفاءة استخدامھا ومن ثم یتم توفیر جزء من إلىوتشغیلھا مھا وتصمی
 عن المواقف، وھذا بدوره یؤدي تبحثزیادة المناطق المفتوحة والخضراء، كما سیتم تقلیل االنبعاثات من المركبات التي 

  . تحسین البیئة في المدینة الجامعیةإلى
  
  صائص استخدامھاخوالسیارات مواقف میة ھأ

ً معظم السائقین یقضوا وقتا كبیرا من رحالتھم في البحث عن موقف أنإلى  الدراسات أشارت  ;Weinberger)لمركباتھم ً
et. , 2017). وسائط أنحیث وربطھا بوسائط النقل،  حضریةھمیة توفر المواقف في التجمعات الأ إلى اإلشارةتمت  كما 

 Maršanić)  المركبة وحرم الطریق والمحطة النھائیة: وھي؛ة لضمان تشغیل فعال ثالثة عناصر رئیسإلىتاج النقل تح
and Mrnjavac, 2015) ھة صعوبة  محطتھا النھائیة تتناقص فائدتھا بصورة كبیرة عند مواجإلى، وعندما تصل المركبة

رافق المواقف بصورة  یشتمل على توفیر مأنًعاال یجب ظام النقل بالمركبات فوحتى یكون ن.  تأخیر في ایجاد موقفأو
ماكن التحمیل والتنزیل للحافالت ل توفیر مواقف للمركبات الخاصة وأویشك.  التي تولد الرحالتاألماكنكافیة لكل 

  . )Shunk, 1990( ًوالشاحنات تحدیا لمعظم التجمعات الحضریة
 تم القیام بھا لعدد من التجمعات بناء على نتائج مسوح) McShane; et., 2011 (اخرون وMcShaneلقد وضح كل من 

 على نھ كلما كبر حجم التجمع كلما ارتفع الطلبوحتى ملیون شخص أف مرتادیھا بین عشرة آالالحضریة یتراوح عدد 
طول بین على استعداد لتحمل المشي لمسافة أ المواقف امستخدمو أن المسوح ھذه أثبتتكما . المواقف خاصة لرحالت العمل

 . موقف ومقصد الرحلة النھائيال
وتحتوي .  الموجودة بھذه الجامعاتاألنشطةترتبط بالكلیات المختلفة و خصائص المواقف للجامعات والمدن الجامعیة أن

؛ والتي تكون مخصصة للطالب والموظفین والزوار وغیرھم، مختلف من مواقف السیاراتالجامعات الكبیرة على عدد 
 إلىوھذه العملیة تؤدي .  الكثیر من الوقت للعثور على موقف مناسب زوار ومنتسبي الجامعةراسي یصرفوفي كل یوم د

  ;Zhanlin( خلق ازدحام واختناقات مروریة إلى من الطاقة إضافة ًھدر الوقت في الحصول على موقف واستھالك مزیدا
et., 2014.(وتعتبر المدینة الجامعیة مكانا جامعا لكل من الط ً الب والزوار والعاملین وفي كثیر من األحیان یكون سكانھا ً

ة والثقافیة والریاضیة التدریبیالتعلیمیة و األنشطة الجامعات مناسبات مختلفة مثل كما تقیم كثیر من. من الطالب والعاملین
إما بالمشي أو استخدام  السیارات، فالرحالت الداخلیة لمرتادي المدینة الجامعیة تتم واقف الطلب على متزید من والتي

مستعملي المركبة الخاصة خاصة في المناسبات مما یزید  نسبة ً كثیراترتفعوقد المركبة الخاصة أو حافالت النقل الترددي 
   .الضغط على األماكن المخصصة لوقوف السیارات

  
  الوضع الحالي لمنطقة الدراسة

 وفي المستقبل، وكذلك الوضع ً حالیااألراضية واستخدامات  حیث موقع الجامع للوضع الحالي منتوضیحیتم فیما یلي  
شبكة  على إدخالھا والتحسینات المتوقع اإلضافاتوكذلك الحالي لشبكة الطرق بمختلف عناصرھا وحجم الحركة المروریة، 

  . الطرق
  

  موقع المدینة الجامعیة
، ویحدھا من الغرب  فدان٢٢٢٤ حوالي  مربعم كل٩ في شمال غرب وسط مدینة الریاض على مساحةتقع المدینة الجامعیة 

كما یحد المدینة . ة في مدینة الریاضكالھما من الطرق الرئیس وعبد هللاطریق الملك خالد ومن الجنوب طریق الملك 
ع ق المدینة الجامعیة تأنكما . عبد العزیز بن ثنیان من الشمال األمیر من الشرق وطریق األول تركي األمیرالجامعیة طریق 

، الحي الدبلوماسي، و الماليعبد هللامركز الملك  :ة ذات الجذب المروري العالي والتي منھابالقرب من بعض المواقع الرئیس
  . التجاریة والمكتبیةاالستخدامات ذات األدوار التجاري والذي تقع علیھ معظم األبراج والبنایات عالیة عصبشریط الو
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  لریاضموقع الجامعة في مدینة ا) ١(شكل 

  األراضياستخدامات 
 ٢١ إلىعیة  المخطط لھ في المستقبل فإنھ یمكن تقسیم المدینة الجامأو سواء الوضع الراھن األراضيعند تحدید استخدامات 

  :)٢(  كما ھو موضح بالشكل،منطقة

  

  مناطق المدینة الجامعیة) ٢( شكل
  ١٢ص ) ٢٠١٢( دوى دراسة الج-نظام النقل الداخلي بجامعة الملك سعود : المصدر

 حدود المناطق
 المنطقةرقم 
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حیث ) ١( نة الجامعیة كما في الجدول المستقبلیة للمدیأو سواء الحالیة لألراضيویمكن توضیح االستعماالت الرئیسیة 
  . ثابت في كثیر من المناطق حالیا وفي المستقبلكاستخدامیتضح وجود المواقف 

   في المدینة الجامعیةاألراضياستعماالت ) ١(جدول 

  لألراضياالستعمال المستقبلي   لألراضيال الحالي االستعم  المنطقة
 وتشمل المناطق األكادیميمنطقة الممر 

  ٢ و ١الفرعیة 
 األكادیميالممر  - 
  سلطان الثقافياألمیرمركز  - 
 المطعم الرئیسي - 
 الجامع الكبیر - 
 استخدامات تجاریة - 
   مبنى للكلیات١٣ - 

   للعمادات المساندة اإلغراضمبنى متعدد  - 
  بمبنى التحاد الطال - 

    ساحة مسطحة للمواقف -   ٣المنطقة الفرعیة 
 العصب المركزي -   ٤المنطقة الفرعیة 

 مساحات خالیة - 
  لیاتك - 

 األكادیمیةتوسعة البحوث  - 
مرافق طبیة ومراكز (االمتداد الشمالي للمدینة الطبیة  - 

  )أبحاث
   ٥المنطقة الفرعیة 
  المدینة الریاضیة

 مبنى كلیة التربیة البدنیة - 
 اضیةمرافق المدینة الری - 
 مواقف سطحیة - 
  مساحات خالیة - 

  األدوارمتعدد سیارات مبنى لمواقف  - 

  ٦المنطقة الفرعیة 
  سكن الطالب

 السكن الحالي للطالب - 
  مدارس/ ت مدنیة منشآ - 

 سكن الطالب الجدید - 
  السكن الجدید ألعضاء ھیئة التدریس - 

    منطقة خالیة -   ٧المنطقة الفرعیة 
  ھیئة التدریسأعضاءج لسكن فلل وابرا -   مجمع مدارس  -   ٨المنطقة الفرعیة 

   ھیئة التدریسأعضاءنادي  - 
 ھیئة أعضاءفلل لسكن  -   ٩المنطقة الفرعیة 

  التدریس
  

   ١١ و ١٠المنطقة الفرعیة 
  المدینة الطبیة

 المستشفى - 
 العیادات الخارجیة - 
 المركزةمبنى العنایة  - 
 مبنى مركز القلب - 
 مبنى مركز طب االسرة - 
 المطبخ المركزي - 
   كلیات٤ - 

  الطبتوسعة كلیة - 
 توسعة عیادات االسنان - 
   الجامعيتوسعة مستشفى الملك خالد - 

  ١٢المنطقة الفرعیة 
  اوقاف الجامعة

 مركز تجاري لبیع التجزئة -   
  مباني لالستخدام المكتبي٤ - 
 فندق - 
 اجنحة فندقیة سكنیة - 
  مبنى طبي - 

المبنى الرئیسي لمركز  -   ١٣المنطقة الفرعیة 
 الخدمات

 مستودعات - 
   الجامعةمطابع - 

  

   ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤قة الفرعیة المنط
  وادي الریاض للتقنیة

مجموعة من المراكز البحثیة المتخصصة والمعامل تضم  -   
باقي الخدمات المساندة من مكاتب وسكن ومركز تجاري 

  . وصحي وفندق ومساجد ومواقف
  ١٩ و ١٨المناطق الفرعیة 

  المدینة الجامعیة للطالبات
یاضیة ومكتبة ومطعم ومرافق ر" كلیات"مرافق تعلیمیة  -   

 ھیئة التدریس ومواقف للمركبات الخاصة ألعضاءوسكن 
  .والحافالت

  ٢٠المنطقة الفرعیة 
  كلیة السنة التحضیریة

 مباني السنة التحضیریة - 
  مواقف - 

   للمواقفاألدوارمبنى متعدد  - 

  ساحة مواقف لمستخدمي النقل العام داخل المدینة الجامعیة -     ٢١المنطقة الفرعیة 
  حركة المروریة وخصائصھاحجم ال

دمة لقیاس حجم الحركة المروریة القا ذلك یتطلب القیام بتعداد مروري لمعرفة حجم وخصائص الحركة المروریة فإن
لمدینة الجامعیة، وكذلك یتم من خالل ھذا التعداد معرفة ساعات الذروة الصباحیة للمدینة الجامعیة والمغادرة من ا

ة للمدینة الرئیسوكذلك یتم القیام بتعداد یدوي لحركات االلتفاف عند تقاطعات المداخل . مسائیةالالساعات ولمنتصف الیوم و
على مداخل یبین حجم الحركة المروریة لعدد من السنوات ) ٢( الجدول. ة حول الجامعةالجامعیة، وبعض التقاطعات الرئیس
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 إلىحیة تبدأ عادة من حوالي الساعة السابعة صباحا وتستمر  فترة الذروة الصباأنویتضح من ھذه النتائج . المدینة الجامعیة
اخل الرئیسیة مثل مدخل طریق د بالساعة عند بعض المسیارة أالف ٣ حوالي إلىالساعة التاسعة صباحا حیث یصل الحجم 

الملك خالد  في مدخل طریق سیارة ١٤٠٠ حیث بلغت األخرىقل على المداخل وبحجم أ) ار الكتابمدخل دو (عبد هللالملك 
 ساعة الذروة أما.  في تناسب طردي مع حجم الحركة المروریةاألخرىخل ویقل ھذا الحجم على المدا) الطوارئمدخل (

الصباحیة بالنسبة للخروج من المدینة الجامعیة فتبدأ في الساعة الحادیة عشر صباحا ولكن بحجم حركة اقل من حركة 
اعة الذروة خالل منتصف الیوم فتبدأ بالنسبة للدخول بعد الثانیة عشرة ظھرا  سأما. الدخول في ساعة الذروة الصباحیة

 حجم الحركة المروریة مثال على مدخل ینخفضًوللخروج ابتداء من الثانیة بعد الظھر، وال یوجد ساعة ذروة مسائیة حیث 
  . في الساعةسیارة ١٥٠٠ اقل من إلىدوار الكتاب 

  )عدد السیارات (اخل الجامعةد محجم الحركة المروریة على) ٢(جدول 
  

  ٢٠١٦مارس   ٢٠٠٩ینایر   ١٩٩٧مارس   
  خروج  دخول  خروج  دخول  خروج  دخول  المدخل

  ٣٥٣٧٠  ٢٥٢٨٥  ٢٩٣٣٥  ٢٥٤٤٠  ٢١٧٥٠  ٢٠٨٤٥  دوار الكتاب
  ١٩١٠٠  ١٢٨٨٥  ١٤٣٢٥  ١٧٧٧٠  ٣٢٨٥  ٩٢٢٠  الطوارئ
  ١٠٤٥٠  ٤١٩٥  ٩٨٧٥  ٢٧٠٠  ٤٦٤٠  ٢٢٢٠  الخدمات

  ٥٤٠  ١٨٨٠  ١٤٥  ٥٢٥  -  -  المستودعات
  ٣٩٦٥  ٣٧٣٠  ١٦٠١٥  ١٨٠٨٠  ١٤٥٨٥  ١٢٢٨٥  طریق االمام سعود

 عبدالعزیز بن طریق األمیر
  ثنیان

-  -  ١١٧٣٠  ١٣٢٢٠  ٧٠٠٠  ٨٤١٥  

  ٨١١٥٥  ٦١١٨٥  ٧٦٦٩٥  ٧٢٩٣٠  ٤٤٢٦٠  ٤٤٥٧٠  المجموع الفرعي
   سیارة١٤٢٣٤٠   سیارة١٤٩٦٢٥   سیارة٨٨٨٣٠  المجموع الكلي

  

 ألف ٩٠ حوالي ١٩٩٧موع الحركة المروریة المستخدمة لمداخل الجامعة في عام  مجأن أیضاكما یتضح من الجدول 
 فقد تم بدون ٢٠١٦الذي تم القیام بھ في عام  التعداد أما مركبة، ألف ١٥٠ حوالي إلى ٢٠٠٩مركبة، وارتفع في عام 
 خمسة  حیث یستخدم٢٠١١ العام تاحھا في والمغادرة من مباني السنة التحضیریة والذي تم افتإلىاحتساب الحركة القادمة 

 ٥عدد الطالب بحوالي  عبدالعزیز بن ثنیان، ویقدر األمیر وطریق األول تركي األمیرمداخل فرعیة على كل من طریق 
 ھیئة التدریس والعاملین والذي یمكن تقدیر الحركة المتولدة من ھذه المنشأة في حالتي القدوم أعضاء إلىضافة  طالب إأالف

 .شبكة الطرق ومداخل المدینة الجامعیة) ٣( یظھر الشكل رقم . مركبة في الیومأالف ١٠أكثر من والمغادرة ب

  
  المدینة الجامعیةومداخلشبكة الطرق ) ٣ (شكل

 الحركة المروریة خالل الفترة الصباحیة تتجھ في معظمھا نحو أن االلتفاف عند التقاطعات فنجد  بالنسبة لحركاتأما
كات االلتفاف عند تقاطع رنتیجة التعداد الیدوي لح) ٣(رقم ة الطبیة والكلیات، فمثال یوضح الجدول  المدینإلىالمواقف 

مع القادمین من طریق الملك "  جنوب–شمال " الطریق الدائري للمدینة الجامعیة –  بن عبدهللا ال الشیخطریق الشیخ حسن
 الحركة القادمة من كل االتجاھات متقاربة أنتضح  بتقاطع مدخل الطوارئ، حیث یما یعرفوھو "  غرب–شرق "خالد 
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 الحركة أنیتضح كما . ى الساعة الثامنة والنصف صباحا من الساعة السادسة والنصف وحتالممتدةوذلك خالل فترة التعداد 
  . حجمااألكبر المدینة الطبیة حیث المواقف ھي باتجاه الجنوب إلى المتجھة

  
  ٢٠١٦طع مدخل الطوارئ حركات االلتفاف عند تقا) ٣(جدول 

  المجموع  الغرب  الجنوب  الشرق  الشمال  إلى /من 
  ١٢٣٣  ١٣  ٥٦٥  ٢٧٢  ٣٨٣  الشمال
  ١٧٠٥  ٢١٩  ١١٣١  ٧  ٣٤٨  الشرق
  ١٦٤١  ٣٤١  ٣٧٢  ٧٧٤  ١٥٤  الجنوب
  ١٢٥٩  -  ١٠١  ٩٣٦  ٢٢٢  الغرب
  ٥٨٣٨  ٥٧٣  ٢١٦٩  ١٩٨٩  ١١٠٧  المجموع

  
  للمدینة الجامعیةالسیارات مواقف  توفیر أھمیة
 والنقل حیث یجب علیھا إدارة المساحة ضمن ارض محدودة األراضي الجامعات بیئة جیدة لدراسة العالقة بین استخدام تعد

 ذات الجذب األنشطة یحاط بعدد كبیر من جامعة الملك سعود موقع نإ. مع الحفاظ على قابلیة التنقل وسھولة الوصول إلیھا
 المولدة لعدد كبیر من األنشطة في مجملھا من داخل المدینة الجامعیة تعد األراضي استخدامات نإكما المروري العالي، 

ًفمثال بافتراض أن المركبات تقوم بأربع رحالت یومیا فإن متوسطرحالت المركبات والمشاة،   من عدد رحالت المركبات ً
ماكن الوقوف عتبار محدودیة وجود أوباألخذ بعین اال،  رحلة في الیوم الواحدألف ١٥٠أكثر من یبلغ  المدینة الجامعیة إلىو

 إدارةتطبیق بعض عناصر الطریق، وذلك بماكن الوقوف على  من أأكبرتوفیر عدد فإنھ ال بد من  ،على جانبي الطریق
  .المواقف من خالل تصمیمھا وفصلھا عن الحركة المروریة العابرة

 والمخصصة كمواقف، كما األدوارالل المباني متعددة ً بالنسبة للمواقف بعیدا عن الشارع فھي تتوفر في الجامعة من خأما
مھا قد تم تخطیطھا للمواقف وبعضھا تستخدم كمواقف بصورة مؤقتھ، ویقدر عدد المواقف جد ساحات كبیرة معظتو

عض  وجود بإلىضافة في الوقت الحالي إھذا العدد غیر كافي و ، موقفألف ٢٥ بالمدینة الجامعیة بحوالي ًالمتوفرة حالیا
 نقص السعة االستیعابیة لھذه إلى والتي تحد من استخدام ھذا العدد بكفاءة وفاعلیة مما یؤدي ،خطاء في االستخدامألا

 قد المنشآت ھذه أن الجدیدة بالرغم من المنشآت من ضعف الموجود مع قیام أكبر عدد إلى تزداد الحاجة أنویتوقع . المواقف
وقاف الجامعة ووادي الریاض ومشروع أمن ذلك المدینة الجامعیة للطالبات ، و السیاراتمواقفمن  اعددقامت بتوفیر 

وعلى ذلك سیتم في الجزء القادم مناقشة النقص الذي تواجھھ .  موقف١٩١٨٠للتقنیة حیث قامت في مجملھا بتوفیر حوالي 
لنقص في طاقتھا االستیعابیة  اأوً ذلك سواء النقص في عدد المواقف المطلوبة، أسبابالمواقف في الوضع الحالي ودراسة 

  . نتیجة عدم الجودة في تشغیلھاأونتیجة سوء االستخدام 
 السیارات مواقفالعرض والطلب على 

 إدارتھا یضیف تحسین أنمن المھم معرفة الطاقة االستیعابیة للمواقف المتوفرة وكیفیة استخدامھا لمعرفة ماذا یمكن 
 معدل توفیر موقف واحد لكل اثنین إلىحیث تشیر المعاییر العالمیة . ام الفعال لھاوتشغیلھا لزیادة طاقتھا من خالل االستخد

یتعلق معیار الطالب بالعدد ). DCLG, 2011( طالب في التعلیم الجامعي ١٥لكل من الموظفین وعدد موقف واحد 
كما یجب معرفة حجم الطلب  . الطالب المسجلة بدوام كاملإعداد الجامعة بدال من إلىاإلجمالي للطالب الذین یحضرون 

 تقویم كیفیة اإلطاروسیتم في ھذا .  الحاليھاوضعواقف المطلوب استخدامھا لتحسین  المإدارةعلى المواقف وتحدید عناصر 
 جانب مدة إلى، ف السیارات وأوقات ذروة الطلب علیھامواقالمواقف وانسیابیة الحركة داخل  والخروج من إلىالوصول 

 الساحات والمباني أنداخل المدینة الجامعیة حیث یتضح  توزیع المواقف )٤ (یوضح الشكل. الوقوف في الموقف
) الطریق الدائري( الشیخ إلطریق الشیخ حسن ة داخل المنطقة التي یحیط بھا المخصصة كمواقف تتركز بصورة رئیس

  .داخل المدینة الجامعیة
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   المواقف داخل المدینة الجامعیة )٤( شكل
 أو بدون اجر وفي معظمھا بدون تحدید لنوعیة المستخدمین  المواقف في المدینة الجامعیة یتم تشغیلھاأن إلى اإلشارةوتجدر 

 الشوارع داخل المدینة أو الوقوف على جانبي الطرق أماكنكما یتضح محدودیة . تحدید لوقت الوقوف المسموح بھ
  .الجامعیة
   المتوفرة  السیاراتمواقف

ًما بعیدا عن الطرق وأ On-Street على الطرق والشوارع وتعرف بـ أما المواقف یمكن توفیرھا أنیھ من المتعارف عل
   .Off-Street ساحات تخصص للمواقف وتعرف بـ أو األدوار كأن تكون ضمن مبنى متعدد والشوارع

  المواقف على الطرق والشوارع -١
ة بالقرب من  تتركز بصورة رئیسمحدودةھا في مناطق یسمح بضمن المدینة الجامعیة  المواقف على الطریق أنیتضح 

وقد حدث تغیر لھا في ). ٢٠٠٧،الحركة المروریة والمواقف( موقف ٨٠٠ موقع وتتسع لحوالي ١١ الكلیات ویبلغ عددھا
وبصورة عامة یعتبر .  مواقف دائمة تم تخطیطھا وتظلیلھاإلى األخر بعضھا وتحویل البعض إلغاءالوقت الراھن حیث تم 

من % ٣مستخدمة بصورة كبیرة حیث ال یزید عددھا عن حوالي الغیر ى الشارع من طرق توفیر المواقف الوقوف عل
مجموع عدد المواقف المتوفرة بالجامعة، كما یعتبر الوقوف على الطریق ممنوع وغیر نظامي بالنسبة لمعظم عناصر شبكة 

  . شوارع الواصلة بینھ وبین مداخل المدینة الجامعیةالطرق بالمدینة الجامعیة وخاصة في الطریق الدائري وال
  ًالمواقف بعیدا عن الطرق والشوارع -٢

 ٢٠٠٧ففي عام .  وساحات المواقف قسمین ھما المباني متعددة األدوارإلىینقسم ھذا النوع من المواقف كما سبق توضیحھ 
في  توجد موقف ولم ألف ١٥ جمیعھا لحوالي  ساحة مخصصة للمواقف تتسع٣٠ ھناك أن التي تم القیام بھا المسوحاثبتت 

وقد تم تقدیر عدد المواقف في ). ٢٠٠٧ ،الحركة المروریة والمواقف( تستخدم كمواقف األدوارباني متعددة م ذلك الوقت
 في األدوارنتیجة إلقامة مبنى متعدد السیارات مواقف موقف وتعزى ھذه الزیادة في عدد  ألف ٢٠ بأكثر من ٢٠١٢عام 
 للساحات المخصصة كمواقف بالقرب من السنة التحضیریة والتي تقدر بـ إضافة موقف ٢٥٠٠  التحضیریة یستوعبالسنة
في ) ٥(  رقموالمبنى  موقف١٥٠٠ الجامعة ویستوعب إدارةبالقرب من ) ٣(رقم  األدوار موقف والمبنى متعدد ١٥٠٠

وقد تم تقدیر  . موقف١٢٣٠ الكلیات اإلنسانیة ویتسع لـ بالقرب من) ٧(  رقم موقف والمبنى٢٧٤٠المدینة الطبیة ویستوعب 
دراسة النقل العام  ( موقف تم توزیعھا كالتاليألف ٥٥ حوالي إلى ٢٠٢٧العدد المطلوب توفیره كمواقف في العام 

  :)٢٠١١،الداخلي
   موقف٣٥٧٠٠:  في المدینة الجامعیةالمنطقة داخل الطریق الدائري −
   موقف٤٢٥٠: ي الریاض للتقنیةمنطقة واد −
   موقف٨٤٥٠: المدینة الجامعیة للطالبات −
   موقف٦٤٨٠:  الجامعةأوقاف −

 دراسات التأثیرات المروریة لكل من مشروع وادي الریاض للتقنیة والمدینة الجامعیة للطالبات ومشروع أوضحتلقد 
ریع والتي تقع جمیعھا خارج  تصمیم ھذه المشاریع سیوفر العدد المطلوب من المواقف لھذه المشاأنأوقاف الجامعة على 

 كما ھو موضحداخل محیط الطریق الدائري السیارات مواقف  وضع تقدیر النمو في ویمكن .محیط الطریق الدائري
   ):٤( الجدولب
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  في جامعة الملك سعودمواقف السیارات اعداد النمو في ) ٤(جدول 

  المرجع  عدد المواقف  العام
  اقفالحركة المروریة والمو  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٧
  دراسة النقل العام الداخلي  ٢١٠٠٠  ٢٠١١
  تقدیري ومسوحات لھذه الدراسة  ٢٧٠٠٠  ٢٠١٦
  دراسة النقل العام الداخلي  ٥٥٠٠٠  ٢٠٢٧

  
 أنھي مواقف مخططة ومظللة ویالحظ في الجامعة  حالیاالمواقف المتوفرة بعض  أن المیدانیة اتالمسوحكما اتضح من 

 غیر أو مخططة أونھا غیر مظللة  أأو لصعوبة الوصول منھا وإلیھا، أمام، وذلك  االستخداانخفاضبعضھا یعاني من 
 منطقة الخدمات المركزیة أن إلى اإلشارةوتجدر .  غیر مخدومة بحافالت النقل التردديأومرتبطة بممرات مشاة مریحة 

، وقد تضاعف عدد ةنطقة الرئیس تقع خارج محیط الطریق الدائري، إال أنھا تعتبر جزء من المنھاوبالرغم أللجامعة، 
  . على مواقف السنة التحضیریةأیضاخیرة في ھذه المنطقة وھو ما ینطبق ل السنوات األالمتوفر من المواقف خال

  
   السیاراتمواقفالطلب على 

تسعة  واألسبوع في أیام ولمدة خمسة أقصى ساعات في الیوم كحد ١٠ینحصر الطلب على المواقف في المدینة الجامعیة في 
ولكن في نفس . من الفترة التي یمكن فیھا استخدام ھذه المواقف% ٣٠أشھر في العام، وھذا في مجموعھ قد یقدر بحوالي 

 بقیة األوقات خارج فترات الذروة فال أماالوقت تعتبر ھذه الفترة ھي فترة الذروة بالنسبة للطلب على استخدام المواقف 
 ھیئة التدریس والطالب وزوار مرضى المستشفى أعضاءد في مناطق سكن یوجد طلب على المواقف عدا طلب محدو

  .وبعض العاملین
  :وفي المعتاد یتم تقدیر الطلب على المواقف بناء على عدة عوامل منھا

 األراضياستخدامات  -
 نسبة ملكیة المركبة الخاصة -
  خارج التجمع الحضريأوالنقل العام داخل استخدام  -
 

 طالب للمركبة عند تصمیم المواقف في المدینة الجامعیة وذلك ١.٥ – ١.٢نھ یتم اعتماد الرقم أیا عالمومن المتعارف علیھ 
 ،تحدیث المخطط العام للمدینة الجامعیة( المستقبلیة المنشآتلتقدیر عدد المواقف المطلوبة لكل من الكلیات الجامعیة و

 توجھ إلىضافة  إ٢٠٢٧ ألف طالب بحلول العام ٤٠كما أن الجامعة تسعى على أن ال یزید عدد الطالب عن . )٢٠٠٩
 ادخال نظام النقل العام للمساعدة في خدمة عدد من الرحالت الداخلیة خاصة بین المواقف والكلیات وللمساعدة إلىالجامعة 

   .في اختیار مواقع ساحات المواقف بعیدا عن مركز المدینة الجامعیة
  

  ت السیارامواقفتوافق العرض والطلب على 
یواجھ بعضا من  في المدینة الجامعیة األراضين لمختلف استخدامات د المواقف الذي تم توفیره حتى اآل عدأنمن الواضح 

 لخلل في التشغیل، أما أساسیة لبعض الجھات یعود بصورة ، ولكن ما یظھر من نقص في عدد المواقفالتحدیات والمشاكل
 االزدحام على بعض ساحات المواقف وفي إلى وھذا یؤدي األخرىبالعناصر  عدم مالئمة موقع ساحة المواقف وارتباطھ أو

) ٥(  ویوضح الجدول. حتى خالل ساعات الذروةاألخرى في بعض الساحات كثیرة شاغرة أماكننفس الوقت وجود 
عن الوضع الوضع الحالي للمواقف من ناحیة الطاقة االستیعابیة واالستخدام الحالي ومالحظات عامة ) ٥(والشكل رقم 

 بعض التوجھات إلى في ھذا السیاق اإلشارةوتجدر  . االزدحام منأوي تعاني من قلة االستخدام التشغیلي خاصة تلك الت
االیجابیة لحالة المواقف من ناحیة التوجھ نحو تحسین الساحات المخصصة للمواقف من حیث التخطیط والتظلیل واالتجاه 

 تخصیص بعض المواقف لمجموعات إلى االتجاه أنكما . والتي یتم تخصیصھا كمواقف األدوارنحو توفیر المباني متعددة 
 بتخصیص ھذه المواقف بأسماء أما یساعد في تحدید الفئة المستفیدة منھا والتي تتبع المدینة الجامعیة تحدیدھا محددة

ولغرض تحقیق . مواقفبالدخول لھذه ال استخدام ذراع القفل الیدوي للتحكم أو استخدام البطاقات الممغنطة أوالمستفیدین 
 فقد تم القیام بزیارات میدانیة لتحدید الوضع التشغیلي الحالي بالنسبة للمواقف وتحدید الطاقة االستیعابیة ھدف ھذه الدراسة

   :لھا والتي یوضحھا الجدول التالي



  
  
  

  حالة دراسیة جامعة الملك سعود: ف السیارات في المدن الجامعیةتحسین إدارة مواق
 

JAUES, 15, 55,2020  
 

681 

 بیة والتشغیلالوضع الحالي للمواقف بالمدینة الجامعیة من حیث الطاقة االستیعا) ٥(جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظات عن التشغیل  تقدیر عدد المواقف  الرقم
  مواقف مفتوحة  ١٥٠٠  ١
  مخصص لطالب كلیة الطب  ٩٩٤  ٢
  ١٧مخصص لموظفي مبنى   ٣٣٨  ٣
  مواقف مفتوحة  ١٤٠  ٤
  مواقف مفتوحة  ٢٠٠٠  ٥
  الحقوقمخصص لموظفي كلیة   ١٥٤  ٦
  مواقف مفتوحة  ١٣٠٠  ٧
٤٥٥  ٨  
  مخصص لطالب كلیة العلوم  ٤٠٤  ٩

٧٧  ١٠  
  مخصص لمركز االمیر سلطان الثقافي  ٨٠  ١١

٩٠٠  ١٢  
٣٥٠  ١٣  
١٢٠  ١٤  

  مخصص لكلیة إدارة االعمال

  مواقف تخدمھا حافالت النقل الترددي  ٩٣٨  ١٥
٣٤٢  ١٦  
٣٤٢  ١٧  
١٨٠  ١٨  
١٨٠  ١٩  
١٤٠  ٢٠  
١٤٦  ٢١  
٢٥٢  ٢٢  

 –الھندسة (مواقف الكلیات العلمیة 
  ) العلوم–الزراعة 

٣٠٨  ٢٣  
  مواقف كلیة اللغات والترجمھ  ٢١٢  ٢٤

١٦٩  ٢٥  
  مواقف للموظفین لكلیة اللغات والترجمة  ٤١  ٢٦

  مخصصة لكلیتي الحقوق والتربیة  ٤٣٨  ٢٧
  مخصصة لموظفي المستشفى  ٤٠٠  ٢٨
٨٠  ٢٩  
  ن الثقافيمخصص لمركز االمیر سلطا  ٨٠  ٣٠

  مواقف مفتوحة  ٢٠٨  ٣١
  مخصص لسیارات النقل  ٨٧  ٣٢
  مواقف خاصة بالصیانة  ١٠٠  ٣٣
  مواقف خاصة بالمالعب  ٩٦  ٣٤
  تمت ازالتھ لتوسعة السكن  ٨٠٠  ٣٥
٣١  ٣٦  
١٧٧  ٣٧  
١٠٠  ٣٨  
٥٠  ٣٩  
٦٠  ٤٠  
٣٤  ٤١  

 مجمع الملك سعود -مواقف للمدراس 
  التعلیمي

 

  مالحظات عن التشغیل   تقدیر عدد المواقف   الرقم 
  مكتبة الملك سلمان  ٢٥  ٤٢
٣٠  ٤٣  
  مخصصة لعمادة القبول والتسجیل  ٧٦  ٤٤

  مخصصة للجامع الكبیر  ٢١٤  ٤٥
  مواقف كلیة علوم الحاسب  ١١٦  ٤٦
  مواقف لموظفي كلیة علوم الحاسب  ٢٥  ٤٧
  كلیة العمارة والتخطیط  ١٧٠  ٤٨
١٢٩  ٤٩  
٤١٤  ٥٠  
٢٩١  ٥١  
٢٢  ٥٢  
١٨  ٥٣  

العمائر السكنیة بسكن اعضاء ھیئة 
  التدریس والموظفین

  السوق التجاري  ٩٥  ٥٤
  الطبیة التطبیقیةكلیة العلوم   ٦٠  ٥٥
١٠٠  ٥٦  
٨٠  ٥٧  
٨٠  ٥٨  
٧٥  ٥٩  
٦٠  ٦٠  
١٠٠  ٦١  
١٠٠  ٦٢  

للعمائر السكنیة بسكن اعضاء ھیئة 
  التدریس والموظفین

  )٥(تابع لمبنى المواقف   ٢٤  ٦٣
٨٦  ٦٤  
  مخصصة لموظفي الخدمات  ١١٥  ٦٥

٤٠٠  ٦٦  
٤٠٦  ٦٧  
٦٤٤  ٦٨  
٥٤٠  ٦٩  
٤٢٠  ٧٠  
١٤  ٧١  

مواقف مفتوحة یستخدمھا طالب الكلیات 
  العلمیة

  مطابع الجامعة  ٨٠  ٧٢
  مواقف مؤقتھ  ١٠١٥  ٧٣
  السنة التحضیریة  ٣٠٠٠  ٧٤
٢١٣  ٧٥  
٢٠٨  ٧٦  

مخصص لھیئة التدریس وموظفي السنة 
  التحضیریة

  طالب السنة التحضیریة  ٩٤٨  ٧٧
٢٤  ٧٨  
  مستشفى الملك خالد الجامعي  ٧٦  ٧٩

  ة السكنمخصصة للعاملین في صیان  ٢٠  ٨٠
٥٠  ٨١  
  كلیتي التربیة واآلداب  ١٠٢  ٨٢

  المجموع الكلي  ٢٥٤٦٨  -
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   السیارات لمواقفالطاقة االستیعابیة ) ٥ (شكل

  السیاراتمواقف  وإدارةسیاسات توفیر 
 في المدینة الجامعیة  السیاراتمواقف وتشغیل وإدارةولة عن توفیر ھذه السیاسات من قبل الجھات المسؤ االھتمام بتنفیذ أن

 وتشغیل إدارة المواقف بالجامعة ومدینة الریاض وبقیة الجامعات، حیث ما یزال واقع ةوإدار تعزیز توفیر إلىسیؤدي 
 یتم تطبیق بعض ھذه التوصیات أنكما انھ من الممكن .  تجارب جادة یمكن االقتداء بھاإلىیفتقد محلیا   السیاراتمواقف

 تشغیل  بعض عناصر تقنیاتإدخالمثل ة، خر بصورة مستقلمنة، في حین یمكن تطبیق بعضھا اآلبصورة متكاملة ومتزا
 یتم تحدید الجھات أنكما یجب .  إصدار بعض العقوبات ضد مرتكبي المخالفات من مستخدمي المواقفأوالمواقف، 

ومن ثم القیام بالتخطیط المناسب ً المواقف ابتداء من اختیار الموقع وإدارةالمسئولة داخل الجامعة عن مختلف مراحل توفیر 
  .التنفیذ والتشغیل والصیانة ومراقبة سلوك المستخدمینوالتصمیم و

 إستراتیجیة قانون وقوف السیارات ھو مجموعة من السیاسات التي تستخدم إلدارة مواقف السیارات والتي تدعم أونظام 
 من). Milosavljević and Simićević, 2018(تنظیم الفراغات المخصصة لمواقف السیارات في المناطق العمرانیة 

دام المركبات وبالتالي على  المواقف لھ تأثیر ملحوظ على استخوإدارة سیاسات علمیة جیدة تجاه توفیر إتباع أنالمعروف 
 تحسین سبل الوصول لھذه المواقف إلى المواقف تؤدي إدارة تحسین إلى السیاسات التي تھدف أن حیث . االزدحاممشكالت

وفي المناطق المحیطة بھا، وكذلك تزید من كفاءة استخدام المواقف والحد ارات السیواقف وتأمین السالمة المروریة داخل م
 : ھذه السیاسات التي یجب االھتمام بتطبیقھاأھمومن . من الوقوف غیر المصرح بھ

  توفیر العدد الكافي من المواقف للمنشآت الجدیدة -١
، وھذا یتطلب األراضيي لمختلف استخدامات ة تتطلب تشیید المزید من المباند الجامعة تشھد حركة نمو مضطرأنبما 

  :توفیر المزید من المواقف من ناحیتي
  . الجدیدةالمنشأةالمتولدة من قیام الناشئ من الرحالت وتلبیة الطلب على المواقف  -
ًحیان یتم تشیید ھذه المنشآت في مساحات كانت مخصصة مؤقتا للمواقف، حیث یتطلب إزالة في كثیر من األ -

 تشیید مباني متعددة إلى اللجوء أوخارج محیط الطریق الدائري جاد مواقف بدیلھ سواء في ساحات المواقف إی
 . تخصص بكاملھا كمواقفاألدوار

   الموقع المناسبواختیارالحد من الطلب على المواقف  -٢
 أن ظھارإل جامعة ٣٥من خالل استخدام دراسة استقصائیة من )  (Brown, et., 2001 وآخرون Brownلقد وضح 
توفره الجامعات لطالبھا وتمكنھم من الوصول الى مقاصدھم  الذي Unlimited Access"  غیر محدوددخول"برامج مثل 
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 إلى وزیادة وصول الطالب سیارات یقلل من الطلب على مواقف الأنیوفر أجرة خدمة المرور العابر مجانا للطالب، یمكن و
ف في أطراف المدن الجامعیة ومن ثم استخدام حافالت النقل الترددي ھو النظام یعتبر نظام توفیر المواق. الحرم الجامعي

ًالذي بدأ یالقي انتشارا كبیرا، ویجب   بعض المبادئ التي من إتباع یكون ھذا النظام سھل االستخدام وفعال من خالل أنً
  :بینھا

 . على الطاقة االستیعابیة للحافلةااعتماد دقائق ١٠ إلى ٥ فترة بین الحافلتین ال تتعدى وإتباعبرمجھ جیده  -
 .أخرى ویمكن دراسة كیفیة تغطیة التكلفة من مصادر أجرهیتم استخدام الحافالت بدون دفع  -
 . ھویة محددةإبرازیتم استخدام الحافالت بدون  -
  .یتم اختیار مسار الحافلة بصورة مرنة ومستجیبة لتلبیة الطلب وبأقل تكلفة ممكنة -

سیاسة توفیر المواقف ال تمثل الحل األمثل خاصة في حالة تخصیص ساحات كمواقف في وسط المدینة  إتباع أنمن المؤكد 
  :الجامعیة، لذلك فمن المھم إتباع سیاسات تحد من الطلب على المواقف مثل

 استخدام أو على مستوى مدینة الریاض، تطبیقھوذلك عند   النقل العام سواء للوصول للمدینة الجامعیة،استخدام -
 المدینة أطرافالنقل العام في الرحالت داخل الجامعة وھذا سیتیح للجامعة تخصیص ساحات المواقف في 

 .الجامعیة
تشجیع الطالب على استخدام المركبة الواحدة ألكثر من طالب وذلك بتوفیر مواقف خاصة تكون قریبة من الكلیات  -

 .إلیھا سھل الوصول أو
 .ًع القیام بالرحالت القصیرة مشیا، وخاصة بالنسبة لسكان المدینة الجامعیةتوفیر بیئة مشاه آمنھ ومریحة لتشجی -

   وبین ساحات ومباني المواقفإلى تحسین إمكانیة الوصول -٣
ً تصمیم المواقف فعاال وایجابیا عندما یضم ضمن مكوناتھ سیكون  وسھولة الحركة داخلھ سواء إلیھرعة وانسیابیة الوصول ً

ًلمواقف، كذلك فإن الربط بین مختلف ساحات المواقف بشوارع فرعیھ وبعیدا عن الطریق الدائري  الخروج من اأوللوقوف 
 توفیر إلى جانب إلى الحركة المروریة على شبكة الطرق بالمدینة الجامعیة انسیابیةتساعد في سرعة إیجاد الموقف وزیادة 

  . مظللھ وغیر مرتبطة بحركة المركباتللمشاةممرات 
  المشاةیم المواقف وممرات  تحسین تصم-٤

 للمركبات المناورة  وتوفیر مساراتاألدوارللمباني متعددة  أومن المھم تحسین تصمیم المواقف سواء بالنسبة للساحات 
 كثیرا من الوقت یھدر أنكما انھ من المالحظ .  في حالة الخروجأو البحث عن موقف شاغر أوسواء في حالتي الدخول 

 لممرات المشاة اآلمنة والمؤدیة لمناطق  السیاراتمواقفا من  كثیرالفتقادإضافة ھذه المسارات، نتیجة عدم توفر مثل 
 المصاعد بالنسبة للمباني ومواقف ذوي أو،  سواء التظلیل في حالة الساحاتاألخرىالوصول، كما یجب توفیر المتطلبات 

 واقف في تصمیم ماألساسیةاالھتمام ببعض المعاییر  وغیرھا، وبصفة عامة یجب اإلرشادیةاالحتیاجات الخاصة واللوحات 
  : مثلالسیارات

 . وداخل ساحات المواقفإلىو من توفیر مسارات تؤمن انسیابیة الحركة -
 . تكون مداخل ساحات المواقف بعیدة عن التقاطعات وخاصة المزدحمةأنیجب  -
 .تفادي عبور الطریق الدائري عند الحركة بین ساحات المواقف -
  مثل الكلیات والمكتبة والمطعماألراضيات مشاة مناسبة تشجع على المشي بین مختلف استخدامات توفیر ممر -

 .ًبدال من استخدام المركبة
  اإلرشادیة استخدام اللوحات -٥

 من المھم  المواقف، لذا فإنوإدارةحد االعتبارات الھامة ضمن عملیات توفیر لسائقین للمواقف المناسبة أیھ ا توجیعتبر
 ویمتاز بالبساطة وسھولة الفھم والوضوح وذلك حتى اإلرشادیةد وتغطیة كامل المدینة الجامعیة بنظام موحد للوحات تزوی

ً للموقف المناسب خصوصا إرشاده المكان الذي ینوي الوصول الیھ ومن ثم إلىیتسنى للسائق معرفة موقعھ وكیف یصل 
  .ادات والمستشفى الجامعيللطالب الجدد وزوار المدینة الجامعیة ومراجعي العی

  صیص المواقف لتستخدم من قبل مجموعات محددةخ ت-٦
ً عدد المواقف المتوفر داخل المدینة الجامعیة یعتبر عددا كبیرا أنبالرغم من  لتلبیة احتیاجات مرتادي المدینة ویسعى ً

یر قانوني وغیر نظامي، بینما بعضھا  بعض المواقف تشھد ازدحاما واستخداما غأنال ، إاألنشطةلجامعیة للقیام بمختلف ا
 یعاني من قلة االستخدام، وحتى تتم االستفادة القصوى مما ھو متوفر فیجب التوجھ نحو تخصیص المواقف لفئات األخر

  .ومجموعات محددة كأعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب والزوار ومتابعة ھذا التوجھ
  لمواقف فعالة لإلدارة تنفیذ سیاسات داعمة -٧

  : فیجب االھتمام بتطویر وتنفیذ سیاسات داعمة خاصھ في مجالالمذكورةحتى یتم تطبیق المقترحات 
 ،ًبدءا من تحدید الموقع والتصمیم والتشغیل والمراقبةالسیارات واقف  موإدارةولة عن توفیر تحدید الجھات المسؤ -

 خاصة تضم جمیع جھة إنشاء أولیة محددة ً من جھة في ھذا الجانب وفقا لمنھجیھ واأكثر تشترك أنویمكن 
 تحسین الموقف ثم تحدید الموقع والتصمیم والتنفیذ والتشغیل أو إنشاء أھمیةالتخصصات ابتداء من تحدید مدى 

  . باالستمراریةوالمراقبة والتقویم بحیث تشكل في مجملھا دائرة من المھام التي تتسم
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ً تشھد تطورا وتطبیقا في كثیر األنظمة وھذه Intelligent Transport Systems النقل الذكي أنظمةاستخدام  - ً
من محاور النقل وفي مجال المواقف یمكن استخدامھا في تحدید وضع المواقف من ناحیة الشواغر وتوجیھ 
السائقین ألقرب موقف والمساعدة في التحكم في تشغیل المواقف المخصصة سواء من خالل البطاقات الممغنطة 

 . الھاتف النقال وغیر ذلك من خاللأو
 .وضع وتطبیق عقوبات محددة للمخالفین والذین یستخدمون المواقف بصورة غیر نظامیة -

  
  الخالصة

تحتاج المدن الجامعیة إلى حلول فعالة لمشاكل الطلب المتزاید على مواقف السیارات وما یصاحبھا من االزدحام واالستخدام 
ًظ على جاذبیة الحرم الجامعي، وھي أیضا بیئات رئیسیة لتعزیز أسالیب جدیدة  الحفاإلى إضافةغیر الفعال لألراضي 

استعرضت ھذه الدراسة الوضع الحالي والمتوقع للمدینة الجامعیة وسیاسات إدارة مواقف . لتحسین إدارة مواقف السیارات
اقف السیارات واستخدامات  تستخدمھا الجامعة حالیا مع ضرورة خلق موازنة الحتیاجات موإنالسیارات التي یمكن 
ًختاما، فإن إدارة مواقف السیارات والسیاسات المختلفة المرتبطة بھا تؤدي إلى مزید من الكفاءة في . األراضي األخرى

  .استخدام مواقع وقوف السیارات
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