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التربیة على السالمة المرورّیة

رمزي سالمه

28/5/2015اإلسكوا عمل ورشة

مخّطط الدرس

أهداف التربیة على السالمة المرورّیة: مقّدمة
الوضعّیات األساسّیة لألطفال والیافعین في ما یخّص استخدام الطریق–أوًال 
سیاقات التربیة على السالمة المرورّیة–ثانًیا 
آمنأسالیب اكتساب الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق على نحٍو –ثالًثا 
الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق على نحٍو آمن–رابًعا 

وضعّیة الراجل. 1
وضعّیة الراكب. 2
وضعّیة سائق الدّراجة الهوائّیة. 3
وضعّیة سائق الدّراجة اآللّیة الصغیرة. 4
التحضیر لقیادة السّیارة والدّراجة اآللّیة الكبیرة. 5

مراحل اكتساب الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق على نحٍو آمن–خامًسا 
مراجع مختارة–سادًسا 
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المرورّیةأهداف التربیة على السالمة : مقّدمة

تهدف التربیة على السالمة المرورّیة إلى جعل الطفل والیافع 
، االستقاللّیةو المسؤولّیة عاٍل من مستخدًما للطریق یتحّلى بقدٍر 

التي تؤّدي به اكتساب المعارف والمهارات والمواقف من خالل 
لى تحّوله إلى عامل ضغط  إلى ممارسة سلوكّیات مرورّیة آمنة وإ

على اآلخرین، صغاًرا وكباًرا، لكي یصبحوا أیًضا مستخدمین 
.مسؤولین للطریق
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الوضعّیات األساسّیة لألطفال والیافعین في ما یخّص –أوًال 
استخدام الطریق
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الوضعّیات األساسّیة

Øوضعّیة الراجل
Øوضعّیة الراكب
Øوضعّیة سائق الدّراجة الهوائّیة
Øوضعّیة سائق الدّراجة اآللّیة الصغیرة
Øالتحضیر لوضعّیة سائق السّیارة والدّراجة اآللّیة الكبیرة
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سیاقات التربیة على السالمة المرورّیة–ثانًیا 
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)1(النظامي التعلیم أنشطة . 1

Ø المتطّلبات - أوًال:
Øمنهاج رسمي
Øمواّد دراسّیة
Øوقت تعّلم محّدد
Øتأهیل المعّلمین
Øتقییم التعّلم واالعتراف بالمكتسبات
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)2(النظامي أنشطة التعلیم 

Ø األطر الدراسّیة  - ثانًیا
Øالتربیة المدنّیة
Øالتربیة البدنّیة والریاضة
Øالتربیة على الفنون البصرّیة
Øالتربیة الموسیقّیة
Øدروس اللغة
Øدروس الریاضّیات
Øدروس العلوم والتكنولوجیا
Øدروس التاریخ
Øدروس الجغرافیا
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الالصفّیةاألنشطة المدرسّیة . 2

Ø میدانّیةمشاهدات
Ø أبحاث میدانّیةتصمیم وتنفیذ
Ø الصفّیةتصمیم وتنفیذ مشاریع عملّیة
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النظامّیةأنشطة التربیة غیر . 3

Øالتربیة داخل األسرة
Øأنشطة التوعیة والتحسیس

Øفي المدرسة
Øفي النوادي والجمعّیات األهلّیة
Øفي األماكن العاّمة
Øفي وسائل اإلعالم
Øفي قنوات التواصل االجتماعي
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أسالیب اكتساب الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق –ثالثًا 
على نحٍو آمن 
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التحسیس. 2/ التماهي . 1

)بخاصة الكتساب المواقف( التماهي. 1
Øدور القدوة الحسنة في البیت والمدرسة والمحیط المباشر وغیر المباشر
Øدور التماهي بقادة المجتمع

التحسیس. 2
Øالمحاضرات العادّیة والتفاعلّیة
Øاستخدام وسائل االتصال الجماهیري:

Øالمطوّیات
Øالملصقات
Øالبرامج اإلذاعّیة والتلفزیونّیة
Øإلخ.
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التدریب العملي. 5/ البحث المستقّل . 4/ التعلیم النظري . 3

التعلیم النظري. 3
Øالدروس المدرسّیة
Øاستخدام األلعاب
Ø البصرّیة–استخدام الوسائل السمعّیة

البحث المستقلّ . 4
التدریب العملي. 5

Øالتمارین التطبیقّیة
Øالمشاهدات المیدانّیة
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التعبیرّیةالوسائل . 6

Øالرسم
Øإنتاج المطوّیات
Øإنتاج الملصقات
Øكتابة المقاالت
Øكتابة القّصة
Øكتابة حوار مسرحي
Øكتابة األغاني وتحقیق نتاجات موسیقّیة
Øإنتاج األفالم القصیرة
Øصناعة المجّسمات
Øالمشاركة في المسابقات
Øإقامة المعارض
Øإلخ.
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الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق على نحٍو آمن–رابًعا 
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)1(وضعّیة الراجل . 1

Øالمعارف
Øمعرفة فئات مستخدمي الطریق التي تعّد مع المشاة
Øالتفریق بین استخدامات عناصر البیئة المحیطة
Øمعرفة المساحات المخّصصة للتنّقل وخصائص كّل منها
Øمعرفة أنواع المخاطر التي یمكن أن یتعّرض لها المشاة وأسبابها، والسّیما شرود الذهن
Øمعرفة أسالیب حمایة مختلف أنواع المشاة
Ø على الرصیف وفي األماكن المخّصصة للمشاةمعرفة أصول المشي
Ø في الشارع وعلى الطرق حیث ال یوجد رصیفمعرفة أصول المشي
Øمعرفة إشارات المرور المعنّیة بالمشاة
Øالقدرة على قراءة واستخدام خریطة
Øمعرفة أحكام قانون المرور الخاّصة بالمشاة والعقوبات المتعّلقة بالمخالفات
Øمعرفة أسالیب التبلیغ عن حادث مروري
Ø الخطرمعرفة تبعات عدم المساعدة في حال
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)2(وضعّیة الراجل . 1

Øالمهارات
Ø على الطریق من خالل البصر والسمع واإلدراك العقلياستیعاب ما یجري
Øالقدرة على تقدیر المخاطر
Ø الطرق على التقاطعات وفي أماكن أخرىعبور
Ø الحّي؛ القریة(القدرة على التجّول في المحیط المباشر(
Ø التجّوللمسار القدرة على التخطیط
Ø القدرة على استشراف سلوك سائر مستخدمي الطریق، بخاصة سائقي المركبات

اآللّیة
Øالقدرة على تقدیر المسافات والسرعات
Øمهارات استخدام معینات التنّقل على األقدام
Ø حمایة؛ تبلیغ؛ إسعاف(األّولّیة المبادئ األساسّیة لإلسعافات معرفة(
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)3(وضعّیة الراجل . 1

Øالمواقف
Øالوعي بأهمّیة مختلف المؤّشرات البصرّیة والسمعّیة
Ø الوعي بإمكان التعّرض للخطر عند المشي على الطرق، والسّیما بسبب شرود

الذهن والخطأ بالتقدیر وبفهم سلوك سائر مستخدمي الطریق
Øاعتماد السلوك االحترازي في كّل وقت
Ø المساحةسائر مستخدمي هذه على األقدام مع تشاطر المساحة المخّصصة للتنّقل
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)1(وضعّیة الراكب . 2

Øالمعارف
Ø رّكاًبامعرفة فئات مستخدمي الطریق التي تعّد
Øمعرفة التجهیزات اإللزامّیة لنقل الرّكاب
Øمعرفة مختلف تجهیزات الحمایة، بما في ذلك التجهیزات الخاّصة باألطفال
Ø المركباتأصول انتظار معرفة
Ø معرفة المخاطر التي یمكن أن یتعّرض لها راكب المركبات بمختلف أشكالها

ومسّبباتها
Øمعرفة واجبات راكب الدّراجة
Ø الخصوصّیة، بما في ذلك األحكام الخاّصة باألطفالواجبات راكب السیارة معرفة
Ø العامواجبات راكب النقل معرفة
Øمعرفة تبعات عدم تقّید الراكب بالواجبات القانونّیة
Ø مروريأسالیب التبلیغ عن حادث معرفة
Ø الخطر معرفة تبعات عدم المساعدة في حال
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)2(وضعّیة الراكب . 2

Øالمهارات
Øالقدرة على التخطیط لمسار التنّقل
Ø خالل البصر والسمع واإلدراك العقليعلى الطریق من ما یجري استیعاب
Ø اآلمن من مركبة للراكب ولآلخرینطریقة الصعود والنزول معرفة
Øمعرفة طریقة التعامل مع سائر مستخدمي المركبة، والسّیما السائق
Ø طریقة استخدام تجهیزات الحمایة، والسّیما حزام األمان والخوذة معرفة

الواقیة
Ø إسعافحمایة؛ تبلیغ؛ (المبادئ األساسّیة لإلسعافات األّولّیة معرفة(
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)3(وضعّیة الراكب . 2

Øالمواقف
Ø المركباتأصول السلوك في منطقة انتظار احترام
Ø اإلحجام عن ركوب مركبات تشّكل خطًرا أو یدّل سلوك سائقها على إمكان

حصول خطر
Ø الوعي بالخطر الذي یمكن أن یحصل لآلخرین من جّراء القیام بسلوك ما أو عدم

القیام بسلوك ما
Øالوعي بأسباب ضرورة استخدام حزام األمان وسائر تجهیزات الحمایة
Øتوّخي الحیطة والحذر في كّل وقت، بخاّصة عند إقبال المركبة وبعد النزول منها
Ø االلتزام بواجبات الراكب في مختلف ظروف التنّقل، والسّیما استخدام حزام األمان

وعدم إلهاء السائق عن مهّماته
Øمساعدة السائق كي ال یصرف انتباهه عن مهّمات القیادة
Ø تنبیه السائق إلى مخاطر محدقة بالمركبة من جّراء سلوك السائق أو سلوك

سائقین آخرین أو بیئة الطریق
Øاحترام تعلیمات الراشد عند استخدام النقل المدرسي
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)1(الهوائّیة سائق الدّراجة وضعّیة . 3

Øالمعارف
Ø تجهیزات سالمة الدّراجة وتجهیزات حمایة سائقهامعرفة
Ø األماكن التي یمكن فیها استخدام الدّراجة واألماكن المحظورةمعرفة
Øمعرفة واجبات سائق الدّراجة تجاه رّكابها
Ø إشارات المرورمعرفة
Øمعرفة أولوّیات المرور عند التقاطعات
Ø أحكام قانون المرور في ما یخّص الدّراجات الهوائّیةمعرفة
Øالوعي بالخطر الذي یمكن أن تسّببه الدّراجة لآلخرین
Ø سائق الدّراجة الهوائّیة بمختلف معرفة المخاطر التي یمكن أن یتعّرض لها

ومسّبباتهاأشكالها 
Ø القانونّیةبالواجبات سائق الدّراجة الهوائّیة معرفة تبعات عدم تقّید
Ø مروريمعرفة أسالیب التبلیغ عن حادث
Ø الخطرمعرفة تبعات عدم المساعدة في حال
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)2(الهوائّیة سائق الدّراجة وضعّیة . 3

Øالمهارات
Øالقدرة على التحّكم بالدّراجة من حیث االّتزان، واالّتجاه، والسرعة
Øالقدرة على التخطیط لمسار التنّقل
Ø ما یجري على الطریق من خالل البصر والسمع واإلدراك العقلياستیعاب
Øمعرفة كیفّیة التنّقل ضمن مجموعة
Ø القدرة على استشراف سلوك سائر مستخدمي الطریق، بخاصة سائقي

المركبات اآللّیة
Ø والسرعاتالقدرة على تقدیر المسافات
Ø حمایة؛ تبلیغ؛ إسعاف(معرفة المبادئ األساسّیة لإلسعافات األّولّیة(
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)3(الهوائّیة سائق الدّراجة وضعّیة . 3

Øالمواقف
Øالتحّقق من صالحیة تجهیزات سالمة الدّراجة قبل االنطالق
Ø استخدام تجهیزات الحمایة
Ø القیادة في أماكن المرور المالئمة
Øاعتماد السلوك االحترازي واّتخاذ الحیطة والحذر عند كّل خطوة
Øالتبلیغ في الوقت المناسب عن النّیة بتغییر االتجاه أو بالتوّقف
Ø احترام واجبات سائق الدّراجة في مختلف ظروف التنّقل، والسّیما احترام

قوانین المرور
Øاحترام آداب المرور
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)1(اآللیة الصغیرة سائق الدّراجة وضعّیة . 4

Øالمعارف المتعّلقة بالمركبة وببیئة الطریق. أ
Øالتفریق بین أنواع الدّراجات اآللّیة
Ø المساحات المخّصصة للتنّقل وخصائص كّل منهامعرفة
Øمعرفة تجهیزات سالمة الدّراجة اآللّیة وتجهیزات حمایة سائقها
Øمعرفة إشارات المرور
Ø معرفة شروط سیر الدّراجات اآللّیة وأولوّیات المرور، والسّیما عند

التقاطعات
Ø أحكام قانون المرور في ما یخّص الدّراجات اآللّیة الصغیرةمعرفة
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)1(اآللیة الصغیرة سائق الدّراجة وضعّیة . 4

Øالمعارف المتعّلقة بالسلوك. ب
Øمعرفة واجبات سائق الدّراجة اآللّیة تجاه رّكابها
Øالوعي بالخطر الذي یمكن أن تسّببه الدّراجة اآللّیة لآلخرین
Ø أشكالها سائق الدّراجة اآللّیة بمختلف معرفة المخاطر التي یمكن أن یتعّرض لها

ومسّبباتها
Ø القانونّیةبالواجبات سائق الدّراجة اآللّیة معرفة تبعات عدم تقّید
Ø الدوافع؛ القدرات؛ سمات الشخصّیة؛ الحالة (معرفة الذات كمستخدم لدّراجة آلّیة

.)اآلنّیة؛ تأثیر اآلخرین على السلوك؛ إلخ
Ø الكحول والمخّدرات على مهارات القیادةمعرفة تأثیرات
Øمعرفة المعلومات األساسّیة المتعّلقة بالتأمین
Ø مروريمعرفة أسالیب التبلیغ عن حادث
Ø الخطرمعرفة تبعات عدم المساعدة في حال
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)2(اآللّیة الصغیرة سائق الدّراجة وضعّیة . 4

Øالمهارات
Øالقدرة على التحّكم بالدّراجة من حیث االّتزان، واالّتجاه، والسرعة
Øالقدرة على التخطیط لمسار التنّقل
Ø ما یجري على الطریق من خالل البصر والسمع واإلدراك العقلياستیعاب
Øمعرفة كیفّیة التنّقل ضمن مجموعة
Ø القدرة على استشراف سلوك سائر مستخدمي الطریق، بخاصة سائقي سائر

أنواع المركبات اآللّیة
Ø والسرعاتالقدرة على تقدیر المسافات
Ø حمایة؛ تبلیغ؛ إسعاف(معرفة المبادئ األساسّیة لإلسعافات األّولّیة(
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)3(اآللّیة الصغیرة سائق الدّراجة وضعّیة . 4

Øالمواقف
Øالتحّقق من صالحیة تجهیزات سالمة الدّراجة قبل االنطالق
Ø استخدام تجهیزات الحمایة
Ø القیادة في أماكن المرور المالئمة
Øاعتماد السلوك االحترازي واّتخاذ الحیطة والحذر عند كّل خطوة
Øالتبلیغ في الوقت المناسب عن النّیة بتغییر االتجاه أو بالتوّقف
Ø احترام واجبات سائق الدّراجة في مختلف ظروف التنّقل، والسّیما احترام

قوانین المرور
Øاحترام آداب المرور
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التحضیر لوضعّیة سائق السیارة والدّراجة اآللّیة الكبیرة. 5

Ø ،یمكن تحضیر المراهقین لوضعّیة سائق السّیارة في المرحلة الثانوّیة
والدّراجة اآللّیة الكبیرة بالتركیز على المحاور اآلتیة، في ما یخّص اكتساب 

المعارف العلمّیة واعتماد المواقف السلیمة، باعتبار أّن المراهق الذي بلغ 
هذه المرحلة یمتلك المعارف والمهارات والمواقف المطلوب امتالكها في 
المراحل السابقة وأّن تعّلم القیادة من أجل الحصول على رخصة القیادة 

:یحصل في مرحلة الحقة وفي سیاق مختلف
Øاستهالك الكحول والقیادة
Øاستهالك المخّدرات والقیادة
Øمخاطر السرعة
Øمخاطر التلّهي
Øمخاطر قیادة الدّراجات اآللّیة الصغیرة والكبیرة
Øالخصائص الشخصّیة التي تؤّثر على السلوك وتؤّدي إلى قیادة متهّورة
Øالتعامل مع الفئات األكثر عرضة للمخاطر وآداب المرور

Ramzi Salamé

29

مراحل اكتساب الكفایات األساسّیة الستخدام الطریق –خامًسا 
على نحٍو آمن 
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الخصائص العاّمة لألطفال دون السابعة. 1

Øقبل سن السابعة
Øقامة الطفل قصیرة فال َیرى وال ُیرى
Øال یدرك المسافات والسرعات
Øال یدرك مصدر األصوات
Øیظّن أّنه إذا رأى المركبة فإّن سائقها یراه
Øفال ینتبه إلى غیر .) الخوف؛ االنشراح؛ الرغبة القوّیة؛ إلخ(غلب االنفعال على تصّرفاته ی

ما یشغل باله
Øال یمكنه التركیز إال على أمر واحد في الوقت نفسه
Ø القدرة على استشراف مخاطر الطریق لیس له
Øالتوصیات

Øعدم السماح للطفل بالتجوال وحیًدا على الطرق
Øمسك ید الراشد عند التجوال على الطرق
Øجعل الراشد یمشي لجهة الطریق
Øتأمین التأطیر الكافي عند التجوال في إطار مجموعة
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سنة 12و  8الخصائص العاّمة لألطفال ما بین . 2

Ø سنوات 8-7بدًءا من
Ø إمكان االعتماد على الطفل للتنّقل باستقاللّیة في مسارات بسیطة وقصیرة

ویعرفها جّیًدا إذا كانت قد توّفرت له ظروف التعّلم والتدّرب المسبق، في ما 
:یخّص على نحو خاص ما یأتي

Øالتعّرف إلى مصادر الخطر
Øاالنتباه إلى خصائص البیئة المحیطة
Øالتنّبه إلى سلوك سائر مستخدمي الطریق
Øالتعّرف إلى معالم بسیطة ثابتة
Øالحظي بقدوات حسنة
Ø التدّرب على السلوك المطلوب بمعّیة راشد والحصول على التغذیة الراجعة إلى

حین امتالك هذا السلوك
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سنة 15و  12الخصائص العاّمة للمراهقین ما بین . 3

Ø سنة 12–11بدًءا من
Ø إمكان االعتماد على الطفل للتنّقل باستقاللّیة إذا كانت قد توّفرت له ظروف

:ففي هذه السن. التعّلم والتدّرب المسبق
Øیستطیع الطفل استشراف الوضعّیات والتعّرف إلى مصادر الخطر
Øینتبه إلى خصائص البیئة المحیطة
Øیمتلك المعالم التي تسمح له بالتنّقل في محیط مألوف

Ramzi Salamé

33

الخصائص العاّمة للمراهقین بعد سّن الخامسة عشرة. 4

Ø سنة 15بدًءا من
Ø مع دخول النضج الذهني مرحلة التفكیر المجّرد یصبح المراهق قادًرا على تصّور

الفرضّیات وما یمكن أن تؤّدي إلیه
Øلكّن نضج الدماغ ال یكتمل عادة إال في سّن السادسة والعشرین؛ ولذلك:

Øیمكن أن تطغى االنفعاالت على التفكیر
Øیتأّثر المراهق باألقران
Øا�قد یؤّدي البحث عن االستقاللّیة عن األهل إلى اعتماد سلوكّیات غیر مرغوبة اجتماعی
Øقد یؤّدي حّب االكتشاف والمغامرة إلى سلوكّیات متهّورة
Ø لذلك، یستحسن البدء بتحضیر المراهق لقیادة المركبات اآللّیة بناء على منهاج

متكامل الكتساب المعارف ذات الصلة وللتأثیر على المواقف، بینما المهارات 
المعنّیة إّما أن تكون قد اكتسبت قبل ذلك أو یترك أمر اكتسابها لمدارس تعلیم 

)24أنظر الشریحة (القیادة 
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»  إفادة التربیة األساسّیة حول الطریق«الكفایات المطلوبة للحصول على هرمّیة  -خامًسا 
في فرنسا

.pdf168432APER_
168/APER_2/43http://cache.media.eduscol.education.fr/file/APER/
.pdf432
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مراجع مختارة - سادًسا 

q http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
q Republique Francaise, Ministere de l’Education Nationale.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/APER/43/2/APER_1
68432.pdf

q Republique Francaise, Ministere de l’Education Nationale. La
securite routiere dans les disciplines au college.
http://media.eduscol.education.fr/file/Securite/97/8/c08_09securo
utlivret_108978.pdf

q Qweensland Government (Australia), Department of Transport
and Main Roads. Road Safety Matters.
http://www.tmr.qld.gov.au/roadsafetymatters

q Department of Transport, United Kingdom (2009). Road Safety
Education. http://think.direct.gov.uk/education/early-years-and-
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