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  أهمیته، أهدافه، محاوره، مؤسساتهمفهومه، : الوعي المروري

  )كأنموذج وثیقة السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة العمانیة(

  إعداد

  

  

  

  

  

  :مفهوم الوعي

یعــرف الــوعي فــي اللغــة بأنــه الحفــظ والتقــدیر، وســالمة الفهــم واإلدراك، ویــرى علمــاء 
، كـذلك )٢٠٠٦الشـهري، (ا نفسـه ومـا یحـیط بـه النفس أن الوعي هـو شـعور الكـائن الحـي بمـ

واالســم منهــا  Awareفــي  القــوامیس األجنبیــة كقــاموس أكســفورد الصــغیر جــاء معنــى كلمــة 
Awareness  ٢٠٠٣النحوي، (المعرفة واإلدراك.(  

ــــى أنــــه Goodویعــــرف كــــود  ــــوعي عل إدراك أو تصــــور أو  –امــــتالك أو إظهــــار : ال
إلى الوعي كخطوة في تكوین الجوانـب الوجدانیـة بمـا  Karthwohlكما یشیر كراثول . معرفة

ویؤكد على أنه في مسـتوى الـوعي ال یكـون االهتمـام موجهـا إلـى . تتضمنه من اتجاهات وقیم
الــذاكرة أو القــدرة علــى اســترجاع المعلومــات بقــدر االهتمــام بــأن الفــرد یــدرك أشــیاء معینــة فــي 

مكونــــا معرفیــــا ممــــا یجعــــل الجانــــب الموقــــف أو الظــــاهرة، ومعنــــى ذلــــك أن الــــوعي یتضــــمن 
   ).١٣، ٢٠٠٥الریامي، (الوجداني مالزما للجانب المعرفي 

ویتضــح مــن خــالل هــذه المفــاهیم أن الــوعي ال یقتصــر علــى قیــاس الجانــب الوجــداني 
لإلنســان للحكــم علـى مســتوى الــوعي الـذي یتمتــع بــه، بـل یشــمل الجانــب المعرفــي ) الشـعوري(

أن الـوعي علـى الـرغم مـن وقوعـه فـي الجانـب الوجـداني " ولكراثـ"أیضا، حیث یشیر تصنیف 
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أساســا والــذي یمثــل أولــى مســتویاته إال أنــه مبنــي علــى أســاس معرفــي وبالتــالي فإنــه ال یمكــن 
للجوانــــب الوجدانیــــة أن تأخــــذ شــــكلها الصــــحیح إال إذا قامــــت علــــى معــــارف تمتــــاز بالكفایــــة 

  ).٢٠٠٣النحوي، (والوضوح

حــث یســتنتج أن هنــاك مكونــان للــوعي ال یمكــن الفصــل ومــن خــالل مــا ســبق فــإن البا
بینهما هما المكون الوجداني والمكون المعرفي، فكل منهما یسهم في بناء الوعي للفرد،  فكمـا 
ــاء القــیم واالتجاهــات وبروزهــا فــي المواقــف  ــه الفــرد نحــو بن یســهم المكــون الوجــداني فــي توجی

في إدراك الفرد لألشـیاء المختلفـة المرتبطـة  المختلفة من حیاته، فكذلك یسهم المكون المعرفي
  . بتلك المواقف

) ٢٠٠٣(ورغم انحسار مفهوم الوعي في هذین المكـونین عنـد الـبعض إال أن النحـوي 
أشـاروا إلـى وجـود مكـون ثالـث لیكمـل سلسـلة مكونـات ) ٢٠٠٩(والریـامي ) ٢٠٠٨(والنبهـاني 

عند مرحلة القیم واالتجاهات والمعرفـة الوعي وهو المكون المهاري، وبهذا فإن الوعي ال یقف 
النظریـــة بـــل ینبغـــي أن یظهـــر علـــى شـــكل أداء مهـــاري محســـوس یظهـــره الفـــرد فـــي المواقـــف 
المختلفــة مــن حیاتــه، وبإضــافة هــذا المكــون یصــبح الــوعي عبــارة عــن اتجاهــات وقــیم ومعرفــة 

  .  ومهارة یظهرها الفرد في المواقف المختلفة تعكس مستوى الوعي لدیه

  :م الوعي المروريمفهو 

ــاحثین الــذي تعرضــوا لــه فــي  تباینــت الــرؤى تجــاه مفهــوم الــوعي المــروري مــن لــدن الب
إلـى اخـتالف مضـمونه مـن مجتمـع ، وقـد یرجـع سـبب ذلـك مختلف دراساتهم وبحوثهم التربویة

ـــع المـــروري ـــات الواق ـــًا لمعطی ـــى أخـــرى داخـــل المجتمـــع الواحـــد، وفق ـــرة إل ـــى آخـــر، ومـــن فت  إل
  ).١١، ٢٠٠٧الخضور، (

، والخضــــــور )٢٠٠٩(، والمعــــــاني )٢٠١٠(وتتفـــــق كــــــل مــــــن مدیریــــــة األمـــــن العــــــام 
ــــى أن هنــــاك مفهومــــًا شــــامًال للــــوعي المــــروري وهــــو ) ٢٠٠٧( تعزیــــز الیقظــــة الحســــیة " عل

شارات وأنظمـة  ٕ والمعنویة والمعرفة واإللمام الواسع بكل ما یتعلق بالمرور من مركبة وطریق وا
إیجابـًا علـى الشـخص وحسـن قیادتـه ومراعاتـه لألنظمـة المروریـة  وقوانین وغیرها ، ما ینعكس

  ".المختلفة



 ٣

تبســــیط المفــــاهیم األخالقیــــة والــــنظم والتعلیمــــات ذات ) " ٢٠٠٩(بینمــــا یــــراه رمضــــان 
ووضـــع المنبهـــات الضـــروریة واألســـالیب التـــي .. العالقـــة بكیفیـــة اســـتخدام المركبـــة والطریـــق 

  " .تجعل االلتزام بها بصورة ذاتیة 

اإللمــام بمعلومــات أساســیة مرتبطــة بمواقــف یتعــرض لهــا " الســلیماني علــى أنــه یــراه و 
  )٥٩،  ٢٠٠٥الخلف، " (اقف الطارئة والحوادث المشاة والسائقین أثناء السیر أو في المو 

المعلومـات المروریــة كمـا یـدركها األطفـال وقـد یطلـق علیــه " ویعرفـه  یاسـین علـى أنـه 
بأهــداف نظریــة وعملیــة عــن التعلیمــات المروریــة التــي تضـــمن  الثقافــة المروریــة ویــربط ذلــك

  ).٥٩، ٢٠٠٥ الخلف،" (السالمة على الطریق سواء للمشاة أو السائقین أو المركبات 

أن المفهــــوم الشــــامل للــــوعي المــــروري قــــد تعــــرض للمكونــــات الثالثــــة للــــوعي ویلحــــظ    
ل)المعرفــي، الوجــداني، المهــاري(بمفهومــه العــام  حــظ هــذه المكونــات فــي غیــره مــن ، بینمــا ال تُ

  .التعریفات للوعي المروري

لحـــظ كـــذلك أن جمیـــع التعریفـــات ركـــزت علـــى ثالثـــة جوانـــب مرتبطـــة بـــالوعي  ُ كمـــا ی
  .المروري وهي سائقي المركبات، والمركبات، والمشاة

یمثـــل شـــكًال خاصـــًا مـــن أشـــكال " أن الـــوعي المـــروري ) ١٠، ٢٠٠٧(ویـــرى خضـــور 
تتفاعـــل مـــع محـــیط ) الـــخ...الســـائقون والمشـــاة ورجـــال المـــرور ( الـــوعي، فهنـــاك ذات بشـــریة

إن معرفــة معطیــات . خــارجي، أي مــع واقــع موضــوعي لــه معطیاتــه وقواعــده ونظمــه وقوانینــه
، ومعرفة نظمـه وقوانینـه، ومـن ثـم السـلوك المـروري )المجال المروري(هذا الواقع الموضوعي 

وهــذا النــوع مــن .. المــروري ویجســده  الســلیم فــي ضــوء هــذه المعرفــة، هــو مــا یعكــس الــوعي
الوعي ال یحدث دفعة واحـدة، بـل هـو مجموعـة مـن المعـارف والخبـرات المتراكمـة، التـي یـأتي 
بعضــها مــن خــالل التجربــة والخبــرة والممارســة واالحتكــاك، كمــا أن بعضــها یــأتي بفعــل الــتعلم 

  ".والتعلیم 

ریـة وهـدف مـن أهـدافها، لـه علـى أنـه نتـاج للتوعیـة المرو ) ٣٩، ٢٠٠٤(ویجده الهزاع 
أهمیتـه، وأهدافــه، ومقوماتـه، وأجهزتــه، ومحـاوره أو القطاعــات التـي ینبغــي أن ینصـب علیهــا، 



 ٤

وقــد یعتبـــر وقـــوع حــادث مـــروري فـــي مكـــان مــا نتیجـــة منطقیـــة لــنقص الـــوعي المـــروري لـــدى 
  .مرتكب الحادث

  :يلكي یتحقق الوعي المروري أن یتضمن اآلت) ١٣-١٢، ٢٠٠٧(ویشترط خضور 

السـائقون، والمشـاة، ورجـال، (وعي واقع األطراف المختلفة المعنیة بالمسألة المروریة  -١
  ).الخ...ومهندسو الطرق  ،وصانعو المركبات

البشـــریة والنفســیة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة (وعــي اآلثـــار المتعـــددة لمشــكلة المـــرور  -٢
 ).واألخالقیة

مروریـــة، وطبیعـــة األدوار التـــي وعـــي مســـؤولیة الجهـــات المعنیـــة بمواجهـــة المشـــكلة ال -٣
 . یجب أن تؤدیها لمواجهة هذه المشكلة وحلها أو التخفیف من آثارها

أن الـوعي المـروري ال ) ٢٠٠٧(ویلحظ من خالل هـذه االشـتراطات التـي أوردهـا خضـور 
یقتصــر علــى الطریــق وااللتــزام بالقواعــد المروریــة المتعلقــة بــه فقــط، بــل یتعــدى ذلــك لیشــمل 

ار المترتبــة علیهـــا، لمــا لهـــذا األمـــر مــن أهمیـــةٍ یمكــن أن تســـهم فــي التقلیـــل مـــن الــوعي باآلثـــ
الحوادث المروریة؛ إذ أن إحساس الفرد بخطورة هذه القضیة یجعله أكثر حرصًا على تجنبهـا 

 .واالبتعاد عن مسبباتها

مجموعة من مظاهر الوعي المروري والتي تتشابه إلى حد ما ) ٢٠٠٧(ویورد الكندي 
مــن االشــتراطات الضــروریة للــوعي المــروري، ومــن بــین هــذه ) ٢٠٠٧(ورده خضــور مــع مــا أ

  :المظاهر اآلتي
الوعي بحق اهللا سبحانه وتعالى وانـه هـو الحـافظ مـن كـل مكـروه وأن اإلنسـان مسـؤول  -

ـــه مـــن خیـــر أو شـــر، فهـــذا یشـــكل رادعـــًا مهمـــا نحـــو  أمـــام اهللا عـــن كـــل عمـــل یقـــوم ب
ا اإلنسان من عدم التزامه بالقوانین واستهتاره بقواعد السلوكیات السیئة التي قد یقوم به

  .الطریق
الــوعي بالمركبــات التــي نقودهــا مــن حیــث إمكانیاتهــا وتقنیاتهــا وقــدراتها وتوفیرهــا لســبل  -

األمان وصالحیة مكابحها، ویعتبر دلیل اإلرشاد الخاص بالمركبة مـن األمـور المهمـة 
 .انة المطلوبة لهاالتي تساعد على االستخدام األمثل وعمل الصی



 ٥

الـوعي بــالطرق التــي نســیر علیهــا أو نســلكها، والمقصــود بــذلك أن یكــون الســائق علــى  -
علمٍ وبصیرة بجمیع العالمات والخطوط األرضـیة ومـدلوالتها التـي تسـاعد علـى القیـادة 

 .اآلمنة، كذلك الوعي بالطریق الجدید في حال السفر أو لتنقل

ــوان المالبــس المناســبة فــي اللیــل ) ســبة بالمشــاةبالن(الــوعي بإشــارات عبــور المشــاة  - وأل
 .واستخدام الحواس

ـــدیني لـــدى الفـــرد، كأحـــد  ویتضـــح مـــن المظـــاهر التـــي ذكرهـــا الكنـــدي أهمیـــة الـــوازع ال
مظـاهر الــوعي المـروري، إذ تعــد رقابـة اهللا المســتمرة التـي یضــعها الفـرد المســلم نصـب عینیــه 

لقواعـد المروریـة مـن الحلـول الناجعـة التـي یمكـن في كـل حركاتـه وسـكناته، وربطهـا بالتزامـه با
  . أن تؤتي أكلها، خاصة إذا ما تم عرضها بصورة جیدة

ومن خالل ما سبق یجد أن الوعي المروري قد حظي باهتمام واسع مـن قبـل البـاحثین 
ً كـانوا  الذین حـاولوا توضـیح رؤیـتهم تجـاه الـوعي المـروري كمفهـوم یعنـي بسـالمة األفـراد سـواء

، وكـل ذلــك سـعیًا وراء إیجـاد حلـولٍ عملیـة وواقعیـة  للحــد )مشـاة(لمركبـات أو خارجهـا داخـل ا
  .من خطر الحوادث المروریة وتحقیق السالمة على الطریق

ویظهــر أن التعریفـــات التــي تناولـــت الـــوعي المــروري لـــم تخـــرج عــن نطـــاق المكونـــات 
، وكذلك الجوانب الثالثة للوعي للوعي بمفهومه العام) المعرفي، والوجداني، والمهاري(الثالثة 

  .كل ما یتعلق بها من قواعد مروریة تنظمها) سائقو المركبات، والمركبات، والمشاة(المروري 
ق درة الف رد عل ى :  هـولـوعي المـروري ومن خالل ما سبق عرضه، یمكن القول أن ا

المروري،  معرفة وفھم وإدراك الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمھاریة المتصلة بالمجال

 .وقواعده الخاصة بسائقي المركبات، والمركبات، والمشاة

  

  

  :أهمیة الوعي المروري

یعد الوعي المروري من الموضوعات التي ترتبط بشـكل واضـح بحیـاة الفـرد وسـالمته؛ 
إذ تعــد أفضــل الوســائل للوقایــة مــن الحــوادث المروریــة علــى المــدى الطویــل، لــذا كــان علــى 
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مرویــــة مراقبــــة الوضــــع الحــــالي للمنــــاهج الدراســــیة ومحاولــــة تضــــمینها المهتمــــین بالســــالمة ال
  .المفاهیم المتعلقة بالسالمة المروریة

أن أهمیــة الــوعي لمــروري یمكــن أن تتضــح مــن خــالل مــا ) ٤٣، ٢٠٠٤(ویــرى هــزاع 
؛  ذ )١٩٧٢(أعلــن عنــه المــؤتمر الــدولي الرابــع الــذي عقــد بمدینــة تورنتــو بإیطالیــا فــي عــام 

  :يصدر عنه اآلت

  .إن السائق الجاهل یربك حركة المرور، ویفسد كل شيء مهما كانت اإلمكانیات -
ــل الحــوادث والمشــاكل  - ، هــي العامــل األول الــذي یقل إن مســؤولیة الســائق كإنســان واعٍ

  .المروریة، إذا التزم بمقتضى الوعي المروري
ــا المــروريأن أهمیــة الــوعي ) ٦١-٦٠، ٢٠٠٥(ویــرى الخلــف  هیم تكمــن فــي تهــذیب المف

التـي اعتـاد األفـراد فـي المجتمــع، بحیـث تكـون نظـرتهم للتقیــد بأنظمـة المـرور، وآدابـه ال علــى 
نما االنصیاع الذاتي لها، وبالتـالي تتحقـق العملیـة التكاملیـة بـین  ٕ أساس الخوف من العقاب، وا
الجمهور وبین المشرعین المروریین وذلك بهدف تحقیق الهدف المنشود وهـو تحقیـق السـالمة 

  .مروریة لكل مستخدمي الطریقال

ــة الــوعي المــروري، تتضــح مــن  لحــظ مــن خــالل آراء كــلٍ مــن الهــزاع والخلــف أن أهمی ُ وی
خــالل مســاهمته فــي الوقایــة مــن الحــوادث المروریــة، إذ أن غــرس الــوعي المــروري فــي أفــراد 

الـراكبین، السـائقین، و (المجتمع تجعل ذواتهم أكثر تقبًال للقوانین المنظمة للطریـق ومسـتخدمیه 
، لتظهــر واضــحة فــي ســلوكاتهم التــي تعــد الرقابــة الذاتیــة هــي المحــرك األساســي لهــا )والمشــاة

ولــیس الرقابــة الخارجیــة مــن إجــراءات وعقوبــات وغیرهــا، وهــو مــا یــؤدي إلــى خفــض معــدالت 
  .المخالفات المروریة وبالتالي انحسار الحوادث المروریة والتقلیل منها

  

  :أهداف الوعي المروري

أنها تتمثل في ) ١٥، ٢٠٠٧(تتعدد األهداف التي یحققها الوعي المروري؛ إذ یراها الخضور 
:  
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تكــوین نســق معرفــي مــروري لــدى مختلـــف األطــراف المعنیــة بالمســألة المروریــة عـــن  -
  .مختلف جوانب الحیاة المروریة

ــاة  - ــدى الفــرد والمجتمــع فیمــا یتعلــق بمختلــف جوانــب الحی تكــوین نســق فكــري مــروري ل
 .روریةالم

تكـــوین نســـق اتجاهـــات مـــروري متســـاوٍ ومتكامـــل لـــدى الفـــرد والمجتمـــع إزاء الجوانـــب  -
 .المختلفة من المسألة المروریة

 .تكوین نسق قیمي سلوكي مروري لدى الفرد والمجتمع -

 .تكوین نسق سلوكي مروري تتمثل فیه معرفة الفرد وفكره واتجاهاته وقیمه -

  :لرئیسة للوعي المروري هيأ  األهدا  ا) ٦٢، ٢٠٠٥(ویرى الخلف 

توضــیح أهمیــة اســتخدام األنظمــة واتبــاع التعلیمــات المروریــة، ومــا لتلــك األهمیــة مــن  -
  .دور في الحفاظ على حیاة األمة من أخطار السیارات

تعویـــد النـــاس علـــى التقیـــد بإشـــارات المـــرور تجنبـــًا لوقـــوع الحـــوادث المروریـــة ویـــذهب  -
 .بسببها العدید من الشباب والكبار

قویـة العالقـة القائمـة بـین المـواطنین ورجـال المـرور ومحاولـة أن یشـعر المـواطن بأنـه ت -
 .رجل مرور قبل أن یكون مواطناً 

  :فیعدد أهداف الوعي المروري كاآلتي) الهزاع(أما 

  .تبصیر المواطن بمشاكل المرور وأثره على سالمته -
 .ور بشكل طوعيتعوید المواطن على ممارسة السلوك الصحیح لقواعد وآداب المر  -

 .التعریف بأنظمة السیر وقواعده وآداب المرور بشكل مستمر ومنتظم -

 .تنمیة روح التعاون وبت األلفة والمساعدة بین مستخدمي الطرق -

شــرح القــرارات والتعلیمــات التــي تصــدر عــن الجهــات ذات العالقــة بــالمرور كالبلــدیات  -
 .والنقل

  .المواطن وشرطي المرورخلق العالقة الطیبة، والثقة المتبادلة بین  -
  :مقومات الوعي المروري
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  :أن مقومات الوعي المروري یمكن إجمالها في اآلتي) ٢٠٠٤(یرى الهزاع 

تعلیم أفراد المجتمع وتدریب رجل المرور من خـالل بـرامج تدریبیـة، مـن أجـل ممارسـة  -
  .واجباتهم بفاعلیة

ـــراد  إیجـــاد وســـائل اتصـــال مناســـبة یمكـــن بواســـطتها إیصـــال المعلومـــات - ـــائق ألف والحق
  .أجهزة المرور، واألسرة، والمدرسة، ووسائل اإلعالم: المجتمع ومنها

  :محاور الوعي المروري

ـــة  ینصـــب الـــوعي المـــروري علـــى عـــدة محـــاور، تمثـــل عناصـــر الحـــادث المـــروري وهـــي ثالث
  .العنصر البشري، والطریق، والمركبة: عناصر رئیسة

ــرئ: العنصــر البشــري -١ : یس المكــون للحــادث المــروري ویشــملوهــو العنصــر األول وال
 السائق، والراكب، والمشاة 

وهــو العنصــر ثــاني المكــون للحــادث المــروري، والطریــق هــو المســرح الــذي : الطریــق -٢
 .تجري علیه الحركة الیومیة لنقل األشخاص والبضائع

وهي العنصر الثالث المكون للحادث المـروري، وتشـمل السـیارات الصـغیرة، : المركبة -٣
نات، والحـــافالت، والجـــرارات، ومعـــدات األشـــغال العامـــة، والـــدراجات الناریـــة، والشـــاح

  .  والسیارات القاطرة، والمقطورة، والدراجات العادیة
  

  

  

  :مؤسسات الوعي المروري

  :أجهزة المرور

إدارة المـــرور بشـــرطة عمـــان الســـلطانیة، المراكـــز المروریـــة الخاصـــة، (تســـهم أجهـــزة المـــرور 
فـــي تنمیـــة الـــوعي المـــروري لـــدى أفـــراد المجتمـــع مـــن خـــالل البـــرامج ) ةمـــدارس تعلـــیم الســـیاق
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التوعویــة وذلــك بالتعــاون مــع األجهــزة اإلعالمیــة المختلفــة، وكــذلك مــن خــالل االتصــال مـــع 
المؤسســــات المجتمعیــــة المختلفـــــة كالمدرســــة أو األســــرة ودور العبـــــادة وغیرهــــا، كــــذلك عقـــــد 

أن المـروري ومـا یتعلـق بـه مـن قضـایا تهـم صـحة المؤتمرات والندوات العلمیة التي تبحث الشـ
  .وسالمة المواطن العماني

  :األسرة

تعـد األسـرة النـواة األولـى فـي المجتمـع، فهـي البیئــة األولـى التـي ینشـأ فیـا الطفـل، ویـتعلم فیهــا 
األخالق والقیم التي تهیؤه للحیاة داخل المجتمع بكافة تفاصیلها االجتماعیة واألسریة والعملیة 

  .میةوالعل

سهامات األسرة في مجال الـوعي المـروري یمكـن مالحظتـه مـن خـالل تعلـیم األبنـاء االلتـزام  ٕ وا
بأنظمة المرور والقوانین المنظمة لها، وكذلك االلتزام الذاتي مـن قبـل اآلبـاء أنفسـهم باألنظمـة 

ــاء، كــربط الحــزام، والتقیــد بأخالقیــ ات المروریــة وقوانینهــا یســهم بشــكل أكبــر غرســها فــي األبن
الطریـق، واالهتمــام بنظافتهــا وذلـك بعــدم رمــي المخلفـات بهــا، وعــدم تجـاوز الســرعة المحــددة، 
كـل ذلــك وغیرهـا یســهم فــي تـذویب الســلوكات الصــحیحة فـي الطفــل اثنــاء تعاملـه مــع الطریــق 

  .ومستخدمیه

  :المدرسة

دا(تســـهم المدرســـة بمـــا تشـــمله مـــن منظومـــة متكاملـــة تضـــم المقومـــات البشـــریة  ٕ ) رةمعلمـــون وا
فــي تنمیــة الــوعي المــروري ) المبنــى وكــل مــا یشــمله مــن احتیاجــات تعلیمیــة(ومقومــات مادیــة 

  .لدى الطلبة باعتبارهم اللبنة األولى لبناء المجتمعات وتطورها

ویمكن أن یظهر هذا إسهام المدرسة فـي غـرس الـوعي المـروري مـن خـالل مختلـف األنشـطة 
مدرســي، والنشــاط المســرحي، أو مــن خــالل إقامــة المدرســیة كاإلذاعــة المدرســیة، والمســرح ال

ــــك بــــدعوة المختصــــین فــــي مجــــال األنظمــــة والقــــوانین  المحاضــــرات التوعویــــة و النــــدوات وذل
  . المروریة وكیفیة التعامل مع الطریق ومستخدمیه
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  :اإلعالم

د مـادة ذات تـأثیر واسـع تسـاع) المقـروءة، والمسـموعة، والمرئیـة(یعد اإلعالم بمكوناته الثالثـة 
  .في تنمیة الوعي المروري لدى أفراد المجتمع

ویختلـــف اإلعـــالم عـــن بـــاقي مؤسســـات الـــوعي المـــروري بأنـــه یخاطـــب جمیـــع أفـــراد المجتمـــع 
اتهم االجتماعیــة واخـــتالف مشـــاربهم وتوجهـــاتهم، كمــا أنهـــا تســـهم بمـــا بمختلــف فئـــاتهم وتركیبـــ

تتضـمنه مـن بـرامج مختلفـة فـي الـدخول إلـى عـالم ذوي االحتیاجـات الخاصـة ومسـاعدتهم فـي 
  .تفهم األخطار المحدقة بهم أثناء استخدامهم للطریق وكیفیة الوقایة منها

  :)كأنموذج ناهج الدراسیة العمانیةفي الم وثیقة السالمة على الطریق( المناهج الدراسیة

، وذلـك مـن  یمكن أن تسهم المنـاهج الدراسـیة التـي یتعلمهـا الطلبـة فـي تـوعیتهم مروریـًا
خالل مناهج دراسیة مستقلة یتعرض فیها الطلبـة لمواقـف وأنشـطة یتعلمـون مـن خاللهـا كیفیـة 

ن مفــــاهیم الســــالمة التعامــــل مــــع الطریــــق وااللتــــزام باألنظمــــة والقــــوانین المروریــــة، أو تضــــمی
المروریـة داخــل المنــاهج الدراسـیة المختلفــة؛ إذ تعــد وثیقـة الســالمة علــى الطریـق فــي المنــاهج 

  .الدراسیة العمانیة مثاًال واضحًا لها

  :تعریف وثیقة السالمة على الطریق  -

تعنـــى بتضـــمین مفـــاهیم الســالمة علـــى الطریـــق فـــي المنـــاهج الدراســـیة  ةهــي وثیقـــة منهجیـــ   
فة ویتم ذلك من خالل دمج مجموعـة المفـاهیم والمهـارات المرتبطـة بهـا ضـمن المفـاهیم المختل

  .ینبغي للمعلم تدریسها للطالب  يالمنهجیة للمواد الدراسیة الت

  

  :محتویات الوثیقة - 
  .آلیة تطبیق وثیقة السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة العمانیة  -١
  .یة لخدمة مشروع السالمة على الطریق توظیف جماعات األنشطة التربو  -٢
  .مفاهیم السالمة على الطریق ومفرداتها الفرعیة  -٣
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  .مفاتیح عامة لبناء أنشطة السالمة على الطریق للمواد الدراسیة المختلفة -٤
  .مصفوفة مفاهیم السالمة على الطریق في المواد المختلفة  -٥
  .كة اإلنترنت قائمة ببعض مواقع السالمة المروریة على شب-٦
  :وثیقة السالمة على الطریق مشروعأهمیة  -

بنـاء جیــل سیاسـة العامـة للدولـة القاضـیة بالمشـروع مـن منطلـق تكامـل ال تنطلـق أهمیـة
، حیـث تعـد سـلطنة  واعـدالمسـتقبل الأنها أن تكفل له الحیـاة اآلمنـة و واع بالقضایا التي من ش

ة و متقدمـــة مـــن اجـــل تطـــویر إجـــراءات عمـــان مـــن بـــین الـــدول التـــي تبـــذل مجهـــودات ایجابیـــ
 عـلـى سـالمةالالسـالمة المروریــة  علـى الطــرق، وبالتـالي فانــه مـن المرجــو أن یحقـق موضــوع 

الطرق في المناهج الدراسیة وعیًا مروریًا ینمو بنمو الطفل المتعلم في جمیـع مراحلـه الدراسـیة 
دامه لهــا فــي حاضــره و ویكفــل لــه األســلوب األمثــل فــي التعامــل مــع حركــة الطــرق عنــد اســتخ

  .مستقبله

كما أنه مشروع إنساني تطوعي وهو واجب وطني یقوم بتنفیـذه جمیـع أبنـاء المجتمـع ، فـال    
تكلــف بــه فئــة معینــة دون أخــرى إنمــا یقــوم بــه جمیــع العــاملین أو المنتســبین للمدرســة بتكثیــف 

ــال الحالیــة والمســتقبلیة ف نجاحــه خدمــة لألجی ٕ ــالي مشــروع جهــودهم مــن أجــل تطبیقــه وا هــو بالت
 وال یراد منـه التكلـف الـذي تقـوم بـه بعـض المـدارس بحیـث ترهـق كاهـل المدرسـةغیر تنافسي 

نما كمـا ذكرنـا سـلفا أنـه تو ،بمصروفات طائلـة والطالب ٕ وي بالدرجـة األولـى یـراد بـه تحقیـق عـوا
ال  األفـــراد فـــالمهم فـــي المشـــروع الجانـــب المعنـــوي تهموضـــمان ســـالم همواســـتقرار  األفـــراد أمـــن

ـــب المـــادي ـــى الطریـــق  .الجان ـــاهیم الســـالمة عل ـــي مـــدى غـــرس مف ونجـــاح المشـــروع یتمثـــل ف
وتطبیقها عملیا من جمیع األفـراد المنتسـبین للمدرسـة، ولعـل أهـداف المشـروع تؤكـد علـى هـذا 

  . النهج 

  :في المناطق التعلیمیة من خالل  وثیقة السالمة على الطریق مشروعتفعیل 
  .في المنطقة التعلیمیة  ثیقة السالمة على الطریقو  مشروعلجنة متابعة  -

  :تُشكل هذه اللجنة برئاسة مدیر عام المنطقة التعلیمیة وعضویة كًال من     
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  .مدیر دائرة المرور بالمنطقة -

  .مدیر دائرة البرامج التعلیمیة -

  .مدیر دائرة تنمیة الموارد البشریة -

  .لیمیة عضو مجلس اآلباء واألمهات بالمنطقة التع-

  .عضوة مجلس اآلباء واألمهات بالمنطقة التعلیمیة  -

  .رئیس قسم العلوم اإلنسانیة -

  .رئیس قسم العلوم التطبیقیة -

  .رئیس قسم المهارات الفردیة -

  .رئیس قسم المشاریع والصیانة -

  .مشرف األمن بالمنطقة التعلیمیة -    

  : تتولى هذه اللجنة المهام اآلتیة -

  .طبیق المشروع في مدارس المنطقة التعلیمیة واإلشراف علیه متابعة ت -

وضع خطة إجرائیة لترسیخ مفـاهیم المشـروع للطـالب فـي الحصـص الدراسـیة لمختلـف  -
  .المواد الدراسیة ومتابعة تنفیذها 

  .متابعة تنفیذ جماعات األنشطة المدرسیة للمشروع  -

  .شروع اإلشراف على المناشط والفعالیات المصاحبة للم -

التنسیق بین مؤسسات المجتمع المحلي ذات العالقة ومدارس المنطقة إلقامـة المناشـط  -
  .والفعالیات المصاحبة للمشروع 

  .المشروع ووضع الحلول العملیة لهاتذلیل الصعوبات والمعوقات التي تعترض سیر  -
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ـــة وا - ـــي الحكومی ـــوي والمـــالي مـــن مؤسســـات المجتمـــع المحل ـــدعم المعن لخاصـــة تـــوفیر ال
  .لخدمة المشروع 

حصر مشاكل السالمة المروریة في المدارس والعمـل علـى إیجـاد الحلـول المناسـبة لهـا  -
 .  

  .على مستوى المنطقة التعلیمیة وثیقة السالمة على الطریق  مشروعدور منسق  -

متابعة تنفیذ أهداف المشروع بـالرجوع إلـى مشـرفي المـواد وأخـذ التغذیـة الراجعـة مـنهم  -١
  .رفعها إلى لجنة السالمة على الطریق على مستوى المنطقة التعلیمیةو 

إعداد مقترحات لتطویر المشروع باالستعانة بمشرفي المواد ورفعها إلى لجنة السالمة  -٢
  .عل الطریق على مستوى المنطقة التعلیمیة التخاذ الالزم

د لتحقیــــق أهــــداف إعــــداد النشــــرات التوجیهیــــة المناســــبة بالتعــــاون مــــع مشــــرفي المــــوا -٣
  .المشروع

التواصــل الــدائم مــع منســقي المشــروع علــى مســتوى المــدارس إلنجــاح أنشــطة وبــرامج  -٤
  .المشروع

ـــق تقـــ -٥ ـــى الفاضـــلویم تطبی ـــر فصـــلي إل ـــق مشـــروع / المشـــروع، بإعـــداد تقری ـــیس فری رئ
  .السالمة على الطریق بالوزارة

 .مدرسة في ال لطریقوثیقة السالمة على ا مشروعالكفایات الالزمة لمنسق   -

یــتم اختیــار منســق المشــروع علــى مســتوى المدرســة بنــاء علــى العدیــد مــن المواصــفات    
  :الشخصیة التي ینبغي أن یتحلى بها منسق المشروع في المدرسة والتي من بینها

  .أن یمتلك مهارات اتصال جیدة -
 .أن یتمتع بمواصفات قیادیة -

 .ة على الطریقأن یكون متحمسا ومهتما بموضوعات السالم -
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 .أن یكون قدوة حسنة لآلخرین في موضوع السالمة على الطریق -
  .أن یكون مقتنعا بمحتوى المادة التي یتم تدریسها عن السالمة على الطریق 

ومـن  أي معلم فـي المدرسـةأن یكلف بمهمة منسق المشروع  مدیر المدرسةفعلى    
الحصـــص األســـبوعیة ، مـــن  قلـــیال اأي تخصـــص كـــان شـــریطة أن یكـــون لدیـــه نصـــاب

، علـى أن أي كـادر مـن الهیئـة اإلداریـةلیسهل علیه متابعة سیر تطبیـق المشـروع أو 
تنطبــق علیــه المواصــفات الســابقة ي مــن العناصــر الجیــدة والفاعلــة والــذ یكــون المرشــح

ــذكر، وال یلــزم بــأن یكــون المنســق الــذي ســیتم اختیــاره منســقا للمشــروع طــوال العــام  ال
ــــك مناســــبا لتحقیــــق أهــــداف  الدراســــي فبإمكــــان ــــره إذا مــــا رأى ذل مــــدیر المدرســــة تغیی

  .المشروع

  . المدرسة  في وثیقة السالمة على الطریقمشروع دور منسق    -    

ى الطریق في المناهج بالتنسیق مع المعلمین األوائـل متابعة تطبیق وثیقة السالمة عل .١
  .للمواد

 .ع وآلیة تطبیقهعمل مشاغل وملتقیات تهدف لتوضیح أهمیة المشرو  .٢

التواصـــل مـــع المـــدارس األخـــرى واالســـتفادة مـــن اإلنجـــازات التـــي تبتكرهـــا المـــدارس  .٣
 .المجاورة 

االسـتفادة مـن بــرامج جماعـات األنشــطة األخـرى الموجــودة فـي المدرســة بحیـث یكــون  .٤
ــاقي الجماعــات واألنشــطة وعلیــه فــإن مهمــة منســق المشــروع  المشــروع مترابطــا مــع ب

 .ذه الجماعات لالستفادة من برامجها لتحقیق أهداف المشروعالتنسیق مع رواد ه

 .متابعة عمل األخصائي الصغیر داخل المدرسةاختیار و  .٥

حلقـــة وصــــل بـــین المدرســـة ولجنــــة الســـالمة علـــى الطریــــق علـــى مســــتوى أن یكـــون  .٦
 .المدیریة

ـــق  .٧ ـــویم تطبی ـــى مســـتوى تق ـــى منســـق المشـــروع عل ـــر فصـــلي إل المشـــروع، بإعـــداد تقری
  .لیمیةالمنطقة التع

  .لتفعیل مشروع وثیقة السالمة على الطریقدور مشرفي المواد الدراسیة  -



 ١٥

اإلعـــداد للمشـــاغل التدریبیـــة لمعلمـــي المـــواد المختلفـــة لتوضـــیح آلیـــة تضـــمین مفـــاهیم  -١
  .السالمة على الطریق في المواد الدراسیة 

ـــا -٢ ـــى الطریـــق أثن ـــة تضـــمین معلمـــي مـــوادهم لمفـــاهیم الســـالمة عل ـــامهم متابعـــة آلی ء قی
  .بالتدریس داخل الحصة الصفیة 

إعداد مقترحات لتطویر المشروع بالتعاون مـع منسـق المشـروع علـى مسـتوى المنطقـة  -٣
  .التعلیمیة 

  كیف یتم تطبیق وثیقة السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة ؟ -

     ّ والوثیقــة  ن وثیقــة الســالمة علــى الطریــق عناصــر ومفــاهیم الســالمة المروریــة ،تتضــم
مقسمة حسب المواد الدراسـیة ، وتنـدرج تحـت هـذه المـواد مجموعـة مـن المفـاهیم المروریـة 

  .التي تم دراستها مسبقا والتأكد من مناسبتها لكل مادة

  :ویتم تطبیق وثیقة السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة كاآلتي 

المروریة المتعلقة بالمـادة  عندما یقوم المعلم بتحضیر درسه یستحضر أمامه المفاهیم
التي یدرسها، وینظر أي من تلك المفاهیم یمكن تضمینه في الدرس الذي یرید تدریسه 
، وهكذا بالنسبة لبـاقي المـواد، بحیـث یكـون المفهـوم لـه عالقـة بموضـوع الـدرس أكـان 

  .ذلك من خالل النص أو صورة أو شكل أو جدول أو نشاط صفي أو ال صفي

  :وثیقة السالمة على الطریق مشروعاألنشطة في خدمة  توظیف جماعات  -

برامج جماعة الخدمة العامة وأصدقاء البیئة  یضمن مشروع السالمة على الطریق كأحد   
بالتوعیة الداخلیة والخارجیة  أصدقاء البیئة تعنىوذلك نظرا لكون جماعة الخدمة العامة و 

مع األهالي ات والملصقات واللقاءات والالفت متمثلة في المحاضرات والبرامج اإلذاعیة
وغیرها من برامج التوعیة التي تراها الجماعة مناسبة على أن تكون في إطار تحقیق 

  .األهداف العامة للجماعة أو برامجها التي تقوم بتنفیذها
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وثیقة السالمة على  مشروعاألخرى لخدمة  تفعیل جماعات األنشطة التربویةو یمكن 
 : تيآلعلى النحو ا الطریق

 :ماعة اإلذاعة المدرسیة ج - 

ر فاعل تأثیتعتبر اإلذاعة المدرسیة من أبرز وسائل االتصال وأهمها لكونها ذات     
في توجیه الرأي العام الطالبي ویمكن توظیف اإلذاعة المدرسیة في خدمة مشروع 

اعیة السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة العمانیة من خالل تقدیم الكلمات اإلذ
 . والمسابقات في هذا المجال

 : جماعة الصحافة المدرسیة - 

حیث أن من أهداف هذه الجماعة التوعیة في مختلف المجاالت وذلك من خالل    
المجالت المصورة ویمكن توظیف واللقاءات الصحفیة والمطویات و ،الصحف الحائطیة 

  . عالهأ وعي فیما یتعلق بالمشروع المذكورهذه الجماعة في نشر ال

  

  : جماعة الندوات والمحاضرات - 

تعد الندوات والمحاضرات لونًا من ألوان األنشطة الثقافیة الهامة حیث یتلقى الطلبة    
من خاللها المزید من الثقافة والمعرفة من ذوي الخبرة والمختصین في مجال معین كما 

یف هذه الجماعة أنها تفتح مجاالت أخرى لتوثیق صلة المدرسة بالمجتمع ویمكن توظ
 هموتزوید من خالل استضافة المختصین في المجال المروري وذلك لتثقیف الطالب

  . بالمعلومات المروریة المتعلقة بهذا المشروع

  : جماعة الصحة المدرسیة - 

تركز جماعة الصحة المدرسیة على التثقیف الصحي داخل وخارج المجتمع المدرسي    
ویمكن . ن السلوكیات والممارسات الصحیة السلیمةمن أجل إكساب الطالب أنماط م
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تفعیل هذه الجماعة لخدمة مشروع السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة العمانیة 
 من خالل إعداد برامج توعیة داخل المدرسة وخارجها عن آثار الحوادث المروریة

ع المختصین في ، وكذلك تدریب الطالب على اإلسعافات األولیة بالتنسیق مهاومخاطر 
المستشفیات والمراكز الصحیة وما تراه الجماعة مناسبًا من مناشط وبرامج تحقق أهداف 

  . مشروعال

  : األنشطة المسرحیة - 

تـأثیرًا علـى الناشـئة لمـا تعتبر األنشطة المسرحیة بالمدرسة من أبرز األنشطة وأسرعها    
تشــویقیة هامــة  تــاز بــه مــن نــواحداء الحركــي ومــا یمزخــر بــه مــن جمالیــة فــي الحــوار واألت

كاإلضــاءة والموســیقى والمــؤثرات والــدیكور وغیرهــا ولكــون النشــاط المســرحي یقــدم الوقــائع 
یمكـن توظیـف األنشــطة المسـرحیة فــي وسـة ومرئیــة ومسـموعة فـي آن واحــد، مجسـدة وملم

 :خدمة مشروع السالمة على الطریق في المناهج الدراسیة العمانیة من خالل 

 ت توعویة داخلیة وخارجیة حول الموضوع عمل حمال •

 . )اسكتشات ( مسرحیات صغیرةعمل  •

طالع على عمل زیارات میدانیة للطالب مثل زیارة المستشفیات ومراكز الشرطة  لال •
 .النتائج االجتماعیة والصحیة لحوادث السیر

  
  :وثیقة السالمة على الطریقمشروع الفائدة المرجوة من  -

معلمـین  من تطبیق مشروع السالمة على الطریـق هـي أن نصـل جمیعـاالفائدة المرجوة    
إلـى وعــي ومعرفـة بقواعــد المـرور ، نقــوم بتطبیقهـا فــي وطـالب وســائقي حـافالت مدرســیة 

إلــى ا هــالك الحـوادث المروریــة التــي تــودي بنــا  احیاتنـا الیومیــة ، تكفــل لنــا الســالمة وتجنبــ
ن عـــیـــاة ســعیدة بعیــدة عـــن المعانــاة الناجمــة نـــا وأطفالنــا ، ولنعــیش حواإلعاقــة وفقــد أحبائ
  ).٢٠٠٩فریق السالمة على الطریق، (الحوادث المروریة 
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  :المراجع

دور أفالم التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي ، )٢٠٠٥(الخلف، عبداهللا حامد عبداهللا 
، )اضدراســة شــبه تجریبیــة علــى طــالب الرحلــة الثانویــة فــي مدیتــة الریــ(المــروري 

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

وثیقــة (، دور التربیــة فــي تفهــم وتطبیــق األنظمــة المروریــة )٢٠٠٦(الكنـدي، عــادل بــن محمــد 
ــــي المنــــاهج الدراســــیة العمانیــــة أنموذجــــاً  ــــى الطریــــق ف ــــیم ، )الســــالمة عل مــــؤتمر التعل

  .مدینة الریاض) ١٣/١٢/٢٠٠٦-١١(والسالمة المروریة 

بــرامج مــدارس تعلــیم الســیارات ودورهــا فــي زیــادة ، )٢٠٠٤(الهــزاع، عبــدالعزیز بــن ناصــر 
، )دراسة تطبیقیة على مدارس تعلیم قیادة السیارات بمدینة الریاض(الوعي المروري 

  .راسلة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة، الریاض
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، جامعـة )٤١٦(، العـدد حمـالت التوعیـة المروریـة العربیـة، )٢٠٠٧( خضور، أدیـب محمـد
  .نایف للعلوم األمنیة، الریاض

، رسالة دور المدارس الثانویة في نشر الوعي األمني). ٢٠٠٦(الشهري، فایز علي عبداهللا 
  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم األمنیة، السعودیة

مدى توافر الوعي السیاحي لدى معلمي الدراسات  ).٢٠٠٣(النحوي، فاطمة بنت علي 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، االجتماعیة بالمرحلة الثانویة في سلطنة عمان

  .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

أثر برنامج قـائم علـى المفـاهیم السیاسـیة فـي تنمیـة ). ٢٠٠٨(النبهاني، سعود بن سـلیمان 
ــد ــر الناق ــوعي السیاســي والتفكی ــات العلــوم  ال ــة بكلی ــة الدراســات االجتماعی ــدى طلب ل

 .، أطروحة دكتوراة في الفلسفة، جامعة الیرموك، األردنالتطبیقیة في سلطنة عمان

تحـــدیات العولمـــة (إعـــداد المعلمـــین فـــي ســـلطنة عمـــان ). ٢٠٠٩(الریـــامي، أحمـــد جمعـــة 
  .، األردن، عالم الكتب الحدیث١ط. )والتربیة السیاسیة والبیئیة

مشـروع السـالمة علـى الطریـق فـي المنـاهج ، )٢٠٠٩(الرئیس للسـالمة علـى الطریـق فریق 
، المدیریة العامة لتطویر المناهج، وزارة التربیـة والتعلـیم، سـلطنة الدراسیة العمانیة

  .عمان

 ٥/١/٢٠٠٩عمان، اسـترجع بتـاریخ ، األردن، الوعي المروري، )٢٠١٠(مدیریة األمن العام 
  :من المصدر

h p://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2009%5C12%5CLocalAndGo
ver_issue795_day14_id196407.htm  

، صحیفة األضواء، البصرة، الوعي المروري ودوره في المجتمع، )٢٠٠٩(رمضان، صالح 
  :من المصدر ٦/١/٢٠١٠استرجع بتاریخ 

n/mror.htm-adhwaa.net/cool-http://www.al  

http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac
http://www.al
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االلتــــزام طریــــق الســــالمة العامــــة وعنــــوان (الــــوعي المــــروري ، )٢٠٠٩(المعــــاني، نــــایف 
  :من المصدر ٢/١/٢٠١٠، الدستور، عمان، استرجع بتاریخ )المجتمعي

Gover%5C2009%5C12%5CLocalAndGoh p://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=%5CLocalAnd
ver_issue795_day14_id196407.htm  
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