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 ملخص البحث باللغة العربية
 دراسة ميدانية )المسئولية المجتمعية حيال عملية التنشئة المرورية (

 الدراسة تساؤالت 
 تساؤال رئيسيا وهو : الدراسة تتسأل تلك  -

 ما هى المسئولية االجتماعية حيال عملية التنشئة المرورية ؟
 وينبثق من ذلك التساؤل عدة تساؤالت فرعية وهى : 

 ما المقصود بعملية التنشئة المروريه ؟ وما هى الكيفية التى تتم بها ؟  -1
 الدور الذى تشارك به االسرة فى مجال التوعية المرورية البنائها ؟  ما هو -2
 المدرسين ( فى تنشئة الطالب مروريا ؟، االخصائيين، ما هو الدور الذى تقوم به المدرسة )االدارة -3
 هل هناك انشطه طالبية داخل المدارس لتفعيل عمليات التوعية المروريه وتحقيق السالمة المرورية ؟ -4
 وتنشئتهم مروريا ؟ وبأى صورة ؟ األطفال  هل ساهمت المقررات الدراسية فى تعليم وتوعية -5
 هل  هناك جهات اخرى داخل المجتمع تسهم فى عملية التنشئة المرورية ؟ وبأى كيفية ؟ -6
 ماهى المعوقات التى تعوق عملية التنشئة المرورية المدرسية ؟  -7
 ا على الوجه االمثل داخل المجتمع المصرى  ؟  مرورياألطفال  كيف يمكن تنشئة -8

 االجراءات المنهجيه للدراسه 
 : وصفية تحليلية  نوع الدراسة   

 منهج دراسة الحالة  نوع المنهج : 
 نوع االداة 

والثانى ( والمرحلة االبتدائية األول  )المستوىاألطفال  تحليل محتوى للمناهج الدراسية فى مرحلة رياض -1
  الصف السادس االبتدائى(.إلى  األول ف) من الص

دليل مقابله وقامت الباحثه بتطبيقه على مدراء المدارس ومدرسى االنشطة واالخصائين االجتماعين  -2
 والنفسيين بها . 

المدرسية  والممارسات الغير تقليدية التى  التعرف على االساليب التعليمية المتنوعة واالنشطةإلى  ويهدف
 سة ودور االسرة وغيرها من القطاعات المجتمعة المشاركة فى تنشئة الطفل مروريا .تتبعها المدر

دليل مقابلة وقامت الباحثة بتطبيقة على احد القيادات الشرطية المختصين باالدارة العامة للمروربهدف  -3
 ة تلك االنشطة.التعرف على انشطة االدارة فى مجال التوعية المرورية المدرسية والكيفية المتبعة لممارس

 اهم النتائج 
والتى من شأنها تكوين اطار ، يقصد بالتنشئة المرورية تقديم مجموعة من المعلومات والمفاهيم والمعارف -

 معرفى للفرد عن الواقع المرورى وتجنب مخاطرة فى المراحل العمرية االولى من حياته )مستوى رياض
 وصفوف المرحلة االبتدائية (األطفال 

كما لوحظ قصور واضح فى االنشطة ، مشاركة االسرة للمدرسة فى عملية التنشئة المرورية ضعيفة جاءت -
 .والتدريبات التى من شأنها زيادة الثقافة المرورية لالبناء 

وتنشئتهم مروريا وقد تناولت المقررات ابعاد األطفال  ساهمت المقررات الدراسية بدرجة كبيرة فى توعية -
اخر  ومن صف دراسى إلى  ة التى حددتها الدراسة، وان اختلف ترتيبها من صف دراسىالتنشئة المروري

 مواد دراسية الخرى.
 يقوم مروريا الجهاز الشرطى متمثال فى االدارة العامة للمرور واألطفال  من الجهات التى تسهم فى تنشئة -

بزيارتها ،وكذلك عمل مدن طفال األ بذلك من خالل العمل على انشاء ما يسمى بالحدائق المرورية وقيام
 مرورية متنقلة.

مروريا على الوجه الصحيح فتنوعت ما بين عمل محاكاة للواقع األطفال  وعن الكيفية التى يمكن بها تنشئة -
زيادة جرعات التوعية داخل المناهج ، المرورى والضوابط والتعليمات المنظمة بمشاركة الجهات المختصة

 عمل حلقات مناقشة وتوعية متواصلة.، ن االباء والمدارس والجهات المروريةالدراسية، التواصل بي
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 مقدمة

الحفاظ عمى إلى  الحنيف اإلسالميالسماوية السيما الدين  األدياندعت كل 
النفس والى الحفاظ عمى الممتمكات الخاصة والعامة وتجنب اىالكيا  الن ذلك من 

فسادا أو  تعالى )من قتل نفسا بغير نفسا االسباب الرئيسية لتعمير االرض، حيث قال
إلى  تمقوا بايديكم )والأيضا  ( وقال1فى االرض فكأنما قتل الناس جميعا()

 .(2)التيمكة(

كذلك كشفت منظمة الصحة العالمية عن االسباب الرئيسية لمعجز والوفاة 
حيث مثمت االصابات الناجمة عن ، م 2121-2119حول العالم خالل عام 

كما الحظت المنظمة خالل تقاريرىا فى ، المرورية سببا رئيسيا لمعجز والوفاةالحوادث 
االعوام السابقة ان تمك الزيادة الكبيرة فى معدالت االصابة زادت مع حمول عام 

كما بينت المنظمة ان الفئات االكثر تعرضا ، م فى االقميم االفريقى كمة2111
 29إلى  5اب الذين تتراوح اعماىم من والشباألطفال  لمخاطر الحوادث المرورية ىم

 (3عاما وذلك وفقا لمتقرير العالمى االخير عن حال السالمة عمى الطرق . )

وانطالقا من منيج االسالم فى المحافظة عمى النفس والمال ومن كون 
المشكمة المرورية فى مقدمة المشكالت التى تواجة العالم وفقا لتقارير منظمة الصحة 

اتخاذ اجراءات فعالة من شأنيا تقميص إلى  اتجيت الكثير من الدول، خيرة العالمية اال
م تمشيا مع الغايات العالمية المتفق 2131قضاء عمييا تماما بحمول عام الأو  المشكمة
 (4.)فى اطار اىداف التنمية المستدامةعمييا 

فيى ، اذ تعد المشكمة المرورية احد المشكالت الكبيرة و الخطيرة والمتشابكة
أيضا  وىى خطيرة، كبيرة نظرا لكونيا تواجة العالم كمو باختالف العوامل المسببة ليا

االثار إلى  ىذا باالضافة، حصر ليا من موارد بشرية ومادية ال هنتيجة لما تيدر 
داخل األفراد  االجتماعية والنفسية واالقتصادية التى تتركيا تمك الحوادث عمى
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 األطرافمة المرورية متشابكة فذلك بسبب كثرة اما عن  كون المشك، المجتمع
 (5المجتمعية المرتبطة بيا والمسئولة عن تقديم حمول ليا .)

النيم  لألطفالوتتضاعف خطورة المشكمة المرورية وتصبح اكثر حدة بالنسبة 
اقل الفئات االجتماعية حصانة ضد اخطار المرور نظرا لتسرعيم وعدم ادراكيم 

من  استخدام الطرق ولموسائل ولالرشادات التى تمكنيمبصورة صحيحة لخطورة 
 (6.)الحفاظ عمى سالمتيم المرورية

فى سن مبكرة  إعاقتيمأو  فالحوادث المرورية غالبا ما تتسبب فى اصابتيم
مسئولية تنمية وتطوير األطفال  فبدال من تحمل ىؤالء، مما يحمل المجتمع عبئا كبيرا

 (7قمتو.)أو  سبب عدم الوعىيصبحون ضحايا لممرور ب، مجتمعيم

 التى رأت ان حماية، لذا فقد تعددت االتفاقيات الدولية والقانونية والحقوقية
انما يتأتى من خالل ، من اخطار المرور وتقميص االثار السيئة الناجمة عنيااألطفال 

تعميميم وتوعيتيم وتنشئتيم بصورة صحيحة تنمى شخصياتيم ومواىبيم وقدراتيم 
حمل المسئولية واحترام بيئتيم الطبيعية وتعدىم بالوسائل واالدوات الالزمة وتعدىم لت

 ،28 رقم  )المادة م1989لمحفاظ عمييا وذلك وفقا التفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 
 (8سس ممارسة الحق فى التعميم.)أ( من 29

الوقائية اإلجراءات  احد اىم هواعتبار ، االىتمام بالتعميمأيضا  كما تصدر
، المنضمين ليا األعضاءوالعالجية لمحوادث المرورية منظمة الصحة العالمية والدول 

التى اتخذتيا العديد من الدول مؤخرا لتحقيق السالمة عمى اإلجراءات  وذلك فى سياق
الطرق بصورة شاممة وذلك بمشاركة قطاعات متعددة كالشرطة والنقل والتعميم 

 (9والصحة.)

تقتصر سبل التصدى ليا عمى المركبات  رورية الالسيما وان المشكمة الم
فالمجال المرورى يحوى عناصر بشرية ىم السائقون والمشاة ورجال المرور،  ، والطرق
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، قام بتصميميا واإلشارات واألرصفةتتفاعل مع عناصر خارجية كالطرق والكبارى 
فترض ان من الم، المجتمع أفرادمتخصصين من أيضا  عمييا واإلشرافوالتخطيط ليا 

 (11احسن تعميميم وتنشئتيم مروريا.)

فى اطار ، لذا من الطبيعى ان تيتم الجيات التشريعية والرقابية فى مصر
ان تعمل عمى ، اعمى درجات االمن والسالمة عمى الطرقإلى  سعييا لموصول

الزام وزارة التعميم ، م سيقتضى العمل بموجبة2121صياغة قانون مرور جديد لسنة 
لعممى بتدريس مناىج لقيم المرور والقواعد اليامة الدابة لترسيخ عقيدة قواعد والبحث ا

 (11المرور والقيادة السميمة منذ الصغر.)

يأتى اوال  من كونيا من اىم ، واالىتمام عمى وجة الخصوص بمرحمة الطفولة
طة حيث تزداد قدرتو لمتأثر بالعوامل المحي، المراحل التى يمر بيا االنسان فى حياتو

تظل اثارىا فى ، ويكتسب خالليا مجموعة متنوعة من المفاىيم والقيم واساليب التفكير
 .(12تكوينو مدى حياتو)

ىم االكثر قدرة عمى الفيم والحفظ األطفال  انإلى  كما يرجع السبب الثانى
السيما فيما يخص  ،واالستيعاب مقارنة بغيرىم من الفئات العمرية فى المجتمع

 (13تعميمات والقواعد المرورية واستدعائيا عند الحاجة . )االرشادات وال

التعميم فى أىمية  وذلك يتفق مع نتائج العديد من الدراسات التى اكدت عمى
عمى استيعاب العديد من المعمومات واالرشادات التى يعجز األطفال  الصغر وقدرة

اليو عالم النفس ومن تمك الدراسات ما توصل ، عنيا غيرىم فى مراحل عمرية متقدمة
% من النمو العقمى لمفرد يتكون ما بين 51)بنجامين بموم( والذى اكد عمى ان نسبة ال

%من النمو العقمى يكتمل نموىا ما بين العام 31سن الميالد وسن الرابعة وان نسبة 
%المتبقية من النمو العقمى يكتمل نموىا 21الثامن فى حياة الفرد وان نسبة إلى  الرابع
 ( 14ن الثامن والسابع عشر من حياة الفرد. )ما بي
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السنوات االولى فى حياة الطفل وتأثيرىا أىمية  كما اكد سيجموند فرويد عمى
الكبير فى تكوين شخصيتة وعاداتة وترسيخ معالم الصواب والخطأ وتحديد مالمح 

 (15ىويتة السموكية داخل مجتمعة . )

الذاتية لالطفال  من حواس  ويقصد بتنشئة الطفل مروريا تنمية القدرات
وجوانب حركية ومعرفية ووجدانية لمتعامل مع مكونات البيئة المحمية المادية والبشرية 
والتى من ضمنيا الوعى بأداب المرور وقواعده ونظمو واكتساب سموكيات ايجابية 

 (16كسرعة رد الفعل والتحكم واالنتباه . )

ىى جزء من التنشئة االجتماعية والتنشئة المرورية من وجية نظر الباحثة 
السيما وان التنشئة االجتماعية ىى العممية االساسية التى ، العامة داخل المجتمع

يصبح الفرد من خالليا متكيفا مع حياتو االجتماعية من خالل تطوير مفيومة عن 
وتطوير ادائة لكافة اداورة االجتماعية وواجباتة داخل المجتمع وبمعنى ، ذاتة كشخص

 (17ق ىى العممية التى من شأنيا اكتساب خصائص ثقافية جديدة . )اد

وىي من أىم العمميات تأثيرًا عمى األبناء في مختمف مراحميم العمرية، لما ليا 
تكامميا، وىي تعد إحدى عمميات العمل عمى من دور أساسي في تشكيل شخصياتيم و 

يد واالتجاىات والقيم السائدة في التعمم التي عن طريقيا يكتسب األبناء العادات والتقال
 .(18بيئتيم االجتماعية التي يعيشون فييا . )

وبناء عمى ذلك فان جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية  يجب ان تتعاون 
السيئة الناجمة  األثاروتجنب  لألطفاللتحقيق اقصى درجات االمن والسالمة المرورية 

 عن الحوادث المرورية .

فى عممية التنشئة المرورية من خالل قياميا بزرع مفاىيم دور كبير  فاألسرة
وتعميمات السموك المرورى القويم وتوضيحيا لموسائل المختمفة التى يمكن بيا حماية 

% من حوادث المرور 91السيما وان ما يقدر باكثر من ، ابنائيا من مخاطر الطرق
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ومن ، االباء البنائيم سببيا العنصر البشرى وعدم مراعاة اداب المرور وعدم توعية
تمك المعمومات البسيطة التى يجب ان تحرص كل اسرة عمى التوعية بيا كيفية السير 
واالماكن المناسبة والوقت المناسب لو وتبصيرىم بقواعد السالمة المرورية وضرورة 

وال شك ان تمك المعمومات البسيطة التى تقدم من قبل افراد  االلتزام باشارات المرور،
حتى عند أو  العبورأو  سرة تحمى الطفل من مخاطر الحصر ليا سواء عند السيراال

 (19.)التعامل مع كل وسائل المواصالت

كما تعد المدرسة  حمقة الوصل االولى بين التمميذ والمحيط االجتماعى وىى 
مبية الوسيمة االولى لتزويد التالميذ بالميارات والتدريبات والقواعد والمعمومات  االزمة لت

التى  عمى ان الميارات المعرفية والسموكية، االحتياجات المجتمعية فى كافة المجاالت
يكتسبيا االبناء فى المدارس ليست ضرورية فقط من الناحية االجتماعية واالقتصادية 

التخفيف أو  من الناحية التنموية والقضاء عمى اغمب المشكالت المجتمعيةأيضا  ولكن
والذين يشكمون األطفال  المادة الخام لة ىم ،ر فيى اشبة بمصنعبمعنى اخ، من حدتيا

 (21منتجا متميزا فى المستقبل القريب.)

السيما وان المدرسة كمؤسسة تعميمية وتربوية يقضى فييا الطفل الجزء االكبر 
كما ، ة وتحديد اتجاىاتة المستقبميةتفيى عامل جوىرى فى تكوين شخصي، من يومة

و تتعاون جميع ، جزء من االىداف المجتمعية العامة، ة ليااالىداف العامتعد 
 (21االنساق لتحقيقيا.)

والمدرسة فى سبيل تحقيق رسالتيا واتمام دورىا فى عممية التنشئة والتربية 
اتخذت العديد من االدوات المساعدة ليا عمى تحقيق ذلك كالمناىج التعميمية ، والتعميم

 متنوعة .والوسائل التعميمية واالنشطة ال

ويقصد بالمناىج الدراسية الطرق الواضحة التى يسمكيا المدرسين لتنمية 
 ( 22معارف وميارات التالميذ .)
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كما ان ىناك العديد من مؤسسات التنشئة االخرى داخل المجتمع المنوطة 
ويعد االعالم بانواعة الثالثة ، الصورة المثالية لتنشئتيم مرورياإلى  بالوصول لالطفال

بمثابة المرأة العاكسة لمواقع االجتماعى بكل ما يحدث ، ئية والمقروءة والمسموعةالمر 
وكمما ازدادت المشكالت وتنوعت ازداد ، فية من تفاعالت وتغيرات ومشكالت متنوعة

 ت اكثر الحاجة اليو .

والذى يشكل اضافة كبيرة فى المجال ، واالعالم االمنى ىو احد فروع االعالم
ا بعد زيادة المخاطر التى تشكل تيديدا بارزا لالمن داخل ربوع السيم، االعالمى
السيما حينما ، فيقوم بنشر المعمومات االمنية التى تمثل حصنا واقيا ليم، المجتمع

 .يتعمق االمر بالحفاظ عمى االرواح والممتمكات العامو والخاصو

صن الفرد من لذا كان من الطبيعى ان تكون التوعية بالتدابير الوقائية التى تح
ما يبذلو من جيود فى تعريف إلى  الحوادث المرورية فى بؤرة اىتمامو، ىذا باالضافة

افراد المجتمع باالنظمة والقوانين  والتعميمات واالرشادات وقواعد تحقيق السالمة 
 ( 23المرورية.)

يبدوا ان تمك التوعية المرورية تتم بالنسبة لكافة فئات المجتمع ويبقى  وعمى ما
السؤال ىل ىناك توعية مروريو خاصة باالطفال؟ وما ىى البرامج الموضوعة لذلك؟ 

 وبأى كيفية؟ 

لذا كان من الضرورى القاء الضوء عمى عممية التنشئة المرورية لالطفال  فى 
المجتمع المصرى فكيف تتم ؟ وما ىو دوراالسرة حياليا؟ وما ىو دور المدرسة بما 

مية وبما تبثة من مناىج دراسية؟ فما ىو محتوى تمك تمثمة من بيئة تربوية وتعمي
المناىج الدراسية فى مستوى رياض اطفال و المرحمة االبتدائية ؟ السيما فيما يخص 

مروريا واالرشادات والتعميمات والقوانين المنوطة بتحقيق ذلك من حيث  األطفال  توعية
وىل ىناك انشطة مدرسية  راسية؟كيفيتيا وكميا وارتباطيا بالمرحمة العمرية والمادة الد
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تساعد فى ذلك؟ وما ىى الوسائل االيضاحية والتعميمية المساعدة فى تحقيق عممية 
خرى داخل المجتمع تشارك فى عممية التنشئة أالمرورية؟ وىل ىناك قطاعات  التربية

المرورية لمتالميذ؟ فما ىى؟ وكيف تشارك؟ وفى النياية تحاول الباحثة الوصول لرؤية 
تتحقق فييا التنشئة المرورية ، استراتيجية يتم التعاون فييا بين كافة قطاعات المجتمع

األطفال  لالطفال داخل المجتمع المصرى بصورة واقعية مالئمة لطبيعة ةلمثاليا
 واعمارىم ومستواىم الفكرى والثقافى .  

 ةهمية الدراسأ

النفس االنسانية ودرء  تمك الدراسة من كونيا تسعى لممحافظة عمىأىمية  تأتى -
التكاليف الباىظة االجتماعية واالقتصادية والتنموية التى يتحمميا المجتمع جراء 

 زيادة الحوادث المرورية . 
كما تأتى تمك الدراسة استكماال لمجيود التى يبذليا العالم  كمو فى مواجية  -

أو  لطرقالمشكمة المرورية  والتى اليمكن مواجييتيا من خالل  اصالحات ا
وانما البد من اكتمال منظومة ، ادخال تعديالت عمى السيارات وعمى المعدات

بيدف تعميميم  السموكيات والتعميمات  ، مروريااألطفال  االمن والسالمة بتنشئة
والنظم واالرشادات المرورية فى صورتيا الصحيحة وبدرجة كبيرة من الوعى 

%من حوادث المرور ترجع 91سات ان السيما بعد تأكيد معظم الدرا، وااللتزام
 لمعنصر البشرى  .

والتى تركز عمى االرتقاء  2131استكمال رؤية مصر إلى  كما تسعى الدراسة -
بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشتو فى مختمف نواحى الحياة 

 تنمويةليس بصفة مؤقتو ولكن بصورة  المرورية والسالمة األمنبما فييا تحقيق 
 مستدامو . 

وذلك ، التنشئة المرورية فى المراحل العمرية االولىأىمية  كما تنبع اىميتيا من -
اكثر الفئات العمرية الذين يتعرضون لمخاطر الحوادث واالصابات ، لكون االطفال
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لكونيم اقل وعيا واقل دراية ، المرورية مقارنة بغيرىم من الفئات فى المجتمع
يضاف المى ذلك  تى تكفل ليم  تحقيق االمن والسالمة . ،بالقواعد واالرشادات ال

وتمكنيم من ، ليمتساعد فى عممية التطبيع االجتماعى ، ان تنشئتيم مروريا
فيسيل تذكرىا وادراكيا ، اكتساب المعارف والتعميمات  والميارات الحياتيو المختمفو

 واستدعاؤىا عند الحاجة الييا .
لقياميا بتحميل ، ئل الدراسات االجتماعية والتربويةكما تعد تمك الدراسة من اوا -

محتوى المناىج الدراسية لمصفوف االبتدائية وذلك بعد اقرار النظام الجديد فى 
 مؤخرا .والذى بدأ تفعيمو ، التعميم
 الدراسة اهداف 

 ىدفا رئيسيا : الدراسة تيدف  -

 المرورية  . وىو التعرف عمى المسئولية االجتماعية حيال عممية التنشئة 

 وينبثق من ذلك اليدف الرئيسى عدة اىداف فرعيو وىى :

 التعرف عمى المقصود بالتنشئة المرورية وكيفيتيا . -1
 التعرف عمى  الدور التى تشارك بو االسرة فى عممية التوعية المرورية . -2
شطة االن، الوسائل التعميمية، التعرف عمى مسئولية المدرسة )المناىج الدراسية -3

 المدراء( حيال عممية التنشئة المرورية. ، االخصائين االجتماعيين والنفسيين، المدرسية
التعرف عمى الجيات االخرى داخل المجتمع المدنى والتى تسيم فى عممية  -4

 والكيفية التى يحدث بيا ذلك . ، التنشئة المرورية المدرسية
ف عممية  التنشئة المرورية ضعإلى  التعرف عمى اوجو القصور التى قد تؤدى -5

 فى المجتمع المصرى . 
تقديم رؤية اجتماعية شاممة تستيدف التعاون بين كل القطاعات المتنوعة لتحقيق  -6

 التنشئة المرورية المثمى الفراد المجتمع فى المراحل العمرية المبكرة .  
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  الدراسةتساؤالت 

 تساؤال رئيسيا وىو : الدراسة تتسأل تمك  -

 ى المسئولية االجتماعية حيال عممية التنشئة المرورية ؟ما ى

 وينبثق من ذلك التساؤل عدة تساؤالت فرعية وىى : 

 ما المقصود بعممية التنشئة المروريو ؟ وما ىى الكيفية التى تتم بيا ؟  -1

 ما ىو الدور الذى تشارك بو االسرة فى مجال التوعية المرورية البنائيا ؟  -2

المدرسين ( فى تنشئة ، االخصائيين، ور الذى تقوم بو المدرسة )االدارةما ىو الد -3
 الطالب مروريا ؟

ىل ىناك انشطو طالبية داخل المدارس لتفعيل عمميات التوعية المروريو وتحقيق  -4
 السالمة المرورية ؟

وتنشئتيم مروريا ؟ وبأى األطفال  ىل ساىمت المقررات الدراسية فى تعميم وتوعية -5
 ة ؟ صور 

ىل  ىناك جيات اخرى داخل المجتمع تسيم فى عممية التنشئة المرورية ؟ وبأى  -6
 كيفية ؟

 ماىى المعوقات التى تعوق عممية التنشئة المرورية المدرسية ؟  -7

 مروريا عمى الوجو االمثل داخل المجتمع المصرى  ؟  األطفال  كيف يمكن تنشئة -7
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 ةلمدراس ةالمنهجي اإلجراءات

 : وصفية تحميميةالدراسةنوع 

حيث تقتضى الدراسة ، فيى وصفية نظرا لمناسبتيا لطبيعة الموضوع  البحثى
وصف لعممية التنشئة المرورية فى الواقع االجتماعى من حيث المقصود بيا وكيفية 

 ىذا فضال عن الجيات المشاركة فى القيام بيا داخل المجتمع .، القيام بيا

 واألنشطةفيى تيدف لتحميل المناىج التعميمية ، ومن حيث كونيا تحميمية
المدرسية الموجودة داخل كتب المواد الدراسية لطالب ولطالبات المرحمة االبتدائية 

 . األطفالورياض 

 نوع المنهج

 منيج دراسة الحالة  
 نوع االداة 

والثانى( األول  )المستوىاألطفال  تحميل محتوى لممناىج الدراسية فى مرحمة رياض -
 الصف السادس االبتدائى(.إلى  األول والمرحمة االبتدائية )من الصف

نشطة بتطبيقو عمى مدراء المدارس ومدرسى األ ةدليل مقابمو وقامت الباحث -
 .واالخصائين االجتماعين والنفسيين بيا

 المدرسية نشطةساليب التعميمية المتنوعة واألالتعرف عمى األإلى  وييدف
سرة وغيرىا من القطاعات يدية التى تتبعيا المدرسة ودور األوالممارسات الغير تقم

 المجتمعة المشاركة فى تنشئة الطفل مروريا.

عمى احد القيادات الشرطية المختصين باالدارة  ودليل مقابمة وقامت الباحثة بتطبيق -
بيدف التعرف عمى انشطة االدارة فى مجال التوعية المرورية المدرسية  العامة لممرور

 ية المتبعة لممارسة تمك االنشطة.لكيفوا
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 العينة

والثانى ( ومقررات  المرحمة األول  )المستوييناألطفال  مقررات رياض :العينة االولى
مقرر، ورصد ما تعرض منيا لمتنشئة المرورية سواء من  61االبتدائية كميا وعددىم  

االشارات ، لية مكونات المنظومة المرورية سواء البشرية اواال، حيث )المفاىيم
المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية ، والتعميمات والموحات االرشادية

تفادييا ( وذلك من خالل اجراء تحميل محتوى ليا وعمااذاكانت معروضة فى تمك 
 المناىج بصورة صريحة ام ضمنية . 

رسى االنشطة مفردة من االخصائيين االجتماعيين والنفسيين ومد 15 :العينة الثانية
األول  )المستوىاألطفال  والمدارء فى بعض المدارس االبتدائية والتى تحوى رياض

 والثانى (

، تحوى العاممين  بمدرسة حكوميو، وقد راعت الباحثة ان تكون العينة متنوعة
 مدرسة دولية ( .، مدرسة خاصة ،مدرسة ازىرية

مدرسة فتيات ، يةوقد وقع االختيار عمى مدرسة ابو بكر الصديق الحكوم
مدرسة منارة ىميوبوليس ، مدرسة منارة ىميوبوليس الخاصة لمغات، العباسية االزىرية

الدولية وذلك  حتى يمكن الوقوف عمى المعمومات المرورية الموجية وطبيعتيا 
السيما وان تمك المدارس تحوى بداخميا طمبة ، وكيفيتيا واساليب التوعية المرورية

كما انيم ينتمون السر ذات ، ات اجتماعية واقتصادية متفاوتةوطالبات ذوى مستوي
 مستويات بيئية وثقافية معينة ومختمفة.

قامت الباحثة بمقابمة احد القيادات باالدارة العامة لممرورلموقوف عمى  العينة الثالثة:
 انشطة وزارة الداخمية فى مجال التنشئة المرورية . 

  



 الجزء الرابع: االجتماع            جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 2226 أكتوبر                                   631               ن         خمسووال سادسالعدد ال

 المفاهيم والتعريفات االجرائية

 المسئولية المجتمعية 
يقع ، فرداأو  مصطمح يفترض بو ان اى كيان داخل المجتمع سواء كان منظمة -

فرد االلتزام أو  ويفترض عمى كل منظمة، عمى عاتقو العمل لمصمحة المجتمع ككل
 ( 24بيا لمحفاظ عمى التوازن بين االقتصاد والنظم البيئية . )

الخاص ومؤسسات القطاع الحكومى واالىمى مسئولية قائمة بين مؤسسات القطاع  -
لتحقيق التنمية المستدامو فى مختمف الجوانب التعميمية والصحية واالقتصادية والبيئية 

 (25والسياسية والدينية .)

 تعريف اجرائى لممسئولية االجتماعية  

قصدت الباحثة بالمسئولية االجتماعية الجيود التى تبذليا مؤسسات التنشئة 
المدرسة ( والقطاعات المختمفة فى المجتمع لممساىمة فى  –ية )االسرة االجتماع

 وتنشئتيم مروريا . األطفال  توعية

 التنشئة 

تكوين نسق قيمى يحوى مجموعة من القيم االنسانية )الحفاظ عمى صحة افراد  - 
ية المجتمع( والوطنية )الحفاظ عمى الثروات المادية والبشرية وتقميل التكمفة االقتصاد

لمدولة ( والقيم االجتماعية )التى تيدف لمحفاظ عمى وحدة االسرة والمجتمع بالحد من 
 (26الحوادث وتأثيرىا عمييم ( والقيم االخالقية )باحترام القانون والغير والنظام ( .)

العممية التى يكتسب فييا الفرد شخصيتو وثقافة مجتمعة وىى تتضمن تشكيل الفرد  -
نحو يمكنو من النمو واالتزان والتكيف مع المجتمع والعمل عمى وبناء شخصيتو عمى 

 ( 27تطويره .)
كما يرى البعض انيا العممية التى من خالليا يكتسب الفرد خصائص ثقافية  -

 ( 28جديدة.)
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عمى أدوارىم المستقبمية ليكونوا أعضاء فاعمين في المجتمع وَتمقنييم األفراد  تدريب -
وبين المعايير ، دات واالعراف  لتحقيق التوافق فيما  بينيملمقيم االجتماعية والعا

خمق نوع من التضامن والتماسك داخل إلى  والقوانين االجتماعية، مما يؤدي
 (29)المجتمع.

  التنشئة المروريو

كساب الفرد مجموعة من المعمومات والمفاىيم والميارات التى تنظم سموكة وتمكنة إ -
المرور وادابة بغية المحافظة عمى المقومات البشرية  من التمسك بقوانين وانظمو

 واالقتصادية لممجتمع . 

غرس القيم والعادات المرورية السميمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمحد من  -
 (31الحوادث المرورية لضمان سالمة االنسان وممتمكاتو . )

 تعريف اجرائى لمتنشئة المرورية

والتى من شأنيا تكوين ، ات والمفاىيم والمعارفتقديم مجموعة من المعموم
اطار معرفى لمفرد عن الواقع المرورى وتجنب مخاطرة فى المراحل العمرية االولى من 

عمى ان يكون ذلك ، وصفوف المرحمة االبتدائية(األطفال  حياتو )مستوى رياض
دف تحقيق بالطريقة وبالكيفية وبالوسيمة وبالكمية  المناسبة لكل مرحمة عمرية بي

 اقصى درجات الوعى والسالمو المرورية لمشخص ذاتة والمحيطين بو وتجنب االثار
 اتجة عن الحوادث المرورية.   نالمتعددة  االجتماعية والنفسية واالقتصادية ال

 نظريات الدراسة 

ضرورة حياتية لفيم طبيعة القضايا المحيطو ، يعد المجوء لمنظريو االجتماعية
تفسير الظواىر تفسيرا يستند عمى واقعنا االجتماعى إلى  ا ما تتطرقفيى غالب ، بنا

وىى تفسير متوقع من الضرورى ان  بكل ما يحممو من تفاصيل وتغيرات وتفاعالت،
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يرتبط بمشكمة البحث حتى يمكن تحقيق االستفادة التامو منيا فى عمميتى التفسير 
 .والتحميل فى لموضوع الدراسة

 وظيفية *النظرية البنائية ال

اكد راد كميف بروان فى البنائية الوظيفية عمى ان النسق االجتماعى ككل 
اذ يتكون من نظم متنوعة تتفاعل وتتكامل فيما بينيا لممحافظة عمى ، متفاعل االجزاء

يقوم ، اختالف يعد بمثابة غزوا خارجياأو  توازن واستقرار البناء الكمى وان اى تغيير
 (31العادة التوازن مرة اخرى.)عضاء المجتمع بمواجيتو أ

إلى  كما انة بداخل كل نظام كالنظام السياسى واالقتصادى والتعميمى واالمنى
غير ذلك من النظم  ميكانيزمات تساعد عمى توازن النظام والذى بدورة يساعد 
، بالتعاون والمشاركة مع بقية االنظمة عمى الحفاظ عمى اتزان النسق العام لممجتمع

المثال داخل النظام العائمى ميكانيزمات تحدد المعاييروالضوابط  الخاصة  فعمى سبيل
وداخل النظام التعميمى ميكانيزمات ، بنظام الزواج والتوريث والتى تضمن استقرارة

كما ، تساعد عمى نجاح النظام وتضمن بقائة كالمؤسسات التعميمية والمناىج التعميمية
فظ االمن وتحافظ عمى الممتمكات العامة ان النظام االمنى بو ميكانيزمات تح

 (32والخاصة كالقوانين والتشريعات والعقوبات التنفيذية وىكذا بقية االنظمو.)
والوظيفية التكاممية لمنسق االجتماعى والثقافى عمى درجة كبيرة من االىمية 

يمى السيما وان تحقيق التوازن يتطمب حدوث نوع من التوافق الق، من الناحيو الوظيفية
وتمك ىى وظيفة معتادة ومالوفة بالنسبة لبعض المؤسسات كاالسرة ، داخل المجتمع

والقيم التى ، حيث يؤدى كل منيما دورا اليستيان بو فى التنشئة والتربية، والمدرسة
، يبثاىا تخترق النسق بأكممة وىى اساس االجماع االجتماعى الذى يدعم النظام العام

رسونز ودور كايم ان الكيان االخالقى لممجتمع والمتمثل فى عنى اخر ووفقا لرأى باموب
كل نظام دورة بفاعمية داخل القيم والقواعد تتطمب اتفاقا من االعضاء حتى يودى 

 (33.)النسق



 ميدانية دراسة المرورية التنشئة عملية حيال المجتمعية المسئولية
 

 2226 أكتوبر                                   642               ن         خمسووال سادسالعدد ال

اما عن ارتباط النظرية بموضوع الدراسة فالتنشئة المرورية احد االدوات 
 اذ ان تنشئة، ى داخل المجتمعالرئيسية لممحافظة عمى اتزان واستقرار النظام االمن

وتوعيتيم  مروريا يقى المجتمع االثار الناجمة من الحوادث المرورية سواء األطفال 
الخاصة بداية أو  اوعمى الممتمكات العامة،العجز  أو  االصابةلموت او باعمى البشر 

 من اتالف المركبات والطرق ونياية بانخفاض مؤشرات التنميو داخل المجتمع . 

ان قيام مؤسسات التنشئة االجتماعية كالسرة ، ذلك وفقا لمنظريةإلى  فيضا
يبقى عمى ، والمدرسة بتصدير مفاىيم االمن والسالمو المرورية ضمن قائمة اولويتيا

 تدعيم النظام العام بالمجتمع. إلى  القيم الرئيسية والتى تيدف فى نياية المطاف
  التعمم االجتماعىأو  *نظرية التقميد

جابريل تارد اول من تحدث عن نظرية التعمم االجتماعى ،وقد رأى ان  يعد
تعمم الناس لسموكيات جديدةاو عدم تعمميم ليا  يقوم فى االساس عمى الشعوربتعزيز 

ويقصد ، بتوجية العقاب ليا و كثرة مالحظتيا من قبل المحيطينأو  تمك السموكيات
ت معرفية وانفعاليو متنوعة تساعده فى بيا اكتساب الفرد انماطا سموكية جديدة وميارا

 التكيف والتوافق  مع بيئتة ومواجية المشكالت المتنوعة .

عوامل تتعمق بالفرد إلى  تتعدد العوامل المؤدية لتقميد النموذج اوعدم تقميدة كما
والمستوى االجتماعى ، المستوى العقمى، المالحظ لمنموذج كالمرحمة العمرية

الموضوع المالحظ كأىميتة وفائدتو و عوامل أو  عمق بالقضيةواالقتصادى، عوامل تت
 تتعمق باالوضاع والظروف البيئية . 

كما يستمزم التمام عممية التعمم االجتماعى ان تحدث بصورة مباشرة مع 
النماذج التى يتم تقميدىا وذلك من خالل التفاعل مع اشخاص محيطين بالفرد 

بصورة غير مباشرة كما يحدث فى أو  ،المدرسينالمالحظ كاالصدقاء وافراد االسرة و 
 متابعة وسائل االعالم بانواعيا المختمفة المرئية والمسموعو والمقروءة . 
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وبمعنى  اخر يمكننا القول  ان عممية التعمم االجتماعى تتطبق عمى كل 
قضية ما سيمة الفيم أو  اعتبار ظاىرة محددةإلى  نشاط عممى ييدف فى االساس

أو  نماذج رسوميةباستخدام والقياس والتصور والمحاكاة ويمكن  تحقيق ذلك والتعريف 
 (34غير ذلك.)أو  تمثيمية

 حيث يتم التعمم بالمالحظة والمحاكاة من خالل وجود نموذج يتفاعل معو
ويشترط لحدوث ذلك التعمم ان يتوافر لو مجموعو من المقومات منيا ، ويقمدونواألفراد 

أو  حركيةأو  انتباىو من خالل عرض النموذج بصورة لفظيةجذب انتباة المتمقى و 
االحتفاظ ، مصورة حتى يسيل عممية االحتفاظ بالمعمومات واستدعاؤىا عند الحاجو

استخدام التمثيل حتى يمكن ادراك المعمومات بصورة ، باالفراد فى نفس درجة االنتباة
كأن يكون الموضوع ذا ، مماكثر وضوحا ،وان يكون ىناك واقعية واىمية لمزيد من التع

العقاب فى حالة المخالفة . كما يتوقف أو  جدوى كبيرة ويقابل بالتعزيز من المحيطين
 (35نجاح عممية التعمم ذاتيا عمى النموذج المقمد نفسة والشخص القائم بالتقميد.)

السيما مع ما تؤكدة ، وتتوافق تمك النظرية بصورة كبيرة مع الموضوع البحثى
تعمم االجتماعى عمى ان نجاح عممية التعمم لمقواعد واالرشادات والتعميمات نظرية ال

، المرورية يتوقف عمى النموذج المالحظ ودرجة االرتباط بو واىميتو بالنسبو لمطفل
فمالحظة الطفل المستمرة البوية ولمدرسية والفراد المجتمع من حولة واعتبارىم كنماذج 

مة المرورية وتفيمة وادراكو لمجوانب التعزيزية لمسموك واتباعيم لقوانين ولقواعد السال
نجاح عممية التنشئة المرورية إلى  غالبا ما يؤدى، العقابية لمسموك السمبىأو  االيجابى

 لالطفال  .

استخدام نماذج المحاكاة فى توصيل المعمومات أىمية  كذا اكدت النظرية عمى
، راكيا واستدعاؤىا وقت الحاجو اليياوالعمل عمى سيولة اد، والبيانات بصورة سريعة

وىوما يقوم الجياز االمنى فى الوقت الحالى بالمشاركو مع المجتمع المدنى لتحقيق 
، اذ انتشرت فى االونة االخيرة ما يسمى بالمدينة المرورية، مقومات االمن والسالمو
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فيقوم االعالم االمنى ممثال عن الجياز الشرطى بارسال بعض من عناصرة 
متخصصين فى التوعية المرورية بارسال مركبات مرورية صغيرة وتصميم لوحات ال

ارشادية ورسم طرق صغيرة مخططة لالطفال لمحاكاة عممية عبور الطريق وااللتزام 
 باالشارات والتعميمات المرورية وحزام االمان .  

 *نظرية المخاطرة

 و بعد الحداثة اعتبر اولريش بيك من اشير عمماء االجتماع المنظرين لما
من اشير كتابتو )مجتمع المخاطرة ( والذى تحدث فيو عن المخاطر االجتماعية والتى 

سواء كانت تمك المخاطر بيئية ، ارتبطت بعصر العولمة واالثار السمبية الناجمة عنيا
اال ان تمك المخاطر باتت اكثر ، عة نمصأو  طبيعية، اقتصاديةأو  امنيةأو  اجتماعية
يا تيدد امن وسالمة المجتمعات وال تقف عند الحدود الجغرافية الى بمد من شراسة الن

فقيرة ومن ثم تتطمب مواجيتيا تضافر الجيود لمختمف أو  البمدان سواء كانت متقدمو
 (36القطاعات بين الدول والقوميات لمحد من انتشارىا.)

سفر عرض ما يمكن ان تإلى  ،وتمجأ بعض الدول فى اطار مواجية المخاطر
)التوقع ذا المصدقية (، حيث يتم أيضا  عمميتى التصوير واالخراج ويطمق عميو عنو

، فتستحضر االثار الناجمة عنيا فى عقول الناس، عرض المخاطر بصورة تمثيمية
فيدركوا مخاطرىا ومن ثم يتفادوا الوقوع فييا من خالل التأثير فى القررات 

 (37الحاليو.)

ماء فى نظرية المخاطرة عمى صعوبة  التحكم فى فعمى الرغم من تأكيد العم
بشأن مواجية  المتخذةاالانيم يأكدون فى نفس الوقت ان القرارت ، االثار الجانبية

اذ يقل التعرض ليم بزيادة وعى المعرضين ، الخطورة قد تحقق لنا فرصا لممواجية
وية كما تختمف باختالف خصائصيم وسماتيم من حيث المؤىالت الترب، لممخاطر

 (38والتعميمية واالتجاىات المينية والوظيفية.)
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فيبدوا واضحا لمعيان ان  ، وفيما يتعمق بعالقة النظريو بموضوع الدراسة
قد زادت معدالتيا بصورة مخيفو فى كل دول العالم السيما دول العالم  حوادث المرور

الخير لالمن الحد الذى جعميا من اىم اسباب الوفيات وفقا لمتقرير اإلى  ،الثالث
والسالمة الصادر من منظمة الصحة العالمية ،مما يجعميا تشكال خطرا اجتماعيا 

حتى بالنسبة أو  بالنسبة لمواردىا االقتصاديةأو  عالميا سواء بالنسبة لسكان االرض
 لمؤشرات التنمية المستدامة . 

يض اتخاذ العديد من القررات التى غايتيا تخفإلى  لذا عمدت غالبية الدول
وذلك بنياية عام  ، معدالت حوادث الطرق وتحقيق اعمى معدالت االمن والسالمو

م عمى ان يكون ذلك بتعاون كافة القطاعات المجتمعية ووضعت تمك الدول 2131
ايدييا عمى اىم القطاعات وىى المؤسسات التعميمية السيما فى المراحل العمرية 

اعمى إلى  ية والتربوية المتعددة لموصولالمبكرة واتخذت العديد من الوسائل التعميم
مستوى من الوعى بشان الوقائع المرورية تالفيا  لممخاطر المحمية والعالمية لحوادث 

 الطرق . 
  الدراسات السابقة

وتعد احد االعمدة االساسية ، تشكل الدراسات السابقة االطار النظرى لمدراسو
أيضا إلى  غيرات جديدة وربما انتبومتإلى  ، فمن خالليا ينتبو الباحثوالمكونو ل

فيى فى كل االحوال شأنيا شأن ، استخدام المناىج واالدوات البحثية بطريقة مختمفة
 النظريات الغنى عنيا فى البحث العممى . 

دراسات سابقة عربية ودراسات سابقو إلى  وقد قسمت الباحثو الدراسات السابقة
 اجنبيو 
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 ربية  اوال : الدراسات السابقة الع

دراسه بعنوان )فاعمية برنامج انشطة متكاممه فى تنمية الوعى المرورى لدى  -1
 طفل الروضة ( 

التعرف عمى مدى فاعمية برنامج انشطة لتنمية الوعى إلى  وىدفت الدراسة
كما ، سنوات 6-5طفال وطفمو من  41وتكونت عينة البحث من ، لمطفل فى الروضة

القياسين القبمى والبعدى  وت خاللمالتجريبى واستخداستخدمت الدراسة المنيج شبة 
كما طبقت عمييم استمارة لمبيانات االوليو ومقياس لموعى المرورى ، الفراد العينة

المصور وبطاقة مالحظة السموك المرورى لمطفل داخل الروضة وخارجيا باالضافة 
ة من لمقياس مواقف السموك المرورى المفظى وبرنامج متكامل يتضمن مجموع

االنشطة الموجيو الجماعيو واالنشطة القصصية واالناشيد وااللعاب التعميمية وكميا 
 من اعداد الباحثة،  

واىم ما توصمت اليو الدراسة ىو فاعمية البرنامج المقترح واالنشطة المتنوعة 
 (39فى تنمية الوعى المرورى لدى طفل الروضة.)

لمفئه األطفال  ى الحد من حوادثدراسه بعنوان )دور التوعيه المرورية ف -2
 عام بالعاصمه عمان (11-6العمريه من 

التعرف عمى مصادر المعمومات المرورية لالطفال فى إلى  ىدفت الدراسة
حيث تم استخدام منيج ، بعض المدارس الحكومية والخاصة فى العاصمة عمان

طالبات التعميم وتم سحب عينة عشوائية من طالبة و ، المسج االجتماعى بطريق العينة
مفردة وتم تطبيق استبانة عمييم لمتعرف عمى مصادر  611االساسى قدرت ب

وقد توصمت نتائج الدراسة ان تمك المصادر ، المعمومات واالرشادات المرورية لدييم
الكتب المدرسية وبرامج التوعية ، كانت مرتبو وفقا الراء افراد العينو كالتالى الوالدين

كما تمثمت اىم مقترحات الدراسة فى تخصيص مناىج تعميمية ، فازالمرورية عمى التم
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زيادة االنشطة ، خاصة بالتوعية المرورية بالمدارس السيما فى مرحمة التعميم االساسى
األطفال  التعميمية والترفييية  لتفعيل التنشئة المرورية بصورة صحيحة تتفق مع حب

 ( 41لمعب والتمثيل .)
اهيم المرورية الواردة فى كتب التربية الوطنية والمدنية دراسة بعنوان )المف -3

 لممرحمة االساسيه فى االردن (

التعرف عمى المفاىيم المرورية الواردة فى كتب التربيو إلى  ىدف البحث
الوطنيو والمدنيو لممرحمو االساسيو فى االردن، اىم مجاالت الحديث فييا  عن التربيو 

والذى طبقتو عمى جميع ، لتحقيق ذلك تحميل المحتوى  واستخدمت الدراسة ، المرورية
وتوصمت نتائج الدراسة ، وحتى العاشراألول  مراحل التعميم االساسى بداية من الصف

ان درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنيو قد اختمف من كتاب الخر وكان 
التى )الصف ترتيبيا حسب الكتاب االكثر اىتماما بمضمون المفاىيم المرورية كا

التاسع واخيرا ، الثمن، الخامس، السابع، العاشر، الثمن، الرابع، السادس، االول
كما كانت الموضوعات فيو مرتبو كالتالى )سموك المشاة فى التعامل عمى ، الثالث(
اداب ركوب واستخدام وسائل ، واجبات الدولو المروريو، السموكيات المرورية، الطريق

 ( 41لواجبات المرورية االخالقيو(. )واخيرا ا، المواصالت
دراسة بعنوان )درجة ممارسة االدارة المدرسية لدورها فى تنمية الوعى المرورى  -4

 لدى الطمبه فى محافظة جنوب الباطنه من وجهه نظر المعممين واالداريين (

التعرف عمى دور االدارة المدرسية فى التوعية المروريو إلى  ىدفت الدراسة 
التعرف عن ما اذاكانت ىناك إلى  كما ىدفت، نظر المعممين واالداريين من وجية

فروق ذات داللو احصائيو  فى توعية االدارة والمدرسين باختالف متغيرات الجنس 
اما عن عينة الدراسة فكانت من المديرين والمعممين فى مرحمة ، والمنطقو السكنية
، محافظة جنوب الباطنو فى سمطنة عمانالحمقو الثانية، فى واليات ، التعميم االساسى
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بركاء والمصنعة، وكان من اىم نتائج ، وادى المعارك، نخل، العوابى، الرستاق
ان درجة ممارسة االدارة المدرسية لدورىا فى تنمية الوعى المرورى فى ، الدراسة

 (42محافظة جنوب الباطنة ككل كانت متوسطو.)
ية الوعى المرورى لطفل الروضه باستخدام دراسة بعنوان ) برنامج مقترح لتنم -5

 القصه والموسيقى الحركية (

افترضت الدراسة ان استخدام برنامج يقوم عمى القصة والموسيقى الحركيو 
، ينمى الوعى المرورى لالطفال ويجعميم اكثر قدرة عمى التعامل مع مخاطر الطريق

وتناولت تمك ، لمقترحاقترحت الباحثة اربع قصص موسيقية حركية ضمن البرنامج ا
 وعمى عين ووقامت بتطبيق، بقواعد المرور واداب الطريقاألطفال  القصص تعريف

التابعين لوزارة التربية ، سنوات7-5من عمر األطفال  عشوائية من اطفال رياض
كما خمصت الدراسة ان استخدام البرنامج الموسيقى المقترح ينمى الوعى ، والتعميم

 ( 43ر من غيرة من  الوسائل التعميمية المناظرة .)المرورى لالطفال اكث
 

  ثانيا : الدراسات السابقة االجنبية

والمراهقين بعد األطفال  دراسة بعنوان )االثار النفسية لحوادث الطرق عمى -1
 دخولهم قسم الحوادث والطوارىء (

ن  والمراىقياألطفال  حاولت الدراسة التعرف عمى االثار النفسية لمحوادث عمى
حيث صممت الباحثة خالل الدراسة ، عقب دخوليم المشفى  لمتعافى من االصابة

مجموعو من النماذج الكمية والنوعية وتم تطبيقيا عمى افراد العينة والتى كانت 
شيور واولياء امورىم 4سنو و 14اشير و 9سنين و9طفل تتراوح اعمارىم من 14

نو بناء عمى قاعدة البيانات الموجودة فى ممن تعرضوا لمحوادث وقد تم تحديد افراد العي
إلى  وقد توصمت الدراسة، كما تم اجراء مقابالت شبو مقننو مع اولياء االمور، المشفى
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 (44سوء االحوال النفسية لالطفال واولياء امورىم عقب التعرض لحوادث الطرق . )
بعد تدخل دراسه بعنوان )تصور مخاطر الطريق فى مدرسه ثانوية تنزانية قبل و  -2

 عمم النفس (

تكذيب الفرض القائل بأن حادث الطريق يحدث النو البد الدراسة حاولت تمك 
وحاولت اثبات الفرض القائل ان ىناك سبب محتمل اخر محتمل وىو ، ان يحدث

لذا قام الباحث باختبار برنامج ، نقص المعرفة بمصادر المخاطر عند استخدام الطريق
رورى مصمم لتحسين ادراك المخاطر فيما يتعمق باستخدام تدريبى فى عمم النفس الم

مفرده 211كما قدرت العينو ب، الطرق بين اطفال المدارس فى منطقة ريفيو فى تنزانيا
حيث تمقوا درسا مدتو ساعتان تم تطويره ، فى مدرسة فى منطقو اروشا فى تنزانيا

وتم قياس فاعمية  ،وادارتو بواسطة اخصائى نفسى مرورى حول السالمو عمى الطرق
 الدراسةوتوصمت ، التدريب فى تحسين ادراك المخاطر بعد التدريب اكثر من زى قبل

ان تطبيق منيج عمم النفس المرورى عمى تعميم السالمو عمى الطرق عزز التفكير إلى 
 (45لدى الطالب . )

، دراسة بعنوان ) االصابات غير المقصودة غير المرورية واالحداث المميته -3
 تهديدات لالطفال داخل المركبات وحولها (

وصف تكرار الحوادث واالصابات والوفيات غير المروريو إلى  الدراسةىدفت 
لالطفال باستخدام نظام مراقبو فريدة وقاعدة بيانات الطرق ثم تتبع حاالت االصابات 

إلى  م1991عام من يناير 14إلى  والوفيات غير المروريو لالطفال من عمر صفر
باستخدام مجموعة من المصادر كالتقارير االعالمية والحسابات ، م2114سمبر دي

المتضررين وتقرير الفحص الطبى وتقارير الطب الشرعى األطفال  الفرديو لعائالت
ان االصابات والوفيات إلى  الدراسة وتوصمت ، والمينيين الطبين والمينين القانونين

، فى المراحل العمرية المبكرةاألطفال  ة وحياةغير المروريو تمثل تيديدا كبيرا لسالم
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بضرورة االىتمام بأليات المراقبو من اجل مراقبة الحوادث غير الدراسة ولذلك اوصت 
كما اوصت الدراسة بضرورة مشاركة التعميم والتوجية ، المروريو بشكل منيجى وشامل

العديد من ىذا فضالعن اضافة ، واالرشاد المستمرفى درء التيديدات المرورية
 (46التشريعات التى من شأنيا منع الحودث . )

دراسة بعنوان )دراسة تجريبية لتقييم فاعمية برنامج تدريبى منظم عمى المعرفه  -4
 بالسالمة المرورية بين اطفال المدارس فى لودهيانا )بنجاب( الهند(

ن التعرف عمى مستوى الوعى المرورى القبمى والبعدى بيإلى  الدراسةىدفت 
اطفال المدارس، وحاولت ايجاد عالقو بين التدريس بمعرفو ومفاىيم السالمو المرورية 
بين اطفال المدارس المختمفين من حيث السن والجنس والمرحمو الدراسية ودرجة تعميم 

كما استخدمت الدراسة ، االب ومشاىدة وسائل االعالم ونوع السيارات المستخدمو 
، مفردة من طمبة المدارس 46شوائية طبقيو تتكون من المنيج التجريبى عمى عينو ع

مجموعتين احدىما تجريبيو واالخرى ضابطو وقامت إلى  وقامت بتقسيم افراد العينو
ان الثقافو المروريو لمتالميذ زادت بعد إلى  وتوصمت الدراسة، بتطبيق استبيان عمييما

ة احدث تغيرا ايجابيا فى التطبيق المباشر لمبرنامج وان التدريس بالمفاىيم المروري
واوصت الدراسة بزيادة التدخالت التوعوية غير التقميديو لرفع مستوى ، درجة الوعى

 معرفة وتوعية تالميذ المدارس فيما يتعمق بالسالمو المروريو والحد من حوادث
 ( 47.)األطفال 

-0202لمعام الدراسى األطفال  المرحمه االبتدائية ورياضتحميل مضمون لمناهج 
  (48م)2021

ويقصد بتحميل المضمون فى الدراسة تحميل واستخالص السمات المشتركة 
 فى المقررات الدراسية والتى امكن تحديدىا . 

وقامت الباحثة باستخدام تحميل المضمون بيدف التعرف عمى مدى اسيام 
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ة والتعميم االساسى فى عممية  التنشئاألطفال  المقررات الدراسية فى مرحمتى رياض
وتمثل تمك الحقبة انتقالة حاسمة فى مسار نموالطفل وفى مستوى وعية ، المرورية

 وادركة وتذكرة كما سبق ان ذكرنا . 

األطفال  بناء عمى ذلك قامت الباحثة بتحميل جميع كتب مرحمتى رياض
مقرر وتحميل كل  61وبمغ عدد المقررات ، والتعميم االساسى وقراءتيم قراءة متأنية

حدة وفقا البعاد اساسية تم تحديدىا وفقا لطبيعة مشاركتيا فى عممية مقرر عمى 
التوعية والتربية المرورية عمى النحو التالى ) مفاىيم ومكونات المنظومة المرورية 

االشارات المرورية والتعميمات والموحات ، الية وصناعية واىميتياأو  سواكانت بشرية
سواء كانت  ث المرورية وكيفية تفادييا (المخاطر الناجمة عن الحواد، االرشادية
فوجد ان بعض ، ضمنية مع رصد مرات تكرارىا فى المقرر الواحدأو  صريحة

المقررات تعرضت لتمك االبعاد دون البعض االخر وسوف يتم التحميل الدقيق 
حتى عالمات أو  نشاطأو  لممقررات التى تعرضت لقضية المرور ولو بكممة اواشارة

 .وصور ارشادية
( التى تعرضت لمتنشئة المروريةاألول  يوضح مقررات رياض االطفال)المستوى (1جدول رقم )  

 ابعاد التنشئة المرورية  كتاب اكتشف تواصل)المغة العربية( المجموع
  ك % ك % ك %
 مفاهيم ومكونات المنظومة المرورية واهميتها  4 100 2 50 6 75
والموحات االرشادية االشارات والتعميمات - - 2 50 2 25  
المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية  - - - - - -

 تفاديها
 المجموع  4 100 4 100 8 100

األطفال  لرياضاألول  يتضح لنا من الجدول السابق ان مقررات المستوى
مروريا من خالل عرضيا لمكونات ومفاىيم عن المنظومة األطفال  ساىمت فى تنشئة
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% اما عن  25واالشارات والتعميمات واالرشادات بنسبة  %75ة وذلك بنسبة  المروري
)الفصل الدراسى االول(  اكتشفففى كتاب ، كيفية وجودىا فقد جاء عمى النحو التالى

الحية األشياء  وقورن فييا لمطفل بين 7بالفصل الثانى تحت عنوان: كيف اعتنى ص
صور وسائل المواصالت وطمب منو  والغير حية وعرض لو مجموعة من الصور منيا

)الفصل  كتشفكما عرض كتاب ا، الحية والغير حية منيااألشياء  ان يميز بين
وطمب من الطفل فى األشياء  موضوع بعنوان : حركةاألول  الدراسى الثانى ( بالفصل

صورة نشاط ان يشاىد بعض الصور المتنوعة بالكتاب ومن بينيا صور لوسائل 
 قماشأو  معدنأو  يحدد المادة المصنوعة منيا سواء كانت بالستيكالمواصالت  وان 

، وعن الفصل الثالث بنفس الكتاب تحت عنوان : رسالة عبر 8غير ذلك صإلى 
تم التعرف عمى وسائل المواصالت المتنوعة وتوضيح الفرق بينيا من  87النيل ص

لصقيا فى خالل صور توضيحية  ثم طمب من الطالب ان يقوم بقص صور واعادة 
وسائل نقل تسير فى الماء إلى  يوزع تمك الصور، ثالث خاناتإلى  جدول مقسم

بنفس الكتاب  93واخرى تطير فى الجو واخرى تتحرك عمى االرض ،كما جاء فى ص
تحت عنوان مواصالت تسير عمى الماء صور لمجموعة متنوعة من وسائل النقل 

فية من الطفل ان يصمم قارب  وتمى ذلك نشاط طمب، البحرى كالعوامة والقارب
لمغة  تواصلعمى حين جاء كتاب ، بمكونات بسيطة موجودة فى البيئة كالورق والفويل

العربية )بالفصل الدراسى االول(  موضحا لمطفل صور اشارات المرور وذلك 
والذى بدا بعنوان )انا مميز( وظير ذلك جميا لمطفل فى صورة األول  بالموضوع

نشاط بعنوان ارسم دائرة حول المختمف ووضع بالصورة  8ص انشطة، اذ وجد فى
مجموعة من وسائل المواصالت وشكل اخر مختمف وعمى الطفل وقتيا ان يميز 

بعنوان استمتع ولون وضعت  ،22،23ص 2فنشاط ، الصورة المختمفة ويوضحيا
 4م ونشاط رق، صورة لسيارة واشارات  المرور وطمب من الطفل تموينيا والتعرف عمييا

طمب من الطفل ان يصل الحرف المناسب بالصورة المناسبة وكان من بين الصور 
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جاء موضوع بعنوان 92،93مكسورة وصورة اشارات المرور، عقب ذلك فى ص (ا)
وعرض فيو لمجموعة من الصور لعوامو ومركب وسفينة ، مواصالت تسير عمى الماء

مة والمطموب من الطفل ان بضائع واالسماء موجودة اسفل الصور بصورة غير مكتم
ثم تبع ذلك نشاط طمب فيو من الطالب ان يرسم ، يستكمميا وفقا لمصورة الموضحو

 قاربين مختمفين فى الشكل . 
 جدول رقم )2(يوضح مقررات رياض االطفال)المستوى الثانى ( التى تعرضت لمتنشئة المرورية

 ابعاد التنشئة المرورية اكتشف تواصل المجموع
  ك % ك % ك %
مفاهيم ومكونات المنظومة المرورية واهميتها - 3 100 6 75 9 90  
االشارات والتعميمات والموحات االرشادية- - - 1 25 1 10  
المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية - - - - - - -

 تفاديها
 المجموع 3 100 7 100 10 100

عمى مفاىيم األطفال  نى لرياضكما يتبين لنا احتواء مقررات المستوى الثا
% وقد جاء  11، واالشارات والتعميمات بنسبة %91ومكونات المنظومة وذلك بنسبة 

فى صورة معمومات بسيطة لمطفل تتفق مع مرحمتة العمرية فى اكتشف ذلك فى كتاب 
 27بعنوان من اكون )اعرف المين ( صاألول  فى المحور، التمقى واالستيعاب
ل ان الزراعة احد المين وان الفالح يستعين بالجرار الزراعى فى ويوضح فييا لمطف

 الفصل 8)لمفصل الدراسى الثانى ( فى صفى نفس الكتاب كما جاء ، زرعة لمنباتات
موضوع درس بعنوان )التنزة فى المدينة ( نشاط ، بعنوان كيف يعمل العالماألول 

ر وعمارات سكنية وبحار وضع خاللة شكل توضيحى بمثابة خريطة  لمدينة بيا اشجا
مكان ما إلى  وطرق وطمب من الطفل ان يساعد احد االشخاص فى الوصول

بالخريطة وذلك باختيار وسائل المواصالت المتنوعة  الموجودة اسفل الخريطة والتى 
فى نفس الكتاب  9ص بأيضا  كما وجد، طائرة، حافمة سير، تختمف ما بين قارب



 ميدانية دراسة المرورية التنشئة عملية حيال المجتمعية المسئولية
 

 2226 أكتوبر                                   654               ن         خمسووال سادسالعدد ال

ل النقل( وتبعة نشاط طمب فية من الطفل ان يصل موضوع بعنوان )العمل فى وسائ
وجدت وسائل نقل مختمفة األول  وفى الصف، كل صاحب مينة بوسيمة النقل المناسبة

، كالمضيفةطائرة وعمى الجانب االخر وجدت مين متنوعة  قطار، السفينة، كالحافمة،
 اتوبيس . سائق، قائد سفينة بحار،

ى االول( فقد جاء تحت المحور الثانى ) بالفصل الدراستواصلاما عن كتاب 
نشاط عرض فية مجموعة  79)العالم من حولى ( موضوع بعنوان عالمى الصغيرص

من الصور التوضيحية لوسائل النقل  مواصالت متنوعة كالسيارة والطائرة ومركبة 
، 99كما جاء فى نفس ص ، وطمب من التمميذ عقبيا تموين ما يفضمة منيا الفضاء

لمطفل توضح وسائل النقل والمواصالت من حيث اشكاليا واستخدامتيا عدة انشطة 
يعرض مجموعة متنوعة من وسائل المواصالت باتجاىات 1فالنشاط رقم ، المتعددة
ومن ثم يطمب من الطفل ان يرسم اسيم تحت كل الصور محددا بيا ، مختمفة

يا مجموعة من وموضحا بة صورة كبيرة تحوى بداخم 2يمية النشاط رقم ، اتجاىاتيا
االشكال المتداخمة لبعض وسائل النقل وعمى الطفل ان يضع عالمة صح عمى 

يمية نشاط اخر ، الصورة التى الحظيا والمعروضة بشكل فردى اسفل الشكل االساسى
بعنوان استمتع ولون وانطق وبو صور لمراكب متعددة كل منيا يحمل حرف من 

 راكب التى تحمل حرف الميم ،وعن كتابالحروف االبجدية وعمى الطفل ان يميزالم
اقتصر االمر فيو عمى تعرف الطفل عمى وسائل  ()الفصل الدراسى الثانىتواصل 

المواصالت والنقل وىى احد مكونات المنظومة المرورية وكيفية كتابتيا، ففى نشاط 
طمب من الطفل ان يمون الصور التى بيا )ة( وكان من ضمن  116ص  3رقم 

وجد نشاط 111ضة عمى الطفل سيارة وطائرة، وفى نشاط اخر صالصور المعرو 
وطمب فيو من الطفل ان يقوم بتموين الصور الموجودة بالصفحة وكان من ضمن 

 الصور السيارة والدراجة.
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االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المروريةاألول  (  يوضح مقررات الصف3جدول رقم )  

المرورية ابعاد التنشئة اكتشف  تواصل المجموع  
  ك % ك % ك %
مفاهيم ومكونات المنظومة المرورية  - 2 2886 3 100 5 50

 واهميتها
االشارات والتعميمات والموحات االرشادية- 3 4228 - 100 3 30  
المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية - 2 2886 - 100 2 20

 وكيفية تفاديها
 المجموع  7 100 3 100 10 100

تناولت ، االبتدائىاألول  من الجدول السابق ان مقررات الصفيتضح لنا 
االشارات قدرت نسبة %، عمى حين 51المفاىيم ومكونات المنظومة المرورية بنسبة 

%، كما جاء الحديث فى المقررات عن 31والتعميمات والموحات االرشادية لتصل ل
% 21لتى تصل ل اى مخاطر ناجمة عن الحوادث المرورية لتشكل النسبة االقل وا

)الفصل  اكتشفورد فى كتاب ، وقد جاء توزيع كل منيم بالمقرات عمى النحو التالى
الفرق بين ، 72،73والذى جاء بعنوان) بيئتنا( صاألول  الدراسى االول(بالفصل

الكائنات الحية وغير الحية، وعرض خالليا عمى الطفل مجموعة من الكائنات الحية 
ئنات غير الحية كوسائل المواصالت المختمفة وطمب من كالطيور ومجموعة من الكا

كما جاء بالفصل الثانى فى ، الطفل تموين الكائنات الحية والغير الحية بمونين مختمفين
نفس الكتاب والذى يدخل تحت محور العالم من حولى بعنوان )تجول فى البيئة : 

 ، وعرض فيو مجموعة من الصور114وسائل المواصالت فى مصر ( ص
–عجمو  –طيارة  –مركب  –التوضيحية لوسائل النقل والمواصالت المتنوعة )قطار 

مشاة (، وطمب من الطفل ان ينظر لتمك الصور وان يكتب اسم كل منيا  –اتوبيس 
نشاط لمطالب وىو عبارة عن مجموعة من 115كما تضمنت ص، اسفل الصورة

ن يقوم بمصقيا فى الصفحة االستيكرات لصور متنوعة من وسائل النقل عمى الطالب ا
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عرض مجموعة من االشارات والتعميمات المرورية  119وتضمنت ص، التالية
، وذلك بأن قدم لمطالب جمل غير مكتممة، واالرشادات تحت موضوع بعنوان )الغاز (

وعمى الطالب ان يكمميا بعد مناقشة مع استاذ المادة حوليا ومنيا عمى سبيل المثال 
المون االحمر إلى  يجب ان انظر .......، عندما يتحول الضوء عندما اعبر الطريق

فى اشارات المرور يجب ان .....، لمحفاظ عمى سالمتى اثناء وسائل المواصالت 
حزام االمان واىمية ان يطبق أىمية  ،111يجب ان ابقى......، كما جاء فى ص

كما عرض ، يق جيداالطر إلى  السائقون كافة اشارات المرور واىمية ان ينتبو المشاة
صورة الشارات المرور وطمب من الطفل ان يمون كل دائرة بالمون 111فى ص

وعن اكتشف )الفصل الدراسى الثانى ( فقد ، الصحيح وكتابة ما يشير اليو كل لون
جاء بالفصل الثانى فيو موضوع بعنوان )كيفية القيام باالعمال : من صنع االنسان( 

كما وضع ، الت التى تستخدم فى نقل المنتجاتووضح فيو انواع المواص 42ص
صور اخرى إلى  بعدىا مجموعة من الصور لوسائل مواصالت متنوعة باالضافة

 تواصلالتى من صنع االنسان. وعن األشياء  وطمب من الطفل ان يضع دائرة حول
( فقد اقتصر الحديث فييا عن وسائل النقل األول  لمغة العربية )الفصل الدراسى

صالت والتعريف بيا وبالحروف المكونة ليا وربط ذلك بمحتوى المادة وىو والموا
طمب من الطفل االحرف الناقصة ، 71الحروف االبجدية بحركاتيا الثالث ففى ص

، 118فى كممتى قطار وسيارة اوكتابة بداية الكممة عند الحديث عن حرم الميم ص
مى من استكمال الحروف وكان الحديث عن المرور داخل فى سياق المحتوى التعمي

حيث عرضت مجموعة من  15ص االبجدية فى تواصل )الفصل الدراسى الثانى (
الصور من ضمنيا سيارة وكان النشاط موجيا لمطفل بأن يرسم دائرة حول اول حروف 

 الصورة . ب
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 ( يوضح مقررات الصف الثانى االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المروية4جدول رقم )

اصلتو  المجموع  ابعاد التنشئة المرورية  كتاب اكتشف 
  ك % ك % ك %

مفاهيم ومكونات المنظومة المرورية واهميتها  - 3 50 2 6627 5 6225  
االشارات والتعميمات والموحات االرشادية - 2 3323 1 3323 3 3725  

المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية  - 1 1627 - - 1 -
 تفاديها

 المجموع  6 100 3 100 8 100

لمتنشئة المروية المدرسية والخاص األول  يتضح لنا من الجدول السابق ان البعد
بالمفاىيم ومكونات المنظومة المرورية واىميتيا جاء فى مقررات الصف الثانى 

%،  37.5بينما جاء البعد الثانى لمتنشئة المرورية بنسبة ، %62.5االبتدائى بنسبة  
ت المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية تفادييا بنسبة  عمى حين جاء

)الفصل  اكتشفحيث تناول ، %وقد جاء ذلك عمى النحو التالى فى الكتب الدراسية
تحت موضوع بعنوان )يوم فى حياتى : األول  ( وذلك فى الفصلاألول  الدراسى

من الطفل وطمب ، ، حيث وضعت اسئمة بعدالدرس7تعرف عمى عائمة نور ( ص
االجابة عمييا وىى استعراض المشكالت التى تعرض ليا نور واختة من ازدحام 

واالرشادات الموجودة بو من ضرورة االمساك بأيدى االخ االكبر ، الطريق وقت الذروة
 اكتشفكما جاء فى كتاب ، عند عبور الطريق لممحافظة عمى السالمة المرورية

تحت محور العالم الذى اعرفو : عائمة األول  )الفصل الدراسى الثانى ( فى الفصل
حيث عرض فيو  صور لقوارب نيمية متنوعة، وعقبة  8نور لنذىب لرحمة بالقارب ص

وفى الفصل الثانى وتحت ، سؤال لمطفل بعنوان ضع دائرة حول القارب الذى تفضمو
طمب من الطفل فى نشاط يعقبو ان ، 9عنوان )المدن والسكان عمى ضفاف النيل (ص

 59وتحت موضوع بعنوان )التعرف بالمين فى وسائل المواصالت( ص، يصمم قارب
كما اكد ، وضح فييا مجموعة  من وسائل المواصالت واصحاب المين التى تعمل بيا
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نفس الدرس عمى ضرورة الحصول عمى تذاكر لركوب وسائل المواصالت المختمفة . 
الذى بعنوان األول  الموضوعفقد جاء فى  تواصل وعن )الفصل الدراسى الثانى( ل

صورة لمدينة النوبة باسوان ويظير بيا النيل والمراكب 112)النيل الذى اعرفة (ص
كما جاء الموضوع ، التى تستخدم كوسيمة نقل اساسية لمحركة والتنزة داخل المدينة

وعرضت  األول  النشاط، مجموعة من االنشطة 112الثانى بعنوان مسرح الحى ص
منيا صورة الشارات المرور والحد العالمات االرشادية والتى تعنى   فيو صورمتنوعة

كما جاء فى عنوان فرعى ، وطمب من التمميذ ان يعبر عن كل صورة بكممة، توقف
اخر بعنوان التواصل عبر الزمن وعرضت فية مجموعة من السيارات والتى وجدت 

فقا لممراحل التاريخية التى خالل فترات زمنية مختمفة وعمى التمميذ ان يعيد ترتيبيا و 
 الحاضر إلى  صنعت فييا من الماضى

( مقررات الصف الثالث االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المرورية5جدول رقم )  

 ابعاد التنشئة المرورية  تواصل 
  ك %

مفاهيم ومكونات المنظومة المرورية واهميتها  - 1 20  
رشاديةاالشارات والتعميمات والموحات اال  - 2 40  
المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وكيفية تفاديها - 2 40  

 المجموع  5 100

يتضح لنا من الجدول السابق اقتصار ما يخص ابعاد التنشئة المرورية االولى 
%وقد جاء ذلك   41% والبعد الثالث بنسبة 41%، والبعد الثانى بنسبة  21بنسبة  

)الفصل الدراسى  تواصلحيث جاء فى كتاب ، لىفى كتاب تواصل عمى النحو التا
حيث ، عمى صورة نشاط 47االول( تحت موضوع بعنوان )نموذج كتابة مطوية( ص

طمب من الطفل ان يقرأ المطوية والتى وضعت مصورة عمى ىيئة صور ورسومات 
وتعميمات بشأن حزام االمان واىميتة وخطورة عدم ارتداؤة وتضمنت العبارات التالية 
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االمان شىء ضرورى وىام لمسائق وراكب السيارة وحددت ادارة المرور مخالفة  حزام
عمى ،كما ابرزت المطوية اىميتة فى تجنب الحوادث المرورية وتفادييا ، لمن ال يرتدية

اعتبار انة يحمية من االصطدام ويحافظ عمى سالمة السائق والركاب كما ذكرت 
عمى االسئمة التى تعقبيا والتى تسألت عن ثم طمب من التمميذ ان  يجيب  ، المطويو

كما تسألت عن اليدف ، رسومات اواسئمةأو  ما اذا كانت المطوية تحتوى عمى عنوان
، بنفس الكتاب نشاطان بعنوان )الحظ وتعمم (114كما جاء فى ص، من المطوية

حيث عرضت مجموعة من الصور الشياء مختمفة من بينيا وسائل مواصالت  
دراجة بجوارىا لوحة لمكممات متقاطعة وطمب من الطالب فى النشاط ان كالسيارة وال

 التى بالصور. األشياء  يستخرج من الموحة اسماء

 جدول رقم )6(مقررات الصف الرابع االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المرورية 

 المجموع
كراسة 
الخط 
 العربى

الدراسات  العموم
 االجتماعية

المغة 
 العربية

ئة المروريةابعاد التنش  

  ك % ك % ك % ك % ك %
مفاهيم ومكونات  - 2 100 1 100 2 100 - - 5 7124

المنظومة المرورية 
 واهميتها

االشارات والتعميمات  - - - - - - - 1 50 1 1423
 والموحات االرشادية

المخاطر الناجمة عن  - - - - - - - 1 50 1 1423
الحوادث المرورية وكيفية 

 تفاديها
 المجموع  2 100 1 100 2  2 100 7 100

يتضح لنا من الجدول السابق ان الحديث عن مفاىيم ومكونات المنظومة 
من بعيد أو  المرورية واىميتيا فى مقررات الصف الرابع التى تعرضت من قريب
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%، عمى حين انخفضت االرشادات والتعميمات  71.4لمتنشئة المرورية كان بنسبة 
كما انخفض التوعية بالمخاطر الناجمة عن ، % 14.3ل المرورية فية لتصل 

% وقد  14.3فى تمك المقررات لتصل   لنفس القيمة الحوادث المرورية وكيفية تفادييا
 توزعت تمك النسب عمى المقررات عمى النحوالتالى، ففى المغة العربية)الفصل الدراسى

نات المنظومة فقد جاء الحديث عن وسائل المواصالت كاحد مكو  3ص (األول 
المرورية بالوحدة االولى تحت عنوان السياحة فى مصر ويوضح فييا لمطالب وسائل 

سيارة (وذلك  –قطار  –باخرة –المواصالت المتنوعة التى يستخدميا السائح )طائرة 
وسائل النقل والمواصالت لتنشيط السياحةوعن المغة العربية أىمية  بغرض توضيح

فقد جاء الدرس الثانى بعنوان ىناء عمى سطح القمر  بالفصل الدراسى الثانى (
وتظيرىناء فى الدرس وكأنيا تحمم بأنيا اصبحت رائدة فضاء وصعدت ، 34ص

فمبست ثياب الفضاء واستعانت بسفينة لمفضاء ، الفضاء بعد ما استعدت لذلك
لالستمتاع برحمتيا وىنا يظير الدرس مركبة الفضاء كأحد وسائل النقل والمواصالت 

أىمية  فقد عرض فية (األول  وعن الدراسات االجتماعية )الترم، الحديثة والمتقدمة
وسائل النقل والمواصالت ودورىا فى تسير االنشطة االقتصادية وقيام الزراعة 

بالوحدة االولى تحت عنوان )االنشطة االقتصادية  11، ص3والصناعة وذلك فى ص 
لت الحديث عن مكونات المنظومة المرورية فى بمدى (، اما عن مادة العموم فقد تناو 

فقد جاء فى )الفصل ، متمثمة فى السيارات والمركبات وكيفية عمميم ومكوناتيم
، 24( فى الدرس الثالث  تحت عنوان حاالت المادة وتحوالتيا صاألول  الدراسى

الحديث عن العناصر التى يتكون منيا غالبية مكونات المنظومة المرورية )السيارات 
)الفصل الدراسى الثانى( لنفس المادة فقد  اما عن، والكبارى والموحات واالشارات(
، اى مركبة  ودوران الموتور بيا بصورة عممية أو  حاولت تفسير حركة السيارة

طاقة حركة وذلك بالوحدة الثانية إلى  والكيفية التى يمكن ان تتحول بيا طاقة الوضع
، وعن كراسة 41اقة وتحوالتيا فى صفحة رقم بالدرس الثانى تحت عنوان صور الط
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فقد تناولت بعض احد العبارات االرشادية لمطمبة والطالبات 28الخط العربى  ص
وكذلك عبارة اخرى تمكنيم من تفادى الحوادث المرورية وىما )احترم اشارة المرور ( 

 )سر فى طريق المشاة تسمم من الحوادث (  
مس االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المرورية( مقررات الصف الخا7جدول رقم )  

الدراسات  العموم المجموع
 االجتماعية

 ابعاد التنشئة المرورية المغة العربية

  ك % ك % ك % ك %
مفاهيم ومكونات المنظومة  - - - 2 40 2 100 4 50

 المرورية واهميتها
االشارات والتعميمات والموحات  - 1 100 - - - - 1 1225

يةاالرشاد  
المخاطر الناجمة عن الحوادث  - - - 3 60 - - 3 3725

 المرورية وكيفية تفاديها
 المجموع  1 100 5 100 2 100 8 100

يتضح لنا من الجدول السابق اقتصار ما يخص ابعاد التنشئة المرورية االولى 
% ويتضح  37.5% والبعد الثالث بنسبة   12.5%، والبعد الثانى بنسبة  51بنسبة 

نا من الجدول السابق اقتصار المقررات التى تناولت التنشئة المرورية سواء من حيث ل
)بالفصل المغة العربية فقد تناول كتاب ، المضمون عمى ثالث مقررات فقطأو  الشكل

بعنوان فى طريقك لممدرسة شاىدت بعض  23الدراسى الثانى( نشاط بصفحة 
عالمة فى الجدول وتضمنت عالمة اكتب ما تعبر عنو كل ، العالمات االرشادية

عالمة تدل عمى وجود اختناقات مرورية (، ، عالمة وجود مستشفى، سنترال وجود
( فقد ورد الحديث فيو عن األول  )الفصل الدراسىالدراسات االجتماعية وعن كتاب 

دور الشبكة الجيدة من الطرق فى تسير حركة التجارة وانواع الطرق البرية والبحرية 
ة وذلك فى الوحدة الثانية تحت عنوان )االنشطة االقتصادية فى مصر( والجوي
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عن اسباب حوادث التصادم والتى حصرىا أيضا  ، كما تحدث موضوع الدرس26ص
أو  وكذلك اىمال صيانة السيارات، السرعة الزائدةأو  فى عدم االلتزام بقواعد المرور

از العصبى وعمى التركيز وعمى القيادة تحت تأثير المخدر وتأثيرة السمبى عمى الجي
كما برز نفس الدرس دور الدولة فى تطوير شبكة الطرق وانشاء ، تقدير المسافات

 )الفصل الدراسىمادة العموم ، وعن 27طرق جديدة لتحقيق التنمية وذلك فى ص 
جاء الحديث عن الكيفية التى تتحرك بيا القطارات عمى القضبان الحديدية  (األول 

مغناطيسات الكيربائية الضخمة لتحريك القطع الحديدية الضخمة وذلك واستخدام ال
، كما جاء فى 26وذلك فى الدرس الرابع والذى بعنوان المغناطيسية والكيربائية ص

نفس الكتاب )الفصل الدراسى الثانى (الحديث عن الكيفية التى تتحرك بيا المركبات 
كما بين ، ة اليواء لحركة االجسامبصورة عامة وتناول فييا ظاىرة االحتكاك ومقاوم

 11،12،15خطورة السرعة الزائدة وذلك فى ص 

( مقررات الصف السادس االبتدائى التى تعرضت لمتنشئة المرورية8جدول رقم )  

كراسة الخط  المجموع
 العربى

الدراسات  العموم
 االجتماعية

 ابعاد التنشئة المرورية

  ك % ك % ك % ك %
مفاهيم ومكونات المنظومة  - 1 100 1 100 - - 2 6627

ها المرورية واهميت  
االشارات والتعميمات  - - - - - 1 100 1 3323

 والموحات االرشادية
المخاطر الناجمة عن  - - - - - - - - -

الحوادث المرورية وكيفية 
 تفاديه

 المجموع  1 100 1 100 1 100 3 100

مكونات المنظومة المرورية وجود مفاىيم و يتبين لنا من الجدول السابق 
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%يمييا االشارات والتعميمات والموحات االرشادية بنسبة 66.7واىميتيا بنسبة 
مروريا فى مناىج الصف السادس األطفال  اقتصار تنشئةأيضا  %، كما نالحظ33.3

ففى كتاب ، الخط العربى، العموم، االبتدائى عمى مقررات الدراسات االجتماعية
( تحت عنوان عوامل قيام الصناعة األول  الفصل الدراسىية )الدراسات االجتماع
وسائل النقل والمواصالت فى أىمية  ، تحدث فييا عن24،26بالوحدة االولى ص

وكيف انيا تتيح الفرصة لنقل العمال والمواد الخام والمنتجات باسعار ، الصناعة
الية من انشطة كالتالى اكمل العبارات الت 29وص22كما اعقبة فى ص، رخيصة

وسائل النقل والمواصالت فى أىمية  العوامل البشرية لقيام الصناعة ......، وبم تفسر
( فقد جاء فى الوحدة الثالثة تحت األول  )الفصل الدراسىمنيج العموم الصناعة وعن 

استخدام النتروجين وكيفية استخدامة حديثا فى أىمية  ،29عنوان غاز النتروجين ص
( األول  )بالفصل الدراسىلخط العربى ئرات والسيارات وعن اممىء االطارات لمطا

 احد التعميمات المرورية وىى )تطبيق قواعد المرور وادابة رقى وحضارة (  23،24ص

 نتائج دليل المقابمة )لممدراء واالخصائين والمعممين داخل المدارس (

 *البيانات االولية الفراد العينة  

ينة ( يوضح نوع افراد الع1جدول )  

 النوع ك %
 ذكر  4 2627
 انثى  11 7323
 المجموع  15 100

يتبين لنا من الجدول السابق ان االناث يشكمون الجزء االكبرمن افراد العينة 
%  26.7%، بينما يشكل الذكور النسبة االقل والتى تقدر ب73.3والتى تقدر ب

   منيم .
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نة( يوضح المرحمة العمرية الفراد العي2جدول رقم )  

 السن  ك  %
سنة 30اقل من  -20 1 627  
سنة  40اقل من -30 6 40  
سنة 50اقل من -40 3 20  

سنة 60اقل من  -50 5 3323  
 المجموع  15 100

%من افراد العينة تقع فى الفئة العمرية 41يتبين لنا من الجدول السابق ان 
بنسبة ( 61اقل من-51سنة ( يمييم من ينتمى لممرحمة العمرية 31-41)

إلى  سنة (، ثم تنخفض النسبة لتصل51-41%فى الفئة من )21%تمييم نسبة 33.3
 سنة (. 31-21%فى الفئة العمرية من )6.7اقل قيمة ليا بين افراد العينة وىى 

 ( يوضح نوعية المدارس التى ينتمى الييا افراد العينة3جدول رقم )

 نوعية التعميم الذى تنتمون له  ك %
فتيات العباسية االزهرية  مدرسة 5 3323  
 مدرسة ابو بكر الصديق  5 3323
 مدرسة منارة هميوبوليس لمغات  3 20

 مدرسة منارة هميوبوليس الدولية  2 1324
 المجموع  15 100

يتضح لنا من الجدول السابق ان العينة االكبر كانت من المدرسة االزىرية  
%، ثم 33.3ىرية بنفس النسبة وىى %، ومدرسة فتيات العباسية االز 33.3بنسبة 

%، عمى 21إلى  تنخفض نسبة افراد العينة  فى مدرسة منارة ىميوبوليس لمغات لتصل
% وقد تم التطبيق عمييا داخل مدرسة منارة  13.4حين تقدر النسبة االقل ب

االختالف بدرجة إلى  والشك ان نوع التعميم نفسو يؤدى، ىميوبوليس الدولية لمغات
 الكيفية التى تؤدى بيا المناىج واالنشطة المدرسية السيما فيما يتعمق بتنشئة كبيرة فى
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 مروريا .  األطفال 

يوضح الحالة التعميمية الفراد العينة (4جدول رقم )  

 الحالة التعميمية  ك %
 بكالوريس خدمة اجتماعية  3 20

 بكالوريس تربية  4 2627
 ليسانس اداب )عمم نفس ( 3 20

دراسات انسانية )اجتماع( أو  يسانس ادابل 4 2627  
 ماجستير خدمة اجتماعية  1 626
 المجموع  15 100

حيث تقدر  ، يتبين لنا من الجدول السابق تنوع الحالة التعميمية الفراد العينة
% بين افراد العينة الذين حصموا عمى مؤىل بكالوريس تربية 26.7النسبة االكبر ب 

ليسانس دراسات انسانية أو  وا عمى مؤىل ليسانس ادابوبنفس النسبة لمن حصم
%لمن حصموا عمى بكالوريس خدمة 21إلى  بينما تنخفض النسبة لتصل، منيم

عمى حين قدرت النسبة االقل بين ، اجتماعية وليسانس اداب )عمم نفس( بنفس النسبة
الحظ %.ون6.6افراد العينة لمن حصموا عمى ماجستير خدمة اجتماعية وذلك بنسبة 

 مما سبق ان المؤىل الدراسى الفراد العينة يتناسب بدرجة كبيرة مع حالتيم المينية .  

يوضح الحالة المينية الفراد العينة (5جدول رقم )  

 الحالة المهنية  ك %
 مدير معهد  4 2627
 اخصائى اجتماعى  4 2627
 اخصائى نفسى  4 2627
 معمم خبير  3 20
 المجموع 15 100

اال ان اغمبيم كان ، لنا من الجدول السابق تنوع الحالة المينية الفراد المجتمع يتبين
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اخصائى نفسى  بنفس النسبة فى كل منيم ، مدير معيد، يعمل اخصائى اجتماعى
 %لمن يعمل منيم  معمم خبير.  21%، بينما تقدر النسبة ب26.7والتى تقدرب

 عينة ( يوضح عدد سنوات الخبرة الفراد ال6جدول رقم )

 عدد سنوات الخبرة  ك %
سنوات 5-10 5 3323  
سنة 10-15 5 3323  

سنة 15-20 - -  
سنة 20-25 2 1324  
سنة 25-30 3 20  
 المجموع 15 100

يتبين لنا من الجدول السابق ان افراد العينة الذين تقدر عدد سنوات 
، م%لكل مني33.3سنة ( تقدر نسبتيم ب15 -11سنوات ( ومن 11-5خبراتيم)

-25%بين افراد العينة الذين تنتمى سنوات خبراتيم لمفئة )21وتقل النسبة لتصل ل 
%بين افراد العينة الذين 13.4اقل قيمة ليا والتى تقدر بإلى  وتقل النسبة، سنة (31

 سنة ( . 25 -21تتراوح سنوات خبراتيم ما بين )

 يوضح الخبرات فى مجال العمل  (7جدول رقم )

 

مجال العمل الخبرات فى ك %  
 مجال التدربس واالدارة  4 2627
 مجال التدريس فقط  3 20

 المجال التعميمى االجتماعى  4 2627
 المجال التعميمى النفسى  4 2627
 المجموع  15 100
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يتبين لنا من الجدول السابق تنوع الخبرات فى مجال العمل الفراد العينة 
المجال التعميمى النفسى ، التعميمى االجتماعىالمجال ، مابين مجال التدريس واالدارة

%لمن خبرات عمميم فى 21بينما تقل النسبة لتقدر ب، %لكل منيم26.7بنسبة 
 مجال التدريس فقط . 

ثانيا : البيانات الخاصة بمدى وجود معمومات تعنى بعممية التنشئة المرورية 
 وطبيعة تمك المعمومات والمرحمة الدراسية الموجودة بها 

( يوضح مدى وجود معمومات خاصة بالمرور فى المدرسة8ول رقم )جد  

 هل هناك معمومات خاصة بالمرور فى المدرسة ؟  ك %
 نعم  15 100
 ال - -

 المجموع  15 100

يتضح لنا من الجدول السابق اجماع افراد العينة عمى وجود معمومات مرورية 
، عمومات داخل المناىج الدراسية% والتى تنوعت ما بين م111داخل المدرسة بنسبة 
معمومات من المتخصصين بالشأن المرورى والميتمين بعممية ، فى االنشطة المدرسية

 التنشئة المرورية . 
( يوضح المرحمة الدراسية التى يمقن فيها الطالب والطالبات المعمومات المرورية9جدول رقم )  

المرورية ؟ فى اى مرحمة دراسية يكتسب الطالب المعمومات  ك %  
 رياض اطفال 5 3323
 الصف الثالث االبتدائى  3 20

 بداية الصفوف االبتدائية  5 3323
 نهاية الصفوف االبتدائية  2 1324
 المجموع  15 100

يتبين لنا من الجدول السابق ان المراحل الدراسية التى يكتسب فييا الطالب 
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األطفال  اد العينة ما بين مرحمة رياضوالطالبات المعمومات المرورية تنوعت لدى افر 
وتقل النسبة بين افراد ، %لكل منيم33.3بداية الصفوف االبتدائية وذلك بنسبة ، 

%لمن يرون ان تمك المعمومات تقتصر فى وجودىا عمى الصف 21العينة لتقدر ب 
 اقل قيمة ليا والتى تصل لإلى  بينما تنخفض النسبة، الثالث االبتدائى دون ما عداه

% بين افراد العينة والذين يقصروا المعمومات المرورية المدرسية الموجودة عمى 13.3
 السادس ( ، الخامس، نياية الصفوف االبتدائية )الصف الرابعإلى  من ينتمون

(يوضح طبيعة المعمومات المرورية الموجية)*(11جدول رقم )  

 طبيعة المعمومات المرورية  ك %
المرور  معمومات عن اشارات 6 25  

 تعميمات وارشادات المرور  7 2922
 مكونات المنظومة المرورية  8 3323
 مخاطر الحوادث المرورية  3 1225

يتضح لنا من الجدول السابق تنوع المعمومات المرورية الموجية وفقا الفراد 
%، تعميمات 33.3العينة ما بين معمومات عن مكونات المنظومة المرورية بنسبة 

% 25معمومات عن اشارات المرور بنسبة ، %29.2ات المرور بنسبة وارشاد
%. ويتفق ذلك مع تحميل 12.5ومعمومات عن مخاطر الحوادث المرورية بنسبة 

والثانى األول  المحتوى الذى قامت بو الباحثة والخاص بالمناىج الدراسية لممستويين
وحتى نياية األول  صفوكذلك مقررات المرحمة االبتدائية ) من الاألطفال  لرياض

مروريا بتعدد وتنوع مصادر األطفال  الصف السادس االبتدائى ( .والشك ان تنشئة
، تعميمات وارشادات المرور، الثقافة المرورية ما بين )معمومات عن اشارات المرور

مخاطر الحوادث المرورية ( من شأنة الحفاظ عمى ، مكونات المنظومة المرورية
العام وفقا لمنظرية البنائية الوظيفية، والتى ترى ان قيام مؤسسات النظام االجتماعى 

التنشئة االجتماعية بتصديرالمفاىيم والتعميمات واالرشادات الخاصة باالمن والسالمة 



 الجزء الرابع: االجتماع            جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 2226 أكتوبر                                   661               ن         خمسووال سادسالعدد ال

المرورية ضمن قائمة اولويتيا يبقى عمى القيم الرئيسية الداعمة لمنظام العام داخل 
لثقافة المرورية وتحقيق الوعى المرورى ىذا فضال عن ان اكتساب تمك ا، المجتمع

يعد احد الوسائل التى اتخذتيا دول العالم لتحقيق اعمى ، المناسب بين االطفال
دث الطرق وفقا لنظرية معدالت لالمن والسالمة وتالفى االثار الناجمة عن حوا

 المخاطر . 
ثالثا : البيانات الخاصة بالقائمين بتوجيه المعمومات المرورية والكيفية التى يتم بها 

 توجيهها ودور االسرة حيال ذلك )*( 

( يوضح القائم بتوجية تمك المعمومات المرورية)*( 11جدول رقم )  

 القائم بتوجية التعميمات المرورية  ك %
 مدير المدرسة واالخصائى  1 5
 مدرس الفصل  10 50
االجتماعى(أو  االخصائى )النفسى 6 30  
الشأن المرورىاحد المتخصصين ب 3 15  

يتضح لنا من الجدول السابق اختالف القائمين بتقديم المعمومات المرورية 
أو  االخصائى سواء النفسى، %51وفقا الفراد العينة ما بين مدرس الفصل بنسبة 

%ومدير 15%، احد المتخصصين بالشأن المرورى بنسبة 31االجتماعى بنسبة 
قديم المعمومات المرورية  فى المدارس %، اذ يتم ت5المدرسة واالخصائى بنسبة 

االزىرية عمى بعض الدروس بداخل المواد الدراسية أو  الحكومية سواء الرسمية
 واالقتصار فى توجيييا عمى مدرس الفصل . 

( يوضح الكيفية التى يتم بيا توجيو تمك المعمومات )*(12جدول رقم )  

ة  كيفية توجيه المعمومات المرورية داخل المدرس ك %  
 اثناء الشرح فى الحصه  7 2323
 من خالل الموسيقى و االغانى  4 1323
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 االذاعة المدرسية  6 20
مجسمات ( –االنشطة المدرسية )لوحات  5 1627  
 محاكاة العممية المرورية من خالل المدينة المرورية  3 10

 عمل الفتات وارشادات  5 1627

يفية التى يتم بيا توجيو المعمومات يتبين لنا من الجدول السابق ان الك
المرورية والتى تتم من خالليا عممية التنشئة المرورية المدرسية تتنوع ما بين الشرح 

%، االنشطة المدرسية 21ة بنسبة %، االذاعة المدرسي23.3فى الحصة بنسبة 
من ، %لكل منيم16.7مجسمات ( وعمل الفتات وارشادات مرورية بنسبة  –لوحات )

% 11%، محاكاة العممية المرورية بنسبة 13.3الموسيقى واالغانى بنسبة خالل 
والشك ان توجيو المعمومات المرورية باستخدام الموسيقى واالغانى ليا اثر كبيرفى 

( 49سرعة اكتسابيا وفى االبقاء عمييا فى الذاكرة لفترة طويمة ويتفق ذلك مع دراسة)
رورى لطفل الروضة باستخدام القصة بعنوان )برنامج مقترح لتنمية الوعى الم

ان استخدام البرنامج الموسيقى المقترح ينمى إلى  والموسيقى الحركية ( والتى توصمت
الوعى المرورى لالطفال اكثر من غيرة من الوسائل التعميمية المناظرة ،كما ينطبق 
ذلك عمى برامج االنشطة المتكاممة التى يقوم بيا المتخصصين فى عمم النفس 

وىذا ما ، الطفولة والتى تحوى انشطة تمثيمية واغانى متنوعة تتعمق بالواقع المرورىو 
(بعنوان )دراسة تجريبية لتقييم فاعمية برنامج تدريبى منظم عمى 51دراسة )أيضا  اكدتة

المعرفة بالسالمة المرورية عمى اطفال المدارس فى لودىياتا بنجاب )اليند(( وكذلك 
مية برنامج انشطة متكاممة قى تنمية الوعى المرورى لطفل (بعنوان )فاع51دراسة )

فاعمية البرامج المقترحة واالنشطة المتنوعة فى إلى  الروضة ( وتوصمت كل منيما
 .  األطفال  تنمية الوعى المروى لدى
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 ( يوضح مدى وجود دورلالسرة وتواصل مع المدرسة بشأن التنشئة المرورية لالبناء13جدول رقم )

تتواصل االسرة مع المدرسة لتفعيل عممية التنشئة المرورية ؟ هل ك %  
 نعم  12 80
 ال 3 20
 المجموع  15 100

يتبين لنا من الجدول السابق اختالف اراء افراد العينة حول مدى وجود 
حيث اكدت ، تواصل من قبل اسرة التالميذ مع المدرسة لتفعيل عممية التنشئة المرورية

%ان ىناك تواصل بينما نفت النسبة 81افراد العينة والتى تقدر ب  النسبة االكبر من
 % وجود ذلك التواصل .21االقل منيم والتى تقدر ب 

، وال شك ان وجود غايات مشتركة لالسرة والمدرسة يتعاونون معا فى تحقيقيا
امر فى غاية االىمية بالنسبة لكال ، السيما فيما يتعمق بحفظ امنيم وسالمتيم 

االسرة والمدرسة  باعتبارىما أىمية  ىذا فضال عن، ن ولالبناء عمى حد سواءالطرفي
أو  القدوة التى يقتدى بيا الطفل فى كل نواحى حياتة ويتفق ذلك مع نظرية التقميد

السيما وان مالحظة الطفل بصورة مستمرة البوية ولمدرسية ، التعميم االجتماعى
عد  االمن والسالمة المرورية يؤدى لنجاح واعتبارىم كنماذج واتباعيم لقوانين وقوا

 عممية التنشئة المرورية اكثر من اى شىء اخر .  
( يوضح االساليب التى تتواصل بيا االسرة مع المدرسة لتفعيل عممية التنشئة 14جدول رقم )

 المرورية)*(

 االساليب التى تتواصل بها االسرة مع المدرسة لتفعيل التنشئة المرورية ك %
المعمومات المرورية قبل اذاعتها األطفال  حضور االذاعة المدرسية والمساهمة فى تمقين 5 25  
 المشاركة االيجابية اثناء محاكاة المدينة المرورية  2 10
عمى اكتساب المفاهيم واالرشادات والتعميمات المرورية الموجودة داخل األطفال  مساعدة 7 35

 المناهج الدراسية 
فى اعداد  االنشطة و المجسمات والموحات المرورية   المشاركة 6 15  
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يتضح لنا من الجدول السابق تنوع اساليب تواصل االسرة مع المدرسة وفقا 
عمى حفظ وفيم واكتساب التعميمات األطفال  الراء افراد العينة ما بين مساعدة

موحات %، المشاركة فى اعداد ال35واالرشادات الموجودة بالمناىج لدييم بنسبة 
%، 25حضور االذاعة المدرسية بنسبة ، %  15والمجسمات المرورية بنسبة

 % . 11المشاركة االيجابية اثناء محاكاة المدينة المرورية بنسبة  
وعمى ذلك تتنوع مشاركة االسرة لممدرسة فى عممية التنشئة المرورية ما بين 

مشاركتيم ، الحفظ والفيمالمساىمة فى اكساب المعمومات المرورية لالبناء من خالل 
، حضور االذاعة المدرسية، فى اعداد االنشطة والوحات والمجسمات الخاصة بذلك

 حضور عممية المحاكاة لممنظومة المرورية من خالل المشاركة فى المدينة المرورية .  

رابعا : البيانات الخاصة بمدى وجود تواصل لممؤسسة التعميمية بأى جهات اخرى 
 داخل المجتمع المدنى والكيفية التى يتم بها ذلك 

( يوضح مدى وجود تواصل بأى جية فى المجتمع بشأن تدعيم الثقافة المرورية 15جدول رقم )
 لمطمبة والطالبات

 هل تتواصل المدرسة بأى جهة داخل المجتمع ؟ ك %
 نعم  2 1323
 ال 13 8627
 المجموع  15 100

%عمى وجود 13.3فراد العينة بنسبة يتبين لنا من الجدول السابق تأكيد ا
% 86.7بينما نفت النسبة االكبر بنسبة تقدر ب ، تواصل لممدرسة بالمجتمع المدنى

 وجود اى عالقة لممدرسة بالمجتمع المدنى فيما يتعمق بعممية التنشئة المرورية 

م مع العمم ان افراد العينة الذين الذين اكدوا عمى وجود تواصل لممدرسة بالمجتمع ى
الذين ينتمون لمدرسة منارة ىميوبوليس الدولية وفقا لدليل المقابمة الذى طبقتة الباحثة 

 عمييم .
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( يوضح الجيات التى تتواصل معيا المدرسة والتى تقوم بالمشاركة فى عممية 16جدول رقم )
 التنشئة المرورية

 الجهات التى تتواصل معها المدرسة فى المجتمع المدنى  ك %
دارة العامة لممرور اال 2 100  
 المجموع  2 100

يتبين لنا من الجدول السابق ان الجيو التى تتواصل بيا المدرسة بالمجتمع 
% وذلك ما اكدة 111المدنى وفقا الفراد العينة االدارة العامة لممرور وذلك بنسبة 

 تطبيق دليل المقابمة الذى طبقتة الباحثة فى االدارة العامة لممرور .  

خامسا : البيانات الخاصة بالمعوقات التى تواجه عممية التنشئة المرورية والكيفية 
 التى يتم بها تحسينها داخل المجتمع المصرى 

 ( يوضح الصعوبات التى تواجو عممية التنشئة المرورية داخل المجتمع المصرى*17جدول رقم )

 الصعوبات التى تواجو التنشئة المرورية  ك %
مروريا األطفال  شطة التعميمية الموجية لتنشئةقصور االن 7 26.9  
قصور الجرعات التوعوية الموجودة فى المناىج الدراسية السيما فى المراحل من )الرابع  4 15.4

 حتى السادس االبتدائى (
 عدم وجود لقاءات وغايات مشتركة لالباء والمدرسة حول تثقيف التالميذ مروريا  5 19.2
شاركة واقعية فعالة من المختصين بالشأن المرورى حيال عممية التنشئة عدم وجود م 11 38.5

 المرورية 

يتبين لنا من الجدول السابق ان الصعوبات التى تواجو عممية التنشئة 
المرورية بالمدارس االبتدائية تتنوع وفقا الراء افراد العينة ما بين عدم وجود مشاركة 

قصور االنشطة ، %  38.3مرورى بنسبة واقعية فعالة من المختصين بالشأن ال
عدم وجود غايات ولقاءات مشتركة لالباء ، % 26.9التعميمية الموجيو بنسبة 

قصور الجرعات التوعوية ، % 19.2والمدرسة حول تثقيف التالميذ مروريا بنسبة 
% . 15.4الموجودة فى المناىج الدراسية خاصة فى نياية الصفوف االبتدائية بنسية 
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النشطة التعميمية الموجية احد الصعوبات التى تقف امام التنشئة المرورية وقصور ا
 ( بعنوان )دور التوعية المرورية لمحد من حوادث52الصحيحة وىذا ما اكدتة دراسة)

ان زيادة إلى  عام بالعاصمة عمان ( والتى انتيت11-6لمفئة العمرية من األطفال 
 ة التنشئة المرورية بصورة تتفق مع حباالنشطة التعميمية والترفييية تفعل عممي

 لمعب والتمثيل . األطفال 
كما جاء عمى قائمة الصعوبات التى تواجة عممية التنشئة المرورية السميمة 

عمى ، فى المجتمع وفقا الراء افراد العينة عدم المشاركة الكافية بالمختصين حيال ذلك
عمل محاكاة لممنظومة المرورية الرغم من رصد الجيود المبذولة لمجياز االمنى فى 

التعمم وفقا أو  كميا من خالل ما يسمى بالمدينة المرورية مما يسيم بدورة فى النمذجة
أكد ، ومع كون تمك التجربة  توجد فى الوقت الحالى عمى نطاق ضيق، لنظرية التقميد

فى الجياز الشرطى متمثال فى االدارة العامة لممرور عمى التوسع فى تمك الجيود 
 الفترة القادمة وعمى مستوى كل المدارس بالجميورية .  

( يوضح الكيفية التى يتم بها تفعيل التنشئة المرورية السميمة من وجهة نظر 18جدول رقم )
 افراد العينة)*(

 الكيفية التى يتم بها تفعيل التنشة المرورية داخل المدارس من وجهة نظركم ؟  ك %
داخل المناهج الدراسية  زيادة جرعات التوعية 5 20  
عمل مادة خاصة بالتنشئة البيئية  والوعى البيئى واعتبارالتنشئة المرورية جزء  3 12

 مهم منها  
 عمل حمقات مناقشة وتوعية متواصمة  4 16
 التواصل بين االباء والمدارس والجهات المرورية  4 16
20 
 

ات المنظمة بمشاركة الجهات عمل محاكاة لمواقع المرورى والضوابط والتعميم 5
 المختصة 

عمل ندوات لممختصين باالدارة العامة لممرور عن اشارات وقواعد المرور  4 16
 وخطورة عدم االلتزام بها 
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يتبين لنا من الجدول السابق تنوعت وفقا الراء افراد العينة حيال الكيفية التى  
لتكون النسبة االكبر بنسبة  ، رسيتم بيا تفعيل عممية التنشئة المرورية داخل المدا

% لمن يرون اقتصار تمك الكيفية عمى زيادة جرعات التوعية داخل 21تقدر ب
التواصل بين االباء ، عمل محاكاة لمواقع المرورى بنفس النسبة، المناىج الدراسية

عمل ندوات ، عمل حمقات مناقشة وتوعية متواصمة، والمدارس والجيات المرورية
عمل مادة خاصة ، % لكل منيم16دارة العامة لممرور وذلك بنسبة لممختصين باال

بالتنشئة البيئية  والوعى البيئى واعتبارالتنشئة المرورية جزء ميم منيا وذلك بنسبة 
 % من افراد العينة . 12

وعمى ذلك فان الكيفية التى يتم بيا تفعيل التنشئة المرورية داخل المدارس من 
كانت عمى التوالى كالتالى عمل محاكاة لمواقع المرورى  وجية نظر افراد العينة

زيادة جرعات التوعية ، والضوابط والتعميمات المنظمة بمشاركة الجيات المختصة
عمل ، داخل المناىج الدراسية، التواصل بين االباء والمدارس والجيات المرورية

والوعى البيئى   عمل مادة خاصة بالتنشئة البيئية، حمقات مناقشة وتوعية متواصمة
 واعتبارالتنشئة المرورية جزء ميم منيا .  

 نتائج دليل المقابمة )الحد القيادات الشرطية باالدارة العامة لممرور( 

يشارك الجياز الشرطى متمثل فى االدارة العامة لممرور المجتمع المدنى فى  -
ات من خالل اعداد التنشئة المرورية الفراد المجتمع ويتم ذلك بوجو عام لكافة الفئ

ندوات تثقفية اوتصميم الفتات ولوحات ارشادية وتوعوية وبالنسبة لالطفال عمى وجو 
بزيارتيا األطفال  الخصوص تقوم االدارة العامة لممرور بانشاء حدائق مرورية يقوم

ىذا باالضافة لمحاكاة المنظومة المرورية من خالل التنقل ، خالل الرحالت المدرسية
يزة ولوحات ارشادية لممدارس واشارات ضوئية وارضيات صناعية وخطوط بادوات واج

وعمل ما األطفال  وعالمات ارضية وكميا مصنوعة من مواد امنة الستخداميا من قبل
وقد جرى تطبيق تمك المدينة فى العديد من مدارس  ،يسمى بالمدينة المرورية
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مدرسة عين ، فى المنوفية الجميورية فى الفترة السابقة كمدرسة عبد الرحمن الديب
كما ، مدرسة منارة ىميوبوليس الدولية لمغات بالقاىرة ، عيش االبتدائية بالوادى الجديد

تم انشاء مدينة مرورية كاممة ينتقل الييا التالميذ فى الرحالت المدرسية وفى نفس 
ر الشيخ الوقت قد تقوم باالنتقال لبعض تمك المدارس كالمدينة المرورية بمدينة فوه بكف

وكذلك المدينو المرورية بالفيوم  وقد حدث ذلك عمى نطاق ضيق فى بعض المدارس 
ذات الكثافة العددية االقل واالدارة فى طريقيا فى الفترة الالحقة لتطبيقيا عمى مختمف 

 مدارس الجميورية ذات الكثافة العددية االكبر . 

عية المرورية فى الفترة كما سيقوم الجياز الشرطى بالتوسع فى انشطة التو  - 
، تخفيض معدالتيا أو  القادمة ايمانا من الجياز بأن القضاء عمى الحوادث المرورية

 . األطفال  يتطمب تقديم التوعية المرورية الكافية السيما بين

وفى سياق متصل قامت االدارة العامة لممرور بادخال العديد من القوانين  -
غمظ العقوبة عمى مرتكبى الحوادث اوالغير ممتزمين  والتعديالت التشريعية والتى ت

حقيبة ، بالقواعد االرشادية والتعميمات المرورية)كالسرعة المحددة ،حزام االمان
االسعافات االولية( باالضافة الدخال العديد من االصالحات والتغيرات عمى طبيعة 

ا فى كل االحوال الطرق كضرورة تثبيت ممصق الكترونى عمى اى مركبة لسيولة تتبعي
واستخدام الوسائل االلكترونية المتنوعة الدارة الحركة عمى الطرق بما يحقق السالمة 

المادية ،وفى ىذا األشياء  المرورية وتوفير اقصى وسائل االمان لالشخاص ولكافة
م 2121( لسنة 1السياق تم صدور  قانون المرور الجديد والمصاغ بالقانون رقم )

م  و التى من شأنيا 1973لسنة  66م قانون المرور الصادر برقم بتعديل بعض احكا
تعزيز اجراءات االمن والسالمة المرورية عمى الطرق بصفة عامة والتقميل بقدر 

 (53اوالمركبات اوالمجتمع )األفراد  االمكان من الحوادث واثارىا المدمرة سواء عمى
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 صورفوتوغرافية  لممدينة المرورية  
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 ائج الدراسة هم نتأ

والتى ، يقصد بالتنشئة المرورية تقديم مجموعة من المعمومات والمفاىيم والمعارف -
من شأنيا تكوين اطار معرفى لمفرد عن الواقع المرورى وتجنب مخاطرة فى المراحل 

عمى ، وصفوف المرحمة االبتدائية (األطفال  العمرية االولى من حياتو )مستوى رياض
ريقة وبالكيفية وبالوسيمة وبالكمية  المناسبة لكل مرحمة عمرية ان يكون ذلك بالط

بيدف تحقيق اقصى درجات الوعى و السالمو المرورية لمشخص ذاتة والمحيطين بو 
وتجنب االثارالمتعددة  االجتماعية والنفسية واالقتصادية التاتجة عن الحوادث 

 المرورية. 

اال ان دور االسرة بدأيتراجع ، ى المدرسةفأو  والتنشئة المرورية قد تتم فى االسرة -
السيما وان مشاركة االسرة ، واخذت المدرسة عمى عاتقيا القيام بالدور الكبير فييا

لممدرسة فى تفعيل عممية التنشة المرورية البنائيا يقتصر عمى المساىمة فى اكساب 
اد االنشطة مشاركتيم فى اعد، المعمومات المرورية لالبناء من خالل الحفظ والفيم

حضور االذاعة المدرسية وحضور عممية ، والموحات والمجسمات الخاصة بذلك
 المحاكاة لممنظومة المرورية من خالل المشاركة فى المدينة المرورية. 

يوجد قصور فى  االنشطة الطالبية لالطفال والتى تيدف لتوعية االبناء مروريا ،اال  -
الفتات ومشاركة لالطفال فى االذاعة المدرسية انيا  تتنوع ما بين لوحات ومجسمات و 

 والمشاركة فى محاكاة المدينة المرورية  . 

وعن ، وتنشئتيم مروريااألطفال  ساىمت المقررات الدراسية بدرجة كبيرة فى توعية -
 الكيفية التى حدث بو ذلك فقد تبين من خالل تحميل المحتوى ما يمى :  

والثانى(، ما سبق وان حددتو الباحثة األول  لمستوى)ااألطفال  تناولت مناىج رياض -
، من ابعاد التنشئة المرورية وكانت مرتبة كالتالى )مفاىيم ومكونات المنظومة المرورية

(، وتمثمت المعمومات الواردة فى صور وسائل ت والتعميمات والموحات االرشاديةاالشارا
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رية السميمة والخاطئة، االانيا لم النقل والتعريف بيا وتوضيح اىميتيا والعادات المرو 
كما ان التعرض لمتوعية المرورية فى ، تتناول المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية

المناىج كان بصورة ضمنية  ولعل ذلك يتناسب مع طبيعة المرحمة العمرية فالتعريف 
 بالظاىرة ومكوناتيا اول الطرق لمتنشئة فى المراحل المبكرة . 

الصف الثالث االبتدائى(، إلى  األول ة المرحمة االبتدائية )من الصفوعن بداي - 
حيث تناولت غالبية المناىج خالل تمك المراحل الثالثة ابعاد لمتنشئة المرورية وان 

وجاء ت المعمومات المرورية فيو بصورة ، اختمفت فى ترتيبيا من صف دراسى الخر
مراحل مثمت مناىج التعميم الجديدة السيما وان تمك ال، ضمنية وليست بصورة صريحة

 والتى تم ادخاليا مؤخرا ضمن منظومة التغير فى التعميم المصرى .

، السادس( االبتدائى، الخامس، وعن التوعية المرورية فيما يتعمق بالمراحل )الرابع -
حيث لم تستطع الربط بين مفاىيم المرورومكونات ، فنجد قصور المقررات الدراسية

 كما نجد، لمرورية وخطورة عدم االلتزام بالضوابط واالرشادات الخاصو بياالمنظومة ا
اقتصار خطاب المقررات الدراسية حول المرورعمى مواد بعينيا مثل  المغة أيضا 
كراسة الخط العربى دون بقية المواد الجارى ، العموم، الدراسات االجتماعية، العربية

، وعة من المعمومات والحقائق الغير مترابطةوما ىى االمجم تدريسيا فى تمك المراحل،
وعن المعمومات المرورية نفسيا فقد تم وضعيا بصورة ضمنيو وفقا لطبيعة 

 الموضوعات المدروسة وفى اطارىا .

مروريا الجياز الشرطى متمثال فى األطفال  من الجيات التى تسيم فى تنشئة -
عمى انشاء ما يسمى بالحدائق االدارة العامة لممرور وتقوم بذلك من خالل العمل 

األطفال  وكذلك عمل مدن مرورية متنقمة لتدريب بزيارتيا،األطفال  المرورية وقيام
عمى كيفية التحرك والسير خالل المنظومة المرورية والضوابط واالرشادات والتعميمات 

وقد الحظت الباحثة تمك الجيود من المنظومة ، المرورية التى ينبغى مراعاتيا
االانيم اكدوا عمى التوسع فى تمك ، طية وان كانت موجودة عمى نطاق ضيقالشر 
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 االنشطة والجيود فى الفترة القادمة.  

اما المعوقات التى تعوق عممية التنشئة المرورية فكانت كالتالى قصور المشاركة  -
الواقعية من المختصين بالشأن المرورى حيال عممية التنشئة المرورية، قصور 

عدم وجود لقاءات وغايات مشتركة ، مروريااألطفال  التعميمية الموجية لتنشئة االنشطة
قصور الجرعات التوعوية الموجودة فى ، لالباء والمدرسة حول تثقيف التالميذ مروريا

 المناىج الدراسية السيما فى المراحل من )الرابع حتى السادس االبتدائى ( .  

مروريا عمى الوجو الصحيح فتنوعت ما األطفال  وعن الكيفية التى يمكن بيا تنشئة -
بين عمل محاكاة لمواقع المرورى والضوابط والتعميمات المنظمة بمشاركة الجيات 

زيادة جرعات التوعية داخل المناىج الدراسية، التواصل بين االباء ، المختصة
اصة عمل مادة خ، عمل حمقات مناقشة وتوعية متواصمة، والمدارس والجيات المرورية

 بالتنشئة البيئية  والوعى البيئى واعتبارالتنشئة المرورية جزء ميم منيا .  

 توصيات الدراسة 

وسالمتيم وحمايتيم من األطفال  التعاون بين االسرة والمدرسة فى الحفاظ عمى امن -
 يعد اول خطوات التنشئة المرورية بيئيا ومدرسيا واسريا وامنيا .  مخاطر الطريق،

ىيل االباء واالميات والمديرين والمعممين واخصائى النشاط  وتثقيفيم  ضرورة تأ -
 مروريا من خالل اعداد الورش والتدريبات المحققة لذلك . 

عمى التعامل مع األطفال  اعداد البرامج واالنشطة العممية المتنوعة لتنمية قدرات -
لمرورية المدرسية زيادة المعارض اأىمية  ىذا فضال عن، الطرق والتغيرات السريعة

وتنظيم رحالت مدرسية لمحدائق والمدن المرورية والتى ليا اثر كبير فى سرعة 
 اكتساب السموكيات وتطبيقيا . 

مع ضرورة ، زيادة الوقت المخصص لتدريس ما يتعمق بالمرور فى المناىج الدراسية -
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 التجديد واالبتكار فى الموضوعات المتناولة والوسائل المستخدمة .

وسائل التواصل ، االذاعة، ضرورة قيام الوسائل االعالمية المتعددة  )الممصقات -
 االجتماعى ( بدورىا المعيود فى عممية التنشئة المرورية . 

ضرورة استمرار الجيود والتجارب الناجحة التى ساىم بيا الجياز الشرطى متمثال  -
 ء الحدائق المرورية وتدريبفى االدارة العامة لممرور فى المشاركة بالمختصين وانشا

 عمى المدن المرورية .  األطفال 
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Research summary in English 

(Social responsibility towards the process of traffic education), a field study 

Study questions 

This study asks a major question: 

What is the social responsibility regarding the traffic upbringing process? 

Several sub-questions emerge from this question, which are: 

1- What is meant by traffic formation process? How is it done? 

2- What is the role that the family participates in in the field of traffic awareness 
for its children? 

3- What is the role the school plays (administration, specialists, teachers) in 
bringing up students in traffic? 

4- Are there student activities inside schools to activate traffic awareness 
processes and achieve traffic safety? 

5- Did the school curricula contribute to the education and awareness of 
children and their raising of traffic? And in what image? 

6- Are there other bodies within the community that contribute to the traffic 
education process? And any way? 

7- What are the obstacles that hinder the school traffic education process? 

8- How can children be brought up in traffic in the best way within the Egyptian 
society? 

Methodological procedures for the study 

   Study type: Descriptive and Analytical 

Curriculum type: Case study curriculum 

Tool type 

1- Content analysis of curricula in kindergarten (first and second levels) and 
primary school (from first grade to sixth grade). 

2- An interview guide, which the researcher applied to school principals, activity 
teachers, social workers and psychologists. 

It aims to identify the diverse educational methods, school activities and non-
traditional practices followed by the school, the role of the family and other 
sectors involved in raising the child in traffic. 
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3- An interview guide. The researcher applied it to one of the police leaders 
specialized in the General Traffic Department, with the aim of getting 
acquainted with the activities of the administration in the field of school traffic 
awareness and the method used to practice those activities. 

The most important results 

- Traffic education is intended to provide a set of information, concepts and 
knowledge, which would create a cognitive framework for the individual about 
the traffic reality and avoid a risk in the early stages of his life (kindergarten 
level and elementary school grades) 

- The family’s participation in the school in the traffic upbringing process was 
weak, and a clear lack of activities and training that would increase traffic 
culture for children was also observed. 

- The school curricula contributed greatly to educating children and raising them 
in traffic. The courses dealt with the dimensions of the traffic upbringing 
determined by the study, even if their arrangement differed from one class to 
another and from study subjects to another. 

- Among the entities that contribute to the upbringing of children in traffic, the 
police force represented by the General Traffic Department and it does so by 
working on the establishment of so-called traffic parks and for children to visit 
them, as well as the work of mobile traffic cities. 

- On how children can be properly brought up in traffic, they varied between 
simulating traffic conditions and organizing controls and instructions with the 
participation of the competent authorities, increasing the awareness doses 
within the school curricula, communicating between parents, schools and traffic 
authorities, and conducting continuous discussion and awareness sessions. 


