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(01-01مدرسة حيل العوامر للبنات )  

1102 يوليو/تموز  

       

 مشروع تمام

 

تقييم برنامج تدريبي مروري مقترح 

لدى معلمات  ئيةالسياقة الوقافي  

 (11-11)مدرسة حيل العوامر 

                                                       الهنائية زهران بن األزهر بنت هراءالز -

                                                          الحــــــجرية ناصر بن راشد بنت صفية -

                                                           الحضـــــرمية علي بن محمد بنت غالية -

                                                           الشـــــــكيلية محمد بن سيف بنت زهرة -

 الراشـــــــدية سلطان بن سعيد بنت منى -

  خديجه بنت علي بن احمد الزدجاليـــــة -

  

 

 

 

التقرير الختامي عن المشروع 

 التطويري المدرسي
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 1- خلفية حول:

 المدرسة 

نسبة إلى اسم المكان الذي  بهذا االسم(، سميت  01 – 01ليم األساسي للصفوف من )مدرسة حيل العوامر للتع

لية والية السيب بالحيل الجنوبية، تخدم سكان منطقة الحيل الجنوبية والشما –تقع فيه، وتقع في  محافظة مسقط 

 االقتصاديحكومية وضعها  والموالح الجنوبية والشمالية، تحيط بها الخدمات من عدة جوانب، وهي مدرسة

، م 0990/  0991في العام الدراسي  افتتحت، وتعتبر من أكبر مدارس والية السيب، جيد جدا   واالجتماعي

شر باإلضافة وف الحادي ع( شعبة لصف01)( شعبة لصفوف الثاني عشر، 03) شعبة دراسية منها 36تضم 

( طالبة 191) ( طالبة، منها0131) تها( شعب للصف العاشر تم إضافتها هذا العام. عدد طالبا8إلى عدد )

 ( طالبة بالصف الثاني عشر.414) ( طالبة بالصف الحادي عشر،106بالصف العاشر، )

ولية من خالل التعليم والتعلم بجودة جيل محافظ على هويته وقيمه قادر على تحمل المسؤ إعداد :رؤية المدرسة

 عالية.

على تحمل المسؤولية من خالل هيئة إدارية  علميا  وخلقيا  قادر زنسعى إلعداد جيل متمي   :رسالة المدرسة

وتدريسية مؤهلة ومدربة تسعى إلى اكتساب معارف ومهارات متجددة وشاملة تتسم بالجودة وتواكب المستجدات 

 لية التعليمية التعلمية.من أجل اإلرتقاء بالعم

  :ة الحاليةالممارسات المدرسي  

 الهدف من التطبيق بداية التطبيق الفئة المستهدفة اسم المشروع

مشروع تدريس اللغة 
 األلمانية

طالبات الصف الحادي 
 عشر

اكساب الطالبات مهارة  1103سبتمبر 
 التحدث باللغة األلمانية.

مشروع التواصل بين 
 البيت والمدرسة

 والمجتمع

أولياء أمور طالبات 
 المدرسة

تفعيل التواصل بين  1100فبراير 
المدرسة ومؤسسات 

 المجتمع.

غرس بعض القيم الدينية  1103أكتوبر  طالبات المدرسة مشروع حملة حجابي
 لدى الطالبات.

مشروع المحتوى 
 التعليمي اإللكتروني

معلمات وطالبات 
 المدرسة

لتعليم تفعيل  نظام ا 1103فبراير 
اإللكتروني داخل البيئة 

 الصفية.
 ( المشاريع المنفذة في المدرسة1جدول )

 الهيكل التنظيمي للمدرسة : 

الهيكل التنظيمي هو إطار يوضح التقسيمات أو الوحدات واألقسام اإلدارية التي تتكون منها المدرسة، مرتبة 

من خالله األوامر والتعليمات والتوجيهات من على شكل مستويات فوق بعضها البعض تأخذ شكل الهرم، تنساب 

ارات ومراكز السلطة والمسؤولية تتوضح نقاط اتخاذ القر ومن خالله أيضا  المستوى األعلى إلى المستوى األدنى 

 ( 1116عبوي، )
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 كالتالي:الهيكل التنظيمي لمدرسة حيل العوامر 

 

 

 أعضاء فريق تمام( 2جدول )

 

 

 

 

 االســـــم

 

المسمى 

 الوظيفي

 

المؤهل 

 األكاديمي

صفوف ال

التي 

 تدرسها

تاريخ المشاركة 

 في مشروع تمام

 

 كيف تمت المشاركة

 

األسباب من وراء 

 المشاركة

الزهراء بنت 

األزهربن زهران 

 الهنائية

بكالوريوس  مدير مساعد

 إدارة تربوية 

نوفمبر  -

 م2111/2112

بناء على رغبتها في 

 المشاركة

مشاركتها في بحوث 

ومشاريع متميزة ، 

 لعملوتميزها في ا

صفــــيه بنت راشد  

 بن ناصر الحجرية 

معلمة مادة 

 الكيمياء

نوفمبر  12-11 ير تربيةتماجس

 م2111/2112

ترشيح ادارة المدرسة 

 لها  ولديها الرغبة

البحث  بإعدادلديها معرفة 

العلمي ، حاصلة على 

 درجة الماجستير

غالية بنت محمد بن 

 علي الحضرمية

معلمة مادة 

 الكيمياء

يوس  بكالور

دبلوم  –علوم 

 تربية

نوفمبر  11-12

 م2111/2112

ترشيح ادارة المدرسة 

 لها ولديها الرغبة

معلمة متميزة في مادتها 

وتجيد تحدث اللغة 

 اإلنجليزية 

زهــره بنت سيــف 

 بن محمد الشكيلية

معلمة مادة 

 الفيزياء

بكالوريوس 

 تربية

نوفمبر  11-12

 م2111/2112

ترشيح ادارة المدرسة 

 ولديها الرغبة لها

لديها مشاركات في نظام 

اإلنتل ، ومتميزة في 

 مادتها

منــــــى بنت سعيد  

 بن سلطان الراشدية

معلمة مادة 

الفنون 

 التشكيلية

بكالوريوس 

 تربية

11 – 11 

- 12 

نوفمبر 

 م2111/2112

ترشيح ادارة المدرسة 

 لها ولديها الرغبة

شاركت في اعداد البحوث 

ن ، في ملتقيات المعلمي

 متميزة في جانب التصميم

خديجه بنت علي بن 

 احمد الزدجاليـــــة

معلمة مادة 

 اللغة األلمانية

بكالوريوس 

تربية لغة 

 انجليرية

/  2112ابريل  11-12

2112 

ترشيح إدارة المدرسة 

 لها 

شاركت في إعداد العديد 

 من البحوث لتربوية

 :  تمام فريقأعضاء 
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   :تحديد الحاجة -2 

، تعتبر حوادث المرور وما ينجم عنها من وفيات وإصابات أحد أهم المشكالت التي يواجهها المجتمع العماني

. وال تقتصر آثار هذه الحوادث على الخسائر البشرية والمادية بل تمتد لتشمل في ذلك شأن الكثير من دول العالم شأنه

ة وينعكس ذلك كله على نمو المجتمع وتقدمه، والحديث عن البيئي  اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية و

حجم هذه المشكلة في سلطنة عمان ليس أمرا ثانويا وال ينبغي أن يكون كذلك في ظل تزايد أعداد الحوادث المرورية 

يسعى للتنمية  وما يترتب عليها من هدر للموارد البشرية والكفاءات النوعية والبرامج التنموية التطويرية في مجتمع

ويعمل جاهدا من أجل التطور واللحاق بركب الحضارة البشرية، ومن المؤسف حقا في ظل هذا الوضع أن تصنف 

في عدد  ا  من الدول الرابعة خليجيا  والثامنة والخمسون عالمي    1101السلطنة وفق تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 

انه عن ثالثة ماليين نسمة تقريبا، وما ترصده إحصائية الجهات المعنية الحوادث المرورية في بلد ال يزيد عدد سك

 بالدولة من حوادث مفزعة وحقائق مخيفة يندى لها الجبين وتنفطر لذكرها األفئدة.

وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل جهاز شرطة عمان السلطانية ومؤسسات المجتمع األخرى الحكومية 

المدني، إال أن اإلحصاءات الصادرة عن جهاز شرطة عمان السلطانية تشير إلى والخاصة ومؤسسات المجتمع 

ت تنذر بوجود استمرار الحوادث المرورية بمعدالت مرتفعة ومتقاربة نسبيا  في كل سنة وزيادة أعداد الوفيات بمعدال

فة محافظات في كا 1100. حيث بلغ مجموع الحوادث المرورية التي وقعت خالل عام مشكلة مرورية خطيرة

( شخصا ،  مقارنة بمجموع 00431( شخصا  وإصابة )0116) حادثا  مروريا  نتج عنها وفاة (1109طنة )السل

( 811ثا  مروريا  نتج عنها وفاة )( حاد1110م حيث بلغت ) 1101الل عام الحوادث المرورية التي وقعت خ

  1100نالحظ ارتفاع معدل الوفيات في عام  ( شخصا . وعند المقارنة بين اإلحصائيتين01166شخصا  وإصابة )

 1101 إحصائيات(. وقد جاءت 1101م )شرطة عمان السلطانية، 1101الة وفاة عنها في عام ( ح136بعدد )

( حادثا 7829لغت مجموع الحوادث لهذا العام )حيث ب ا  تؤكد على أن الحوادث المرورية في تزايد مستمر سنوي  

 (.4110( شخصا  )شرطة عمان السلطانية، 10802( شخصاَ، وإصابة )913) نها وفاةمروريا ، نتج ع

إن االهتمام الوطني بدءا من القيادة الحكيمة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ      

اتخاذ خطوات  حفظه هللا ورعاه ـــ وحكومته الرشيدة وأجهزة الدولة المختلفة يؤكد حجم المشكلة من جهة، وأهمية

إيجابية فعالة للحد من الحوادث المرورية من جهة أخرى، وإيمانا بأن اإلنسان العماني هو غاية التنمية وهدفها 

وأولويتها لذلك فالحفاظ عليه وحمايته وتأكيد سالمته أمرا  ال يقبل النقاش في بلد آمن باإلنسان على أنه أساس التنمية 

الوجود، واستلهاما من هذه المؤشرات وغيرها فقد جاءت التوجيهات السامية لحضرة والتطوير ومنهج الحياة وأساس 

/ 1/ 09 - 01صاحب الجاللة السلطان المعظم ــ حفظه هللا ورعاه ـــ إلقامة ندوة السالمة المرورية في الفترة 

لرأي العام معها ة من شأنها أن تحقق غايات ملموسة، وتعزز من تفاعل ام من أجل اتخاذ خطوات عملي   1101

والتزامه بما تصل إليه من توجهات ومرئيات، وسوف يكون أحد العوامل التي يمكن من خاللها االنطالقة نحو بناء 

ة متكاملة تتكاتف وتتكامل فيها جهود الجميع من أجل الحد من الحوادث المرورية ، ولقد خرجت ة وطني  إستراتيجي  

ضرورة ترسيخ مفهوم اركتها القيادة الحكيمة واعتمدتها، والتي نصت على هذه الندوة المباركة بتوصيات عملية ب

وذلك لتنشئة جيل واع وملتزم  التربية المرورية في مناهج التعليم العام والخاص ومقررات الكليات والجامعات

جعل تي تنص على صية الثالثة منها والوتنفيذا  للتو بقواعد وأنظمة المرور ويساهم بفعالية في نشر الوعي المروري

 أكتوبر 08في  –رعاه حفظه هللا و –مناسبة صدور األمر السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان المعظم 

يخصص فيه كأس وجوائز قيمة تمنح لكل والية، مؤسسة، ومبادرة فردية ، ومن كل عام يوما  للسالمة المرورية

إقرار إقامة مسابقة السالمة المرورية تشمل الواليات والوحدات  ، فقد تميز السالمة المروريةمجيدة، في مجال تعز

 .          الحكومية والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص واألفراد.
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ولما كان للتربية دور رئيسي في غرس الوعي لدى األفراد وتهيئتهم في مختلف مجاالت الحياة بما فيها 

ائمة على العملية التربوية أن تضع في أولوياتها تأهيل أفراد المجتمع مجال المرور فإن على المؤسسات التربوية الق

يأخذ بجميع أبعاد التربية المرورية ليكونوا مستخدمي مركبة أو طريق، ودور  ا  وإعدادهم إعدادا  تربويا مروري  

ع الجوانب بالمعلومات بل أصبح بناء شخصيته من جمي لبةصرا  على المعرفة وحشو ذهن الطالمدرسة لم يعد قا

القيم صالحا  لنفسه ومجتمعه وأمته في إطار من المثل و إنسانا، وإعداده ليكون واالجتماعيةالدينية والعلمية والنفسية 

 (.1113عون، أبوالمجتمع ) إليهاالتي يرمي 

 والتي منها السالمة ةالحياتي  وتشكل المدرسة في المجتمع المحلي مركز إشعاع ثقافي للعديد من الجوانب 

على الطريق، فالمدرسة هي الصرح الذي يتلقى الطالب فيه العلوم والتربية في مختلف المجاالت ويمكن لها من 

. وتعتبر المناهج فعالة في تحقيق السالمة المروريةخالل غرس الوعي المروري في نفوس الطالب المساهمة ال

ي غرس القيم المرورية لدى طلبة المدارس، حيث الدراسية حلقة مهمة من المنظومة التربوية التي يمكن أن تسهم ف

ها دراسات كال من: النعمة ة منأكدت العديد من الدراسات أهمية إدراج مفاهيم السالمة المرورية في المناهج الدراسي  

( بأن Braun، 1110(، كما توصلت دراسة براون )1111(، ومرزوق )1116بو حراز )(، وأ1116)

اهيم األنظمة المرورية عندما تدفع تربويا  في األنشطة التعليمية يؤدي ذلك إلى غرس تلك ة لمفالممارسات التطبيقي  

( ، بدمج تعليم سالمة المرور ضمن هـ0411دراسة )آل شارع وآخرون ، التطبيقات في نفوس الطالب، وقد اهتمت 

هذه المواد التعليمية المرورية المناهج المقدمة لطالب المرحلة المتوسطة بالتعليم العام، كما حددت شكل ومضمون 

وإجراءات تدريسها ومقاييس تقويمها، وتوصلت إلى أن هذا المنهج قد ساهم في تعديل السلوك المروري ونشر 

ة مؤتمر مسقط الثقافة المرورية بين الطالب. ومن بين المؤتمرات التي أوصت بالتركيز على المناهج الدراسي  

مفاهيم السالمة المرورية على الطريق في المناهج  دمج( إذ أوصى بأهمية 1116للسالمة على الطريق ) اإلقليمي

لتعليم والسالمة المرورية برامج أخرى مساندة لها في التوعية المرورية، وكذلك مؤتمر الرياض ل وإيجادالدراسية 

لمناهج الدراسية بالمفردات والمفاهيم الخاصة بالسالمة المرورية في ا االهتمام، الذي أوصى بزيادة (1116)

 وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات العصر. 

دوة الحسنة في ، فهو يجسد العلم واألخالق والقال لسلوك الطالب في المدرسةالفع  ويعتبر المعلم المحرك 

فهو  فإذا كان المتعلم هو محور العملية التعليمية، فإن المعلم هو حجر الزاوية في النظام التربوي، ،السلوك والمواقف

لسنوات ة مستقبل األجيال عنصر أساسي في أي موقف تعليمي إلى جانب أنه أهم المدخالت التعليمية ويحدد نوعي  

(  1111ة بمدارس استراليا الغربية )(. وقد جاءت توصيات مشروع السالمة المروري0993طويلة )طه األحمد، 

ل الضرر ألطفال المدارس المتعلق بحوادث الطرق بداية بتزويد المعلمين بالمهارات المهنية التي تساعدهم على تقلي

ة لدراسي  لذلك فإن وجود المفاهيم الخاصة بالسالمة المرورية في المناهج ا .من رياض األطفال حتى الصف العاشر

ة غير كاف في حد ذاته، حيث البد من وجود المعلم الملم بالمعارف والمفاهيم والمهارات المتعلقة بالسالمة المروري

 عامة والسياقة الوقائية خاصة.

وانطالقا من ذلك جاءت مشاركة مدرسة حيل العوامر للبنات في مشروع تمام لإلسهام في رفع مستوى 

 إعداد، ويرتبط هذا المشروع برؤية ورسالة المدرسة والمتمثلة في ة  داخل المجتمع المدرسيالمروري   الثقافة

وفق متطلبات الحياة والقيم والمبادئ اإلسالمية، فالمدرسة تسعى  الجتماعياالمواطن الصالح ليكون لبنة في البناء 

صالحا   إنسانا، وإعداده ليكون واالجتماعيةة الطالب من جميع الجوانب الدينية والعلمية والنفسية إلى بناء شخصي  

 لنفسه ومجتمعه وأمته في إطار من المثل والقيم التي يرمي إليها المجتمع. 

نة من لتطوير مشروع سبق وأن نفذته المدرسة على عي   هو ة من المشاركة في مشروع تماموهدف المدرس

( طالبة من طالبات 03في منهاج مروري طبق على عدد )طالبات المدرسة يتمثل في برنامج تدريبي مقترح 
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عمان السلطانية  م بالتعاون مع معهد السالمة المرورية التابع لشرطة 1101/  1100المدرسة في العام الدراسي 

التركيز على تدريب  طالبات مرحلة التعليم ما بهدف معالجة سلوكيات مرورية غير مرغوبة في المجتمع، وقد تم 

بصورة أخص نظرا  ألن الطالبات في هذه المرحلة سوف يبلغن السن القانوني الذي يؤهلهن للحصول  بعد األساسي

تبار أن أكثر الحوادث تقع بين فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم عن على رخصة سياقه المركبة  فيما بعد، وعلى اع

تحريري بعدي لقياس مستوى  تحريري قبلي واختبارالختبار جميع المتدربات  إخضاعتم ثمانية عشر سنة، فقد 

 الوعي المروري لديهن بعد تنفيذ البرنامج وقد جاءت نتائج البرنامج محققة لألهداف الموضوعة وفوز المشروع

المشروع القائم من  تطوير، وفي ضوء ذلك قرر فريق مشروع تمام بالمدرسة بالمركز األول على مستوى السلطنة

على عينة من معلمات المدرسة بدال  من طالبات المدرسة، بحكم  تطبيقهبإعادة  خالل تقييم البرنامج التدريبي المقترح

تأثيرهن على زميالتهن الطالبات ضعيفة مقارنة بقوة تأثير  أن الطالبات لم يسبق لهن ممارسة سياقة المركبة فقوة

، فقدرة المعلمة على نقل هذه الخبرة في المحيط الذي تعمل فيه على نطاق أوسع وهي منظومة بتهمعلم على طلال

المدرسة، من خالل غرس مفاهيم السالمة المرورية لدى طالبات المدرسة وترجمتها إلى سلوك وربطها بالمناهج 

في المدرسة وهو أكثر مكونات المدرسة تفاعال  معهم وقد يكون  بةلم هو المحرك الفاعل لسلوك الطلفالمعة، راسي  الد

، ووعيه وإدراكه ألهمية مشروع السالمة المرورية بةوعي بالسالمة المرورية لدى الطلفي تنمية الكبر األله األثر 

ليات وأنشطة جديدة ينفذها مع الطالب، وبالتالي سيساهم هذا يدفعه إلى بذل المزيد نحو تفعيل المشروع وابتكار آ

ول قادر على ؤمسوالمشروع في معالجة سلوكيات مرورية غير مرغوبة في المجتمع من خالل إعداد جيل واٍع 

التي تساعده في  ة وأخالقيات استخدام الطريقمواجهة المشكالت الحياتية بوجود معلم مؤهل ملم بالثقافة المروري  

وتتسق أهداف هذا المشروع مع أهداف مشروع . لبةات وأفكار واتجاهات ومهارات للطما لديه من معلوم صالإي

تمام والمتمثلة في تدريب العاملين في ميدان التعليم على وضع خطط ألنشطة متعلقة باإلصالح وتنفيذها عبر استخدام 

، وقد جاء تنظيم األبحاثالقرار بناء  على نتائج  ثقافة أخذ ، باإلضافة إلى تشجيعالتدريبية التي ينتجها المشروع المواد

هذا البرنامج ليجسد األهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية في مجالي التربية والسالمة 

 المرورية.

 لتحديد المشكلة:  (الوعي المروري)استبيان  لياالستبيان األو  نتائج 

هدف إلى شوائية من معلمات المدرسة والذي الموزع على عينة ع( 0)ملحقاألولي  الستبيانابناء  على نتائج 

وبناء  على المناقشة الجماعية المركزة ، التعرف على مستوى الثقافة المرورية التي تمتلكها معلمات المدرسة

يسعى إلى اإلجابة على والتي هدفت الى تحديد احتياجات المعلمات من التدريب قررنا تنفيذ مشروع  (1)ملحق

 األسئلة التالية:

العوامر للتعليم لدى معلمات مدرسة حيل  ةالسياقة الوقائي  مفاهيم  غرس: ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في 0س

 (؟01 -01األساسي )

ة لدى معلمات : ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية المهارات العملية الخاصة بالتعامل مع المركب1س

 (؟01 -01العوامر للتعليم األساسي )مدرسة حيل 

وهدفنا من تقديم البرنامج التدريبي هو تنمية الثقافة المرورية لدى عينة من معلمات المدرسة من خالل تنفيذ 

 ، بعد أن كشفتبرنامج تدريبي يهدف إلى اكسابهن بعض المعارف والمهارات العملية في مجال السالمة المرورية

فريق تمام  ضعيفة، لذلك قرر ى فئة عينة المعلمات جاءت بدرجةأن نسبة الثقافة المرورية لد لياألو   االستبياننتائج 

تطوير البرنامج التدريبي المطبق سابقا  على عينة الطالبات بإعادة تطبيقه على عينة المعلمات بمدرسة حيل العوامر 

 بما يتناسب مع احتياجاتهن من التدريب. 
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 : المشروع التطويرياختيار  - 3

  :المثالي لمدرستي بعد تنفيذ المبادرة التجديدية رالتصو  

معلمات العينة المختارة من ( من %91نسبة ) تصور بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي أن تمتلكن

ة مارسات مروري  ا في تعديل موالتي ستسهم بدوره ةة في مجال السياقة الوقائي  المدرسة المعارف والمهارات العملي  

، وبالتالي ستساهم في التقليل من نسبة الحوادث المدرسة خاصة والمجتمع الخارجي عامة مجتمعغير مرغوبة داخل 

على تعلم  المرورية على الطرقات، كما ستنعكس تلك الخبرات والمعارف التي اكتسبتها المعلمات من التدريب

مواد وأنشطة تعليمية  عن طريق إدخال، وكيات وقيم السالمة المرورية لديهنالطالبات من خالل غرس مفاهيم وسل

كمنهاج المهارات الحياتية للصف العاشر ومنهاج العلوم والبيئة للصف الثاني  مرورية ببعض المناهج الدراسية

جات وسوف يساهم ذلك في رفع المستوى التحصيلي لديهن وتطوير أداء المدرسة وتحسين جودة المخر عشر،

أن التعليم  الذي اعتبر (1101بيان )وهذا ما أكده  ة إلى طالباتهاالمعلمذي تلقته التعليمية من خالل نقل أثر التدريب ال

السلبية غير  واالتجاهاتوتعديل بعضها ومعالجة السلوكيات  االتجاهاتداخل المؤسسات التعليمية يسهم في تكوين 

خاصة بقانون المرور وآداب وقواعد السير في الطرق والدالالت الخاصة ن إدخال المواد البالتالي فإ .مطلوبةال

طالبات بالعالمات واإلشارات المرورية في المناهج الدراسية سوف يسهم بدرجة فاعلة في خلق ثقافة مرورية لدى ال

التي تعاني ورية المرت بالمشكال الطالبات، فضال  عن تنمية وعي ونية مع رجال المروروتكوين اتجاهات ايجابية تعا

 منها سلطنة عمان وبالتالي تنمية الشعور بالمسؤولية في المساهمة الفعالة في حل تلك المشكالت.

فالبرنامج التدريبي إذا تم تقديمه بطريقة مقننة وتم تزويد المعلمات بالمهارات الالزمة في ضوء احتياجهن 

تقديم المنهاج الدراسي داخل الغرفة الصفية وربطه سوف ينعكس ذلك بدرجة كبيرة على أدائهن في . من التدريب

بموضوعات السالمة المرورية وبالتالي سيسهم بدرجة فاعلة في تحسين المستوى التحصيلي لدى الطالبات مستقبال  

 . المعارف والقيم والسلوكيات لديهنمن خالل غرس 

 

 :(Goals)أهداف التطوير العامة  -4

 من األهداف العامة هي: حقيق عددا  تطويري لتالمشروع ال هذا يسعى

 لى تنمية وتطوير نظام مروري سليم.إكساب المتدربات المعارف والمهارات والسلوكيات التي تؤدي إ -

 ة.تدريب المعلمات على استراتيجيات توظيف مفاهيم وموضوعات السالمة على الطريق في المناهج الدراسي   -

قرر التركيز تألهداف التطوير العامة وتشاور أعضاء الفريق، درسة تأمل أعضاء فريق تمام بالم وبناء  على

، وسيتم استبعاد الهدف الثاني في الوقت الحالي وإدراجه كمرحلة في هذه المرحلة التطويرية فقط على الهدف األول

تاج إلى أن موضوع إدخال المشروع في المناهج الدراسية يعتبر مسار آخر و يح تطويرية مستقبلية للمشروع حيث

 مدى أوسع للتطبيق.

 

 : لتطويريتصميم مشروعك ا -1

 تصميم المبادرة التجديدية: -أ
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 :(Objectivesاألهداف الخاصة )حدد 

 :  خالل من سليم مروري نظام وتطوير تنمية إلى تؤدي التي المعارف على المعلمات تتعرف( 0)

  الوقائية السياقة مفهومتعريفهم على  -

 . للمركبة الميكانيكي الفحص – الحريق طفايات استخدام - األولية االسعافات تعريفهم بأهمي ة -

 :كـ الوقائية بالسياقة المرتبطة المهارات على المعلمات تدريب( 1)

 .(الحريق طفايات -  األولية اإلسعافات – اإلطارات فحص – المركبة فحص)

 :اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف الخاصة

 راءات الالزمة لتحقيق األهداف الخاصة( اإلج3جدول )

 

 

 

الهدف 

التطويري 

 العام

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات األهداف الخاصة 

 األدلة الختيار اإلستراتيجية  مسؤولية التنفيذ الفئة المستهدفة  اإلجراء

 

إكساب  -

 المعلمات

المعارف 

والمهارات 

التي تؤدي 

 لى تنميةإ

وتطوير نظام 

 مروري سليم

 

 

  على المعلمات تتعرف ( 1)

  إلى تؤدي التي المعارف
بناء فهم سليم وتطبيق عملي 

   :خالل منللنظام المروري 

 

 مفهومتعريفهم على  -

  الوقائية السياقة

 

 االسعافاتتعريفهم بأهميّة  -

 طفايات استخدامو األولية

  الحريق

 

تعريفهم على اهميّة  -

الدائم  ميكانيكيال الفحص

 . للمركبة

اعداد و تجهيز برنامج -

تدريبي  يشمل الجانب 

النظري في الموضوعات 

 المعرفية التالية:

  الوقائية السياقة مفهوم -

 - األولية االسعافات -

 – الحريق طفايات استخدام

 . للمركبة الميكانيكي الفحص

اخضاع كل المعلمات  -

المشاركات لدورة نظرية 

تتضمن   التدريبيللبرنامج 

 السياقة معلومات حول مفهوم

األولية،  الوقائية، االسعافات

 الحريق، والفحص طفايات

 .للمركبة الميكانيكي

 

( من 9عدد )

معلمات المدرسة 

تم اختيارهن بناء  

على رغباتهن 

بحيث تمثل كل 

 معلمة تخصص . 

 

فريق تمام 

 بالتعاون مع

مركز الدفاع 

المدني ووحدة 

عهد م اإلطفاء و

السالمة 

المرورية  وقد 

 همتم اختيار

في  ملتخصصه

تقديم مثل هذه 

 البرامج .

 

االستبيان  من خالل جمع وتحليل نتائج 

( المطبق على عينة 1ملحق )  األولي

المعلمات والذي يهدف إلى الكشف عن 

والتي  مستوى الثقافة المرورية لديهن 

ضعف مستوى الثقافة أظهرت نتائجه 

الفئة المستهدفة بالرغم من المرورية لدى 

امتالكهن لرخصة القيادة إال إنه تنقصهن 

 .  مهارات السائق الوقائي

ومن خالل مراجعة األدبيات لمعرفة 

المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها 

 السائق الوقائي . 

 

 

 على المعلمات تدريب ( 2)

 بالسياقة المرتبطة المهارات

 :كـ  الوقائية

 فحص – كبةالمر فحص) 

 اإلسعافات – اإلطارات

 (الحريق طفايات -  األولية

اعداد وتجهيز برنامج -

تدريبي  يشمل الجانب 

التطبيقي في المهارات 

 التالية:

الفحص الميكانيكي للمركبة 

التطبيق العملي  –

 لإلسعافات األولية 

التدريب على األنواع 

المختلفة الستخدام طفايات 

 الحريق . 

علمات اخضاع كل الم

المشاركات لدورة تطبيقية 

 للبرنامج التدريبي.

 

( من 9عدد )

معلمات المدرسة 

تم اختيارهن بناء  

على رغباتهن 

بحيث تمثل كل 

 معلمة تخصص . 

 

فريق تمام 

بالتعاون مع 

معهد السالمة 

 المرورية .

 

بناء  على تحليل نتائج االستبيان األولى   

ء (  قرر فريق مشروع تمام  إجرا1)ملحق

( مع عينة 2مناقشة جماعية مركزة )ملحق 

المعلمات بهدف تحديد احتياجاتهن من 

التدريب  لمعرفة )ماهي المهارات 

المرتبطة بالسياقة الوقائية والتي ترغب 

ئها يتم المعلمات في امتالكها(،  وفي ضو

 تضمنت ، حيث تصميم البرنامج التدريبي

نقاشات متنوعة وعصف ذهني المقابلة 

مهارة اجتهن فعليا  للتدريب في ظهرت حأ

فحص المركبة ومهارة اإلسعافات األولية 

ومهارة استخدام طفايات الحريق وبناء  

تدريبي العلى ذلك تم تصميم البرنامج 

 (2)ملحق 
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 :(monitoring)  خطة المتابعةضع و -ب

 حدد البيانات األولية: - 0

كشف عن مستوى الثقافة المرورية لديهن واكسابهن وتوزيعها على المعلمات بهدف ال استبانةتصميم  -

 . سليم مروري نظام وتطوير تنمية إلى تؤدي يالمعارف الت

 حسب الوقائية بالسياقة المرتبطة المهارات تحديد بهدف المعلمات فئة لنفس زةمرك   ةجماعي   مناقشة تنفيذ -

 .التدريب من احتياجهن

 :success)  (indicators ofمؤشرات نجاح المبادرة التجديديةطور –

 

 اجمع البيانات األولية: -

  تطوير االستبيان المطبق على عينة الطالبات بتعديل المجاالت من )معرفي، سلوكي ، مهاري( واإلكتفاء

 في والمهاري(  ليتالءم مع احتياجات المعلمات ويتناسب مع أهداف المبادرة التجديدية.بمجالين )المعر

( من معلمات  9( على عينة المعلمات والبالغ عددهن ) 0لى نتائج تطبيق استبيان أولي )ملحق إستناد اال -

افة المرورية مستوى الثقافة المرورية لديهن والتي أظهرت نتائجه ضعف مستوى الثق معرفةالمدرسة بهدف 

لدى الفئة المستهدفة بالرغم من امتالكهن لرخصة القيادة إال إنه تنقصهن مهارات السائق الوقائي وجاءت نتائج 

 %(. 1.41%( والجانب المهاري بنسبة )13.1متوسط أداء المعلمات في الجانب المعرفي بنسبة )

 المؤشرات المعايير األهداف الخاصة األهداف العامة

إكساب المتدربات   -

المعارف والمهارات 

التي تؤدي إلى تنمية 

وتطوير نظام مروري 

 سليم .

( تتعرف المعلمات على  المعارف  1)

التي تؤدي إلى تنمية وتطوير نظام 

 مروري سليم من خالل :

 ةمفهوم السياقة الوقائي -

استخدام طفايات  -االسعافات األولية  -

 الفحص الميكانيكي للمركبة . –الحريق 

 :التاليةالمعارف اإللمام بتتمكن المعلمة من 

استخدام   -االسعافات األولية  -مفهوم السياقة الوقائية   

طفايات الحريق والفحص الميكانيكي  للمركبة في حل أسئلة 

 ستبيان .االختبار التحريري وعبارات اال

 %06بنسبة ال تقل عن  مفهوم السياقة الوقائيةات  تعريف المعلم جيدت

اإلسعافات األولية وطفايات الحريق والفحص تعرف المعلمات 

 %06الميكانيكي للمركبة بنسبة ال تقل عن 

( تدريب المعلمات على المهارات  2)

 المرتبطة بالسياقة الوقائية  كـ :

 –طارات فحص اإل –) فحص المركبة 

 طفايات الحريق ( -اإلسعافات األولية  

 

امتالك المعلمات لمهارة فحص وصيانة المركبة لتحقيق 

 مستويات عالية من األمن والسالمة .

امتالك المعلمات لمهارات عالية في تطبيق اإلسعافات  -

 األولية .

من قدرة المعلمات على التعامل مع اطارات المركبة  -

 د .بمستوى جيفّك وتركيب 

قدرة المعلمات على استخدام  انواع مختلفة من  -

 طفايات الحريق بنسبة عالية . 

امتالك المعلمات لمهارة فحص و صيانة المركبة بنسبة ال تقل عن   

 % في بطاقة المواقف المرورية.57

امتالك المعلمات لمهارة تطبيق اإلسعافات األولية بنسبة ال تقل عن 

06. % 

 57لتعامل مع اطارات المركبة بنسبة ال تقل عن ا علىقدرة المعلمات 

. % 

قدرة المعلمات على استخدام أنواع مختلفة من طفايات الحريق بنسبة ال 

 %06تقل عن 
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قرر فريق تمام  ،لمهارات لدى العينة المستهدفةوالتي أظهرت ضعف المعارف واعلى ضوء نتائج االستبيان األولي 

( هدفت إلى تحديد االحتياجات من التدريب في مجال اإلسعافات األولية 1)ملحق  إجراء مناقشة جماعية مركزة 

واستخدام طفايات الحريق والفحص الميكانيكي للمركبة حيث أظهرت النتائج فعليا حاجتهن للتدريب في تلك 

 .المجاالت

 دوات جمع البيانات: ألبالنسبة 

قام فريق تمام بتصميم عدة أدوات لجمع البيانات وعرضها على المختصين من جامعة السلطان قابوس 

 وتمثلت أدوات جمع البيانات في:  ومعهد السالمة المرورية لقياس الصدق

 :(0 )ملحق أداة اإلستبيان -

ة تتعلق بالجانب المهاري وقد تم اختيار أداة الجانب المعرفي وأسئلة مفتوحبوقد تضمن أسئلة مغلقة تتعلق 

اإلستبيان بهدف الكشف عن مستوى الوعي المروري لدى العينة المختارة قبل تنفيذ البرنامج التدريبي وسوف 

 يتم إعادة تطبيق نفس اإلستبيان على العينة المختارة بعد تنفيذ البرنامج التدريبي. 

 : (1)ملحق المناقشة الجماعية المركزة  -

بعض األسئلة المفتوحة لتطبيق المناقشة الجماعية بين فريق تمام وعينة المعلمات وذلك  تمام بتجهيزقام فريق 

 لتحديد احتياجات العينة من التدريب.

 أداة اإلختبار : -

قام فريق تمام بالتعاون مع معهد السالمة المرورية بوضع أسئلة اإلختبار في موضوعات البرنامج التدريبي 

 م تدريب المعلمات عليه لقياس المهارات التي اكتسبتها المعلمات في مجال السياقة الوقائية. الذي ت

 تحليل المواقف المرورية:  -

قام فريق تمام بكتابة عدة مواقف مرورية  في موضوعات البرنامج التدريبي باإلستعانة باألدبيات وتم 

لصدق بهدف قياس المهارات التي اكتسبتها عرضها على المختصين من معهد السالمة المرورية لقياس ا

 المعلمات من التدريب وكيفية التصرف في الحاالت الطارئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

 : البيانات تحليل -

 :spss برنامج ةاإلحصائي   الحزم باستخدام البيانات تحليل سيتم

 : لتحليل الكمي البيانات تحليل أسلوب استخدام - 0

  والبعدي القبلي اإلستبيان في لمغلقةا األسئلة -

  اإلختبار أداة -

 : لتحليل الكيفي البيانات تحليل أسلوب استخدام سيتم - 1

  اإلستبيان في المفتوحة األسئلة -
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  المرورية المواقف -

   المركزة الجماعية المناقشة -

  المعلمات وآراء باألدبيات مهابدع األدوات تحليل من الفريق عليها يحصل التي النتائج ربط يتم وسوف -

 

 خطة المتابعة :   -ر

 سيتابع الفريق القيادي العمل على مراحل كالتالي:  

 : قبل تنفيذ البرنامج التدريبي -أ 

 اعداد وتجهيز ومراجعة االستبيان  – 0

 اعداد وتجهيز حلقة النقاش – 1

 اعداد وتجهيز بطاقة المالحظة  – 3

 من المعلمات اختيار عينة الدراسة  – 4

تطبيق االستبيان األولي على عينة الدراسة وتنفيذ جلسة تأمل بين أعضاء الفريق للوقوف على نتائج  – 1

 تحليل االستبيان 

تكليف أحد اعضاء الفريق بإجراء حلقة نقاش مع عينة المعلمات فيما يتعلق بالسالمة المرورية ومن ثم  -6

حديد احتياجات المعلمات من التدريب في مجال السالمة المرورية تنفيذ جلسة تأمل بين أعضاء الفريق لت

 .يتم في ضوئها وضع برنامج التدريبو

 اعداد وتجهيز البرنامج التدريبي للمراجعة من قبل المختصين .   - 1

 التواصل مع المختصين بالتدريب ألخذ موافقاتهم على تدريب المعلمات. - 8

 بة  للبدء في التدريب .تحديد الفترة الزمنية المناس – 9

 تجهيز القاعة واألدوات واألجهزة الالزمة للتدريب.  – 01

 تقسيم العمل بين فريق العمل لمتابعة تنفيذ البرنامج.  – 00

تجهيز أنشطة المواقف تتعلق بالسالمة المرورية لتحليلها من قبل المتدربات وتحديد كيفية التصرف   – 01

 في كل موقف.

 

 : يذ البرنامج التدريبيأثناء تنف -ب 

التواصل مع المختصين بالتدريب للتأكد من حضورهم لتقديم الورش التدريبية حسب الفترة الزمنية  -

 المحددة. 

أخذ رأي المعلمات المتدربات يوميا  حول التدريب من خالل استمارة تقييم الجلسات التدريبية لمعرفة  -

 مدى االستفادة وتقديم التغذية الراجعة. 

وتفحص تقدم مسار   ات تأملية يوميا لفريق العمل القيادي لتحليل استمارات تقييم الجلسة التدريبيةجلس -

 . تنفيذ المشروع

حظة فيما يختص بالتطبيق االستعانة بكوادر من داخل المدرسة لمساعدة الفريق أثناء تطبيق بطاقة المال -

 .العملي

 .تطبيق أنشطة المواقف لتحليلها من قبل المتدربات  -

 

 : بعد تنفيذ البرنامج التدريبي –ج 
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 . التدريبياجراء مقابالت شفوية مع المعلمات المتدربات لمعرفة مدى االستفادة التي حققها البرنامج  -

 اعادة تطبيق االستبيان األولي على الفئة المتدربة  بعد تنفيذ البرنامج.  -

 ، ما هو المبرر لتبنيه ؟ي (نوعي / كم تحديد أسلوب تحليل البيانات المزمع استخدامه ) -

 تحليل النتائج التي توصل إليها فريق العمل واالستعانة باألدبيات.  -

 وقفة تأمل في نتائج البرنامج هل حقق األهداف الموضوعة. -

 الخروج بخالصات  وتوصيات. -

 تعديل وتطوير أدوات جمع البيانات. -

 ضوء النتائج. علىتعديل وتطوير البرنامج  التدريبي 

 

 التنفيذ:  - د

 . للمراجعةاعداد وتجهيز البرنامج التدريبي وعرضه على المختصين  -

  التدريبي.التواصل مع المختصين ألخذ موافقتهم لتنفيذ البرنامج  -

 تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي.  -

  نظرية.تجهيز قاعة التدريب ومستلزمات التدريب من أجهزة ومعدات ومادة  -

 ز أدوات جمع البيانات وهي كالتالي: تجهي -

 األولي بعد تنفيذ البرنامج التدريبي.  االستبياناعادة تطبيق  - 0

 عداد استمارة بطاقة المالحظة. إ - 1

 تجهيز االختبار التحريري من قبل معهد السالمة المرورية. - 3

 .التدريبي البرنامج تنفيذ لمتابعة تمام فريق أعضاء بين العمل أدوار تقسيم -

 للتغلب عليها: واالجراءات المتبعة ديات المتوقعةالتح

 .الحصص جدول مع تعارضها بسبب التدريبية الورش لحضور السالمة لمعهد المعلمات ذهاب صعوبة .0

على تقييم البرنامج  هي موافقه معهد السالمة المرورية التحديذا من العوامل المساعدة للتغلب على ه

 داخل المدرسة.  جميع المعدات واالدوات التدريبية مبادرتهم بتوفيرالتدريبي في الفترة المحددة و

 .المناسب الوقت في للمحاضرات المعلمات حضور صعوبة .1

تعديل الجدول ومن الممكن  ،التدريبيمن المعلمات االنضمام للبرنامج  للهيئة المستهدفة الرغبة الذاتية

 . اسب مع وقت تنفيذ الورش التدريبيةالمدرسي بما يتن

 .للتنفيذ ساعتين من اكثر الي والمحاضرات الورش بعض حاجه .3
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 السالمةنهم يمتلكون الخبرة في ال المرورية السالمةفي عمليه التدريب بالمختصين من معهد  االستعانة

ساعه  ن إلىيترة الزمنية لبعض الورش التدريبية من ساعتبتقليص الف تحديعلى هذا ال والتغلب ،المرورية

 المعلمات بالحصص.   ونصف الرتباط

 .الوقت ضيق بسبب المالحظة بطاقه باستخدام حدة على معلمه كل مهارة قياس صعوبة .4

ببطاقة المواقف المرورية والتي هي عبارة عن دراسة حالة لموقف مروري يتم تحليل الموقف من استبدالها 

 قبل المتدرب.

  
 عة لمواجهتهاالمتوقعة واإلجراءات المتب التحدياتالجدول اآلتي يوضح 

الفئة  اإلستراتيجيات األهداف
 المستهدفة

مسؤولية 
 التنفيذ
 

الفترة 
 الزمنية

 الختياراألدلة 
 اإلستراتيجية

العوامل 
 المساعدة

اإلجراءات للتغلب على  التحديات
 التحديات

 تتعرف ( 1

  على المعلمات

 التي المعارف

 تنمية إلى تؤدي

 نظام وتطوير

 من سليم مروري

 :   خالل

 السياقة مفهوم -

  الوقائية

 االسعافات -

 استخدام - األولية

 – الحريق طفايات

 الفحص

 الميكانيكي

 . للمركبة

 
 تجهيز

البرنامج 
التدريبي في 

ضوء 
 االحتياجات
بناء  التدريبية 

على نتائج 
المناقشة 
الجماعية 
 المركزة
 ( 2)ملحق 

 
(9) 

 معلمات 

 
فريق تمام 
بالتعاون 
مع معهد 
السالمة 

 وريةالمر

 
أكتوبر 
2612  

نتائج  أظهرت
االستبيان األولي 

والمناقشة 
الجماعية 
ضعف  المركزة 
 مفهوم  مستوى

 السياقة الوقائية
لدى الفئة 
من  المستهدفة
وفي   المعلمات

ضوء النتائج تم 
تحديد 

اإلحتياجات 
التدريبية 
وتصميم 
البرنامج  
 التدريبي 

موافقة معهد 
السالمة 

المرورية على 
لبرنامج تقديم ا

التدريبي في 
 الفترة المحددة

 

صعوبة ذهاب 
المعلمات لمعهد 

السالمة 
للحضور الورش 
التدريبية بسبب 
تعارضها مع 

 جدول الحصص 
 

مبادرة معهد السالمة 
المرورية بتوفير جميع 
معدات وأدوات التدريب 

 داخل المدرسة
 

 
بالنسبة للعينة 
المستهدفة  من 

 المعلمات: 
 اتيةالذ الرغبة
 االنضمامفي 

للبرنامج 
 التدريبي . 

 
صعوبة حضور  

المعلمات 
للمحاضرات في 
 الوقت المناسب 

 
تعديل الجدول المدرسي 

بما يتناسب مع وقت 
 تنفيذ الورش التدريبية

 
 
 تدريب(  2)

 على المعلمات

 المهارات

 بالسياقة المرتبطة

 كـ :  الوقائية

 المركبة فحص) 
 فحص –

 – اإلطارات
  األولية فاتاإلسعا

 طفايات -
 (الحريق

 

تنفيذ البرنامج 

 التدريبي 

 

 
 
 (9  )

 معلمات 

 
 

معهد 
السالمة 
  –المرورية 

 

 
 

فبراير 
2613  

التعلم بالتجريب 
والممارسة تعد 
أفضل الطرق 

  للتعلم

في  االستعانة-
عملية التدريب 
بالمختصين من 
معهد السالمة 
المرورية ألنهم 
يمتلكون الخبرة 

مة في السال
 المرورية

 
تطبيق البرنامج -

على معلمات 
المدرسة يوفر 
الوقت والجهد 
 على الفريق .

 
وفر قاعة ت -

التدريب 
بالمدرسة 

مجهزة باألجهزة 
. 
 
امتالك العينة -

المستهدفة 
رخصة سياقة 

حاجة بعض  -

المحاضرات 

والورش إلى 

أكثر من ساعتين 

 للتنفيذ .

 
 
 
 
 
 
صعوبة قياس  -

ل معلمة مهارة ك
على حدة  

باستخدام بطاقة 
المالحطة بسبب 

 ضيق الوقت 

تقليص الفترة الزمنية 

لبعض الورش التدريبية 

ن إلى ساعة يمن ساعت

ونصف الرتباط 

 المعلمات بالحصص

 

 

 

استبدال بطاقة 
  المالحظة 

 
)والتي هي عبارة عن 
استمارة لمتابعة أداء 

رب أثناء التطبيق المتد
طاقة بب( العملي للمهارة

المواقف المرورية 
والتي هي عبارة عن 
دراسة حالة لموقف 
مروري يتم تحليل 
الموقف من قبل 

المتدرب. وقد ساعدتنا 
بطاقة المواقف 

المرورية في ايجاد 
الوقت الكافي لتقييم 
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 حدد األدوار أثناء عملية التنفيذ : -

 خطة قيادة عملية التنفيذ يوضحجدول 

 العوامل المعيقة العوامل المساعدة أدوار ومهام أعضاء الفريق تمام القيادي
اإلجراءات للتغلب  على 

 التحديات

 

إلسعاف ومركز التنسيق مع معهد السالمة المرورية ووحدة ا

الدفاع المدني حول موضوعات البرنامج التدريبي للقيام بعملية 

 .صاصهالتدريب كلُ في مجال اخت

 .( المستهدفة الفئة)  المعلمات واختيار تحديد

 التدريبية الورش وموعد وقت وتحديد المستهدفة بالفئة اإلجتماع

 .المدرسي الجدول حسب والمحاضرات

 عند األمهات ومجلس المدرسة علماتم من مساعد فريق اختيار

 - المرورية المواقف تحليل –اإلختبار)  التقييم أدوات تطبيق

 نتائج تحليل - عليها التدريب تم التي للمهارات  العملي التطبيق

 (.التقييم أدوات

  التدريبي البرنامج تنفيذ أثناء والمتابعة اإلشراف

تقييم : المتابعة تقييم اعضاء الفريق للمشروع وتشمل عملية ال

 اصدار الحكم النهائي. –والمراقبة 

 تنفيذ وبعد وأثناء لتقييم المسار قبل  تمام لفريق تأملية جلسات

هل اتبع الفريق الخطة الموضوعة أثناء ) التدريبي البرنامج

 رحلته التطويرية(.

 حقق وتقييم األثر: هل التقييم أدوات لنتائج الفريق تحليل

منه؟ هل حققت النتائج التي تم  المرجوة األهداف البرنامج

 التوصل إليها األهداف الموضوعة؟

 

تعاون معهد السالمة المرورية ووحدة اإلسعاف ومركز الدفاع 

 المدني في تقديم موضوعات البرنامج التدريبي.

كفاءة األشخاص المحاضرين والقائمين على تنفيذ الورش 

 التدريبية كونهم متخصص في ذلك. 

غبة الداخلية لدى المعلمات في اإلنضمام للبرنامج وجود الر

 التدريبي لتعلم المهارات التي تنقصهن في مجال السياقة الوقائية 

وجود قاعة تدريبية مجهزة باألدوات والمعدات الالزمة لتنفيذ 

 .سة  مما وفر الوقت والجهد للفريقعملية التدريب داخل المدر

سهل على المتدرب توصيل  امتالك عينة المعلمات رخصة السياقة

  ت وفتح باب النقاش والعصف الذهنيالمعلوما

وجود الفريق المساعد سهل على أعضاء الفريق تنفيذ عملية 

 اإلشراف والمتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي 

اإلستعانة بفريق متخصص من جامعة السلطان قابوس لتقديم 

 فيما يتعلق بأدوات جمع البياناتالفريق البرمج اإلنمائية ألعضاء 

 

تخلف بعض المعلمات 

عينة الدراسة عن 

حضور بعض 

المحاضرات والورش 

التدريبية بسبب 

تضارب الحصص 

الدراسية  مع موعد 

تنفيذ البرنامج 

 التدريبي.

حاجة بعض 

لورش المحاضرات وا

إلى أكثر من ساعتين 

 .للتنفيذ

اجراء اإلختبار 

 للمعلمات بعد تنفيذ

البرنامج التدريبي 

تطلب اصطحابهن 

لمعهد السالمة 

المرورية لسرية 

 . راء اإلختباراج

 

تنسيق الجدول المدرسي 

للمعلمات بحيث يتم تفريغهن 

أثناء فترة تنفيذ البرنامج 

 التدريبي. 

 

 لبعض الزمنية الفترة تقليص

 ساعتان من التدريبية الورش

 إلرتباط ونصف ساعة إلى

  بالحصص المعلمات

 

تأجيل موعد إجراء اإلختبار 

 فترة بدء حين إلى للمعلمات 

 بدء اجازة الطالبات استعدادا  

 الفصل نهاية اختبارات الداء

 .الدراسي

 

 

 

 

 األدوار خالل عملية التنفيذ:

 أدوار أعضاء الفريق أثناء عملية التنفيذيوضح جدول 

 المنفذ دواراأل

 ى الراشديمن -صفية الحجري إعداد وتجهيز االستبيان 

 زهرة الشكيلي -غالية الحضرمي

 الفريق المساند من جامعة السلطان قابوس مراجعة وتحكيم االستبيان

 الزهراء الهنائي -منى الراشدي إعداد وتجهيز حلقة النقاش

 غالية الحضرمي -منى الراشدي اختيار عينة الدراسة من المعلمات

 فريق تماموتنفيذ جلسة تأمل بين أعضاء الفريق  تطبيق اإلستبيان األولي على عينة الدراسة

المتدرب من خالل  المركبة 
تحليل الموقف بينما 

بطاقة المالحظة تتطلب 
منا تقييم كل متدرب 

على حده أثناء تطبيقه 
للمهارة وال يوجد 
متسع من الوقت 

 للتقييم. 
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 للوقوف على نتائج تحليل اإلستبيان

 زهرة الشكيلي –الزهراء الهنائي  تطبيق حلقة نقاش مع عينة المعلمات فيما يتعلق بالسالمة المرورية 

 منى الراشدي

ي مجال تنفيذ جلسة تأمل بين أعضاء الفريق لتحديد احتياجات المعلمات من التدريب ف

 السالمة المرورية ويتم في ضوئها وضع برنامج التدريب .

 فريق تمام

 فريق تمام إعداد وتجهيز البرنامج التدريبي  للمراجعة من قبل المختصين .

 الزهراء الهنائي التواصل مع المختصين بالتدريب ألخذ موافقاتهم على تدريب المعلمات

 فريق تمام في التدريب تحديد الفترة الزمنية المناسبة  للبدء

 الزهراء الهنائي -زهرة الشكيلي تجهيز القاعة واألدوات واألجهزة الالزمة للتدريب

 الزهراء الهنائي تقسيم العمل بين فريق العمل لمتابعة تنفيذ البرنامج .

تجهيز أنشطة المواقف  تتعلق بالسالمة المرورية لتحليلها من قبل المتدربات  وتحديد  

 التصرف  في كل موقفكيفية 

 

 غالية الحضرمي –منى الراشدي  –زهرة الشكيلي 

التواصل مع المختصين بالتدريب للتأكد من حضورهم لتقديم الورش التدريبية حسب 

 الفترة الزمنية المحددة .

 الزهراء الهنائي

 وريةالفريق المساند من معهد السالمة المر تقديم المحاضرات النظرية والورش التدريبية 

أخذ رأي المعلمات المتدربات يومياً حول التدريب  من خالل استمارة تقييم الجلسات 

 التدريبية لمعرفة مدى االستفادة  وتقديم التغذية الراجعة .

 غالية الحضرمي  -زهرة الشكيلي 

 منى الراشدي

يبية  جلسات تأملية يوميا لفريق العمل القيادي لتحليل استمارات تقييم الجلسة التدر

 وتفحص تقدم مسار تنفيذ المشروع .

 فريق تمام

إجراء مقابالت شفوية مع المعلمات المتدربات لمعرفة مدى االستفادة التي حققها 

 البرنامج  التدريبي.

 غالية الحضرمي

 زهرة الشكيلي -منى الراشدي إعادة تطبيق االستبيان األولي على الفئة المتدربة  بعد تنفيذ البرنامج .

 منى الحضرمي -غالية الحضرمي -زهرة الشكيلي عداد بطاقة المواقف المروريةإ

 الفريق المساند من جامعة السلطان قابوس مراجعة وتحكيم بطاقة المواقف المرورية

 زهرة الشكيلي -غالية الحضرمي -منى الراشدي تطبيق بطاقة المواقف المرورية

فريق تمام بالتعاون مع الفريق المساند من جامعة  ي ( تحديد أسلوب تحليل البيانات  ) نوعي / كم

 السلطان قابوس

 زهرة الشكيلي -صفية الحجري إدخال البيانات وتحليلها الكترونيا

 فريق تمام تفسير النتائج 

 فريق تمام وقفة تأمل في نتائج البرنامج  

 فريق تمام وتوصيات .  الخروج بخالصات

 

 . عملهم مجال في متخصصون أنهم إذ تدريب إلى بحاجة يكن لم التدريبي للبرنامج التنفيذي الفريق

 

  

 : التنفيذ المتابعة خالل -د

 المراقبة الجدول التالي يوضح أهداف ومحطات -

 المعيار اإلجراءات الهدف منها محطات المراقبة

بعد االنتهاء من محاضرات الجانب 

 النظري

بين أعضاء فريق تمام تقسيم العمل  متابعة سير عملية التنفيذ

لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي من 

حيث التوقيت والحضور وتهيئة 

 المكان والتجهيزات

متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي 

 %89وحضور الورش بنسبة 

وحظ تأخر بعض المعلمات عن حضور بداية المحاضرات وتم اتخاذ اإلجراء المناسب في تنسيق الجدول وقفة تأمل: إن الخطة الموضوعة للتنفيذ كانت مناسبة ول

 المدرسي بما يتناسب مع وقت بداية محاضرات البرنامج

اخذ رأي المعلمات المتدربات لمعرفة  قياس األثر األولي للمبادرة أثناء محاضرات الجانب العملي

 الراجعةمدى االستفادة وتقديم التغذية 

انتظام المعلمات في حضور الورش 

 %89التدريبية بنسبة 

 لوحظ حماس المعلمات ومشاركتهن في المحاضرات وحماسهن لمتابعة البرنامجوقفة تأمل:  

جلسة تأمل بعد انتهاء الورش  تفحص فعالية الخطة الموضوعة في نهاية البرنامج التدريبي

 لتفحص تقدم مسار تنفيذ المشروع

 %89البرنامج بنسبة تنفيذ 

 

 وقفة تأمل: الخطة الموضوعة مناسبة لتحقيق أهداف البرنامج ولكن تحتاج إلى تعديل من حيث التوقيت في تنفيذ البرنامج
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 :بعد التنفيذالتقييم  ز

 :االسئلة - أ

 :أوآل / المسار

 هل اتبعنا خطة التنفيذ؟ -1

 ؟هل توقيت التنفيذ مناسب -1

 ل مناسب؟هل خطوات تنفيذ البرنامج بتسلس -3

 هل الخطة صالحه للتكرار في سياق آخر؟ -4

 هل هنالك جوانب تحتاج إلى تطوير أو تعديل؟ -5

 ثانيآ / األثر :

 ما مدى حماس المعلمات لحضور الورشات؟ -1

 هل اكتسبت المعلمات المهارات العملية التي تم تدريبهن عليها في الورشات؟  -1

 د السالمة المرورية؟ما نسبة أداء المعلمات في االختبار التحريري لمعه -3

 

 مع البيانات.جالمراقبه استعملت في و ة التي تم تحديدها في خطة المتابع جميع المعايير - ب

 .راقبه سيتم استخدامها في التقييمجميع البيانات التي تم جمعها خالل عملية الم -ج

طاقة فريق تمام وضع بعندما ظهرت صعوبة تطبيق بطاقة المالحظات العملية اثناء تنفيذ البرنامج قرر  -د

 .المواقف المروريه بدآل عنها

 آلية تصميم بطاقة المواقف المروريه : -ه

تقوم  ةمواقف مرورية مختلفة على شكل قصص قصيره بعدها تقدم أسئلة محدد بتأليفقام فريق تمام  -1

 عليها. ةالمعلمات باالجاب

 تم تحكيمها من قبل فريق تمام بجامعة السلطان قابوس. -1

 ل البطاقة وتطبيقها على المعلمات فئة الدراسة بعد االنتهاء من تنفيذ برنامج التدريب.تم تعدي -3

 :ادوات التقييم ومصادر البيانات مع منهجي ة تحليل هذه البيانات -و

 (االستبيان القبلي و البعدي )تحليل كمي -1

 ( مقابالت مع المعلمات )تحليل نوعي -1

 (ي)تحليل كم اختبار معهد السالمة المرورية -3

 ( نوعيبطاقة المواقف المروية )تحليل كمي و -4

 

 :نتائج التقييم  -س 

 أوال / لتقييم المسار :



18 

 

 كما خططنا لها ؟  هل اتبعنا خطة التنفيذ - 1

 نعم

 هل توقيت التنفيذ مناسب لكل إجراء تم تحديده ؟ - 1

 نعم

 هل خطوات تنفيذ البرنامج بتسلسل مناسب ؟- 3

 نعم

 رار في سياق آخر أو أنها ال تزال بحاجة إلى التطوير؟هل تصلح الخطة لالعتماد والتك 4

الخطة صالحة لالعتماد والتكرار في سياق آخر مع األخذ باالعتبار ظروف األفراد المتدربين في 

 البرنامج.

 هل هنالك جوانب تحتاج إلى تطوير أو تعديل؟ 5

كمية المادة النظرية المقدمة من حيث التوقيت وإلى تعديل  الجانب النظري في البرنامج التدريبييحتاج 

شكل ذلك صعوبة على المعلمات لإللمام بها والقدرة على تذكرها مما للمتدربات مقارنة بزمن تقديمها، 

 كما كان هناك تأخر لبعض أفراد الدراسة في الحضور من بداية الورشة.

 

  العملية وذلك لضيق لقد واجهنا صعوبة في قياس المهارات العملية لدى المعلمات في تنفيذ الورش

الوقت.. فاستخدمنا بطاقة المواقف المرورية كبديل للقياس باإلضافة إلى االستبيان، وعلى إثرها تم 

تعديل مؤشرات النجاح للهدف الثاني. كما أن قياس بقاء أثر التدريب يحتاج إلى فترة أطول تمتد إلى 

 سنة أو سنتين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

 ذ الورشات التدريبية كان هناك التزام واضح وحماس من قبل المعلمات للحضور، ولكن عند تنفي

الحظنا تأخر المعلمات قليال عن الحضور في بداية المحاضرات بسبب ارتباطهن بالحصص 

 الدراسية.

  ساعة تدريبية إن التوقيت الزمني للورشة التدريبية الواحدة يمتد إلى ساعتين ولكن تم تقليصها إلى

 ، مما أدى إلى تكثيف المعلومات المقدمة في مدة زمنية قصيرة.سبب ظروف المعلماتب

  تم تطبيق كال من االختبار التحريري واالستبيان البعدي وبطاقة المواقف المرورية بعد مدة طويلة

 من تطبيق البرنامج مما أثر على بقاء أثر التعلم وخاصة في الجانب النظري.

 

 : ثانيا / لتقييم األثر

 ما مدى دافعيه المعلمات لحضور الورش؟ -4

كانت الدافعية لحضور الورشات التدريبية النظرية والعملية كبيرة وشاركن في تنفيذ بعض المهارات 

 أثناء الورشة.

 هل اكتسبت المعلمات المهارات العملية التي يتم تدريبهن عليها في الورش؟  -5

 نعم

 يري لمعهد السالمة المرورية؟ما نسبة أداء المعلمات في االختبار التحر -6

 

( درجة في مفاهيم السياقة الوقائية، 01( سؤال بـ )01ن اختبار معهد السالمة المرورية من )تكوّ  4

والمهارات العملية المرتبطة بالمركبة، وكيفية التصرف عند وقوع الحوادث، وتم تطبيقه على عينة 

 شرة كانت نتائج أداء المعلمات كاآلتي:الدراسة بعد االنتهاء من تنفيذ الورش التدريبية مبا
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 متوسط أداء المعلمات عينة الدراسة في اختبار معهد السالمة المرورية( 14جدول )                            

 

 

 

في اختبار معهد السالمة المرورية بلغت يالحظ من الجدول السابق أن نسبة متوسط أداء المعلمات  0

هذه النسبة ضعيفة على مقياس األداء المعتمد من القيادة العامة للتدريب بشرطة عمان  % وتعتبر24.22

(. وقد يكون السبب في وجود فاصل زمني طويل بين فترة التدريب وموعد 10السلطانية )انظر الجدول 

للمتدربات مع وقت تنفيذ االختبارات العملية  فيذ اإلختبارتزامن وقت تننفيذ االختبار وذلك بسبب ت

  للطالبات في المواد العلمية لنهاية الفصل الدراسي الثاني . 

 مقياس األداء الختبار معهد السالمة المرورية( 10جدول ) -7

  

 

 

 

                                                                                              

 

 :لوحظ أن مستوى الجانب المعرفي عند المتدربات لم يتحسن وذلك بسبب 

 للمحاضرات. تقليص المدة الزمنية -       

 الممارسة العملية أبقى أثرا من المعلومات النظرية. -       

  تبين من مقابلة المعلمات المتدربات مدى استفادتهن من البرنامج التدريبي حيث قمن بتوظيف المعلومات

والمهارات في تصميم أنشطة تعليمية تخدم المناهج الدراسية مثل منهج المهارات الحياتية للصف العاشر 

 الطريق. على في وحدة السالمة

 ف الثاني عشر قمن بتوظيف الوسائط المستخدمة في البرنامج كذلك بالنسبة لمعلمات العلوم والبيئة للص

باإلضافة إلى اتضاح الكثير من المفاهيم العلمية مثل: مفهوم السرعة ومسافة األمان واستخدام طفاية 

 الحريق واإلسعافات األولية. 

 هوم السياقة والمحاضرات التثقيفية من أجل نشر وغرس مفعلمات استمرار الجلسات التدريبية اقترحت الم

الوقائية لعدد أكبر من المعلمات واستمرارية متابعة المعلمات الالتي سبق تدريبهن مما يدل ذلك على نجاح 

 البرنامج التدريبي.

 

 :ثالثا: المعايير

 :أوال / لتقييم المسار

 نسبة متوسط األداء متوسط األداء عدد المعلمات

8 11.11 22.11% 

 المستوى تدريج نسبة األداء

 ممتاز فما فوق 89

 جيد جدا 99-98

 جيد 99-98

 ضعيف فأقل 28
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لتي تمثلت في % حسب ما خطط له. وتم تطبيق جميع أدوات جمع البيانات ا91تم تنفيذ البرنامج التدريبي بنسبة 

 االستبيان واالختبار التحريري المعد من قبل معهد السالمة المرورية باإلضافة إلى بطاقة المواقف المرورية.

 

 :ثانيا / لتقييم األثر 

التي وضعت لتقييم األثر الحظنا حماس المعلمات لحضور الورش التدريبية ومدى بعد تفحص المعايير 

ي في تطبيق المهارات العملية الخاصة بالمركبة. وقد كانت المعايير الموضوعة استفادتهن من البرنامج التدريب

 كافية لقياس أهداف المبادرة التطويرية. 

 

 :المستخدمة / مصادر البيانات ثالثا  

البيانات التي جميع البيانات التي تم جمعها خالل عملية المراقبة تم استخدامها في تقييم المسار واألثر مثل:  -1

المناقشة الجماعية المركزة والمقابالت واالستبيان واالختبار التحريري وبطاقة المواقف ن جمعت م

 المرورية.

عندما ظهرت صعوبة تطبيق بطاقة المالحظات العملية في أثناء تنفيذ البرنامج حيث أنها احتاجت وقت أكبر  -1

طاقة المواقف فريق تمام وضع ب لقياس مهارة كل معلمة على حدة عند التدريب على المهارات، لذلك قرر

 .المرورية بدال عنها

 آلية تصميم بطاقة المواقف المرورية:

قام فريق تمام بتصميم مواقف مرورية مختلفة على شكل قصص قصيرة بعدها تقدم أسئلة محدده تقوم  -4

 نموذج في المالحق(. )مرفقالمعلمات باالجابة عليها 

 لسلطان قابوس.تم تحكيمها من قبل فريق تمام بجامعة ا -5

 تم تعديل البطاقة وتطبيقها على المعلمات فئة الدراسة بعد االنتهاء من تنفيذ برنامج التدريب. -6

 

 

 :كانت باستخدام األدوات التالية منهجية تحليل البيانات -و

 االستبيان القبلي و البعدي )تحليل كمي( -5

 مقابالت مع المعلمات )تحليل نوعي(  -6

 )تحليل كمي( روريةاختبار معهد السالمة الم -7

 بطاقة المواقف المروية )تحليل كمي و نوعي(  -8

 

 

 

 

 

 
 جدول منهجية تحليل البيانات

 المبررات نوع التحليل الفترة الزمنية للتنفيذ األداة
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 :التحليل اإلحصائي

 

معرفة مستوى أداء المعلمات حول مفاهيم  تحليل كمي قبل تنفيذ البرنامج التدريبي االستبيان القبلي

والمهارات لسالمة المرورية االسياقه الوقائية و

العملية الخاصة بالمركبة قبل تنفيذ البرنامج 

 التدريبي .

معرفة مستوى أداء المعلمات حول مفاهيم  تحليل كمي بعد تنفيذ البرنامج التدريبي االستبيان البعدي

السياقه الوقائية والسالمة المرورية والمهارات 

نامج العملية الخاصة بالمركبة بعد تنفيذ البر

 التدريبي .

المناقشة الجماعية 

 المركزة

معرفة احتياجات المعلمات في اإلطار النظري  تحليل نوعي قبل تنفيذ البرنامج التدريبي

 والعملي للبرنامج التدريبي .

في أثناء تنفيذ البرنامج  المقابالت

 التدريبي

تعديل مسار تنفيذ البرنامج التدريبي عند  نوعي

 الضرورة.

 ى تفاعل وتجاوب المعلمات للورش.معرفة مد

اختبار معهد السالمة 

 المرورية

 معرفه البرنامج التدريبي مع المعلمات  تحليل كمي بعد تنفيذ البرنامج التدريبي

بطاقة المواقف 

 المرورية

تحليل كمي  بعد تنفيذ البرنامج التدريبي

 ونوعي

معرفة مستوى أداء المعلمات وأثر البرنامج 

 التدريبي
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 :أوال: تحليل استبيان الوعي المروري

ولكل مجال درجة خاصة به حسب هي: المعرفي، والسلوكي، والمهارات العملية.  مجاالتتكون االستبيان من ثالثة 

 عدد العبارات كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 لمجاالت استبيان الوعي المروري ودرجات كل مجاجدول  

 المهارات العملية السلوكي المعرفي مجالال

 11 21 21 عدد العبارات

 22 22 21 الدرجة الكلية

 144 المجموع

 

 

 :تحليل االستبيان القبلي

 معلمات( في االستبيان القبلي، كان متوسط األداء واالنحراف المعياري له كاآلتي: 9عند تحليل نتائج العينة )

 المروري القبلينتائج استبيان الوعي جدول 

  

 

ب المعرفي كان أكثر من متوسط أداءهن في الجانب يالحظ من الجدول السابق أن متوسط أداء المعلمات في الجان

 % وهي نسبة ضئيلة جدا.00.75العملي والمهارات العملية. ونسبة متوسط أداءهن في االستبيان ككل تمثل 

 

 

 :تحليل االستبيان البعدي

 له كاآلتي:معلمات( في االستبيان البعدي، كان متوسط األداء واالنحراف المعياري  9عند تحليل نتائج العينة )

النسبة المئوية لمتوسط  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجالال

 األداء

 %72.7 0.19 44.22 المعرفي

 %02.2 2.22 24.59 السلوكي

 %0.40 1.21 1.22 المهارات العملية

 %00.75 2.07 51.22 المجموع
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 نتائج استبيان الوعي المروري البعديجدول  

 

 

 

 

 

 

الجدول السابق أن متوسط أداء المعلمات في الجانب السلوكي كان أكثر من متوسط أداءهن في الجانب  يالحظ من

% وهي أكبر من مثيلتها في جدول 72.22المعرفي والمهارات العملية. ونسبة متوسط أداءهن في االستبيان ككل تمثل 

 االستبيان القبلي.

 بعدينتائج استبيان الوعي المروري القبلي والجدول  

 االستبيان البعدي االستبيان القبلي نوع االستبيان

النسبة المئوية  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 لمتوسط األداء

النسبة المئوية  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 لمتوسط األداء

 %72.97 5.25 42.75 %72.7 0.19 44.22 المعرفي

 %92.10 11.25 09.00 %02.2 2.22 24.59 السلوكي

 %21.52 2.47 7.11 %0.40 1.21 1.22 المهارات العملية

 %72.22 14.95 111.22 %00.75 2.07 51.22 المجموع

 

نستنتج من نتائج االستبيان القبلي والبعدي أن المعلمات استفدن بشكل واضح من التدريبات والورش العملية التي قدمها 

مااس المعلماات فاي المشااركة مماا يؤكاد فعالياة الجاناب العملاي فاي البرناامج التادريبي البرنامج وقد صاحبها نشاط وح

 وهذا ما أكدته المعلمة )س( عند إجراء مقابلة معها فور االنتهاء من إحدى الورش التدريبية: 

 شة القادمة"" لقد استفدت كثيرا من الورشة اليوم وتعلمت مهارات جديدة، وسأحرص على تغيير جدول حصصي ألحضر الور

في حين لم يظهر أي تحسن في الجانب المعرفي لدى المعلمات، حيث يمكن تفسير ذلاك بعادة أساباب محتملاة وهاي أن  

المهاارات أبقاى أثارا مان المعلوماات والمعااارف النظرياة، وماا يمارساه اإلنساان يرسام لديااه أكثار مان ذلاك الاذي يقااوم 

ريبي يحتاج إلى إعادة صياغة بحيث يتم تعديله بما يتناسب مع مستوى بحفظه. وقد يكون الجانب النظري للبرنامج التد

، ناهيك أن هذا االستبيان قد تم المعلمات خاصة أنه كان مطبق للطالبات في مشروع )سالمة( البذرة األولى لهذا البحث

 .تطبيقه بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على تدريب المعلمات

 

النسبة المئوية لمتوسط  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 األداء

 %72.97 5.25 42.75 المعرفي

 %92.10 11.25 09.00 السلوكي

 %21.52 2.47 7.11 المهارات العملية

 %72.22 14.95 111.22 المجموع
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 :وريةثانيا: اختبار معهد السالمة المر

( درجة في مفاهيم السياقة الوقائية، والمهارات العملية 01( سؤال بـ )01تكون اختبار معهد السالمة المرورية من )

المرتبطة بالمركبة، وكيفية التصرف عند وقوع الحوادث، وتم تطبيقه على عينة الدراسة بعد االنتهاء من تنفيذ الورش 

 لمات كاآلتي:التدريبية مباشرة كانت نتائج أداء المع

 

 متوسط أداء المعلمات عينة الدراسة في اختبار معهد السالمة المروريةجدول  

 

 

  

 

 % وتعتبر24.22يالحظ من الجدول السابق أن نسبة متوسط أداء المعلمات في اختبار معهد السالمة المرورية بلغت 

(. 10النسبة ضعيفة على مقياس األداء المعتمد من القيادة العامة للتدريب بشرطة عمان السلطانية )انظر الجدول  هذه

 وقد يكون السبب في وجود فاصل زمني طويل بين فترة التدريب وموعد تنفيذ االختبار. 

 مقياس األداء الختبار معهد السالمة المروريةجدول  

  

 

 

 

      

                                                                                                

 نسبة متوسط األداء متوسط األداء عدد المعلمات

8 11.11 22.11% 

 المستوى تدريج نسبة األداء

 ممتاز فما فوق 89

 جيد جدا 99-98

 جيد 99-98

 ضعيف فأقل 28
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 :تحليل بطاقة المواقف المروريةثالثا:

شكل قصة وتم وضع أسئلة عليها وعلى المعلمات تكونت البطاقة المرورية من خمس مواقف تمت صياغتها على 

اإلجابة عليها وتم توزيع المواقف المرورية بعد مرور قرابة خمسة شهور لمعرفة مدى بقاء أثر التدريب لدى 

المعلمات عينة الدراسة، وكانت النتائج كاآلتي، حيث يوضح الجدول التالي نسبة اإلجابة الصحيحة لألسئلة التي تم 

 :((2)انظر المرفق رقم ) بطاقة المروريةذكرها في ال

 نتائج بطاقة المواقف المروريةجدول  

 نسبة اإلجابة الصحيحة رمز الجزئية الموضوع رقم السؤال

التصرف عند  1

حدوث حريق في 

 المركبة. 

 %111 أ

 %77 ب

التصرف عند  1

حدوث مفاجآت 

 أثناء قيادة المركبة

 %111 أ

 %00.0 ب

التصرف عند  1

ارتفاع درجة 

 حرارة المحرك

 %44 أ

 %22 ب

التصرف عند  2

حدوث مفاجآت 

 أثناء قيادة المركبة

 %77 أ

 %22 ب

مهارة فحص  9

 إطارات السيارة

 %111 أ

 

 وعند حساب نسبة األداء في كل سؤال تظهر النتائج كاآلتي:

وى ومعظام إجابااتهن صاحيحة، حياث اساتطعن يتضح من نتائج الجدولين السابقين أن أداء المعلماات يعتبار جياد المسات

تمييز التصرف الصحيح من الخاطئ مع ذكر التصرف الصحيح وتبريره في معظم األسئلة مما يؤكد بقاء أثر التدريب 

لدى المعلمات عينة الدراسة، ولكان يوجاد تفااوت واضاح فاي ذكار التصارف الصاحيح بجمياع تفاصايله، حياث اختلفات 

رف أو السلوك المناسب. ومن الجادير بالاذكر أن المعلماات يطلابن المسااعدة كخطاوة أولاى المعلمات في أولويات التص

( يحمال أقال نسابة فاي أداء المعلماات وهاو يتعلاق 2في معظم المواقف، وكما هو مالحظ مان الجادول أن الساؤال رقام )

ئ دون أن يااذكرن بكيفيااة التصاارف عنااد ارتفاااع حاارارة الساايارة، حيااث أن معظاام المعلمااات اعتباارن التصاارف خاااط

التصرف الصحيح. كما  أن بعض المعلمات تركن األسئلة بدون إجابة ولعل ذلك بسبب ضغط العمال أو توقيات توزياع 

 المواقف المرورية لم يكن مناسب.
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 التوصيات:

كمنهج المهارات الحياتية للصف العاشر  بعض المناهج الدراسيةفي مواد وأنشطة تعليمية مرورية  إدخال -0

 العلوم والبيئة للصف الثاني عشر. ومنهج

إدخال المواد الخاصة بقانون المرور وآداب وقواعد السير في الطرق والدالالت الخاصة بالعالمات  -1

 عامة. واإلشارات المرورية في المناهج الدراسية

 إعادة صياغة الجانب النظري في البرنامج التدريبي. -3

 مهارات العملية المكتسبة ويتم تقييم الطالبات عمليا .تزويد المدارس بغرفة مجهزة كورشة لتطبيق ال -4

 إقامة مشاغل دوريه للمعلمات تختص بالموضوعات المرورية. -1

 تجهيز ركن في مركز مصادر التعلم خاص بالمواد التثقيفية التي تخص المعلم والطالب في مجال المرور. -6

 الزيارات الميدانية والمحاضرات. المدارس منوتفعيل التواصل الدائم بين معهد السالمة المرورية  -1

 

 المقترحات:

 تطبيق البرنامج التدريبي لعينات مختلفة من شرائح المجتمع مثل أولياء األمور وسائقي الحافالت. -0

 تعميم البرنامج التدريبي على مدارس الذكور. -1

 إنشاء أكاديمية مرورية تعنى بتعليم وتدريب الفرد قبل حصوله على رخصة القيادة. -3

 

 

 روس المستفادة: الد

 (:المسار تقييم) المراقبة جلسات –

: األولى التوقف ومحطة التقييم جلسة كانت بالمدرسة تمام فريق ينفذها التي المستمرة والتوقف التقييم جلسات بعد

: من المشروع عنوان تغيير منها المسارات بعض تعديل الفريق قرر حيث الحاجة وأسئلة العنوان تعديل حول

 تطوير: العنوان إلى العوامر حيل مدرسة معلمات لدى المرورية الثقافة تنمية في تدريبي برنامج ليةفاع مدى

 على المرتكزة المستقاة الدروس على بناء   مختلفة عينة على تطبيقه سبق المرورية السياقة في تدريبي برنامج

 قياسه يصعب محدد وغير واسع نطاقها روريةالم الثقافة مجاالت ألن المشروع عنوان تعديل تم وقد. التقييم نتائج

 . محددة فمجاالتها الوقائية السياقة عكس على

 من عينة على سالمة مشروع مسمى تحت المدرسة في تطبيقه سبق لمشروع تطوير عن عبارة والمشروع

 بإعادة عالمشرو تطوير الفريق قرر  األول، سالمة مشروع تقييم لنتائج التأمل جلسة وبعد المدرسة طالبات

 السياقة رخصة يمتلك المعلم أن بحجة وذلك المدرسة طالبات من بدال   المعلمات من مختلفة عينة على تطبيقه

 :  كالتالي الدراسة أسئلة صياغة في التعديل أيضا   الفريققرر  ذلك ضوء وفي بقيادة المعرفة ولديه

 

  نظرهن؟ وجهة من العوامر حيل ةمدرس معلمات تحتاجها التي الوقائية السياقة مهارات ما:  0س

 

 السياقة مهارات العوامر حيل معلمات اكساب في الوقائية السياقة في المقترح التطويري  البرنامج فاعلية ما:   1 س

 ؟ الوقائية
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 :  الثانية التوقف محطة 

 الطالبات عينة على طبقالم اإلستبيان دراسة الفريق قرر حيث اإلستبيان وهي البيانات جمع أداة تقييم في كانت 

 الجانبين يقيس بحيث المعلمات عينة على المطبقة الحاجة أسئلة مع يتناسب بحيث عليه التعديالت بعض وادخال

 . والمهاري المعرفي

 

 :  الثالثة التوقف محطة

 حيث المختارة معلماتال عينة مع المنفذة المركزة المقابلة وهي الثانية البيانات جمع أداة تقييم نتائج تحليل بعد كانت

 تم ضوئها في والتي الوقائية السياقة مجال في التدريبية المهارات من المعلمات احتياجات بتحديد منها الفريق خرج

 .  التدريبي البرنامج تطوير

 

 : الرابعة التوقف محطة

 : للتطوير هدفين اختيار تم حيث ذكية، وجعلها العامة التطويرية أهدافنا تحديد في النظر بإعادة كانت 

 سليم مروري نظام وتطوير تنمية إلى تؤدي التي والسلوكيات والمهارات المعارف المتدربات اكساب: األول الهدف

 . وآثارها الحوادث نسبة خفض وبالتالي

 المناهج في الطريق على السالمة وموضوعات مفاهيم توظيف استراتيجيات على المعلمات تدريب: الثاني الهدف

 . يةساالدر

 في التركيز تقرر فقد الفريق أعضاء وتشاور  العامة التطوير ألهداف  بالمدرسة تمام فريق أعضاء تقييم على وبناء  

 والذي الثاني الهدف واستبعاد المعلمات تدريب وهو األول الهدف على فقط الحالي الوقت في التطويرية المرحلة هذه

 موضوع إن هو ذلك في  والسبب  للمشروع، مستقبلية تطويرية كمرحلة وادراجه الدراسية المناهج قضية يخص

 في الفريق من أكبر جهد ويتطلب للتطبيق أوسع مدى إلى ويحتاج آخر مسار يعتبر الدراسية بالمناهج  المشروع ربط

 من تنبثق أن فيجب الخاصة أهدافنا في النظر تم كما الدراسي، للمنهاج كملحق وإدراجه  مروري منهاج تصميم

 .الموضوعة والمؤشرات بالمعايير مرتبطة وتكون العامة األهداف

 

 : الخامسة التوقف محطة

 المساعدة العوامل وتحديد تحقيقها استراتيجيات وتحديد التجديدية بالمبادرة الخاصة األهداف تحديد في كانت 

 تتناسب بحيث المتدربات المعلمات لجداو تنسيق بينها من كانت والتي عليها؟ التغلب آليات هي وما المعيقة والعوامل

 . للتدريب الزمنية الفترة مع

 

 : السادسة التوقف محطة

 : ذلك على وكمثال. الخاصة األهداف من مستمدة للقياس قابلة ومؤشرات معايير وضع في تمثلت

 . الحادث موقع في األولية اإلسعافات مهارة المعلمات تطبق: الهدف  

 .الحادث موقع في االوليه االسعافات مهارة تطبيق على لماتالمع معظم قدرة:  المعيار

 %91 بنسبة  الحادث موقع في االوليه االسعافات مهارة تطبيق على المعلمات قدرة:  المؤشر

  

 : السابعة التوقف محطة

  كيفي؟ أم كمي هو هل البيانات جمع أسلوب نوع تحديد حول كانت 
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 المواقف وتحليل  المركزة المقابلة تحليل يتم بحيث البيانات لتحليل معا ينالنوع اختيار الفريق قرر ذلك ضوء وفي

 ألن الكمية بالطريقة واإلختبار اإلستبيان وتحليل وصفية الخام البيانات ألن الكيفية الطريقة إستخدام المرورية

 . رقمية الخام البيانات

 

 ء الرحلة التطويرية:التي قام بها فريق تمام بالمدرسة أثنا اإلجرائي البحث دورة

 الطالبات فئة على المطبق األول سالمة مشروع نتائج دراسة في تمثلت اإلجرائي البحث دورة بإجراء تمام فريق قام

 رخصة يمتلكن المعلمات إن بحجة معلمات إلى طالبات من العينة تغيير الفريق قرر النتائج،  دراسة ضوء وفي

 المشروع تطبيق أكبرعلى بصورة سيساعد وهذا الطالبات، بعكس بالسياقة ايةوالدر المعرفة ولديهن المركبة سياقة

 إلى يهدف استبيان في تمثلت والتي المعلمات من المختارة العينة على البيانات جمع أداة تطبيق الفريق قرر حيث

 وأسئلة الكمي سلوباأل باستخدام المغلقة االستبيان أسئلة تحليل تم وقد لديهن، المروري الوعي مستوى عن الكشف

 ضعيف لديهن المروري الوعي مستوى إن االستبيان نتائج أظهرت وقد الكيفي األسلوب باستخدام المفتوحة االستبيان

 فريق قرر التدريب من المعلمات احتياجات وتحديد االستبيان نتائج ولتأكيد  والمهارية المعرفية الجوانب بعض  في

 الكيفي األسلوب باستخدام النتائج تحليل تم وقد المركزة المقابلة وهي المعلومات لجمع ثانية أداة تطبيق بالمدرسة تمام

 على المطبق التدريبي البرنامج تطوير الفريق قرر ذلك ضوء وفي التدريب، من المعلمات احتياجات أظهرت والتي

النهائي  شكلال وضع إلى باإلضافة لهن التدريبية االحتياجات ضوء وفي المعلمات فئة مع يتناسب بما  الطالبات فئة

 . الحاجة سئلةأل

 

 :التفكر بالتعلم

 البحث أدوات اختيار في التعاوني لالستقصاء مجاال لنا فتح الجماعي العمل أن كما به، نقوم ما كل وثقن أن ناتعلم

 البرنامج بجوانب علقتت قرارات اتخاذ من تمكنا حيث المركزة، الجماعية المناقشة مثل منها البعض وتطبيق وتقييمها

 الدليل بمثابة هي والتي االستبيان لنتائج باإلضافة المناقشة تلك نتائج وفق سواء حد على والعملية النظرية التدريبي

 االحتياجات أهم ومعرفة وتحليلها الجماعية المناقشات تصوير وتم االستبيان نتائج تحليل تم حيث القرارات، تلك على

 . التدريبي مجالبرنا في التدريبية

 عملي من جزءا التأمل أصبح حيث التأملية، والممارسة المحاورة تمام لمشروع مشاركتنا في أعجبنا ما أكثر إن

 أبعاد كانت كلما جماعية المحاورات كانت وكلما التأمالت، تلك وفق قراراتي أتخذ أن وتعلمت الشخصية، وحياتي

 أن في كثيرا ساعدنا الذي األمر. ومدروسة عميقة األفكار كانت كلماو مختلفة، أطراف ومن متنوعة، التأمل وجوانب

 فقط، المعرفي الجانب من يتكون كان االستبيانالذي مثل الخطوات بعض ونعدل المحددة األهداف وفق مسارنا نعدل

 بعد نولك فقط، التدريبي للبرنامج النظري الجانب احتياجات حول مبدئي تصور وضع في سيساعدنا أنه والحظنا

 المهارات بعض اتقان درجة مثل العملي بالجانب يتعلق جزء إفراد ضرورة وجدنا التأملية والممارسات المناقشات

 في ألدراجها العملية االحتياجات نعرف لكي مبدئيا أنفسهن المعلمات نظر وجهة من المركبة مع التعامل في العملية

 . التدريبي البرنامج

 مهارات مثل الفريق عضوات زميالتنا لدى أيضا هالمسنا كما ،نالدي المهارات بعض مستوى في تغيرا لمسنا لقد

 عن واالبتعاد االنفتاحية إلى باإلضافة هذا خاصة، البحثية األدوات إعداد بمهارات واإللمام عامة العلمي البحث

 المستميت، دفاع عنها ندافعو عمياء بطريقة بأفكارنا متمسكين المشروع بداية في كنا حيث النقد، وتقبل الشخصنة

 وخرجنا أخرى، مرة التفكير نعيد جعلنا األخرى المدارس في تمام فرق من المطروحة واألفكار المناقشات بعد ولكن

 .النقد ونتقبل مرنين ونكون وآراءنا أفكارنا في نتعنت وال اآلخرين أفكار من نستفيد أن وهي الفوائد بأهم
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 في الزلنا ألننا المرحلة هذه إلى صلن لم تمام مشروع في لمشاركتنا كنتيجة المدرسة يف التغيير باحراز يتعلق وفيما

 يزيد أن يمكن الذي التدريبي البرنامج فاعلية على األدلة عن نبحث زلنا وال التغيير مرحلة إلى نصل ولم البداية

 التي والبيئة العلوم مادة يدرسن الالتي خاصة العوامر حيل معلمات لدى المرورية الثقافة وينمي المروري الوعي

 .المركبة مع التعامل وكيفية المرورية السالمة مواضيع تناقش

 : التطويرية رحلتنا خالل عملنا على األثر لها كان التي تمام ركائز

  الطالبات من العينة بتغيير  اقراره عند الفريق عليها ارتكز وقد: المنفتحة والمشاركة الشخصنة عن البعد -

 . المعلمات إلى

 استراتيجيات على المعلمات تدريب:  العام التطويري الهدف استبعاد عند: األدلة إلى المستندة القرارات -

 هذه في التركيز الفريق قرر حيث ، الدرسية المناهج في الطريق على السالمة وموضوعات مفاهيم توظيف

 السالمة مجال ربط موضوع أما فقط ةالوقائي السياقة مهارات على المعلمات تدريب على فقط المرحلة

 . للمشروع مستقبلية تطويرية كرؤية فيه النظر فيتم الدراسية  بالمناهج المرورية

 . البيانات جمع أدوات وفي التدريبي البرنامج في التعديل تم: التطبيق أثناء المعدل التخطيط -

 ضوئها في ويتم التطبيق وبعد وأثناء بلق رحلته في  الفريق بها يقوم كان: التأملية والممارسة المحاورة -

 .المسار تعديل

 

 : التطويرية رحلته في تمام مشروع لنا أضافها التي الخبرات

 المعارف بعض أكتسبنا حيث اإلجرائي البحث مهارات: منها المهنية الخبرات من الكثير لنا تمام مشروع أضاف

 التنفيذي الفريق أو قابوس السلطان بجامعة تمام فريق نفذها التي التدريبية الورش حضور خالل من والمهارات

 ومهارة والكيفية الكمية البيانات جمع أدوات تصميم ومهارة األسئلة وضع كمهارة: ببيروت األمريكية بالجامعة

  أفكارنا لبلورة الذهنية الخطوات من خطوة يعتبر والذي األفكار حتى أو للبيانات سواءا دقيق منهجي بشكل التوثيق

 تتعلق األثروالتي تقييم ومهارة التطبيق أثناء الموضوعة للخطة الفريق اتباع مدى حيث من المسار تقييم ومهارة

 والتفكر المراقبة مهارة تمام مشروع لنا أضاف كما .الموضوعة األهداف حققت هل إليها توصلنا التي بالنتائج

 الشخص يمتلكها أن يجب أساسية مهارات تمثل التي تمام زركائ إلى باإلضافة والخاصة، العملية الحياة في والتأمل

 للخطوة االنطالق قبل خطواتنا في والتأمل النظر علينا يجب أنه علمتنا حيث اإلجرائية للبحوث تنفيذه أثناء ويفهمها

 حل في العلمي األسلوب نستخدم ألن والمهارة الثقة أعطتنا تمام مشروع في بها مررنا التي التجربة إن. التالية

 . مشكالتنا

 

 : الفريق من كمقترح الثاني تمام لمشروع التطويرية الرؤية

 الطالب تدريب جنب إلى جنبا   ذلك بمحاذاة يتم وإنما فقط المعلمين فئة على تمام ركائز على التدريب يقتصر ال بأن

 . الدراسية فصولال داخل التطبيق عملية تتم وأن تعلمهم وتحسين الطلبة تعلم هو تمام من هدفنا ألن
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 :التجربة هذه بعد المحدد المسار

 حيل مدرسة معلمات لدى الوقائية السياقة في مقترح مروري تدريبي برنامج تقييم في التجربة هذه تطبيق بعد

 يوظف أن تمام فريق قرر أعاله والمقترحات التوصيات ضوء وفي السابقة، النتائج ظهور وبعد ،(01-01) العوامر

 العلوم وكتاب العاشر للصف الحياتية المهارات كتاب في الطريق على السالمة وحدة تدريس في التدريبي البرنامج

 والعملي، النظري بالجانبين تدريسها ليتم بالوحدة الخاصة التثقيفية المواد توفير مع عشر، الثاني للصف والبيئة

 ومرتبط للمدرسة ملحة حاجة يمثل آخر موضوع دراسة ليبدأ السابق الموضوع من الحد هذا عند الفريق وسيتوقف

 المجتمع شرائح جميع على مراحل بعدة تمر الموضوع الختيار آلية وضع سيتم حيث المدرسة، ورسالة برؤية

 الضرورية البيانات جمع وسيتم( األمور أولياء-الطالبات – المعلمات -األوائل المعلمات -اإلدارية الهيئة) المدرسي

 . دراسته المراد الموضوعو الحاجة لتحديد

 

 المراجع : 

 المرورية والسالمة التعليم مؤتمر ، المرورية والسالمة المناهج ،(1116) مكي محمد ياسر حراز، أبو          

 . الرياض ، األمنية للعلوم العربية نايف ،جامعة( 1)ج ، 01/01/1112

 في التربية وزارة.  والفردية العامة ةالسالم في ودورها المرورية التربية( . 1113) عمر عون، أبو 

 . دمشق ، والتوجيه المناهج ،مديرية السورية العربية الجمهورية

 المرحلة مقررات في المرورية السالمة تعليم إدخال ،( هـ1415) وآخرون النافع هللا عبد شارع، آل 

 المرور لسالمة الوطنية اللجنة متنظي ، المرور لسالمة الثاني الوطني المؤتمر.  العام العليم في المتوسطة

( 8-4. )الرياض ، والحلول واآلثار األسباب" :  المرورية المخالفات"  بعنوان السعودية العربية بالمملكة

 . شعبان

 ،والسالمة التعليم ،مؤتمر الثانوية المرحلة في المرورية السالمة أهمية ،(1116) واجد محمد النعمه 

 . الرياض ، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ،(1)ج ، 01/01/1112-00 المرورية

 ،السورية الثورة جريدة.  الهدف نحو الطالب لتحريك فعلية قيمة للحوافز( . 1113) الدين سعد محمد بيان 

، 11119  

  ( 1116توصيات مؤتمر التعليم والسالمة المرورية  ، ) 01/  01 -00مؤتمر التعليم والسالمة المرورية  /

 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض .  1112

  ( 1116توصيات مؤتمر مسقط األقليمي للسالمة على الطريق  ، ) مؤتمر مسقط األقليمي للسالمة على

 ، مسقط .  1112/  9/  2 – 4   الطريق

 ( 1113شرطة عمان السلطانية .)من  م19/11/1113، تم استخراجه بتاريخ مسابقة السالمة المرورية

 http://www.rop.gov.om/arabic/competition.aspموقع 
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 القطر في اإلبتدائية المدارس معلمي تدريب في الذاتي التعليم طريقة فعالية(. 1993) خالد األحمد، طه 

 . سوريا ، دمشق ، التربية كلية ، دمشق جامعة ، ورةمنش غير دكتوراة رسالة ، السوري العربي

 رسالة التربية  المناهج الدراسية ومتطلبات المجتمع والتنمية(، 1115) ، عبدالمجيد أحمدمرزوق ،

 (، وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان .9،)سبتمبر( العدد)

 Braun, J. (2001). An Electronic Teaching Narrative. Illinois state University , 

Illinois.-  
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 :المالحق

 ( 1ملحق ) 

 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط

 ( 11 -11مدرسة حيل العوامر للبنات )

 استبيان الوعي المروري

 أختي المعلمة / 

يهدف االستبيان الذي بين يديك إلى قياس الووعي المروري)المعرفوي والسولوكي(، و يقصود بوالوعي الموروري:       

معرفة وفهم وإدراك الجوانوب المعرفيوة والوجدانيوة والمهاريوة المتصولة بالمجوال الموروري وقواعوده  قدرة الفرد على

لوعي المروري المعرفي، والوعي الين : الخاصة بسائقي المركبات والمركبات والمشاة. ويشتمل االستبيان على مجا

 المروي السلوكي، والمهارات العملية.

االستبيان بكل موضوعية وشفافية، حيث سيتم استخدامه ألغراض البحث العلمي  راجين منك التكرم بحل جميع بنود

 .  فقط

 شاكرين لك حسن تعاونك

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أوال  : البيانات الشخصية 

اإلسم : 

.......................................................................................................................... 

 ..................سنوات الخبرة في قيادة المركبة :  ......................................................................
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 : جميع بنود اإلستبانة ابة علىلمعلمة الفاضلة : نرجو التكرم باإلجا

 

 ال أعرف ال أوافق  أوافق العبارة م

 القاعدة الذهبية عند التجاوز هي:      1  

 )تجاوز فقط عندما يكون التجاوز آمنا(  

   

يجب الضغط على دواسة الفرامل مباشرة عند التعرض لخطر  1

 مفاجئ.

   

    الدوارات. تعطى أحقية المرور للمركبات القادمة من اليمين في  1

    يُفتح غطاء خزان المبرد في حالة ارتفاع حرارة محرك المركبة. 2

    يفضل استخدام إطارات بأحجام مختلفة في نفس المركبة. 9

    يعتبر تعديل وضع المقعد والمرايا من التجهيزات قبل االنطالق. 2

    يعتبر عدم التوقف عند إشارة قف من مخالفات الطريق. 9

يمنع بتجاوز المركبات من الجانب األيمن  إال إذا أشارت المركبة  9

 األمامية   .

   

    . تُقاس مسافة األمان بين المركبة و المركبة األمامية بثالث ثواني 8

    تُستخدم إشارة أفسح الطريق للوقوف التام للمركبة .  19

    ز.يمكن رؤية السيارات في النقطة العمياء عند التجاو 11

    تكون مسافة الفرملة أطول إذا كان سطح الطريق زلقا  . 11

تستخدم طفاية الحريق الزرقاء في إطفاء الحرائق الناتجة عن  11

 البترول.

   

    تختلف سياقه المركبة باختالف نوعية الطرق. 12

    سم  1.2يجب أن يكون نمط إطار المركبة بعمق يزيد عن   19

    سوداء تحتوي على ثاني أكسيد الكربون .الطفاية ال 12

    يتم إجراء مسح للمنظر بصورة عامة عند االقتراب من نقاط العبور. 19

    يجب تقليل السرعة عند نقاط عبور المشاة. 19
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    يمكن استخدام أكتاف الطريق في الحاالت الطارئة. 18

إمكانية التجاوز الجمع بين خطين أحدهما متصل واآلخر متقطع يعني  19

 عند خلو المسار.

   

    ال تتأثر مسافة الفرملة بسطح الطريق وحالة الطقس. 11

    يفضل نزول الركاب في الطريق من الباب األيسر. 11

يمكن استخدام أكتاف الطريق عناد الرغباة فاي االنعطااف فاي االتجااه  11

 المعاكس.

   

إجااراء، تشااغيل اإلشااارة، مراحاال االنعطاااف هااي: المالحظااة، قاارار،  12

 تعديل السرعة، االنعطاف

   

    ال يمنع التجاوز عندما يضيق الطريق. 19

    تتأثر مسافة الفرملة بحالة اإلطارات. 12

    يمنع التجاوز عند االقتراب من قمة التل. 19

عندما يكون اإلطار مطابق لمواصفات ساالمة  (DOTيستخدم رمز ) 19

 النقل العالمية.

   

    الموجود في اإلطار يغني حجم اإلطار. 4401الرمز  18

    عند السير إلى األمام في الدوار يستخدم المسارين األوسط واأليسر  19
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 الجانب السلوكي:

 ال أعرف ال أوافق أوافق  العبارة م

    إذا وقعت حادثة أمامي أقوم أوال بطلب مساعدة اإلسعاف والشرطة 11

    أستخدم الهاتف النقال عند قيادة السيارة   11

    أتجاوز من الجانب األيمن عندما أكون مستعجال  .  11

    أستخدم إشارة االنعطاف لحظة االنعطاف .  12

    استخدم المرايا الجانبية واألمامية والكشف في أثناء التجاوز.  19

    .أستطيع استخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة 12

    أخفض من سرعتي بعد عبور المياه لعدم كفاءة الفرامل.  19

    انشغل بالتفكير والحديث أثناء القيادة. 19

    أسوق بسرعة في حالة عدم وجود الرؤية الكافية .  18

    كم في المسافات الطويلة 141أسوق مركبتي بسرعة أكثر من  29

    خلف المركبة .أبدأ السياقة دون النظر أمام أو  21

    استخدم حزام األمان في كل مرة أسوق مركبتي .  21

    أعود أطفالي على استخدام حزام األمان .  21

    ألتزم بالسرعة المحددة في الطريق . 22

    أفحص حالة المركبة قبل االنطالق 29

    أتأكد من وجود طفاية الحريق بالمركبة 22

    أماكن عبور المشاة ألتزم بالوقوف في 29

    أقف الوقوف التام عند إشارة قف 29

    أتجاوز االشاره الصفراء 28

    أتأكد من عمل المصابيح األمامية و الخلفيةللمركبة قبل قيادتها . 99

    أترك أطفالي داخل المركبة بمفردهم والمحرك يعمل. 91

    جود األطفال في و أتأكد من قفل أبواب المركبةو نوافذها 91
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    أسمح للركاب بالوقوف في المركبة في أثناء سيرها. 91

    أتأكد من عمل عداد السرعة عند السياقة. 91

    أتجاوز في األماكن التي يمنع فيها التجاوز.  92

    أحرص على تبديل إطارات سيارتي كل سنتين. 99

    أضع أطفالي في المقاعد الخلفية لحمايتهم . 92

    أستخدم المصابيح األمامية في األجواء الضبابية. 99

    أستخدم  الفرامل أثناء عبور المياه. 99

    عند مشاهدة مركبات الطوارئ خلفي. أقود بالمركبة بسرعة 98

    عند خلو الطريق أتجاوز اإلشارة المرورية الحمراء. 29

 

 قيادة المركبة :  ثانياً : المهارات العملية التي أمتلكها عند

 حددي درجة اتقانك للمهارات العملية التالية: -

 درجة قليلة درجة متوسط درجة كبيرة المهارة

التصرف في موقع 

 الحادث

   

استخدام النقالة في نقل 

 المصاب

   

    استخدام طفاية الحريق

    تحديد مسافة األمان

استخدام حزام األمان 

 بشكل آمن 

   

    فحص اإلطار

    تبديل وتركيب اإلطار

    فحص مبرد السيارة

    فحص مستوى الزيت

   فحص األجهزة 
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 االلكترونية 

    فحص البطارية

 

 

 انتهت أسئلة االستبيان

 شاكرين لك حسن تعاونك
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 ( 1ملحق ) 

  المروريةمواقف ال

رض لحادث و نتج عنه احتراق في الحيل تع السكنيةالمناطق  إحدىفي خالد يقود سيارته كان بينما  -0

و أخذ يطفئ الحريق  المنطقةالمركبة ، فخرج أحد سكان يدعى أحمد مصحوب بخروج زيوت  المركبة

 الرش بالماء ... مستخدما

 ؟ رأيكما رأيك في تصرف أحمد ؟ وضحي  -

 مكان احمد كيف تتصرفين ؟ لو كنت -

 

بعد اجتياز دوار الموالح تفاجات خميس لالحذيه ولح و متجهه إلى المن الموا قادمةتقود مركبه مروه  2-

 بمنعطف ، فضغطت على المكابح بشدة.

 الشديد للكابح؟ نتيجة الضغط المفاجئ و  لمروةدث ماذا تتوقعي أن يح -

 برأيك ما هو التصرف السليم؟ -

 

معه متحركا من مسقط ، و في  أهلهفي نزوى ، و اصطحب  األسبوع إجازةقرر سالم أن يقضى  -3

أخذ عاليه ، فتوقف على جانب الطريق و حرارةدرجة  إلىالحظ مؤشر الحرارة يشير  الطريق

  للسيارةمباشرة في خزان الماء  أفرغهاقارورة ماء الشرب و 

 ما التصرف الخاطئ الذي تصرفه سالم ؟ و ماذا ينتج عنه ؟ -

 ما هو التصرف الصحيح ؟  -

 

 

بخالد و  فإذاعدد من الجمال تدخل الشارع ، خرج خالد و رفاقه لرحله ، و في منتصف الطريق اذا ب -4

 مستخدمين صوت ....... ،  بالسيارةرفاقه يطاردون الجمال 

 بتصرف خالد و رفاقه ؟ اذكري السبب؟ رأيكما  -

 مكانهم كيف تتصرفين ؟ لو كنت -

             

دون  استمرت في استخدامها سيارتها بشكل بسيط ، و إطارات دىإحالحظت ريم تسرب الهواء من  -1

 ؟اإلطارمعالجة 

 مكانها كيف تتصرفين ؟ لماذا ؟ لو كنت -
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 (1ملحق )

  البرنامج التدريبي: 

 

 يركز البرنامج التدريبي على عدد من المجاالت المرورية والمتمثلة في: 

الطريق والبيئة المحيطة به، وفي ضوء هذه المجاالت تم توزيع موضوعات  –المركبة  –سالمة األفراد  – 

ن حسب طبيعة الموضوع وتم يج على تسع جلسات تدريبية تتراوح مدة الجلسة الواحدة بين ساعة إلى ساعتالبرنام

 :كالتالي وهي موضوعات البرنامج لتدريب علىتحديد خمسة أيام ل

 
 محتوى البرنامج التدريبي( 7جدول )

 

مكان  الموضوع

 االنعقاد

مدة   تاريخ االنعقاد

 التنفيذ

 مالحظات عدد الحضور مستهدفةالفئة ال الفئة المنفذة

الطرق الصحيحة لنقل المصاب 

 والتعامل مع الحاالت الطارئة

 المدرسة
 األحد

1 /1 /1911  

 معلمات 8 معلمات المدرسة وحدة اإلسعاف ساعة

 

 مخاطر السرعة 

) مسافة التتابع ومسافة األمان 

 والتجاوز الخاطئ (

 اإلثنين المدرسة 

2 /1 /1911 

 

مة معهد السال ساعة

 المرورية 

 معلمات 8 معلمات المدرسة

معهد  اإلطارات وكيفية استخدامها  

السالمة 

 المرورية

 الثالثاء

9 /1  /1911 

معهد السالمة  ساعة

 المرورية 

 معلمات 8 معلمات المدرسة

 –الفحص الشامل للمركبة ) ماء المبرد 

األجهزة  –السيور  –الزيوت 

 –ارات اإلط –اإللكترونية " المؤشرات 

 معدات السالمة بالمركبة ( –الفرامل 

 

معهد 

السالمة 

 المرورية

معهد السالمة  ساعة

 المرورية

 معلمات 8 معلمات المدرسة

 

 مسببات حدوث الحرائق 

 وكيفية إطفاء حريق المركبات 

 

  المدرسة

 األربعاء

2  /1  /1911 

 

 

 ساعة

 

مركز الدفاع 

 المدني

 معلمات 8 معلمات المدرسة

 

 

 تقييم وختام البرنامج

 

 

 المدرسة

 

 ساعة
فريق تمام  

 بالمدرسة 

 معلمات 8 معلمات المدرسة



41 

 

  (4)ملحق 
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