
المروريةللسالمةالتدريبيالبرنامج

@Qafila_Salamah



ةالمروريللسالمةالسعوديةالجمعية

الرئيسيةاآلهداف

.وتنشيطهتطويرهعلىوالعملالمروريةالسالمةمجالفيالعلميالفكرتنمية▪

.المروريةبالسالمةالمهتمينبينالعلميالتواصلتحقيق▪

.واألهليةالحكوميةالجهاتلجميعالمروريةالسالمةمجالفيالعلميةالمشورةتقديم▪

.المروريةوالسالمةالمرورفيللمعنينوالمهنيالعلمياألداءتطوير▪

لمرورباالمعنيةوالمؤسساتالهيئاتبينالعلميةواألفكارالعلمياإلنتاجتبادلتيسير▪

.المملكةوخارجداخلالمروريةوالسالمة



الطرقهندسة

التوعية

والتعليم

المروريالضبط

والطوارئاإلسعاف

الشرقيةبالمنطقةالمروريةالسالمةلجنة



البرامجمنحزمة

ةوالتدريبيالتوعوية

المملكةتجوب



والتثقيفالتوعيةبرامجلقيادةالمروريةللسالمةأنديةتأسيس❑

يقالطروحقالمركبةاستخداموأخالقياتبقواعدالجامعاتفيالشبابتعريف❑

.بالمملكةللحوادثالرئيسيةواألسباباألمانحزامبأهميةالتوعية❑

.والتثقيفالتوعيةلنشروتأهيلهمالمروريةللسالمةمدربينتدريب❑

:المروريةالسالمةقافلةلمبادرةالرئيسيةاألهداف



والدوافعاألسباب



٢٥ اليوميالوفياتمعدل

وفاةحالة٩٠٠٠ +سنويا

إعاقةحالة٣٠٠٠ +سنويا

مستشفىكلفيمشغول٪٣٠

ار٢٧ ملي 

ر
 
سائ

 
وي ةمادي ةخ

 
سن



٣٦-١٦البالغينلوفاةسببأكبر•

العالميةالصحةمنظمة

العالمطرقأخطرمنالسعودية•



10

Occupational Safety and
Health Administration

OSHA  منظمة

البشريالسلوك



شيوعاوأكثرهاالمخالفاتأخطر

السرعة

الخاطئالتجاوز

الجوالاستخدام

االشارةعندالوقوفعدم



مناقشة

الممكنةالحلول
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قوانين تعليمات

انظمة
توجيهات

ثقافةوأخالقياتقيم

التحول
مسئولية

مبادرات

ومهاراتمفاهيم

المروريةالسالمة

الحاليالوضع المنشودالهدف
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مفاهيم. المروريةللسالمةأخالقيةوقيمتربوية1

مهارات. الطريقمرتاديوسالمةالوقائيةالسياقةوقواعد2

البرنامجمحتويات
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Unsafe Conditions

Unsafe Acts

خاطئةسلوكيات

85-90%

Occupational Safety and
Health Administration



تعاريف

ومفاهيممفردات

للمناقشة

Paradigm

ذهنينموذج

Behavior

سلوك

Ethics

آخالقيات

Attitude

ذهنيموقف

Habits

العادات

Values

القيم

19



:ذهنيموقف
(للذهنالمزاجيةالحالة)ماأمرتجاهالمشاعرأوالذهنيةالحالة

رنانظوجهةمنمناسبانراهالذيبالشكلالتصرفنحوتوجهنامرئيةغيرودوافعداخليةمحركات :القيم

 :العادات
تلقائياتحدثماغالباالتيالسلوكياتمنمكتسبنمط

باألخالقأيضاوتعرف .معينظرففيصوابهووماخطأهوماتقررالتيالتصرفقواعد :اخالقيات

 :ذهنينموذج
الذهنيةالخريطةأو،حولنامنالعالمونفسر،ونفهم،بهانرىالتيالطريقة

لمحفزأو،للمحيطأو،مالفعلالفرداستجابة :سلوك
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Paradigm

ذهنينموذج

Behavior

سلوك

Ethics

آخالقيات

Attitude

ذهنيموقف

Habits

العادات

Values

القيم



السلوك

العادات

ذهنيموقف

ذهنينموذج

القيم
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Paradigm Behavior Attitude Habits Values

ذهنينموذج السلوك ذهنيموقف العادات القيم

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

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

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

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

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



Even t s
حدث ل را ي ث م ل ا

ت ا ي ك و ل س

تعرف:األولىالمرحلة

تحليل:الثانيةالمرحلة

مقارنة:الثالثةالمرحلة

اختيار:الرابعةالمرحلة

 :الفعلوردالمثيرالحدثبيناألربعالمراحل
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Even t s
حدث ل را ي ث م ل ا

االنضباط

التسامح

االحترام

المصداقية

الصبر

ت ا ي ك و ل س

23

المسئولية
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 :وعيبدون+مهارةبدون+الجهل
التعلممرحلة

 :يسمىمهارةبدونالوعي
التدريب

:يسمىالوعي+مهارة
واالصرارالمثابرة

 :تسمىوعيبدونمهارة
االتقان

قبل

بعد

التعلمسلم
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اإليجابيإدراك السلبيإدراك

---------------------------------------------------  :واإليجابيالسلبيبينالفرق



القيملبرنامجالتطبيقيالجزء

(Practical)
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اإلنضباط



مقاومةأوتحـبلمأمفعلهأحببتسواءتفعلهأنينبغيأنكتعلممافعلعلىالقدرة

أوصعبهوماعملمنبدلاًسريعأوسهلأوممتعهوماعملفيالفطريةالرغبة

.أطوللوقتيحتاجأوضروري

اإلنضباط
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:النضباطبقيمةالمرتبطةالصفات

الذاتيالنضباط

-الرادة العزيمة

الشاقالعمل

الستمرارية

–التنفيذ التسويفعكس

النتظام

الطاعة
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الصورةمناقشة

31



ذاتيتقييم

32

http://www,google.com/


التسامح
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أوحوالاألكلفيطريقتكفرضيمكنكلأنهحقيقةتقبلحولمعانيهاتدورالسماحةأوالتسامح

الظروف

الموافقةيعنيالالتقبلأوالقبول

:متسامحينالغير

....أخرىمنطقةمن–مختلفلونهم–مختلفدينهم–أجانب(مختلفونألنهماآلخرينعلىيعتدون

عنهممختلفونألنهماآلخرينأخطاءيتقبلونال

أقليةأنهمأومنهمأقلاآلخرينبأنيشعرون

التسامح
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التغاضي

القبول

المسامحة

اإليثار

السماحة

الحلم

الذهنيالنفتاح

الصدررحابة

األفقسعة

التنازل

التسامحبقيمةالمرتبطةالصفات
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المثلثمعنىمناقشة

فيديومقطع
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 :التوجيههذاوتطبيقتبنيعلىالقدرةمتطلباتماهي

ةتلقائيونتيجةربانيتوجيه :اآليةمعوقفة



ذاتيتقييم
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http://www,google.com/


اإلحترام

39



:االحترام

يتعاملوأحولهشيءكلتجاهعنهويعبر،اإلنسانبهايتميزالتيالحميدةالقيمأحدهو

وإحساس،مالشخصأومالشيءأومالقيمةتقديرفهو .والتزاموعنايةتقديربكلمعه

يةالشخصنوعيةمظاهرمنلمظهرأو،أوالقدرة،الشخصيةلنوعيةأو،وتميزهبقيمته

.والقدرة

اإلحترام
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بالحترامالمرتبطةالصفات

التواضع

الودية

اللقاءوحسنالضيافة

اللطف

والرقةالرحمة

العتبار

المراعاة

الكرامة

الخلقوحسناألدب

والمالطفةالمجاملة

اللباقة
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الصورة؟فيالخاطئةالتصرفاتعددكم

42
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. . تقبلعدم.

تعايش

أنتحبكماالناسعامل

يعاملوك

يحبونكماالناسعامل

(واحدمكانفييعيشونبعضهمعنمختلفينأفرادتمثلاآلشكال)

اآلخرينمعالحمراءالدائرةشخصيةوتعاملتقبلمستوياتيظهرالشكل
44

األشكال؟هذهتعنيماذا



؟والحترامالتسامحبينالفرقهوما
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ذاتيتقييم

46

ذاتياختبار

http://www,google.com/
http://www,google.com/


المصداقية

47



محيطةالالظروفعنالنظربغضالمعلنةلقيمناأفعالنامطابقةهي :المصداقية

عنالتنازلإغراءومقاومةالصحيحةاألشياءبعملاللتزامهي :المصداقية

ومعتقداتناقيمنا

المصداقية
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بالمصداقيةالمرتبطةالصفات

الصدق

األمانة–النزاهة

الموثوقية

المهنيةالمصداقية

األخالقيةالمصداقية

القيمأوالمبادئعلىالثبات–بالثقةالجدارة

الدقة

اإلنصاف

العتمادية

49
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ذاتيتقييم

http://www,google.com/


الصبر

51



الثباتمع،واأللم،والمشقة،والتأخير،والمشاكل،واالنزعاج،االستفزازتحمل:الصبر

غضبأوانزعاجأو،لألعصابفقدانأو،شكوىدونمنوالهدوء

الخطأعللفالخارجيةوالمسبباتوالتحدياتالداخليةوالمحفزاتالرغباتعلىالسيطرةيعني

الصبر
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بالصبرالمرتبطةالصفات

والعزيمةالتصميم

الجأشرباطة

التحمل

والستمراريةالثبات

النفسضبط

بالنفسالتحكم

التحملعلىالقدرة

اإلرادةقوة

لهدوءا

فيديوتشغيل

53



ذاتيتقييم

54

http://www,google.com/


الثانيالجزء

المروريةالسالمةأهمية

الحوادثأسباب

الوقائيةالسياقةمهارات

55



:-وسلمعليههللاصلى-قوله ،باهللإالقوةوالحولال،هللاعلىتوكلت،هللابسم:فقالبيتهمنالعبدخرجإذا"

وكفيهديقدبرجللناكيف:لآلخرالشيطانويقول،الشيطانعنهويتنحىوُوقيت؛،وُكفيت،هديت:الملكيناديه

."ووقي؟

:نبويهدي

56

:(شرعيةنظرة)المروريةللسالمةالمجتمعحاجة

ًِِتحقيقً      :اإلسالمًِمقاصدًِِمنً إنً  ِضهًِهًِونف سًِِدينِهًِفِيلإلنسانًِوالسالمةًِالستقراِر ،وماِلهًِوِعر 

:هيعليهابالمحافظةالشريعةجاءتالتيالخمسالضرورياتماهي
الدين-العرض-المال-العقل-النفس

 :بالشرعالسالمةعالقةماهي

عليهاالمحافظةالىتوديالسالمةقواعد-

عليهاالمحافظةالىتوديالمرورقوانين-



:المروريةالسالمةفياألسرةدور

دوقواعالمروربأنظمةاللتزامبضرورةوالتوعيةالطريقاستخدامعنداألمنالسلوكمفاهيمزرع

افإنلذلكرالمروبقواعدالتقيدعلىوحثهم،الطرقبمخاطروالصغارالكباروتبصير،المروريةالسالمة

للمحافظةوالبناتالبنينمنالكبارواألبناءواألمهاتاآلباءمناألسرةافرادجميععلىتقعلمسئولية

.وصغاراكباراالعائلةافرادسالمةعلى

57

المعلومةمصدرعنالبحرينفيبحث



الحوادثأسباب
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:السرعة

يهددالذيالشرسوالمهاجمالبشريةاألرواحيجنيالذيالقاتلهي

الطريقمستخدميوكلوالمشاةالسائق

؟السرعةزيادةمعيفرقالوقتمنكم

59



60

السائقتشتت  :بالجوالالنشغال



X1.3

X2.8

X23

 :حادثحصولإمكانية

بريطانيةجامعةأعدتهادراسةعلىبناءالتاليةالحالتفيموضحهوكماالحادثلوقوعالخطرمعامليزداد
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الصورةمناقشة

64



القيادةاثناءالجوالمنللتخلصحلولمناقشة

65



:واإلرهاقالتعب

ريقالطعلىالتركيزدرجةمنسيقللمماالقيادةأثناءبالنعاسالشعورالىيؤديالشديدواإلرهاقالتعبتجاهل

67



:األمانحزامأهمية

الصطدامقوةمنالتخفيف:أول

ببعضبعضهمالمركبةداخلالموجوديناألشخاصاصطداممنع:ثانيا

للمركبةالداخليةباألسطحالصطداميمنع:ثالثا

المركبةخارجاإلنقذافيمنع:رابعا

68



:األمانحزاماستخدامعدمحالفيوالركابالسائقلهايتعرضالتيالخطرةاإلصاباتأنواع

.والجمجمةالرأسإصابات▪

.الوجهإصابات▪

.الصدرإصابات▪

.الفقريوالعمودالرقبةإصابات▪

.المركبةخارجاإلنقذاف▪
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الوقائيةالقيادة

73



الوقائيالسائقمواصفات

74
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الخطروتوقعالشاملةالنظرةسياقةأسلوب

توقع. :الخطر1

رضتتعانيمكنالتيواألخطارالمتغيراتلكلجيدمالحظكن

.الطريقعلىلها

قيم. :الخطر1

رمباشتقييماجراءمنكيتطلب !فجأةالطريقعلىالخطرظهور

.وسريع

أستعد. :الخطرلمواجهة1

بحذرمعهوالتعاملالخطرهذالمواجهةومستعدجاهزكن

76



.اتجاهكتغييرقبلوالمشاةوالهوائيةالناريةالدراجاتلسائقيانتبه

77



:الطريقمرتاديلسالمةمهمةقواعد

78



السائق

79



الليليةالسياقة

القادمةللسياراتاألماميةاألضواءإلىمباشرةتنظرل

اًعليك :أندائما

.الشمسغروبمندقيقة15قبلمركبتكأضواءتستعمل-

.الشمسشروقبعددقيقة15لمدةمركبتكأضواءتستعمل-

:الليلفيالسياقةأثناءللسالمةنصائح

.الراحةمنقسطألخذالطريقبجانبالمركبةأوقف,النعاسأوبالتعبالشعورفيتبدأعندما▪

.الخطيرة"النظرتثبيت"عادةلتتفادىعينيكحركةعلىحافظ▪

.النهارأثناءالسرعةمنأقلبسرعةليالاًقد▪

.القادمةالمرورحركةاألماميةأنوارهاتقابلبحيث,الظالمساعاتخاللرئيسيطريقألياأليسرالجانبعلىمركبتكتوقفل▪
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األطفال

81
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الهوائية /الناريةالدراجات

83



الراكب

84



المشاة

85



المركبةلسالمةمهمةقواعد

86



المركبةلسالمةمهمةقواعدتسعة

الفرامل. 1

مساحات. الزجاج2

الراديتر. ٣

فلتر. الهواء4

تغيير. والفلترالزيت5

صيانة. التكييف6

خراطيم. المحركمبرد7

إطارات. السيارات8

فحص. البطاريةوتنظيف٩

87



عالمات. :السيارةمكابحلخلل7

النسحاب. 1

الضجيج. 2

الهتزاز. ٣.

انخفاض. الدواسة4

اإلضاءة. 5

الحساسية. 6

قساوة. الدواس7

88



اإلطاربياناتتقرأكيف

89



المركبةفيتكونأنيجبالتيالسالمةوسائل

90



السيئةواألحوالواألعطالالحوادثمعالتعاملإجراءات

الحرارةوارتفاعالطاراتتعطلمعالتعاملكيفية-

السيئةاألحوالمعالتعاملكيفية-

سيارةحادثمعالتعاملكيفية-

91



:اإلطاراتأحدفيعطلمعالتعاملكيفية

المكابحتستخدملولكنالوقوددواسةعنتدريجياقدمكارفع▪

بإحكاماليدينبكلتاالقيادةعجلةامسك▪

.اإلطارلتبديلأمكنإنخارجهاوالطريقجانبإلىببطءالسيارةوجه▪

الخطر /الطوارئإشارةشغل▪
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:المحركحرارةارتفاعمعالتعاملكيفية

الهواءمكيفأطفي•

آمنبشكلً الطريقجانبالىاخرج•

المحركواطفئالسيارةأوقف•

الخطر /الطوارئإشارةشغل•

الراديترغطاءتفتحولبحذرالمحركغطاءارفع•

سياراتبميكانيكياتصلتسربأيوجدتإذاالتبريدلسائلتسريبوجودعدممنتحقق•

تامبشكليبردالراديتراوالتبريدنظامدع•

نفسهالراديترأوالخزانالىالنظرخاللمنالتبريدسائلمستوىافحص•

السيارةمالكدليلفيالمبينةالتوجيهاتحسبببطءالراديترالخزانبتعبئةقممنخفضاالسائلمستوىكانإذا•
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السيئةالجويةاألحوالمعالتعاملكيفية

المنخفضةالماميةالمصابيحاستخدم▪

.الصقيعومذيباتاألماميالزجاجماسحتياستخدم▪

.سرعتكمنخفف▪

ضعفالىالتتابعمسافةزد▪

.أمامكالتيالسيارةراقب▪

.التجاوزوتجنبمساركالزم▪

.النعطافاوالمسارلتغييراحتجتإذابتحركاتكاآلخرينالسائقيننبه▪

وأطفئالمرورحركةعنبعيداالطريقخارجسيارتكأوقفبشدةاألحوالساءتإذا▪

رانتظ،الوماضةالطوارئإشارةوشغلالمكابحدواسةعنقدمكوارفعاألماميةالمصابيح

.الجويةاألحوالتتحسنأنإلى
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:سيارةحادثمعالتعاملكيفية

أفضلبأسلوبالوضعمعالتعامللكتتيحهدوئكعلىالمحافظة

.اآلخرينسالمةمنوتأكدوبدنكشخصكتفقد :أول

:التاليةباإلجراءاتالقيامعليك :ثانيا

الحادثموقعتغادرل▪

المخاطرحيثمنالموقعقيم▪

للحركةاعاقةأوخطراتشكلكانتإذاالسيارةحرك▪

الحادثعنابلغ▪

المصابينساعد▪

الطوارئشارةإشغل▪

تحذيرمثلثاستخدم▪
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الحوادثحصولعندخاطئةممارسات

النفعال

التجمهر

التصوير

اإلسعافسيارةإعاقة

السعافبسيارةاللحاق

خاطئةبطريقةأوتحريكهمالمصابيننقل

األوليالسعافأولوياتعناإلنشغال
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الحوادثإصاباتمعالتعامل

الحوادثإصاباتمعللتعاملمهمةعناصر▪

الحوادثإصاباتمعالتعاملأولويات▪

الحوادثإلصاباتاألوليةاإلسعافات▪
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فاصلةعناصر

مصابحياةلنقاذ

(هللاباذن)

معرفة

سرعةمهارة

:المروريةالحوادثإصاباتمعالتعامل

الحوادثإصاباتمعللتعاملمهمةعناصر

نً  م  ي اه او  اأ ح  أ ن م  ي اف ك  ِميعاالن اسً اأ ح  ج 

المناسبةباألولوياتالالزمةاإلجراءاتمعرفة▪

تعلمبالالحادثمكانفياألوليواإلسعافالقلبياإلنعاشتقديممهارة▪

.والتدرب

موتاوحياةفيهللابإذنالفاصلتعدوالمهارةالمعرفةمعالسرعة▪
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:المراجع

المروريةالسالمةومهاراتمفاهيممنظومةكتاب▪

الحبيبعبدالسالمللمهندسالسعوديةبأرامكوD-TRIPبرنامج▪

والسالمةللصحةأوشامنظمة▪

الرشيديبشيرالدكتوراالختيارقوةكتاب▪

السعوديالتأميناحصائيات▪

نجمموقع▪

المثاليالسائقجائزةموقع▪

األمريكيةالقلبلجمعيةالرئويالقلبيواإلنعاشاألوليةاإلسعافاتكتاب▪

اليومجريدة▪

مكةإنفوجرافيك▪

السعوديةإنفوجرافيك▪

▪ http://www.hrdiscussion.com/hr80226.html نتموقع
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