
التربية المرورية في المناهج التعليمية 

ودورها في السالمة المرورية والفردية



 مرحلتها تتطلب النهضة احلضارية اليت تعيشها اململكة العربية السعودية يف
احلديث احلالية توافقا عاما يف مجيع تفاصيل البنية النهضوية، من هنا كان

صواب عن اجلانب الرتبوي فيما خيص التوعية املروية حمل اهتمام وضرورة و 
الطالبات حيث تلعب املناهج التعليمية دورا كبريا يف تزويد الطالب و . ودقة

من هنا تربز أمهية إدراج مادة دراسية ضمن. يف وقت مبكر بقواعد املرور
ة والثانوية من الربامج التعليمية للمراحل الدراسية املختلفة االبتدائية واملتوسط

ُسّواق "أجل غرس وترسيخ ثقافة السياقة لدى الطالب والطالبات ابعتبارهم 
"الغد

مقدمة



دور املؤسسات التعليمية يف الرتبية املرورية
 لوعي تسهم املؤسسات التعليمية مبراحلها املختلفة بدور أساسي يف إكساب ا

سائل املروري للمتعلمني وتنمية مهاراهتم حنو السلوك الصحيح مبا متلكه من و 
ية مجيع وتقنيات يف عملييت التعلم والتعليم ، ويقصد ابملؤسسات التعليم

رد ومعارفه املؤسسات التعليمية احلكومية أو اخلاصة اليت تسهم يف تنمية علوم الف
ات طوال حياته األوىل، واليت تبدأ بدور رايض األطفال مث املدرسة مث اجلامع

.واملعاهد العلمية واملهنية بكل أنواعها
 تسهم إسهاًما تؤثر املدرسة واجلامعة أتثريًا إجيابًيا يف طموح األفراد وتطلعاهتم ، و 

ن األدوار اليت كبريًا يف حتديد النماذج اليت يقتدي هبا املتعلمون ، وهناك العديد م
علم وذلك ميكن للمؤسسات التعليمية ممارستها لالرتقاء ابلسلوك املروري لدى املت
خر يف بدًءا من تعريفه ابلسلوك املروري وجدواه للحفاظ على النفس وعلى اآل

.اجملتمع ، وانتهاء ابلقيام ابلدراسات العلمية لالرتقاء ابلسلوك املروري



الرتبية املرورية

القيم هنج تربوي لتكوين الوعي املروري من خالل تزويد الفرد ابملعارف، و 
 واألنظمة واالجتاهات واملهارات اليت تنظم سلوكه ومتكنه من التقيد ابلقوانني
.والتقاليد مبا يساهم يف محاية نفسه واالخرين من األخطار



الثقافة املرورية
ية جمموعة القيم والعادات السلوكية اخلاصة بقواعد السالمة املرور 

تتمثل هذه و . اليت يكتسبها الفرد من خالل عملية تربوية وتعليمية
: القيم يف كل من

ق، ، قيمة التقيد بقواعد السري على الطر اآلمانقيمة وضع حزام 
رات قيمة عدم جتاوز السرعة احملددة، عدم القيام ابلتجاوزات واملناو 
ات اخلطرية، قيمة احرتام إشارات املرور، وقيمة امتالك علبة إسعاف

.أولية



ماذا نتعلم في التربية المرورية؟

ل مع وحركية للتعاميتعلم فيها التلميذ مهارات عقلية واجتماعية : املهارات
.مبسؤوليةاملشكالت املرورية 

.لمرورفيها الطالب مفاهيم عامة حول املبادئ والقوانني العامة ليتعلم : املعارف
املسؤولة يتم فيها غرس القيم املثلى والتصرفات الصحيحة و : املواقف والقيم

.خالل املواقف املتعلقة ابحلوادث املرورية وكذا االسعافات األولية



حقيق املوضوعات اليت ميكن أن تدرس يف املناهج التعليمية لت
: أهداف السالمة املرورية هي

 .تدريبات لتنمية األدراك البصري
 .تدريبات لتنمية االدراك احلسي

 .تدريبات لتنمية القدرة على سرعة رد  الفعل احلركي
 .سرد القصص املرورية اهلادفة

 .أخطار احلوادث
 .قواعد اجتياز الطرق السالكة

 .مبادئ السري يف الليل لراكيب الدراجات
 اخل.. أنواع املخالفات املرورية وأيضا وظيفة شرطي االمن ومهامه وإشارات املرور الالفتة



اخلالصة

رات إن أمهية التحلي ابملسؤولية االجتماعية أثناء السياقة يربز يف كل املؤش
والبياانت الرمسية مما يفرض علينا االعتناء هبذا اجلانب من خالل إدراجه يف

تكوين سائق املنظومة الرتبوية يف أطوارها الثالثة ابملضامني واحملتوى الذي يسمح ب
بعواقب متشبع بثقافة القيادة مع قدرته على التحكم يف مركبته، وكذا درايته

املخالفات القانونية وما ينجر عنها من عقوابت، األمر الذي حيقق لنا تعاوان
سالمة انجحا بني خمتلف وظائف مؤسسات التنشئة االجتماعية املتخصصة يف ال

ت املرورية مثل مدارس تعليم السياقة وشرطة املرور واحلماية املدنية واملؤسسا
.الرتبوية والثقافية والدينية



شكرا لكم 

جميعا


