
 غزة -الجامعــة اإلسـالمية 

  عمــادة الدراسـات العليــا
  كليـــة التربيـــــــة  
  قسم المنـاهج وطرق التدريس 
  
  
  

  

فاعلية برنامج بالرسوم املتحركة يف اكتساب مفاهيم 
  السالمة املرورية لدى طلبة املرحلة األساسية بغزة

  
   

  إعداد الباحث 
  خليل مصباح الزيان

  0417/12006     
  إشراف الدكتور                   إشراف الدكتور                                 
  الناقةأحمد صالح               أبو شقير                     سليمان محمد         
  وطرق تدريس  جالمناه المشارك ستاذاأل تكنولوجيا التعليم         و  جالمناهالمشارك في ستاذ األ

  
  
  ت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهجقدم{

   }في الجامعة اإلسالمية بغزة تدريسالوطرق  
  
  

  م 2012/ هـ 1433
  



 أ 
 

  
  

  
  

  ِإْن ُأرِيُد ِإال اإلْصالَح َما اْسَتَطْعتُ {
  َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاهللاِ 

   }َعَلْيِه تـَوَكْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ 

)��� ، 	
� :88( 



 ب 
 

  اإلهــــداء
  

 ������ �	�
�� ��� ���� �� �....  
������ ������ ���� �����  �!"# ��....  

  ....!-ــ�- �&,�ـــ�+ ��ــــــــــــ�* �(�ــــ) �ــ' &ــ�� $
  ...���ًـــــــــــ�ً ��8ـــــــــ!�ً �56ــ) �2�34 &�1ـــ�� $) �' 0! ����ــ� /�.ـ

  
�� '� 9 �:; 2 <,��=...>5� ?�	@� ........ ���A�� <�;  
�� '� �;� B3��< ����& C� D�& �� ?��E�� ....F!���   

  

�"��G;� H� �"IJK <L�
M;� <L
M� ��....  
  

 -E�E3�� N0�O ��....  
  

 <L��K >��� ��P��  -!�5& � !1Q� -EP �  �1& ....  
  

 <R�/!.; ��....  
  

 �"��� ً�3�S ...<1�3�� FG�TK 9��U V�; F!W;  
  

XK�5��  



 ج 
 

  شكر وتقدير
  
  :يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
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ولديه يزداد شكر الشاكرين، الحمد هللا الذي خلق  ،الحمد هللا الذي ينتهي إليه حمد الحامدين
وعلى آله  �والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد  ،مه البيانوعلّ  اإلنسان
  :أما بعد أجمعين وصحبه

على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضل إلى أن وفقني  - عز وجل - اهللا إنني بعد شكر 
  .إلتمام هذا الجهد المتواضع، أسأل اهللا أن ينفع به، ويكون عونًا لي على طاعته

فإنني أجُد ِلزامًا علّي أن "  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: " �وانطالقًا من قول الرسول 
وعمادة الدراسات العليا وكلية التربية  العظيم إلى الجامعة اإلسالمية واالمتنانأقدم الشكر والعرفان 

الذين نهلت  المناهج وطرق التدريسفي قسم  ممثلة بعميدها وعموم القائمين عليها، وٕالى أساتذتي
 وصولي إلى هذا وكان لهم الفضل بعد اهللا في ،وتعلمت واستفدت من خبراتهم ،من علمهم

  .المستوى

وكيل وزارة التربية والتعليم  محمد أبو شقيرلدكتور لشكري وتقديري كما أوجه خالص 
ا بقبول ملتفضله والدكتور صالح الناقة مدرس مناهج وطرق تدريس العلوم بالجامعة اإلسالمية بغزة

 ، اموحسن تعامله امبتواضعه انيأكرم نلذااإلشراف على هذه الرسالة، ورعايتها لها منذ بدايتها، وال
التي كان لها أبلغ األثر في تذليل المصاعب  موتوجيهاته موجهده ملكثير من وقتهبا موٕاسهامه

ا ُذخرًا لإلسالم ما، ويجعلهما، وأن ينفعنا بعلمهم، اسأل اهللا أن يبارك فيهوتخطي العقبات
  .مني كل الشكر والتقدير ماوالمسلمين، فله

لهذه الرسالة الدكتور ، كما يطيـب لي أن أتقـدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة 
وتزويدي لقبولهما مناقشة هذه الرسالة، محمود الرنتيسي /محمد عسقول والدكتور/الدكتوراألستاذ و 

في إثراء هذه الرسالة، أسأل اهللا أن ينعم عليهم  كان لها كبير األثر وتعديالتهما التي بتوجيهاتهما
  .من فضله وأن يجزيهم عني خير الجزاء



 د 
 

الشكر والعرفان إلى السادة المحكمين لما قدموه لي من دعم ومساعدة،  كما أتقدم بوافر
إبراهيم / ، والدكتور فتحية اللولو/ رالدكتو واألستاذ , عزو عفانة /وأخص بالذكر األستاذ الدكتور 

و زمالئي الذين لم يبخلوا علّي  محمد زقوت / دكتور، وال محمود الرنتيسي/ الدكتورو  األسطل
  .وتوجيهاتهم السديدة، فلهم جميعًا مني كل الشكر والتقديربعلمهم ووقتهم 

للبنات  لتعاونها البّناء مع ) أ ( آمال جبريل مديرة مدرسة اللد االبتدائية / كما أشكر األستاذة
لتفضله بمراجعة هذه   نهاد أبو اللبن/ الدراسة، والشكر موصول لألستاذالباحث في تطبيق أدوات 

لنا في ترجمة ملخص الدراسة إلى اللغة  لمساعدته  محمد أبو شعبان/  ندسالمهالرسالة لغويًا و 
  .االنجليزية

كما وال يسعني إال أن أشكر أفراد أسرتي وأصدقائي الذين ساندوني وشاركوني رحلة هذا 
/ البحث بالدعاء وأخص بالذكر هنا والدي العزيز، وٕاخوتي وأخواتي وزوجتي، وأصدقائي األستاذ

الذين لم يبخلوا علّي في يوم من األيام بأي شكل من أشكال محمد الديب / واألستاذ ،محمد العريان
  .الدعم المعنوي

وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من لم يذكر اسمه صراحة ممن كانوا جنودًا مجهولين 
ع إليها، في إيصال هذه الدراسة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة، لعلها تكون مفيدة لمن يرج

  .فلهم مني عظيم الشكر واالمتنان

أسأل اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة، فما كان من توفيق فمن اهللا، وما 
  .كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان
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  ملخص الدراسة
رسوم المتحركة في اكتساب مفاهيم الفاعلية برنامج بـدفت الدراســـة إلى التعــرف على ه

، وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية بغزة
  :لتاليا

ة المرحلة مفاهيم السالمة المرورية لدى طلب ساب تكارسوم المتحركة في الفاعلية برنامج ب ما
  ؟ األساسية بغزة

  :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال عن وينبثق
 ما مفاهيم السالمة المرورية الواجب اكتسابها لدى طلبة المرحلة األساسية ؟ .1

فــي اكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة لــدى  الصــورة العامــة لبرنــامج الرســوم المتحركــةمــا  .2
 طلبة المرحة األساسية ؟

فـــي اكتســـاب مفـــاهيم الســـالمة المروريـــة لـــدى طلبـــة  الرســـوم المتحركـــةة برنـــامج مـــا فاعليـــ .3
 المرحة األساسية ؟

أعداد وحدة دراسية  ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة، والتي تمثلت في   
بندًا ) 38(والذي تكّون من  مفاهيم السالمة المرورية، واختبار للصف الخامس األساسي  موازية 

ثم تم عرض األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من سالمتها وصالحيتها , اختباريًا 
  .للتطبيق

بالرسوم المتحركة ،واختار الباحث مجتمع ولغرض هذه الدراسة قام الباحث ببناء برنامج مقترح 
الخامس  الصفمن طالب  ة، واختار الباحث ُشعب الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي

وشعبة من طالبات  طالبًا، ) 30( وعددهم" أ "  شهداء جباليا االبتدائيةبمدرسة ذكور االبتدائي 
واستخدم الباحث وفقًا لطبيعة الدراسة  ،ةً طالب)  30(  "  أ"الصف الخامس بمدرسة اللد االبتدائية 

  :ثالثة مناهج
مفاهيم السالمة المرورية من بحيث قام الباحث بإعداد قائمة   :المنهج الوصفي التحليلي .1

  .خالل إعداد وحدة دراسية موازية
 ) الرسوم المتحركة(المحاكاة حيث قام الباحث ببناء برنامج مقترح بطريقة : المنهج البنائي .2

  .  الموازيةلدروس الوحدة 
اختبار مفاهيم السالمة المرورية قبل حيث قام الباحث بتطبيق : التجريبي شبه المنهج .3

الوحدة الدراسية الموازية ومن ثم تدريس الوحدة على عينة الدراسة وتطبيق  البدء بشرح
 .اختبار مفاهيم السالمة المرورية  

 



 و 
 

  :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على الدرجات أظهرت النتائج .4
الطالبات درجات  متوسط بين ) α) = 05.0 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .1

مفاهيم السالمة المرورية يعزى الستخدام البرنامج  الختبار و البعدي ليفي التطبيقين القب
  .تطبيق البعدياللصالح  المقترح

الطالب في درجات  متوسط بين ) α ) 05.0 =مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .2
مفاهيم السالمة المرورية يعزى الستخدام البرنامج  الختبار و البعدي التطبيقين القبلي

  .تطبيق البعدياللصالح  لمقترحا
الطلبة في درجات  متوسط بين ) α ) 05.0 =مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .3

مفاهيم السالمة المرورية يعزى الستخدام البرنامج  ختبارال و البعدي التطبيقين القبلي
 . تطبيق البعدياللصالح  المقترح

الطلبة درجات  متوسط بين ) α ) 05.0 =وى مست عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال  .4
 ).ذكور، إناث( الجنسمفاهيم السالمة المرورية يعزى لمتغير  ختبارال في التطبيق البعدي

:التالي وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة  

لى التحصيل لما لها من أثر فعال ع يةكثرة استخدام الرسوم المتحركة بفاعلية أثناء العملية التعليم-1
  .الدراسي لدى الطلبة

حفزه تعمل برنامج بالرسوم المتحركة في جميع المناهج على أن تخاطب هذه البرامج الطالب و  -2
 .وتثير لديه الدافعية للتعلم

 .تنظيم ورشات عمل للمعلمين بحيث يتم تدريبهم على إنتاج الرسوم المتحركة -3

راحل التعليمية بحيث تساعد في تدريب المعلمين على تطوير برامج إعداد المعلمين بجميع الم -4
  .استخدام البعد المروري في التدريس

ربط المدرسة بالمجتمع المحلي من خالل تشجيع الزيارات العلمية وخاصة المرتبطة بتدريس  -5
القضايا المرورية،ومنها زيارة بعض مواقع المرور و وزارة النقل والمواصالت حتى تتعمق مفاهيم 

 .سالمة المرورية لدى الطالبال

السعي لرفع مستوى الوعي المروري للتالميذ وقائدي المركبات وتوفير سبل السالمة للتالميذ  -6
 .المشاة وخاصة عند عبور الشوارع الرئيسة أو المزدوجة

ضرورة تكامل مفاهيم السالمة المرورية ضمن جميع المناهج الدراسية ،وتدريب المعلمين  -7
  .تالميذ على المشاركة في المشاريع الخاصة بسالمة الطريقوتشجيع ال
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  الفصل األول
  خلفيـة الدراسـة 

  :مقدمــةال. 1
 ال وجـزءاً  التربويـة التعليميـة، العمليـة أركـان من أساسيا ركنا التعليم وتقنيات التعليمية الوسائل تعد

 األخـذ إلـى العـالم، ى مسـتوىعلـ التعليميـة المؤسسـات دفـع ممـا الشامل، التعليمي النظام من يتجزأ

 نتيجـة اليـوم العـالم يواجههـا التحـديات التـي مواجهـة ثـم أهـدافها لتحقيـق واالتصـال التعلـيم بتقنيـات

 التعليمية الوسائل استخدام أصبح واالتصاالت، لذا المعلومات ثورة على طرأ الذي السريع للتغيير

 الطالب، لدى المتنوعة الخبرة تھيئة في االستفادة منها يمكن التي التدريس ضروريات من ضرورة

  .الحديث العصر تحديات لمواجهة الكفاءة تؤهلهم من عالية درجة على إعدادهم ليتم
 بشـكل تقـدم المعلومـة فهـي الـذاتي، أو الفـردي للتعلم مناسبة تعليمية وسيلة المتعددة الوسائط وتعد

 اً مـردود ،وتحقيـق المعروضـة علميـةال المـادة مـع للتفاعـل فرصـةً  المـتعلم وتمـنح سـلس، منظـومي
 التعليمي المنهج التي يسعى التعليمية األهداف مع يتواكب متقن بشكل إعدادها تم إذا اً جيد اً تعليمي

  .لتحقيقها
قبـل عقـد مـن الزمـان ) 168: 2003( الشـرهان يشـير كمـا المتعـددة الوسـائط برامج إنتاج ظهر لقد

،  CD-ROM ،CD-RAM  ،CDIر فيـه تقنيـة لتعمل على جهاز الحاسب اآللي الذي تتـوف
DVD عنــد وغيرهــا ، ثــم اشــتهرت الوســائط المتعــددة وأصــبحت أكثــر شــيوعا فــي  التســعينات 

 تمكنهـا مواصـفات والتـي لهـا التكلفـة، والقليلـة والسـريعة الـذاكرة القوية اآللي الحاسب أجهزة مجيء

  .المستخدم على خاصة مؤثرات وتحقيق ومعالجتها والصور األصوات عرض من
ومما سبق يتبين دور الوسائط المتعددة كوسائل تعليمية توظف العملية التعليميـة ومـن بـين هـذه 

 المربـي اسـم عليـه أطلـق حيـث فعالـة، اتصـال وسـيلة التلفـاز يعـدالوسائط الحاسوب والتلفاز لذلك 

 الوقت بأن لدراساتا دلت حيث أمامه، األطفال يقضيه الذي الطويل نظرًا للوقت األسرة في الثاني

 يمـد التلفـاز أن إلـى إضـافة بالمدرسة، يقضونه الذي الوقت يفوق التلفاز أمام األطفال يقضيه الذي
 في األسرة ودور المدرسة لعمل تهديداً  يشكل وهذا المدرسة، إلى ذهابهم قبل كثيرة بخبرات األطفال

  .)5   1996 :العبد اهللا، (وتربيته الطفل تنمية
 حـبهم مـن تنبـع والتـي ، بهـم الخاصـة وأنشـطتهم اهتمامـاتهم حيـاتهم مراحـل مختلـف يفـ ولألطفـال

 للتقـدم  نتاجـاً  وكانـت الحاضـر، الوقـت فـي بـرزت التـي االهتمامـات مـنو  . والمـرح للعـب الشـديد

 لهـم يقدمـه ومـا التلفاز، مشاهدة هي ؛ الحالي العصر به  يمر الذي المتسارع والتكنولوجي العلمي

 يفضـلون فاألطفـال .المتحركـة الرسـوم ببـرامج حاليـاً  يعـرف بـات مـا والسـيما ،  خصـهمبـرامج ت مـن



-3 - 
 

 فـي يـرى فالطفـل . وميـولهم اهتمامـاتهم تعكـس والتـي فيهـا، أنفسـهم ويجـدون تتنـاولهم التـي البرامج

 تعلـق سـبب أن فيـه شـك ال وممـا للتخيـل، العنـان وٕاطـالق اللعـب، لحيـاة امتـداداً  المتحركـة الرسـوم

 ، الصـوت بـين يجمـع فهـو متعددة، مزايا من به يتمتع ما إلى يعود ؛ البرامج هذه مثل في لاألطفا
 عـالم في رحلة في المشاهد يأخذ أنه كما المشاهد، انتباه جذب على القدرة وله والحركة، والصورة،

 فيـةوالثقا العلميـة المعـارف لـبعض والمتضـمنة بالمتعـة والمليئـة أحيانـاً  الخياليـة بالمشـاهد خصـب
 واسـعاً  انتشـاراً  انتشـر أنـه نجـد لذا . التلفاز جهاز تشغيل سوى يذكر مجهود أي دون واالجتماعية،

 (عنهـا غنـى ال التـي األساسـية األشـياء مـن منـزل كـلّ  فـي وجـوده وأصبح ، جميعها العالم دول في

  .124 )  :  1993 ،مكي 
 المعلومـات للطفـل تقـدم ألنهـا كوذلـ األطفـال، شخصـية وبنـاء تكـوين فـي تسـهم المتحركـة والرسـوم

 إليهـا يتطلـع التـي كـان األمـاكن فـي أحـداثها تجـري مثيـرة حكايـات أو جذابـة، قصـص شـكل علـى

 اإلنسـان واقـع مـن عناصرها تستمد التي الحية حركتها من المتحركة الرسوم جاذبية وتأتي الطفل،

 .27) : 2003 حنا،(التعبير حرية في تتميز والتي ، والنبات والحيوان

 ألن وذلـك ؛ لألطفـال والسلوكية المعرفية، الجوانب على متعددة تأثيرات المتحركة الرسوم ولبرامج

 مـن المتحركـة الرسـوم أهميـة وتـأتي أساسـي، بشـكل المتحركـة الرسـوم علـى تعتمـد األطفـال بـرامج

 المؤسسـات سـعت فقـد ولـذلك األطفـال، يعشـقه مـا وهـو أساسـي، بشـكل للخيـال مخاطبتهـا خـالل

 مـن عـدد لتحقيـق وذلـك تعليميـة، وسـيلة وجعلهـا المتحركـة الرسـوم ميـزان اسـتثمار إلـى التربويـة

  .) 87 : 2001 فالته،( األهداف التربوية
 جذابـة يجعلهـا كله وهذا وسرعة، بسهولة واالستيعاب للفهم قابلة بأنها المتحركة الرسوم كما تمتاز

 : 2005 ، سـلطان( التعليميـة العمليـة فـي توظيفهـا انيـةإمك وبالتـالي األطفـال، للمتعلمـين ومشوقة
(129 .  
 تسـاعد كمـا فيهـا، المرغـوب القـيم وتكسـبهم لألطفـال، األخالقـي النمو في المتحركة الرسوم وتسهم

 االنفعـالي االسـتقرار تحقيـق علـى أيضـاً  المتحركـة الرسـوم تعمـل أن ويمكـن اللغـوي، النمـو فـي هـم

 االجتماعيـة البيئـة فهـم فـي هـم تسـاعد كمـا والغضـب، والقلـق ،الخـوف مـن وتخليصـهم لألطفـال،

  .)1993: 267 مكي،(واالقتصادية
 تزويـد فـي المتحركـة الرسـوم بـرامج فـي والصـورة والصـوت والحركـة اللـون عناصـر تـّوفر ويسـاعد

 آفـاقهم وتوسـيع وتثقـيفهم األطفـال توعيـة علـى تعمـل كمـا المتعـددة، والمهـارات بالمعـارف األطفـال

 واالقتصادية والدينية االجتماعية للجوانب المتحركة سوم الر برامج تناول خالل من وذلك كرية؛الف

  .)4 : 2006 الشديفات، (وغيرها والصحية
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وانطالقــا ممــا ينــادي بــه علمــاء التربيــة مــن ضــرورة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعلــيم و 
الن استخدام الحاسـوب أصـبح ال غنـى عنـه ضرورة توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية و 

في حيـاة النـاس فقـد ربـط الباحـث فـي دراسـته بـين الرسـوم المتحركـة و مفـاهيم السـالمة المروريـة 
جـاء لما لرسوم المتحركة من دور ايجابي وفاعل فـي النمـو األخالقـي والمعرفـي لـدى األطفـال، و 

الجسـم، والعقـل، والمـال ( ريات الخمـس اإلسالم ليعلي قيمة اإلنسان مناديا بالحفاظ على الضرو 
) وال تقتلــوا الــنفس التــي حــرم اهللا إال بــالحق (وانطالقــا مــن قــول اهللا تعــالى ) ، والــدين ،والعــرض

،فبـذلك يضـمن اإلسـالم للبشـرية األمـن التـام ، وجعـل اإلسـالم  حرمـة دم المسـلم )151:األنعام (
لـه اهللا قيامـا وأمنـا حجـر حجـر ، وكـرم اهللا عند اهللا تعالى أعظم مـن هـدم البيـت الحـرام الـذي جع

واألنعــام المختلفــة ) الســفن(لــه مــا يحملــه فــي البحــر والبــر مــن المراكــب والجــواري  أ اإلنســان وهيــ
ــه، كمــا هــداه إلــى اختــراع الســيارات والمركبــات التــي تــوفر الجهــد والمــال لعبــور محــيط  وذللهــا ل

  . األرض بكل راح ويسر

يادة السليمة الخالية من العيوب المعرفية والتصميمية في ال أن فقدان اإلنسان للقإ
المركبة والطريق جعل تلك النعمة من مهددات الحياة البشرية ، فهي سالح ذو حدين ، حد 
للرفاهية وحد للقتل والدمار وفقدان العائل واألحبة وتيتيم المعولين وتهدد حياة الصغار وتسبب 

  .العاهات الدائمة لمستخدميها 

أصبحت حوادث الطرق ظاهرة عالمية مؤثرة في المجتمعات المتقدمة ومتواترة حتى 
أن حاالت الوفاة واإلصابات الناتجة عن من حوادث الطرق تحتل (التأثير في الدول النامية 

المرتبة الثامنة بين مائة سبب رئيس للوفاة حول العالم ، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة السادسة 
م ،و تزداد على شكل متوالية هندسية لتصبح المسبب الثالث أو الثاني 2020 عالميا في العام

  ). 1999تقرير منظمة الصحة العالمية ، ) .  (من األسباب الرئيسة للوفاة حول العالم 

ولقد أشار التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي ، أن 
عن حوادث الطرق في العالم تأتي من البلدان المنخفضة أو من نسبة الوفيات الناتجة % 85

متوسطة الدخل ، وأن التكلفة االقتصادية للتصادمات على الطرق واإلصابات الناتجة عنها 
مليار دوالر أمريكي سنويا ، نصيب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  518تقدر بحوالي 
لغ يفوق ما تحصل عليه تلك الدول من مليار دوالر أمريكي ، وهو مب 65منها حوالي 

عاما يمثلون أكثر من  44و5مساعدات إنمائية، وأن األشخاص الذين تتراوح عمارهم بين 
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نصف المصابين من جراء حوادث الطرق على مستوى العالم ، علما بأن هذه الشريحة العمرية 
أالف شخص يلقون  3أن  هي الفئة األكثر إنتاجا في المجتمعات المختلفة، وكما يشير التقرير

ألف شخص ،ومن  15حتفهم يوميا بسبب حوادث الطرق ، بينما يصاب بعجز مستديم نحو 
لتصبح حوادث الطرق المسبب رئيس الثالث للوفاة %  60المتوقع أن تزداد هذه األعداد بنسبة 

  )2: 2004البنك الدولي ، –منظمة الصحة العالمية (م 2020في عام 

 المتحدة المملكة في البريطاني النقل أبحاث مختبر أجراها دراسة من اتضح وقد
 األوسط الشرق بلدان  أن من بالرغم أنه الطرق، على المرور سالمة دراسة في المتخصص

 من فقط المائة في 4 وفيها العالم في السيارات عدد من المائة في 2 فقط تمتلك أفريقيا وشمال

 في الطرق على المرور حوادث وفيات مجموع من المائة في 6 تسجل أنها إال العالم، سكان عدد
 والتقارير المنشورة البيانات إلى التحليل هذا في البريطاني النقل أبحاث مختبر استند وقد،  العالم

 الطرق على المرور حوادث عن الناتجة الوفيات أن دراسته في أوضح كما البلدان، تلك من الواردة

 هذه أن حين في األخيرة، العشر السنوات خالل المائة في 20 سبةبن زادت قد األوسط الشرق في

 تقل ال بنسبة واليابان وأستراليا المشتركة األوروبية السوق بلدان في بالفعل انخفضت قد الوفيات

  ) .12م،ص2000مختبر أبحاث النقل البريطاني ،( الفترة لنفس المائة في 10 عن

بين على الطرق في دول متعددة ، فقد اغتنم عدد وٕازاء ازدياد الحوادث والقتلى والمصا
فرصة لطرح أزمة سالمة الطرق وناقش  2004من بلدان العالم فرصة يوم الصحة العالمي 

أفغانستان و جيبوتي وٕايران واألردن ولبنان ومصر (عديد من المتخصصين في هذه البلدان 
وليبيا  لند والمملكة المتحدة والبرازيوفيكتوريا واستراليا والصين والمكسيك وجنوب إفريقيا سكوتال

، أبعاد )سورية واإلمارات العربية المتحدةوباكستان والسعودية والصومال والجمهورية العربية ال
السالمة على  هذه المشكلة لوضع خطة المواجهة ضد حرب الطرق السريعة ،وعدم ترك

ت التي تساهم في حل هذه ترتب على هذه الدراسة مجموعة من التوصياالطريق للمصادفة، و 
ضرورة االهتمام بنشر الوعي المروري بين تالميذ المدارس ،وتضمين المفاهيم : المشكلة منها 

المرورية في جميع مراحل التعليم وفي معظم الكتب الدراسية من مرحلة  رياض األطفال إلى 
الطريق ضئيلة  المرحلة الجامعية وخاصة أن الجهود المبذولة حاليا لتوفير السالمة على

منظمة الصحة العالمية ،يناير . (بالمقارنة مع معاناة اإلنسانية المتعاظمة لحوادث الطرق
  ) .2004منظمة الصحة العالمية ،إبريل ،) (2004،



-6 - 
 

وٕاذا ما نظرنا إلى الواقع الفلسطيني المرير بسبب االحتالل الصهيوني لألرض 
في قطاع غزة بالتحديد، والتي كان  يلفلسطينالفلسطينية والهجمة الشرسة على أبناء الشعب ا
م حيث حصدت هذه الحرب أرواح ما  2008آخرها العدوان على قطاع غزة في نهاية عام 

وآالف اإلصابات وال نغفل عن الحصار الجائر على قطاع غزة بإغالق ًا شهيد 1500يزيد عن 
النارية مثال والتي تم إدخالها  المعابر والذي أوجد بعض الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الدراجات

نفاق بشكل كبير دون رقابة على هذه الدراجات وأصبح اآلالف من الشباب قي قطاع عبر األ
غزة يقودون هذه الدراجات دون أن يحصلوا على رخص قيادة لهذه الدراجات ومع غياب الوعي 

هرة خطيرة على المروري لدى المجتمع فإن الدراجات النارية والمركبات أصبحت تشكل ظا
اإلدارة  –اإلحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية  عدد الوفيات كما تشير المجتمع فقد بلغ

شخصا في حين  123بلغت  2010العامة لشرطة المرور والنجدة أن عدد الوفيات لعام 
مركبة و دراجة نارية في حين أن أهل قطاع غزة يعانون من الفقر والبطالة  2000تضررت 

في حين بلغ مجموع اإلصابات بين  176الحصار  وبلغت عدد اإلصابات الخطيرة  بسبب
إصابة بذلك نكون قد فقدنا نسبة ال بأس بها من الدخل القومي  2100متوسطة وطفيفة 

للمستشفيات لعالج مصابي حوادث الطرق ممن أصيبوا بعاهات مستديمة أو إعاقة جسدية أو 
حصده حوادث المرور في قطاع غزة من أرواح أبنائنا ال يقل دخول للعناية المركزة ، وأن ما ت

ن معظم إن إحصائيات وزارة الداخلية تقول إأهمية عن ما تحصده آلة الحرب الصهيونية ف
ن هذه الفئة يعول إعام ف)25-15(أعمار الوفيات من حوادث المرور في قطاع غزة تتراوح بين 

ة الدراسة من تقرير لوزارة الداخلية واألمن عليها المجتمع كثيرا في بنائه ،وجاءت مشكل
اإلدارة العامة لشرطة المرور والنجدة أن الفئة العمرية المتسببة في حوادث الطرق  - والوطني

أي في بداية الشباب واالندفاع فيقومون بقيادة  اً عام 25المميتة والخطيرة هي أقل من سن 
نية الخطيرة والسياقات الخطيرة في الطريق المركبات بسلوكيات غير مسئولة والقيادة البهلوا

  )2010-وزارة الداخلية واألمن (غلبهم ال يحملون رخص قيادة أوالمخالفة لجميع القوانين وأن 

ومن هذا المنطلق اعتبر الباحث هذه التقرير دعوة للمشاركة في الحد من هذه الظاهرة 
حدهما من الحوادث المرورية إن كال في مجال تخصصه ، وأن األنظمة والقوانين ال تحدان و 

لم يكن هناك وعي تام وٕادراك يصل إلى ضمير اإلنساني فيتحول إلى قيم وسلوكيات وال سيما 
قلة الوعي بالسالمة المرورية من أهم العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية وألن المؤسسة 

مة المرورية ابتداء بالمدرسة التعليمية يقع على عاتقها الدور الرئيس في تنمية الوعي بالسال
مرحلة التي يمكن  من خاللها  تأسيس مجتمع الوانتهاًء بالجامعة وألن المرحلة األساسية  هي 
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يحافظ على القيم وألنها من أهم المراحل التي يجب أن يركز عليها لرفع مستوى إدراكها ووعيها 
    .المروري ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة

  :     الدراسة مشكلة. 2

  بالرسـوم المتحركـة برنـامج اسـتخدام فاعليـة إلى التعرف محاولة في  دراسةال مشكلة تتركز
طلبــة المرحلــة لــدى  مفــاهيم الســالمة المروريــة اكتســاب فــي  مختــارة موضــوعات تــدريس فــي

  . األساسية
  - :ي التال الرئيس السؤال عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تتحددو 

مفـاهيم السـالمة المروريـة لـدى طلبـة المرحلــة  وم المتحركـة فـي اكتســاببرنـامج برسـ فاعليـة مـا
         ؟  األساسية بغزة

  :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال عن وينبثق
 ما مفاهيم السالمة المرورية والواجب اكتسابها لدى طلبة المرحلة األساسية ؟ .1

اب مفــاهيم الســالمة المروريــة لــدى فــي اكتســ الصــورة العامــة لبرنــامج الرســوم المتحركــةمــا  .2
 طلبة المرحة األساسية ؟

فـــي اكتســـاب مفـــاهيم الســـالمة المروريـــة لـــدى طلبـــة  الرســـوم المتحركـــةمـــا فاعليـــة برنـــامج  .3
 المرحة األساسية ؟

  
   - :فروض الدراسة. 3
درجـات  متوسـط بـين ) α ) 0.05 ≤مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـدال  -1

مفــاهيم الســالمة المروريــة يعــزى الســتخدام  الختبــار و البعــدي طبيقــين القبلــيالطالبــات فــي الت
  البرنامج ؟

الطـالب  درجـات  متوسط بين ) α ) 0.05 ≤مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال  -2
  مفاهيم السالمة المرورية ؟ الختبار و البعدي في التطبيقين القبلي

الطلبـة درجـات  متوسـط بـين ) α ) 0.05 ≤مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـدال -3
  ؟لجنسلمفاهيم السالمة المرورية يعزى  ختبارال البعدي التطبيقفي 
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  -:الدراسة أهداف. 4 

  -:تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
مرحلــة مفــاهيم الســالمة المروريــة لــدى طلبــة ال برنــامج بالرســوم المتحركــة فــي اكتســاب بنــاء -1

  .األساسية بغزة
مفـاهيم السـالمة المروريـة لـدى طلبـة  البرنـامج المقتـرح فـي إكسـاب فاعليـة مـدى علـى الوقـوف-2

  .المرحلة األساسية بغزة
  .إعداد قائمة بمفاهيم السالمة المرورية الواجب اكتسابها لدى طلبة المرحلة األساسية-3
  
  :أهمية الدراسة . 5

    -:يد كًال من تكمن أهمية الدراسة كونها تف
تأتي هذه الدراسة نتيجة تزايد الحوادث المرورية في قطاع غزة وبالتحديد في فئة الشباب  -1

وعدم اإللمام بقواعد السالمة المرورية وعدم وجود دراسات سابقة  في هذا الموضوع على حد 
  .علم الباحث تتعلق بالسالمة المرورية

يط وتطوير المناهج بالمرحلة األساسية  ، للحد من تفيد هذه الدراسة القائمين على تخط -2
 . السلوكيات المنافية للسالمة المرورية للحفاظ على األرواح والممتلكات

فاعلية البرنامج المقترح  مدى عن علمي تصور تكوين في الدراسة المقترحة  نتائج تسهم قد -3
  .في إكساب مفاهيم السالمة المرورية

والسالمة التربية  مجال في للباحثين جديدة آفاق فتح في الدراسة هذه تساعد أن المأمول من -4
  .المرورية بالتحديد 
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  :  حدود الدراسة . 6
إلكساب مفاهيم السالمة المرورية الرسوم المتحركة إعداد برنامج ب على الدراسة هذه اقتصرت - 

  لدى طلبة المرحلة األساسية 
  . على تطبيق البرنامج المقترح اقتصرت -2
في مدرسة اللد  ألساسيطلبة الصف الخامس ا من قصدية عينة على الدراسة اقتصرت -3

للذكور في محافظة ) أ(للبنات في محافظة غزة ومدرسة شهداء جباليا االبتدائية ) أ(االبتدائية 
  .شمال غزة

  .م2012 - 2011الدراسي  العام من الثاني الدراسي الفصل بداية في الدراسة هذه تطبيق تم -4
  :مصطلحات الدراسة . 7

  : جرائيا كما يلي إتم تعريف مصطلحات الدراسة 
وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من  -: المقترح  البرنامج -1

بهدف , األهداف و الخبرات و األنشطة و الوسائل و أساليب التدريس و التقويم المتنوعة 
وفق البرنامج بالرسوم المتحركة لدى طلبة المرحلة األساسية إكساب مفاهيم السالمة المرورية 

  .بغزة

ويقصد بها استخدام تقنيات التصوير التي تعتمد " :اإلجرائيتعريف الرسوم المتحركة  -2
على تسجيل اللقطات بشكل منفصل ومتتابع ينتج عنها شريط من الصور يعرف بنظام الحركة 

وقد تم إنتاج مجموعة اشة العرض لإليهام بالحركة المتقطعة تحدث عند المشاهد من خالل ش
  .من األفالم القصيرة والتي تحمل مجموعة من مفاهيم السالمة المرورية

هي مجموعة من التصورات الذهنية لمجموعة من :تعريف السالمة المرورية اإلجرائي-3
وصول إلى بيئة الحقائق المرورية والتي من خالل يتم المحافظة على األرواح والممتلكات وال

مرورية أمنة وقد تم إعداد مجموعة من المفاهيم المرورية التي تم طرحها في البرنامج المقترح 
  .والمناسبة للمرحلة العمرية المطبق عليها البرنامج

  -: العليا األساسية المرحلة -6
شمل وتبدأ هذه المرحلة من مطلع الصف الخامس لتنتهي مع نهاية الصف العاشر األساسي وت

:  1998، خطة المنهاج الفلسطيني األول(سنة  16- 11هذه المرحلة طلبة تتراوح أعمارهم بين 
25(.  
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  اإلطــار النظــري
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  الفصل الثاني
  اإلطــار النظـري

بتعريفـات  ابتـداء ، بالرسـوم المتحركـة يتعلـق مـا أولهـا محـورين،  مـن الفصـل هـذا يتكـون
الوسائط المتعددة وفوائد استخداماتها ومميزاتها في التعليم ودور المـتعلم فـي اسـتخدامها ومـن 

ابيــــات الرســــوم المتحركـــــة اة و أهميتهــــا وٕايجثــــم تعريــــف الرســــوم المتحركــــة وبـــــرامج المحاكــــ
 .وسلبياتها

أما المحور الثاني يبحث في تعريف السالمة المرورية وأهميتها وأهـدافها فـي التعلـيم ومـن ثـم 
 .السالمة المرورية عالميا وٕاقليما ودور بعض مؤسسات المجتمع في تعزيز الوعي المروري

  :الرسوم المتحركة /المحور األول :أوال 
  :الوسائط المتعددة وتعريفاتها .1

 التربويـة التعليميـة، العمليـة أركـان مـن أساسـيا ركنـا التعلـيم وتقنيـات التعليميـة الوسـائل تعـد
 علـى مسـتوى التعليميـة المؤسسـات دفـع ممـا الشـامل، التعليمـي النظـام مـن يتجـزأ ال وجـزءاً 
 التحـديات التـي مواجهـة ثـم أهـدافها لتحقيـق واالتصـال التعلـيم بتقنيـات األخـذ إلـى العـالم،
 واالتصـاالت، لـذا المعلومـات ثـورة علـى طرأ الذي السريع للتغيير نتيجة اليوم العالم يواجهها
 االستفادة منها يمكن التي التدريس ضروريات من ضرورة التعليمية الوسائل استخدام أصبح

 الكفـاءة تـؤهلهم مـن عاليـة درجـة علـى إعدادهم ليتم الطالب، لدى المتنوعة الخبرة في تهيئة
 المسـاعدة فـي كبير بشكل المتعددة الوسائط تسهم، حيث  الحديث العصر تحديات لمواجهة

أداء   ومسـتوى الكفـاءة رفـع إلـى يـؤدي ممـا وعمـق أكبـر، بدقـة المعلومـات توصـيل علـى
  .الطلبة
الوسـائط  أن " : إلـى)23: 2008(والضـامن  اهللا حـرز مـن كـل يشـير السـياق هـذا وفـي

 مصـراعيه علـى مفتـوح واألمـر المدرسـة، فـي التطبيـق مجـاالت فـي احـدود تجـد ال المتعـددة
 التـي البـرامج : الصـف فـي المتعـددة الوسـائط اسـتخدام على األمثلة ومن واالبتكار، لإلبداع

 والنصوص الصور يعرض ما، قصة الحاسوب يسرد عندما األساسية، القراءة للصفوف تعلم
 الصـور ويشـاهد الصـوت التلميـذ فيسـمع مقـروءة،ال الكلمـة علـى مؤشـرا تالصـو  مـع

أصـواتها  مـع النصـوص وصـور القصـة ذهنـه فـي – المتكاملـة العمليـة فتترسـخ والنصـوص،
  " . يالذات التقويم أسئلة إلى باإلضافة
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 :المتعددة الوسائط مفهوم -

 وٕان الـنظم بمـدخل لظهـوره األولـى البـدايات منـذ ارتـبط التعليميـة الوسـائط مفهـوم إن 
 أو مـثال صـوتي تسـجيل شـريط مـع الشـرائح اسـتخدام مجـرد الفتـرة تلـك فـي المقصـود كـان

  .تعليمي فيلم مع الخريطة استخدام
 التـي التربويـة المراجـع بعـض فـي وردت التـي التعريفـات مـن مجموعـة يلـي وفيمـا

 تهـا ومراعا التعريفـات تلـك شـمولية الباحـث راعـى وقـد المتعـددة الوسـائط موضـوع تناولـت
 :المتعددة الوسائط لمفهوم المميزة خصائصلل

 المتعـددة للوسـائط المهمـة التعـاريف بعـض )171:2003( الشـرهان أورد فقـد بدايـةً 
 : يلي ما منها ذكر وقد

  :العابدين زين تعريف
 متعـددة بأشـكال المعلومـات تخـزين يمكنهـا التـي الحاسـب تطبيقـات مـن طائفـة انهـأ

 هـذه وعـرض والمتحركـة السـاكنة والصـور موالرسـو  واألصـوات النصـوص علـى تشـتمل
 .المستخدم فيها يتحكم لمسارات وفقاً  تفاعلية بطريقة المعلومات

   Barron & Orwig :و ورويج  تعريف بارون
والصـوت  المتحركـة والصـورة الثابتـة الصـورة علـى تشـتمل التي الوسائط من مجموعة   

  .اآللي الحاسب تحكم تحت جميعها وتعمل
   pcتعريف مجلة 
متنوعـة  بأشـكال المعلومـات تخـزين يمكنهـا التـي اآللـي الحاسـب تطبيقـات مـن طائفـة

عرضـها  ثـم واألصـوات المتحركـة والرسـوم والمتحركـة السـاكنة والصـور النصـوص تتضـمن
 .وفقا لمسارات المستخدم (Interactive) تفاعلية بطريقة

  
 تزخـر التـي يفـاتالتعر  مـن مجموعـة أوردا فقـد) 263 :2008(أما شيمي وٕاسماعيل 

 الوسـائط لمفهـوم المميـزة الخصـائص التعريفـات هـذه وتظهر المعاصرة، التربوية األدبيات بها
 : هي التعريفات وهذه عناصره، وتحدد المتعددة
  :  T.V Vaughaتعريف 
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 واآلذان العيون إثارة على تعمل المتعددة الوسائط برامج أن) T.V Vaugha(يؤكد 
 مـزيج المتعـددة الوسـائط أن يـرى وهـو العقـول إثـارة إلـى أيضـا عمـلت كمـا األصـابع وأطراف 

 الثابتـة والصـور المتحركـة والرسـوم والموسـيقى واألصوات والرسومات المكتوبة النصوص من
  .أخرى إلكترونية وسيلة أي أو الكمبيوتر طريق عن للمتعلم تقديمها يمكن والمتحركة
  Hillmaaتعريف 

 الـنص، اسـتخدام يتضـمن المتعـددة الوسـائط ولوجيـالتكن تعريًفـا Hillmaaيعـرض  
ويـرى  المعلومـات، لنقـل والفيـديو المتحركـة، والرسـومات الثابتـة، والرسـومات الثابتـة، والصـور

تعريفـات  أن يـرى كمـا وأفـراد، وتطبيقـات، ومحتـوى تكنولوجيـات، تعـد المتعـددة الوسـائل أن
 :هي لهامةا المفاهيم من العديد على تشتمل المتعددة الوسائط

 .التفاعلية    3- المجال      2 -المعلومات 1-
  .المطورين    6 -المحتوى 5-     التطبيق    4-
 .التأليف أدوات     8 -المستخدمين7-
 : بأنها المتعددة الوسائط عرفت فقد )10: 2002(فودة ألفت أما* 
والصـورة  الصـوت نمـابي تجمـع التـي البـرامج فهـي التقنيـة، عناصـر كافـة بـين االنـدماج "

  .التفاعلية البيئة توافر إليها يضاف عالية بجودة والنص والرسم والفيديو
  
 : Multimedia Elements المتعددة الوسائط عناصر -

 يتبـين المتعـددة الوسـائط بتكنولوجيـا المرتبطـة المصادر من عدد على االطالع عند
 :اآلتية سيةاألسا العناصر من يتكون المتعددة الوسائط أن برنامج

 :Texts النصوص المكتوبة * 

 االستفادة وتتم المدمجة، األقراص باستخدام النصوص من هائلة كمية تخزين يمكن
 فـي السـميكة الكتـب عشـرات علـى تسـتحوذ كانـت التـي الموسـوعات لتخـزين التقنيـة مـن هـذه

  .أكثر أو واحد قرص مدمج
 أنه ال وأضافا )2008:269(وٕاسماعيل  شيمي من كل العنصر هذا إلى أشار وقد

منظمـة  فقـرات هيئـة على تظهر مكتوبة، نصوص دون المتعددة للوسائط برنامج تخيل يمكن
بأهـداف  المسـتخدم تعريـف أو الشاشـة علـى الرئيسـة لألجـزاء عنـاوين أو الشاشـة، علـى

 .للمستخدم وتوجيهات إلعطاء إرشادات أو مرقمة، متفردة صياغات في البرنامج



-14 - 
 

 الضغط طريق عن المستخدم من واحدة بحركة المكتوبة النصوص مع التعامل ويتم
 بأحـد الشاشـة لمـس أو المفـاتيح، لوحـة مفـاتيح مـن مفتـاح علـى الضـغط أو مـثالً  علـى الفـأرة
  .الضوئي بالقلم األصابع أو

 فـي الـتحكم المتعـددة الوسـائط عـروض فـي النصـوص وٕاعـداد تصـميم عنـد وينبغـي
 هـذه وتـرتبط الشاشـة، علـى وكثافتهـا وتوزيعهـا، حروفهـا، قاسـاتوم المكتوبة، أحجام الكلمات

  .Screen Design الشاشة تصميم بمتغيرات األمور
عناصر أخرى للوسـائط المتعـددة وهـي ) 324-2002:321(كما أوردت ألفت فودة 

:  
: Graphics  الصور والرسوم -   

الثابتـة  الصـور عمـ التعامل كذلك والخرائط البيانية المخططات عرض إمكانية تشمل
 مـن باسـتقطابها الحاسـب إلـى الصـور إدخـال ويـتم الفوتوغرافيـة، والصور المتحركـة والصـور

 الرسـوم باسـتخدام بـرامج باسـتحداثها ذلـك يـتم أو الضـوئي الماسـح أو مـثال الرقميـة الكـاميرا
 .للرسوم وٕانتاجها عملها طريقة في البرامج هذه وتختلف المختلفة

:Sounds  األصوات -  

الحاسـب،  علـى برنـامج أي إلـى إضـافتها يمكـن رقميـة إشارات إلى األصوات بتحويل
الصـوتية  المـؤثرات إضـافة ويمكـن الحاسـب خـالل مـن الكـريم القـرآن لـتالوة االسـتماع فـيمكن
  .للصور

تتعرف  التي البرامج وهناك آخر، إلى شكل من األصوات بتغيير التحكم يمكن كذلك
  .الطباعة من بدال بالتحدث الحاسب إلى البيانات أو معلوماتال إدخال فيمكن الصوت على

: Motion Picture  - الصور المتحركة  

 تتحرك بسرعة التي القوالب من كبيرة مجموعة من فتتكون القوالب على األفالم تقنية تعتمد
 ثم برامج الرسوم من أي باستخدام القوالب عمل ويمكن بالفعل، بأنها تتحرك اإلنسان لتشعر

  .برنامج فالش البرامج هذه ومن المتحركة الصور إنتاج في تساعد خاصة برامج استخدام
:Video الفيديو -   

 الفترة األخيرة في اعتمدت وقد الزمن من فترة منذ عليها متعارف الرقمية الفيديو تقنية إن
 إشارات من الرقمي الفيديو فيتألف المتعددة، الوسائط برامج ضمن الفيديو لتسجيل كوسيلة
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 في كثيرة تساعد برامج ظهرت الرقمية والكاميرا الفيديو توافر ومع قياسية، من بدال رقمية
  .األفالم تنسيق

:الرسوم ثالثية األبعاد -  
تحـول  بـرامج فهنـاك إليهـا، األبعـاد إضـافة هـو الواقـع مـن قريـب شـكل إلـى الصـور يحـول ما

 اإلضـاءة وتركيـز األلـوان إضـافة مـعو  األبعـاد، ثالثيـة وأشـكال صـور إلـى العاديـة الصـور
 بالواقعيـة تتميـز رائعـة صـورا النـاتج يصـبح األشـكال حـول يـدور الـذي التصـوير وٕامكانيـة
  .والجمال

  .المتعددة الوسائط استخدام فوائد. 2
 وقد أوردت التدريس، بيئة المتعددة الوسائط ابه تثري أن يمكن التي الفوائد من العديد هناك
  : يلي كما الفوائد تلك من مجموعة) 324 :2002( فودة ألفت

  .المعلومات وٕايصال األفكار توضيح على يساعد المختلفة والصور الرسوم عرض -1
  .والنقاش لألسئلة جيدة فرصة يعطي المعروضة المواضيع بين بسهولة التحرك إمكانية -2
 تقريـب فـي اعديسـ غيرهـا أو الخـرائط مـع الفيديو مقاطع مثل المختلفة العروض استخدام -3

  .المعلومة للواقع
 عـن والبعـد االنتباه جذب جانب إلى الفكرة وضوح في يساعد الصوتية المؤثرات إضافة -4

 .العادية العروض يحيط الذي الملل

 جعل مما واالبتكار، العمل في قوة المستخدم تعطي الحاسب ضمن متكاملة عدة توفير - 5
 .للكثيرين مغريا أمرا الحاسب اقتناء 

   التقاط من العادي الشخص مكن الرقمية، التقنية باستخدام الفيديو عروض تحول -6
 اسـتعراض إمكانيـة علـى سـاعد وذلـك لتحريرهـا، الحاسـب علـى تحميلهـا ثـم الرقميـة األفـالم
 لمنتجي إال متوفرة تكن لم إمكانية وهي تعديلها، أو وتخزينها الفيلم عناصر وتحريك المقاطع
 .التلفزيونية أو السينمائية األفالم
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  :المتعددة للوسائط التربوية الفوائد. 3
 دور فعال لهم ليكون للطالب المجال تتيح ألنها فعالة تعليم وسيلة المتعددة الوسائط تعتبر

 وأسـاليب وخيـاراتهم لرغبـاتهم وفقـا الخاصـة ممارسـاتهم التعليميـة وٕاعـداد وضـع فـي وٕايجـابي
 )131 :2004(الـدايل وسـالمة  مـن كـل أورد فقـد ياقالسـ هـذا وفـي يفضـلونها، التـي التعلـيم
  : يلي كما وهي التربوية فوائدها من بعضا

يخـرج  وهـذا متحركـة وصـور حيـة وصـور وحركـة صـور مـن فيهـا لمـا :والتشـويق المتعـة -1
 .الدراسي الروتين من المتعلم

 .والتعليم التعلم عملية تسهل 2-
 .والمتعلم للمعلم والوقت الجهد توفر 3-
 علـى يسـاعد المتعـددة الوسـائط طريـق عـن الـتعلم عمليـة فـي حاسـة مـن أكثـر اشـتراك 4-

  .به واالحتفاظ تثبيت التعلم
لمسـتواه  حقيقيـاً  وتقـديراً  ذاتيـاً  تعزيـزاً  يعطيـه ممـا فوريـة راجعـة تغذيـة على المتعلم حصول 5-
 .بزمالئه مقارنته دون

  : التعليم في المتعددة الوسائط استخدام مميزات. 4
 بـأن الباحـث وجـد المتعـددة، الوسـائط بموضـوع العالقـة ذات التربويـة األدبيـات إلـى بـالرجوع
 التدريسية العملية في المختلفة بأشكالها المتعددة الوسائط توظيف يشجعون عموماً  التربويين

 تلـك أبـرز مـن ولعـل ككـل، التعليميـة البيئـة تخـدم التـي المميـزات مـن العديـد لوجـود نظـرا
 : يلي كما وهي 173) : (2003 الشرهان ذكره ما وأشملها المميزات

 لمصـادر متنوعـة بطرائـق المعلومـات عـرض خـالل مـن وتعزيزهـا التعلـيم عمليـة دعـم 1-
  .المختلفة المعرفة

  .الحاسوب استخدام خالل من التعليم إثراء -2
  ؤثراتوم وأصوات ورسوم صور من تعرضه لما وشيقة ممتعة التعليمية العملية تجعل 3 -
 ).المتعلم( المستخدم انتباه تشد متحركة فيديو وأفالم
 رسومات باستخدام المفاهيم شرح طريق عن ومختصر جذاب بشكل المعلومات تقدم 4-
 .األبعاد ثالثية بيانية
 الوسائل من وأصوات، وأشكال وصور رسوم من تتضمنه بما المتعددة الوسائط تعد 5-
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 الدراسـية المـواد إحـدى تـدريس فـي اسـتخدامها المعلـم يسـتطيع التـي المسـاعدة التعليميـة
 الفصـل اآللـي فـي بالحاسـب المربوطـة العـرض شاشـة باسـتخدام الطـالب علـى وعرضـها
  .الدراسي

  وخبرته العقلية وقدراته تتوافق التي بالسرعة البرنامج لمتابعة الكافي الوقت للمتعلم تهيئ -6
 تصـبح لـذلك ونتيجـة مسـتواه، لمعرفة الراجعة أو تدةالمر  بالتغذية تزوده قد انهأ كما العلمية،

 البرنـامج عـرض إعـادة فرصـة تمنحـه كمـا البرنامج لمستخدم الذاتي للتقويم أداة الوسيلة هذه
  .المتعلم لحاجة وفقا مرة من ألكثر

 باسـتخدام ويحظـى يجـرب بـأن لـه تسـمح عاليـة خصوصـية البرنـامج مسـتخدم تمـنح -7
  البرنامج

  .اآلخرين من الخوف أو حرجبال يشعر أن دون
يصـعب  عمليـات تتضـمن بـرامج اسـتخدام طريـق عـن المحاكـاة أسـلوب للمسـتخدم تهيـئ -8

 معرفة مثل استخدامها لخطورة ابه القيام لتعذر أو الباهظة كلفتها بسبب عمليا إجراؤها
  .وغيرها النووية التفاعالت أو المشعة المواد مكونات

بـين  تجمـع خاصـة تدريبية بيئات من تحتويه لما التدريب في فعال دور المتعددة للوسائط-9
 .اآللي الحاسب جهاز ومميزات التفاعلية

 للمسـتخدم يـئته مختلفـة بلغـات المتعـددة للوسـائط التدريبيـة البـرامج بعـض تتصـف -10
 .تناسبه التي اختيار اللغة

 فـةكا تـوفر قـد المتعـددة الوسـائط برمجيـات أن يظهـر الميـزات هـذه تفحـص ولعـل
 العون يقدم متميزا خصوصيا معلما للطالب توفر نهاكو  عن فضال التعليمية األفالم مميزات
  .موقعه كان أيا فيه التعلم يقرر الذي المكان وفي أراد متى للمتعلم الالزمين والدعم

  المتعددة الوسائط استخدام في المتعلم دور. 5
 إلـى للمعلومـة متلقيـا كونـه ردمجـ مـن المـتعلم تنقـل كونهـا التعليميـة الوسـائط تتميـز
 أشـار وقـد المتعـددة الوسـائط اسـتخدام فـي المـتعلم دور يبـرز السـياق هـذا وفـي باحث عنهـا،

بهـا المـتعلم  يقـوم أدوار ثالثـة فـي يتمثل وهو) 132:2004(كل من الدايل وسالمة  هذا إلى
  : وهي المتعددة الوسائط من لالستفادة الصف حجرة داخل
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  : المشاهد دور -
 الرسـوم طريـق عـن التعليمـي موضـوعه لتقـديم الوسـائط هـذه المعلـم يعـرض حيـث
 المتعلمـين وقـدرات يتناسـب بمـا معـا الجميـع أو الـنص أو الصـورة أو الصـوت المتحركـة أو

  .والتعليم التعلم لعملية المنظم هو هنا المعلم ويكونتهم واحتياجا
 : والمتحكم المتفاعل دور -

 التنقل حرية للمتعلم يترك ثم بإعدادها، هو يقوم أو جاهزة برمجية المعلم يوفر حيث
 دور هـو هنـا المعلـم دور ويكـون ورغبتـه اتجاهاتـه حسـب الثابتـة أو المتحركـة بـين لقطاتهـا

  .المرشد
 للعرض والمكون المنتج دور -

عمل  المتعددة بالوسائط الخاصة التأليف بنظم معرفته خالل من للمتعلم يمكن حيث
  .الموجه دور هو هنا المعلم دور ويكون زمالئه على عرضه يتم وبعدها هب خاص مشروع

  :تعريف الرسوم المتحركة. 6

مما ال شك فيه أن توظيف المستحدثات التكنولوجية التي أفرزها التزاوج الحادث بين 
مجالي تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية أصبح ضرورة ملحة 

لى النظم التعليمية في منطقتنا العربية إحداث نقلة نوعية في األهداف التي تسعى إلى تفرض ع
تحقيقها ليكون التركيز على إكساب المتعلمين مجموعة من مهارات الحياة المعاصرة مثل 
مهارات التعلم الذاتي ومهارات المعلوماتية وما تتضمنه من مهارات التعامل مع المستحدثات 

ومهارات اإلدارة الذاتية للتعلم وغير ذلك من المهارات بدال من التركيز على  التكنولوجية ،
إكساب الطالب المعلومات باعتبارها هدفا رئيسا حيث أن هذه المعلومات تقل قيمتها في عالم 

  .)280:2001النعيمي ،(دائم التغير 

تسجيل  ويقصد بها استخدام تقنيات التصوير التي تعتمد على ":الرسوم المتحركة 
اللقطات بشكل منفصل ومتتابع ينتج عنها شريط من الصور يعرف بنظام الحركة المتقطعة 
تحدث عند المشاهد من خالل شاشة العرض لإليهام بالحركة وهي بذلك تعتمد على تقنية 
من تقنيات اإلنتاج التي تمكن الفنان من التصرف في عمليات التصميم لكل إطار على 

  ) 3: 2006الحكيم، حسن ، وعبد "( حدة 
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من الصور الساكنة ذات التتابع الحركي من  ةمجموع بأنها )25: 1998(فؤاد عرفها 
خالل رسومات مستقلة ،وبعرضها ينتج عنها اإليهام بالحركة ،أو عبارة عن رسومات 

  .متتالية ذات تغيرات طفيفة معدة ومرتبة للتصوير والعرض على الشكل فليم سينمائي  

أنها سلسلة من الرسوم التي تختلف فيما بينها اختالفات ب). 8: 2006( عرفها عزمي
  " دقيقة جدا ، وعند عرضها بسرعة مناسبة تبدو كما لو كانت متحركة بشكل طبيعي 

بأنها  عبارة عن رسومات متتالية ذات تغيرات )." 211: 2001(ويعرفها الحسن  -
  "ائي طفيفة متعددة ومرتبة للتصوير والعرض على شكل سينم

 التي المتحركة، الرسوم من ومسلسالت أفالم على أنها) 8:2000(وتعرفها الجهني 
 ، الملونة الثابتة الرسوم من مجموعة فيها تحرك قصة خالل من األطفال، تخاطب

 ." وتبهره الطفل تجذب التي األخرى، البصرية والمؤثرات بالصوت مصحوبة

عن طريق  تتمإحداث حركة أنها ب) 244-239: 1995(عبد المنعم ، و يعرفها 
عرض سلسلة من اإلطارات المرسومة ،كل إطار منها يمثل لقطة ،وتعرض هذه اللقطات 

إطارا في الثانية وبناء عليه فان دقيقة واحدة من الرسوم المتحركة تحتاج ) 24(بسرعة 
  .لقطة)1440(

حركة منذ ويالحظ من هذه التعريفات أنها توضح األسلوب التقليدي للرسوم المت
ظهورها  في بدايات القرن العشرين ،والتي كانت تعتمد على الرسامين المحترفين الذين 
يرسمون رسوما متعددة ومتتابعة ، ومن ثم تصويرها سينمائيا ثم عرضها بسرعات محددة 

  . لتبدو الرسوم متحركة وكأنها واقعية

ى تكنولوجيا الكمبيوتر أما المفهوم الحديث للرسوم المتحركة والقائم على أساسا عل
كولن " هاوقدراته المتزايدة فيمكن استخالصه من التعريفات التالية للرسوم المتحركة ، فيعرف

H.Collin s.m  )1995 :14 " ( إيحاء بالحركة عن طريق " الرسوم المتحركة بأنها
عرض عدد من الصور ذات االختالف البسيط فيما بينها على شاشة بسرعة معينة مما 

  ".طي إيحاء بالحركة يع
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وفي برامج الوسائط المتعددة يمكن للكمبيوتر أن يقوم بإنتاج الرسوم المتحركة بطريقة 
مشابهة لألسلوب التقليدي ، فيتم أوال رسم شكل أولي وتعديله وتلوينه باستخدام أدوات الرسم 

تحريك  ثم يتم نوم) adobe photo shop(بالكمبيوتر باستخدام برامج رسم متطورة مثل 
الرسومات التي تم رسمها على الكمبيوتر عن طريق برامج الرسوم المتحركة يتم التحكم في 
تحريك الرسوم التي تم إعدادها بسرعة معينة أو نقلها من نقطة إلى اخرى على الشاشة ، 

عبد المنعم "(كما يمكن احداث تغييرات معينة في االشكال المعروضة أثناء حركتها 
،1995 :239-244(.  

ويرى الباحث أنه مع دخول الثورة التكنولوجية الحديثة و دخول علم الحاسوب إلى 
 adobe(عالم الرسوم المتحركة فقد أصبحت التقنيات الحديثة والبرامج المتطورة مثل 

photo shop  ،  Tone boom ،Flash ( أكثر دقة وبراعة في رسم وتصميم وتحريك
وايت دزني (الرسوم الكرتونية والشخصيات الواقعية مثل الرسوم فأصبح هناك ربط كبير بين 

  .حيث تعتبر هذه الرسوم أكثر الرسوم تقدما في العصر الحديث )و سبونش بوب
  : وأشكالها الرسوم المتحركةتاريخ  .7

اإلنسـان  كـان حـين مضـت، قـرن ثالثمائـة إلـى الرسـوم تحريـك محـاوالت أولـى ترجـع
وهـي  والثيـران الخصم، على للهجوم استعدادها عن تعبر أوضاع في الحيوانات يرسم البدائي
 عـن عبـارة فكـان نعرفـه الـذي بـالمفهوم المتحـرك الرسـم بدايـة أمـا جمـاعي، فـرار فـي تجـرى

 Pieter vanلبيترفـــان موشـــنبروك ( دوران حالـــة فـــي هـــواء رســـوم لطـــواحين
Musschenbroek(  أول ضعـر  تـم حيـث بعيـد، حد إلى لزمنه سابًقا م ،وكان1736عام 

 صـنعه فقـد متحركـة رسـوم فـيلم أول أما اعامً  وخمسين مائتي من بأكثر بعدها سينمائي فيلم
 حيـث 1900 عـام وذلـك) Thomas Edison( اديسـون تومـاس لـدى يعمـل مجهـول فنـان
 ناحيـة ومـن . أخـرى إلى لقطة من تكوينها يتغير  سحائب سيجارته تطلق متسول وجه رسم

 تـم متحركـة رسـوم فـيلم كـان ضـوئي صـوت شـريط إليه يضاف سينمائي فيلم أول فإن أخرى
 بـأن القـول يمكـن لذا " إلكتريك جنرال" شركة معمل مهندسو بواسطة 1922 عام في إنتاجه

المدرسـة العربيـة للسـينما .(السـينمائي للفـيلم الحـديث الشـكل أصـل هـو المتحركـة الرسـوم فـيلم
  ).2004والتلفزيون ،
 علـى الرؤيـة بقـاء نظريـة علـى اعتمـادا الحركـة تحليـل فـن هو المتحركة الرسوم وفن

 العلميـة النظريـة نفس وهي . الفعلي الصورة زوال بعد الثانية من 1/10 لمدة العين  شبكية
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 السـينما صـناعة يسـبق التحريـك فـن كـان وٕان السـينمائي، الفـيلم صـناعة عليهـا بنيـت التـي
 يمكـن الـذي البصـري الخـداع أنـواع سـطأب ولعـل... الزمان من قرنين بحوالي التقني بمعناها

 على المرسوم الورقة في تتمثل فعلي وجود لها ليس صورة بوجود اإليهام فكرة لنا يوضح أن
 األفقـي محورهـا علـى الصـورة إدارة تمـت فـإذا قفـص، اآلخـر الوجـه وعلـى طائر أوجهها أحد

 أن فـيمكن عقيـًدات أكثـر مثـاال أخـذنا وٕاذا ، القفـص داخـل للطـائر مركبـة صـورة نـرى فسـوف
 صـفحات علـى بالتتـابع حركـة أي برسـم وذلـك كتـاب أي طـرف علـى متحرًكـا منظـًرا نكـون

 . يتحـرك المرسـوم المنظـر هـذا نـرى أن يمكـن الصـفحات علـى السـريع وبـالمرور الكتـاب،
 مـن أول هـو ديزنـي والـت ولعل السينما، فن بداية مع الراهن بشكلها المتحركة الرسوم بدأت
 صـاحبة أنهـا وبمـا التحديـد وجـه علـى مصـر فـي أمـا.. متكاملـة صناعة إلى فنال ذلك حول

 قـد الفـن هـذا بـأن العلـم عند بالدهشة بونيصا قد الكثيرين فلعل الفن ذلك في األقدم التجربة
 إمكـانيتهم محدوديـة رغـم تمكنـوا واللـذين فرانكـل، إخـوان يـد علـى 1935 منـذ مصـر فـي بـدأ

 أفنـدى مشمش" باسم مصرية كرتونية شخصية وترسيخ األعمال من العديد إنتاج من التقنية
الحيـة  الحركـة دمج مثل للغاية متقدمة تعد التي السينمائية الخدع من العديد نفذوا أنهم كما "

  ).2004المرسم،(مع الرسوم المتحركة 
  :المتحركة الرسوم أشكال -

المدرسة العربية للسينما (ولها يتنا أن يمكن التي والتنويعات األشكال من نهائي ال عدد هناك
:الرسوم المتحركة منها ) 2004والتلفزيون ،  

Animation of objects تحريك األشياء ∗ 

puppet animation تحريك  العرائس ∗ 
collage animation الملصقات المتحركة∗ 

.filmograph فيلموجراف∗ 
.visual squeeze البصري الضغط∗  

.pixilation تحريك النقط∗ 
.Ultraviolet animation التحريك باألشعة فوق البنفسجية∗  

.painted animation التلوين على الفيلم ∗ 
.pinhead shadow animation الرسم بالدابيس ∗ 

.Pastel animation التلوين بالباستيل∗ 
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  :أهمية الرسوم المتحركة . 8

لها تأثير مهم على الجوانب  تعد دراسة الرسوم المتحركة من الدراسات المهمة حيث أن
تباهه وزيادة قدرته المعرفية في زيادة قدرة الطفل على فهم المعلومات المرتبطة بها وٕاثارة ان

  :وتنبثق أهمية الرسوم المتحركة من على المتابعة 

قدرة الدراسات التي تتناول الرسوم كقالب فني مهم، وعالقته بالطفل بشكل : أوال 
  .ضمن الدراسات التي تهتم ببرامج األطفال التلفزيونية  أساسي بل يتم تناوله

في الجوانب التطبيقية للدراسات وتتمثل فيما يلي توجيه مخرجي برامج األطفال :ثانيا
  إلى ضرورة تحقيق التكافل االجتماعي والموضوعي للبرامج 

حيث يتم اختيار الرسوم المتحركة التي تساعد على توضيح الفكرة التي تناولها 
البرنامج ، وتوجيه نظر معدي برامج األطفال إلى ضرورة العداد الكيفي واللغوي للتعليق 

 .على الرسوم المتحركة وضرورة االهتمام بعنصر الزمن وتوضيحه للطفل 

توجيه نظر المشرفين على برامج األطفال إلى أهمية الموضوعات التي تناسب الطفل 
الرسوم المتحركة إلى ضرورة اختيار اللغة  توجيه نظر مخرجي.ومراحل نموه المختلفة 

المناسبة للطفل في مراحل نموه المختلفة وذلك عند القيام بعملية الدوبالج لألفالم األجنبية 
 ) 212: 2001أبو الحسن،.(

 لتخطر تكن جديدة لم عوالم إلى به تنتقل إذ قدراته، وتغذي الطفل، خيال تنمي: ثالثا
 كما الوحوش، ويسامر األحراش ويقتحم الفضاء ويصعد الالجب يتسلق وتجعله ببال، له

  . والسلوك التفكير في متعددة مبتكرة بأساليب تعرفه

 أفالم فبعض التعليمية بالعملية وتسارع منتقاة ثقافية بمعلومات الطفل تزود :رابعا
 معرفة الطفل يعطي الذي األمر معينة، جغرافية بيئات على الضوء تسلط المتحركة الرسوم
 كعمل ـ معقدة علمية قضايا على الضوء يسلط اآلخر والبعض وافية، ومعلومات.. طيبة
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 معارف الطفل يكسب الذي األمر جذاب، سهلٍ  بأسلوب ـ المختلفة اإلنسان جسم أجهزة
  . مبكرة مرحلة في متقدمة

 مما األسري، محيطه في يجدها ال ـ، غالباً  ـ فصيحة عربية لغة للطفل تقدم :خامسا
 للنمو األولى األداة هي اللغة أن وبما اللغة، وتجويد اللسان وتقويم النطق تصحيح له ييسر

 غير مقدراً  إسهاماً  تسهم ـ الجانب هذا من ـ المتحركة الرسوم بأن القول فيمكن المعرفي
  .المعرفي الطفل نمو في مباشر

 غريزة مثل عديدة غرائز ـ له ـ تشبع و النفسية الطفل احتياجات بعض تلبي :سادسا 
 يطمح فتجعله والمسابقة المنافسة وغريزة جديدًا، يوم كل في يستكشف فتجعله االستطالع؛ حب

  .للفوز يسعى و للنجاح
  :برامج المحاكاة الرسوم المتحركة و . 9

إذا كان استخدام الكمبيوتر وبرامجه بالوسائط المختلفة في التعليم يعد من أهم وسائل تفريد 
د بدوره مطلبا أساسيا في تكنولوجيا التعليم لمقابلة الفروق الفردية بين التعليم والذي يع

،لذا فمن الطبيعي أن تطرأ على المناهج الدراسية جمعيها ) 8: 1995الجزار ،(المتعلمين 
دون استثناء تعديالت جوهرية مع انتشار استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية ،لعله من 

مصادر التعليم والمعلومات مثل الكمبيوتر في عرض  المفيد في هذا الشأن أن تعمل
  ).182: 2002محمود ،(المفاهيم واألفكار والحقائق العلمية للمقررات 

تفريد المادة التعليمية بمعنى  تفريد التعليم يقوم أساسا على تفريد المتعلمين و و
حصل اعتبار كل فرد متعلم شخص له كيان مستقل ومختلف عن اآلخرين وينبغي أن ي

على تعليم أو تدريب يتناسب مع إمكاناته أو قدراته الخاصة وليس في ظل مقارنته بغيره 
من نظراته ، باإلضافة إلى اعتبار كل جزئية من المادة التعليمية مهمة في حد ذاتها طالما 

  .وضعت لتحقيق األهداف التعليمية المحددة للمقرر الدراسي

من للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ومن بين توصيات المؤتمر العلمي الثا
" المدرسة اإللكترونية "بالقاهرة تحت عنوان  2001أكتوبر 31-29والمنعقد في الفترة من 

  :يلي  ما
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إعداد نماذج من الدروس االلكترونية سواء كانت مسجلة على أقراص مدمجة أو 
نية يراعي فيها التكامل منقولة على الخط عبر الشبكات كنماذج متكاملة للمدرسة االلكترو 

بينها وبين ما يقدم في المدرسة التقليدية لضمان توظيفها واستخدامها ،ولكي يقتدي بها 
  .المعلمون والخبراء عند تصميم دروسهم على الشبكة وٕانتاجها 

تدريب المعلمين على مهارات استخدام إنتاج نظم الوسائط المتعددة والبرامج التفاعلية 
اللكترونية القائمة على الكمبيوتر وشبكاته بما يتناسب مع احتياجات ومصادر التعلم ا

العملية التعليمية و إعدادهم للدروس وتصميمها على الشبكة ، وتدريبهم على استخدام هذه 
 .المصادر والتكامل مع برامج المدرسة االلكترونية 

ين قبل عرض نماذج متكاملة لبرمجيات دروس المدرسة االلكترونية على المعلم
الخدمة وأثنائها واالستفادة منها في إنتاج دروسهم االلكترونية وتوظيف استخدامها بشكل 

 ).512- 505: 2001المدرسة االلكترونية (متكامل في العملية التعليمية 

وقد أصبح إنتاج الرسوم المتحركة حاليا من خالل استخدام الكمبيوتر والذي أدخلها 
المتحركة تمكننا من عرض الظواهر والمفاهيم  مالرسو  إلى أفاق غير محدودة ، فهذه

المجردة وغير الممكن تصويرها بصريا بشكل يسهل فهمها،مثل محاكاة التصادم ومحاكاة 
االنفجار في المفاعالت النووية ، كما تمكننا أيضا من محاكاة التجارب العلمية بصريا على 

  ) .224- 223: 1995الجزار ،(الشاشة 

 الرسوم المتحركة تستخدم عندما تكون هناك ضرورة للحركة وباإلضافة إلى 
ستمراريتها وينبغي عندئذ أن تتاح الفرصة للمتعلم بالتحكم في إيقاف الحركة واستمرارها ا

وتكرارها وتسريعها ، وأال تختفي الصور بعد ثوان محددة ، بل يجب أن يتحكم المتعلم في 
  ).192: 2003خميس ،( ذلك بالضغط على احد األزرار أو المفاتيح

ومن مميزات استخدام عناصر الوسائط المتعددة في حالة اجتماع بعض العناصر 
  :وحذف البعض اآلخر ،فيما يلي بعض المميزات التي ترتبط باستخدام الحركة 

  .استخدام الرسوم مع الحركة يشد انتباه المتعلمين ويزيد من تخيلهم العلمي 
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يثبت المعلومة أكثر لدى المتعلمين ،كما يمكن ان  استخدام عنصر الحركة يمكن أن
 )175- 170: 1999يونس ،(يسرع عملية تخيل حركة األشياء السريعة جدا 

ومن هنا تأتي أهمية عنصر الحركة والذي يعتبر أساس عمل الرسوم المتحركة في 
فكرة محاكاة ما يحدث في الواقع أو الطبيعة ،وواقع األمر أن فكرة المحاكاة أشمل من  

الرسوم المتحركة فالمحاكاة يمكن ان تتضمن في تطبيقاتها فكرة الرسوم المتحركة ولكن مع 
استخدام بيئة أكثر تعقيدا وتعتمد على استخدام مجموعة كبيرة من األدوات الملحقة بأجهزة 
وبرامج الكمبيوتر كما أن أنتاج برامج المحاكاة يتطلب جهد ضخم من شركات متخصصة 

ال بحيث يتم توزيع هذه البرمجيات واألدوات الملحقة بها بشكل يغطي اإلنفاق في هذا المج
  .على إنتاج هذه البرمجيات

وتلعب برامج المحاكاة الكمبيوترية دورا أساسيا ومهما في تبسيط العلوم المختلفة وقد 
  :يكون استخدام هذه البرامج ضروريا وال غنى عنه في مواقف تعلم كثيرة ومنها 

األدوات أو األجهزة أو الخامات الالزمة لدراسة موضع معين ،خاصة إذا  عدم توفر
  .كان هذا الموضوع معتمدا على النظريات أو القوانين معينة تستلزم أدوات خاصة

معايشة ظروف تجربة عملية قد تصاحبها خطورة أو أضرار  إذا تمت دراستها من 
 .لنووية خالل البيئة الحقيقية لها ،مثل دراسة التفاعالت ا

دراسة ظاهرة علمية تحدث بعيدا عن مدركات الشخص وال يمكن مالحظتها مباشرة 
 .مثل نظام الحركة الشمسية 

التوصل لحل مشكلة معينة من خالل بحث تأثير عدة فروض علمية مقترحة ، وقد ال 
تساعد ظروف البيئة الطبيعية في دراسة تأثير هذه الفروض فيمكن تصميم نموذج لهذه 

 .شكلة يمكن من خالله بحث تأثير هذه الفروضالم
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دراسة مراحل حدوث أو تطور ظاهرة معينة قد تأخذ عند حدوثها في الواقع فترات 
طويلة زمنية ،شهور أو سنوات لذا يمكن اختزال هذا الزمن كثيرا من خالل برنامج يحاكي 

 .هذه الظاهرة

الظاهرة لحظيا مثل ظاهرة دراسة ظاهرة معينة دراسة متأنية بالرغم من حدوث هذه 
  ).82-81: 2004صالح ،(البرق 

  
  :المتحركة الرسوم ايجابيات .10

 هـو ما لكل وتحريك خيال من افيه لما الطفل قلب إلى قريبة المتحركة الرسوم تعتبر
  :مثال له فتقدم .للطفل بالنسبة قيم هو ما كل تقديم خاللها من يمكننا فبهذا...وثابت جامد
 الكـريم القـرآن فـي الحيـوان قصص بتقديم قلبه إلى محببة مبسطة بصورة لدينيةا المفاهيم 1-

 قصـة طريـق عـن وسـلم عليـه اهللا صـلي الرسـول هجـرة أيًضا قدمت وكما المتحركة، بالرسوم
 الديانة في ما أهم وتعليمه الطفل في الدينية القيمة غرس يمكننا فبهذا والعنكبوت الحمامتين

  .الحياة مدى الطفل ينساها ال بصورة
 الحـروف األطفـال نعلـم أن المتحركـة الرسـوم فـيلم خـالل مـن فـيمكن التعليميـة الناحيـة 2-

 وقـد اللغـة، تعلـم علـى الطفـل نسـاعد فبـذلك جمـل فـي اسـتخدامها وكيفيـة واألرقـام األبجديـة
  أي المنظـورة الحركـة مسـتخدمة األفـالم هـذه وقـدمت تحركـةم رسـوم بالفعـل األفـالم قـدمت
 مـن كـل مخاطبـة "Audis Visual"  البصـري السـمعي الفـن استخدام وكذلك للطفل بالنسبة
 ثقافيـة بمعلومـات الطفـل وتـزود، )1982حنفـي ،( بالحركـة وٕابهـاره والبصـر السـمع حاسـة
 الذي األمر معينة، جغرافية بيئات على الضوء تسلط المتحركة الرسوم أفالم فبعض منتقاه،
 قضـايا علـى الضـوء يسـلط اآلخـر والـبعض وافيـة، ومـاتومعل .. طيبـة معرفـة الطفـل يعطي
 الذي األمر ، جذاب، سهل بأسلوب – المختلفة اإلنسان جسم جهزةأ  كعمل – معقدة علمية
 ).47:1995مارديني،( مبكرة مرحلة في متقدمة معارف الطفل يكسب

 قـيم مدرسـةوال األسـرة مـع الطفـل تعلـيم فـي المتحركـة الرسـوم فلـم يسـاهم : الوطنيـة القـيم 3-
 وكيـف الـوطني البطـل فيبـرز..محببـة بصـورة التاريخيـة األفالم يقدم أن فباستطاعته الوطنية

 .والتطور والنمو الحرية أجل ومن بلده أجل من يعيش أن
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 فهـم العالم في والشر الخير قوى توازن تجاه خاصة نظرات ألطفالل والقيم األخالق تعلم 4-
  .دائًما إليه يتوقون الذي باألمن ورالشع ألنفسهم يحققوا لكي يسمعون

 حـب غريـزة :مثـل عديـدة غرائـز – لـه – وتشـبع النفسـية الطفـل احتياجـات بعـض تلبـي 5-
 يطمح فتجعله والمسابقة المنافسة وغريزة جديدا، يوم كل في يستكشف فتجعله ، االستطالع

 .للفوز ويسعي للنجاح
 يشـاهد وهـو ضـحكة تضـاهيها ال لتـيا األطفـال ضحكة ننسي ال فنحن الترفيهي الجانب 6-
 المنشـط وهـو العـالم، بـالد كـل فـي األطفـال لـدي متعـة حـب أ فهـو ..المتحركـة الرسـوم فـيلم

 بنـاء فـي يسـاهم المتحركـة الرسـوم فلـم إن . الطفـل لـدى المـدخرة الشـحنة تفريـغ وهـو لخيالـه،
  )9: 1982حنفي،(طفلنا وترفيه وتعليم
 لـه ييسـر ممـا األسـري، محيطـه فـي يجـدها ال – غالًبـا – فصيحة عربية لغة للطفل تقدم 7-

 المعرفـي للنمو األولي األداة هي اللغة أن وبما اللغة، وتجويد اللسان وتقويم النطق تصحيح
 في مباشر غير مقدًرا إسهاًما تسهم – الجانب هذا من – المتحركة الرسوم بأن القول فيمكن

  .المعرفي الطفل نمو
 ببـال، لـه لتخطـر تكـن لم جديدة عوالم إلى به ينتقل إذ قدراته تغذيو  الطفل، خيال تنمي 8-

 تعرفـه كمـا الوحـوش، ويسـامر األحـراش ويقـتحم الفضـاء ويصـعد الجبـال يتسـلق وتجعلـه
  ).2:2004عثمان،.(والسلوك  التفكير في متعددة مبتكرة بأساليب

  :سلبيات الرسوم المتحركة . 11
ة بعض السلبيات والتي تـأثر علـى الطفـل مـن الناحيـة مما ال يدعو للشك أن للرسوم المتحرك

 ومهاريـــا وتـــأثر علـــى الحيـــاة االجتماعيـــة للطفـــل لـــذلك فقـــد أفـــرد الحـــولينمـــو الطفـــل معرفيـــا 
 بعض السلبيات للرسوم المتحركة وأثرها على الطفل ونمـوه وهـي علـى النحـو) 225:2004(

  :التالي
 أن الطبيعـي فمـن المتحركـة، الرسـوم عـرض وسـيلة هـو التلفـاز أن بمـا : التلفـاز سـلبيات -1

 )4-3:2004عثمان ،(أهمها من والتي سلبياته التلفاز المتحركة الرسوم تشارك
 واألعمـال ألحـداث ا مشـاهدة يفضـل الطفـل يجعـل التلفـاز أن ذلـك : المشـاركة ال التلقـي -أ

  على
 المشـاركة ال األحـداث صـناعة يفضـل الطفـل يجعـل الـذي للكمبيـوتر خالًفـا فيهـا، المشـاركة

  .فقط فيها
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 طالـب يتحـرك أن هـي الطبيعيـة المعرفـة أن ذلـك : الطبيعـي المعرفـي النمـو إعاقـة -ب
  المعرفة

 كمـا حركـة، وال اختيار دون المعرفة يقدم – غالبه في – التلفاز لكن كلها، حواسه مستخدًما
 عند وترقيتها الحواس هذه شحذ على يعمل وال والرؤية، بالسمع الطفل حواس من يكتفي انه

 والعبـارات الكلمـات مـن الفعـال، للسـماع المباشـر السـماع مـن ينتقـل كيـف يعلمه فال الطفل،
 .والخلجات األحاسيس إلى ثم والحركات، اإليماءات إلى
 لشاشـة النظـر واسـتدامة طويلـة لفتـرات الجلـوس ن أ المعلـوم فمـن : بالصـحة اإلضـرار -ت

 .والعينين انالدور  جهاز على أضرارها لها التلفاز
 بـرامج فـي ينغمسـون مـا كثيـًرا األسـرة أفـراد إن : األسـرة أفـراد بـين التفاعـل درجـة تقليص -ث

 مًعا التخاطب عن حتى يتوقفون أنهم لدرجة للتسلية المخصصة التلفزيون
 لألطفال موجهة المتحركة الرسوم كون إن : لإلسالم مخالفة فكرية و عقدية مفاهيم تقديم-2
 مجـرد هـذه أن لـبعض ا يقـول ربمـا أفكـارهم، بـث فـي يسـتخدموها أن الباطـل ةدعـا يمنـع لـم

 يجعلها مما كبير المستمعين على تأثيرها لكن مؤذية، غير تسلية .. طفالألل متحركة رسوم
  .ناجحة إعالمية حملة

 1999) المسيري، (أشار حيث : الغربية الثقافة بمفاهيم للطفل الباطن الشعور إشباع - 3
  :على يشمل متكامال ثقافًيا نسًقا للطفل ينقل الغربية، الحضارة إنتاج إلى أن

 تخـالف وال بريئـة بـدت مهمـا الغـرب فـي المنتجـة المتحركـة الرسـوم إن : الغـرب أفكـار -أ
 تحوي ولكنها بريئة تبدو التي وجيري توم قصص مثل تحيزهم من تخلو ال أنها إال اإلسالم،

 قيم لمنظومة انعكاس وهذا لهما مكان فال والشر الخير أما اء،والغب الذكاء بين صراًعا دائًما
  .الغربية للثقافة كامنة

 فـال الغربيـة، لألفكـار المتحركـة الرسوم ترويج عن تجاوزنا إن إننا : الغربية التربية روح -ب
 والضـحك للمتعـة بنقلهـا تكتفـي ال أنهـا ذلـك الغربيـة ة التربـي لـروح نقلهـا عـن للتجـاوز مجـال
 مـن الزينـة وعـادات وتبـرج، وعـري تفصـيل وطريقة ألوان من اللباس عادات تنقل بل ارةواإلث
 أكـل وطريقـة وزخرفـة وديكـور المعيشـة وعـادات تجميل، ومساحيق عنق، وربطة شعر قصة

 واخـتالط مجاملـة عبـارات مـن التعامـل وعـادات ونزهـة وتسـوق وحـديث ونـوم وثمـل وشـرب،
 الغربي الثقافي النسق مفردات بقية من ذلك ونحو موشتائ وسباب ومخاصمة وقبالت وعناق
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 للتقليـد رهًنـا ويجعلـه سـلًبا الطفـل علـى يـؤثر مجملـه فـي األمـر وهـذا) 1999المسـيري ،(
  .السلوكية األنماط لهذه األعمى

 الموضـوعات المتحركـة الرسـوم فـي تنـاوال الموضـوعات أكثـر مـن إن : والجريمـة العنـف -4
 نجـاح يضـمنان الـذين والتشـويق اإلثـارة عنصـري تـوفر أنهـا ذلـك ،والجريمـة بالعنف المتعلقة
 مشـاهدة أن غيـر عليهـا القـائمين أربـاح يرفـع ثـم ومـن التوزيـع سـوق فـي المتحركـة الرسـوم
 ثم ومن تدريجًيا عليها يعتادون أنهم إال تروعهم، بل فحسب األطفال تشد ال والجريمة العنف

 فـي تبـدأ التـي واتجاهـاتهم نفسـياتهم علـى ذلـك ؤثرويـ وتقليـدها، بهـا االسـتمتاع فـي يأخـذون
 عنـدما علـيهم اسـتحواًذا يـزداد الـذي األمـر الطفولـة، سـن حتـى سـلوكهم فـي بوضـوح الظهـور

 العنف بين ارتباًطا هناك أن عديدة دراسات أكدت وقد والمجتمع، األسرة في نفوذ لهم يصبح
 ظاهرة تفشي من الغربية المجتمعات تهعان ما ذلك على والدليل العدواني والسلوك التلفزيوني

  .)5:2004صادق،(العنف
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  :السالمة المرورية/ المحور الثاني :ثانيا 

ال تقتلوا النفس "النفس البشرية فقال اهللا تعالى حرص اإلسالم كل الحرص على حفظ 
اسي لذلك كان الحرص على العنصر البشري وهو العنصر األس" التي حرم اهللا إال بالحق 

والمهم في توفير البيئة المرورية اآلمنة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بضرورة سالمة 
اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا " الفرد في المجتمع فقال 

ومن أعظم األذى " وشهادة أن محمد رسول اهللا وأدناها إماطة األذى عن طريق المسلمين 
هذا  تا في العصر الحديث هو مخالفة قوانين السير مما يضر باألرواح والممتلكاالذي نراه

قد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم بحديث عظيم يضع قانونا للمرور تنطلق منه كافة 
و ناد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهو ) أعط الطريق حقه(القوانين 

لو أن (المة المرورية أال وهو إصالح الطريق يتحدث عن عنصر مهم من عناصر الس
، لذلك فإن الوعي المروري مهم لتقليل من ) بغلة في بالد العراق تعثرت لسألني اهللا عنها

  .  حجم الخسائر في األرواح والممتلكات

  :تعريف السالمة المرورية. 1

ها الثبيتي وعرفلعيوب واآلفات،بأنها العافية والبراءة من ا):201: 1957(رضا  عرفها
  .لمحافظة على األرواح والممتلكات ا بأنها) 9: 1992(

ويرى  البعض في تعريف السالمة أنها الوقاية والحماية من التخلف عن القيام بما 
،ويرى آخرون على أنها البراءة أو  webster's,1990.1036)(هو واجب أو مطلوب 

البشرية أو أذى وفقدان الممتلكات  ترك كل ما يعتقد أنه سبب يؤدي إلى قتل أو جرح النفس
)(michel,1974.2   هذا يعني أن السالمة ال تقتصر على الوقاية بل تعني التشخيص

،ويرى الباحث أن السالمة ومفهومها الواسع والعالج والوقاية مما يضر باألرواح والممتلكات
وعدم  ال تعني اإلضرار بالنفس فحسب بل حماية النفس ودفع الضرر عن اآلخرين 

  .االعتداء على حقوق اآلخرين
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والسالمة المرورية تعني وقاية اإلنسان لنفسه واآلخرين وحماية الممتلكات العامة 
خطار الناجمة عن الحوادث المرورية ، وهي تكمن في االستخدام السليم الخاصة من األ

وب في للطريق ،أي استخدام البريء من اآلفات والعيوب قدر المستطاع،وقد تكون العي
المركبة أو الطريق ، بينما آفة الطريق السلوك الخاطئ لمستخدم الطريق سواء قائدا للمركبة 
أو ماشيا على األقدام ، والسالمة المرورية تكمن أيضا في التحلي بآداب الطريق والتي هي 

 محصلة لما يمكن أن يبذل من مجهودات في اتجاه التعليم والتربية المرورية ،وما يبذل من(
مجهودات في اتجاه تطبيق النظم واللوائح وما تقوم به وسائل األعالم المختلفة من نشر 

وتعرف السالمة المرورية  )23: 1993السيف ،) (الوعي المروري بين أوساط المجتمع 
أنها مجموعة من البرامج والخطط التي تصمم ضمن نظام مروري معين وتنفذ من " على 

  :اف اآلتية جل تحقيق بعض أو كل األهدأ

  .التقليل من أعداد الحوادث المرورية 

 .التقليل من خطورة حوادث المرور عند وقوعها

  )235: 1999،الغامدي " (التقليل من احتمالية وقوع الحادث المروري 

ويرى البعض أن السالمة المرورية يقصد بها تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق 
ال يخفى أن (مجتمع الطريق حيث يقول )210- 209:  1985،العوجي (أو ما أطلق عليه 

تواجد اإلنسان على الطرقات يضعه مباشرة في احتكاك مع أقرانه اللذين يستعملون الطريق 
ووسائل النقل مما يوجد في الواقع مجتمعا جديدا هو مجتمع الطريق ، مع ما يتضمنه من 

تلف صالحيتها وأناس كثر منهم عناصر مؤلفة له ،وأهمها وسائل نقل سريعة وطرق تخ
المفاخر بسيارته وسرعة تنقله ،قليل منهم المتبصر العاقل ،ومشاة ال حول لهم وال قوة تجاه 
السيارات وأصحابها ،مما يوجب وضع مبادئ سلوكية ترعى التصرف ضمن هذا المجتمع 

وأنظمته مما  بغية تأمين سالمة التواجد فيه ،فمجتمع الطريق هو مجتمع مستحدث له قوانينه
يوجب حتما على كل منتميا إليه أن يكون ملما بها متوافقا معها منصاعا لها حتى تتأمن 

أن السالمة المرورية منظومة ).10: 1997(الصقر ويرى ) .سالمته وسالمة المجتمع
وٕالى حد ما تتفق هذه .تتألف من ثالثة عناصر أساسية هي السائق والمركبة والطريق 
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 1940منذ عام "بقوله ) Michal,1974:10(تصنيف الذي أشار إليه المنظومة مع ال
أصبح الكائن البشري والمكنة والبيئة مفهوما لتقويم أسباب الحوادث والحماية منها ،وهو 

من جامعة كورنل فمفهوم الكائن البشري يشمل  T.P.Wrightالتصنيف الذي توصل إليه 
تخدمي الطرق ،ومفهوم البيئة يشمل الطريق السائق ،وراكبي المركبة،والمشاة أي جميع مس

واخذ الحذر منها وما يحيط به والعوامل الطبيعية المؤثرة والتي يجب الحرص والحيطة 
أن هناك ثالثة عناصر أساسية يجب أخذها في و آخرون ) 83: 1997( عبد العالبينما .

وهي التعليم ، ) Three E"s(االعتبار عند الحديث عن السالمة المرورية أطلق عليها 
والهندسة والقانون ويرى أصحاب االتجاه أن معظم الحوادث المرورية يمكن الحماية والوقاية 

وتدريسهم  أماكن الخطرمنها بتضافر هذه العناصر ، ويتمثل دور التعليم في توعية األفراد 
دور  سبل السالمة المرورية ،و كيف يتعاملون مع المواقف الخطرة في الطريق بأمان ،أما

الهندسة فيتمثل في تصميم وسائل الحماية للمركبة باإلضافة إلى هندسة الطريق وهندسة 
السيارات ،بينما يتمثل دور القانون في وضع القواعد السليمة التي تنظم عملية استخدام 
الطريق ،ووضع القوانين الكفيلة بإلزام السائقين وجميع مستخدمي الطريق إتباع هذه القوانين 

  .امها ،ومراقبة مدى االلتزام بهذه القواعد وتطبيق القوانين الصارمةواحتر 

أن أعطـــــاء تعريفـــــا )475 -463: 1993القاضـــــي وزمالئـــــه ،(وكوجهـــــة نظـــــر يـــــرى 
متكامل لمفهوم السـالمة المروريـة قـد يكـون صـعبا نظـرا لتعقيـد العالقـة بـين العناصـر الثالثـة 

ة مســتوى لمفهــوم الســالمة المروريــة ،بحيــث المكونــة للســالمة المروريــة ،واقترحــوا إضــافة كلمــ
يصبح المفهوم هو مفهوم مستوى السالمة المرورية ،أي يكـون مصـطلحا لـه وحدتـه الخاصـة 
بـــه ،ألنهـــم يعتقـــدون ان مفهـــوم الســـالمة المروريـــة مفهـــوم بـــال وحـــدة، أمـــا مصـــطلح مســـتوى 

ألنمــاط ،ويقولــون الســالمة المروريــة فقــد تكــون وحدتــه أنمــاط مختلفــة ،وأعطــوا أمثلــة لــبعض ا
بــان الدراســات واألبحــاث المرتبطــة بمفهــوم مســتوى الســالمة المروريــة تســعى دومــا إلــى هــدفا 
ساميا وهو تحسين مستوى السالمة المرورية على الطريق ، والـذي قـد يتـرجم إلـى تقليـل عـدد 

كـون الحوادث المرورية ،أو التخفيف حدتها ويقلل احتماليـة وقـوع الحـادث المـروري ،وحينمـا ي
الحــديث عــن الســالمة بجميــع أبعادهــا فــان هــذا مــا يســعى اإلنســان إلــى لتحقيقــه فــي جميــع 
منــاهج حياتــه وهــو يخطــط لــه فــي خطواتــه كلهــا، فبــدون األخــذ بمبــدأ الســالمة لــن تســتطيع 
البشــرية مواصــلة الخطــى فيمــا تقيمــه مــن حضــارات فاألخــذ بمبــادئ الســالمة بجميــع أبعادهــا 

و مـنهج تـركن إليـه البشـرية وتسـير فـي ظاللـه،وٕاذا أخـذت السـالمة أمر تحتمه الضرورة ثـم هـ
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المرورية كبعد هام من أبعاد السـالمة فانهـا تصـير السـالمة المروريـة أكثـر الجوانـب السـالمة 
تغيرا وأكثرها تأثيرا فيما يحيط بها ،ولذا تأتي السـالمة المروريـة كبعـد هـام مـن أبعـاد السـالمة 

ســـيارات مطلبـــا هامـــا وضـــروريا ،وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت هـــدف ،فهـــي تعتبـــر لجميـــع قائـــدي ال
تســعى إلــى تحقيــق الجهــات المســئولة عــن التخطــيط للحركــة المروريــة وعــن تشــغيل الحركــة 

  ).5: 1993العمرو ،(وتنفيذ األنظمة 

  مفهوم تعليم السالمة المرورية . 2  

على  ايجابياكتساب الخبرات المؤثرة ا هو  يعني تعليم السالمة بالمفهوم الشامل 
 W.Wayne(تطور المعارف والعادات والمهارات التي تساعد على التصرف السليم 

worik,1975:2. ( فيما يعني تعليم السالمة المرورية)وهو إدخال مادة )التربية الطرقية
تعليم سالمة المرور ضمن مناهج التعليم العام لنشر المعرفة والوعي المروري من خالل 

التنشئة المرورية  ويقول بعض علماء التربية أن )10:1994سيف وآخرون،ال(قنوات التعليم
وهي تعويد الطفل على إتباع أنظمة المرور وأتباع السالمة المرورية في عمر مبكر 

أن التوعية المرورية أو )221- 203: 1997سعيد والقماس،(ويرى )507: 1997هالل،(
مروري لدى مستخدمي الطريق سواء كان تعليم التربية المرورية يقصد به تعزيز الوعي ال

ذلك عن طريق التعليم المبكر أو عبر المراحل الدراسية المختلفة وقد تكون برامج مصممة 
فيعتقد أن تعليم السالمة المرورية يقصد )518-479: 1993العوفي ،( أما.لهذا الغرض 

بابها وكيفية الوقاية به المعلومات التي تبث للجمهور المستهدف بقصد التوعية بالمشكلة وأس
منها وماهية عالجها ومن الواضح أن تعليم السالمة يتكون من ثالثة أمور 

  ).15: 1992الثبيتي،(

 .المعرفة التي تنشأ عنها الحذر من احتماالت الحوادث ودائرة المشاكل 

 .المواقف التي تمكن الشخص من تقدير قيمة احتمال تغيير للتصرفات

  .مكن الشخص من أداء أي عمل بأمان وتحت مختلف الظروفتطوير المهارات التي ت
ونستطيع القول أن تعليم السالمة المرورية يعني تقديم برامج وأنشطة معدة إعدادًا جيدا 
وفق خطط ورؤى علمية وعملية وتكون موجهة ومقصودة تحت إشراف المدرسة ومن خالل 
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ا ويتم تطبيقه عمليا على الطالب برامجها المدرسية وتكون ضمن منهج علمي معد إعداد علمي
واألنانية وبالتالي  ةوالذي يعمل بدوره على تنمية شخصية متزنة تنبذ التهور والرعونة والالمباال

تحقيق السالمة للفرد مع نفسه واآلخرين ، وتساهم في تكوين عالقات اجتماعية ايجابية مفيدة 
هم في تكوين السلوك الذي يراعي تساعده في حل المشكالت المرورية التي تواجهه،كما تس
  .السالمة المرورية للبيئة والمجتمع ويقلل من مخاطر الطريق

  :أهمية تعليم السالمة المرورية . 3 

تأتي أهمية تعليم السالمة المرورية من منطلق أن تعليم السالمة المرورية تعمل على 
وادث وتساهم في بناء التخفيف من حوادث الطرق والتقليل من المخاطر الناجمة عن الح

يقول . الشخص المنضبط مروريا والعكس في حالة إهمال تعليم السالمة المرورية 
أن الدولة تعاني والمجتمع يعاني من ويالت الحوادث المرورية ،ولعل ) 18: 1997الكريم،(

السبب في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية يعود إلى عوامل مختلفة وان كان نظام المرور 
ارة الطرق والهالل األحمر لهما نصيب فان الجانب األساسي األخر هو التربية المرورية وٕاد

، وهو دور التعليم التوعوي في المرور ،وخاصة توعية الصغار على احترام أنظمة المرور 
ذلك ان تعليم وتعلم سالمة المرور في المدارس " وتدريس ذلك في مادة التربية الوطنية 

ت والكليات والمدارس من المراحل األولى وحتى الثانوية يؤدي إلى نتائج المهنية والجامعا
ايجابية في نقص حوادث الطرق،وفي المقابل فان عدم االهتمام بالتوعية وتعليم سالمة 

  ).305:1993 الحماد ،(المرور يؤدي إلى مزيد من الحوادث والكوارث المرورية 
تي تؤثر على مستوى السالمة المرورية على والن العنصر البشري يعتبر اعقد العناصر ال

الطريق ،والن هذا التعقيد يأتي نتيجة اختالف سلوكيات اإلنسان الذي هو مستخدما للطريق 
، وحيث أن هذه السلوكيات تتأثر بمستوى التعليم لمستخدم الطريق وعمره وحالته 

لمرورية بين أفراد االجتماعية والمعيشية فان التعليم دور هام في دفع عجلة التوعية ا
المجتمع ، فتعليم قواعد المرور للنشء في المراحل الدراسية سيسهم في تعزيز الوعي 

  ).470: 1992القاضي وآخرون،(المروري لدى مستخدمي الطريق 
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  :أهداف تعليم السالمة المرورية . 4
رق إلى أن نتطيستحسن بنا قبل الخوض في الحديث عن أهداف تعليم السالمة المرورية   

ماهية األهداف التربوية وأهميتها في عملية التعلم ، فاألهداف التربوية هي الهواجس التي 

تدور في خلد القائمين على التربية والتعليم حول نتائج التعليم االيجابية التي يرتضيها 

المجتمع ،وهي اآلمال التي يتطلع إليها المجتمع في سلوك أفرداه بعد مرورهم بخبرات 

مراشد واسعة وعريضة لتنمية التدريس وتقويمه ،وهي انعكاس "مية مقصودة وهي تعلي

) . 1987:29الكلزة والمختار ،"(للموقع الفكري ومجموعة من التنظيمات لعملية التدريس 

ويرى الباحث أهمية األهداف التعليمية في تخطيط البرامج الدراسية وتقويمها فان اختيارها 

وال تخضع  لألهواء واآلراء الفردية أنما بالعودة إلى مصادرها ال يتم بطريقة عشوائية 

األساسية والتي هي بمثابة الشروط الواجب توفرها والمعايير التي على ضوئها تقاس أهمية 

، 31: 1979اللقاني ورضوان ،(وقد أوردت بعض المؤلفات . األهداف وٕامكانية تحقيقها 

  :ألهداف التربوية على النحو التالي مصادر اشتقاق ا) 39-38: 1989،والسكران ،

فلسفة المجتمع وأهدافه ،خصائص نمو التالميذ وحاجاتهم ،طبيعة العلم والمادة 

  .،واالتجاهات العالمية ،وطبيعة العصر

وعند الحديث عن تعليم السالمة المرورية وأهدافه البد من النظر إلى طبيعتها والمواضيع 

ا نصيب وافر من تحقيق األهداف التربوية التي تسعى التي تتناولها وينبغي أن يكون له

إلى ) 14: 1993،الشارع آل (المدرسة إلى تحقيقها من خالل برامجها المدرسية وقد أشار 

األهداف التي يحققها تعليم السالمة المرورية في بعض الواليات المتحدة األمريكية بقوله 

قسم التربية بجامعة شومان عام  ويحس واضعو هذا الدليل ويعني الدليل الذي صممه(

م لمساعدة المدرسين في تدريس سالمة المرور لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية 1975

أن تدريس هذا البرنامج في وقت مبكر من عمر التالميذ والطالب وقبل أن يدرسوا مقرر 

ق السريعة كسائقين على الطر  مالقيادة من شأنه أن يعدهم إعدادا جيدا لتحمل مسؤولياته

،وكمشاة ، وركاب ،وراكبي دراجات ،وان المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية تستطيع 

أن تقدم الصغار لنظام المرور وان تعدهم الن يقوموا بدور فعال ال كسائقين فقط بل 
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-507: 1997هالل ،(كمواطنين يساعدون في تخفيف ويالت حوادث الطرق ، ويرى 

ورية للطفل العربي هي عمل متكامل يبدأ منذ الطفولة في المراحل أن التنشئة المر )528

السنين األولى من عمره ، فقد أورد األهداف التعليمية التالية لتعليم السالمة المرورية في 

  :ورياض األطفال المرحلة االبتدائية

السليمة  التعريف بأهمية إتباع قواعد السالمة المرورية مع التركيز على تعويدهم العادات* 
 .في عبور الطريق 

 .تعليم التلميذ وتعويده على الطريقة المثلى للنزول من الحافلة * 

تعليم الطفل معاني  اإلشارات المرورية وألوانها المختلفة واإلشارات األخرى مثل * 
 .ممنوع الوقوف 

 إفهام التالميذ أهمية المحافظة على نظافة الشوارع وخطورة ألقاء المخلفات من* 
 .المركبة أثناء سيرها أو وقوفها

  :أهداف تعليم السالمة المرورية على النحو التالي )12: 1987البستان ، (وأورد 

تقديم الحقائق و المعرفة العلمية للموضوعات والمشاكل التي تتعلق بطرق الوقاية * 
 .من حوادث السيارات وتحقيق السالمة المرورية للمشاة ولركاب السيارة

 .االتجاهات السليمة فيما يتعلق بالسالمة المرورية تكوين * 

 .تعديل السلوك والممارسات إلى سلوك سوي فيما يتعلق بالسالمة المرورية * 

تقويم مدى نجاح مناهج السالمة المرورية من خالل تقدير وقياس ردود الفعل لدى 
 :ة من األفراد مع تزويد األفراد بالمعرفة العلمية لقواعد السالمة المروري

 .خالل المناهج الدراسية التي تؤثر على المراحل التعليمية المختلفة * 
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 .من خالل كافة الوسائل التعليمية المتاحة * 

 . من خالل التشريعات وٕاصدار القوانين * 

  .من خالل الوسائل الوقائية المتعددة* 

من الخطط  ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن التربية المرورية تحتاج إلى مجموعة
والبرامج التعليمية وٕافراد منهج واضح للتربية المرورية في جميع المراحل التعليمية بدأ من 
رياض األطفال وحتى نهاية المرحلة الجامعية تتناسب مع جميع المراحل العمرية واستخدام 

ية جميع الوسائل التعليمية الحديثة لرفع مستوى الوعي المروري بين هذه المراحل التعليم
 .وتعديل السلوك و الممارسات المرورية الخاطئة وتكوين اتجاهات مرورية سليمة

وحيث اثبت الدراسات االجتماعية أن السالمة المرورية تبدأ في المراحل األولى من طفولة 
اإلنسان وذهبت بعض الدول والتي تطبق أنظمة المرور إلى حد إنشاء مدن صغيرة تحتوى 

لة لتعويد الطفل على أتباع أنظمة المرور وأتباع السالمة المرورية على أنظمة مرورية متكام
في عمر مبكر ومن الوسائل العملية التي يمكن من خاللها تثقيف تالميذ مدارس المرحلة 

من أهدافها ما يلي  يوالت). 27: 1998المطير،(االبتدائية مروريا ما يسمى بالروضة المرورية 
:  
 .األطفال منذ الصغرغرس المفاهيم المرورية عند  -1

 .تعويد التالميذ الصغار القواعد المرورية وتعويدهم على احترامها -2

 .تعليم التالميذ الصغار األسلوب السليم في التعامل مع الطريق والحركة المرورية  -3

التعرف على بعض المشكالت المرورية ،وطريقة حلها ، وحسن التصرف في حالة  -4
 .التعرض لمواقف مرورية 

بضرورة وضع منهج دراسي للصـفوف الـدنيا واالبتدائيـة  الذي ينادي) 35: 1974سيف ،ال(أما 
يمكـــن األطفـــال مـــن أن ينـــالوا قـــدرا مـــن اإلدراك والفهـــم فـــي مجـــال الســـير يتناســـب مـــع أعمـــارهم 

  :ودرجة نضجهم الفعلي يهدف إلى 
م نشر فكرة عن كون حوادث السير ليست بالحوادث العرضـية بـل هـي نتـائج أعمـال يقـا -

  .بها في البيت والمدرسة والشارع وان هذه الحوادث يسببها اإلنسان ويمكن السيطرة عليها 
مسـاعدة األطفـال فـي إدراك مسـئوليتهم تجـاه أنفسـهم واتجـاه اآلخـرين ،كمـا أن عليهــا أن  -

 .تجعلهم يعتقدون أن التعاون مع الغير هو أمر ضروري جدا لصالحهم وصالح الغير
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طفـــــال فـــــي هـــــذه المرحلـــــة العمريـــــة وظـــــروفهم االجتماعيـــــة خصـــــائص نمـــــو األ ةمراعـــــا -
واالقتصادية وأخذها في االعتبـار ضـمن منـاهج السـالمة المروريـة والتركيـز عليهـا لرفـع إدراكهـا 

 .  ووعيها المروري

وفيما سبق فإن قطاع غزة بحاجة ماسة إلـى التربيـة المروريـة وتخصـص منـاهج دراسـية تناسـب 
مــن الجــدير ذكــره حســب اإلحصــائيات فــإن معظــم الحــوادث المروريــة الفئــات العمريــة المختلفــة و 

ســنة فهــذه الفئــات تحتــاج إلــى مزيــد مــن الــوعي  25-4تقــع فــي فئتــي األطفــال والشــباب مــا بــين 
المروري وٕاذا ما نظرنا إلى المنهج الفلسطيني فان المنهج الفلسطيني يكاد يخلو من موضوعات 

  . السالمة المرورية

  :رية عربيا وٕاقليميا السالمة المرو  .5

 مليون 50 من ثركأ ويصاب حتفهم، شخص مليون من أكثر فيه يلقى عالم في
 ثركأ إن،أساسية كخدمة النشرة هذه أهمية تبرز الطرق، ىعل المرور حوادث في سنويا آخرين

 ال بشرية معاناة في التسبب إلى فباإلضافة .العمل سن في المرور حوادث ضحايا نصف من
 العالم أنحاء جميع في المرور حوادث عن الناجمة واإلصابات الوفاة حاالت تسببلها،ت حصر

 ومتوسطة منخفضة البلدان وفي .الدوالرات من المليارات مئات إلى تصل سنوية تكلفة في
 على للسالمة فإن ولذلك يتلقونها التي التنموية المساعدات قيمة التكلفة تلك تتجاوز الدخل،
 عدد وألن .العالمي المستوى على وصحية وتنموية واقتصادية، ية،اجتماع أهمية الطرق

 .أسرع بشكل المشكلة تتفاقم فقد البلدان، من الكثير في مستمر تزايد في الطرق على السيارات
 يمكن التي واإلصابات الوفيات هذه من للحد الجهد من المزيد لبذل ملحة حاجة فهناك وبالتالي
  ).2: 2010بان كي مون،( تفاديها

يصدر االتحاد الدولي لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق إحصائية سنوية لحوادث 
المرور ونتائجها من وفيات وجرحى لعدد من دول العالم التي ترسل هذه اإلحصائيات إلى 

 بنشر هذه اإلحصائيات بعدده الثاني من كل عام) PRI(االتحاد الدولي، حيث يقوم االتحاد 
عددًا  من المؤشرات التي تم حسابها  اإلحصاءات الدوليةوتبين نت، أو على شبكة اإلنتر 

آالف مركبة حيث يالحظ  أن النرويج كانت أفضل دولة في  10مثل عدد الجرحى لكل 
يضَاً◌ مؤشرًا دوليًا آخر وهو عدد أ اإلحصاءاتوتبين السويد، السالمة المرورية تليها 

السويد هي أفضل دولة في قلة وفيات الوفيات  لكل  مائة ألف نسمة حيث يالحظ أن 
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حوادث المرور فيها حيث سجل ما مجموعه  ست وفيات لكل  مائة ألف نسمة تليها كل 
يضَا مقارنة أ اإلحصاءاتكما يمكن من خالل   .من الصين ودولة بنن ومن ثم النرويج 

ألف   100حادث سير لكل  190مؤشرات أخرى فبينما نجد أنه قد سجل في النرويج 
في الدول حادث سير لكل مائة ألف مواطن  600اطن فإننا نجد أن هذا المؤشر يعادل مو 

ات حساب مؤشر معدل الخطورة من اإلصابات التي تتضمن كًال من الوفي ويمكن.  العربية
وفاة لكل  36حيث كانت في سوريا  للمركبات منسوبةأعلى نسبة وفيات    وتبلغوالجرحى 

 مركبة آالف 10وفيات لكل  3حيث بلغت البحرين مملكة  وأدناها في ،مركبة آالف  10
  . )م2004، االتحاد الدولي لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق(مسجلة 

في منظمة الصحة العالمية بأن هذه المنطقة منطقة شرق المتوسط وتبين إحصاءات 
ابات تعد ثاني منطقة في العالم بعد منطقة أفريقيا من حيث عدد الحوادث وعدد اإلص

حيث يشير التقرير  ،لعدد السكان منسوبةالناجمة عن حوادث المرور من وفيات وجرحى 
نتيجة لحوادث  م2002ألف وفاة في إقليم شرق المتوسط عام  132العالمي إلى وقوع 

وقال المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، )م2005،منظمة الصحة العالمية( .الطرق
في تصريح له في صحيفة الرأي األردنية بمناسبة اإلعالن عن  الدكتور حسين الجزائري

ن المكتب أ النسخة العربية من تقرير منظمة الصحة العالمية حول اإلصابات المرورية
اإلقليم باعتبارها ذات أولوية   اإلقليمي لشرق المتوسط بدأ في التركيز على ثماني دول في

والباكستان وٕايران واليمن وعمان ولبنان    خاصة بالنسبة لحوادث الطرق، وهي األردن
التخطيط وٕاعداد المسوحات واألبحاث الالزمة    لمساعدتها فيوذلك ومصر والسعودية، 

  ).م2005صحيفة الرأي األردنية، (.حوادث الطرق للوقاية من

حالة  13ارتفع خطر الوفاة بسبب حوادث الطرق من مثال نجد بأنه قد في األردن ف
، م2004ئة ألف نسمة عام احالة وفاة لكل م 15إلى  م2002سمة عام ألف ن  ئةالكل م

وقد وقع في األردن ، حاليا حالة وفاة 13مركبة فهو  آالفمعدل الوفيات لكل عشرة    أما
، وقد ألف جريح 17وفاة و 818نجم عنها  م2004عام  مروري خالل   ألف حادث 70

تال ذلك ، من مجموع الوفيات %40 غتوالتي بلالمشاة  من الوفيات األعلى  النسبةكانت 
من مجموع الوفيات،  %  28 بلغتحيث  ينالسائق وتال ذلك % 32بلغت حيث  الركاب

فئة للوفيات هي بين  األكبرن النسبة بأ  نجدوبالمقارنة مع دول العالم األخرى فإننا 
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تبين رق ، جامعة مؤتة عن الخوف من حوادث الط قامت بهادراسة  واستنادا إلى  .السائقين
صحيفة (المرور،   نهم ضحايا محتملون لحوادثأيعتقدون  المبحوثينمن %  80 بأن

  ) م2005الرأي، 

 العمريةمن الفئة    من الوفيات هم % 50 وتبين اإلحصاءات الرسمية األردنية بأن
من الضحايا هم من  % 20ن أمن العمر و   واألربعينما بين الخامسة عشرة والرابعة 

، وتؤكد العديد من المقاالت المنشورة بالصحف اليومية الذكور  هم من % 80و األطفال
 عامبحلول على األقل   % 30بنسبة   الوفياتعدد تخفيض األردنية بأنه ال بد من 

وفيات نسبة خفض كذلك نسمة و  ألف  ةمائوفيات لكل  10قل من أ إلىلتصل  م2010
لتحقيق  ت هذه التقارير بأنهشار أو  م،2010  بحلول العام % 25لى إ % 40المشاة من 

الرقابة  أساليبوتطوير  ،المرورية   ال بد من تحديث وتفعيل التشريعاتفأنه  األهدافهذه 
  وتفعيل دور المجلس، تطوير وسائل النقل العام   إلى إضافةللحد من السلوكيات الخاطئة، 

  .لفني لهتوفير الدعم المادي واعلى الطرق وذلك عن طريق للسالمة  األعلى

 يمكن والتي المعروفة العوامل من عدد بسبب المرورية الحوادث من العديد تقع
 وعدم الكحوليات؛ تأثير تحت أو عالية بسرعات القيادة العوامل تلك وتتضمن .تجنبها

 الطرق مستخدمي احترام والخوذات،وعدم األطفال أمان ونظام األمان، أحزمة استخدام
 اآلمنة غير التحتية والبنية الدراجات؛ بيكورا المشاة ذلك في بما للخطر، المعرضين

 بين ما الفجوة تجاوز علينا يجب ولكن .العوامل هذه مع التعامل يفيةك نعرف ونحن .للطرق
  ).م2005صحيفة الرأي األردنية، ( الواقع أرض على والتطبيق المعرفة

 يكون المرور ثحواد ضحايا من الحد تستهدف التي البلدان أن الدراسات وتظهر
 التي البلدان عكس على الوفيات من أقل وعدد الطرق على للسالمة أفضل سجل لديها

 على األشخاص تحفيز على المساعدة شأنه من األهداف فتحديد .األهداف تلك تعوزها
  )2: 2010بان كي مون،(.المطلوب والمؤسسي السياسي الدعم سبكو  اإلجراءات، اتخاذ

المجتمعات ما كانت إال لتحقيق الرفاهية بين أفراد المجتمـع مـن خـالل أن المؤسسات في جميع 
الحفاظ على مفرداته فكريا وجسميا روحيا، ومن بين المؤسسات العاملة في مجال تعزيز الـوعي 
المـروري كــال مـن وزارة النقــل والمواصــالت واإلدارة العامـة لشــرطة المـرور ووزارة التربيــة والتعلــيم 
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سســــات هــــي وزارة التربيــــة والتعلــــيم لكونهــــا المســــئولة عــــن التنشــــئة الفكريــــة ولعــــل أهــــم هــــذه المؤ 
للمجتمــــع ومزرعــــة الســــلوكيات المرغوبــــة والتــــي تحقــــق كثــــر مــــن النتــــائج مــــن الرفاهيــــة والنمــــو 
المجتمعي عند تطبيق السلوكيات على أرض الواقع ،وتخفيف الضغوط عـن مؤسسـات المجتمـع 

  .األخرى 

  :لمراحل الدراسية المختلفةالتربية المرورية في ا . 6
من االتجاهات الفكرية المعاصرة في عالقة مؤسسات التربية والتعليم بالمجتمع أن المدرسة 

ويرى " وهي الصيغة الرسمية للمؤسسات التربوية الرسمية القادرة على تغيير المجتمع ،
لمدرسة وٕان أصحاب هذا االتجاه أن إعادة صياغة المجتمع وٕاصالحه ال بد وأن تبدأ من ا

  ).133:1998عبد الجواد ،"(المدرسة وحدها هي التي تتيح قيام مجتمع جديد وعصر جديد 
للمدرسة دورا بارزا في تنمية الوعي بالسالمة المرورية وان اختلفت مسميات السلم التعليمي إلـى 
أن دور المدرســـة ال يفصـــله مســـميات بـــل يتوجـــه إلـــى التخصصـــية والعمـــق كلمـــا زادت ســـنوات 

ــيم مرتبطــا الفســيولوجية والعقليــة والنفســية التــي يمــر بهــا الطالــب فلكــل مرحلــة تعليميــة لهــا ال تعل
فالمؤسسـات التعليميـة  بكافـة مراحلهـا وأصـنافها "مواضيع منهجيـة ومميـزات تعليميـة خاصـة بهـا 

ـــة  مطالبـــة بـــدعم جهـــود المؤسســـة االجتماعيـــة التـــي تقـــوم بـــدورها بحـــل مشـــكالت المجتمـــع وٕازال
  ).2: 2000صوفان ،(ت التي تعترض سير حياة أفراده الطبيعية المعوقا

ولقد وضع بعض الباحثين تصورا للمراحل التعليمية المختلفة وكيفية تدريس مفاهيم السالمة 
  -:المرورية بما يتناسب مع أعمارهم والفروق الفردية بينهم وهي على النحو التالي

  : في رياض األطفال  -1
مة المرورية في مرحلة رياض األطفال بالتركيز على أهم الموضوعات يمكن تقديم نموذج للسال

  :وهي على النحو التالي) 15: 2000صوفان،(بتدريس كما أفرد 
 –الطــــرق :التعــــرف والتعامــــل مــــع مكونــــات البيئــــة المحيطــــة للطفــــل الماديــــة والبشــــرية مثــــل -أ

اة التوعيـــة بـــآداب المشـــ -شـــرطي المـــرور –اإلشـــارات الضـــوئية  -إشـــارات المـــرور -المركبـــات
  المرور ونظمه وقواعده

عـدم عبـور الشـارع مـن المنـاطق غيـر  –االلتزام بطرق المشـاة : إكساب سلوكيات إيجابية  -ب
 .آداب الصعود والنزول من المركبات –المسموح بها 

  .االنتباه –التحكم  –رد الفعل :تنمية قدرات خاصة  - ج
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 في المرحلة االبتدائية  -2

ـــ ة مـــن المرحلـــة المهمـــة فـــي حيـــاة األطفـــال حيـــث أن طفـــل يـــدخل إلـــى التعلـــيم تعـــد هـــذه المرحل
النظــامي ويبــدأ بالتفاعــل مــع المجتمــع بشــكل أكبــر مــن تفاعلــه وهــو فــي مرحلــة ريــاض األطفــال 
ويبـدأ يكتســب العــادات والتقاليـد واكتســاب ثقافــة المجتمـع مــن عــادات سـلبية وٕايجابيــة لهــذا اقتــرح 

معلومـــات :(ة المفـــردات التاليـــة لتـــدرس فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة وهـــي المهتمـــون بالتربيـــة المروريـــ
مبســــطة عــــن قواعــــد المرور،إشــــارات الوقوف،إشــــارات العبور،كيفيــــة العبــــور األمــــاكن الممنــــوع 
عبورها ،تقدير مسافات السيارات القادمة،العبور بمسـاعدة أحـد األشـخاص ،أولويـة السـير للمـارة 

ـــــة ،أهميـــــ ـــــة الجلـــــوس فـــــي البـــــاص كيفيـــــة ركـــــوب وصـــــعود المركب ـــــط حـــــزام األمـــــان ، كيفي ة رب
  ) .232- 230: 1997السيف ،.(والمركبة

  :في المرحلة اإلعدادية  -3
تنــاول بعــض المهتمــين بالســالمة المروريــة المفــردات العلميــة التــي يمكــن تدريســها فــي المرحلــة 

لمشـي علـى األرصـفة والجزر،الخطـوط األرضـية ،ا(اإلعدادية في بعض األدبيات وهي مـا يلـي 
الطريــق ،آداب الطريـــق فـــي اإلســـالم ، اإلشــارات الضـــوئية والالفتـــات المرورية،إشـــارات المـــرور 
الضوئية ،الفتات المرور على الطريق ،الفتات الممنوعات الدائرية ،الفتات المعلومات الدائريـة 

قيـــــادة والمربعـــــة الشـــــكل ،رجـــــل المرور،كيفيـــــة اســـــتخدام الدراجـــــة بأمـــــان،راكبو الســـــيارات،تعليم 
الســـيارات والحصـــول علـــى رخصـــة القيـــادة، القيـــادة اآلمنـــة للســـيارات ،مخالفـــات المرور،حـــوادث 

  ).233-232: 1997وآخرون ، السيف.(السيارات ، السيارة ،اإلطارات،اإلسعافات األولية 
  :في المرحلة الثانوية -4

مركبـة والسـائق ،فهـي تمتاز هذه المرحلة من أخطر المرحلة العمرية في التعامـل مـع الطريـق وال
ملزمة أكثر من غيرها حيث مـن الجـدير ذكـره أن معظـم ضـحايا حـوادث الطـرق فـي قطـاع غـزة 
من هـذه المرحلـة العمريـة حيـث أن تقريـر لشـرطة المـرور فـي غـزة قـد أوضـح أن معظـم ضـحايا 

ســـنة لـــذلك يجـــب تبنـــي خطـــط للســـالمة المروريـــة وتنفيـــذها بـــين  25 -15حـــوادث الطـــرق مـــن 
المرحلـة حيـث أن هنـا مجموعـة مـن األسـباب التـي تجعـل مـن هـذه المرحلـة اهتمامـا  طالب هذه

  :أكثر من غيرها وهي على النحو التالي 
إن هذه المرحلة تمثل بدايات القيادة لدى غالبية الشباب في المجتمع الفلسطيني ، حيث من  -أ

رحلة السن القـانوني للحصـول المألوف أن يبدأ الشاب القيادة في هذه المرحلة ، وتمثل نهاية الم
  .على رخصة قيادة نظامية
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ــــي  -ب ــــادة ،يتمثــــل ف ــــزون بــــنمط ســــاذج مــــن أنمــــاط القي ــــة الدراســــية يتمي أن أفــــراد هــــذه المرحل
سلوكياتهم أثناء القيادة ،حيث لم تتضح لديهم مهارات الـتحكم فـي المركبـة ،وتقـل لـديهم إمكانيـة 

يات التهــور والرعونــة ،وعــدم تحمــل المســؤولية مواجهــة مفاجــآت الطريــق ،كمــا تبــرز لــديهم ســلوك
  ).199 :1087النافع والسيف ،(،وهم دون سن المساءلة القانونية 

  :دور المدرسة في إكساب الوعي بالسالمة المرورية. 7
بمــا أن المدرســة هــي المؤسســة التربويــة الرســمية األولــى التــي تعمــل علــى تغييــر مفــاهيم ســلبية 

ــذا لهــا الــدور الريــادي فــي صــناعة الثقافــات علــى مــر وهدامــة وتثبيــت مفــاهيم إيج ابيــة وبنــاءة ل
العصور ونحن نتحدث تطور تكنولوجي هائـل وتطـور تربـوي فـي جميـع الميـادين العلميـة وكثـرة 
الوفيات من جراء الحوادث المرورية دوليا وٕاقليميـا ومحليـا مـا تكلـف الدولـة مـن نفقـات ماليـة لـذا 

اإلشــارات والعالمــات :( يس مفــاهيم الســالمة المروريــة التاليــةيــرى بعــض البــاحثين أنــه يجــب تــدر 
اإلرشادية والضـوئية المروريـة ومـدلوالتها ،والسـرعة والوقـوف ،واسـتخدام األدويـة والقيادة،السـرعة 
وسالمة المرور،حزام األمان ، اإلطارات وأنواعها ، القيـادة فـي ظـروف طبيعيـة متغيـرة ، اآلثـار 

قتصــادية لحــوادث الطـــرق، كيفيــة تالفــي الحــوادث، التأصــيل الشـــرعي النفســية واالجتماعيــة واال
للحــوادث المروريــة ،أنــواع اإلصــابات المروريــة ، أهميــة صــيانة الســيارة بشــكل دوري ،االطــالع 
على النماذج من الحوادث المرورية التي تعرض لها الشباب،الجهود المبذولة للحد من الحوادث 

، 1997السـيف ، ).(527-510، 1997هـالل،" (لممتلكـات العامـةالمرورية ،االهتمام بالبيئة وا
  ).253-252، 2001المقري والمطير ، ). (10، 1992مشاقبة ، ).(233-234

ـــد مـــن اســـتعراض دور المدرســـة  ـــا ال ب ـــم (مـــن حيـــث مـــن هن النشـــاط  –المـــنهج  –المعل
  .في اكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى الطلبة) التربوي

  
  المعلم : أوال

 
المعلــم هــو األســاس المهــم فــي العمليــة التعليميــة إذا  كــان األمــر مرتبطــا بالســلوك ألنــه يســتطيع 
بأســلوبه وطرائقــه التدريســية أن يــوفر المنــاخ المناســب إلكســاب الطــالب مــا يطمــح المــنهج إلــى 

  .إكسابه من السلوك
ين يحسـنون لك يجب إسناد تدريس مواقف التربية الطرقية إلى المعلمين المتميـزين الـدذل

الخــروج بــالطالب مــن حيــز الحجــرة الدراســية إلــى الميــدان ليتعلمــون فيــه مبــادئ التربيــة الطرقيــة 
  .وأسسها وقواعدها وأصولها 
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ولمــــا كانــــت التربيــــة الطرقيــــة ذات أبعــــاد متعــــددة فــــان اســــتعانة المعلــــم برجــــال المــــرور 
جال أمـام المختصـين والصحة والمواصالت وغيرهم يجب أن يوضع في الحسبان وان يفسح الم

فـــي المواقـــف التـــي " معلمـــين" مــن مؤسســـات المجتمـــع المعنيـــة بالتربيـــة الطرقيـــة ليكونـــوا بمثابـــة 
وبطبيعة الحال فان دلك يخضع لظروف كل دولة بـل انـه قـد يختلـف . يحتاج المنهج فيها إليهم

 (.ذي تعمـل فيـه من مكان ألخر داخل الدولة الواحدة تبعا لظروف العملية التعليمية ومناخها ال
  )26، 1998األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،

  المنهاج ضرورة  : ثانيا 
لقــد شــهد العــالم تطــورات مختلفــة فــي مجــاالت الحيــاة كــان مــن أبرزهــا اســتخدام الســيارة 

  .التي تنقله من مكان آلخر غير أن انتشار السيارات تسبب في إزهاق األرواح بصورة مخيفة 
إلنسان هو السبب المباشر لحوادث المرور وبالطبع هده حقيقة ثابتـة علـى المسـتوى ولهدا كان ا

العــالمي تشــترك فيهــا الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء ومــن هنــا تمــت محــاوالت 
  .عديدة من قبل دول كثيرة لتوعية اإلنسان نحو سالمة المرور والقيادة السليمة 

ي مجال التوعية لم تشهد تكثيفا في هدا المجال المهم من مجاالت غير أن المحاوالت التي تتم ف
الســالمة بحيــث تمــارس المنــاهج الدراســية دورهــا المنشــود فــي تربيــة األبنــاء علــى أســس وقواعــد 
التربيــة الطرقيــة فــي الوقــت الــذي تتزايــد فيــه أهميــة تــوفير مواقــف تربويــة داخــل المنــاهج الدراســية 

ب منـــد البمفاهيمهـــا ومبادئهـــا وقواعـــدها وســـلوكها فـــي نفـــوس الطـــ تؤكـــد وتعـــزز التربيـــة الطرقيـــة
  ).8، 1998األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،(.الصغر 

  
  منهج لل العامة هدافاأل

   -:يتحدد الهدف العام لمنهج التربية الطرقية في :  الهدف العام 
لتــــي تمكــــنهم مــــن إكســــاب الطــــالب والطالبــــات المفــــاهيم والمعــــارف والمهــــارات والقــــيم ا -1

التعامــل الطــرق مــع ممــا ومــا يســير عليهــا مــن بشــر ومركبــات بمــا يحقــق لهــم ولغيــرهم 
  .السالمة واألمان 

إعداد الناشئة إلتباع السلوك اآلمن في الطريق وتمكينهم من تحمل واجبات التوعية به  -2
 .عند الضرورة 

 :تنفيذ المنهج 
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ـــة للطـــالب دفعـــ ـــة الطرقي ـــدريس التربي ة واحـــدة فـــي مقـــرر مســـتقل فمـــن نظـــرا لصـــعوبة ت
المستحسن توزيع المنهاج بأهدافه ومفرداته وفقا للمرحلة العمرية حسب المقـدرة علـى االسـتيعاب 

  .والتجاوب
يـتم توزيـع مفـردات المنهـاج بعـد تفصـيلها بصـورة متدرجـة تضـمن تحقيـق األهـداف ويــتم 

  : بإتباع أحد طريقتين
  .افة المعلومات والنشاط التربوي الهادف في شكل كتاب مدرسي مستقل يتضمن ك: األول
  :في شكل توزيع هادف بين المناهج والمقررات الدراسية القائمة  و بخاصة في : الثاني
 .التربية اإلسالمية  �

 .اللغة العربية  �

 .التربية الوطنية  �

 . العلوم والصحة  �

المحقــق بمختلــف مجاالتــه و . علــى أن يشــمل هــدا التوزيــع علــى تحديــد للنشــاط المصــاحب 
ألهــداف المــنهج إضــافة إلــى مــا تقدمــه المدرســة مــن نشــاط مدرســي تتعــاون فيــه مــع مؤسســات 

  .المجتمع األخرى ذات الصلة والعالقة 
   :  ونميل باألخذ بالطريقة الثانية ودلك لعدة أسباب 

أن توزيع مفردات المنهج على سنوات الدراسة يتيح فرصة إلكساب المعارف والمهارات  �
  .متضمنة في المنهج في صورة متدرجةوالقيم ال

إ المواقف التربوية في المواد الدراسية من الكثرة و التعدد والتنوع بحيث يمكن استغاللها  �
 .في تناول موضوعات التربية الطرقية بأسلوب متنوع وغير رتيب أو ممل

ـــــة يعطـــــي الفرصـــــة لالســـــتعانة بالمختصـــــين  � ـــــة الطرقي ـــــردات مـــــنهج التربي ـــــع مف إن توزي
 .ا النهج بصورة أفضل وأعمق وأشمل هذئولين ودوي الصلة بوالمس

يمكن اسـتغالل طبيعـة كـل مـادة فـي تنويـع النشـاط المتصـل بمـنهج التربيـة الطرقيـة ممـا  �
يشارك في تعميق أثر هدا المنهج فـي نفـوس  الطـالب بمـا يسـاهم فـي تحقيـق األهـداف 

 ).22-21، 1998عربية ،األمانة العامة لجامعة الدول ال( .المرجوة من هده المادة

  : الجهات المشاركة في تنفيذ المنهج 
يحتـــوي مـــنهج التربيـــة الطرقيـــة علـــى العديـــد مـــن المعـــارف والمهـــارات والقـــيم والســـلوك الـــذي 
يتطلــب تعــاون جهــات متعــددة فــي المشــاركة فــي غرســها لــدى الناشــئة فهــي ال تقــف عنــد مجــرد 
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ومــن هنــا فــإن .ه فــي الطريــق أمنــا وســالمامعلومــات بــل ينبغــي أن تتــرجم إلــى ســلوك تظهــر آثــار 
  :التربية الطرقية تتصف باالتساع  والعمق فهناك على سبيل المثال 

 .المنهج الدراسي  �

 .المنهج المستتر  �

 .المنهج المجتمعي  �

ومــن المالحــظ ال يمكــن أن تتحقــق أهــداف المــنهج وهــي تتنــاقض مــع ممارســات رجــل 
  . المرور أو المواصالت أو الصحة أو نحوهم 

  :وهنا فإن الجهات المشاركة في تنفيذ منهج التربية الطرقية يحسن أن تكون 
 .الوزارة المسئولة  عن التربية و التعليم  �

 .الوزارة المسئولة عن الداخلية  �

 .الوزارة المسئولة عن اإلعالم و الثقافة  �

 .الوزارة المسئولة عن الصحة  �

 . الوزارة المسئولة عن النقل والمواصالت �

ن أن تشكل لجنة داخل وزارة تتمثل فيها هده الجهات المختلفة ويناط بها ويمك -
األمانة العامة لجامعة ( .مسؤوليات التخطيط والمتابعة والتقويم لمنهج التربية الطرقية 

  ).24- 23، 1998الدول العربية ،
  :طرائق تدريس التربية الطرقية 

تعليمية  فالمعلم الناجح يستطيع أن طرائق التدريس من أهم عناصر العملية التربوية وال
يرفع من مستوى الدرس من خالل اختيار طريقة التدريس المناسبة التي تدفع الطالب إلى 

  .التعلم وتنمي فيهم الدافعية وروح اإلبداع 
وهناك عدة معايير يجب أن تتوفر في طرائق التدريس ألي مادة من المواد بصفة  -

األمانة العامة لجامعة الدول العربية (فة خاصة وهي ومادة التربية الطرقية بص, عامة
،1998 ،24-25.(: -  

 .أن تكون مناسبة لميول الطالب واتجاهاتهم  -

 .أن تراعي حاجات الطالب النفسية  -

 . أن تراعي خصائص نمو الطالب  -

 .أن تكون مالئمة لألهداف المخطط لها -

 .أن تراعي الفروق الفردية بين الطالب  -
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 .أن تكون متنوعة  -

  .لجدب انتباه الطالب,أن تتوفر بها عناصر التشويق واإلثارة  -
فلـيس شـرطا أن يركـز المعلـم , ولعل أهـم نقطـة يركـز عليهـا هـي تنـوع طريقـة التـدريس          

درس الواحــد أو فــي كــل درس علــى ســواء فــي الــ, بــل ينبغــي أن ينــوع فيهــا, علــى طريقــة واحــدة 
  .حده

عــل مــن مــنهج التربيــة الطرقيــة أداة فعالــة إلكســاب الســلوك  وينبغــي علــى المعلــم أن يج        
وأن يكـــون هـــدا المـــنهج بموافقـــة التـــي يوفرهـــا للطـــالب حـــافزا للمزيـــد مـــن الســـلوك الصـــحيح عنـــد 

  . استخدام الطريق ومن أجل المحافظة عليه وعلى السالمة العامة فيه 
ف فقــط عنــد الجوانــب النظريــة بــل ومـن المهــم أن يتبــع المعلــم األســاليب التدريبيــة فـال يقــ        

يجـــب أن يركــــز المعلــــم علــــى الجوانــــب الســــلوكية التـــي تعــــين الطالــــب علــــى أن يتبــــع األســــلوب 
  .الصحيح

وان تنفـتح ,طرائق التدريس يجب أن تتسم بالصفة العملية وان تتناسب مع أعمار الطـالب      
اشـــرا أو غيـــر مباشـــر فـــي المدرســـة علـــى المؤسســـات المجتمعيـــة التـــي يمكنهـــا أن تـــؤدي دورا مب

  .تحقيق أهداف المنهج كما تنفتح بأبنائها لتدربهم في خارجها وفق طبيعة الموقف التعليمي
أن الخروج بالعملية التعليمية إلى النشاط أكثر منه إلى المعلومات والى السلوك أكثـر           

ه إلـى التركيـز علـى الكتـاب منه إلى المفاهيم والى تـوفير الوسـائل المصـاحبة والمناسـبة أكثـر منـ
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ( .المدرســي كفيــل بتحقيــق أهــداف المــنهج بصــورة أفضــل 

،1998 ،25.(  
  :تربية الطرقية في النشاط التربويال

بعــض األنشــطة ) 38، 1998األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، (فقــد ذكــرت              
  : د وأن تقوم بها المدرسة وهي على النحو التالي التربوية والتي ال ب

المشــاركة فــي أســابيع الخــدمات العامــة كأســبوع المــرور وأســبوع النظافــة وأســبوع الشــجرة  -
وأيــام التوعيــة فــي المجــاالت ذات العالقــة بمــا تتضــمنه مــن أهــداف شــاملة ومــن ضــمنها 

  .الطرق ويمكن اقتراح أسبوع مخصص للطريق نظرا ألهمية دلك
ب الطالب من خالل دورات قصـيرة علـى اإلسـعافات األوليـة واخـذ وسـائل السـالمة تدري -

 .الالزمة الستعماالت الطرق

 :شاطات التربوية المختلفة لخدمة الطرق مثل نتوظيف ما يتناسب من برامج ال -
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لي الجهات ذات العالقـة للتعـرف علـى اآلثـار ئو سمتنظيم زيارات للطالب ولقاءات ب -1
  .على سوء استعمالهاالسلبية المترتبة 

تجميـــل الطــــرق والشــــوارع بــــبعض اللوحــــات الفنيــــة واللوحــــات اإلرشــــادية مــــن إنتــــاج  -2
وتجميل األرصفة وتجديد خطوط السـير والعالمـات  االطالب والقيام بصيانة بعضه

 . اإلرشادية للمرور لجميع سالكيه

ز تنظــيم محاضــرات ونــدوات توعيــة داخــل المــدارس وتنظــيم معــارض مدرســية إلبــرا -3
 . الطرق ودورها في التنمية الشاملة 

تجســـيد بعـــض اآلداب للطـــرق عـــن طريـــق بعـــض العـــروض المســـرحية والعـــروض  -4
 .الرياضية والبرامج اإلعالمية المدرسية 

مساهمة الطالب عمليا في النشاطات التي توجه لخدمة الطريق وسالكيه سواء عن  -5
 .طريق تنظيم المرور في التجمعات السكانية 

س الـوطني لـدى الطـالب بمـا تـم مـن انجـازات فـي الطـرق ومـدى مـا انفـق تنمية الح -6
عليهـــا مـــن مبـــالغ وانعكاســـات دلـــك االقتصـــاد الـــوطني وراحـــة المجتمـــع عـــن طريـــق 
ـــــف بهـــــا الطـــــالب واســـــتغالل النشـــــاطات  ـــــي يكل ـــــارات والبحـــــوث والدراســـــات الت الزي

نجــازات الــدور التوعــوي عــن الطــرق وٕالقــاء الضــوء علــى بعــض اال زالجماعيــة إلبــرا
 .واإلحصاءات والمشاريع المطلوب تفهم الطالب والمجتمع لها

تــدريب الطــالب عملــي فــي مراحــل الدراســة األوليــة فــي المــدارس االبتدائيــة وخاصــة  -7
المركبـــة  رعنــد ذهــابهم ورجــوعهم مــن المدرســة علـــى كيفيــة العبــور للطريــق وانتظــا

ية دلوحـــات اإلرشـــاوالنـــزول منهـــا وتجســـيد بعـــض آداب الطريـــق والمفهـــوم الشـــامل ل
 .وكيفية تطبيقها 

ــــــات وٕاصــــــدار بعــــــض الصــــــحف عــــــن اطــــــرق  -8 تصــــــميم وٕاعــــــداد النشــــــرات والمطوي
 . واستعماالتها وتوعية عابريها

تعقيبـــا علـــى مـــا ســـبق وحســـب عملـــي مـــديرا لـــدائرة التوعيـــة واإلرشـــاد المـــروري بـــوزارة النقـــل 
العالقة بموضوع السـالمة والمواصالت فإننا نسعى إلى تشكيل لجنة من كافة الوزارات ذات 

لجميـع المراحـل التعليميـة العتمادهـا مـن ) مـادة إثرائيـة(المرورية لوضع خطة إلعـداد مـنهج 
قبل وزارة التربية والتعليم وتدريسها حيث تتناسب مـع أعمـار الطـالب والفـروق الفرديـة بيـنهم 

لـــوزارات ذات وٕاعــداد خطـــة لمشـــاركة كافــة الطـــالب فـــي األنشــطة المروريـــة التـــي تقــوم بهـــا ا
فـي وزارة العالقة بالسـالمة المروريـة كمـا يـتم إعـداد خطـة لتـدريب معلمـي الكشـافة المدرسـية 
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رفــــع كفــــاءتهم  ومدرســــي المبــــادرة واالنضــــباط فــــي وكالـــة الغــــوث مــــن أجــــلالتربيـــة والتعلــــيم 
  .و النهوض بالواقع المروري وحماية الطالب ألنفسهم من مخاطر الطريق المرورية 
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  الفصل الثالث
  الدراسـات السـابقة

يتضــمن هــذا الفصــل مجموعــة مــن الدراســات حصــل عليهــا الباحــث مــن خــالل اطالعــه 
على األدب التربوي، والتي لها عالقة بموضوع دراسته، وقد اختار الباحث الُبعد الزمنـي لترتيـب 

لســلة مــن الحــديث إلــى القــديم، وقــد قّســم الباحــث الدراســات الدراســات الســابقة بحيــث تكــون متس
بالرسوم أما المحور األول، فيتعلق بالدراسات السابقة التي اهتمت : السابقة إلى محورين رئيسين

   .المتحركة
  .بالسالمة المروريةأما المحور الثاني، وهي الدراسات المتعلقة 

ليًال للدراسات السابقة المتضمنة فيه من حيث وقد اختتم الباحث كل محور بتعليق تناول فيه تح
الهدف لكل دراسة، ومنهجها، وأدواتها، وعينتها، ونتائجها، ثـم أعقبهـا الباحـث فـي نهايـة الفصـل 
الثالث بتعليق عام على الدراسات السابقة، وتوضيح مدى استفادة الدراسة الحاليـة مـن الدراسـات 

  .السابقة
  الرسوم المتحركةالتي تناولت الدراسات / المحور األول: أوال 

  ) :2009(دراسة محمود  -1
هـــدفت الدراســـة إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى اآلثـــار الضـــارة والمترتبـــة علـــى الطفـــل العربـــي لمشـــاهدة 
شخصــيات الرســوم المتحركــة الغربيــة، ومحاولــة عــالج الســلبيات مــن مشــاهدة الرســوم المتحركــة 

ة، حيـث اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي لألطفال والتأكيد على تصميم شخصية عربيـة كرتونيـ
 .والمنهج المسحي

حيـــث خلصـــت نتـــائج الدراســـة إلـــى أهميـــة إنتـــاج األفـــالم الكرتونيـــة العربيـــة والتـــي تحـــاكي القـــيم 
اإلسالمية وكذلك تحاكي العادات والتقاليد العربية،وأكدت الدراسة إلى ضرورة استخدام اإليجابي 

 . التسامح والحب والبعد عن العنفللرسوم المتحركة والتي تعلم الطفل 
  :)2008(المومني وآخرون  مأمون -2

 طلبة المرحلة اكتساب في علمية متحركة رسوم برامج م استخدام أثر كشف إلى الدراسة هدفت

 (و طالبـاً  )70(الدراسـة مـن عينـة تكونـت وقـد .للمفـاهيم األولـى اربـد تربيـة مديرية في األساسية
 حيـث األولى؛ إربد التابعة لتربية ارس المد في األساسي السادس الصف طلبة من طالبة )98

 تجريبيـة إحـداهما ، مجمـوعتين البسـيطة علـى العشـوائية بالطريقـة والطالبـات الطـالب توزيـع تـم

 تكونـت ضـابطة واألخـرى ، شـعبتين فـي طالبـة)49(و واحدة، شعبة في طالباً )35( من تكونت
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 اختبـاراً  البـاحثون أعـد وقـد . شـعبتين فـي طالبـة)49( و ، واحـدة شـعبة فـي طالبـاً  )35( مـن

  .فقرة )29(من  بصورته النهائية تكون العلمية للمفاهيم تحصيلياً 
 :يلي ما الدراسة نتائج أظهرت وقد
 التجريبيـة السـادس للمجموعـة الصـف طلبـة اكتسـاب فـي إحصـائية داللـة ذات فـروق وجود -1

  .الضابطة المجموعة مقابل التجريبية ح المجموعةولصال التدريس طريقة حسب العلمية للمفاهيم
 :)2006( دراسة الشديفات -3

 عرضـها والتـي المتحركـة الرسـوم بـرامج فـي التربويـة الـواردة األهـداف أبـرز إلى تعرفال هدفت 

 الثالـث الصـف تالميـذ لـدى التربويـة األهـداف تضـمين هـذه البـرامج فـي ودور األردنـي، التلفـاز

 للرسـوم بـرامج عشـر مـن التحليليـة الدراسـة عينـة تكونـت و ر المعلمـين،نظـ وجهة من األساسي

وحتــى  1/9/2005مــن  الواقعــة الفتــرة فــي األردنــي التلفــاز التــي عرضــها المتحركــة
الثالـث  الصـف يدرسـون ممـن ومعلمـة معلمـاً 185 مـن الدراسـة عينـة وتكونـت  30/01/2006

 وكشفت 2006-2005الدراسي، للعام لمفرقا قصبة للواء والتعليم التربية مديرية في األساسي

 تحتوي األولى على القناة األردني التلفاز عرضها التي المتحركة الرسوم برامج أن الدراسة نتائج

 مـن يتوقـع التـي التربويـة من األهداف %86 إلى تصل التربوية األهداف من عالية نسبة على
 والوجدانيـة المعرفية المجاالت في البيتهاوجاءت غ تحقيقها، األساسي التعليم مرحلة في التلميذ

 هذه أن التربوية األهداف تضمين في المتحركة برامج الرسوم لدور المعلمين تقديرات وأظهرت .
 غالبية وكانت %55بلغت وبنسبة التربوية األهداف تضمين متوسطة في وبدرجة تسهم البرامج

 المعرفية المجاالت إلى تنتمي تضمينها في المتحركة الرسوم برامج تسهم التربوية التي األهداف

 بـرامج فـي دور 0.05=إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود عـدم الدراسـة بينـت والوجدانيـة كمـا

 العلمـي الجـنس والمؤهـل متغيـر إلـى تعـزى التربويـة األهـداف تضـمين فـي المتحركـة الرسـوم

  .والخبرة
   ):2006(دراسة حسن، وعبد الحكيم  -4

تـأثير برمجيـة حاسـب آلـي تعليميـة باسـتخدام الرسـوم المتحركـة علـى  إلـىرف هدفت الدراسة التعـ
مســتوى األداء المهــاري لــبعض مهــارات الجمبــاز والكــرة الطــائرة بــدرس التربيــة الرياضــية لتالميــذ 

 .الحلقة األولى من التعليم األساسي 
حــث ولقــد اســتعان مــنهج الدراســة اســتخدم الباحثــان المــنهج التجريبــي نظــرا لمالءمتــه لطبيعــة الب

ـــان بأحـــد التصـــميمات التجريبيـــة وهـــو التصـــميم التجريبـــي لمجمـــوعتين إحـــداهما تجريبيـــة  الباحث
  . واألخرى ضابطة بإتباع القياس القبلي والبعدي لكالهما 
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الصـف " عينة الدراسـة اشـتمل مجتمـع الدراسـة علـى تالميـذ الحلقـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي 
رســة اللغــات المشــتركة بنــين والبــالغ عــددهم خمســة وثمــانون تلميــذا وقــام بمد" الســادس االبتــدائي 

الباحثان باختيار عينة عشوائية قوامهـا ثالثـون تلميـذ  مـن مجتمـع البحـث كعينـة لتطبيـق البحـث 
عليها وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين قوام كل منها خمسة عشر تلميذا ولقد 

موعـــة التجريبيــــة البرمجيـــة الكمبيوتريــــة التعليميـــة القائمــــة علـــى الرســــوم اتبـــع الباحثـــان مــــع المج
المتحركــة بينمــا اتبــع المجموعــة الضــابطة طريقــة التــدريس التقليديــة المتبعــة والمتمثلــة فــي الشــرح 

  .والنموذج وذلك في تعلم المهارات قيد البحث 
  : وكان من نتائج الدراسة ما يلي 

يــة قيــد البحــث ســاهمت ايجابيــا فــي تحســين مســتوى األداء المهــاري البرمجيــة الكمبيوتريــة التعليم
  .لمهارات الجمباز والكرة الطائرة قيد البحث 

  ):2006(دراسة عزمي  -5

هــدفت الدراســة إلــى تحديــد المفــاهيم والمهــارات األساســية لبرنــامج التــدريب علــى تصــميم وٕانتــاج 
الكمبيوترية لـبعض المفـاهيم الفيزيائيـة  الرسوم المتحركة المقترح لتصميم وٕانتاج الرسوم المتحركة

وقياس فاعلية البرنامج المقترح وحجم األثر بالنسبة إلكساب المفاهيم والمهارات األساسية وذلـك 
 .بتطبيقه على عينة من طالبات شعبة المجال العلمي بكلية التربية 

رقة الثالثـة والرابعـة عينة البحث تم اختيار عينة البحث من طالبات شعبة المجال العلمي من الف
  .طالبة 24بكلية التربية بالرستاق سلطنة عمان وبلغ عددهن 

منهج الدراسة استخدم الباحث اختبار تحصيلي للمفاهيم المتضمنة في البرنامج المقترح للتدريب 
علـى تصـميم وٕانتــاج الرسـوم المتحركــة الكمبيوتريـة كمــا اسـتخدم بطاقــة تقيـيم لإلنتــاج الفعلـي مــن 

المتحركة التي ستقوم الطالبـات بتصـميمه وهـي تشـمل علـى معـايير فنيـة ومعـايير تتعلـق الرسوم 
 .بالمحتوى 

 :وكان من نتائج الدراسة ما يلي 
تحديـــد قائمـــة بالمفـــاهيم األساســـية التـــي يتكـــون منهـــا برنـــامج التـــدريب وٕانتـــاج الرســـوم المتحركـــة 

  .لبعض المفاهيم الفيزيائية 
صميم وٕانتاج الرسوم المتحركة لبعض المفاهيم الفيزيائيـة فـي ضـوء إعداد برنامج التدريب على ت

 .قائمة المفاهيم والمهارات التي تم تحديدها 
وجــود فاعليــة لبرنــامج التــدريب المقتــرح فــي إكســاب المفــاهيم األساســية المتعلقــة بتصــميم وٕانتــاج 

  .الرسوم المتحركة لبعض المفاهيم الفيزيائية 
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  ): 2006( دراسة العتيبي  -6
مشاهدة العنف في الرسوم المتحركة وانعكاساتها على رسوم األطفال خـالل الفتـرة مـن : " بعنوان

 ".سنة ) 9-11(
سـنة،  11-9هدفت الدراسة إلى إلقـاء الضـوء علـى مظـاهر العنـف فـي رسـوم األطفـال فـي سـن 

 والتعرف على دور الرسوم المتحركـة فـي ظهـور مشـاهدة العنـف فـي رسـوم األطفـال، ومعرفـة مـا
إذا كانت مشاهدة العنف في رسـوم األطفـال التـي مصـدرها الرسـوم المتحركـة تفـوق كًمـا مشـاهدة 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي . العنف التي مصدرها البرامج التلفزيونية األخرى 
 .لتحقيق أغراضها

  :وخلصت الدراسة إلى نتائج من أبرزها 
  .سنة ) 11-9(في سن يوجد مظاهر للعنف في رسوم األطفال 

-9(لبـرامج الرســوم المتحركــة دور كبيـر فــي ظهــور مشـاهد العنــف فــي رسـوم األطفــال مــن ســن 
مــن األطفــال يفضــلون بــرامج الرســوم المتحركــة، % 83.5حيــث أظهــرت النتــائج أن . ســنة) 11
من هذه البرامج التي فضلها األطفال هي برامج قائمة على مبدأ العنف كموضوع % 90.1وأن 

  .يسيرئ
تغلــب مشــاهد العنــف فــي رســوم األطفــال التــي مصــدرها الرســوم المتحركــة علــى مشــاهد العنــف 

رمزًا  225األخرى ، فقد احتوت رسوم األطفال الذين اختاروا رسم برامج الرسوم المتحركة على 
مــــن مجمــــوع رمــــوز العنــــف فــــي رســــوم % 82.4رمــــز أي مــــا نســــبته  273للعنــــف مــــن أصــــل 

  . األطفال
  ) 2002(الحميد  دراسة عبد-7

أثـر برنـامج تعليمـي باسـتخدام الرسـوم المتحركـة علـى بعـض مهـارات إلى هدفت الدراسة التعرف 
 كرة السلة لتالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي

منهج الدراسة اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي وذلـك باسـتخدام التصـميم التجريبـي لمجمـوعتين 
داهما تجريبيــة واألخــرى  ضــابطة بإتبــاع القيــاس القبلــي والبعــدي لكــال متســاويتين ومتكــافئتين إحــ

 .المجموعتين
عينــة الدراســة اشــتملت عينــة البحــث علــى ثالثــون تلميــذا مــن الصــف الخــامس االبتــدائي ، ولقــد 
ـــتعلم بعـــض  ـــيم رســـوم متحركـــة ل ـــامج فل تضـــمنت الدراســـة مجموعـــة مـــن األدوات مـــن أهمهـــا برن

  .مهارات كرة السلة
   -:ن أهم النتائج ما يليوكان م 
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أن البرنــــامج المقتــــرح باســــتخدام الرســــوم المتحركــــة ســــاعد علــــى التخيــــل العقلــــي للحركــــة وهــــي  
  .الموجودة في ذهن المتعلم عن الحركة مما يساعد على تذكر أجزاء تلك الحركات

   )2002( راشد دراسة -8
 الطفل على (وم المتحركةالرس مسلسالت أحد) البوكيمون مسلسل تأثير من التحقق إلى هدفت

 مـن يشـاهده بمـا الطفـل القطـري ولغـة سـلوك تـأثر ومـدى المشـاهدة، مـدى حيـث مـن القطـري
واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي باســتخدام المســح وكــذلك  البوكيمــون، مسلســل شخصــيات

 توصـلت و الحلقـات، لها تدعو التي لألحداث والقيم الطفل تذكر مدى لمعرفة المنهج التجريبي

 والقـيم الجوانـب مـن مجموعـة تضـمن األطفـال البوكيمـون مسلسـل أن إلـى نتائجهـا فـي الدراسـة

 والتواضـع ، التعاون وقيم ، األصدقاء على ، والتعرف والوفاء ، الطفل خيال كتنمية اإليجابية،

 ةكثر  إلى باإلضافة واإلثارة واإلشراق، ، بالجاذبية في البرنامج تتمتع أن الصور كما ، والحكمة
 فـي المشـاهد بعـض فـي اإليجـابي الجانـب على السلبي الجانب آخر طغى جانب من األبطال،
 معلومـات وجـود وعـدم لألطفـال، الزائـدة بالحركـة وتسـببه ، العنـف المسلسـل، كجانـب حلقـات

 خياليـة قـيم هنـاك العكـس علـى بل بالواقع، تربطه أو المعرفي الطفل رصيد تضاف إلى تثقيفية

 .الحقائق بعض مفهوم تقلب أو واقعه عن الطفل بالغة تشد

   )2002(دراسة محمد -9
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمي وذلك باستخدام الرسوم المتحركة ومعرفة تأثيرها على 

 .مستوى األداء المهاري والتحصيل المعرفي وأراء وانطباعات أفراد عينة البحث 
في باســـتخدام المســـح وكـــذلك المـــنهج التجريبـــي مـــنهج الدراســـة واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــ

واســتعان الباحــث بالتصــميم التجريبــي لمجموعــة واحــدة مســتخدما القيــاس القبلــي والبعــدي، وبلــغ 
حجــم العينــة اثنــي عشــر تلميــذا مــن المدرســة العســكرية الرياضــة بالمنيــا ولقــد تضــمنت الدراســة 

  .ركة لتعلم بعض مهارات السباحة مجموعة من األدوات من أهمها برنامج فليم الرسوم المتح
  -: وكان نتائج الدراسة ما يلي  

أن التعلم بالرسوم المتحركة يـؤثر تـأثيرا ايجابيـا علـى تعلـم سـباحتي الزحـف علـى الـبطن والظهـر 
  .لدي المبتدئين بمحافظة المنيا

  :) 2000(دراسة جاد -10
رسـوم متحركـة أو (ات الحركيـة األسلوب األمثل لتقـديم عـرض المهـار  إلىهدفت الدراسة التعرف 

وقـد )بالسـرعة البطيئـة أو الواقعيـة(ثم تقديم المهـارة الحركيـة ) صور متحركة وصور متحركة معا
اختبـرت عينـة البحـث مــن طالبـات الفرقـة األولــى بكليـة التربيـة الرياضــية بـالجزيرة وكـان عــددهن 
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ن أن المجموعــة التـــي مجموعــات تجريبيـــة وأســفرت النتــائج عـــ 6طالبــة تــم تقســـيمهن علــى  96
تعلمـــت باســـتخدام الرســـوم المتحركـــة والصـــور المتحركـــة قـــد حققـــت نتـــائج أعلـــى علـــى االختبـــار 
الحسي الحركي، كما لم توجـد فـروق بـين المجمـوعتين اللتـين تعلمتـا باسـتخدام الرسـوم المتحركـة 

م الرسـوم أو الصور المتحركة على نفس االختبار كما أن نفـس المجموعـة التـي تعلمـت باسـتخدا
المتحركـــة والصـــور المتحركـــة معـــا قـــد حققـــت نتـــائج أفضـــل علـــى اختبـــار أداء المهـــارة كمـــا أن 
المجموعــة التــي تســتخدم معــدل الحركــة بالســرعة الواقعيــة قــد حققــت نتــائج أفضــل فــي االختبــار 
الحسي الحركي بينما في اختبار أداء المهارة فقد كانـت النتـائج لصـالح المجموعـة التـي تسـتخدم 

لعــرض البطــيء ولــم توجــد فــروق دالــة فــي اختبــار المهــارة نتيجــة للتفاعــل بــين أســلوب التقــديم ا
  . وسرعة العرض

  :)2000(دراسة فرجون -11
عــرض الرســوم المتحركــة مــع اللغــة " قبــل بعــد أثنــاء"هــدفت الدراســة إلــى بحــث التوقيــت المناســب 

طــالب مــن خــالل شــريط فيــديو عنــدما تعــرض علــى ال" المســموعة و المقــروءة "اللفظيــة المجــردة 
  .لتعلم مفهوم انترنت

وتــــم اســــتخدام التصــــميم التجريبــــي وكانــــت المتغيــــرات التابعــــة هــــي التحصــــيل الفــــوري والمؤجــــل 
طالــب وطالبــة تــم اختيــارهم عشــوائيا وتــم تــوزيعهم علــى ســت  162واشــتملت عينــة البحــث علــى 

  : مجموعات، وقد أسفرت نتائج التجربة عن النتائج التالية
لمجموعة التي تناولت اللغة اللفظية قبل الرسوم المتحركة هي أفضـل المجموعـات فـي حـين أن ا

 .المجموعة التي تناولت اللغة اللفظية بعد الرسوم المتحركة هي أدناهم
 .المجموعة المسموعة أكثر تأثيرا من اللغة المقروءة عندما تصاحبها الرسوم المتحركة 

متحركــة هــي األفضــل بالمقارنــة باللغــة المقــروءة علــى التحصــيل اللغــة المســموعة قبــل الرســوم ال
  .المؤجل
  ): 2000(دراسة الجهني-12

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام الرســوم المتحركــة فــي إكســاب أطفــال    
المرحلـــة التمهيديـــة بعـــض القـــيم العامـــة ، و التعـــرف علـــى أثـــر اخـــتالف جـــنس أفـــراد المجموعـــة 

  .اكتسابهم لبعض القيم العامة على , التجريبية 
  .منهج الدراسة  استخدمت الدراسة المنهج التجريبي 
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عينة الدراسة كانت عينـة الدراسـة مـن أطفـال المسـتوى الثالـث فـي الروضـة واسـتخدمت الباحثـة  
وكـان مـن . كـأداة للبحـث ) يوميـات عبـد اهللا(عرض ثالث حلقـات مـن سلسـلة الرسـوم المتحركـة 

  : ة ما يلي أهم نتائج الدراس
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بـين درجـات اكتسـاب أفـراد المجموعـة التجريبيـة ودرجـات اكتسـاب  -

  .أفراد المجموعة الضابطة
ال يوجـد فـرق دال إحصـائيًا بـين درجـات احتفــاظ أفـراد المجموعـة التجريبيـة، ودرجـات احتفــاظ  -

  .أفراد المجموعة الضابطة
ين درجات اكتساب ذكور المجموعة التجريبية ودرجات اكتساب ال يوجد فرق دال إحصائيًا ب  -

  .اإلناث في المجموعة نفسها
 

  : التعليق على دراسات المحور األول . 2
  :بالنسبة ألهداف الدراسة -1
أثر استخدام الرسوم المتحركة في ترسيخ بعض القيم  إلىبعض الدراسات التعرف  هدفت - 

،  )2009محمود،(،) 2002راشد،(،)2003منصور ،(، )ـه1420الجهيني ،(مثل دراسة  العامة
  .)2006العتيبي ،(
فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على  إلى بعض الدراسات التعرف هدفت - 

محمد  (،)2000جاد،(،) 2000فرجون ،(الرسوم والصور المتحركة في التعليم مثل دراسة 
مامون (،)2006حسن ،عبد الحكيم ،(، )2006عزمي ،(،)2002عبد الحميد ،( ،)2002،

  ) 2008 ،خرونوآ مومني ،
الرسوم المتحركة في اكتساب مفاهيم السالمة الدراسة الحالية إعداد برنامج مقترح قائم  هدفت -

    .المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية
  
  :الدراسة وعينة منهجلبالنسبة  -2
  :منهج الدراسة -ا
أهداف الدراســة  راســات السابقة في هـــذا الُبعد المنهـج التجريبي لتحقيقاستخـدمت جميـع الد - 

بالنسبة للدراسة الحالية فقد . فقد استخدمت المنهج الوصفي) 2003، منصور(عدا دراســـة 
 الخامساتبعت المنهج التجريبي، حيث تم اختيار العينة بصورة قصدية من طالب الصف 
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فاعلية  إلىللتعرف  سيطبق عليها اختبار قبلي واختبار بعدي واحدةعينة  اختياراألساسي، وتم 
  .برنامج برسوم المتحركة في اكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية

  
  : عينة الدراسة  -ب

  :أتياختلفت عينة الدراسات السابقة في هذا البعد ويمكن للباحث أن يبين ذلك فيما ي
، )  2000،  ج222اد(  دراســـة : مثـــل كليـــة التربيـــةـــــارت عينـــة الدراســــــة مـــن طلبـــة دراســـــات اخت -

  .) 2006،  عزمي(
، الجهنـــي(دراســـة  : اختـــارت عينـــة الدراســـة مـــن طلبــــة مراحـــل ريـــاض األطفـــال مثـــل دراســــات -

2000 (.  
ــــات اختـــارت عينـــة الدراســـة مـــن طلبــــة مراحـــل التعلـــيم األساســـي مثـــل -  مـــأمون( دراســـة : دراسـ

عبــــــــــد (، )2006,  حســــــــــن وعبــــــــــد الحكــــــــــيم(, ) 2006,  الشــــــــــديفات( , ) 2008,  وآخــــــــــرون
  ) .2002الحميد،

،  العتيبــــي(  دراســــة  :مثــــل  11-9األطفــــال مــــن ســــن دراســــــات اختــــارت عينــــة الدراســــة مــــن -
2006  (.  

ـــة الدراســـة مـــن - ــــات اختـــارت عين ،  أحمـــد(  دراســـة  :مثـــل  18-12المـــراهقين مـــن ســـن دراسـ
2000  (.  

  .)  2003،  منصور(  دراسة  :الفضائيات مثل  دراســات اختارت عينة الدراسة من-
   .األساسي الخامسالصف  لبةأما الدراسة الحالية فقد اختارت عينتها من ط

  : بالنسبة ألدوات الدراسة   -3
  .راسةتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة، وذلك تبعًا للمتغيرات التي تناولتها كل د

  : استخدمت بعض الدراســـات اختبار لقياس التحصيل الدراسي مثل دراســـــة - 
  ) .1420,  الجهيني( ,)2006,  عزمي(, ) 2008،  المأمومني وآخرون( 

,  محمد(, ) 2006, حسن وحكيم( مثل دراسة ســـات اختبار المهارات و استخدمت بعض الدرا
  ).2000,  جاد(,  ) 2002

  :عض الدراســات مقياسًا لالتجاهــات نحو تعلم المادة مثل دراسة واستخدمت ب- 
  ) .2002,  راشد(, ) 2003,  منصور( , ) 2006, العتيبي( , ) 2006،  الشديفات(  
  .مفاهيم السالمة المروريةأما الدراسة الحالية فقد استخدمت اختبار  -
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  -:بالنسبة لنتائج الدراسة  -4
 المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية الرسوم برامجل أثر لى وجودإتوصلت بعض الدراسات  - 

   )2002محمد،(،)2008مأمون المومني وآخرون ،(مثل دراسة
مثل  القيم على  المتحركة الرسوم برامج ستخدامال أثر توصلت بعض الدراسات إلى وجود - 

  .)2000الجهيني ، (،)2002راشد،(،)2006العتيبي ،(،)2009محمود،(دراسة 
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على لفاعلية  توصلت بعض الدراسات إلى وجود  - 

  .)2006عزمي ،(مثل دراسة   الرسوم والصور المتحركة
مثل   المهارات الحركيةلتنمية  لرسوم المتحركةفاعلية  توصلت بعض الدراسات إلى وجود - 

محمد (،)2002، دعبد الحمي(،)2006حسن ،وعبد الحكيم ،(دراسة 
  .)2000فرجون،(،)2000جاد،(،)2002،

   الرسوم المتحركةتناولت  يوالت لبالنظر إلى ما تم عرضه من دراسات سابقة في المحور األو 
في مراحل  التعليم  الرسوم المتحركةأكدت معظم الدراسات السابقة في هذا الُبعد على فعالية  - 

ل الطلبة، واكتسابهم للمفاهيم العلمية، وطريقة المختلفة؛ لما له من تأثير على زيادة تحصي
  .القيم اإليجابية تفكيرهم، واتجاهاتهم نحو

كالنسب المئوية، والمتوسطات : استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية متنوعة - 
  .، وتحليل التباين الثنائي، واختبار مان ويتني"ت"الحسابية، وتحليل التباين األحادي، واختبار 

  :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة منه ا أفادتم* 
  بناء أدوات الدراسة - 
  بناء البرنامج المقترح - 
  .كتابة محاور اإلطار النظري - 
  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة - 
  . تفسير النتائج وتحليلها - 
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  .مروريةمفاهيم السالمة الالدراسات التي تناولت / المحور الثاني : ثانيا 
 )Goldman,anather )2009،آخرون دراسة جولدمان -1

هــدفت الدراســة لتعــرف علــى ســلوك طلبــة المــدارس فــي الحــافالت فــي مدينــة القــدس واألراضــي 
الفلسطينية المحتلة كخطوة أولـى فـي طريـق تخفيـف الحـوادث المروريـة واإلصـابات التـي تسـببها 

وقـــد تمـــت مالحظـــة ســـلوك . حافلـــة 125راكبـــا و 362الحـــافالت حيـــث شـــملت عينـــة الدراســـة 
فقـد كانـت .الطلبة وتسجيل أعداد ونسب الملتزمين بالتصرف المروري السليم فـي مواقـف متعـددة

  .نتائج الدراسة إلى عدم انضباط العديد من الطالب داخل الحافة وهذا يعرض حياتهم للخطر
فــي الحـــافالت،  وقــد أوصــت الدراســـة بضــرورة اتخــاذ إجـــراءات حازمــة لضــبط الســـلوك المــروري

  .حيث أن التعليمات العامة ووسائل التوعية لوحدها ليست كافية لضمان األمن المروري للطلبة
  )2008(  يوسف دراسة   - 2

ببرنـــامج  هـــدفت الدراســـة إلـــى تنميـــة الـــوعي بالســـالمة المروريـــة فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال
جريبـي الختبـار فروضـه فقـام حد مـن الحـوادث المروريـة وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التلل مقترح

طفال من ) 60( الباحث بإعداد البرنامج المقترح وتطبيقه على عينة عشوائية قصديه مكونة من
 44روضــة الشــهيد إســماعيل فهمــي تــم تــدريس البرنــامج المقتــرح وقــد اســتغرق تــدريس البرنــامج 

ود فـروق وقـد كانـت نتـائج الدراسـة إلـى وجـ )2008-2007(حصة موزعين على فصلين لعـام 
أي أن دراسة عملت على تنمية الوعي المـروري  ةذات داللة إحصائية لصالح المجموع التجريبي

مقرر لألطفال بمرحلة رياض األطفال يتنـاول  بإعدادوقد أوصى الباحث  لدى العينية التجريبية 
لفرد ، أوصـى المفاهيم والقضايا العلمية والصحية والبيئية لما لهذه المفاهيم من أهمية في حياة ا

الباحث بتضمين جميع المناهج في التخصصات كافـة وفـي كـل المراحـل التعليميـة بموضـوعات 
  .ومعايير القضايا البيئية مثل قضية الوعي المرورية
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  :)2007(دراسة عقبات  -3

لتنمية  فاعلة مرورية لحمالت الناجعة واألساليب الطرق هدفت الدراسة إلى  إيجاد
 في اإلعالم وسائل واستغالل المرورية الكوارث أخطار لتفادي الوعي اهاتاتج وتعزيز المعرفة

وقد استخدمت الدراسة المنهج . النموذجية لسالمة المواطن اإلرشادية القواعد إلى التبصير
  .الوصفي 

  : وكان من نتائج الدراسة ما يلي
 المرتبطة ياالقضا وتوضيح لبحث المختلفة اإلعالم وسائل في كافية مساحات أن اعتماد
  .والحزبية واألهلية الرسمية الصحف والمجالت جميع اإلطار هذا في ويدخل بالمرور،

  
  ) 2006(دراسة الشوربجي، والغامدي -4

هدفت الدراسة إلى تطوير وتحسين مستوى السالمة المرورية على الطرق داخل منطقة الجامعة 
ها على مستوى السالمة المرورية والتعرف على خصائص الحوادث المروية لتحديد مدى خطورت

  .ورصد السرعات بالمواقع التي تعاني من زيادة معدل الحوادث المرورية عليها 
  .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

  :وكان من نتائج الدراسة ما يلي
بسرعة أن السرعة العالية وعدم االنتباه الحيطة والحذر من المركبات التي تنتقل بين المسارات 

وبصورة مستمرة والتي تقطع اإلشارة الحمراء هي من أهم العوامل المسببة للحوادث المرورية 
  . داخل الجامعة 

  
 )H.Carter, M.J. Bannon, P.W. Jones )2006وجونس بانون كارتر، دراسة- 5

 توكان لألطفال، المرورية الحوادث من الحد في المعلمين دور على للتعرف الدراسة هذه هدفت
 سنوات ٣ سن من العمرية الفئة في الطالب يدرسون ممن معلم،٢٧٨ من مشكلة الدراسة عينة

 المعلمين، هؤالء على توزيعها تم استبانه عن عبارة فكانت الدراسة أداة وأما .سنة ١١  ولغاية
 القائل الرأي مع كانوا االستبانة لتعبئة استجابوا الذين المعلمين أغلب أن الدراسة نتائج من وكان

  .المرور حوادث من الحد إلى يؤدي المرورية التربية في مباحث تدريس بأن
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   Cornwall County Council :2006- 2001دراسة  - 6

 سـنة) 15-0( سـن مـن لألطفـال المروريـة السـالمة على الضوء تسليط على الدراسة هذه هدفت

 البـاحثون قسـم وقـد- .روريـةالم الحـوادث مـن تحـد التـي واألنشـطة البـرامج بعـض اقتـراح عبـر

-4(الثالثـة ، والثانيـة مـن سـن   ولغايـة الـوالدة مـن تبـدأ عمريـة مجموعات ثالث على معالجاتهم
 إيجـاد علـى المستشـفيات حـث الدراسـة تضـمنت حيـثسـنة ) 15-12(،و الثالثـة مـن سـن )11

 وتـدريب السـيارات، فـي األطفـال سـالمة حـول وتدريبيـة توعويـة دورات إلنجـاز حقيقيـة شـراكة

  .األولى للفئة المرورية واإلرشادات الطرق أمان سياسات على الحضانة في المشرفات
 كمشـاة الطـرق علـى ميدانيـة خبـرة األطفـال هؤالء إعطاء على الدراسة حثت فقد الثانية الفئة وأما

 الطـالب، نقـل فـي المروريـة السـالمة علـى للمحافظـة المدرسـة خطـط وتطوير الدراجات، وركوب

  .المحلي المجتمع من متطوعين خالل من الالزمة المهارات وٕاعطائهم المشاة، تدريب يعوتوس
 على مرتكز بشكل الطرق على العامة السالمة برامج تطوير على التركيز تم فقد الثالثة الفئة وأما

 الجهـات بـين مـا اتصـال قنـوات وفـتح للمـدارس، العامة والسياسات المعلمين مثل تربوية عناصر

 فـي المروريـة للتوعيـة المدرسـية الخطـة انسـجام مـن والتحقـق البلديـة، ومجلـس المختصـة ويةالترب

  .العامة الوطنية الخطوط مع المنهاج

  ) Fokada, atshoesy  )2005 أتسوشي، دراسة فوكودا-7
في التـأثير علـى الطلبـة فيمـا ) Mirroring(منهجية التقييم الذاتي فعالية الدراسة لمعرفة هدفت  
مدرسـة ابتدائيـة فـي اليابـان، تـم  ةعشـر  ىحـدالتوعية المرورية، بنـاء علـى مسـح ميـداني إليخص 

ـــى  ـــة إل ـــة المروري ـــى التوعي ـــدريب عل ـــى اخـــتالف المـــدربين  4تصـــنيف وســـائل الت ـــاء عل ـــواع بن أن
والطلبــة والحالــة المروريــة فــي المنطقــة، وقــد ُوجــد أن طريقــة التقيــيم الــذاتي صــالحة للتقيــيم فــي 

  .االبتدائية، وفيها تم عمل البحث بناء على هذه الطريقة مدرسة أوكاوا
الدراسة أن هذه الطريقة فعالـة جـدا فـي تغييـر سـلوك الطلبـة الختيـار التصـرف السـليم  أثبتتوقد 

  .على الطريق
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  )2005(دراسة بيان و قطريب  -8

بالسلوك  هدفت الدراسة لمعرفة دور المؤسسات التعليمية في تطوير برنامج تعليمي لالرتقاء
المروري ،خاصة إذا علمنا أن التربية المرورية ليست معلومات تحفظ وحقائق تلقن ،و إنما هي 
وعي يكتسب وسلوك إيجابي يمارس واتجاه يتكون ،لذلك تركز البرامج التعليمية المرورية على 

سوية في تنمية السلوك في المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانية للفرد وٕاعداده للحياة ال
  .المجتمع

إعداد المعلمين في مجال التربية المرورية وخاصة أن المناهج الدراسية في معاهد إعداد 
المعلمين أو في كليات التربية ،تكاد تخلو من أية أشارة إلى التربية المرورية ، وتوجيه أولياء 

اء األمور أو األمور إلى تنمية السلوك المروري لدى أبنائهم ،سواء من خالل مجالس أولي
  .اللقاءات الدورية 

دمج موضوعات التربية المرورية ومفهوماتها في مختلف المناهج الدراسية ،وخاصة في المرحلة 
التعليم األساسي ، وهذا يتالءم مع النظرة الشمولية للتربية المرورية ويسهم في دراسة المشكلة 

  .ورية واسعة لدى المتعلم المرورية من جوانبها المتعددة وتكوين قاعدة معرفية مر 
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  )BITRE) (2003(دراسة المؤسسة البريطانية لبحوث تعليم المرور -9
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة وفهــم الســلوك والمواقــف التــي تــؤثر علــى الســالمة المروريــة وســلوك 
مســـتخدمي الطريـــق مـــن طلبـــة المرحلـــة االبتدائيـــة والثانويـــة والنتـــائج التـــي تترتـــب علـــى اســـتمرار 

دث الطـــرق فقـــد قامـــت المؤسســـة البريطانيـــة لبحـــوث تعلـــيم المـــرور بإعـــداد مشـــروع لتالميـــذ حـــوا
المرحلــــة االبتدائيــــة والثانويــــة بعنــــوان الســــالمة المروريــــة فــــي المراحــــل االبتدائيــــة وآخــــر لطــــالب 
المرحلة الثانوية لتضمين جميع المناهج الدراسية في المرحلـة االبتدائيـة والثانويـة بمبـادئ وأسـس 

المة المروريــة لتوثيــق الصــلة بــين المدرســة والمجتمــع بشــكل واســع وخاصــة أن اإلحصــائيات الســ
واكتســاب المهــارات الضــرورية لالســتخدام تشــير إلــى زيــادة نســبة الوفيــات فــي هــاتين الشــريحتين 

اآلمـــن للطريـــق مثـــل مهـــارة اتخـــاذ القـــرار التـــي تمكـــنهم أن يتخـــذوا ويتحملـــوا مســـؤولية ســـالمتهم 
ين وقــد أشــارت نتــائج هــذه الدراسـة أن المشــروع يحســن الــوعي المــروري والمعرفــي وسـالمة اآلخــر 

  .لكل من المدرسين والطالب فيما يتعلق بالسالمة المرورية
  ) 2003(دراسة العوفي  -10

لتعرف على آثر تدريس وحدة مقترحة للسالمة المرورية في إكساب طالب اهدفت الدراسة 
ت السالمة المرورية؟وأثر ذلك في اتجاهاتهم نحو السالمة المرحلة الثانوية مفاهيم ومهارا

فيزياء السالمة : "المرورية ؟ وقد قام الباحث بإعداد وحدة تدريسية للسالمة المرورية بعنوان 
وتدريسها لعينة  من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة " المرورية لطالب الصف األول الثانوي

المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وكانت المدينة المنورة الذين يدرسون في 
نتائج البحث عن فعالية الوحدة في تنمية مفاهيم ومهارات السالمة المرورية واتجاهاتهم نحو 

  السالمة المرورية 
  :)wilson,lowden)2003 دراسة ولسن لودن - 11

ة الذي يؤكد على ضرورة هدفت الدراسة لتعرف على فاعلية مشروع سالمة الطريق للمدرس
تضمين مفاهيم السالمة المرورية ضمن المناهج الدراسية في جميع الجهات المحلية باسكتلندا 
وأخذ آراء المعلمين والتالميذ بالمراحل االبتدائية والثانوية وأولياء األمور في ذلك ،وقد أشارت 

تضمنة ضمن المناهج نتائج المشروع إلى وجود قصور في مفاهيم السالمة المرورية الم
الدراسية ،ويرجع ذلك إلى أن قضية السالمة المرورية من القضايا الحديثة التي اهتمت بها 
السلطات المحلية باسكتلندا حديثا األمر الذي ترتب عليه وجود نقص في الوعي بالسالمة 

على ضرورة المرورية لدى تالميذ المدارس، تأكيد كل من المعلمين والتالميذ وأولياء األمور 
تضمين المناهج الدراسية باألنشطة التي تتعلق بسالمة المرورية ،واستخدام المناقشة والدراما 
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ولعب األدوار والمسرح والتعليم التجريبي ، كما أكد تالميذ المرحلة الثانوية على ان تعليم 
الثانوية ،بينما أكد مفاهيم السالمة المرورية أكثر أهمية لتالميذ المرحلة االبتدائية عن المرحلة 

أولياء األمور على أن سالمة أطفالهم مسؤولية المدرسة والشرطة وجميع الجهات المعنية ومن 
  .هذا المنطلق 

 -:التعليق على دراسات المحور الثاني  . 1

  :بالنسبة ألهداف الدراسة -1
اهج على دور المؤسسات التعليمية و ما تتضمنه المنبعض الدراسات بالتعرف  هدفت - 

  )2005بيان وقطريب، (،)2003،العوفي(دراسة :مثل  التعليمية للتربية المرورية
تطوير مستوى السالمة وٕايجاد الطرق واألساليب الناجحة لحمالت بعض الدراسات  هدفت - 

  ) .2006,  الشوربجي والغامدي(  ,)  2007,عقبات ( دراسة   :مثل  التوعية المرورية
  دراسة  :مثل  يب الطلبة على اختيار الطرق األكثر أمنابتدر بعض الدراسات  هدفت - 
  .) 2005, فهري( 
,  جولدمان(دراسة : مثل سلوك الطلبة داخل الحافالت إلىبالتعرف بعض الدراسات  هدفت - 

2009. (  
دراسـة :  مثـلفعالية التقييم الذاتي فيما يخص الوعي المـروري  بعض الدراسات بمعرفة هدفت -
  ).2005,  فوكودا وأتسوشي( 
بالرســـوم المتحركـــة الكتســـاب مفـــاهيم الســـالمة الدراســـة الحاليـــة بإعـــداد برنـــامج مقتـــرح  هـــدفت -

  .المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية
  -:بالنسبة لمنهج الدراسة  -2
. الدراســات السابقة في هـــذا الُبعد المنهـج التجريبي لتحقيق أهداف الدراســة معظماستخـدمت  - 

ة للدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج التجريبي، حيث تم اختيار العينة بصورة قصدية من بالنسب
اكتساب مفاهيم دورها في  الرسوم المتحركةاألساسي، للتعرف على  الخامسطالب الصف 
  . الخامسلدى طالب الصف  السالمة المرورية

  :بالنسبة لنتائج الدراسة -3
لمؤسسات التعليمية وماتتضمنه المناهج التعليمي في توصلت بعض الدراسات أهمية دور ا - 

يوسف (،)2003العوفي،(،)2005بيان وقطريب،(اكتساب مفاهيم السالمة المرورية مثل دراسة 
،2008.(  
مثل دراسة مفاهيم السالمة المرورية  توصلت بعض الدراسات ألهمية التدريب العملي لتعزيز - 
  .)2004فهري ،وآخرون ،(
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دراسات أهمية تطوير مستوى السالمة وٕايجاد الطرق واألساليب الناجحة توصلت بعض ال - 
  ). 2006الشوربجي ،الغامدي ،(،)2007عقبات ،(للحمالت المرورية 

توصلت بعض الدراسات إلى ضرورة ضبط سلوك الطالب داخل الحافالت مثل دراسة  - 
  ).2009جولدمان ،(

نالحظ  مفاهيم السالمة المروريةناولت بالنظر إلى ما تم عرضه من دراسات سابقة والتي ت
  :األتي 

في  تدريس مفاهيم السالمة المروريةأكدت معظم الدراسات السابقة في هذا الُبعد على أهمية  - 
حفظ األرواح والممتلكات على المستوى الزمني القريب مراحل التعليم المختلفة؛ لما لها من 

  .سالمة المرويةالاتجاهاتهم نحو والبعيد ولما لها من تنمية 
كالنســــب المئويــــة، والمتوســــطات : اســــتخدمت الدراســــات الســــابقة أســــاليب إحصــــائية متنوعــــة -

  .، وتحليل التباين الثنائي، واختبار مان ويتني"ت"الحسابية، وتحليل التباين األحادي، واختبار 
  :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة منه ما أفادت* 
  بناء أدوات الدراسة - 
  بناء البرنامج المقترح - 
  .كتابة محاور اإلطار النظري - 
  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة - 
  . تفسير النتائج وتحليلها - 
  
  -:تعقيب عام على الدراسات السابقة . 3
االستخدام الصحيح والموجه للرسـوم المتحركـة  في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت -

تنميـة الجوانـب المعرفيـة واالجتماعيـة والمهاريـة لـدى األطفـال واتفقـت الدراسـات  التي تعمل على
الســابقة مــع الدراســة الحاليــة علــى ضــرورة العمــل علــى تنميــة الــوعي المــروري ابتــدءا مــن ريــاض 
األطفـــال ثــــم المرحلــــة االبتدائيــــة ثــــم المرحلــــة المتوســـطة ثــــم المرحلــــة الثانويــــة وانتهــــاء بالمرحلــــة 

كمــا واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع جميــع ) تأهيــل المعلمـين(خص طلبــة كليــة التربيــة الجامعيـة بــاأل
الدراســات فــي تطــوير المنــاهج الخــاص بالتوعيــة المروريــة تتناســب مــع الفــروق الفرديــة  للطلبــة 
ومستوياتهم الدراسية ووضع اسـتراتيجيات تربويـة مـن أجـل الحـد مـن حـوادث الطرق،كمـا واتفقـت 

دراســـة الحاليـــة فـــي الـــدور المهـــم لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم فـــي نشـــر الثقافـــة بعـــض الدراســـات مـــع ال
عبـــور المروريـــة وكمـــا واتفقـــت بعـــض الدراســـات مـــع الدراســـة الحاليـــة فـــي أهميـــة تـــدريب الطلبـــة 

الطرق اآلمنة أثناء الـذهاب والعـودة مـن مدارسـهم كمـا وأكـدت العديـد مـن الدراسـات علـى إدخـال 
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المكتبــة ،الــرحالت ،فــي العــروض المســرحية (األنشــطة التربويــة فــي  التربيــة المروريــة فــي جميــع
  ) .الخ.........

  . التجريبي المنهج استخدام على السابقة الدراسات معظم اتفقت - 
 مفـاهيم السـالمة المروريـة اختبارات بناء في السابقة الدراسات معظم مع الحالية الدراسة اتفقت -

ســتفاد الباحــث مــن هــذه االختبــارات فــي إعــداد اختبــار الدراســة و ا الموازيــة فــي المــادة الدراســية
  .الحالية و هو من نوع االختيار من متعدد 

بخـالف  بمفـاهيم السـالمة المروريـةلـم تربطهـا  الرسـوم المتحركـةمعظم الدراسات التي تناولـت  -
مة اكتســــاب مفــــاهيم الســــالفــــي  الرســــوم المتحركــــة فاعليــــةالدراســــة الحاليــــة التــــي ســــعت لمعرفــــة 
  . المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية

أجنبيـة عربية و تم إجرائها على بيئات   مفاهيم السالمة المروريةمعظم الدراسات التي تناولت  -
طلبـة المرحلـة األساسـية هـي  لـدى فلسـطين فـي تيـأجر  التـي الحاليـة الدراسـة عـن يختلـف وهـذا

  .  في حدود علم الباحثالدراسة األولى في قطاع غزة 
ممـا  الحاليـة الدراسـة وفرضـيات أسـئلة عـن اإلجابـة السـابقة الدراسـات مـن دراسـة أي تتنـاول لـم -

   .السابقة الدراسات لفرضيات المخالفة فرضياتها لها الدراسة هذه أن يعني
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  الفصـل الرابـع

  الدراسةإجـــراءات 
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة  التــي اتبعهــا الباحــث الدراســةيتنــاول هــذا الفصــل إجــراءات 

ثــم الحــديث عــن مــنهج البحـــث المتبــع فــي الدراســة، ووصــف لمجتمــع وعينـــة  هااختبــار فروضــو 
صـدقها وثباتهـا، واتسـاقها الـداخلي  الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بناء أداة الدراسة، واستخراج

والتصميم التجريبي، وضبط المتغيـرات، كمـا يحتـوي الفصـل علـى كيفيـة تنفيـذ الدراسـة وٕاجرائهـا، 
  .والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات

   -:  الدراسة  منهج. 1
  التالية المناهج الدراسة هذه في استخدم 

  :المنهج الوصفي التحليلي
هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا، يمكن الحصول منها على و 

معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها، وذلك لوصف وتفسير نتائج 
  . ) 83: 1999واألستاذ،  األغا(  .الدراسة

 ومراجعــة التربــوي، األدبالوصــفي وذلــك بــاالطالع علــى   لمــنهجاســتخدم الباحــث ا

  .السابقة والدراسات البحوث
  :التجريبي شبه المنهج

وهـــو أقـــرب منـــاهج البحـــث لحـــل المشـــكالت بالطريقـــة العلميـــة، والمـــدخل األكثـــر صـــالحية لحـــل 
المشــكالت التعليميــة، كــذلك يعبــر التجريــب عــن محاولــة للــتحكم فــي جميــع المتغيــرات والعوامــل 

بتطويعـه أو تغييـره بهـدف تحديـد وقيـاس تـأثيره فـي األساسية باستثناء متغيـر واحـد يقـوم الباحـث 
  ) 359: 2000، ملحم(  العملية

ومن هنـا فقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي فـي دراسـته مـن خـالل تجريـب البرنـامج 
إلكســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة لــدى طلبــة المرحلــة  المحوســب القــائم علــى الرســوم المتحركــة

عليهــا اختبــار قبلــي وبعــدي ومعرفــة  طبــقموعــة تجريبيــة واحــدة اختيــار مج حيــث تــماألساســية 
   . فاعلية البرنامج المقترح 

وهو عبارة عن خطوات منظمة إليجاد هيكـل معرفـي تربـوي جديـد، أو اسـتبدال  :المنهج البنائي
ــــواءم مــــع  ــــق باســــتخدامات مســــتقبلية، ويت أو تحــــديث أو اســــتكمال هيكــــل معرفــــي موجــــود، يتعل
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واإلمكانات الواقعية، يستفيد الباحث من خاللهـا مـن رؤى تشـاركية للخبـراء أو الظروف المتوقعة 
  . ) 101: 2000، األغا( المعنيين في مجال معين لتحقيق أهداف معينة 

مفـاهيم السـالمة المروريـة لـدى طلبـة  الكتسـاب بالرسوم المتحركةحيث قام الباحث ببناء برنامج 
  . المرحلة األساسية

  :مجتمع الدراسة  -
الحكوميـة  مـدارسال فـي ألساسـيلبة الصـف الخـامس اط جميع من الدراسة مجتمع كونيت
  .م 2012 -2011 الدراسي للعامات غزة في محافظ

  :  عينة الدراسة . 2
طالبـًا وطالبـة مـن ) 60(كونـت عينـة الدراسـة مـن تتم اختيار عينة الدراسة بطرقة قصـدية حيـث 

و  االبتدائيـة للـذكور شـهداء جباليـامدرسـة من طالبًا  )30(طلبة الصف الخامس األساسي منهم 
 ة مــنحيــث تــم اختيــار شــعب ،االبتدائيــة للبنــات فــي محافظــة غــزة اللــدمدرســة  مــن طالبــة)  30(

مـــن طـــالب صـــف الخـــامس  اً طالبـــ)30(،حيـــث تضـــم كـــل شـــعبة  تينبالمدرســـ خـــامسالصـــف ال
  .) 2(طالبة من طالبات الصف الخامس )30(،وشعبة تضم )4(

  
   -:دوات الدراسةأ. 3
  -:تحصيلي اختبار  -1

  :االختبار التحصيلي: أوالً 
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم إعــداد اختبــار الكتســاب الطــالب مفــاهيم الســالمة المروريــة   

فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن ) 38(وذلــك مــن خــالل الرســوم المتحركــة، وقــد تكــون االختبــار مــن 
  .صحيحةمتعدد، ولكل فقرة أربعة بدائل، إحداها 

 :إعداد االختبار التحصيلي 

تم إعداد اختبار تحصيلي بعـد الرجـوع للمحكمـين وقـام بتغييـر بنـود االختبـار وفقـًا ألراء 
المحكمـــين وكـــان التغيـــر باإلضـــافة والحـــذف والتقـــديم والتـــأخير، ولقـــد تضـــمن االختبـــار مفـــاهيم 

  :ات التاليةالسالمة المرورية، ولقد تم بناء االختبار التحصيلي تعبًا للخطو 
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  :خطوات بناء االختبار -
وتـــم إعـــداد  )مجتمـــع الدراســـة(المناســـبة للمرحلـــة الدراســـية  تـــم حصـــر المفـــاهيم المروريـــة

حيــث تــم صــياغة تحديــد األهــداف التعليميــة المتعلقــة باالختبــار التحصــيلي،  البرنــامج التعليمــي
   .سؤاال) 38(وكان عددها  المفاهيم المرورية على شكل أسئلة

  :ياغة فقرات االختبار ص -
تـــم صـــياغة فقـــرات االختبـــار مـــن نـــوع اختيـــار مـــن متعـــدد، تتكـــون كـــل فقـــرة مـــن جـــذع 
يتضــمن ســؤاًال، وأربعــة بــدائل تتضــمن إجابــة صــحيحة واحــدة فقــط والبــاقي خطــأ إال أنهــا مقنعــة 

  .ظاهريًا وتسمى المموهات أو المشتتات
  :وقد راعى الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون 

  .لة لألهداف التربوية المراد قياسها شام -
  .واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس  -
  .سليمة لغويًا وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة -
  .مصاغة بصورة إجرائية  -
  .قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط  -

ـــــى  ـــــة عل ـــــار فـــــي صـــــورته األولي ـــــى ) 38(هـــــذا، وقـــــد اشـــــتمل االختب فقـــــرة عرضـــــت عل
هــــذا الشـــــأن، إذ تــــم عرضــــة علــــى المحكمـــــين مــــن أســــاتذة فــــي الجامعـــــات  المتخصصــــين فــــي

الفلسطينية، وتم تبعًا لذلك تغيير بعـض األسـئلة لعـدم وضـوحها، إذا تـم حـذف واسـتبدال بعضـها 
بأخرى وفقًا لما أرتاه المحكمون، وقد تم تعديل بعض األسئلة، واستبدال بعـض البـدائل، وتجنـب 

ئل، وقــد قــام الباحــث بتعــديل األســئلة وعرضــها مــرة أخــرى علــى تكــرارات بعــض األلفــاظ فــي البــدا
  .المحكمين

  :ترتيب األسئلة  –
تم ترتيب األسـئلة وفقـًا لمضـمون للمفـاهيم ، كمـا تـم ترتيبهـا تبعـًا لصـعوبتها ، حيـث بـدأ 

  .الباحث بوضع األسئلة السهلة ثم تبعها باألكثر صعوبة ، وذلك حسب التقدير الشخصي
  : االختبار صياغة تعليمات _ 

تم صياغة تعليمات االختبار وٕاعدادها على ورقة منفصـلة فـي كـراس االختبـار، وقـد تـم 
توضيح الهدف من االختبـار ، وكيفيـة اإلجابـة عـن فقراتـه ، وقـد روعـي السـهولة والوضـوح عنـد 

وأخيرًا طبق االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية . صياغة هذه التعليمات
  . من الطلبة، وذلك لحساب صدقه وثباته
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  :تجريب االختبار _ 
طالبًا وطالبة لهم نفـس ) 30(تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها        

ــائج واســتخراج الصــدق والثبــات وكــذلك معامــل  خصــائص المجتمــع األصــلي، وذلــك لتحليــل النت
ض البنـــود أو البـــدائل المبهمـــة أو الغامضـــة، التـــي الصـــعوبة والتمييـــز للفقـــرات، والستيضـــاح بعـــ

ه، وتســجيل الوقـت الــذي نـيختلـف األفـراد فــي تفسـيرها وفهمهــا ، ومعرفـة الــزمن الـالزم لإلجابــة ع
ه ، إذ نــه،  وكــذلك أخــر خمســة طلبــة فــي اإلجابــة ععنــاســتغرقه أول خمســة طلبــة فــي اإلجابــة 

  .دقيقة) 40(تراوح الوقت بين 
  : تصحيح االختبار  -

ــــــار لتصــــــبح الدرجــــــة النهائيــــــة           ــــــرات االختب ــــــرة مــــــن فق حــــــددت درجــــــة واحــــــدة لكــــــل فق
  ) .صفر(درجة والدرجة الدنيا لالختبار )38(لالختبار

  .أعد الباحث مفتاحًا مثقبًا لتصحيح األوراق بعد أن تم عرضه على محكمين  -
يح مـرة ثانيـة للتأكـد قام الباحث بتصحيح األوراق بالمفتاح المثقب ، وأعيدت عملية التصـح  -

  .من الدرجات قبل تحليلها 
  . رتبت أوراق اإلجابة ترتيبًا تنازليًا، وتم رصد الدرجات الخام للطلبة -
  :التجربة االستطالعية لالختبار-

بعد إعداد االختبار بصـورته األوليـة تـم تطبيـق االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية قوامهـا 
اختيـروا مـن خـارج عينـة الدراسـة، وقـد  خـامس اٍألساسـيالصف ال لبةططالبًا وطالبة مـن ) 30(

  :أجريت التجربة االستطالعية بهدف
  .حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار

  .حساب مدى صدق وثبات االختبار
  .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث

  :ة على بنود االختبار بغرض استخراجقام بالباحث بتحليل استجابات الطلب
 :ةسهولال معامل -١

 مـن سـؤال كـل علـى أجـابوا الـذين األفـراد لعـدد المئويـة النسـبة" الصـعوبة بمعامـل يقصـد

والـدنيا مقسـومة علـى عـدد الطلبـة الـذين حـاولوا  العليـا المجمـوعتين مـن إجابـة صـحيحة االختبـار
 ويحسـب ،)447: 2008 وآخـرون، يالنـيالك( 100×اإلجابـة علـى السـؤال مـن المجمـوعتين 

  :التالية بالمعادلة
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  =سھولةال معامل
  )ص(د+)ص(ع

×100  
  ن

 :نإ حيث

 .صحيحة إجابة العليا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد = (ص) ع

 .صحيحة إجابة الدنيا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد = (ص) د

  .والدنيا العليا نالمجموعتي أفراد عدد = ن
 الفقرة تكون الصعوبة نسبة زادت كلما بأنه فقرة كل على يفسر ةسهولال معامل فإن وبذلك

  .أسهل، وكلما قلت نسبة الصعوبة كان السؤال صعباً 
  

 :التمييز معامل -٢

  :التالية المعادلة وفق االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامل حساب تم

  =التمييز معامل
  )ص(د+)ص(ع

×100  
  ن

 .صحيحة إجابة العليا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد = (ص) ع

 .صحيحة إجابة الدنيا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذين عدد = (ص) د

 .الفئتين إحدى في التالميذ عدد =ن

  )1(جدول 
  لكل فقرة من فقرات االختبار والتمييز معامالت الصعوبة

  م
معامالت 
  الصعوبة

معامالت 
  التمييز

  م
معامالت 
  الصعوبة

معامالت 
  التمييز

  م
معامالت 
  الصعوبة

معامالت 
  التمييز

1 0.63 0.50 14 0.69 0.38 27 0.50 0.50 
2 0.44 0.38 15 0.50 0.50 28 0.38 0.50 
3 0.63 0.50 16 0.56 0.63 29 0.63 0.50 
4 0.50 0.50 17 0.44 0.63 30 0.63 0.50 
5 0.44 0.63 18 0.63 0.50 31 0.44 0.63 
6 0.56 0.38 19 0.63 0.50 32 0.44 0.63 
7 0.56 0.38 20 0.50 0.50 33 0.56 0.38 
8 0.63 0.50 21 0.69 0.38 34 0.63 0.50 
9 0.56 0.38 22 0.50 0.50 35 0.56 0.38 

10 0.50 0.50 23 0.56 0.63 36 0.63 0.50 
11 0.44 0.63 24 0.69 0.38 37 0.44 0.38 
12 0.38 0.50 25 0.50 0.50 38 0.44 0.63 
13 0.63 0.50 26 0.56 0.63   

معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.54   0.50 
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وكان ) ( 0.38-0.63بين تتراوح الصعوبة يتضح من الجدول السابق أن معامالت
 االختبار، فقرات جميع على الباحث تبقي النتائج وبهذه ، (0.49)الكلي الصعوبة معامل متوسط

 .االختبار صعوبة مستوى لتدرج وذلك

 معامل بلغ وقد ،) 0.63 - 0.38( بين تتراوح لفقرات التمييز كما يتضح أن معامالت

 الكيالني) (0.20( من أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ويقبل) 0.50( الكلي التمييز

 .االختبار جميع فقرات على لباحثا يبقي وبذلك) 448: ٢٠٠٨ وآخرون،

  :صدق االختبار 
ن بنـــود االختبـــار قـــد إويقصـــد بـــه أن يقـــيس االختبـــار مـــا وضـــع لقياســـه فعـــًال ، وحيـــث 

اختيرت على أساس قوتها التمييزية فـإن االختبـار صـادق إلـى حـد مـا وهنـاك الكثيـر مـن الطـرق 
ث أنهمــا يفيــان بــالغرض التــي يقــاس بهــا الصــدق واقتصــر الباحــث علــى نــوعين مــن الصــدق حيــ

  : وهما 
  : صدق المحكمين : أوًال 

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 
وذلـك السـتطالع آرائهــم () ملحـق رقـم )  10(المحكمـين مـن ذوي االختصـاص وقـد بلـغ عـددهم 

  :حول مدى
  .اتمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسه •
  .تغطية فقرات االختبار للمحتوى •
  .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلمياً  •
  .األساسي  خامسالصف المناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة  •
  :وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها •
  .إعادة الصياغة لبعض األسئلة •
  .تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة •
  .ر بعض األسئلةاختصا •

  : صدق االتساق الداخلي
قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ودرجة االختبار الكلية "ويقصد به 

" وكــذلك درجــة ارتبــاط كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار بمســتوى األهــداف الكلــي التــي تنتمــي إليــه
علــى عينــة اســتطالعية  وجــرى التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالختبــار بتطبيــق االختبــار

ة، من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون ًا وطالبطالب) 30(مكونة من 
  :بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك
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  )2( الجدول 

  لWختبار ةالدرجة الكلي عفقرة من فقرات اMختبار ممعامل ارتباط كل 

 .م
معامل 
 االرتباط

 .م
معامل 
 االرتباط

 .م
معامل 
 االرتباط

1 *0.440 14 **0.502 27 **0.799 
2 **0.688 15 **0.517 28 *0.461 
3 **0.799 16 **0.786 29 **0.741 
4 **0.828 17 **0.481 30 **0.647 
5 **0.494 18 **0.682 31 **0.772 
6 **0.721 19 **0.635 32 *0.423 
7 *0.419 20 **0.629 33 *0.413 
8 *0.371 21 **0.792 34 **0.491 
9 **0.498 22 *0.434 35 **0.591 
10 **0.541 23 *0.431 36 *0.381 
11 *0.461 24 **0.779 37 **0.681 
12 **0.884 25 **0.699 38 **0.799 
13 *0.405 26 *0.383   

  0.463) = 0.01(ند مستوى دKلة وع) 28(ر الجدولية عند درجة حرية **

  0.361) = 0.05(وعند مستوى دKلة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية *

 )0.01(نـد مسـتوى داللـة عدالة إحصـائيًا الفقرات يتضح من الجداول السابق أن جميع 
  .تمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ي ختباروهذا يؤكد أن اال

  : اMختبار ثبات

لحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس ويقصد به ا
  .ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة  "الظروف

 نريتشارد سو -وكودروقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية 
  :على النحو التالي  21

  :طريقة التجزئة النصفية - 1
ــــة اال ــــات االتــــم اســــتخدام درجــــات العين ــــة  ختبــــارســــتطالعية لحســــاب ثب ــــة التجزئ بطريق

، فكان معامل االرتباط بين النصفين النصفية، إذ تم تقسيم االختبار إلى نصفين فردية وزوجية 
معامـــل بـــراون فكـــان / معادلـــة ســـبيرمان تعـــديل الطـــول باســـتخدام  ثـــم جـــرى) 0.843( يســـاوي 

مـــن الثبـــات  جيـــدةختبـــار يتمتـــع بدرجـــة أن اال وهـــذا يـــدل علـــى، ) 0.955(الثبـــات بعـــد التعـــديل 
وتظهر صالحية االختبـار واسـتخدامه فـي . ُتطْمئن إلى صحة النتيجة التي يتم الحصول عليها 

  .الدراسة 
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  Richardson and Kuder:  21 نريتشارد سو -كودرطريقة  -2 - 2
مـــن طـــرق حســـاب الثبـــات، وذلـــك إليجـــاد معامـــل ثبـــات  ثانيـــةاســـتخدم الباحـــث طريقـــة 

ككـل  ختبـارلال للدرجـة الكليـة 21كـودر ريتشـارد سـون، حيث حصـل علـى قيمـة معامـل رختبااال
  :  طبقًا للمعادلة التالية 

  ) م – ك (م  = 1   -  21ر 
ك 2ع  

ــاين:   2عــدد الفقــرات           ع: المتوســط             ك  :  م  :  ن إحيــث  :  2005ملحــم ، (   التب
266(  

  
وهـي قيمـة ) 0.949(لالختبار ككل فكان  21 نتشارد شو فحصل على معامل كودر ري

  . إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة عالية تطمئن الباحث
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الكتســـاب مفـــاهيم الســـالمة  الرســـوم المتحركـــةبإعـــداد البرنـــامج المقتـــرح : ثانيـــا 
   .المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية

الرسوم المتحركة الكتساب مفاهيم  لىتهدف الدراسة إلى بناء برنامج مقترح قائم ع
، و لهذه الغاية قام الباحث باالطالع  السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية

( ومنها دراسة أبو هاشم التعليمية على مجموعة من الدراسات التي تناولت بناء البرامج 
) 2005( حسن , ) 2006( و أبو زايدة , ) 2008( و شقفة , ) 2009( أبوالسعود , ) 2010

  . )2005( كشكو , 
  :البرنامج المقترح 

وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من األهداف و الخبرات و 
مفاهيم السالمة  باكتسابهدف , األنشطة و الوسائل و أساليب التدريس و التقويم المتنوعة 

  . لة األساسيةالمرورية باستخدام الرسوم المتحركة لدى طلبة المرح
  :المنطلقات الفكرية للبرنامج 

ن سالمة األفراد واستقامتهم على منهج سليم مطلب تسعى إ التربية أساس مهم حيث -      
  .إلى تحقيقهاألمم 

التي تعتمد على توظيف المستحدثات التقنية و الوسائل التدريس االتجاهات الحديثة في  -
  .التعليمية الحديثة في التعليم 

 أهداف تكون أن بد ، وال دريسالت فأهدا من هدفك وتنميتها مفاهيم السالمة المرورية ةأهمي -

 لمتطلبات مستجيبةجهة، و  من الفلسطينية التربوية للفلسفة منتمية السالمة المرورية تدريس

 والتكنولوجية للتغيرات العلمية فهم من والعشرين الحادي للقرن الفلسطيني الفرد إعداد
 .أخرى جهة نم والحياتية

في تنمية مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة  ةأهمية أسلوب المحاكاة المحوسب -
سلسلة من األحداث  تقدم وان برامج المحاكاةاألساسية والتي تقدم مواقف غير تقليدية، 

  .أحداث البرنامج الواضحة للمتعلم والتي تتيح له الفرصة للمشاركة اإليجابية في
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  :عداد البرنامج المقترح خطوات إ
  :مرت عملية إعداد البرنامج بالخطوات التالية 

الصـف  لبـةلـدى ط مفـاهيم السـالمة المروريـة و هـو تنميـة , تحديد الهدف العام للبرنـامج  -
  .األساسي  الخامس

  . مفاهيم السالمة المروريةاالطالع على المراجع العربية واألدب التربوي الذي  -
  .يم السالمة المروريةبمفاهتحديد قائمة   -
مــن المتوقــع ) الوجدانيــة  – ةالــنفس حركيــ –المعرفيــة ( تـم وضــع مجموعــة مــن األهــداف  -

  .بناء على الهدف العام السابق تحديده  , أن تحقق لدى التالميذ بعد دراسة البرنامج 
  

  مراحل بناء البرنامج 
   -:المرحلة األولى  -
  : مرحلة التخطيط واإلعداد للبرنامج  -
   -:التخطيط و اإلعداد للبرنامج الخطوات التالية  تضمن -

  األهداف العامة للبرنامج -:أوًال 

إن التخطيط لبرنامج محدد يتطلب قائمة باألهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها من 
 فمن خصائص أي برنامج تعليمي تعلمي أن يكون له أهداف محددة يقوم, خالل دراسة تنفيذه 

  -:و يمكن حصر األهداف العامة للبرنامج المقترح بما يلي , اعلى أساسه البرنامج
  .لدى المتعلم  نحو التعلم  يجابية اإلتجاهات تنمية اال -1
  .   الرسوم المتحركةالعلمية من خالل   المتعلم المعرفة إكساب -2
مساعدة المتعلم على توظيف المفاهيم و بعض الحقائق العلمية  من خالل   -3

  .حياة العملية في ال الرسوم المتحركة
  المراد تطبيقها بالبرنامج  لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف العامة  -أ 

 .تعرف على أماكن عبور المشاةي .1

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية في اإلسالم .2

 .يتعرف على مكونات السالمة المرورية .3

 .يتعرف على أماكن اللعب اآلمنة .4

 .يفرق بين مكونات الطريق .5
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  ....) السيارة ،الدراجة النارية ،الدراجة الهوائية(ن أنواع المركبات يفرق بي .6
 .اإلشارات المروريةيستدل على أنواع  .7

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية للفرد والمجتمع .8
  . مكونات الطريقيصف  .9

  . يحدد أماكن عبور المشاة وأماكن عبور المركبات .10
  .يصف أدوات السالمة في الدراجة الهوائية .11
  .                                            )السيارة(أدوات السالمة في المركبةيصف  .12
  . أدوات السالمة في المركبة وأدوات السالمة في الدراجة الهوائيةيقارن بين  .13
  . بالسالمة المروريةيوضح المقصود  .14
ه من يذكر أشكال اإلشارات والالفتات المرورية وألوانها وأوضاعها وما تدل علي .15

 .تعليمات لكل من يستخدم الطريق

  . يذكر مدى اهتمام اإلسالم بشؤون الجماعة والمجتمع .16
يصف أهمية الحقائق والمعلومات الخاصة بالطرق من حيث أنواعها وفائدتها لإلنسان  .17

  .ولحركة التجارة والزراعة واالتصال بين الناس 
  .الصالحة لمشيه وانتقاله يصف الجهود التي بذلها اإلنسان عبر التاريخ لشق الطريق .18
يصف جهود بالده في إنشاء الطرق العديدة والمناسبة وما بذلته في سبيل ذلك من  .19

  .  األموال 
  .  يقارن بين المحافظة على الطرق وتخريبها واآلثار المترتبة على الفرد والمجتمع .20

  جالمراد تطبيقها بالبرنام لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف السلوكية   - ب
  .اإلشارات المروريةيذكر أنواع  .1
  .اإلشارات الضوئية وألوانهايحدد أماكن تواجد  .2
  .األرصفةيحدد  أماكن تواجد  .3
  .يذكر مكونات السالمة الثالثة .4
  .أهمية خطوط المشاةو  الطريقيربط بين  .5
  .المالعب اآلمنة يستدل على أماكن تواجد .6
  .اإلشارة الضوئية والنزول إلى الشارع يربط بين .7
  .أهمية الحفاظ على النفس والممتلكات في اإلسالميذكر  .8
  .يحدد كيفية استخدام المفترق  .9
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  .أهمية خطوط المشاةيستنتج  .10
  .  يصف اإلشارة الضوئية .11
  .يفرق بين اإلشارة الضوئية والشاخصة .12
  .يذكر أنواع الشاخصات .13
  . مكونات الشارع من رصيف و جزر من حيث مكانها وشكلها يحدد .14
  .رصيف من جهة وبينها وبين الشارع من جهة أخرىيفرق بين الجزيرة وال .15
  .يذكر وظيفة كل من الرصيف والجزيرة والشارع  .16
  .يذكر أهمية المحافظة على دراجته وصيانتها بشكل دوري .17
  .يذكر أهمية االلتزام بنظام المرور و قواعده الخاصة بالدراجات .18
  .جة الهوائيةيبين أسباب األمن والسالمة لنفسه ولغيره أثناء استخدام الدرا .19
  .يذكر واجبات وآداب ركاب السيارة سواء كانوا ركابا أم سائقين .20
  .يصف مخاطر قيادة المركبة دون السن القانوني .21
  .حقوق اآلخرين أثناء السير في الطريقيستنتج  .22
  .يصف المحافظة على الذوق العام في قيادتهم وركوبهم .23
  . يحدد القيمة الجمالية للطريق فيحافظ عليها .24
  .قواعد االنضباط وااللتزام والتعليمات وروح التعامل معهايذكر   .25
  .يصف مراحل التطورات التي مر بها اإلنسان حتى وصل إلى اختراع السيارة .26
  .يصف روح التعاون ومساعدة غيرهم في استخدام الطريق .27
  .يقارن بين أنواع الخطوط األرضية من حيث لونها وأوضاعها و أماكنها ودالالتها .28
  .ب التي تكمن وراء رسم الخطوط األرضيةالسبيستنتج  .29
  . شرطي المروريفسر آلية عمل  .30

  
   -:المراد تطبيقها بالبرنامج  لمفاهيم السالمة المرورية ةاألهداف النفس حركي - :ج 

    - :على أن ًا تهدف إلى أن يصبح التلميذ قادر   
  .يستخدم الطريق بشكل صحيح .1
  .  يركب ويقود الدراجة الهوائية بأمان .2
  . السيارة بأمان يركب .3
  .يلعب في أماكن مخصصة للعب بأمان .4
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 .يحافظ على الممتلكات العامة .5

 .يرشد اآلخرين بالحفاظ على الممتلكات العامة .6

 .يساعد اآلخرين في قطع الشارع .7

  
    - :المراد تطبيقها بالبرنامج لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف الوجدانية  -:د 

  .  سالمة مستخدمي الطريقرجال المرور في حفظ  يقدر جهود -1
يقوي الدافع نحو االلتزام بآداب اإلسالم وتعاليمه الخاصة باستخدام  -2

  . الطريق 
  . يقدر جهود بالده في إنشاء الطرق العديدة والمناسبة -3
يقدر قيمة الطريق وما تقدمه من خدمات لسالكها من سرعة أمان عند  -4

  .حركتهم عليها
 .استعمال الطريق يقدر روح التعاون ومساعدة غيره في -5

 .يشعر بالمسؤولية تجاه الطريق واستعمالها -6

 .يقدر الواجبات واآلداب من مصالح عامة وخاصة يقتنعوا بها -7

 .يشعر بأهمية المعرفة بحركة الدراجات وصيانتها -8

 .يشعر بأهمية نظام المرور الخاص بالدراجات -9

  :تحديد محتوى البرنامج المقترح  -:ثانيًا 
وء األهداف التي تم وضعها للبرنامج باختيار المحتوى والخبرات و قام الباحث في ض   

و قد استعان الباحث بما توفر له من , األنشطة التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف 
, تنظيم محتوى البرنامج على شكل دروس ب قامو , دراسات و أدبيات سابقة حول الموضوع 

المراد  مفاهيم السالمة المروريةالسلوكية و  بحيث يشتمل كل درس من الدروس على األهداف
  . و أساليب التقويم  , و األنشطة التعليمية, الوسائل التعليمية و , تنميتها في الدرس  

  :المستخدمة في تدريس البرنامج تالطرق و اإلستراتيجيا -:ثالثًا  
هذه الطريقة ،  تم اختيار هذه الطريقة الن برنامج الدراسة قائم على: أسلوب المحاكاة - 1

قدم كما و ي ، عملية التعلم للطالب بممارسة بعض السلطة في  سمحي حيث أسلوب المحاكاة
بالنسبة للمتعلم وذلك بشكل يثير تفكيره و يستخدم إمكانات الحاسب  مواقف تعليمية غير تقليدية

 ملياتيمكن من خاللها دراسة العكما و  تتمتع بها الوسائط األخرى المتقدمة والتي ال
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تتيح الفرصة لتطبيق بعض المهارات و ،   واإلجراءات التي يصعب دراستها بالطرق التقليدية
   .تم تعلمها في مواقف ربما ال تتوافر للمتعلم الفرصة لتطبيقها في بيئة حقيقية التي

ي تم اختيار هذه الطريقة لما لها من دور كبير في العملية التعليمية وتعطـ :التعلم التعاوني -2
 .وتعمل على زيادة التحصيل والفهم لدي المتعلم, للمتعلمًال وفعا ًا كبير  اً دور 

تم اختيار هذه الطريقة لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي العمليـة التعليميـة وتعطـي  :تمثيل األدوار -3
دورا كبيرا وفعاال للمتعلم ،وتعمل على زيادة التحصيل والفهم لدى المتعلم حيث أن هـذه الطريقـة 

كي طبيعــة الطفــل ومــن مميــزات هــذه الطريقــة تبســيط المجــرد وهــذا يســاعد علــى الفهــم بشــكل تحــا
  .كبير

تـم اختيـار هـذه الطريقـة لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي العمليـة التعليميـة  -:الحوار المناقشة و -4
  .وتعمل على زيادة التحصيل والفهم و لدي المتعلم , للمتعلمًال وفعا ًا كبير  اً وتعطي دور 

  في تنفيذ البرنامج ةالوسائل و المواد التعليمية المستخدم -:عًا راب
يشـــتمل البرنـــامج علـــى العديـــد مـــن األنشـــطة والوســـائل التقنيـــة التعليميـــة التـــي يمكـــن أن   

, لـذلك كانـت متنوعـة حتـى تراعـي الفـروق الفرديـة, تساعد الطلبة على تحقيق األهداف المنشودة
بشـــكل مـــنظم  المفـــاهيموتعمـــل علـــى إكســـاب , الطـــالب وتـــوفر فرصـــة للمشـــاركة الجماعيـــة بـــين
  :ومرتب وسوف تكون علي النحو التالي

  .أفالم كرتونية تجسد الواقع المروري -1
  .LCDعرض حاسوب و جهاز  -2
  .شرائح معدة من خالل برنامج البوربوينت لموضوعات الوحدة  -3
 .رسوم توضيحية -4

  :و قد تضمن محتوى كل درس من الدروس العناصر التالية 
  .نوان الدرس ع -
  .األهداف العامة للدرس  -
  ) .السلوكية ( األهداف الخاصة  -
  .في الدرس  االمراد تنميته مفاهيم السالمة المرورية -
  .الوسائل التعليمية  -
  .إجراءات التنفيذ  -
 .التقويم  -

-  
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  : الحد الزماني لفعاليات البرنامج  - :خامسًا 
 اً ن الـزمن الكلـي للبرنـامج موزعـوكـا, ي البرنامج طلبة الصف الخامس األساسـاستهدف   
  .حصص في األسبوع الواحد ) 4( أسابيع بواقع  ةعلى ثالث
  : .الحد المكاني لفعاليات البرنامج : سادسًا 
 بمحافظـة)  ج( ة بتدائيـاال جباليـابمدرسـة ذكـور  الحاسـوبتم تنفيذ البرنامج في مختبـر   

  . شمال القطاع
  : البرنامج أساليب تقويم -:سابعًا  
أســاليب التقــويم اتبــاع ألهميــة التقــويم ســيتم ًا فــي ضــوء أهــداف البرنــامج المقتــرح ، ونظــر   

  :التالية
  :التقويم القبلي -1

س ، و ذلك من خالل بعض متطلبات األساسية لموضوع الدر وهدفه الكشف عن ال  
  .في بداية كل حصة  البنود االختبارية

  :  )التكويني ( التقويم المرحلي -2
مـدى تقـدمهم فـي الدراسـة مـن خـالل  ليقـيس للتالميـذ الشـرحقويم المرحلي أثنـاء إجراء الت  

ـــة عـــن األســـئلة الموضـــوعة لكـــل هـــدف و  ـــة الطلب ـــة إجاب ـــذهم لألنشـــطةكيفي و , و تعزيـــزهم,  تنفي
  .مالحظة سلوك التالميذ  أثناء  الدرس 

  -:التقويم  الختامي  -3
ب معدة في أوراق عمل صفية يحدث في نهاية كل درس من خالل تقديم أنشطة للطال  

و أوراق عمل بيتيه من أجل متابعة الدرس ثم يقوم المعلم بمناقشتها في بداية الحصة التالية ، 
  .لتزودهم بالتغذية الراجعة 

   - : التقويم النهائي
التي تم تنميتها في  مفاهيم السالمةمن خالل إعطاء التالميذ ا الختبار البعدي  في    

  .بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج  بالرسوم المتحركة
  :الخطوات التالية  ضبط البرنامج بإتباع - :ثامنًا 

ملحق , المحكمين المختصين تم عرضه على مجموعة من , بعد أن تم إعداد البرنامج   
 وقد زود كل محكم بنسخة من البرنامج المعد, من أجل التحقق من صالحيته للتطبيق) 2(رقم 

   - :داء الرأي في النقاط التالية طلب منهم إبحيث  ,
  .الصحة العلمية و اللغوية لمضمون البرنامج  -
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  .ارتباط األهداف بالمحتوى و اإلجراءات المقترحة للتنفيذ  -
  . الصحة العلمية و اللغوية لمضمون البرنامج  -
 .ما تره مناسبًا , .  اإلضافة , الحذف  -

  :إجراء التعديالت الالزمة   
 تم  ثم, والتي أسهمت في إثرائه , البرنامج  حولحكمين الهامة الم آراء بعد رصد   

و قد قام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة و بذلك أصبح البرنامج , أخذها بعين االعتبار
  .     يتمتع بالصدق

  :المرحلة الثانية **     

  : مرحلة تنفيذ البرنامج 
  :األداء النظري 

من خالل عرض محتوى البرنامج على , لبرنامج حيث تمثل في المحتوى النظري ل  
  .شاشة العرض 
  :األداء العملي 

مرحلة إعداد دليل للمعلم ليسترشد به في تدريس الموضوعات التي يتكون منها   
  :البرنامج مع مراعاة أن يشمل الدليل على ما يلي 

  .عنوان الدرس  -
  .األهداف العامة للدرس  -
  ) .السلوكية ( األهداف الخاصة  -
  .في الدرس  إكسابهاالمراد  فاهيم السالمة المروريةم -
  .الوسائل التعليمية  -
  .إجراءات التنفيذ  -
  .التقويم  -
 وقام, يكون هذا الدليل للموقف التعليمي بمثابة مرشد للباحث المنفذ للتجربة ل        

 وريةالرسوم المتحركة الكتساب مفاهيم السالمة المر بتطبيق البرنامج المقترح القائم على 
  .تدرس بها في المدارسدرست بالطريقة العادية التي و  باستخدام اختبار قبلي واختبار بعدي 

  :خطوات الدراسة   
وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل , اتبع الباحث عدد من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة  

  : التالية
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  :المرحلة األولى  -
  .يدان البرامج التعليمية استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في م - 
، وكذلك الدراسات التي  الرسوم المتحركةمراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت  - 

االستفادة منها في بناء اإلطار النظري للدراسة وٕاعداد أداة  ضبغر  السالمة المروريةتناولت 
ة المستخدمة في تفسير وكذلك من أجل االستفادة من المعالجة اإلحصائيوتصميمها  الدراسة
  .النتائج

على  ا، ومن َثَم عرضه مفاهيم السالمة المروريةإعداد أداة  الدراسة المتمثلة في اختبار  - 
  هصالحيتومعلمين من أجل التأكد من  ،ومشرفين تربويين جامعيين، من أساتذةالمحكمين 

  .  )1( ق ملح .للتطبيق
 الصف الخامسطالب شعبة أخرى من شعب تم تطبيق أدوات الدراسة استطالعيًا على  - 

، وتم حساب ة التجريبيةاألساسي في المدرسة التي سيجري فيها تطبيق التجربة غير الشعب
  .صدق وثبات األدوات والزمن الالزم للتطبيق

األساسي في المدرسة التي سيجري الخامس اختيار عينة الدراسة من بين فصول الصف  - 
  .المجموعة التجريبيةد مستوى طالب فيها تطبيق الدراسة، وتحدي

  :المرحلة الثانية 
الرسوم المتحركة الكتساب مفاهيم السـالمة المروريـة لـدى بناء البرنامج المقترح القائم على      

  .للتأكد من صالحيته للتطبيق  , المحكمين ىعل طلبة الصف الخامس األساسي وعرضه
  :المرحلة الثالثة 

  ) .المجموعة التجريبية(قبليًا على عينة الدراسة لسالمة المروريةمفاهيم اتطبيق اختبار  -
  .تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية  -
بعـــد االنتهـــاء مـــن تطبيـــق البرنـــامج المقتـــرح علـــى  مفـــاهيم الســـالمة المروريـــةتطبيـــق اختبـــار  -

  .التجريبية  و رصد النتائج   المجموعة
  .و تفسيرها , و تحليلها ,  معالجة النتائج إحصائياً  -

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

والمعروفــة  SPSSســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة ا
فـي إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية التـي تـم  Statical Package For Social Scienceباسـم 

  :ثلة في األساليب اإلحصائية التالية استخدامها في هذه الدراسة والمتم
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  •

 . T.test independent sampleاختبار  •

 . T.test Paired sampleاختبار  •
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  "Pearson   "إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  •

بــاط ســبيرمان بــروان للتجزئــة النصــفية ثبــات تــم اســتخدام معامــل ارتالإليجــاد معامــل  •
  .المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية

 .إليجاد حجم التأثير dمعامل إيتا، و •

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  األداة المستخدمة
  حجم التأثير

  كبير  طمتوس  صغير
η 2 0.01  0.06  0.14  

  

  



-87 - 
 

  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة

  
  :ونتائج الفرضيات إجابات األسئلة:أوال       

  
  إجابة السؤال اlول  .1

 إجابة السؤال الثاني .2

 إجابة السؤال الثالث .3

 الفرضية اlولىنتائج  .4

 الفرضية الثانيةنتائج  .5

 الفرضية الثالثةنتائج  .6

 الفرضية الرابعةنتائج  .7

 التعقيب العام على نتائج الدراسة:  نياثا

 توصيات الدراسة .1

مقترحات الدراسة .2
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  الفصل الخامس                             

  مناقشتهانتائج الدراسة و                                   
قوم الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خـالل يس

راسة، باإلضافة إلـى تفسـير ومناقشـة مـا تـم التوصـل إليـه مـن نتـائج مـن خـالل تطبيق أدوات الد

  :والتحقق من فروضها اإلجابة على تساؤالت الدراسة

   :ونتائج الفرضيات إجابات األسئلة: أوال 

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة. 1

المة المروريـة الواجـب مفـاهيم السـمـا  ": السؤال األول من أسئلة الدراسة على ينص   

  اكتسابها لدى طلبة المرحلة األساسية؟

وتـم االسـتعانة ,  لإلجابة عن هذا السؤال تـم اإلطـالع علـى األدب التربـوي و الدراسـات السـابقة 

قـام الباحـث بإعـداد قائمـة بمفـاهيم السـالمة المروريـة المـراد و بعدد من المختصـين و ذوي الخبـرة 

ثم تم عرضها علـى مجموعـة مـن ) 4( رسوم المتحركة ملحق رقم الاكتسابها من خالل برنامج ب

  .المحكمين من ذوي االختصاص للتأكد من صالحيتها و صدقها 
  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة. 2

ــامج الرســوم مــا ": الســؤال الثــاني مــن أســئلة الدراســة علــى يــنص    الصــورة العامــة لبرن
  السالمة المرورية لدى طلبة المرحة األساسية ؟ في اكتساب مفاهيم المتحركة

بتصــميم برنــامج بالرســوم المتحركــة، ومــن أجــل قــام الباحــث   لاولإلجابــة عــن هــذا الســؤ 

.. ، فـالش بشـو  وأدوبـي فوتـ(ذلك اسـتخدم بعـض البـرامج التـي تسـاعده فـي بنـاء البرنـامج مثـل 

الفصـل الرابـع مـن فصـول الدراسـة، ولقد قام بتوضيح كيفية تصـميم البرنـامج وٕاجراءاتـه فـي ) ألخ

  .يبين دليل البرنامج واستخدامه)  7(رقم وكذلك فإن الملحق 
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  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة. 3
فـــي  الرســوم المتحركـــةمـــا فاعليـــة  ": الســؤال الثالـــث مــن أســئلة الدراســـة علــى يــنص   

  ؟ألساسية ة الاكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرح
  :ةالتالي ياتولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض

   :الفرضية األولى نتائج  .4
درجـات  متوسـط بـين ) α ) 05.0 ≤مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجد ال

مفـاهيم السـالمة المروريـة يعـزى السـتخدام  ختبـارال و البعـدي الطالبات في التطبيقـين القبلـي
  ؟ البرنامج

 T. test"  رتبطتينلعينتــين مــ" ت"وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار -   

Paired sample " يوضح ذلك)  3 (والجدول.  
  ) 3(الجدول 

ومستوى الدMلة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات " ت"المتوسطات واMنحرافات المعيارية وقيمة 
  البعديفي التطبيقين القبلي و الطالبات

 المتوسط العدد التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية
 6.415 22.767 30 قبلي

4.886 0.000 
دالة إحصائيًا عند 

 6.078 30.233 30 بعدي 0.01

  α ≤ = (2.05 0.05( وعند مستوى داللة ) 29(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

   α  ≤ = (2.76 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
عنـد مسـتوى داللـة  الدرجـة الكليـة لالختبـارالجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة 

ولقــد  لقبلــي والبعــدي،التطبيــق ا، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين )0.01(
  .تطبيق البعدي ، وهذا يعني أن للبرنامج أثركانت الفروق لصالح ال

η 2"وفيمــا يتعلــق بحجــم التــأثير قــام الباحــث بحســاب مربــع إيتــا 
باســتخدام المعادلــة "   

  :التالية
t2 

=  η 2  
t2 + df  

η 2"وعن طريق 
للبرنـامج  أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة التـي تعبـر عـن حجـم التـأثير"  

  :المقترح باستخدام المعادلة التالية
  

2   η 2  
=  D     

1- η 2  
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 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  حجم التأثير  األداة المستخدمة
  كبير  متوسط  صغير

d 0.2 0.5  0.8  
η 2 0.01  0.06  0.14  

يوضـح حجـم )  4(والجدول الباحث بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة  ولقد قام 
  " .η 2   " ،"d"التأثير بواسطة كٍل من 

  ) 4(الجدول 
  لكل وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  
 كبير 1.815 0.452 4.886 الدرجة الكلية

  .كبيروهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير أن حجم التأثير  السابقلجدول يتضح من ا    
  

  :ويعزو الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية
إن اســتخدام الرســوم المتحركــة ســاعد الطالبــات علــى اكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة * 

  .بصورة سليمة، وذلك ألن الرسوم المتحركة صممت وفق خطوات منظمة وسهلة
اعتماد طالب العينة على الطريقة التقليديـة وهـي شـرح المعلـم فقـط دون اسـتخدام وسـائل  *

 .أخرى

وتناســب المرحلــة الدراســية التــي طبــق  عــرض الرســوم المتحركــة بشــكل متسلســل ومــنظم* 
 .عليها البرنامج

احتــــواء البرنــــامج علــــى األلــــوان الزاهيــــة والرســــوم المتحركــــة والتــــي أثــــارت الدافعيــــة لــــدى * 
 .طالب للتعلمال

 .أن الرسوم المتحركة ربطت المادة النظرية بالمادة العملية* 

 .احتواء البرنامج على أنشطة توضيحية ساعدت الطالب على فهمها بصورة جيدة* 

 .الرسوم المتحركة تتناسب مع الفروق الفردية بين طالب العينة* 

  ع عليها الباحث، كدراسة وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة والتي اطل
  



-91 - 
 

 :الفرضية الثانية  نتائج. 5

 الطـالبدرجـات  متوسـط بـين ) α ) 0.05 ≤مسـتوى  عنـد إحصائية داللة ذات فروق توجدال  
  ؟ مفاهيم السالمة المرورية ختبارال و البعدي في التطبيقين القبلي

 T. test"  بطتينرتلعينتــين مــ" ت"وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار -   

Paired sample " يوضح ذلك) 5(والجدول.  
  ) 5(الجدول 

ومستوى الدMلة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات " ت"المتوسطات واMنحرافات المعيارية وقيمة 
  في التطبيقين القبلي والبعدي الطWب

 المتوسط العدد التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة اللةقيمة الد "ت"قيمة 

 الدرجة الكلية
 7.341 5.216 20.033 30 قبلي

 
00.00 

 
 0.01دالة إحصائيًا عند 

 5.734 29.133 30 بعدي

   α = = (2.76 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  - :يتضح من الجدول السابق أن 

عنــد مســتوى  الدرجــة الكليــة لالختبــارالجدوليــة فــي " ت"المحســوبة أكبــر مــن قيمــة " ت"قيمــة 
التطبيــــق القبلــــي ، وهــــذا يــــدل علــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين )0.01(داللــــة 

  .تطبيق البعدي ، وهذا يعني أن للبرنامج أثرولقد كانت الفروق لصالح ال والبعدي،
يوضـح )  (الجـدول و "   η 2"وفيما يتعلق بحجم التـأثير قـام الباحـث بحسـاب مربـع إيتـا 

  " .η 2   " ،"d"حجم التأثير بواسطة كٍل من 
  ) 6(الجدول 

  لكل وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 
 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  

 كبير 2.726 0.650 7.341 الدرجة الكلية
  .كبيربرنامج وهذا يدل على أن أثر الكبير أن حجم التأثير  السابقيتضح من الجدول     

  :ويعزو الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية
علــى اكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة  البالطــ تإن اســتخدام الرســوم المتحركــة ســاعد* 

  .بصورة سليمة، وذلك ألن الرسوم المتحركة صممت وفق خطوات منظمة وسهلة
فقـط دون اسـتخدام وسـائل اعتماد طالب العينة على الطريقة التقليديـة وهـي شـرح المعلـم * 

 .أخرى

وتناســب المرحلــة الدراســية التــي طبــق  عــرض الرســوم المتحركــة بشــكل متسلســل ومــنظم* 
 .عليها البرنامج
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احتــــواء البرنــــامج علــــى األلــــوان الزاهيــــة والرســــوم المتحركــــة والتــــي أثــــارت الدافعيــــة لــــدى * 
 .الطالب للتعلم

 .مادة العمليةأن الرسوم المتحركة ربطت المادة النظرية بال* 

 .احتواء البرنامج على أنشطة توضيحية ساعدت الطالب على فهمها بصورة جيدة* 

 .الرسوم المتحركة تتناسب مع الفروق الفردية بين طالب العينة* 

  :الفرضية الثالثة  نتائج. 6
 الطلبـةدرجـات  متوسـط بـين ) α ) 0.05 ≤مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجدال  

  ؟مفاهيم السالمة المرورية  ختبارال و البعدي طبيقين القبليفي الت
 T. test"  رتبطتينلعينتــين مــ" ت"وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار -   

Paired sample " يوضح ذلك)  7 (والجدول.  
  ) 7(الجدول 

فروق بين متوسطات درجات ومستوى الدMلة للتعرف إلى ال" ت"المتوسطات واMنحرافات المعيارية وقيمة 
  في التطبيقين القبلي والبعدي الطلبة

 المتوسط العدد التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية
 8.442 5.958 21.400 60 قبلي

 
00.0 

 5.884 29.683 60 بعدي 0.01دالة إحصائيًا عند  

   α=  = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 59(ة عند درجة حرية اجلدولي" ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
عنـــد  الدرجـــة الكليـــة لالختبـــارالجدوليـــة فـــي " ت"المحســـوبة أكبـــر مـــن قيمـــة " ت"قيمـــة 
التطبيــق القبلــي ، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين )0.01(مســتوى داللــة 

  .تطبيق البعدي ، وهذا يعني أن للبرنامج أثرت الفروق لصالح الولقد كان والبعدي،
يوضـح )  (والجـدول "   η 2"وفيما يتعلق بحجم التـأثير قـام الباحـث بحسـاب مربـع إيتـا 

  " .η 2   " ،"d"حجم التأثير بواسطة كٍل من 
  ) 8(الجدول 

  لكل وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 
 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  

 كبير 2.198 0.547 8.442 الدرجة الكلية
  .كبيروهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير أن حجم التأثير  السابقيتضح من الجدول     
إن اســتخدام الرســوم المتحركــة ســاعد الطالبــات علــى اكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة بصــورة * 

  .ق خطوات منظمة وسهلةسليمة، وذلك ألن الرسوم المتحركة صممت وف
 .اعتماد طالب العينة على الطريقة التقليدية وهي شرح المعلم فقط دون استخدام وسائل أخرى* 

وتناســـب المرحلـــة الدراســـية التـــي طبـــق عليهـــا  عـــرض الرســـوم المتحركـــة بشـــكل متسلســـل ومـــنظم* 
 .البرنامج
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 .الطلبةأثارت الدافعية لدى  احتواء البرنامج على األلوان الزاهية والرسوم المتحركة والتي* 

 .أن الرسوم المتحركة ربطت المادة النظرية بالمادة العملية* 

 .احتواء البرنامج على أنشطة توضيحية ساعدت الطالب على فهمها بصورة جيدة* 

  الرسوم المتحركة تتناسب مع الفروق الفردية بين طالب العينة
  :الفرضية الرابعة نتائج . 7
في  الطلبةدرجات  متوسط بين ) α ) 0.05 ≤مستوى  عند إحصائية داللة تذا فروق توجدال 

  ).ذكور، إناث(لمتغير الجنس مفاهيم السالمة المرورية يعزى  ختبارال التطبيق البعدي
ـــــــار -    ـــــــم اســـــــتخدام اختب ـــــــرض ت ـــــــق مـــــــن صـــــــحة هـــــــذا الف ـــــــين " ت"وللتحق "  مســـــــتقلتينلعينت

Independent Samples Test " ذلك يوضح) 9(والجدول.  
  )9(الجدول 

ومستوى الدMلة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات " ت"المتوسطات واMنحرافات المعيارية وقيمة 
  )ذكور، إناث( الطلبة

 المتوسط العدد الجنس 
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية
 0.721 6.078 30.233 30 ذكر

 
0.474 

 
 ر دالة إحصائياً غي

 5.734 29.133 30 أنثى

   α  = = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 58(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
عنـد مسـتوى داللـة  الدرجـة الكليـة لالختبـارالجدوليـة فـي " ت"مـن قيمـة  أقـلالمحسوبة " ت"قيمة 

الذكور واإلناث في التطبيق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عدم ، وهذا يدل على )0.01(
  .البعدي ، وهذا يعني أن البرنامج أثر في كال الجنسين بنفس المستوى
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  :التعقيب العام على نتائج الدراسة: ثانيا 
يتضح من النتائج األثر الفعال الستخدام الرسوم المتحركة في اكتساب مفاهيم السـالمة   

ن اســتخدام البرنــامج إث دلــت النتــائج علــى وجــود فاعليــة للبرنــامج المقتــرح، حيــث المروريــة، حيــ
ن التــدرج فــي شــرح المفهــوم ســاعد علــى إســاهم فــي اكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة ، حيــث 

اكتسابه ، كما والحظ الباحث عند تطبيق البرنامج على عينة الدراسة أن الطالب ازدادت لـديهم 
فـي تعزيـز الجوانـب المعرفيـة  اتفقـت الدراسـة الحاليـة مـع العديـد مـن الدراسـات وقد الدافعية للتعلم
 دراسـة ،)2006(دراسـة عزمـي ،  )2008(المـومني وآخـرون  مـأمون مثـل دراسـة لـدى المـتعلم 

  .)1999( فؤاد دراسة ،)2000(دراسة فرجون  ، )2002( راشد
  :توصيات الدراسة. 1
تالميذ وقائدي المركبات وتوفير سبل السالمة للتالميـذ السعي لرفع مستوى الوعي المروري لل-1

  .المشاة وخاصة عند عبور الشوارع الرئيسية أو المزدوجة
  .تشجيع التالميذ على المشاركة في المشاريع الخاصة بسالمة الطريق -2
لمــا لهــا مــن أثــر فعــال علــى  يــةكثــرة اســتخدام الرســوم المتحركــة بفاعليــة أثنــاء العمليــة التعليم -3

  .التحصيل الدراسي لدى الطلبة
 .وتثير لديه الدافعية للتعلم همحفزهتلطلبةبالرسوم المتحركة في جميع المناهج  برامجعمل  -4

  .تنظيم ورشات عمل للمعلمين بحيث يتم تدريبهم على إنتاج الرسوم المتحركة -5
دريب المعلمــين تطــوير بــرامج إعــداد المعلمــين بجميــع المراحــل التعليميــة بحيــث تســاعد فــي تــ -6

  .على استخدام البعد المروري في التدريس
ربط المدرسة بالمجتمع المحلي من خالل تشجيع الزيارات العلمية وخاصـة المرتبطـة بتـدريس  -6

القضايا المرورية،ومنها زيارة بعض مواقع المرور و وزارة النقل والمواصالت حتـى تتعمـق مفـاهيم 
 .السالمة المرورية لدى الطالب

  
  
  
  
  
  
  



-95 - 
 

  مقترحات الدراسة . 2
علـى نتـائج الدراسـة يقتـرح الباحـث بعـض القضـايا البحثيـة المسـتقبلية لمواصـلة مسـيرة البحـث  بناءً 

    -:و هي كما يلي  العلمي في هذا المجال
الرسوم المتحركة فـي زيـادة مهـارات السـالمة المروريـة فـي المراحـل العلميـة  استخدام أثر دراسة -١

  ) . المختلفة 
  . ميول واتجاهات لدى طلبة في جميع المراحل الدراسية  على الرسوم المتحركة أثر دراسة -٢
  .فاعلية تدريب في جميع المراحل الدراسية الكتساب مفاهيم السالمة  -3
    وحدة دراسية مقترح الكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة المتوسطة فاعلية  -4
  سية مقترح الكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة الثانويةوحدة درا فاعلية  -5
  . دراسية علمية توضح التأصيل الشرعي للمخالفات المرورية-6  
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  املراجع
  

  املراجع العربية :أوال
   املراجع األجنبية :ثانيا

  املالحق -
  ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية-
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ة ماجســتير ،جامعــة أم القـرى بمكــة المكرمــة ، ،رسـالاتجــاههم نحــو الســالمة المروريــة 
 . المملكة العربية السعودية 

ــــي مجــــال ): (1996(ســــعيد ، أمــــين والقمــــاش ،علــــي  .24 دور االدارة العامــــة للمــــرور ف
مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم  .،المــؤتمر الــوطني األول للســالمة المروريــة)التوعيــة

 .221-203التقنية،الرياض،ص

ـــة): 1989(الســـكران ،محمـــد  .25 ـــدريس الدراســـات االجتماعي ـــم يـــذكر مكـــان أســـاليب ت ،ل
 .النشر،دار الشروق

دراســات مقارنــة لقضــايا الســير وأنظمــة المــرور فــي ):1973(الســيف ، عبــد الجليــل  .26
 .،جدة ، الدار السعودية للنشر1،طالمملكة العربية السعودية

عيـــة المروريـــة تقـــويم بـــرامج التو ):1992(الســـيف ،خالـــد ،البـــدر،الحارثي ،والشـــربني  .27
 .،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية ،الرياض2،ط خالل االسابيع المرورية

إدخـال تعلـيم سـالمة المـرور فـي المنـاهج ،ســجل ) : 1996(السـيف ،خالـد عبـد الـرحمن .28
 .أوراق المؤتمر األول للسالمة المرورية ،الرياض

النفســــية واالجتماعيــــة تحليــــل الخصــــائص ) : "1986(الســــيف،خالد،النافع،عبد اهللا  .29
،اللجنــة الوطنيــة للســالمة المـــرور ،إدارة "ةالمتعلقــة بســلوك قيــادات الســيارات بالمملكــ

 .البحث العلمي ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية ،الرياض

وضع برنامج لتنمية مفاهيم التربية البيئيـة فـي منـاهج ،)1981(شبلي ،أحمد إبراهيم  .30
،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة مرحلة اإلعداديةالمواد االجتماعية بال

 .عين شمس

األهـداف  تحقيـق فـي المتحركـة الرسـوم بـرامج دور .( 2006 ) . منـال الشـديفات، .31
 رسالة ماجستير . المعلمين وجهة نظر من األساسي الثالث الصف تالميذ لدى التربوية

 .ناألرد إربد، اليرموك، جامعة منشورة، غير

 ،تكنولوجيا التعليم ومستجدات التعليمية الوسائل ( 2003 ) عبدالعزيز جمال الشرهان، .32
 .الرياض الحميضي، مطابع
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 دار ،1 ط ،التعلـيم تقنيـات فـي مقدمـة ( 2008 ) سـامح وٕاسـماعيل، ؛ نـادر شـيمي، .33
 .عمان الفكر،

سـاب فاعليـة بـرامج المحاكـاة الكمبيوتريـة فـي التحصـيل واكت):2004(صالح ،صالح  .34
رسـالة دكتوراه،كليـة التربيـة ، جامعـة "  المهارات المعمليـة لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة

 .حلوان

 .، عمان، األردنعدة أعداد، )2005(صحيفة الرأي األردنية  .35

ــع اإلحصــاءات : (  )1996(الصــقر،عبد اهللا نجــر .36 مشــكلة حــوادث المــرور مــن واق
نــــــة الملــــــك عبــــــد العزيــــــز للعلــــــوم ،المــــــؤتمر الــــــوطني للســــــالمة المرورية،مدي)الرســــــمية

 .40-15التقنية،الرياض،ص

المدرسـة مؤسسـة اجتماعيـة متميزة،المدرسـة ): 1997(عبد الجواد،نور الـدين محمـد  .37
 .،دار الخريجي للنشر والتوزيع،الرياض3،ط والمجتمع

مفاهيم السالمة المرورية في محتوى الكتـب ،)1999(عبد الحميد بن عويد الخطابي  .38
،دراســة علميــة منشــورة ،كليــة المعلمــين ،جدة،المملكــة  لمرحلــة االبتدائيــةالدراســية فــي ا

 .العربية السعودية 

أثـــر برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام الرســـوم )2002(عبـــد الحميـــد، عـــالء الـــدين محمـــدي  .39
، المتحركة على تعلم بعـض مهـارات كـرة السـلة بالحلقـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي

 .ية التربية الرياضية، جامعة المنيا مصر رسالة ماجستير غير منشورة، كل

ــة منهــا:حــوادث المــرور): 1981(عبــد الرحمن،كــرم اهللا .40 ،معهــد أســبابها وطــرق الوقاي
 .اإلدارة العامة

نحــو إســتراتيجية وطنيــة لتقليــل الحــوادث (): 1996(عبـد العــال ،جمــال عبــد المحســن  .41
لملـك عبـد العزيـز للعلـوم مدينـة ا ،المـؤتمر الـوطني األول للسـالمة المروريـة ،)المرورية

 .91-71التقنية،الرياض،ص

تـأثير برنـامج تعليمـي بالرسـوم المتحركـة علـى )2002(عبد العزيز، عبد العزيز محمد .42
، بمحافظــة المنيــا، رســالة تعلــم ســباحتي الزحــف علــى الــبطن والظهــر لــدى المبتــدئين

 .دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية جامعة المنيا،مصر 

تحليـــل الخصـــائص النفســـية واالجتماعيـــة ):"1986(اهللا النـــافع ، وخالـــد الســـيف  عبـــد .43
اللجنــة الوطنيـــة لســالمة المروريـــة ". المتعلقــة بســـلوكيات قيـــادات الســـيارات بالمملكـــة 
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ــــة  ــــوم والتقني ــــز للعل ــــد العزي ــــك عب ــــة المل المملكــــة العربيــــة .،إدارة البحــــث العلمــــي ، مدين
 .السعودية ،الرياض

مشـاهدة العنـف فـي الرسـوم المتحركـة وانعكاسـاتها ): 2006(ن غـزاي العتيبي، فهد ب .44
، رسـالة ماجسـتير سـنة دراسـية وصـفية)11-9(على رسوم االطفـال خـالل الفتـرة مـن 

 .بية، جامعة الملك سعود، السعوديةغير منشورة ، كلية التر 

فاعليــة برنــامج مقتــرح لتــدريب طــالب كليــة التربيــة علــى ): 2006(عزمي،نبيــل جــاد  .45
، كليـة التربيـة، صميم وٕانتاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاهيم الفيزيائيةت

 . جامعة حلوان، مصر

ـــــــــــن ): (1984(العوجي،مصـــــــــــطفى .46 ـــــــــــة م ـــــــــــة كوســـــــــــيلة للوقاي ـــــــــــة المدني التربي
 .،الرياض،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب)االنحراف

ترحــة للســالمة المروريــة فــي أثــر تــدريس وحــدة مق): 2002(العــوفي ،رشــدان حميــد  .47
إكساب طالب الصف األول الثـانوي بعـض مفـاهيم ومهـارات السـالمة المروريـة وفـي 

ــــــة ،رســــــالة ماجســــــتير ،جامعــــــة أم القــــــرى بمكــــــة اتجــــــاههم نحــــــو الســــــالمة المروري
 .المكرمة،المملكة العربية السعودية

ـــات المرور ): 2003(العوفي،عبـــد اللطيـــف  .48 ـــدارس عـــن المخلف ـــة الم ـــة طلب ـــةتوعي ، ي
 .المؤتمر الوطني الثاني للسالمة المرورية،المملكة العربية السعودية 

، وقــائع النــدوة )نحــو حمــالت إعالميــة مروريــة(): 1992(العوفي،عبــد اللطيــف دبيــان .49
مدينة الملك عبد العزيـز للعلـوم  الوطنية لسالمة المرور،اللجنة الوطنية لسالمة المرور،

 .518-479التقنية،الرياض،ص

األسباب النفسية للسرعة الزائدة وكيفية معالجة ذلك ) 1996(اللطيف حسين فرج،عبد .50
مدينـة :،المؤتمر الوطني األول للسالمة المروريـة ، لريـاض في منهج المدرسة الثانوية

 .260-258الملك عبد العزيز للعلوم التقنية،ص

 .47 -49ص قبرص، والتوزيع، للنشر سنابل مؤسسة ، 246 ع الفلسطيني، .51

 هـال، مطـابع ،2 ط ،التعلـيم فـي واسـتخداماته اآللـي الحاسـب ( 2001 ) ألفـت فـودة، .52
 .الرياض

 مفهـوم الرسـوم وجهـة نظـر جديـدة فـي تعلـيم الفيزيـاء،) :  2001(قمزاوي، صالح كرامة .53
 .جامعة حضر موت للعلوم التكنولوجيا، المكال، اليمن



-102 - 
 

 ،عكاظ،العــــــــــــدد !)كيــــــــــــف؟ 50=50() : 1996(الكــــــــــــريم ،صــــــــــــالح عبــــــــــــد العزيــــــــــــز .54
 .8،مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر،ص11442

السالمة  ،)السالمة المرورية بين الوعي والعادات السيئة): (1991(الكلثمي ،سلمان  .55
مدينـة الملـك عبـد  المرورية مطلب وهدف،نشرة خاصة ،اللجنة الوطنية لسالمة المـرور،

 .8-6العزيز للعلوم التقنية،الرياض،ص

،مكة )المواد االجتماعية بين التنظير والتطبيق(): 1987(الكلزة ،رجب ومختار،حسن  .56
 .المكرمة،مكتبة الطالب الجامعي

 .،جنيف2010تقرير األمم المتحدة حول حوادث الطرق لعام ): 2010(كمون ،بان  .57

،القاهرة،عــالم 3،ط تــدريس المــواد االجتماعيــة): 1979(اللقــائي ،أحمــد ورضــوان،برنس .58
 .الكتب

 الهـالل جمعيـة مجلـة بلسـم، ،والجريمـة والعنـف الماإلعـ " ( 1995 ) محمـود مـارديني، .59

 الحمر

هــل أضــحت التربيــة المروريــة مشــكلة ) 2005(محمــد ســعد الــدين بيان،ســليفا قطريــب .60
 .ندوة السالمة الطرقية والوقاية من حوادث الطرق ،دمشق!؟...يصعب فهمها 

ـــار مكـــي .61 ـــارتون ومسلســـالت ): 1993(محمـــد، احمـــد مخت ـــوي ألفـــالم الك ـــدور الترب ال
 .285-266،)22(قطر،مجلة التربوية، ألطفالا

،مـــدخل تنميـــة  المـــنهج الدراســـي واأللفيـــة الجديـــدة): 2002(محمود،صـــالح الـــدين  .62
 .،دار القاهرة، القاهرة)1ط(اإلنسان وارتقائه، 

توصـــيات المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي الثـــامن للجمعيـــة ):2001(المدرســـة اإللكترونيـــة  .63
 ) .2001أكتوبر  31-29(رسة اإللكترونية،،المد المصرية لتكنولوجيا التعليم

 ممدوح ه حاور ،المسيري الوهاب عبد . د مع حوار ،( 2004 ) الوهاب عبد المسيري، .64

 .55 ع وفلسطين، اإلسالم مجلة الشيخ،

 .5،طريق السالمة ،العدد  مناهج التربية المرورية) : 1992(مشاقبة،علي .65

فع السالمة المرورية للتالميذ فـي مواقع المدارس وسبل ر ): (1997(المطير ،عـامر  .66
،الندوة الجغرافية السادسة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة )المملكة العربية السعودية

العربيــــــة الســــــعودية بالتنســــــيق مــــــع الجمعيــــــة الجغرافيــــــة الســــــعودية،جامعة الملــــــك عبــــــد 
 .العزيز،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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الســالمة المروريــة لتالميــذ ) :1999: (ناصــر المقــري ،محمــد ســعد والمطيــر ،عــامر .67
اللجنـــة الوطنيـــة للســالمة المـــرور ،إدارة البحـــث العلمـــي ،مدينـــة الملـــك عبـــد  ، المـــدارس

 .العزيز للعلوم التقنية ،الرياض

، دار المسـيرة 3، طالقياس التقويم فـي التربيـة وعلـم الـنفس) : 2005(ملحم، سـامي  .68
  .عمان: للنش والتوزيع

برنامج قائم على األنشطة العلميـة فـي األمـان والسـالمة ،)2008(سف منال السيد يو  .69
،وفاعليتــه فــي تنميــة الــوعي المــروري لــدى األطفــال بمرحلــة ريــاض األطفــال  المروريــة

 .،دراسة علمية،جامعة المنصورة ،فرع دمياط،جمهورية مصر العربية

 فـي التلفـاز فـالاألط بـرامج تعكسـها التـي القيم .( 2003 ). محمـد عبده منال منصور، .70

 العليـا الدراسـات ،معهـد شـمس عـين جامعـة . الرابعـة للقنـاة مسـحية دراسـة المحلـي

 .الطفل وثقافة اإلعالم قسم للطفولة،

ـــــة  .71 الســـــالمة علـــــى الطريـــــق ال يجـــــوز أن تتـــــرك ،)2004(منظمـــــة الصـــــحة العالمي
  ).2004:،المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  ،أبريل للمصادفة

ـــــة منظمـــــة الصـــــحة العال .72 الســـــالمة علـــــى الطريـــــق ال يجـــــوز أن تتـــــرك ،)2004(مي
  ).2004:،المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  ،يناير للمصادفة

الناجمة  اإلصاباتالتقرير العالمي عن الوقاية من ). 2005(منظمة الصحة العالمية  .73
 .، جنيفم2004لعام  عن حوادث الطرق

لوقايـة مـن اإلصـابات الناجمـة التقرير العـالمي عـن ا، 1999منظمة الصحة العالمية  .74
  .،منظمة الصحة العالمية،جنيف عن حوادث المرور

ــدولي  -منظمــة الصــحة العالميــة .75 ــك ال ــة مــن )2004(البن ــالمي عــن الوقاي ــر الع التقري
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  المالحق: ثالثا  
  )1( ملحق رقم 

  مفاهيم السالمة والبرنامج المقترحقائمـة بأسمـاء السـادة المحكمين الختبار 

  
  
  

  
  

  الصفة االعتبارية  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم  م

  د عزو عفانة.أ  -1
في المناهج وطرق تدريس  أستاذ

  الرياضيات
  نائب عميد كلية التربية  الجامعة اإلسالمية

  الجامعة اإلسالمية  العلوم في المناهج و طرق التدريس أستاذ  د فتحية اللولو .أ  -3
رئيس قسم المناهج وطرق 

  التدريس

  محمد زقوت. د   -5
اللغة استاذ مشارك في المناهج و طرق 

  العربية
  الجامعة اإلسالمية

رئيس قسم المناهج وطرق 
  التدريس

  الجامعة اإلسالمية  ج و طرق التدريساستاذ مساعد في مناه  إبراهيم األسطل .د  -6
محاضر بكلية التربية بجامعة 

  اإلسالمية

  عاطف األغا.د  -7
استاذ مشارك في المناهج و طرق تدريس 

  العلوم
  الجامعة اإلسالمية

محاضر بكلية التربية الجامعة 
  اإلسالمية

  إلسالميةجامعة ا  دكتور المناهج وتكنولوجيا التعليم  محمود الرنتيسي.د  -8
محاضر بكلية التربية الجامعة 

  اإلسالمية

  إلسالمية اجامعة   دكتور أصول التربية  فايز شلدان.د  -9
محاضر بكلية التربية الجامعة 

  اإلسالمية
  رئيس قسم التعليم األساسي  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه في التعليم األساسي  ختام السحار. د  10
  مدرس بوزارة التربية والتعليم  والتعليم وزارة التربية  لومماجستير طرق تدريس الع  زاهر فنونة.أ  11
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  بكالوريوس تربية أحياء  أحمد أبو صقر  . أ  12
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم  محمد العريان  . أ  14
  مدرس بمدرسة دار األرقم  دار األرقم مدرسة  ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم  محمد الديب  . أ  15
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم  محمد األشقر  . أ  16
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم  إبراهيم شاهين. أ   17
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  ) 2( ملحق رقم 
  

  غزة -الجامعة اإلسالمية
  ت العلياعمادة الدراسا
  كلية التربية 

  قسم المناهج وطرق التدريس
  
  
  

  مفاهيم السالمة المروريةاختبار 
  
  

  :إعداد الباحث
  خليل مصباح الزيان

  
 
 

  :الدكتورتحت إشراف 
  
  
  

  م2011/  هـ 1432
  
  

  
  
  
  

  



-109 - 
 

 تعليمات االختبار 

  :عزيزي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

األساسي  الخامسمفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة الصف يهدف هذا االختبار إلى قيـاس 
  الرسوم المتحركةباستخدام 

أرجو اإلجابة عن أسئلة هذا االختبار بكل دقة وعناية علمًا بأن نتائج هذا االختبار ستستخدم 
  .فقط ألغراض البحث العلمي وليس لها عالقة من قريب أو بعيد بدرجاتك في المدرسة

  
  :ة حتى تقرأ التعليمات ويؤذن لكال تبدأ باإلجاب

  :التعليمات
  .ال تكتب شيئا على هذا الكراس فاإلجابة على ورقة اإلجابة المرفقة  -1
سؤاًال من نوع االختيار من متعدد، لكل سؤال أربع  38يتكون هذا االختبار من  -2

  .إجابات ثالثة منها خاطئة وواحدة منها فقط مناسبة عليك أن تختارها 
 .دقيقة)  40( لهذا االختبار الزمن المخصص  -3

في مربع ) � ( اقرأ كل سؤال وٕاجاباته جيدًا وحدد اإلجابة الصحيحة، ثم ضع عالمة  -4
 .الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة

 .ال تخمن اإلجابات والسؤال الذي ال تستطيع اإلجابة عنه اتركه -5

  :وفي ما يلي مثاًال محلوًال لتوضيح طريقة اإلجابة 
  ن أنواع الفرامل ما عدا واحدة ؟كل ما ذكر م -1
  )ب+أ.الفرامل الوسطية     د. فرامل اليد       ج.فرامل القدم      ب.أ(

  

 رقم السؤال
 اإلجابات

 د ج ب أ

1    � 

) د ( تحـت الرمـز )  �(، لـذا نضـع إشـارة )د( فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ هـي ذات الرمـز 
  . ن أعالهعلى ورقة اإلجابة المرفقة كما هو مبي

  
  الباحث
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  اختبار مفاهيم السالمة المرورية للصف الخامس األساسي
  

  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي** 
  حرص اإلسالم على راحة اإلنسان وسالمته وأمنه في  -1
  جميع ما ذكر .د       في الطريق     .ج     في المدرسة    .ب     في بيته فقط    .أ

   فأجاز احة اإلنسانر  حرص اإلسالم على -2
  جميع ما ذكر  .د      ركوب الطائرة    .جركوب السيارة      .ب    الدراجة الهوائية.أ

اإليمـــان بضـــع وســـبعون شـــعبة أعلهـــا شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا (قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -3
  ............وأدنها 

  جميع ما ذكر.الصيام         د .جإماطة األذى عن طريق المسلمين       .بالزكاة      .ا
  إذن من حق الطريق ) أعط الطريق حقه (قال صلى اهللا عليه وسلم  -4
  العبث بمحتويات الشارع  .ب           اللعب في وسط الشارع    .أ

  غض البصر.د                 الجلوس في الطرقات  .ج
  حرمة إراقة الدماء أهون على اهللا من  -5
لـــيس ممـــا .د       هـــدم المســـجد النبـــوي   . ج        هـــدم الكعبـــة . ب     هـــدم األقصـــى  .أ

  ذكر
  )قطع اإلشارة الحمراء(مخالفة أنظمة و قوانين المرور مثال  -6
لـــيس ممـــا .دإهـــالك للـــنفس                  . ج           جـــائز    . ب        حـــالل    . أ

  ذكر 
  دةمن مكونات الطريق  ما يلي ما عدا واح -7
  السيارة. د             األشجار    .ج     اإلشارة الضوئية    . ب   الشاخصة    . أ

  الفرق بين اإلشارة الضوئية والشاخصة -8
الشاخصـة تعمـل بجهـاز تحكـم الكترونـي     . ب    اإلشارة الضوئية تعمل بشكل إلكترونـي     . أ

  ليس مما ذكر . د       اإلشارة الضوئية ال تعمل بجهاز تحكم إلكتروني  . ج
  اللون األخضر في اإلشارة الضوئية يعني  -9
  ليس مما ذكر     .د                  سر .ج                  انتظر   . ب          قف   . أ

  عدد ألوان اإلشارة الضوئية الخاصة بالمشاة  -10
  أربع ألوان.د       وان     ثالثة أل.ج                  لونان    . ب   لون واحد   . أ
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  كل ما ذكر من أقسام الطريق ما عدا واحدة -11
  الجزيرة الوسطية.د          اإلنارة     .ج              الرصيف   . بحر الشارع    ب. أ
  

  الدراجة الهوائية هي عبارة عن -12
  ليس مما ذكر.د     وسيلة نقل عمومية .ج    وسيلة نقل تجارية  .ب  وسيلة نقل أفراد   . أ

  هذه الصور من  أجزاء تحريك في الدراجة الهوائية ما عدا واحدة-13

. ج  . ب    . أ

 

    .د    
  قبل التحرك بالدراجة الهوائية ال بد من التأكد أن المقود  -14

  جميع ما ذكر .أيدي المقود سليمة    د. أيدي المقود مثبتة جيدا   ج. مثبت جيدا    ب. أ
  بل السير بالدراجة الهوائية ال بد من التأكد  ق -15

ـــــــــــــــدا    ب. أ ـــــــــــــــدور بســـــــــــــــهولة . اإلطـــــــــــــــارات منفوخـــــــــــــــة جي ـــــــــــــــدًا وت ـــــــــــــــة جي                          العجـــــــــــــــالت مثبت
  جميع ما سبق.د                               المفاصل     وتشحيم. ج

  قبل ركوب الدراجة الهوائية ال بد من التأكد  -16
    حالة البطانة المطاطية جيدة .ب                 لعجل جيداً فرملة ا .أ

  جميع ما سبق.د                   المقود مثبت جيدا     .ج
  من أجهزة اإلنارة بالدراجة الهوائية ما يلي  -17

  جميع ما سبق. عاكسات الضوء      د. المصباح الخلفي     ج. المصباح األمامي    ب. أ
  الخاصة بالسالمة في الدراجة الهوائية  من المبادئ -18

  رفع اليدين عن المقود  .ب              عدم الجلوس على المقعد أثناء القيادة  .أ
  ليس مما ذكر .د                الدخول في اتجاه معاكس لطريق   .ج

  الركوب القانوني للدراجة الهوائية أن يأخذ الجانب  -19
  ليس مما ذكر.وسط الطريق   د.األيسر قدر اإلمكان    ج. ب األيمن قدر اإلمكان   . أ

  ممنوع ركوب الدراجة الهوائية في الحاالت التالية  -20
  على الرصيف   . ب                                              أثناء قطع الطريق  .أ

  جميع ما سبق. د     .  اجتيازها فقط لبمحاذاة دراجة أو مركبة أخرى، إال من أج. ج
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  :حسب الصورة يجب أن تكون الدراجة مجهزة بكل األمور التالية ما عدا -21

  . د. ج    .ب  .أ
  

  يجب على راكب الدراجة الهوائية تبطيئ السرعة في الحاالت التالية ماعدا واحدة -22
  في شارع مزدحم بحركة السير . أهولة تكثر فيها حركة المشاة    بفي شوارع م. أ
  .في شارع فارغ من السيارات والمشاة . د             عندما تكون الرؤية محدودة    . ج 

  حسب الصورة التأشير للتوجه يمينًا هو  -23
  

        
.             ج.                 ب        .أ  .د

  
  يح لسيارة من جهة الركوب الصح -24

  من الباب اليمن من جهة الرصيف   . ب                  من الباب اليسار    .أ
  لـــــــــــــــــــيس ممــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــر.مـــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــيمن فـــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــط الطريــــــــــــــــــــق   د. ج

  من أدوات السالمة في السيارة  -25
  ليس مما ذكر.دالمحرك          . ج        العجالت      . ب       حزام األمان    . أ

  من آداب الجلوس في السيارة  -26
  التدخين داخل السيارة     . ب                            رفع الصوت عاليا    . أ
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  )3(ملحق رقم 

  غزة -الجامعة اإلسالميــة
  عمادة الدراســـات العليا

  كليــــة التربيــــة
  قسم المناهج وطرق التدريس

  
  ـــــــــــــــــــــ  حفظه اهللا/ السيد 

  السالمة المرورية مفاهيم تحكيم اختبار/ الموضوع 
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسال

بإعـــداد رســـالة الماجســـتير فـــي قســـم المنـــاهج وطـــرق   خليـــل مصـــباح الزيـــان/ يقـــوم الباحـــث     
بالرسـوم المتحركـة فـي اكتسـاب مفـاهيم برنـامج  فعاليـة(تدريس فـي الجامعـــة اإلسالميــة بعنــوان 

  )بغزة  السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية
للمرحلــة األساســية ويــود تطبيــق  لمفــاهيم الســالمة المروريــةاحــث لهــذا الغــرض اختبــارًا وقــد أعــد الب

  .البرنامج على طلبة الصف الخامس االبتدائي
ونظرًا لما تتمتعون به من خبـرة تعليميـة ودرايـة فـي مجـال التربيـة والتعلـيم، ولمـا لـرأيكم مـن أهميـة 

  .ديد واالستفادة من خبرتكم في هذا المجالفي مجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأيكم الس
وتـدوين مالحظـاتكم ) إضافة ، تعديل ، حذف ( آمل من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي والمشورة 

  :في النواحي التالية
  المفاهيم للمرحلة المراد تطبيق البرنامج عليهامدى مالئمة  -
  التي تمثلها  المفاهيممدى مالئمة األسئلة  -
  . الخامس األساسية ومالئمة الصياغة اللفظية لطالب الصف مدى سالم -
  .وضوح فكرة السؤال -
  .مدى الدقة العلمية إلجابات األسئلة -
  .مدى كفاية ووضوح التعليمات -

  خليل الزيان: الباحث                                                                   
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  )4( ملحق رقم 
  ة المروريةمفاھيم السvم

  التعريف اإلجرائي  المفهوم  الرقم
هي كل طريق أو شارع أو زقاق أو سكة حديد أو ممر أو أي   الطريق  

  مكان مفتوح يحق للجمهور الوصول إليه
هي جزء من الطريق جرى تحسينها و تعبيدها لغرض سير   الطريق المعبدة  

  المركبات عليها باستثناء طرف الطريق
ريق يجـوز عليها السـفر باتجاه واحـد فقط ووضعت في ط  طريق ذات اتجاه  

  .مدخلها إشارة مرور تدل على ذلك
  

  طريق يجوز السفر عليها من كال االتجاهين  طريق ذات اتجاهين  
قسـم مرسوم أو غير مرسوم على عرض الطريق المعبدة يكفي   المسلك  

لسير صف واحـد من المركبات باستثناء المركبات التي تسير 
  . ى عجلتينعل
  

طريق أو قسم من الطريق مخصص لنوع معين من عابري   السبيل  
  الطريق خالف عن الطريق المعبدة

قسم مرسوم على سطح الطريق معد لعبور المشاة عليه لقطع    ممر العبور  
  .الطريق

قسم على جانب الطريق معد لسير المشاة عليه ويكون أحيانًا   لرصيفا  
  أو أعلى من الطريق ويقع داخل البلدأما على مستوى الطريق 

هي المركبة التي تسير بقوة آلية مهما كان نوع هذه القوة   المركبة  
وتشمل الدراجة النارية ذات عجلتين أو دراجة نارية بثالث 

عجالت وال تشمل أي مركبة ميكانيكية تجرها مركبة ميكانيكية 
  .أخرى

هم بين السائقين، ووضعت على إشارات المرور هي لغة التفا  إشارات المرور  
الطريق حتى يعرف كل سائق كيف يسلك طريقه بدون تعريض 
حياته وحياة عابري الطريق للخطر فهي تحذره أحيانًا وتأمره 
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أحيانًا أخرى وأحيانًا تقدم له المعلومـات وضعت إشارات المرور 
للحفاظ على سالمة كل من يستعمل الطريق من سائقين ومشاة 

 –ركة السـير حتى تخفف من نسبة حوادث الطرق فهي تنظم ح
  كما تخفف العبء عن رجال المرور

هو حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل سيارة   الحادث المروري  
أخرى أو مشاة أو ) مركبات(واحدة أو أكثر مع سيارات ) مركبة(

وعادة ما ينتج . حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص
المروري تلفيات تتفاوت من طفيفة بالممتلكات  عن الحادث

  .والمركبات إلى جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة المستديمة
  

  هي عبارة عن أحد وسائل النقل  الدراجة الهوائية  
 المركبة وهي عناصر ثالث في يتمثل المرورية السالمة محور أن  السالمة المرورية  

  يالبشر  العنصر – الطريق –
  

كل مبنى أو جزيرة أو عالمة على وجه الطريق ،حديقة أو   :حة فاصلة مسا  
  .مساحة غير معبدة مبنية أو ملونة تقسم الطريق طوليا

  
المنطقة المكونة نتيجة التقاء شارعين أو أكثر، والمحددة   :المفترق   

  .بواسطة خطوط أو أحجار حافة الشارع أو امتدادهما الوهمي
  

حة المحاذية من جانب الشارع في مكان ال يوجد فيه المسا  :حاشية الطريق   
أمتار من حافة الشارع أو حافة مجرى  3رصيف حتى عرض 
  .قناة لتصريف المياه

  
قسم من الطريق تم تعبيده أو ترميمه أو تحسينه ومن المعتاد   :الشارع   

  .أن تمر فيه حركة مركبات باستثناء حواشي الطريق
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 لخدمة تخصيصها أو توفيرها يتم التي المواقف تلك هاب ويقصد  :السيارات مواقف  

 . زائريها أو المدرسة منسوبي

 الدراسية والمرحلة المدرسة حجم حسب إليها الحاجة وتتفاوت

  .بها تعنى التي
  

 السالمة مستوى لرفع كوسيلة التشجير استخدام بالتشجير يقصد  :التشجير  

 بين التداخل ليةعم من والحد السرعة تهدئة عن طريق المرورية

  .وغيرها كالتجميل فوائد أخرى ذلك ترافق وٕان والمركبات المشاة
  

 وجود من والتحذير للتنبيه المستخدمة المرورية اللوحات هي  :التحذيرية اللوحات  

 لكي الطريق مستخدمي من الحذر يستلزم غير متوقع ظرف

 السالمة صالح في إجراء اتخاذ أي أو لمواجهته يتأهبون

  .المطلوبة وريةالمر 
  

 عن الطريق مستخدمي إلعالم المستخدمة المرورية اللوحات هي  :التنظيمية اللوحات  

  المرور أو تنظيمات قوانين
  

 وٕارشادهم، الطرق مستخدمي توجيه في المستخدمة اللوحات هي  :اإلرشادية اللوحات  

 تحمل التي التوجيهية واللوحات العامة، الخدمات ومنها لوحات

  .أو ثابتة متغيرة رسالة
  

والتنزيل  التحميل مسار  
:  

 أو تنزيل لغرض للمدرسة القادمة بالمركبات خاص مسار هو

 عن للمركبات المرورية الحركة فصل على يعمل تحميل الطلبة

  .بوابات المدرسة أمام الرئيسي الطريق
  

إشعار  اإنشائه من يراد التي المرتفعة األرصفة هنا بها ويقصد :  المرورية الجزر  
 وكذلك سرعته تخفيض وبالتالي الطريق عرض بتفاصيل السائق

 على متصلة تكون وقد للمشاة، بالنسبة مسافة العبور تقليل
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  .معابر المشاة عند قصيرة أو الطريق طول
  

 تخفيض مطبات  

  :السرعة
 10 إلى 7 بمقدار الطريق في سطح تحدب إنشاء عملية وهي

 تخفيض على إلجبار السائقين ر أمتا 4 إلى 3 بعرض سنتيمترات

  .سرعتهم
  

هو الشخص الذي يتولى قيادة إحدى المركبات في الطريق   :السائق  
العام ، وهو ملتزم بتطبيق قواعد السير والمرور أثناء 

  . استخدامه للطريق
هم األفراد أو الجماعات الذين يستخدمون الشوارع والطرقات   :المشاة   

  .على األقدامسيرا 
 يعيق مما خالية تكون أن يجب التي الالزمة المسافة به ويقصد  :الرؤية  مجال  

 يوفر بما والمشاة السائقين من كل بين اإلبصار مجال ومستوى

 العبور أو كالتوقف اآلمن اإلجراء التخاذ منهم ألي الكافي الوقت

  .ذلك غير أو
 مساعدة مةمه إليه توكل الذي الشخص ذلك العبور بمرشد يقصد  :العبور  مرشد  

 وبجب بأمان، الطريق عبور على )األطفال وخصوًصا(اآلخرين 

 لتقدير يؤهالنه الذين والتدريب الالزمين المعرفة يمتلك أن

 الفرصة المناسبة وتحديد المختلفة المرور ظروف في الخطورة

 شرطي الشخص ذلك يكون أن ويمكن .العبور بعملية للقيام

  .السليم العبور على عملًيا ًباتدري تلقى آخر أي فرد أو المرور
العاكسة لمرشد  السترة  

  :العبور
 عليها مكتوب )العاكسية شديد(العاكس القماش من سترة وهي

المخضر وذلك  األصفر باللون تكون أن ويفضل " عبور مرشد"
  .كافية مسافة من عليه والتعرف مرتديها رؤية لكي يسهل

 .السير حركة إليقاف العبور مرشد يحملها مرورية عالمات وهي:  المرورية العالمات  

  .التنس مضرب شكل على من الجهتين قف عالمة
  

  .هي سرعة يسيطر بها السائق على مركبته بشكل مطلق  :السرعة المعقولة   
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توضع هذه اإلشـارات في الطرق فأحيانَاً◌ تكون ثابتة وأحيانًا   :اإلشارات المساعدة  

وعلى السائقين االلتزام بها تكون متحركة توضع وقت الحاجة، 
ألهميتها ألنها تساعد في تنظيم حركة السير وعـدم تعريض 

  .حياة اآلخرين للخطر
  

اإلشارات المرسومة   
  :على سطح الطريق

ترسم هذه اإلشارات على سطح الطريق باستعمال الصباغ 
العاكس للضوء على سطح الطريق لمساعدة السائقين في 

حركة السير وقد تكون باللون األبيض تحديد خط سيرهم وتنظيم 
  .أو األصفر أو األزرق أو األحمر أو البرتقالي

هي مقسمات اإلشارات الضوئية فهي عبارة عن إشارات تلزم   :إشارات التوجيه  
السائقين بالعمل موجبها دون أن يكون له خيار أخر وتحدد له 

  متى يتوقف ومتى يبدأ بالسير
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 )5(  ملحف رقم

  غزة -الجامعة اإلسالميــة
  عمادة الدراســـات العليا

  كليــــة التربيــــة
  قسم المناهج وطرق التدريس

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ  حفظه اهللا/ السيد 
  

  تحكيم برنامج مقترح / الموضوع 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
بالرسـوم المتحركـة فـي برنـامج  فاعليـة(عنـوان   بإجراء دراسة  بخليل الزيان / يقوم الباحث     

  ) اكتساب مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية بغزة
  .لنيل درجة الماجستير في المناهج و طرق تدريس من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

ذلـك مـن , المجـال لذي نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا البرنامج في ضوء خبرتكم في هـذا  
  .  حيث 

  الصحة العلمية و اللغوية لمضمون البرنامج - 
  شمولية المفاهيم التي يتضمنه - 
  ارتباط األهداف بالمحتوى و اإلجراءات المقترحة للتنفيذ -
  .ما تره مناسبًا , .  اإلضافة , الحذف  -

             
  وفقكم اهللا و شكرأ  لكم عل حسن تعاونكم

                                                                                       
  

  الباحث
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الكتســاب مفــاهيم الســالمة المروريــة  بالرســوم المتحركــةإعــداد البرنــامج المقتــرح 
  . لدى طلبة المرحلة األساسية

م الرسوم المتحركة الكتساب مفاهي تهدف الدراسة إلى بناء برنامج مقترح قائم على
، و لهذه الغاية قام الباحث باالطالع  السالمة المرورية لدى طلبة المرحلة األساسية

( ومنها دراسة أبو هاشم التعليمية على مجموعة من الدراسات التي تناولت بناء البرامج 
) 2005( حسن , ) 2006( و أبو زايدة , ) 2008( و شقفة , ) 2009( أبوالسعود , ) 2010

  . )2005( كشكو , 
  :البرنامج المقترح 

وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من األهداف و الخبرات و 
مفاهيم السالمة  باكتسابهدف , األنشطة و الوسائل و أساليب التدريس و التقويم المتنوعة 

  . المرورية باستخدام الرسوم المتحركة لدى طلبة المرحلة األساسية
  

  :للبرنامج  المنطلقات الفكرية
أن سالمة األفراد واستقامتهم على منهج سليم مطلب تسعى  التربية أساس مهم حيث -      
  .إلى تحقيقهاألمم 

التي تعتمد على توظيف المستحدثات التقنية و التدريس االتجاهات الحديثة في  .1
  .الوسائل التعليمية الحديثة في التعليم 

 تكون أن بد ، وال دريسالت فأهدا من هدفك تهاوتنمي مفاهيم السالمة المرورية أهمية .2

جهة،  من الفلسطينية التربوية للفلسفة منتمية السالمة المرورية تدريس أهداف
للتغيرات  فهم من والعشرين الحادي للقرن الفلسطيني الفرد إعداد لمتطلبات مستجيبةو 

 .أخرى جهة من والحياتية والتكنولوجية العلمية

في تنمية مفاهيم السالمة المرورية لدى طلبة  ةة المحوسبأهمية أسلوب المحاكا .3
سلسلة  تقدم وان برامج المحاكاةالمرحلة األساسية والتي تقدم مواقف غير تقليدية، 

أحداث  من األحداث الواضحة للمتعلم والتي تتيح له الفرصة للمشاركة اإليجابية في
  .البرنامج
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  :خطوات إعداد البرنامج المقترح 
  :ة إعداد البرنامج بالخطوات التالية مرت عملي

 لبـــةلـــدى ط مفـــاهيم الســـالمة المروريـــة و هـــو تنميـــة , تحديـــد الهـــدف العـــام للبرنـــامج  .1
  .األساسي  الخامسالصف 

  . مفاهيم السالمة المروريةاالطالع على المراجع العربية واألدب التربوي الذي  .2
  .بمفاهيم السالمة المروريةتحديد قائمة   .3
مــــن ) الوجدانيـــة  – ةالـــنفس حركيـــ –المعرفيـــة ( عـــة مـــن األهــــداف تـــم وضـــع مجمو  .4

بنـاء علـى الهـدف العـام السـابق , المتوقع أن تحقق لدى التالميذ بعـد دراسـة البرنـامج 
  .تحديده  

  مراحل بناء البرنامج 
   -:المرحلة األولى  •

  : مرحلة التخطيط واإلعداد للبرنامج 
   -:ات التالية تضمن التخطيط و اإلعداد للبرنامج الخطو 

  األهداف العامة للبرنامج -:أوًال 

إن التخطيط لبرنامج محدد يتطلب قائمة باألهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها من 
 فمن خصائص أي برنامج تعليمي تعلمي أن يكون له أهداف محددة يقوم, خالل دراسة تنفيذه 

  -:نامج المقترح بما يلي و يمكن حصر األهداف العامة للبر , على أساسها البرنامج
  .لدى المتعلم  نحو التعلم  يجابية اإلتجاهات تنمية اال 1                 

  .   الرسوم المتحركةالعلمية من خالل   المتعلم المعرفة إكساب 2
مساعدة المتعلم على توظيف المفاهيم و بعض الحقائق العلمية  من خالل   3

  .في الحياة العملية  الرسوم المتحركة
  
  المراد تطبيقها بالبرنامج  لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف العامة  -أ 

 .تعرف على أماكن عبور المشاةي .1

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية في اإلسالم .2

 .يتعرف على مكونات السالمة المرورية .3

 .يتعرف على أماكن اللعب اآلمنة .4
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  .تعرف على دور شرطي المرور .5
 .طريقيفرق بين مكونات ال .6

  ....) السيارة ،الدراجة النارية ،الدراجة الهوائية(يفرق بين أنواع المركبات  .7
 .اإلشارات المروريةيستدل على أنواع  .8

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية للفرد والمجتمع .9
  . مكونات الطريقيصف  .10
  . يحدد أماكن عبور المشاة وأماكن عبور المركبات .11
  .جة الهوائيةيصف أدوات السالمة في الدرا .12
  .                                            )السيارة(أدوات السالمة في المركبةيصف  .13
  . أدوات السالمة في المركبة وأدوات السالمة في الدراجة الهوائيةيقارن بين  .14
  . بالسالمة المروريةيوضح المقصود  .15

ا وما تدل عليه يذكر أشكال اإلشارات والالفتات المرورية وألوانها وأوضاعه •
 .من تعليمات لكل من يستخدم الطريق

  . يذكر مدى اهتمام اإلسالم بشؤون الجماعة والمجتمع •
يصف أهمية الحقائق والمعلومات الخاصة بالطرق من حيث أنواعها وفائدتها  •

  .لإلنسان ولحركة التجارة والزراعة واالتصال بين الناس 
يخ لشق الطريق الصالحة لمشيه يصف الجهود التي بذلها اإلنسان عبر التار  •

  .وانتقاله
يصف جهود بالده في إنشاء الطرق العديدة والمناسبة وما بذلته في سبيل ذلك  •

  .  من األموال 
يقارن بين المحافظة على الطرق وتخريبها واآلثار المترتبة على الفرد  •

  .  والمجتمع
  يقها بالبرنامجالمراد تطب لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف السلوكية   - ب

  .اإلشارات المروريةيذكر أنواع 
  .اإلشارات الضوئية وألوانهايحدد أماكن تواجد  .1
  .األرصفةيحدد  أماكن تواجد  .2
  .يذكر مكونات السالمة الثالثة .3
  .أهمية خطوط المشاةو  الطريقيربط بين  .4
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  .المالعب اآلمنة يستدل على أماكن تواجد .5
  .الشارعاإلشارة الضوئية والنزول إلى  يربط بين .6
  .يذكر أهمية الحفاظ على النفس والممتلكات في اإلسالم .7
  .يحدد كيفية استخدام المفترق  .8
   السير بالمركبة والسير بالدراجة الهوائيةيقارن بين  .9
  .أهمية خطوط المشاةيستنتج  .10
  .  يصف اإلشارة الضوئية .11
  .يفرق بين اإلشارة الضوئية والشاخصة .12
  .يذكر أنواع الشاخصات .13
  الشارع من رصيف و جزر من حيث مكانها وشكلها يحدد مكونات  .14
  .يفرق بين الجزيرة والرصيف من جهة وبينها وبين الشارع من جهة أخرى .15
  .يذكر وظيفة كل من الرصيف والجزيرة والشارع  .16
  .يذكر أهمية المحافظة على دراجته وصيانتها بشكل دوري .17
  .جاتيذكر أهمية االلتزام بنظام المرور و قواعده الخاصة بالدرا .18
  .يبين أسباب األمن والسالمة لنفسه ولغيره أثناء استخدام الدراجة الهوائية .19
  .يذكر واجبات وآداب ركاب السيارة سواء كانوا ركابا أم سائقين .20
  .يصف مخاطر قيادة المركبة دون السن القانوني .21
  .حقوق اآلخرين أثناء السير في الطريقيستنتج  .22
  .دتهم وركوبهميصف المحافظة على الذوق العام في قيا .23
  . يحدد القيمة الجمالية للطريق فيحافظ عليها .24
  .يذكر قواعد االنضباط وااللتزام والتعليمات وروح التعامل معها .25
  .يصف مراحل التطورات التي مر بها اإلنسان حتى وصل إلى اختراع السيارة .26
  .يصف روح التعاون ومساعدة غيرهم في استخدام الطريق .27
األرضية من حيث لونها وأوضاعها و أماكنها يقارن بين أنواع الخطوط  .28

  .ودالالتها
  .السبب التي تكمن وراء رسم الخطوط األرضيةيستنتج  .29
  . شرطي المروريفسر آلية عمل  .30
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   -:المراد تطبيقها بالبرنامج  لمفاهيم السالمة المرورية ةاألهداف النفس حركي - :ج 
    - :على أن ًا تهدف إلى أن يصبح التلميذ قادر   

  .تخدم الطريق بشكل صحيحيس 1
  .  يركب ويقود الدراجة الهوائية بأمان 2
  . يركب السيارة بأمان 3
  .يلعب في أماكن مخصصة للعب بأمان 4
 .يحافظ على الممتلكات العامة 5

 .يرشد اآلخرين بالحفاظ على الممتلكات العامة 6

 .يساعد اآلخرين في قطع الشارع 7

  
    - :المراد تطبيقها بالبرنامج السالمة المرورية لمفاهيماألهداف الوجدانية  -:د 

  .  رجال المرور في حفظ سالمة مستخدمي الطريق يقدر جهود -1
 يقوي الدافع نحو االلتزام بآداب اإلسالم وتعاليمه الخاصة باستخدام الطريق  2
.  

  . يقدر جهود بالده في إنشاء الطرق العديدة والمناسبة -2
خدمات لسالكها من سرعة أمان عند  يقدر قيمة الطريق وما تقدمه من -3

  .حركتهم عليها
 .يقدر روح التعاون ومساعدة غيره في استعمال الطريق -4

 .يشعر بالمسؤولية تجاه الطريق واستعمالها -5

 .يقدر الواجبات واآلداب من مصالح عامة وخاصة يقتنعوا بها -6

 .يشعر بأهمية المعرفة بحركة الدراجات وصيانتها -7

 .ور الخاص بالدراجاتيشعر بأهمية نظام المر  -8

  
  :تحديد محتوى البرنامج المقترح  -:ثانيًا 

قام الباحث في ضوء األهداف التي تم وضعها للبرنامج باختيار المحتوى والخبرات و    
و قد استعان الباحث بما توفر له من , األنشطة التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف 

, تنظيم محتوى البرنامج على شكل دروس ب امقو , دراسات و أدبيات سابقة حول الموضوع 
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المراد  مفاهيم السالمة المروريةبحيث يشتمل كل درس من الدروس على األهداف السلوكية و 
  . و أساليب التقويم  , و األنشطة التعليمية, الوسائل التعليمية و , تنميتها في الدرس  

  
  :س البرنامجالمستخدمة في تدري تالطرق و اإلستراتيجيا -:ثالثًا  
تم اختيار هذه الطريقة الن برنامج الدراسة قائم على هذه الطريقة ، : أسلوب المحاكاة - 1

قدم كما و ي ، عملية التعلم للطالب بممارسة بعض السلطة في  سمحي حيث أسلوب المحاكاة
الحاسب بالنسبة للمتعلم وذلك بشكل يثير تفكيره و يستخدم إمكانات  مواقف تعليمية غير تقليدية

 يمكن من خاللها دراسة العملياتكما و  تتمتع بها الوسائط األخرى المتقدمة والتي ال

تتيح الفرصة لتطبيق بعض المهارات و ،   واإلجراءات التي يصعب دراستها بالطرق التقليدية
   .تم تعلمها في مواقف ربما ال تتوافر للمتعلم الفرصة لتطبيقها في بيئة حقيقية التي

تم اختيار هذه الطريقة لما لها من دور كبير في العملية التعليمية وتعطـي  :لم التعاونيالتع -2
 .وتعمل على زيادة التحصيل والفهم لدي المتعلم, للمتعلمًال وفعا ًا كبير  اً دور 

تم اختيار هذه الطريقة لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي العمليـة التعليميـة وتعطـي  :تمثيل األدوار -3
فعاال للمتعلم ،وتعمل على زيادة التحصيل والفهم لدى المتعلم حيث أن هـذه الطريقـة دورا كبيرا و 

تحــاكي طبيعــة الطفــل ومــن مميــزات هــذه الطريقــة تبســيط المجــرد وهــذا يســاعد علــى الفهــم بشــكل 
  .كبير

تـم اختيـار هـذه الطريقـة لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي العمليـة التعليميـة  -:الحوار المناقشة و -4
  .وتعمل على زيادة التحصيل والفهم و لدي المتعلم , للمتعلمًال وفعا ًا كبير  اً ور وتعطي د

  
  في تنفيذ البرنامج ةالوسائل و المواد التعليمية المستخدم -:رابعًا 

يشـــتمل البرنـــامج علـــى العديـــد مـــن األنشـــطة والوســـائل التقنيـــة التعليميـــة التـــي يمكـــن أن   
, لـذلك كانـت متنوعـة حتـى تراعـي الفـروق الفرديـة, شودةتساعد الطلبة على تحقيق األهداف المن

بشـــكل مـــنظم  المفـــاهيموتعمـــل علـــى إكســـاب , وتـــوفر فرصـــة للمشـــاركة الجماعيـــة بـــين الطـــالب
  :ومرتب وسوف تكون علي النحو التالي

  .أفالم كرتونية تجسد الواقع المروري -1
  .LCDعرض حاسوب و جهاز  -2
  .ضوعات الوحدة شرائح معدة من خالل برنامج البوربوينت لمو  -3
 .رسوم توضيحية -4
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  :و قد تضمن محتوى كل درس من الدروس العناصر التالية 
  .عنوان الدرس  -1
  .األهداف العامة للدرس  -2
  ) .السلوكية ( األهداف الخاصة  -3
  .في الدرس  االمراد تنميته مفاهيم السالمة المرورية -4
  .الوسائل التعليمية  -5
  .إجراءات التنفيذ  -6
  .التقويم  -7

  : لحد الزماني لفعاليات البرنامج ا - :خامسًا 
 اً وكـان الـزمن الكلـي للبرنـامج موزعـ, ي البرنامج طلبة الصف الخامس األساسـاستهدف   
  .حصص في األسبوع الواحد ) 4( أسابيع بواقع  ةعلى ثالث
  : .الحد المكاني لفعاليات البرنامج : سادسًا 
 بمحافظـة)  ج( ة بتدائيـاال اليـاجببمدرسـة ذكـور  الحاسـوبتم تنفيذ البرنامج في مختبـر   

  . شمال القطاع
  : البرنامج أساليب تقويم -:سابعًا  
أســاليب التقــويم اتبــاع ألهميــة التقــويم ســيتم ًا فــي ضــوء أهــداف البرنــامج المقتــرح ، ونظــر   

  :التالية
  :التقويم القبلي -1

س ، و ذلك من خالل بعض متطلبات األساسية لموضوع الدر وهدفه الكشف عن ال  
  .في بداية كل حصة  البنود االختبارية

  :  )التكويني ( التقويم المرحلي -2
مـدى تقـدمهم فـي الدراسـة مـن خـالل  ليقـيس للتالميـذ الشـرحإجراء التقويم المرحلي أثنـاء   

ـــة عـــن األســـئلة الموضـــوعة لكـــل هـــدف و  ـــة الطلب ـــة إجاب ـــذهم لألنشـــطةكيفي و , و تعزيـــزهم,  تنفي
  .الدرس   مالحظة سلوك التالميذ  أثناء

  -:التقويم  الختامي  -3
يحدث في نهاية كل درس من خالل تقديم أنشطة للطالب معدة في أوراق عمل صفية   

و أوراق عمل بيتيه من أجل متابعة الدرس ثم يقوم المعلم بمناقشتها في بداية الحصة التالية ، 
  .لتزودهم بالتغذية الراجعة 
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   - : التقويم النهائي
التي تم تنميتها في  مفاهيم السالمةالتالميذ ا الختبار البعدي  في من خالل إعطاء    

  .بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج  بالرسوم المتحركة
  
  

  )6(  ملحق رقم
  - : السالمة المروريةالتوزيع الزمني لموضوعات 

  
  عدد الحصص           الموضوع                م 
  1  آداب الطريق في اإلسالم  -1
  1  ات الطريق مكون  -2
  2  الدراجة الهوائية  -3
  1  استخدام المركبة  -4
  1  النظام  -5
  1  استخدام الطريق  -6
  1  )للسائقين المشاة(آداب الطريق   -7

  حصص  8  المجموع 
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  )7( ملحق رقم 
   الرسوم المتحركةباستخدام  الخامسللصف  مفاهيم السالمة المروريةدليل المعلم لتدريس 

   
  :مقدمة

  .....عزيزتي المعلمة/ يزي المعلمعز 
الذي يقوم  التكنولوجيا، وقد خصص هذا الدليل لمعلم تكنولوجياهذا الدليل يتضمن دورك كمعلم 

، والتـي مـن وحـدة دراسـية موازيـة تـم إعـدادها مـن قبـل الباحـث مفـاهيم السـالمة المروريـةبتدريس 
  :تشمل ثالثة فصول وهي

  .اإلسالم السالمة المرورية في: الفصل األول
 .مكونات الطريق وكيفية استخدامها وآدابها: الفصل الثاني

قوانين تتعلق -وأجهزة السالمة في الدراجة الهوائية-أجزائها(الدراجة الهوائية : الفصل الثالث
  )بالدراجة الهوائية 

  
  :ويتكون هذا الدليل من جزأين هما

قوم عليها تنظيم و تدريس المحتوى األسس التي يتتضمن على مقدمـة الدليـل  : الجزء األول
  .للرسوم المتحركة ودورها في اكتساب مفاهيم السالمة المروريةالتعليمي وفقًا 

  
للصــف " مفــاهيم الســالمة المروريــة"  الموازيــة ويتضــمن تحضــير دروس الوحــدة : الجــزء الثــاني

  .الخامس األساسي
اإلفادة من الدليل تعتمد على حد كبير اقرأ المقدمة بعناية، إذ أن قدرتك على تحقيق األهداف، و 

  .   على معرفتك لما ورد فيه
  

  لك الشكر على حسن تعاونك
  
  

  
  الباحث
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  - :مقدمة الدليل 

و هو ما يعد انعكاسًا ,  يشهد العصر الذي نعيشه اآلن  تطور هائال في شتي نواحي الحياة 
حتى صار الحكم على مدى تقدم , لالنفجار المعرفي الكبير في كل فروع العلم و التكنولوجيا 

األمم و رقي حضارتها يتم على أساس ما تأخذ به من أساليب علمية حديثة في تربية أفرادها و 
  .مما يمكنهم من التكيف و التعايش مع هذا العصر ,تعليمهم كيف يفكرون 

   - :فلسفة الدليل 
ئج البحوث الشاملة في مجال نموذجًا تعليمًا اشتق من نتا  ايعد نموذج أبعاد التعلم لمار زنو 

و هو يفترض أن كل فعل يقوم به المدرس يدعم نوعًا معينًا من التفكير لدى . التعلم المعرفي 
و ذلك من خالل تنمية اإلمكانات المعرفية و الوجدانية التي يتم تدريسها على شكل , الطالب 

المعرفة و فهمها و يزيد عمليات بصورة مباشرة و صريحة مما يرفع كفاءة الفرد في اكتساب 
من قدرته على اتخاذ القرار فيم يواجه في حياته اليومية داخل حدود المؤسسة التعليمية و 

  .خارجها 
  -:يتضمن نموذج أبعاد التعلم ست مسلمات أساسية 

  .ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما نعرف عن كيف يحدث التعلم  -1
من العمليات المتفاعلة بين خمس أنماط من التفكير  يتضمن التعلم نظامًا أو نسقًا مركباً  -2

  .أنماط التعلم المختلفة  –متعددة التخصصات 
ما نعرفه عن التعليم يبين أن التعلم الذي يركز على موضوعات تعليمية متعددة  -3

  .التخصصات هو أكثر الطرق فاعلية لتحسين التعلم و تقدمه 
إلى نهاية المرحلة الثانوية تدريسًا صريحًا ينبغي أن يتضمن منهج رياض األطفال  -4

  .لالتجاهات و اإلدراكات و العادات العقلية ذات المستوى الرفيع التي تيسر التعلم 
المدخل الشامل للتعليم يضم على األقل نمطين متمايزين من التعليم أحدهما موجه بدرجة -5

  .ميذ أكبر من قبل المعلم و األخر موجه بدرجة أكبر من قبل التل
ينبغي ان يركز التقويم على استخدام التالميذ للمعرفة و على االستدالل المركب أكثر من  -6

  .تركيزه على استرجاع معلومات منخفضة المستوى 
و يقترح نموذج أبعاد التعلم أن عملية التعلم تتضمن و تتطلب تفاعل بين خمس أبعاد للتعلم و 

   -:خالل التعلم وهي هذه األبعاد تعبر عن كيف يعمل العقل 
  . االتجاهات و اإلدراكات اإليجابية نحو التعلم: البعد األول 
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  . اكتساب و تكامل المعرفة: البعد الثاني 
  . تعميق المعرفة و صقلها  :البعد الثالث 
  . االستخدام ذي المعنى للمعرفة: البعد الرابع 

  . عادات العقل المنتجة: البعد الخامس 
  - :مفاهيم السالمة المروريةي يجب على المعلم مراعاتها عند تدريس التوجيهات الت -
  عند التخطيط للدرس   -
  . تحديد المعرفة المسبقة لدى التالميذ  -1
  .تحديد طبيعية المعرفة المراد تدريسها وفق أهداف الدرس   -2
  .تحديد أنشطة التساؤالت التي تعمل على تعميق المعرفة لدى التالميذ  -3
  . ير مهمة ذات معنى يستطيع التالميذ من خاللها توظيف ما اكتسبه في الحياة تخ -4
  عند تنفيذ الدرس  -
في مجموعات عمل تعاوني و لذلك يجب أن يتم  وفقا لمفاهيم السالمة المروريةيتم التعلم  -1

  .تالميذ ) 7- 5( تقسيم الفصل إللى مجموعات كل مجموعة من 
ي تعمل فيها كل مجموعة معًا حيث من المفضل أن تعمل كل تحديد الفترة الزمنية الت -2

  .مجموعة مًع لفترة زمنية تصل إلى فصل دراسي كامل 
يجب ترتيب حجرة الصف و ترتيب مقاعد الدرس بشكل دائري بحيث يواجه التالميذ جميعًا   -3

  .المعلم 
ي كل مجموعة بأن حيث يوجه المعلم تالميذه ف, تحديد أدوار المشتركين في كل مجموعة  -4

و مقرر يسجل ما يحدث من تفاعل و حوار بناء بين , من بينهم قائدا يتحدث باسمهم  ايختارو 
  .  أفراد الجماعة و ميقاتي و مالحظ 

  .اطلب من كل مجموعة تقديم تقرير موحد يعرضه مسئول العرض في الجماعة  -5
حة الفرص للتالميذ لشرح ما بعد االنتهاء من أداء المهام داخل المجموعات يجب إتا -6

  .توصلوا إليه إلى باقي زمالئهم في الفصل 
  
  
  المراد تطبيقها بالبرنامج  لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف العامة  -أ 

 .تعرف على أماكن عبور المشاةي -1

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية في اإلسالم -2
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 .يتعرف على مكونات السالمة المرورية -3

 .ى أماكن اللعب اآلمنةيتعرف عل -4

  .يتعرف على دور شرطي المرور -5
 .يفرق بين مكونات الطريق -6

  ....) السيارة ،الدراجة النارية ،الدراجة الهوائية(يفرق بين أنواع المركبات  -7
 .اإلشارات المروريةيستدل على أنواع  -8

  .يتعرف على أهمية السالمة المرورية للفرد والمجتمع -9
  . مكونات الطريقيصف  - 10
  . أماكن عبور المشاة وأماكن عبور المركباتيحدد  - 11
  .يصف أدوات السالمة في الدراجة الهوائية - 12
  .                                            )السيارة(أدوات السالمة في المركبةيصف  - 13
  . أدوات السالمة في المركبة وأدوات السالمة في الدراجة الهوائيةيقارن بين  - 14
  . ة المروريةبالسالميوضح المقصود   - 15

a.  يذكر أشكال اإلشارات والالفتات المرورية وألوانها وأوضاعها وما تدل عليه
 .من تعليمات لكل من يستخدم الطريق

b. يذكر مدى اهتمام اإلسالم بشؤون الجماعة والمجتمع .  
c.  يصف أهمية الحقائق والمعلومات الخاصة بالطرق من حيث أنواعها وفائدتها

  .الزراعة واالتصال بين الناس لإلنسان ولحركة التجارة و 
d.  يصف الجهود التي بذلها اإلنسان عبر التاريخ لشق الطريق الصالحة لمشيه

  .وانتقاله
e.  يصف جهود بالده في إنشاء الطرق العديدة والمناسبة وما بذلته في سبيل ذلك

  .  من األموال 
f.  يقارن بين المحافظة على الطرق وتخريبها واآلثار المترتبة على الفرد

  والمجتمع 
  
  المراد تطبيقها بالبرنامج لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف السلوكية   - ب

  .اإلشارات المروريةيذكر أنواع  -1
  .اإلشارات الضوئية وألوانهايحدد أماكن تواجد  -2
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  .األرصفةيحدد  أماكن تواجد  -3
  .يذكر مكونات السالمة الثالثة -4
  .أهمية خطوط المشاةو  الطريقيربط بين  -5
  .المالعب اآلمنة ى أماكن تواجديستدل عل -6
  .اإلشارة الضوئية والنزول إلى الشارع يربط بين -7
  .يذكر أهمية الحفاظ على النفس والممتلكات في اإلسالم -8
  .يحدد كيفية استخدام المفترق  -9

   السير بالمركبة والسير بالدراجة الهوائيةيقارن بين  - 10
  .أهمية خطوط المشاةيستنتج  - 11
  .  يصف اإلشارة الضوئية - 12
  .فرق بين اإلشارة الضوئية والشاخصةي - 13
  .يذكر أنواع الشاخصات - 14
  . مكونات الشارع من رصيف و جزر من حيث مكانها وشكلها يحدد - 15
  . يفرق بين الجزيرة والرصيف من جهة وبينها وبين الشارع من جهة أخرى - 16
  .يذكر وظيفة كل من الرصيف والجزيرة والشارع  - 17
  .ها بشكل دورييذكر أهمية المحافظة على دراجته وصيانت - 18
  .يذكر أهمية االلتزام بنظام المرور و قواعده الخاصة بالدراجات - 19
  .يبين أسباب األمن والسالمة لنفسه ولغيره أثناء استخدام الدراجة الهوائية - 20
  .يذكر واجبات وآداب ركاب السيارة سواء كانوا ركابا أم سائقين - 21
  .يصف مخاطر قيادة المركبة دون السن القانوني - 22
  .وق اآلخرين أثناء السير في الطريقحقيستنتج  - 23
  .يصف المحافظة على الذوق العام في قيادتهم وركوبهم - 24
  . يحدد القيمة الجمالية للطريق فيحافظ عليها - 25
  .يذكر قواعد االنضباط وااللتزام والتعليمات وروح التعامل معها  - 26
  .يصف مراحل التطورات التي مر بها اإلنسان حتى وصل إلى اختراع السيارة - 27
  .ف روح التعاون ومساعدة غيرهم في استخدام الطريقيص - 28
  .يقارن بين أنواع الخطوط األرضية من حيث لونها وأوضاعها و أماكنها ودالالتها - 29
  .السبب التي تكمن وراء رسم الخطوط األرضيةيستنتج  - 30
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  . شرطي المروريفسر آلية عمل  - 31
  

   -:طبيقها بالبرنامج المراد ت لمفاهيم السالمة المرورية ةاألهداف النفس حركي - :ج 
    - :على أن ًا تهدف إلى أن يصبح التلميذ قادر   

  .يستخدم الطريق بشكل صحيح -1
  .  يركب ويقود الدراجة الهوائية بأمان -2
  . يركب السيارة بأمان -3
  .يلعب في أماكن مخصصة للعب بأمان -4
 .يحافظ على الممتلكات العامة -5

 .يرشد اآلخرين بالحفاظ على الممتلكات العامة -6

 .د اآلخرين في قطع الشارعيساع -7

    - :المراد تطبيقها بالبرنامج لمفاهيم السالمة المروريةاألهداف الوجدانية  -:د 
  .  رجال المرور في حفظ سالمة مستخدمي الطريق يقدر جهود -1
  . يقوي الدافع نحو االلتزام بآداب اإلسالم وتعاليمه الخاصة باستخدام الطريق  -2
  . طرق العديدة والمناسبةيقدر جهود بالده في إنشاء ال -3
  .يقدر قيمة الطريق وما تقدمه من خدمات لسالكها من سرعة أمان عند حركتهم عليها -4
 .يقدر روح التعاون ومساعدة غيره في استعمال الطريق -5

 .يشعر بالمسؤولية تجاه الطريق واستعمالها -6

 .يقدر الواجبات واآلداب من مصالح عامة وخاصة يقتنعوا بها -7

 .لمعرفة بحركة الدراجات وصيانتهايشعر بأهمية ا -8

 .يشعر بأهمية نظام المرور الخاص بالدراجات -9

آداب الطريق في / الموضوع  الخامس      /   الخميس            الصف  /  اليوم  
  االسالم

  حصة واحدة       / عدد الحصص تكنولوجيا           /   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  
  األساسي   المتطلب** 

  يذكر قصة حادث مروري مع صديق له  - 
     .محتويات الطريقيعدد   - 

  البنود األختبارية **
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   :التالية أجب عن األسئلة
  أذكر أسباب الحادث المروري - 
  ........و............و .........و........... و......... من محتويات الطريق  - 

  .م وتعاليمه الخاصة باستخدام الطريقآداب اإلساليستنتج /   الهدف العام
  األهداف السلوكية **
   .يوضح مدى حرص اإلسالم على راحة اإلنسان وسالمته وأمنه - 
  .يذكر آية قرآنية تتحدث عن الطريق - 
 .يذكر حديث شريف في إعطاء الطريق حقه - 

 .يشرح الوجه الشرعي في مخالفة أنظمة المرور - 

 

  الوسائل و األدوات 
  ) سبورة –LCD جهاز عرض–حاسوب (

  الوسائل و األدوات 
  ) شاشة عرض-لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (

  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم أعضاء كل 
  :يطلب المعلم تسجل مجموعة من األسئلة وهي على النحو التالي** 

  اكتب آية قرآنية تحث على حفظ النفس من مخاطر الطريق؟
  اذكر ماهي حقوق الطريق؟

 5-3يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة ** 
ابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة باإلجابة على هذه األسئلة ثم يكتب المعلم دقائق لإلج

  .اإلجابات الصحيحة على السبورة
يعرض فيها آيات قرآنية تخص من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض ثم يقوم المعلم ب **

ما يلي من اقش التالميذ فيينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه الطريق
  .خالل المجموعات

  ؟ اشرح اآلية القرآنية حسب فهمك للمعاني اآلية - 
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أمام  يعرض فيها أحاديث شريفةمن خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض ثم يقوم المعلم ب** 
اقش التالميذ فيما يلي من خالل ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائه

  .المجموعات  
  ؟)غض البصر(همت من الحديث الشريف معنى أذكر حسب ما ف

يعرض  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب power point عرضيقوم المعلم ب** 
الوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه فيها الوجه الشرعي للمخالفات المرورية

  .خالل المجموعاتاقش التالميذ فيما يلي من ين
  لحمراء حرم ؟ولماذا؟هل قطع اإلشارة ا - 

يعرض فيها أطفال  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض يقوم المعلم ب
اقش ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه يرجون خلف بعضهم البعض

  .خالل المجموعاتالتالميذ فيما يلي من 
في روح اإلسالم؟استدل بآية قرآنية على لماذا وقع الحادث المروري؟وهل هذا السلوك ينا - 

 ذلك؟

  
   -:التقويم الختامي 
:                                                       عدد أربعة من السلوكيات الخاطئة المنافية لالسالم؟ / السؤال األول  

  
  

  
  .اختر اإلجابة الصحيحة - :السؤال الثاني

 أول من سن قانون للمرور هو ؟ - 10

  )ليس مما ذكر –النصرانية –اليهودي –اإلسالم  ( 
  كل ما ذكر من اخالق االسالم ماعدا واحدة ؟ - 11

  )جميع ما ذكر –غض البصر  -تقطيع ورق األشجار- خفض الصوت في الطريق  (
  

   ؟يحث على حرمة إراقة الدم مع الشرح  اً حديثأذكر -:السؤال الثالث  
  
  

1 -       ................................2 - ...............................  
  
3 -        ...............................4 - .............................  
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   لطريق؟آداب اإلسالم في اأذكر  - : السؤال الرابع
  

  في تلميذ يعبث في مكونات الطريق؟ كمار أي - : السؤال الخامس
  

  تراه في كل يوم مناف لإلسالم مع شرح أسبابه؟ امروري ااذكر سلوك - : النشاط البيتي
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  مكونات الطريق/ الموضوع  الخامس      /   الخميس            الصف  /  اليوم  
         ناثنتا/ عدد الحصص تكنولوجيا           /      م    المادة  28/4/2011/ التاريخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  األشياء التي يراها في الطريقيعدد   - 
     .األشياء التي نستخدمها في الطريقيعدد   - 

  البنود األختبارية **
  أكمل العبارات التالية 

  ................و............و...............من األشياء التي نراها في طريق المدرسة - 
  ........ و........... و.........من األشياء التي نستخدمها في الطريق إلى المدرسة - 

  .يتعرف على مكونات الطريق/   الهدف العام
  األهداف السلوكية **
 .يذكر مكونات الطريق - 

 .تعرف على أماكن عبور المشاةي - 

   .يصف اإلشارة الضوئية - 
 .رة الضوئيةيذكر ألوان اإلشا - 

  .يعرف الشاخصات و أنواعها - 
 .يقارن بين اإلشارة الضوئية و الشاخصة - 

  .يقدر مكونات الطريق - 
  الوسائل و األدوات 

  ) شاشة عرض-لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (
  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( لم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من يقسم المع** 

  .أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم 
  :يطلب المعلم تسجل مجموعة من األسئلة وهي على النحو التالي** 

  ما هي أقسام الطريق؟
  ما هي محتويات الطريق؟
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 5-3حل هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة  يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في** 
دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة باإلجابة على هذه األسئلة ثم يكتب المعلم 

  .اإلجابات الصحيحة على السبورة
 يعرض فيها أماكن عبور المشاةمن خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض ثم يقوم المعلم ب **

اقش التالميذ فيما يلي من خالل ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه
  .المجموعات

  ؟ قارن بين أماكن عبور المركبات وأماكن عبور المشاة - 
أمام  يعرض فيها اإلشارات الضوئيةمن خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض ثم يقوم المعلم ب** 

التالميذ فيما يلي من خالل اقش ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائه
  المجموعات  

  ما هي اإلشارة الضوئية؟ ولماذا تستخدم؟
يختار المعلم ثالثة طالب ثم يعطي للكل واحد لون حسب ألوان اإلشارة الضوئية لتمثيل ** 

اإلشارة الضوئية فيحمل كل واحد منهم لون من األلوان اإلشارة الضوئية على بطاقة ثم يسأل 
ناقش التالميذ فيما يلي من خالل يالوقت الكافي  للتأمل ثم  مإعطائهو يتم  المعلم 

    .المجموعات
  ماذا يعني اللون األحمر؟    -  
  ؟ ماذا يعني اللون األصفر  - 
  ماذا يعني اللون األخضر؟  - 

يعرض فيها  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض يقوم المعلم ب** 
اقش التالميذ فيما ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مم التالميذ و يتم إعطائهأما الشاخصات المرورية

  .خالل المجموعاتيلي من 
  ما هي الشاخصة المرورية ؟ - 
  ما هي أنواع الشاخصات المرورية؟ - 

يعرض فيها  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض يقوم المعلم ب
اقش التالميذ فيما ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  ميتم إعطائهأمام التالميذ و  الشاخصات المرورية

  .خالل المجموعاتيلي من 
  ما الفرق بين اإلشارة الضوئية والشاخصة المرورية؟ - 
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   -:التقويم الختامي 
  :                                                       حسب الصورة ما هي مكونات الطريق/ السؤال األول  

  
  

  
  .اختر اإلجابة الصحيحة - :السؤال الثاني

 كل ما ذكر من أقسام الطريق ما عدا واحد ؟ - 12

  )األشجار –الجزيرة الوسطية –الرصيف  –بحر الشارع ( 
  كل ما ذكر من محتويات الطريق ما عدا واحدة ؟ - 13

  )األعمدة الكهربائية –الشاخصات المرورية  - األشجار- بحر الشارع  (
  و الوظيفة  الشكلمن حيث  إلشارة الضوئية والشاخصةقارن بين ا  -:الثالثالسؤال 

  الشاخصة  اإلشارة الضوئية  وجه المقارنة
      الشكل
      الوظيفة
   أذكر نوعين من أنواع الشاخصات من حيث الشكل؟-:السؤال الثالث  

   أنواع اإلشارات الضوئية من حيث االستخدام؟أذكر  - : السؤال الرابع
  في تلميذ يعبث في مكونات الطريق؟ كمار أي - :السؤال الخامس 

  
  بين محتويات الطريق وأقسام الطريق من حيث االستخدام؟قارن في جدول  - : النشاط البيتي

 

  
  
  
  
  
  

1 -       ................................2 - ...............................  
  
3 -        ...............................4 - .............................  
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  الدراجة الهوائية/ الموضوع  الخامس      /   الخميس            الصف  /  اليوم  
         حصة األولى/ عدد الحصص وجيا          تكنول/   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  وسائل النقل التي يراها في طريقه للمدرسةيعدد   - 

  البنود األختبارية **
  أكمل العبارات التالية 

  ................و............و...............وسائل النقل التي نستخدمها من - 
  .ى مكونات الدراجة الهوائيةيتعرف عل/   الهدف العام

  األهداف السلوكية **
 .يعرف الدراجة الهوائية - 

 .يذكر أجزاء التحريك في الدراجة الهوائية - 

   .يعدد أجزاء التوجيه في الدراجة الهوائية - 
 .يذكر أجزاء الفرامل في الدراجة الهوائية - 

  .يعدد أجهزة اإلنارة في الدراجة الهوائية - 
 .الراحة في الدراجة الهوائيةيستدل على أجهزة السالمة و  - 

  .يشعر بالمسؤولية اتجاه أجهزة السالمة بالدراجة الهوائية - 
  الوسائل و األدوات 

  ) عرض شرائح- شاشة عرض-لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (
  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( م التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من يقسم المعل** 

  .أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم 
  :يطلب المعلم تسجيل مجموعة من األسئلة وهي على النحو التالي** 

  ما هي الدراجة الهوائية؟
 5-3يعطي كل مجموعة  يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل هذه األسئلة ثم** 

دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة باإلجابة على هذه األسئلة ثم يكتب المعلم 
  .اإلجابات الصحيحة على السبورة
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يعرض فيها أجزاء التحريك في من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض ثم يقوم المعلم ب **
اقش التالميذ فيما يلي ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه الدراجة الهوائية

  .من خالل المجموعات
  ؟ ما هي أجزاء التحريك في الدراجة الهوائية - 

يعرض فيها أجزاء من خالل الحاسوب  power pointشرائح عرض ثم يقوم المعلم ب** 
اقش ينتأمل ثم الوقت الكافي  لل مأمام التالميذ و يتم إعطائهالتوجيه في الدراجة الهوائية 

  .التالميذ فيما يلي من خالل المجموعات  
  قارن بين أجزاء التوجيه و أجزاء التحريك في الدراجة الهوائية؟

يعرض فيها  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب  فلم كرتونيعرض يقوم المعلم ب** 
لكافي  للتأمل ثم الوقت ا مأمام التالميذ و يتم إعطائه أجهزة الفرامل في الدراجات الهوائية

  .خالل المجموعاتاقش التالميذ فيما يلي من ين
  عدد أنواع الفرامل في الدراجة الهوائية؟ - 

يعرض فيها أجهزة من خالل الحاسوب  power pointشرائح عرض ثم يقوم المعلم ب** 
ش التالميذ اقينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائهاإلنارة في الدراجة الهوائية 

  .فيما يلي من خالل المجموعات  
  ما هي أجهزة اإلنارة في الدراجة الهوائية؟

  
يعرض فيها أجهزة  LCDوجهاز العرض من خالل الحاسوب  شرائحعرض يقوم المعلم ب

الوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه السالمة والراحة في الدراجة الهوائية
  .خالل المجموعاتفيما يلي من  اقش التالميذين
  قارن بين أجهزة اإلنارة و أجهزة السالمة في الدراجة الهوائية؟ - 
 

   -:التقويم الختامي 
:                                                       حسب الصورة ما هي أجزاء التحريك والتوجيه في الدراجة الهوائية/ السؤال األول  

  
  

  
  
  

1 - .............      ...................2 - ...............................  
  
3 -        ...............................4 - .............................  
  
5-        ................................6-...............................  
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  .اختر اإلجابة الصحيحة - :سؤال الثانيال
 الدراجة الهوائية عبارة عن  ؟ - 14

  )وسيلة نقل بحرية–وسيلة نقل للبضائع  –وسيلة نقل لألفراد فقط (
  كل ما ذكر من أنواع الفرامل ما عدا واحدة ؟ - 15

  )الفرامل الوسطية -فرامل اليد- فرامل القدم(
  

  من حيث الوظيفة  زة التوجيهأجهزة التحريك و أجهقارن بين   -:الثالثالسؤال 
  أجهزة التوجيه  أجهزة التحريك  وجه المقارنة

      الوظيفة
  

من أجهزة اإلنارة الواجب توفرها في الدراجة الهوائية وهي : السؤال الثالث  
  ............و...........

  
  هي  للعناية الدائمة بالدراجة يجب إتباع التعليمات التالية -: السؤال الرابع

1-.......................  
2-......................  
3-......................  
4-.....................  
  
  

  في تلميذ ال يهتم بصيانة دراجته الهوائية؟ كمار أي - :السؤال الخامس 
  

  أذكر أجزاء الدراجة الهوائية بالتفصيل؟ - : النشاط البيتي
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  قوانين السالمة بالدراجة الهوائية/ الموضوع  امس        الخ/   الصف   الخميس /  اليوم  
        حصة الثانية/ عدد الحصص تكنولوجيا          /   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  .يذكر أجزاء الدراجة الهوائية - 
  .يعرف الدراجة الهوائية - 

  البنود األختبارية **
  لية أكمل العبارات التا

  ..........و................و............و...............أجزاء الدراجة الهوائية من - 
  ....................................الدراجة الهوائية هي  - 

  .يتعرف على قوانين السالمة المتعلقة الدراجة الهوائية/   الهدف العام
  األهداف السلوكية **
 .الدراجة الهوائية يذكر المبادئ الخاصة بركوب - 

 .يستدل على أدوات السالمة في الدراجة الهوائية - 

   .يصف التجهيزات اإلضافية للسالمة في الدراجة الهوائية - 
 .يعدد مبادئ السرعة في الدراجة الهوائية - 

 .يذكر إشارات السير لراكبي الدراجات الهوائية - 

  .يشعر بالمسؤولية أثناء سيره بالدراجة الهوائية على الطريق - 
  الوسائل و األدوات 

وسائل - عرض شرائح- شاشة عرض-لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (
  ) توضيحية

  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
ى أفراد ، ثم يبدأ العمل عل) 7- 5( يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم 
  :يطلب المعلم تسجيل مجموعة من األسئلة وهي على النحو التالي** 

  ما هي المبادئ الخاصة بركوب الدراجة الهوائية؟
 5-3يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة ** 

م تقوم كل مجموعة باإلجابة على هذه األسئلة ثم يكتب المعلم دقائق لإلجابة على األسئلة ث
  .اإلجابات الصحيحة على السبورة
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أمام  فلم كرتوني يعرض فيه أدوات السالمة في الدراجة الهوائيةعرض ثم يقوم المعلم ب **
اقش التالميذ فيما يلي من خالل ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائه

  .تالمجموعا
  ؟ عدد أدوات السالمة في الدراجة الهوائية - 

ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني يوضح فيه التجهيزات اإلضافية في الدراجة ** 
اقش التالميذ فيما يلي من ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائهالهوائية 

  .خالل المجموعات  
  إلضافية للسالمة في الدراجات الهوائية ؟ا تأذكر أهم التجهيزا

يعرض فيها مبادئ من خالل الحاسوب  power pointشرائح عرض ثم يقوم المعلم ب** 
اقش ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائهالسرعة في الدراجة الهوائية 

  .التالميذ فيما يلي من خالل المجموعات  
  راجة الهوائية أن يبطئ سرعته و يتوقف إذا اقتضى األمر ؟متى يجب على راكب الد

  
يقوم المعلم باختيار ثالثة من الطالب يمثلون إشارات السير لراكبي الـدراجات فيقـوم الطالـب **

األول برفع الذراع اليسـرى مسـتقيمة مـع ارتفـاع الكتـف وهـذا يعنـي أن سـائق الدراجـة يؤشـر لبـدء 
ثـــم يقـــوم طالـــب الثـــاني بتمثـــل االتجـــاه يمينـــا يكـــون برفـــع الـــذراع  الســـفر والتأشـــير للتوجـــه يســـارًا،

إلــــى اليمــــين ويقــــوم طالــــب الثالــــث بتمثــــل ) باتجــــاه عقــــارب الســــاعة( اليســــرى وتحريكهــــا دائريــــًا 
اقش التالميـذ فيمـا يلـي ينـ باإلبطاء أو التوقف يقوم برفـع الـذراع اليسـرى مـن أعلـى إلـى أسـفل ثـم

  .خالل المجموعاتمن 
  شارات السير لراكبي الدراجات الهوائية؟فسر معنى إ - 

ومن خالل ما سبق سيشعر الطالب بالمسؤولية اتجاه ركوب الدراجة الهوائية حتى يحافظ على 
  .روحه

 

   -:التقويم الختامي 
:                                           ما هي بعض المبادئ الخاصة بركوب الدراجات الهوائية / السؤال األول  

  
  .اختر اإلجابة الصحيحة - :السؤال الثاني

 من مبادئ ركوب الدراجة الهوائية   - 16

1 -  ................................     2 - ...............................  
  
3 -        ...............................4 - .............................  
  
5-        ................................6-...............................  
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يجب الجلوس –مسموح الركوب فوق الرصيف  –مسموح ركوب الدراجة أثناء قطع الطريق(
  )على المقعد أثناء الركوب

  كل ما ذكر من التجهيزات اإلضافية لركوب الدراجة الهوائية ما عدا واحدة ؟ - 17
  )الفرامل الوسطية -  خوذة الرأس - عاكسات ضوء شخصية لساعات العتمة (

  
  عدد أدوات السالمة في الدراجة الهوائية ؟: السؤال الثالث  

  
  اذكر إشارات السير الثالثة لراكبي الدراجات الهوائية؟ ومعنى كل إشارة؟  -: السؤال الرابع

1-.......................  
2-......................  
3-......................  
  

  وضح مبادئ السرعة في الدراجة الهوائية؟ - :السؤال الخامس 
  

  قارن بين مبادئ السرعة في الدراجة الهوائية ومبادئ ركوب الدراجة الهوائية؟ - : النشاط البيتي
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  استخدام المركبة / الموضوع  الخامس           /   الصف   الخميس /  اليوم  
        حصة واحدة/ عدد الحصص تكنولوجيا          /   م    المادة     28/4/2011/ ريخ  التا

  المتطلب  األساسي ** 
  .يصف أجزاء من السيارة التي يراها دائما  - 

  البنود األختبارية **
  أكمل العبارات التالية 

  ..........و................و............و...........أجزاء السيارة التي نراها من - 
  .يتعرف على قوانين السالمة في السيارة/   الهدف العام

  :عند نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن  :األهداف 
 .يذكر كيفية الركوب في السيارة - 

 .يستدل على أدوات السالمة في السيارة - 

   .يصف آداب الجلوس في السيارة - 
 .يعدد بعض أجزاء السيارة - 

 .يفية النزول من السيارةيذكر ك - 

  .يشعر بالمسؤولية أثناء النزول والصعود في المركبة - 
  الوسائل و األدوات 

وسائل - عرض شرائح- شاشة عرض-لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (
  ) توضيحية

  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( لمعلم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من يقسم ا** 

يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم 
دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة  5- 3هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة 

  علم بعرض فلم كرتوني عن كيفية الركوب في السيارة ثم يقوم المعلم بعمل تقرير ثم يقوم الم
  :بسؤال التالي 

  من أي أبواب السيارة نركب ؟ - 
  ماذا يحدث لو صعدنا من الباب األيسر للسيارة؟ - 
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أمام  يعرض فيه أدوات السالمة في السيارة ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني **
اقش التالميذ فيما يلي من خالل ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مائهالتالميذ و يتم إعط

  .المجموعات
  ؟ عدد أدوات السالمة السيارة - 
  أذكر الفائدة من ربط حزام األمان؟ - 

أمام يعرض فيه آداب الجلوس في السيارة  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
يذ فيما يلي من خالل اقش التالمينأمل ثم الوقت الكافي  للت مالتالميذ و يتم إعطائه

  .المجموعات
  ما هي آداب الجلوس في السيارة ؟ - 
  ماذا يحدث لو أخرجت يدك من نافذة السيارة؟ - 

يعرض فيها أجزاء من من خالل الحاسوب  power pointشرائح عرض ثم يقوم المعلم ب** 
اقش التالميذ فيما يلي ينللتأمل ثم الوقت الكافي   مأمام التالميذ و يتم إعطائهمكونات السيارة  

  .من خالل المجموعات  
  عدد بعض أجزاء المركبة ؟

أمام يعرض فيه كيفية النزول من السيارة  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** **
يذ فيما يلي من خالل اقش التالمينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائه

  .المجموعات
  من أي أبواب السيارة ننزل ؟ - 
  ماذا يحدث لو نزلت من الباب األيسر للسيارة؟ - 

  .ومن خالل ما سبق سيشعر الطالب بالمسؤولية في الركوب والنزول من السيارة
 

   -:التقويم الختامي 
  :ضع عالمة صح أوخطأ/ السؤال األول  

  (  )نصعد إلى السيارة من الباب األيسر  -1
 (   )دما توقف تماما نصعد إلى السيارة بع -2

 (  ) نصعد إلى السيارة من الباب األيمن من وسط الشارع  -3

 (  ) نصعد إلى السيارة من الباب األيمن من جهة الرصيف -4
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  .اختر اإلجابة الصحيحة - :السؤال الثاني
 ماعدا واحدة   من أدوات السالمة الموجودة داخل السيارة - 18

  )العجالت - قفل األبواب –مطفأة الحريق  –حزام األمان(
  كل ما ذكر من آداب الجلوس في السيارة ما عدا واحدة ؟ - 19

  )عدم العبث بمحتويات السيارة – عدم رفع الصوت داخل السيارة –أخراج األيدي من النوافذ (
  

  أذكر ثالثة أجزاء مهمة في السيارة؟: السؤال الثالث  
  
  أذكر ثالثة آداب لنزول من السيارة؟  -: سؤال الرابعال
1-.......................  
2-......................  
3-......................  
  

  عدد مبادئ و آداب الصعود والنزول من السيارة؟ - : النشاط البيتي
  يق استخدام الطر / الموضوع  الخامس           /   الصف   الخميس /  اليوم  

        حصة واحدة/ عدد الحصص تكنولوجيا          /   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  
  المتطلب  األساسي ** 

  .يصف كيف نمشي في الطريق  - 
  ختبارية البنود اإل**

  أكمل العبارات التالية 
  ................و............و...........من األشياء التي نراها في الطريق - 

  .يتعرف كيفية النزول إلى الشارع بأمان/   هدف العامال
  :عند نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن  :األهداف 

 .يعرف الرصيف والمفترق وخطوط المشاة - 

 يصف كيفية السير على الرصيف - 

 .يصف كيفية التعامل مع اإلشارة الضوئية الخاصة بالمشاة - 

   .يرسم خطوط المشاة - 
 .كيفية النزول إلى المفترقيذكر  - 
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  .يشعر بالمسؤولية أثناء النزول إلى الشارع - 
  الوسائل و األدوات 

  ) وسائل توضيحية- شاشة عرض -لوحة توضيحية- LCD جهاز عرض–حاسوب (
  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( إلى مجموعات عمل تعاوني من يقسم المعلم التالميذ ** 

يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بينهم 
دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة  5- 3هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة 

وضيحية عن توضح مفهوم الرصيف وخطوط المشاة بعمل تقرير ثم يقوم المعلم بعرض لوحة ت
  والمفترق ثم يقوم المعلم 

  :بسؤال التالي 
  عرف خطوط المشاة  ؟ - 
  عرف الرصيف؟ - 

يعرض فيه كيفية التعامل اإلشارة الضوئية  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني **
اقش التالميذ فيما يلي ينللتأمل ثم   الوقت الكافي مأمام التالميذ و يتم إعطائه الخاصة بالمشاة

  .من خالل المجموعات
  ؟ كيف نقطع الطريق إذا كان هناك إشارة ضوئية خاصة بالمشاة - 
  ارسم ألون اإلشارة الضوئية الخاصة بالمشاة؟  - 

يعرض فيه كيفية استخدام خطوط المشاة  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
الوقت الكافي  للتأمل  مأمام التالميذ و يتم إعطائهتخدام خطوط المشاة بطريقة اآلمنة وعدم اس

  .يذ فيما يلي من خالل المجموعاتاقش التالمينثم 
  لماذا وضعت خطوط المشاة في الطريق ؟ - 
 ماذا يحدث لو لم نسير على خطوط المشاة؟ - 

ترق بأمان يعرض فيه كيفية عبور المف ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
الوقت الكافي  للتأمل  مأمام التالميذ و يتم إعطائهوكيفية عبور المفترق بطريقة غير صحيحة 

  .يذ فيما يلي من خالل المجموعاتاقش التالمينثم 
  عرف المفترق؟ - 
  ماذا يحدث لو قطعنا المفترق بشكل قطري؟- 
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السير على الرصيف  يعرض فيه كيفية ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
الوقت  مأمام التالميذ و يتم إعطائهبشكل صحيح وكيفية استخدام الرصيف بطريقة خاطئة 

  .يذ فيما يلي من خالل المجموعاتاقش التالمينالكافي  للتأمل ثم 
  كيف يمكن أن نسير على الرصيف بشكل آمن ؟ - 

لى خطوط المشاة ومن خالل ما سبق سيشعر الطالب بالمسؤولية في السير الصحيح ع
  .والرصيف والنزول إلى المفترق

 

   -:التقويم الختامي 
  :ضع عالمة صح أوخطأ/ السؤال األول  

  (  ) ننزل إلى الشارع من الرصيف دون استعمال خطوط المشاة -5
 (   ) ندخل المفترق بشكل قطري -6

 (  )  اإلشارة الضوئية الخاصة بالمشاة تتكون من ثالث ألوان -7

 (  ) ن األخضر يعني الوقوف عندما يضيء اللو  -8

                                                     
  :أكمل اإلجابة الصحيحة - :السؤال الثاني

قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات و مخصص  - 20
 ..........  للمشاة

خطوط بيضاء رسمت على سطح الطريق ومعد لقطع الطريق  - 21
 ...........للمشاة

  .................رة عن تقاطع طريقين هو عبا - 22
  

  أذكر االستخدام الصحيح والخاطئ لقطع المفترق؟: السؤال الثالث  
  

  حتى ال تعرض حياتك للخطر يجب عليك قبل قطع الطريق ما يلي  -: السؤال الرابع
1-.......................  
2-......................  
3-......................  
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  ما هي آداب السير على الرصيف؟ - : ط البيتيالنشا
  النظام / الموضوع  الخامس                         /   الصف   الخميس /  اليوم  

        حصة واحدة/ عدد الحصص تكنولوجيا          /   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  
  المتطلب  األساسي ** 

  في المدرسةيصف حال الطالب بعد قرع الجرس  - 
  ختبارية البنود اإل**

  أكمل العبارات التالية 
  ............... بعد قرع جرس المدرسة يصطف التالميذ على شكل  - 

  يتعرف على كيفية االلتزام بالنظام في داخل وخارج المدرسة/   الهدف العام
  :عند نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن  :األهداف 

 .النظاميعرف  - 

 يعرف الطابور - 

 والنزول من الصف يصف كيفية الصعود إلى الفصل - 

 .يصف كيفية الخروج من باب المدرسة - 

  .يذكر كيفية النزول و الصعود في الباص أثناء الذهاب والعودة من المدرسة - 

  يصف كيفية الجلوس في الباص - 
  .يشعر بالمسؤولية اتجاه الطابور - 

  الوسائل و األدوات 
  ) وسائل توضيحية- شاشة عرض -لوحة توضيحية- LCD عرضجهاز –حاسوب (

  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل هم أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار بين
دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة  5- 3هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة 

بعمل تقرير ثم يقوم المعلم بكتابة اإلجابات الصحيحة على السبورة ثم يقوم بعرض لوحة 
  توضيحية عن توضح مفهوم النظام ثم يقوم المعلم 

  :ي بسؤال التال
  عرف النظام  ؟ - 
  عرف الطابور؟ - 
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والنزول من  يعرض فيه كيفية الصعود إلى الفصل ثم يقوم المعلم عرض الفلم الكرتوني **
اقش التالميذ فيما يلي من ينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائه الصف

  .خالل المجموعات
  ؟أوصف كيفية الصعود للصف والنزول من الصف - 
يعرض فيه كيفية الخروج والدخول من باب  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني* *

أمام التالميذ و يتم المدرسة بطريقة اآلمنة والخروج والدخول من باب المدرسة بطريقة خاطئة 
  .يذ فيما يلي من خالل المجموعاتاقش التالمينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مإعطائه

  وج اآلمن من باب المدرسة ؟صف كيفية الخر 
  صف كيفية الدخول األمن من باب المدرسة؟ 

يعرض فيه كيفية صعود والنزول من  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
الوقت الكافي   مأمام التالميذ و يتم إعطائهالباص بأمان والصعود والنزول بطريقة خاطئة 

  .لي من خالل المجموعاتيذ فيما ياقش التالمينللتأمل ثم 
  أذكر الطريقة الصحيحة في الصعود والنزول من الباص؟- 

يعرض فيه كيفية الجلوس في الباص  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
الوقت الكافي  للتأمل ثم  مأمام التالميذ و يتم إعطائهبطريقة صحيحة والجلوس بطريقة خاطئة 

  .لي من خالل المجموعاتيذ فيما ياقش التالمين
  صف آداب الجلوس في الباص؟- 
  

ومن خالل ما سبق سيشعر الطالب بالمسؤولية في السير الصحيح على خطوط المشاة 
  .والرصيف والنزول إلى المفترق

 

   -:التقويم الختامي 
  :ضع عالمة صح أو خطأ/ السؤال األول  

  (  ) ننزل من الباص بشكل جماعي -9
 (   ) نركض نحو الباب نخرج من المدرسة نحن - 10

 (  )  النظام هو التعامل مع األشياء بشكل عبثي - 11

 (  ) الطابور هو اصطفاف التالميذ بشكل منظم  - 12
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  :عرف كال من : السؤال الثالث  
  النظام -1
  الطابور -2

  
  ها أثناء الخروج من المدرسة أذكر ثالثة تصرفات خاطئة تشاهد -: السؤال الرابع

1-.......................  
2-......................  
3-......................  
  

  ما هي التصرفات الصحيحة أثناء ركوب الباص؟ - : النشاط البيتي
  

  آداب الطريق/ الموضوع  الخامس                        /   الصف   الخميس /  اليوم  
        حصة واحدة/ عدد الحصص تكنولوجيا          /   م    المادة     28/4/2011/ التاريخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  يذكر قصة طالب وهو يركض في وسط الشارع - 

  ختبارية البنود اإل**
  أكمل العبارات التالية 

  أذكر ماذا حدث للطالب؟   - 
  يتعرف على آداب الطريق/   الهدف العام

  :ية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن عند نها :األهداف 
 .يعرف الطريق - 

 يذكر مكونات الطريق - 

 يصف كيفية السير في الطريق  - 

 .يقارن بين حقه و حقوق اآلخرين في الطريق - 

   .يصف السلوكيات الخاطئة في استعمال الطريق - 
  .يشعر بالمسؤولية اتجاه مكونات الطريق - 

  الوسائل و األدوات 
  ) وسائل توضيحية- شاشة عرض -لوحة توضيحية- LCD هاز عرضج–حاسوب (
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  .يبدأ المعلم بتحية التالميذ و يسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم يبدأ العمل على ) 7- 5( يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

يطلب المعلم من كل مجموعة التعاون في حل بينهم  أعضاء كل مجموعة وفقًا لتوزيع األدوار
دقائق لإلجابة على األسئلة ثم تقوم كل مجموعة  5- 3هذه األسئلة ثم يعطي كل مجموعة 

بعمل تقرير ثم يقوم المعلم بوضع اإلجابات الصحيحة على السبورة ويقوم المعلم بعرض لوحة 
  توضيحية عن توضح مفهوم الطريق ثم يقوم المعلم 

  :ل التالي بسؤا
  عرف الطريق  ؟ - 

 مأمام التالميذ و يتم إعطائه يعرض فيه مكونات الطريق ثم يقوم المعلم بعرض فلم كرتوني **
  .اقش التالميذ فيما يلي من خالل المجموعاتينالوقت الكافي  للتأمل ثم 

  ؟ أذكر مكونات الطريق - 
أمام يفية السير في الطريق  يعرض فيه ك ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 

يذ فيما يلي من خالل اقش التالمينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائه
  .المجموعات

 صف كيفية السير الصحيح في الطريق؟ - 

يعرض فيه حق التالميذ في الطريق وحقوق  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
يذ فيما اقش التالمينالوقت الكافي  للتأمل ثم  مالتالميذ و يتم إعطائهأمام اآلخرين في الطريق 

  .يلي من خالل المجموعات
  قارن بين حقك وحق اآلخرين في الطريق؟ - 

يعرض فيه كيفية السلوكيات الخاطئة في  ثم يقوم المعلم باستكمال عرض الفلم الكرتوني** 
يذ فيما يلي اقش التالمينقت الكافي  للتأمل ثم الو  مأمام التالميذ و يتم إعطائهاستخدام الطريق 

  .من خالل المجموعات
  صف السلوكيات الخاطئة في استخدام الطريق ؟ - 

  .ومن خالل ما سبق سيشعر الطالب بالمسؤولية اتجاه الطريق و آدابها
 

   -:التقويم الختامي 
  :ضع عالمة صح أوخطأ/ السؤال األول  

  (  ) لطريقنساعد الضعفاء أثناء السير في ا - 13
 (   )نقطع أوراق الشجر أثناء السير في الطريق - 14
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 (  )  نلقي بالقمامة في وسط الطريق - 15

 (  ) نرفع أصواتنا في الشارع  - 16

                                                     
  ماذا تعني كلمة طريق؟ - :السؤال الثاني - 23
  

  دام الطريق؟أذكر السلوكيات الخاطئة في استخ: السؤال الثالث  
  أذكر ثالثة من حقوق اآلخرين في الطريق  -: السؤال الرابع

1-.......................  
2-......................  
3-......................  

  ما هي السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الطريق؟ - : النشاط البيتي
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Abstract: 

The study aimed to identify the effectiveness of using cartoon program to acquire 

the concepts of traffic safety among the students of primary stage in Gaza. The 

problem of the study have been identified in the following question: 

 

How effective a cartoon program in giving the concepts of traffic safety among 

the students of primary stage in Gaza? 

From the main question the following sub-questions have been emerged: 

1. What concepts of traffic safety to be acquired in students the primary stage? 

2. What is the public image of the cartoon program to acquire the concepts of 

traffic safety among the students of primary stage? 

3. How effective is the cartoon program to acquire the concepts of traffic safety 

among the students of primary stage? 

To answer these questions, the researcher has built these tools of the study, which 

were in preparing a study unit parallel to the primary 5th grade, and test the concepts 

of traffic safety, which consisted of (38) optional clause, and has been revised by a 

group of experts to check their integrity and validity. 

For the purpose of this study, the researcher built the proposed program, and 

selected the subjects from of fifth grade students. The researcher selected 30 

students from the class "A" of the Martyrs of Jabaliya boys elementary school.  

The researcher also selected 30 students from the class "A" of the Lod elementary 

school. Depending on the study nature, the researcher chose three approaches: 

1. Descriptive Analytical Approach: the researcher prepared a list of the 

concepts of traffic safety through the development of a parallel study unit. 

2. Constructivist approach: the researcher built a proposed program in a 

simulation (animation) for the lessons of the parallel unit. 

3. The experimental method: the researcher tests the application of the 

concepts of traffic safety before he begins to explain the parallel unit of 

study and teaching the unit on the study sample. 
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These are the results after applying the statistical treatments on the grades: 

a. There are statistically significant differences at the level of (a <0.05) 

between the average scores in the two applications for pre and post concepts 

of traffic safety due to use the program for the benefit of the post. 

b. There are statistical differences at a level (a <0.05) between the average 

scores of students in the two applications for pre and post test of the 

concepts of traffic safety due to use of the proposed program for the benefit 

of the post results. 

c. There are statistically significant differences at the level of (a <0.05) 

between the average of the students’ scores in the two applications for pre 

and post test of the concepts of traffic safety due to use of the proposed 

program for the benefit of the post results. 

d. There are no statistically significant differences at the level of (a <0.05) 

between the average students’ scores in the pre and post concepts of traffic 

safety due to the variable of gender (male, female). 

 

In the light of previous findings the researcher recommended the need for the 

following: 

1. Frequent use of animation during the process of education has effective 

impact on the academic achievement among students. 

2. Implementing program of animation in all curricula that motivate the 

students to learn. 

3. Add traffic safety concepts to the curriculum in all disciplines and all levels 

of education.  

4. Develop teachers preparation programs at all levels of education to assist in 

the training of teachers on the use of traffic safety dimension. 

5. Link the school to the local community through the promotion of scientific 

visits and special issues related to teaching traffic safety, and visit some 

sites, including the Ministry of Transport to deepen the concepts of traffic 

safety in the students. 

6. Seek to raise the awareness of students and motorists in the traffic safety and 

pedestrian safety especially when crossing the main streets. 

7. Need to integrate the concepts of traffic safety in all school curricula, teacher 

training and encourage students to participate in projects on the safety of the 

road. 



-160 - 
 

               Islamic University of Gaza 

            Deanship of Graduate Studies 

                    College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 

 

 

 

Effectiveness of using animation programs in the 

acquisition of concepts of traffic safety among the 

students of primary stage in Gaza 

 

 

Prepared by: 

Khalil Mosbah Alzayan 

12006 \ 0417 

 

Supervised by: 

Dr.Mohammed Abu Shgair 

Professor of Curriculum and Instruction 

Dr. Salah Alnaqqah 

Associate Professor of Curriculum and Instruction 

 

 

 

This letter provided an update of the requirements for obtaining a master's degree in 

curriculum and teaching methods 

E 1433 \ 2012.  
  

 


