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آليات تفعيل دور مجعية أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي املروري لدى املتعلمني
دراسة ميدانية يف ضوء أراء عينة من أولياء األمورالدكتورة :شفيقة كحول ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
لقد أسندت جلمعية أولياء التالميذ حاليا أدوار جديدة ومهمة انتقلت
مبوجبها من مؤسسة استشارية إىل مؤسسة إقرتاحية تشارك بشكل فعال يف
ضمان السري احلسن للمؤسسات التعليمية واإلصالح الرتبوي ،وقد تصل يف هذا
الدور اجلديد إىل غاية تقييم مردودية املؤسسات الرتبوية التعليمية وعلى هذا
األساس تأتي هذه الورقة البحثية حتاول اإلجابة على التساؤل التالي :ماهي
اآلليات اليت ميكن إتباعها لتفعيل دور مجعية أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي
املروري لدى املتعلمني؟
Abstract:
Has been entrusted to the Association of Parents of
pupilscurrently a new and important roleswhichmovedfrom the
consulting firm to Aguetrahih institution activelyinvolved in ensuring
Sir Hassan for educational institutions and educational reform, it has
been up in this new roleuntilassess the cost-effectiveness of
educational
institutions
and
educational
to
This
basicallycomesthispaper tries to answer on the following question:
What are the mechanisms that can be followed to activate the role of
the Parents Association in promoting traffic awarenessamong the
?educated
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مقدّمة:
الكثري من اخل ارباء واملتتصني يرززون بشكل دامم على دور األسرة
يف توعية األطفال بالسالمة املرورية ،ويعتاربون هذه التوعية للنشء «حجر
الزاوية» يف تربيتهم على القواعد العامة اليت تقيهم من خماطر الطرق ،مما يؤدي
يف نهاية املطاف إىل تعود األبناء على السلو زيات اآلمنة ،وحينما نصل إىل هذا
اهلدف ويتكون الوعي لدى األبناء يطمئن اآلباء على قدرة أبنامهم يف املستقبل
على استتدام السلوزيات االجيابية سواء يف القيادة املثلى أو االلتزام بقواعد
السالمة املرورية.
حيث أثبتت الدارسات العلمية اليت أجنزتها فرق متتصصة من الباحثني
يف بعض الدول املتقدمة مما ال يدع جماال للشك أن منوا الطفل وانسجامه وجناحه
مثرة مرهونة مبدى توطيد العالقة بني زل من املدرسة واألولياء.مما يستدعي
تكوين جلنة منتقاة من أولياء األمور ممثلة هلم تقوم بتكملة الدور الرتبوي للمدرسة
عن طريق التفاعل معها ومشارزتها خمتلف أنشطتها ومشازلها.
أوال -اإلطار النظري للدراسة:
-1التعريف جبمعية أولياء التالميذ:تعرف مجعية أولياء التالميذ على أنها :
مجعية تتكون من أولياء التالميذ الذين يزاولون دراستهم بصفة منتظمة يف مدرسةمعينة مهما زان مستوى التعليم بها.
وتعرف أيضا بأنها :جمموعة من آباء وأمهات التالميذ الذين يزاولون دراستهمبصفة منتظمة يف مدرسة معينة يشملهم قانونا يسريهم
 تنظيم يتشكل من أولياء التالميذ املتمدرسني يف مؤسسة تعليمية و تعتارب طرفاهاما يف اجلماعة الرتبوية ملا تقوم به من دور يف مساعدة التالميذ و املؤسسة .
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 -2أهمية وأهداف مجعية أولياء التالميذ:نلتصها يف النقاط اآلتية








تقديم املقرتحات لتحسني مستوى األداء داخل املؤسسة التعليمي،وحتسن
الوسط املدرسي.
تعتارب همزة وصل بني املدرسة والبيت.
مساعدة التالميذ ماديا ومعنويا.
حتسني الوضعية املادية واملعنوية للتالميذ.
()0
تسهيل العالقات بني اآلباء واملدرسة و السلطات احمللية
املساهمة يف تقدم وازدهار املؤسسة الرتبوية
تشجيع التالميذ على منو احلياة الثقافية والرياضية(.)5

 -3تشكيل مجعية أولياء التالميذ:تتشكل مجعية أولياء التالميذ من:








الرميس.
نامب الرميس.
األمني العام.
األمني العام املساعد.
أمني املال.
أمني املال املساعد.
ثالثة أعضاء مساعدين (.)3

ويتم انتتاب رميس اجلمعية ونامبه من بني أعضاء اجلمعية عدا مدير
املدرسة واملعلمني بها ،وجيب االنتهاء من تشكيل مجعية أولياء التالميذ على
مستوى املدارس يف موعد غايته نهاية األسبوع السابع من بداية العام الدراسي.
-4مهام مجعية أولياء التالميذ:نذزر منها
التنسيق بني املدرسة واألولياء وتعريفهم بالواجبات واحلقوق جتاه
املؤسسة التعليمية من خالل لقاءات دورية حتسيسية يعقدها مكتب اجلمعية بني
األولياء واملعلمني واألساتذة.
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 مشارزة األولياء بصفتهم أعضاء يف اجلماعة الرتبوية مباشرة يف احلياة
املدرسية بإقامة عالقات تعاون مع املعلمني ورؤساء املؤسسات باملساهمة
فيتحسني االستقبال وظروف متدرس أبنامهم.
 مساعدة املؤسسة على معاجلة املعضالت وتذليل الصعوبات اليت قد حتول
دون مزاولة التالميذ ألنشطتهم املدرسية بصفة طبيعية وعادية.
 حتسيس األولياء وتوعيتهم بضرورة املساهمة يف توفري الوسامل املادية
والظروف املعنوية لنجاح العملية الرتبوية.
 تنشيط احمليط املدرسي واملساهمة يف توسيع دامرة املعارف من خالل
املساهمة واملشارزة يف احلمالت التطوعية داخل املدرسة.
 حتسني الوضعية املادية واملعنوية للتالميذ الذين يكونون يف حاجة ماسة إىل
املساعدة وتشجيعهم على الدراسة وتذليل الصعوبات املادية والنفسية
اليت تعرتضهم.
 التعريف باربامج املدرسة ومشاريعها والسعي إىل إقامة وتوطيد العالقة مع
املدرسة.
 تقديم اقرتاحات إىل مديرية الرتبية على مستوى الوالية وزذلك إىل
الوزير املكلف بالرتبية الوطنية.
 املساهمة مع الفريق الرتبوي برتبية التالميذ على قيم اجملتمع اجلزامري
واحملافظة على هويته العربية اإلسالمية وضمان للمتعلمني سلوزا أخالقيا
وتربويا ال يتناقض مع املعطيات التارخيية يف بالدنا.
 املساهمة يف توعية أولياء أمور التالميذ من خالل تنظيم لقاءات معهم
على ضرورة االتصال باملؤسسات الرتبوية التعليمية ،وتقديم املساعدة
املعنوية على األقل ألوالدهم .
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 السهر والدفاع على مصاحل التالميذ املادية واملعنوية يف ماعدا القضايا
التقنية والرتبوية املتتصصة.

 -5الوعي املروري:
أ-مفهوم الوعي املروري:هو السبيل إىل تأهيل األفراد للتعامل مع عناصر السري
على الطرق والتعاون لتحقيق السالمة العامة املرورية مع االستفادة من اخلدمة
اليت تقدمها وسامل املواصالت احلديثة لإلنسان،وجعلها يف خدمته بدال من أن
تكون عدوا له حتصد من األرواح أزثر مما حتصده املعارك واحلروب ،خصوصا
وان املرزبة ال تتعلق بفئة معينة من الناس وإمنا يتعامل معها مجيع أفراد اجملتمع
زبارا وصغارا وسامقني و مشاة ويستفيد منها اجلميع
ب-أهداف الوعي املروري :ميكن مجعها يف:

 التقليل من اآلثار االجتماعية والنفسية النامجة عن حوادث املرور.
 التقليل من اخلسامر البشرية واالقتصادية الناجتة من احلوادث.
 تضافر جهود أفراد اجملتمع للتقليل من حدة احلوادث.
 اإلملام باألنظمة والتعليمات اليت تكفل احلياة اآلمنة اخلالية من
احلوادث(.)2
 سيادة احلالة األمنية يف ربوع اجملتمع نتيجة الزدياد الوعي األمين لدى
األفراد.
ثانيا -اإلطار التطبيقي للدراسة:
-1إشكالية الدراسة:جتاوزات زثرية أثناء القيادة تالحظ اليوم ،لألسف أصبحت ال
تفيد فيها املتالفات وال يفيد فيها إيقاع العقوبة على املتالف ،وإمنا يستدعي األمر
تغيريا جذريا لبعض السلوزيات والقناعات واالعتقادات اخلاطئة من خالل تنظيم
محالت إعالمية مرورية توعوية طويلة املدى تشارك بها زافة األسرة ،املدرسة،
اجلمعيات ،وسامل اإلعالم...،اخل
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مجعية أولياء التالميذ من خالل الدور اهلام الذي تقوم به بالقيام بتنمية االجتاهات
الوالدية الصحيحة حنو األبناء ،وحتسني وسامل الراحة يف املدرسة ،ورفع مستوى
العناية بالتلميذ واالهتمام بصحته ،باإلضافة إىل مساعدة املدرسة يف حل الكثري من
املشازل املتعلقة بالنظام واالنقطاع أو التأخر عن املدرسة ،دون أن ننسى أهم دور
تقوم به مجعية أولياء التالميذ و هو حتقيق التعاون والتفاعل بني األسرة واملدرسة.
إن اخنراط اآلباء يف هذه اهليئة الرمسية املوجودة باملؤسسات يعد حبد ذاته
مساهمة فعالة لنجاح أبنامهم يف حياتهم الدراسية ألن هذه اجلمعيات هلا أدوارا
زثرية تساهم بها وأن جناح املدرسة مرهون بالتعاون مع زل الشرزاء االجتماعيني
من بينهم مجعيات أولياء التالميذ قصد تنفيذ اإلصالح البيداغوجي املتميز
باالنتقال من منطق تعليم مؤسس على تلقني املعارف إىل منطق تعلم مؤسس على
تنمية زفاءات مستدامة اندماجية وقابلة للتحويل والتوظيف على ارض الواقع.
حتاول هذه املداخلة البحث يف أغوار مهام مجعية أولياء التالميذ إىل ابعد
نقطة ميكن الوصول هلا وهي التأثري يف بناء شتصية املتعلم من خالل مشارزتها
مع املدرسة يف نشر بعض القيم االجتماعية واألخالقية املرتبطة باحرتام قانون
السري واحلرص على تطبيقه سواء يف الوقت احلالي (فرتة التمدرس) أو الحقا (يف
املستقبل) .
من خالل ممارستها لدورها الذي يصنف إىل شقني ،فأما الشق األول
فيعنى بالتنشيط الرتبوي والثقايف والرياضي ،إذ تعمل اجلمعية على بلورة برنامج
العمل السنوي لألنشطة باملؤسسة ،من خالل تنفيذ برامج موازية تستهدف اآلباء
واألمهات والتالميذ ،واملساهمة يف تنشيط خمتلف النوادي داخل املدرسة(زنادي
احملافظة على البيئة ،وتنظيم رحالت أوخرجات مدرسية...،اخل).أما يف ما يتعلق
بالشق الثاني الرتبوي ،فإن مجعية أولياء التالميذ تنفيذ خمتلف الصالحيات
واملسؤوليات املمنوحة إليها مبقتضى القانون األساسي للجمعيات ،وذلك من
خالل تتبعها مسار العملية التعلمية ،ومراقبة سلوك املتعلمني ،ونتامج عمليات
التقويم الرتبوي.
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ومن خالل التعرض هلذين الدورين،ترمي هذه الورقة البحثية إىل الكشف عن
اآلليات اليت تفعل منهما من خالل تقصي أراء أولياء األمور أنفسهم،والتوصل إىل
اإلجابة على التساؤل التالي:
 ماهي اآلليات اليت ميكن إتباعها لتفعيل دور مجعية أولياء التالميذ يف
تعزيز الوعي املروري لدى املتعلمني؟
وهذا التساؤل الرميسي ميكن معاجلته من خالل اإلجابة على التساؤلني الفرعيني
التاليني:
 ماهي آليات تفعيل الدور التنشيطي الرتبوي والثقايف والرياضي جلمعية
أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي املروري لدى املتعلمني؟
 ماهي آليات تفعيل الدور الرتبوي جلمعية أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي
املروري لدى املتعلمني؟
-2أهدافها:أهمها







التعريف بالوعي املروري.
التعريف جبمعية أولياء التالميذ.
التعريف مبتتلف أدوارها ومهامها.
التعرف على نوع العالقة بينها وبني املؤسسات الرتبوية.
مساهمتها يف تفعيل دور أولياء األمور يف خمتلف املشكالت التعليمية.
والرتبوية عامة.
التعرف على اآلليات اليت من املمكن أن تفعل دور اجلمعية يف زيادة
وانتشار الوعي املروري لدى املتعلمني.

-3منهج الدراسة:مت استتدام املنهج الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه طريقة
من طرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم من اجل الوصول إىل أغراض
حمددة (:)6
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 -4عينة الدراسة:مشلت  22ولي أمر لتالميذ باملرحلة االبتدامية ،من خمتلف
املناطق مبدينة بسكرة ،من اجلنسني (اإلناث والذزور) وحاول الباحثان التأزد من
املستوى التعليمي للوالدين وحرصا على أن يكون متوسطا (املتوسط،الثانوية،
اجلامعي)،زما استوجب عليهم أوال التحقق من مجيع أفراد العينة يعرفون جيدا
توفر هذه اجلمعية على مستوى املؤسسات الرتبوية ،ويفهمون مبدميا دورها
وأهميتها.
 -5أداة الدراسة :مت تطبيق مجلة من املقابالت املنظمة مع أولياء األمور حيوي
بعدين :األول يضم يف الدور التنشيطي الثقايف للجمعية وزيفية استثماره يف
تنشيط الوعي املروري ،والثاني يضم الدور اإلرشادي الرتبوي وزيفية استثماره
يف تنشيط الوعي املروري لدى املتعلمني ،وزل بعد يتكون من بنود موزعة على
أبعادها بالشكل املبني يف اجلدول املدون أدناه.
جدول رقم ( )11يبني كيفية توزع البنود على أبعادها
البعد

عدد البنود

النسبة املؤية

الدور التنشيطي الثقايف والرياضي

10

64.44%

الدور الرتبوي اإلرشادي

10

35.55%

اجملموع

13

%111
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 -6عرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة:
عرض وحتليل وتفسري نتامج التساؤل األول:ماهي آليات تفعيل الدور التنشيطي
الرتبوي والثقايف والرياضي جلمعية أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي املروري لدى
املتعلمني؟
 -1تنظيم معارض من صنع التالميذ:
جدول رقم  10ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم معارض من صنع
التالميذ يف تنمية الوعي املروري.
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

10

%41

ال

14

%61

اجملموع

13

%111

يرى أفراد عينة الدراسة أنبإمكان مجعية األولياءأن ختطط وتنظم
معارض( )%62ضمن النوادي اليت ينترط داخلها أبنامهم ،وحيدد موضوع
املعرض ويكون متعلقا بالثقافة املرورية ،يوضع فيه زل األعمال الفنية اليت ترتجم
هذه األخرية ،وخيصص له مكان وزمان يعلن عليه مسبقا حتى يتسنى للتالميذ
املشارزة الفعالة فيه بأعماهلم الشتصية وفق ميوالتهم واهتماماتهم ،ويشرتط أن
تكون هذه األعمال شتصية يشارك فيها األولياء بالدعم والتشجيع ،وقد رحبوا
بالفكرة زثريا .
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يف حني رأى البعض منهم انه من الصعب تنظيم هذه التظاهرات()%42
نظرا لكثافة احملتوى الدراسي وانشغال املتعلمني بالدراسة وإمتام املناهج
واملقررات.
 -2تنظيم مسابقات ختتار من هذه املعارض العمل املتميز وجتعله شعارا حلمالت
توعوية أخرى
جدول رقم  15ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم مسابقات ختتار من
هذه املعارض العمل املتميز وجتعله شعارا حلمالت توعوية أخرى يف تنمية الوعي املروري.
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

10

%41

ال

14

%61

اجملموع

13

%111

أفراد العينة الذين أيدوا تنظيم معارض( )%62متعلقة بالثقافة املرورية
و رأوا انه من الضروري أن توضع فيه زل األعمال الفنية يف شكل منظم ،ويوضع
هلا معايري انتقاء وترتب وفق هاته املعايري ،ثم ينتقى أحسن عمل من قبل جلنة
مكونة من أولياء التالميذ أنفسهم ،ويتوج زعمل مميز ويكافأ صاحبه بأن يكون
موضوع عمله شعار محلة توعوية مرورية.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -3تنظيم مسابقات ختتار من هذه املعارض العمل املتميز وجتعله منشورا توعويا
يوزعه التالميذ على الطرقات
جدول رقم  16ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم مسابقات حول العمل
املتميز وجتعله منشورا توعويا يوزعه التالميذ على الطرقات يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة المؤية

نعم

20

%62

ال

26

%42

المجموع

15

%122

زما رأوا أيضا انه ميكن من خالل املعارض وتنظيم املسابقات استثمار
العمل املتميز والناجح زمنشور ( )%62يوزع على الطرقات من قبل التالميذ،
يف إطار محلة حتسيسية وتوعوية لكيفية الوقاية من حوادث املرور ،عن طريق نشر
الثقافة املرورية مبساهمة فعالة من املتعلمني وأوليامهم ودعم رجال األمن
والسلطات احمللية.
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العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
 -4تنظيم ورشات تدريبية يأطرها أولياء التالميذ من رجال األمن (شرطة املرور ) :
جدول رقم  13ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم ورشات تدريبية
يأطرها أولياء التالميذ من رجال األمن يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة المؤية

نعم

20

%46.66

ال

20

%53.33

المجموع

15

%122

يرى أفراد عينة الدراسة أنه يتعذر عليهم تنظيم ورشات تدريبية ألبنامهم
عن الوقاية املرورية (، )%53.33الن األمر حيتاج إىل مكان خمصص لتدريبهم
وتعليمهم قواعد املرور،زاجملسمات والطرق النموذجية.ألنه حسب رأيهم هذا
النوع من األعمال والورشات حتتاج إىل تعليم التلميذ عن طريق امللموسات
واحملسوسات زونها اقرب إىل ذهن املتعلم منها إىل احلوارات والندوات.يف حني
يرى بعضهم انه باإلمكان تطبيق هذه اآللية ()%46.66بشكل بسيط الن اهلدف
هو حماولة تقريب األفكار اخلاصة بالتوعية املرورية ألذهانهم باستتدام آليات
أخرى غري الورشات زاحلوار مثال.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -5تنظيم عروض متثيلية عن أهم اإلسعافات األولية :
جدول رقم  14ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم عروض متثيلية عن
أهم اإلسعافات األوليةيف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

11

%44.44

ال

10

%15.55

اجملموع

13

%111

أولياء األمور حمل الدراسة جيدون انه من املفيد أن تنظم نشاطات ثقافية
توعوية بسيطة تنمي الثقافة املرورية من ناحية الوقاية عند التالميذ،زتنظيم عروض
متثيلية()%66.66من قبلهم (خاصة العاملني يف سلك احلماية املدنية) موضوعها
اإلسعافات األولية البسيطة اليت من املمكن أن يتقنها املتعلم،وينقذ بها املصابون.
يف حني يرى البعض منهم انه الميكن أن تسمح ظروف التمدرس وال
العدد الكبري للتالميذ داخل املؤسسات من تطبيق هذه اآللية( )%13.33وجيب
التفكري يف غريها ألنها غري جمدية وفق تصرحياتهم.

563

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
 -6تنظيم ورشات تدريبية يشارك فيها كل من األبناء واآلباء واألمهات (تعتمد على
طريقة التعلم التعاوني أو التعلم باللعب) :
جدول رقم  10ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم ورشات تدريبية
يشارك فيها كل من األبناء واآلباء واألمهات يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

10

%41

ال

14

%61

اجملموع

13

%111

تعد اسرتاتيجية التعلم باللعب من أجنع االسرتاتيجيات التعلمية اليت ميكن
أن تسهل على املعلم تقريب املعلومة إىل ذهن املتعلم وترسيتها،وقد أيدأفراد عينة
الدراسة من األولياء ذلك وشجعوا جدا أن يتم تعليم أبنامهم زل مايتعلق
بالسالمة املرورية بهذه االسرتاتيجية ،زما رأوا أيضاأن استتدام اسرتاتيجية التعلم
التعاوني املتمثلة يف عمل اجملموعات وإشرازهم فيها( )%62من شأنه أن يسهل
عملية التعلم أيضا،زون هذه املواقف جديدة عن أبنامهموبينوا رغبة شديدة يف أن
تعمم هذه االسرتاتيجيات على باقي التعلمات من طرف املعلمني زونها
اسرتاتيجيات نشطة وفعالة من شأنها أن تزيد من دافعية أبنامهم للتعلم.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -0تنظيم مسابقات يقيمها أولياء األمور حول موضوع احلوادث املرورية (رسم،كتابة
مقال،سرد قصة...،اخل):
جدول رقم  10ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آليةتنظيم مسابقات يقيمها أولياء
األمور حول موضوع احلوادث املرورية يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة المؤية

نعم

20

%46.66

ال

20

%53.33

المجموع

15

%122

يعد تنظيم املسابقات موضوعا مهما يف عملية التعلم زونها تنمي روح
املنافسة االجيابية بني املتعلمني ،إالأنّ أولياءاألمور يرون أنهاإجراء بدأ يتالشى
داخل الوسط املدرسي نظرا لكثرة األعباء الدراسية على املتعلمني ،وان تعويض
هذه األنشطة بدروس الدعم واالستدراك والدروس اخلصوصية بات أمرا أزيدا
( )%53.33نظرا لصعوبة وطول املناهج الدراسية،بينما يرى أغلبهم أن هذا
اإلجراء مهم جدا خاصة إذاأشرك فيه األمهاتواآلباء فمجرد الفكرة حديثة وميكن
أن جتعل من موضوع التوعية املرورية وزيفية تعلمه أمرا حيويا ألبنامهم مما ينمي
فيهم هذا النوع من الثقافة وينمي عندهم مجلة من املبادئ والقيم يأتي يف مقدمتها
احرتام القوانني و األنظمة.
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العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
عرض وحتليل وتفسري نتامج التساؤل الثاني:ماهي آليات تفعيل الدور الرتبوي
جلمعية أولياء التالميذ يف تعزيز الوعي املروري لدى املتعلمني؟
 -1تنظيم ندوات حول الوعي املروري حيضرها األولياء مع أبنائهم:
جدول رقم  10ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم ندوات حول الوعي
املروري حيضرها األولياء مع أبنائهميف تنمية الوعي املروري
النسبة املؤية
عدد البنود
البديل
نعم

10

%01

ال

15

%20

اجملموع

13

%111

تعد الندوات من أهم اسرتاتيجيات التعلم اليت تعتمد على عرض
املعلومة على املتعلم من قبل املعلم وتنتهي عادة بفتح حوار أو مناقشة بني
املتعلمني أنفسهم وبينهم وبني املعلم ،وهنا رأى أولياءاألمور من عينة الدراسة
( )%02أن هذه الطريقة ميكن أن تضيف الكثري للمتعلمني من ناحية التوعية
املرورية فعادة ترك اجملال للمتعلم ليسأل ويستفسر من شأنه أن يزيد يف درجة
تعلمه استيعابه،ويشجعون بشدة ضرورة حضور األولياء هلذه الندوات اليت من
شأنها أن تقوي العالقة بينهم وبني أبنامهم وبينهم وبني احمليط املدرسي بشكل
فعال.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -2تنظيم مناظرات وحوارات حول أسباب وخماطر احلوادث تناقش فيما بينهم حبضور
التالميذ:
جدول رقم  11ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم مناظرات وحوارات
حول أسباب وخماطر احلوادث تناقش فيما بينهم حبضور التالميذ يف تنمية الوعي
املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

10

%01

ال

15

%20

اجملموع

13

%111

أفراد عينة الدراسة بارزوا جدا أسلوب املناظرات واحلوار بني احلاضرين
للندوات من تالميذ وأولياء أمور احلاضرين هلا ()%02ألنه من شأنها أن تكشف
عن تعلمات خاطئة لديهم ما تعلق منها باملعارف أو بالسلوك ،فيتم تصحيحها عن
طريق النقاش وتبادل األفكار من خالل هذه اجللسات املنظمة.
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العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
 -3تنظيم خرجات ميدانية لبعض مدارس تعليم السياقة ألخذ فكرة عن زيفية
تعليم السياقة ألبنامهم:
جدول رقم  11ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم خرجات ميدانية
لبعض مدارس تعليم السياقة ألخذ فكرة عن زيفية تعليم السياقة ألبنامهم يف تنمية
الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة المؤية

نعم

20

%46.66

ال

20

%53.33

المجموع

15

%122

رحب أولياء األمور بفكرة اخلرجات امليدانية ولكنهم رأوا انه من الصعب
تطبيق هذه الفكرة وجتسيدها على ارض الواقع زون عدد املتعلمني زبري من
املمكن أن ال تستوعبه جل مدارس تعليم السياقة املوجودة يف املدينة
( ،)%53.33ورأوا انه من األجدر أن يتم العكس أي استضافة جمموعة من
معلمي ومفتشي السياقة إىل املدارس وتقدميهم حماضرات بسيطة عن تعلم السياقة
واغلب األخطاء الشامعة فيها ،وزيفية التقليل منها وعن طريق الوقاية أو تفاديها .
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -4تنظيم أيام إعالمية لتعليم التالميذ أهم قوانني املرور( اإلشارات ومدلوالتها):
جدول رقم  10ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم أيام إعالمية لتعليم
التالميذ أهم قوانني املرور( اإلشارات ومدلوالتها)يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

11

%73.33

ال

04

%26.66

اجملموع

13

%111

اقرتح أولياء األمور أن تنظم األيام اإلعالمية للتوعية
املرورية)(%73.33أيام العطل حبيث يكون املتعلم متفرغا وزذا أغلب أولياء
األمور واشرتطوا أن تكون أياما خمطط هلا ومدروسة وإجرامية حتى تصل إىل
اهلدف املباشر هلا،وان ال تأخذ صبغة النشاط الرتفيهي وفقط.الن اهلدف منها
سامي ومن شأنه أن يساعد على النمو السليم معرفيا ونفسيا واجتماعيا ألبنامهم،
ويتم ذلك باالستعانة برجال الدرك واألمن الوطين وتعاون منهم يف تفعيل هذه
األيام وحتسني مردودها ،زونهم من ميثل القانون وينفذه ،ويعد هذا النشاط مبثابة
سلوك يعزز العالقة االجتماعية بني هذه الشرحية واملواطنني خاصة منهم التالميذ
وينمي عندهم على وجه التحديد قيما عديدة أهمها قيمة املواطنة.
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العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
 -5تنظيم أيام حتسيسية عن أهم اإلرشادات عن ممارسات يومية( رزوب
املرزبات ،النزول منها،وضع حزام األمان...،اخل):
جدول رقم  15ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم أيام حتسيسية عن
أهم اإلرشادات أثناء رزوب أو النزول من املرزبات يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة المؤية

نعم

11

%73.33

ال

04

%26.66

المجموع

15

%122

ويف نفس السياق (األيام اإلعالمية ) رأى أفراد عينة الدراسة أنه جيب
الرتزيز أثناء التتطيط لأليام التوعوية والتحسيسية بصفة عامة( )%73.33البدء
واالنطالق يف تقييم املمارسات اليومية اخلاطئة اليت يسلكها األبناء آو اآلباء سواء
عند استتدام املرزبات آو عند السري على األقدام (السامقني منهم والراجلني)
زون ذلك يعد موضوعا مهما ،فقبل أن يعاقب األفراد أو يقيموا جيب أوال أن
يتعلموا املمارسات الصحيحة على يد أفراد مؤهلني وعلى علم بالقانون لتصحيح
السلوزات اخلاطئة وتغيريها بأخرى صحيحة.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -4تنظيم أيام تكوينية للتالميذ حول تعليميهم قيمة احرتام القوانني وااللتزام بها:
جدول رقم  16ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم أيام تكوينية للتالميذ
حول تعليميهم قيمة احرتام القوانني وااللتزام بها يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

11

%73.33

ال

04

%26.66

اجملموع

13

%111

وعن فعالية تنظيم أيام تكوينية لصاحل التالميذ موضوعوها تعليمهم
مبادئ السياقة الصحيحة باستتدام مضامري سياقة وسيارات منوذجية رأى أولياء
األمور حمل البحث أن هذا األسلوب ينجر عنه فامدة عظيمة تتجلى يف تنمية
مهارات السياقة عند أبنامهم ،ويكون لديهم اجتاهات اجيابية حنوها بشكل جيهلهم
حيبونها ويلتزمون من خالل ميوهلم هذا بقوانني املرور (، )%73.33بهدف
احملافظة على أنفسهم وعلى مرزباتهم مستقبال.
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العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
 -0تنظيم أيام حتسيسية حول أهمية تأهيل وإرشاد التالميذ وتهيئتهم على السياقة
الواعية مستقبال:
جدول رقم  13ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية تنظيم أيام حتسيسية لتأهيل
وإرشاد التالميذ وتهيئتهم على السياقة الواعية مستقبال يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

11

%73.33

ال

04

%26.66

اجملموع

13

%111

زما وجد أفراد عينة الدراسة أن األيام التكوينية و التحسيسية واإلعالمية
ميكن أن يصل صداها بعيدا جدا لدرجة أنها من املمكن أن تساعد التالميذ على
تبين اجتاهات اجيابية حنو السياقة وتأهلهم نفسيا وتربويا ليكونوا أزثرا وعيا وثقافة
باحلوادث املرورية وزيفية تفاديها والتقليل منها يف اجملتمع وهذا هو اهلدف
املطلوب من مجلة االسرتاتيجيات املتبناة واملشار إليها آنفا.
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جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................................................د /شفيقة كحول
 -0مطالبة الوزراة الوصية بإدراج منهاج خاص بالتوعية املرورية ضمن املقررات
الدراسية ملستويات تعليمية خمتلفة:
جدول رقم  14ميثل استجابات أفراد العينة حول دور آلية مطالبة الوزراة الوصية بإدراج
منهاج خاص بالتوعية املرورية ضمن املقررات الدراسية يف تنمية الوعي املروري
البديل

عدد البنود

النسبة املؤية

نعم

15

%04.44

ال

10

%15.55

اجملموع

13

%111

وعن مجلة االقرتاحات اليت مت جتميعها من املقابالت املنظمة مع أولياء
التالميذ ،رأى هؤالء األخريين انه من املفيد جدا ألبنامهم أن يتعلموا قوانني املرور
واحرتامها من خالل إلزامهم بدراستها على شكل مناهج ومقررات دراسية
( ،)%06.66تتالمم وقدراتهم العقلية واملعرفية ،وفق ما تتطلبه زل مرحلة
تعليمية ،وتساعدهم على تنمية قيم خمتلفة لديهم أساسها االحرتام وااللتزام
واالنتماء والتعاون.
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