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 مقدمة

 

سياقة المركبات عملية مرّكبة تنطوم على مجموعة من المهارات كالخبرات للتعامل 

مع كافة عناصر العبلقة المركرية باعتبارها منظومة متكاملة ذات تأثير متبادؿ، كعندما 

كالخبرات لدل السائقين يطرأ عليهم تحسن في عملية االستطبلع تتوفر هذق المهارات 

السريع للطريق كفي تجاهل المعلومات الهامشية ضمن حرـ كبيئة الطريقة، كالتحّوؿ من 

مجاؿ الرؤية الضّيق إلى مجاؿ رؤية أكثر اتساعان كانتباهان مما يمّكن السائق من معالجة 

قدرته على ترشيح كانتقاء المعلومات ذات أكثر من مصدر معلومات في نفس الوقت، مع 

 العبلقة بتحقيق السبلمة المركرية على الطريق.

كتتفاكت العوامل  الرئيسة المرتبطة بجوانب اإلدراؾ كمعالجة المعلومات من سائق 

آلخر، كما يمكن أف ينشأ الخطأ اإلدراكي عن عدد من األسباب كتعاطي المسكرات 

عدـ االنتباق، كغياب الخبرة، كير اإلرهاؽ الشديد، السياقة تحت تأثككالمخدرات، 

 .كاالجتماعية التي يمر بها السائقكالعوامل الصحية كالنفسية 

كعلى اعتبار أف سياقة المركبة سلوكان اجتماعيان، فقد أشارت إحدل دراسات 

حيث يتأثر سلوكه في سياقة  "يسوؽ كما يعيش"سيكولوجية المركر إلى أف اإلنساف 

بالخصائص كالقيم االجتماعية المحيطة به كالقضايا المرتبطة بسوء تقدير المركبة 

قضايا التواصل كالتعامل مع اآللة بدكف حرص، كقيم الذكورة العالية، كالوقت، 

الحديث مع المرافقين، كاعتبار اقتناء المركبة جزء من المكانة االجتماعية، كاالجتماعي، 

جهل مستخدمي الطريق بأنظمة المركر أك تجاهلهم لها، كاستخداـ الجّواؿ أثناء القيادة، ك

كعدـ تقدير المواقف بشكل موضوعي فيقوـ السائق بمقارنة الخطر الذم يتم تقديرق 

بشكل غير موضوعي بمستول المخاطرة المقبوؿ بالنسبة له، كمن ثم يتخذ القرارات بناءن 

الخطر المقبوؿ فسيقوـ السائق  على هذق المقارنة، فإذا كاف الخطر الُمقّدر أقل من مستول

بالسياقة بطريقة ربما تكوف خطيرة، كيعود هذا الخلل غالبان إلى الهّوة الثقافية بين 

الجوانب المادية كالجوانب المعنوية القيمية التي تتطلب لتجاكزها غرس قيم الغيرية 

 بجانب الذاتية.

السائق المحيطة به  كعلى الرغم من كوف السياقة سلوكان اجتماعيان يتأثر ببيئة

كقيمه االجتماعية إاّل أنه يمكن توجيه هذا السلوؾ لتحسين مستول السبلمة المركرية من 

خبلؿ البرامج التدريبية المتخصصة، كلعل هذا البرنامج يكوف أحدها باحتوائه على مفردات 

لطرؽ، هامة للسائق المبتدئ؛ تركز على مراحل تعلم السياقة، كقواعد كآداب السير على ا
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كالسياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة باتباع منهج السياقة الوقائية، ككذلك التعريف 

بحقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين، ككيفية التعامل مع سلوكيات السائقين العدكانية، كما 

يعرض بشكل مفصل ألدكات التحكم المركرم، كالعوامل المؤثرة على اإلدراؾ كمعالجة 

 ء السياقة.المعلومات إثنا
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 برنامج التدريبيدليل ال

 

 :اسم البرنامج التدريبي

 منة".نحو سياقة آ"برنامج 

 :للبرنامج التدريبيالهدؼ العاـ 

إكساب شاغبلت الوظائف التعليمية كاإلدارية في كزارة التعليم المعارؼ 

 كاالتجاهات البلزمة لتحقيق السبلمة المركرية.

 األهداؼ التفصيلية:

 المتدربات:توقع من البرنامج )الحقيبة التدريبية(، ُيبعد إتماـ 

 معرفة الواقع المركرم. .1

 فهم المصطلحات المركرية الشائعة. .1

 عناصر العبلقة المركرية. ادراؾ .1

 عناصر السبلمة المركرية.ب االلماـ .1

 .فهم مدلوالت أدكات التحكم المركرم )عبلمات كإشارات المركر( .5

 أنواع تعلم السياقة. التمييز بين .1

 مراحل عملية تعلم السياقة.ب االلماـ .7

 معرفة العوامل المؤثرة على اإلدراؾ كمعالجة المعلومات إثناء السياقة. .1

 إتباع منهج السياقة الوقائية خبلؿ سياقة المركبة. .9

 معرفة آليات السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة. .12

 السلوؾ العدكاني لبعض مستخدمي الطريق.التعامل اإليجابي مع القدرة على  .11

 قواعد كآداب السير على الطريق. ادراؾ .11

 الجزاءات كالمخالفات المركرية. ببلئحة االلماـ .11

 معرفة حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين. .11
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 الفئة المستهدفة:

 منسوبات كزارة التعليم من شاغبلت الوظائف التعليمية كاإلدارية.

 مدة البرنامج:

 يوماف.

 الساعات التدريبية: عدد

  ( ساعات تدريبية لكل يوـ.1( ساعة بواقع )11)
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 ةلحقيبة التدريبيالتوزيع الزمني لبرنامج التدريب على ا

 

 العناصر الجلسة عنواف الوحدة الوحدة اليوـ

زمن 

التطبيق 

 )ؽ(

الزمن 

الكلي 

 )ؽ(

مجموع 

 الػزمن

 )ؽ( /يوـ

 األكؿ

- 
االفتتاح 

 حيب ركالت
 12 12 االفتتاح كالترحيب  -

112 

 12 12 اختبار قبلي - اختبار قبلي -

 األكلى
 مدخل

 مركرم

 12 حقائق كأرقاـ األكلى
52 

 12 مصطلحات مركرية الثانية

 الثانية

 عناصر

 العبلقة

 المركرية

 15 العنصر البشرم األكلى

 12 المركبة الثانية 112

 55 الطريق الثالثة

 الثالثة

 عملية

 سياقة

 ةبالمرك

 12 أنواع عملية سياقة المركبة األكلى

112 
 12 مراحل عملية تعلم السياقة الثانية

 الثالثة
العوامل المؤثرة على اإلدراؾ 

 كمعالجة المعلومات
12 

 الثاني

 الرابعة
 السياقة

 اآلمنة

 12 السياقة الوقائية األكلى

122 

112 

 الثانية
السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ 

 المختلفة
15 

 الثالثة
التعامل اإليجابي مع السلوؾ 

 العدكاني
15 

 الخامسة

 آداب

 كقواعد

 السير

 على الطريق

 15 قواعد السير على الطرؽ األكلى

112 
 15 المخالفات المركريةالجزاءات ك الثانية

 الثالثة
حقوؽ مستخدمي الطريق 

 اآلخرين
12 

 السادسة
 السبلمة

 المركرية

 12 مصفوفة السبلمة المركرية األكلى
122 

 12 نقاش مفتوح الثانية

 12 12 اختبار بعدم - اختبار بعدم -

- 

الختاـ 

توزيع ك

 الشهادات

 12 12 توزيع الشهاداتكالختاـ  -
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 :التدريبي للبرنامجالمخطط التنظيمي 

 

ى الحقيبة التدريبية
محتو

 
 الوحدة األولى

 مدخل مروري

 حقائق وأرقام

 مصطلحات مرورية

 الوحدة الثانية

 عناصر العالقة المرورية

 العنصر البشري

 المركبة

 الطريق

 الوحدة الثالثة

 عملية سياقة المركبة

 أنواع عملية سياقة المركبة

 مراحل عملية تعلم السياقة

 العوامل المؤثرة على اإلدراك ومعالجة المعلومات

 الوحدة الرابعة

 السياقة اآلمنة

 السياقة الوقائية

 السياقة اآلمنة خالل الظروف المختلفة

 التعامل اإليجابي مع السلوك العدواني

 الوحدة الخامسة

 آداب وقواعد السير

 قواعد السير على الطرق

 الجزاءات والمخالفات المرورية

 حقوق مستخدمي الطريق اآلخرين

 الوحدة السادسة

 السالمة المرورية

 مصفوفة السالمة المرورية

 نقاش مفتوح
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  :المستخدمةالتدريبة كاألساليب األنشطة 

 كرش العمل. .1

 .حلقات النقاش  .1

 المحاضرات. .1

 . العصف الذهني .1

 التطبيقات العملية. .5

 المحاكاة. .1

 دراسة الحالة. .7

 .عرض مرئي .1

 

 :زمة لتنفيذ البرنامج التدريبيالوسائل التدريبية البل

 يتوفر فيها:كافية لعػدد المشاركات،  تدريبيةقاعة  .1

  كالتهوية.قدر مناسب من اإلضاءة 

 .مزكدة بكافة التجهيزات الصوتية كتقنية التعليم 

 ( خدمة األنترنتWi-Fi.) 

 (.A4خدمات تصوير كقرطاسية كأكراؽ ) .1

 جهاز حاسب آلي. .1

 جهاز العرض الرقمي )بركجيكتور(. .1

 شاشة عرض رقمية كبيرة. .5

 سبورة كرقية )فليب شارت( كأقبلـ كتابة ملونة. .1

 في كل جلسة تدريبية.كافة األدكات البلزمة لكل نشاط  .7

 ( كغيرها. )األجهزة الخاصة بالمتدربات(.iOS, Androidأجهزة ذكية ) .1

آلة حاسبة )يكتفى بتطبيق اآللة الحاسبة في األجهزة الذكية الخاصة  .9

 بالمتدربات(.

 

 األساليب التقويمية:

 اختبار قبلي، كبعدم )استبانة(.
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 إرشادات المتدربات:

 

 ةدربتي المتأخ

 

 

 

 

 

 

 

 .كوني متفائلة بأنك ستحصلين على معرفة جديدة كمفيدة لك .1

احترامك لوجهات النظر ال يعني قبولك لها، لذا احترمي كجهات النظر المطركحة  .1

 حتى كإف لم تتفقي معها.

قد تعتقدين أف األرقاـ كاإلحصاءات )الواردة في المادة العلمية، كالعرض  .1

 التقديمي( مبالغ فيها، لذا احرصي على التفريق بين الحقائق ككجهات النظر.

في نهاية كل  المدربةدكني مبلحظاتك التي تودين التعليق عليها، كاطرحيها على  .1

 جلسة.

ثمارق، من خبلؿ المداخبلت المفيدة، كتنفيذ الوقت ملك للجميع، احرصي على است .5

 األنشطة بجّدية.

تأكدم أف دكرؾ هاـ في تفعيل أنشطة التدريب، فالنشاط التدريبي هو عملية  .1

 تفاعلية أنتي فيها العنصر األكثر أهمية.

 .تقبلي الدكر الذم يسند إليك في المجموعةكوني إيجابية ك .7

حفزم أفراد على تفاعلك، كل مجموعة هي فريق عمل، كدكرؾ ال يقتصر  .1

 التفاعل أثناء تنفيذ األنشطة.مجموعتك على 

، كوني كريمة كال تترددم في للمدربةالنقد البّناء هو أثمن هدية ُتقدمينها  .9

  .اتقديم هذق الهدية له

تسعى عملية التدريب لسد الفجوة بين الواقع كالمأموؿ 

كإكساب المتدربين المعارؼ كالخبرات كتنمية قدراتهم 

، كفاعلية بكفاءةليتمكنوا من أداء مهامهم كتحقيق أهدافهم 

ف تتقبلي هذق النصائح لذا أختي المتدربة آمل أ

ػ إف شاء اهلل ػ ُمعينان  نأمل أف تكوفالتي كاإلرشادات 

كمرشدان لك في تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج 

  :التدريبي
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 االختبار
 القبـلً
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 القبليبار ختاال

 عنواف الجلسة:

 .اختبار قبلي 

 دقيقة. 12 زمن االختبار:

 االختبار: تعليمات

 أجيبي على األسئلة الواردة في االختبار، كذلك من خبلؿ: .1

 ( السؤاؿ األكؿ: كضع عبلمة( أماـ العبارة الصحيحة كعبلمة ) أماـ )

 العبارة الخاطئة.

 .السؤاؿ الثاني: اختيار اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة على رقم الفقرة 

مجموع عدد اإلجابات الصحيحة نسبة إلى عدد الدرجة المستحقة في هذا االختبار هي  .1

األسئلة الكلية، علمان بأف احتساب الدرجات سيكوف بواقع درجة كاحدة لكل إجابة 

 صحيحة.

 النشاط:

 متطلبات النشاط الزمن )ؽ( أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 اختبار تحريرم فردم
نموذج االختبار القبلي + 

 أقبلـ كتابة
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 الىحدة
 األولـى
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 ة )األكلى(الوحداليوـ األكؿ ػ 

 عنواف الوحدة:

 مدخل مركرم. 

 أهداؼ الوحدة:

 أف تكوف المتدربة قادرة على:

 معرفة الواقع المركرم. .1

 فهم المصطلحات المركرية الشائعة. .1

 موضوعات الوحدة:

 منظمة الصحة العالمية.اإلحصاءات كالحقائق المركرية العالمية بحسب  .1

 اإلحصاءات كالحقائق المركرية في المملكة العربية السعودية. .1

 .ركريةمالصطلحات مال .1
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 (ىاالكلالجلسة )األكلى ػ  الوحدة

 :عنواف الجلسة

  .. حقائق كأرقاـالمركر. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 أهداؼ الجلسة:

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 الواقع المركرم ادراؾ. 

 موضوعات الجلسة:

 اإلحصاءات كالحقائق المركرية العالمية بحسب منظمة الصحة العالمية. .1

 اإلحصاءات كالحقائق المركرية في المملكة العربية السعودية. .1

 األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1العلمية ) المادة

 المركر .. حقائق كأرقاـ

 

انطبلقان من اإلحصاءات المركرية كإحصاءات منظمة الصحة العالميػة، فػإف أدبيػات    

المركر تتناكؿ الحوادث المركرية بوصفها حربان عالمية ثالثة كذلك بالنظر إلػى نسػبة   

الوفيات كاإلصابات الناتجة عنها، حيث أشار التقرير العالمي للوقاية من حوادث المػركر  

% من إجمالي الوفيات. األمر الذم دعػى الحكومػات إلػى    15ؿ إلى أف حوادث المركر تعاد

تبّني سياسات كاستراتيجيات ُتعنى بالسبلمة المركرية من خبلؿ التعامل مع عناصر العبلقة 

 المركرية.

 عالميان:

 مليوف شخص سنويان حتفهم نتيجة لحوادث المركر. 1.15يلقى نحو  .1

إلصابات غير مميتة كيصاب العديد مليوف شخص آخر  52مليوف ك 12يتعرض ما بين  .1

 منهم بالعجز نتيجة لذلك.

تمّثل اإلصابات الناجمة عن حوادث المركر السبب األكؿ لوفاة األشخاص البالغين  .1

 سنة.  19إلى  15من العمر من 

من الوفيات الناجمة عن حوادث  %92 تشهد البلداف المنخفضة كالمتوسطة الدخل .1

% من المركبات 15المركر في العالم، على الرغم من أنها ال تحظى إال بنحو 

 الموجودة في العالم. 

نصف األشخاص تقريبان الذين يتوفوف على طرؽ العالم يكونوف من "مستخدمي  .5

 الطرؽ سريعي التأثر"، أم المشاة كراكبي الدراجات الهوائية كالنارية.

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.1ف حوادث المركر في معظم البلداف تتكل .1
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، ـ1212ُيتوقع أف تصبح حوادث المركر السبب الرئيسي السابع للوفاة بحلوؿ عاـ  .7

 إذا لم ُتّتخذ إجراءات مستدامة بشأنها.

استعماؿ أحزمة األماف يمكن أف يقلل من خطر الوفاة بين راكبي المقاعد األمامية  .1

 %.52-15بنسبة 

يمكن لمقاعد الرضع كمقاعد األطفاؿ كالمقاعد المعززة اف تقلل من نسبة كفيات  .9

 % في حالة التصادـ.12-51األطفاؿ بنسبة 

% من بلداف العالم أجمع معايير السبلمة 12ال تستوفي المركبات المباعة في  .12

 األساسية.

 محليان:

 1هي إصابة لكل النسبة العالمية لئلصابات الناتجة عن الحوادث المركرية  .1

 حوادث. 1إصابات لكل  1حوادث، في حين أف النسبة في السعودية هي 

% بينما لم 1.7معدالت فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المركر في السعودية  .1

 % في كل من استراليا كإنجلترا كأمريكا.1.7يتجاكز نسبة 

 

 معلومة:

قوة القفز من مبنى مكوف من ( كم/ ساعة تعادؿ 11قوة تصادـ مركبة تسير بسرعة )

 ( كم/ ساعة تتضاعف هذق القوة ألربعة أضعاؼ.97عشرة طوابق، كعند السير بسرعة )
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 عصف ذهني جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

المركرية العالمية كالمحلية، أرجو من كل  كالحقائق االطبلع على اإلحصاءاتبعد 

مشرفة مجموعة أف تقوـ بالتشارؾ مع أفراد مجموعتها بتوقع أسباب تفاكت نسب الوفيات 

كاإلصابات الناجمة عن الحوادث المركرية، كذلك بين المملكة العربية السعودية كبين 

 دكؿ العالم.
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 (الثانيةالوحدة األكلى ػ الجلسة )

 الجلسة:عنواف 

 المصطلحات المركرية. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 .فهم المصطلحات المركرية الشائعة 

 موضوع الجلسة:

 مركريةالمصطلحات ال. 

 األساليب التدريبية:

 .محاضرة ػ حلقة نقاش

 الوسائل كالتقنيات:

( A4أكراؽ )ػ سبورة كرقية )فليب شارت( ػ جهاز عرض )بركجيكتور(  ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة.ػ 

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 مركريةالمصطلحات ال

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 السرعة التصميمية:

بأماف على طريق رئيسي  مركبةأف تسير بها الهي أعلى سرعة مستمرة يمكن 

عندما تكوف أحواؿ الطقس مثالية ككثافة المركر منخفضة كتعتبر مقياسان لنوعية الخدمة 

 التي يوفرها الطريق. 

 مسافة الرؤية:

الطريق أماـ السائق، كمن الضركرم جدان في  كالمرئي منهي طوؿ الجزء المستمر 

التصميم توفر مسافة رؤية كافية لضماف أماف التشغيل كتحقيق مسافة الرؤية الكافية 

 للوقوؼ كيجب أف توفر باستمرار بطوؿ الطريق، كلمسافة الرؤية نوعاف، هما:

كهي عبارة عن المسافة المطلوبة للسائق للسير  مسافة الرؤية للتوقف: .أ

محددة كالسماح للمركبة بالتوقف عند حدكث أم طارئ كهي  بسرعة

 تساكم مجموع المسافات أثناء اإلبصار كالتفكير كمسافة الكبح.

كتكوف في الطرؽ ذات الحارتين، حيث أف تجاكز  مسافة الرؤية للتجاكز: .ب

بأماف يتطلب أف يرل السائق أمامه مسافة كافية خالية من  مركباتال

التي  مركبةماـ عملية التجاكر دكف احتكاؾ بالالمركر بحيث يمكنه إت

يتخطاها كدكف أف تعترضه أم عربة مضادة يحتمل ظهورها بعد أف يبدأ 

 التجاكز ثم يعود إلى الحارة اليمنى بسهولة بعد عملية التجاكز. 
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 األحماؿ التصميمية:

عند تصميم أم طريق يجب أف تكوف بيانات أحجاـ كأحماؿ المركر المتوقعة 

  للطريق.ة لعملية التصميم اإلنشائي متوفر

 التصميم اإلنشائي للطريق:

عبارة عن إيجاد سماكات طبقات الرصف لتتمكن من تحمل األحماؿ المحورية 

 للمركبات التي تسير على هذق الطرؽ.

 الفترة التصميمية للطريق:

هي الفترة الزمنية بالسنين من تاريخ افتتاح الطريق للمركر حتى تاريخ 

سنة، كيمكن اختيار أم فترة  12ك 12احتياجه إلى صيانة جسيمة كعادة ما تكوف بين 

  الطريق.زمنية أخرل بما يتناسب كظركؼ اإلنشاء كدرجة أهمية 

 مقاكمة الهواء:

تتناسب هذق القوة طرديا الهواء، كحتكاؾ المركبة مع جزيئات التأثير المباشر ال

 مع سرعة المركبة.

 التسارع:

التسارع هو معدؿ تغّير السرعة المتّ جهة بالنسبة للزّ من، كيقاس التسارع في 

العادة بوحدة المتر لكل ثانية مرّبعة، كتلزـ المعلومات التي تتعلق بقدرات التسارع 

على الطرؽ السريعة ثنائية  للمركبة لتقييم الوقت المستغرؽ في عبور منطقة ما

المسارات، كلتحديد الحد األدنى لطوؿ مسارات التسارع عند التحوؿ من مسار إلى آخر. 

كتعتبر معدالت التسارع للطرؽ العادية عامبلن مهمان في تصميم الزمن الذم تستغرقه 

حلة، اإلشارات الضوئية لتغير نفسها، كفي حساب التوفير في الوقود، كالزمن البلزـ للر

 كفي تقدير استرجاع حركة السير الطبيعية بعد حدكث خلل في أنماط حركة المركر. 

 التباطؤ:

يحدث بعض هذا التباطؤ للمركبات ذات المحرؾ بشكل أكتوماتيكي عندما يتم إبعاد 

القدـ عن دكاسة البنزين بسبب التأثير المعيق الذم تحدثه مقاكمة الحركة، بما في ذلك 

ن ضغط المحرؾ. كمن أجل التحكم بالتباطؤ كمن أجل الحصوؿ على أعلى القول الناشئة ع

 معدالت التباطؤ، يتم استعماؿ المكابح إلبطاء حركة المركبة. 

 االختناؽ المركرم:

 .علي في مقطع من الطريق، عن قدرته االستيعابيةزيادة حجم المركر الف
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 التدفق المركرم:

 المتوسطة، ككثافة المركر، كينقسم إلى:العبلقة بين حجم المركر، كالسرعة 

هو جرياف الحركة المركرية المتصل على الطرؽ  التدفق المركرم المتصل: .أ

التي ال يوجد بها تقاطعات سطحية، أك إشارات ضوئية أك عبلمات توقف، 

 حيث تحدث حاالت السير المتصلة.

على  هو جرياف الحركة المركرية المتقّطع التدفق المركرم الغير متصل: .ب

الطرؽ التي يوجد بها تقاطعات سطحية، أك إشارات ضوئية أك عبلمات 

 توقف، مما يؤدم إلى تقّطع حركة السير.

 عامل ساعة الذركة:

الوصف الكّمي لنمط تدّفق حركة المركر خبلؿ الساعة التي يصل حجم المركر 

 خبللها إلى ذركته في مقطع معّين من الطريق.

 زمن الرحلة:

 زمنية التي تستغرقه المركبة في تنفيذ رحلة بين نقطتين.طوؿ الفترة ال

 زمن التأخير:

طوؿ الفترة الزمنية الناتج من تأخير تتعرض له المركبة في موقٍع ما أك أكثر 

 على الطريق.

 الفصل المركرم:

يتضمن الفصل المركرم عدة أبعاد من شأنها رفع مستول التشغيل المركرم كزيادة 

يكمن البعد األكؿ في فصل فئات مستخدمي الطريق عن بعضهم البعض كفاءة شبكة الطرؽ. 

خبلؿ استخدامهم له، فبل تتداخل المركبات مع المشاة ككذلك الحاؿ للدراجات. أما البعد 

الثاني فيكمن في فصل فئات المركبات ضمن مسارات محددة على بعض الطرؽ متعددة 

 ثقيلة.المسارات كأف يخصص مسار للحافبلت كالشاحنات ال

 مسافة األماف:

التي أمامه، كهي مسافة  مركبةالمسافة الواجب على السائق تركها بينه كبين ال

 غير ثابتة حيث تختلف باختبلؼ السرعة.

 قوة الطرد المركزم:

قوة خفية يظهر تأثيرها على المركبة عند المنعطفات )عكس مركز االنعطاؼ( 

 كيزداد هذا التأثير بازدياد السرعة.
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 االحتكاؾ: معامل

تعبير عن الكمّية العددية الدالة على مقدار القوة التي تنشأ بين جسمين نتيجة 

االحتكاؾ، كُتستخدـ للداللة على قوة االحتكاؾ كالقوة الضاغطة بين الجسمين، كيفتقر 

هذا المعامل إلى كحدة القياس، لكنه يعتمد بشكل مباشر على حالة مادتي الجسمين 

 المحتكين ببعضهما.

 التصميم الهندسي للطريق:

عملية إيجاد األبعاد الهندسية لكل طريق، كترتيب العناصر المرئية له مثل المسار 

 افات الرؤية كالعركض كاالنحداراتكمس

 

 :مصطلحات كردت في نظاـ المركر

 :يسمح فيه بسير المركبات. الطريق جزء من نهر الطريق 

  كيسمح  نهر الطريق التي يقسم إليهامسار الطريق: أم جزء من األجزاء العرضية

عرضه لمركر صف كاحد من المركبات المتتابعة سواء حددته عبلمات طولية على 

 أـ لم تحددق. الطريق سطح

 معد لسير المشاة. الطريق الرصيف: جزء من 

 :الطريق. الحيز الفاصل بين نهرم الجزيرة 

 :أك جانبين معد محاذ كمبلصق لنهرق من جانب  الطريق جزء من كتف الطريق

  للتوقف االضطرارم للمركبات.

  المخصص للطريق. الطريق: الحيزحرـ 

 :كل تبلؽ أك تقابل أك تفرع للطرؽ على مستول كاحد أك عدة مستويات،  التقاطع

  كيشمل المساحة التي تتكوف نتيجة لذلك كاملة.

 الذم يتم الدخوؿ إليه أك الخركج منه عبر  طريق حر الحركة: نهر الطريق

مداخل كمخارج محكمة مخصصة لذلك، كال يخدـ مباشرة الملكيات المجاكرة 

 للطريق.

 المحاذم للطريق )حر الحركة( كيخدـ الملكيات  طريق الخدمة: نهر الطريق

 المجاكرة مباشرة.

  التوقف: كقوؼ المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضركرة السير، أك نزكؿ

 أك تفريغها. األشخاص، أك ركوبهم، أك تحميل البضائع،
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  الوقوؼ أك االنتظار: كجود المركبة في مكاف ما لفترة محددة أك غير محددة في

 التوقف. غير حاالت

 .الموقف: المكاف المخصص لوقوؼ المركبات 

 :أك على جانبيه لتنظيم استخداـ الطريق خطوط أك عبلمات على عبلمات الطريق 

 الطريق.

 كإحدل عبلماته أك توضع في  الطريق العاكسات: أم مادة عاكسة توضع على

 .أطراؼ المركبة أك جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة

 سعافية المجهزة بإشارات مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات األمنية العامة، كاإل

 السرعة النظامية ضوئية كمنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضركرة تجاكز

 إشارات المركر. عند التوقف المحددة كعدـ

 على  الطريق الذم يستخدـ في إنارة نور القيادة: )النور العالي( نور المركبة

 .مسافة طويلة في حالة عدـ كجود مركبة مقابلة لها

 على  الطريق الذم يستخدـ في إنارة نور التبلقي: )النور المنخفض( نور المركبة

 .مسافة قصيرة في حالة كجود مركبة مقابلة لها
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 حلقة نقاش جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

أرجو من كل مشرفة مجموعة بالتشارؾ مع مجموعتها أف تقوـ بحصر المصطلحات 

 المركرية المعركفة لديهن مسبقان؛ كالمصطلحات الجديدة عليهن.

 أضفتيها لمعلوماتك؟كم عدد المصطلحات التي  .1

 المعركفة لدل الجميع؟ ما المصطلحات .1
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 الىحدة
 الثاًٍت
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 ة )الثانية(الوحداليوـ األكؿ ػ 

 عنواف الوحدة:

 عناصر العبلقة المركرية. 

 أهداؼ الوحدة:

 أف تكوف المتدربة قادرة على:

 .معرفة عناصر العبلقة المركرية .1

 العبلقة المركرية في هذق العبلقة. معرفة دكر كل عنصر من عناصر .1

 فهم مدلوالت أدكات التحكم المركرم. .1

 

 موضوعات الوحدة:

 العنصر البشرم )مستخدمي الطريق(. .1

 المركبة. .1

 الطريق. .1

 .أدكات التحكم المركرم .1
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 الوحدة الثانية ػ الجلسة )األكلى(

 عنواف الجلسة:

 العنصر البشرم. 

 دقيقة. 15 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 تكوف الُمشاركة قادرة على: أف

 معرفة دكر العنصر البشرم في العبلقة المركرية. 

 موضوعات الجلسة:

 .دكر العنصر البشرم في العبلقة المركرية .1

 فئات مستخدمي الطريق. .1

 فئات السائقين. .1

  األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (1/1/1النشاط ) 1

 15 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 عناصر العبلقة المركرية

 

 : (العنصر البشرم )مستخدمي الطريق

إف مسألة فهم دكر العنصر البشرم في العبلقة المركرية أمران ضركريان، ألف البشر 

يصمموف المركبات كيصنعونها كيشغلونها كيعملوف على صيانتها، ككػذلك األمػر بالنسػبة    

للطرؽ كالبيئة المحيطة بالطرؽ )بما في ذلك أدكات التحكم المركرم(. كتعتبر محدكدية 

خبرة، كالمهػارات البدنيػة كالعقليػة، كالػدكافع، كغيرهػا؛      مستخدمي الطريق من حيث ال

 عوامل تلعب دكران في األداء اآلمن كالفعاؿ لمنظومة العبلقة المركرية. 

كعلى اعتبار أف سياقة المركبػة سػلوكان اجتماعيػان، فقػد أشػارت إحػدل دراسػات        

 الخصػائص كمػا أف هنػاؾ بعػض    "يسوؽ كمػا يعػيش"   سيكولوجية المركر إلى أف اإلنساف 

كالقيم االجتماعية التي تؤثر سلبان في هذا المجاؿ، كمن أهمها: القضايا المرتبطػة بسػوء   

التفػاكت االجتمػاعي فػي المكانػة كاعتبػار      كقضايا التواصل االجتماعي، كإدارة الوقت، 

أك إدراؾ  التعامل مع اآللة بػدكف حػرص  كاقتناء المركبات جزء من مدّعمات هذق المكانة، 

قيم الذكورة العالية كما يترتب عليها مػن السػماح لصػغار السػن بسػياقة      ك لخطورتها،

الوساطة، كالتحيز ضد المستخدمين اآلخرين للطريق، كالحديث مع المرافقين، كالمركبات، 

الوقائية، كجهل مستخدمي الطريق كمن بينهم المشاة بأنظمػة   سياقةعدـ إتباع أسلوب الك

ل مجمل الخلل يعود إلى الهػوة الثقافيػة بػين الجوانػب     المركر أك عدـ احترامهم لها. كلع

المادية، كالجوانب المعنوية القيمية، كالتي تتطلب لتجاكزها غرس قيم الغيريػة بجانػب   

 الذاتية.
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 سائقو المركبات:

  صنفت الدراسات المتخصصة السائقين إلى فئات هي: 

 سياقةكبيرة في الالسائق الطبيعي أك العادم: كهو شخص ليس لديه خبرة فنية  .1

  لكنه يتحاشى الحوادث باتباع قانوف كقواعد كإشارات السير. 

السائق األناني: الذم يأخذ حق غيرق على الطريق كال يعطي حق التجاكز لآلخرين  .1

  كيوقف سيارته في أماكن ممنوعة كيفسر قانوف السير لمصلحته دائمان. 

السائق المريض نفسيان: كهو سائق غير طبيعي كمتوتر فكريان كنفسيان كيحتاج  .1

 للعبلج. 

السائق المثالي: كهو السائق الخبير الماهر ذك الشخصية المتوازنة كالركح  .1

  الرياضية العالية كالذم يحترـ المشاة كقواعد كآداب السير. 

لتالي حسن تقديرق السائق العصبي: يغضب ألبسط األمور، يفقد أعصابه كبا .5

 .المركبة سياقةلمواقف المركر، يعبر عن غضبه بتهورق في 

السائق المتباهي: يسعى إلى اكتساب إعجاب اآلخرين بالمناكرات الخطيرة الجريئة  .1

 التي يقوـ بها بسيارته على الطرقات العامة.

ئمان السائق المتفقه: يدعي معرفة أنظمة السير كقوانين المركر. كلكنه يفسرها دا .7

 لمصلحته.

 السائق الفضولي: محب لبلستطبلع بدال من التركيز انتباهه على الطريق. .1

كفي تصنيف آخر؛ يقسم خبراء المركر العنصر البشرم بحسب التورط كالحوادث 

 المركرية إلى المجموعات التالية:

كهذق المجموعة تمثل الغالبية العظمى من  المتحرركف أك الخالوف من الحوادث: .1

من سائقي المركبات كمن أهم ما تتميز به  % تقريبان72 كنسبتها مركباتسائقي ال

هذق المجموعة من صفات هي احترامها للنظاـ كتقديرها للمسؤكلية االجتماعية، 

كُيعزل ذلك إلى النشأة الواعية في بيئة تحافظ على التقاليد، كالغالبية من هذق 

المجموعة يعيشوف بصفة عامة حياة طبيعية كلهم أقل مشكبلت عائلية أك كظيفية 

 أك ال يعانوف منها بشكل حاد.

من مجموع سائقي % 12 كتمثل هذق المجموعة قرابة المعرضوف للحوادث: .1

المركبات، كهؤالء كانوا لمدة طويلة يندرجوف في عداد المجموعة األكلى 

)الخالوف من الحوادث(، إال أنهم لسبب أك آلخر قد أصبح بعضهم عرضة للحوادث، 

ركؼ مرضية طارئة أك معاناة بسبب ظركؼ كقد يكوف هذا السبب كقتيان لظ

اجتماعية أك نفسية خاصة، كقد كقع الحادث تحت تأثير هذق الظركؼ دكف قصد 

، كيمكن عزك أسباب حوادث سياقةمنهم مع محاكلتهم تفادم ما يقع أثناء ال
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الغالبية من هؤالء إلى عدـ التأني كاالندفاع كعدـ تحاشي أخطاء اآلخرين، كما 

للحوادث تحت تأثير ظركؼ مرضية جسمانية ، كمنها تلك ف عرضة أف بعضهم يكو

 المتعلقة بقوة اإلبصار.

% 12 المجموعات الثبلثػػة كنسػػبتهاكتمثل هذق المجموعة أقل  مسػػببو الحػػوادث: .1

، كيتصف بعض أفراد هذق المجموعة بالتحلل من من مجموع سائقي المركباتتقريبان 

 تقدير المسؤكلية تجاق األسرة كالمجتمع على حد سواء.القيود االجتماعية، كعدـ 

 سائقو الشاحنات:

، كالمهارات البلزمػة  سياقةشاحنات كبيرة، فإف مهمة ال سياقةعندما يتعلق األمر ب

للسائق، كالمعلومات التي يحتاجها تكوف مختلفة جدان. كرغم تدربهم المتخصػص كخبػرتهم   

نات يظلوف عرضة للمصاعب كالمشاكل التي تؤثر ، إال أف سائقي الشاحسياقةالقوية في ال

المخاطرة، كاإلرهاؽ الشديد، كالعادم كهي تناكؿ الكحوؿ كالمخدرات،  مركبةعلى سائق ال

 معالجة المعلومات، كما إلى ذلك.في  كعدـ الدقة

المركبة لتحقيق مكاسب تجارية يعتبر أمران مختلفان من عػدة جوانػب. إذ    سياقةإف 

يكوف هدؼ الرحلة الوصوؿ إلى كجهة محددة، ضػمن كقػت محػدد، كعبػر طريػق محػدد       

 )يكوف األقصر في العادة(. 

 سائقو الدراجات النارية:

ة كالمخاطر المصاحب سياقةكما هو الحاؿ بالنسبة لسائقي الشاحنات، فإف مهمات ال

مختلفة تمامان بالنسبة لسائقي الدراجات النارية عنهم لسائقي السيارات، كلكن ألسباب قد 

تزيد أك تنقص. فحجم الدراجات النارية الصغير كقدرتها فػي السػرعة العاليػة تجعلهػا     

سهلة التحكم كالحركة، كلكن في حاؿ كقوع تصادـ يكػوف السػائق غيػر محمػي تقريبػان.       

دث الدراجات النارية مع المركبات هو الفشل في معالجة المعلومات كالسبب الرئيس في حوا

من جانب سائقي المركبات. فهم في العادة يفشلوف في تحديد الدراجة في الوقت المناسب 

لتجنب االصطداـ بها. كما يمكن للسرعة الزائدة أف تكوف مشكلة. إذ يصعب تقدير سػرعة  

ك أبعد مقارنة باألجسػاـ الكبيػرة عنػد نفػس     كمسافة الدراجة ألف األجساـ الصغيرة تبد

 المسافة. 

 الدراجات الهوائية:

قد يتسم راكب الدراجة الهوائية بخصائص مختلفة، كمن المؤكد فإف مهمته مختلفػة  

العربات ذات المحرؾ. فكثير  يسوقوفجدان ككذلك األخطار التي يتعرض لها، مقارنة بمن 
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هػذق   اسػتخداـ طفاؿ، حيث خبػرتهم محػدكدة فػي    من راكبي الدراجات الهوائية هم من األ

الدراجات ضمن حركة المركر، كما أف تقػديرهم قليػل للمخػاطر التػي يواجهونهػا علػى       

 الطريق. 

 المشاة:

يركز تصميم الطرؽ على الحركة اآلمنة كالفعالة للمركبات، كفي أكقػات مختلفػة   

تحريػك كػل مػن     يكوف كافة مستخدمي الطرؽ عبارة عػن مشػاة. كالتحػدم القػائم هػو     

المركبات كالمشاة بشكل فعاؿ كآمن في نفس األماكن، حيث أف التنافس يزداد على المساحة 

المشتركة بين الطرفين، كفي العادة يعتبر المشاة أنفسهم خارج نطاؽ القانوف، لػذا فػإف   

التزامهم به منخفض. فهم يرغبوف بالذهاب إلػى كجهػاتهم بأقصػر المسػافات، لػذا فهػم       

 ر كاألنفاؽ كالممرات الخاصة بهم.ومن مكاف إلى آخر كيتجنبوف الجسيتنقلوف 
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 15 عصف ذهني جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

باستخداـ أسلوب العصف الذهني، آمل من كل مشرفة أف تناقش مع مجموعتها دكر 

 .وّقع نسبته في هذق العبلقةالعبلقة المركرية، كت العنصر البشرم في 
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 الوحدة الثانية ػ الجلسة )الثانية(

 عنواف الجلسة:

 المركبة. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 معرفة دكر المركبة في العبلقة المركرية. 

 موضوعات الجلسة:

 .المركريةدكر المركبة في العبلقة  .1

 كسائل السبلمة في المركبة. .1

 األساليب التدريبية:

 .محاضرة ػ حلقة نقاش

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 15 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (1/1/1)النشاط  1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 ةػبػركػمػال

 

 

 

 

 

 

كهي العنصر الثاني من عناصػر العبلقػة المركريػة، حيػث تشػترؾ مػع العنصػر        

البشرم، كالطريق في تشكيل منظومػة العبلقػة المركريػة. كهنالػك أنػواع مختلفػة مػن        

هػذق المركبػات أحجامهػا الخاصػة،      المركبات التي تعمل على الطرؽ السريعة، كلكػل مػن  

ككزنها، كخصائصها التشغيلية، كيجب أف يؤخذ في الحسباف عند تصميم الطرؽ، مجموعػة  

أنواع المركبات التي يتوقع أف تكوف موجػودة عليهػا، كذلػك علػى أسػاس أف الخصػائص       

 التشغيلية للمركبات تتحكم في التصميم الهندسي للطريق.

فئاتها( تساهم في تحديد مستويات السبلمة المركريػة،  كما أف المركبة )بمختلف 

كالتشغيل المركرم، كالتلوث البيئي. كإف كانت المسئولية هنا تقػع علػى عػاتق السػائق،     

كالعنصر البشرم بشكل عاـ، ألنهم هم الذين يصػمموف المركبػات كيصػنعونها كيشػغلونها     

 كيعملوف على صيانتها.

ومة فإنػه البػد مػن إجػراء بعػض اشػتراطات       كلتقليل دكر المركبة في هذق المنظ

السبلمة المركرية كذلك مػن خػبلؿ المواصػفات القياسػية العاليػة للمركبػات، كالصػيانة        

الدكرية لها. كعلى الرغم من أف هذق المواصفات ساهمت في التقليػل مػن عػدد الحػوادث     

السػلبي لقػوة    المركرية كآثارها، إال أنه نتج عنها تداعيات سلبية تمّثلت فػي االسػتغبلؿ  

، كسرعاتها العالية من جانب. كمن جانٍب آخر فقد كاف لتجهيزات األمػاف  مركبةمحركات ال

كالسبلمة آثاران سلبية تمثّلت في مبالغة السائق في الثقػة بهػذق التجهيػزات، كأنهػا سػوؼ      

 تحميه في حاؿ تعّرضه لحادث مركرم.
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إف طريقػة أداء كػل منهػا    كرغم التشابه الظاهرم للمركبات ذات الفئة الواحدة ف

تختلف تمامان عن األخرل، كيعزل ذلك لبعض العوامل منها شكل المركبة كحجمهػا ككزنهػا   

كتسارعها كنظاـ المكابح فيها كطريقػة عػرض المؤشػرات كالعػدادات كنػوع اإلطػارات       

 كغيرها.

كبشكل عاـ فإنه ُينصح بعدـ إجراء أم تعديبلت على المركبة سواء كانت ميكانيكية 

ك كهربائية، كما ينصح باستخداـ قطع الغيار األصلية كاإلطارات ذات الجودة العالية مػع  أ

مراعاة أف يكوف مستول ضغط الهواء فيها مناسب للمحافظة على ثبات المركبػة كتماسػكها   

 كلزيادة كفاءة كعمر اإلطارات االفتراضي.

 

 كسائل الحماية داخل المركبة:

 حزاـ األماف:

 بصورة الماضي القرف ستينات منذ العالم أنحاء أجريت في كافة التي الدراسات بينت

صحيحة، بحيث  بصورة يستخدـ عندما األركاح على حزاـ األماف في الحفاظ دكر قاطعة،

يمتد الجزء العلوم من الحزاـ ليتقاطع مع عظم الترقوة أعلى الكتف كلؤلسفل، كليس على 

كتجدر حزاـ فوؽ الحوض كليس فوؽ المعدة، الرقبة، في حين يكوف الجزء األسفل من ال

اإلشارة إلى أف استعماؿ المرأة الحامل لحزاـ األماف بطريقة صحيحة ال يشكل خطر على 

 تعرض لمنع مصممة كهي للسبلمة، الثاني الخط كسائل من األماف أحزمة كتعتبر .الجنين

 فهي: كبالتالي التصادـ، حدكث عند منها للحد أك لئلصابة الركاب

اإلصابة  خطورة تخفض أك للمركبة، الداخلية باألجزاء االرتطاـ مخاطر تخفض .1

 حدكثها. عند

 البشرم. قوة في الجسم األكثر األجزاء على التصادـ قول توزع .1

 .التصادـ عند مركبةال من الراكب انقذاؼ دكف تحوؿ .1

 ينقذؼ األمامي، )مثبلن في التصادـ اآلخركف الركاب بها يتسبب التي اإلصابة منع .1

 اآلخرين(. بالركاب كيرتطموف األحزمة يضعوف ال الذين المقعد الخلفي ركاب

 

 الوسائد الهوائية:

الهوائية هي نظاـ أماف ملحق، مخصص لتوفير حماية إضافية لتلك التي  الوسائد

 توفرها أحزمة األماف في التصادمات األمامية بالدرجة األكلى، التي تقع بسرعات عالية.
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 تصادـ، كقوع حالة اإلصابة في من الجسم من العلوم كالجزء الرأس لتقيكهي مصممة 

 األمامي الراكب رأس اصطداـ القيادة ككذلك بعجلة السائق رأس اصطداـ تمنع بحيث

 باألجزاء الصلبة في مقدمة المركبة أك الزجاج األمامي.

 

 مساند الرأس لحماية العنق:

لصدمات خلفية يرتد الرأس بقوة كعنف للخلف، مما قد  مركبةعند تعرض ال

فمن الضركرم تثبيت  الرقبة،يؤدم إلى أف تنكسر إحدل فقرات العمود الفقرم أك التواء 

 مساند الرأس بحيث تأتي في كسط الرأس خلف األذنين، لمنع الرأس من االرتداد للخلف.

 

 :مقاعد األماف لؤلطفاؿ

 الطفل تثبيت على الراشدين أماف أحزمة مثل مثلها األطفاؿ حماية مقاعد تعمل

 عند الداخلية بمكوناتها يرتطم أك المركبة خارج ينقذؼ ال بإحكاـ في مقعدق كي

 الناتجة الحركية التصادـ بحيث يمتص الطاقة أك عند كقوع للفرامل المفاجئ االستخداـ

 الطفل. بإيذاء ذاته بحد يتسبب أف دكف أثناء التصادـ، الطفل حركة عن
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 15 حلقة نقاش جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

 الظاهر أمامك على الشاشة في العرض التقديمي بعد مشاهدتك للعرض المرئي

)فيديو ػػ محاكاة النقبلب مركبة كتطاير ركابها خارجها( ناقشي مع مجموعتك أسباب 

ذلك، كأرجو من كل مشرفة مجموعة بالتشارؾ مع مجموعتها ترتيب كسائل السبلمة في 

 المركبة حسب أكلويتها من كجهة نظر المجموعة.
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 (الثالثةػ الجلسة ) الوحدة الثانية

 عنواف الجلسة:

 الطريق. 

 دقيقة. 55 زمن الجلسة:

 الجلسة: أهداؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 .في العبلقة المركرية الطريقمعرفة دكر  .1

 فهم مدلوالت أدكات التحكم المركرم. .1

 موضوعات الجلسة:

 .في العبلقة المركرية الطريقدكر  .1

 أدكات التحكم المركرم. .1

 عبلمات كإشارات المركر. .1

  األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ حلقة نقاش ػ محاكاة )تطبيق عملي(.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 كغيرها. (iOS, Android)ػ جهاز ذكي  أقبلـ كتابة ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1)النشاط  1

 15 (1/1/1النشاط ) 1

 55 المجموع 1
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  (:1/1/1لمادة العلمية )ا

 قػريػطػال

 

 

 

 

 

 

 

الطريق هو العنصر الثالث من عناصر العبلقة المركرية، كللطرؽ أهمية قصول في 

دعم التنمية، كما أف لها دكران فاعبلن في تحديد مستول كل من التشغيل المركرم، كالسبلمة 

المركرية، كالتلوث البيئي. فكلما كاف التصميم الهندسي للطريق قياسػي، كأدكات الػتحكم   

المركرم فّعالة، كلما انخفضت أعداد الحوادث المركرية، كتبعاتها السػلبية، ككلمػا كانػت    

على أركاح مستخدمي الطريق، كهػو  وفية لمعايير األماف كالسبلمة كلما حافظت الطرؽ مست

 لمتسامحة.ما يعرؼ بالطرؽ ا

 

 أدكات التحكم المركرم:

 

 

 

 

 

تعتبر لوحات كعبلمات المركر من أدكات التحكم المركرم كالتي يػتم مػن خبللهػا    

تنظيم، كتحذير، كإرشاد حركة المركر على كافة أنواع الطرؽ. كبسبب أهمية كضػركرة  
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كالصػيانة لهػذق   جذب انتباق السائق على طوؿ الطريق، فإنه يلزـ القياـ بالتصميم الجيد 

األدكات. كيتناسب انتباق السائق مباشرة مع كثافػة المػركر، كسػرعة المركبػة، كتعقيػد      

مناطق التنقل على الطريػق، كبيئػة التشػغيل النسػبية، كيجػب أف تكمػل أجهػزة الػتحكم         

المركرم بعضها البعض من حيث تقديم رسػالة ذات معنػى للسػائقين، كقػد توصػلت عػدة       

ات الرمزية أفضل من اللوحات الكتابيػة حيػث أنهػا تحسػن اسػتيعاب      دراسات إلى أف اللوح

السائق. كما أشارت البيانات إلى اختبلؼ مهم في مسافة القراءة للسائقين األكبر سػنان كأف  

 الرموز ذات التصميم البسيط تمنح أفضل مسافة للقراءة لكل المجموعات العمرية.

 دما تلبي خمسة أمور أساسية: كتعتبر لوحات كعبلمات المركر فعالة جدان عن

 تحقق الهدؼ الذم كضعت من أجله.  .1

 تستحوذ على انتباق مستخدمي الطريق. .1

 إيصاؿ معنى بسيط ككاضح لمستخدمي الطريق. .1

 تفرض االحتراـ على مستخدمي الطريق.  .1

 تمنح مستخدمي الطريق كقتان كافيان لبلستجابة المناسبة.  .5

 

 عبلمات كإشارات المركر:

 المستعملة لتنظيم حركة السير على الطرؽ، تصّنف إلى: هي العبلمات

 اإلشارات التحذيرية. .1

 اإلشارات التنظيمية. .1

 اإلشارات اإلرشادية. .1

 إشارات كعبلمات مناطق العمل. .1

 العبلمات األفقية. .5

 اإلشارات اإلنشائية. .1

 إشارات المركر الضوئية. .7

 اإلشارات التحذيرية:

تستخدـ اإلشارات التحذيرية لتنبيه كتحذير مستخدمي الطريق من أخطػار قائمػة أك   

محتملة على الطريق أك الشارع أك بجوارهما، كذلك حتى ال ُيفاجأ بالخطر، كيػؤثر سػلبان   

على تصرفه، كعادةن توضع هػذق اإلشػارات قبػل موضػع الخطػر بمسػافة مناسػبة كحسػب         

رية بأخذ الحيطة كالحذر من قبل مستخدمي الطريق المواصفات، كتطالب اإلشارات التحذي
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من أجل سبلمته كسبلمة من معه. كتكوف جميع اإلشارات التحذيريػة بوجػه عػاـ ذات شػكل     

 مثلث متساكم األضبلع، كتكوف ألوانها كالتالي:

 .األرضية )خلفية اإلشارة( باللوف األبيض 

 .الرموز أك الرسوـ باللوف األسود على كجه اإلشارة 

 .اإلطار باللوف األحمر 

 

 

 
 

 اإلشارات التحذيريةأشكال ـ 
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 اإلشارات التحذيريةأشكال ـ 
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 اإلشارات التنظيمية:

تستخدـ اإلشارات التنظيمية لتعريف مستخدمي الطريق باألنظمة المركريػة كالقيػود   

أك اسػتخداـ الطريػق، كهػذق     سػياقة كالمحظورات المختلفة الواجب التقيػد بهػا أثنػاء ال   

اإلشارات توضح أنظمة المركر كقوانينه، كيتعرض من يخالفها للمخالفػة. كمػا أف هنػاؾ    

 عدة أنواع كأصناؼ من اإلشارات التنظيمية حسب التالي:

 مجموعة إشارات حرـ الطريق، كتتضمن اآلتي: -أ

 .)عبلمة )قف 

 .)عبلمة )أعط األفضلية 

 مجموعة إشارات السرعة. -ب

 إشارات السير، كممنوعات السير.مجموعة  -ت

 مجموعة إشارات االنتظار. -ث

 مجموعة اإلشارات اإلجبارية. -ج

 

 كبوجه عاـ تكوف جميع اإلشارات التنظيمية دائرية الشكل، كتكوف ألوانها كالتالي:

 .األرضية )خلفية اإلشارة( باللوف األبيض 

 .الرموز أك الرسوـ باللوف األسود على كجه اإلشارة 

  باللوف الحمر.اإلطار 

 

 كهناؾ بعض االستثناءات مثل:

: فإشػارة )قػف( ذات شػكل ثمػاني األضػبلع،      (إشارتي )قف( ك )أعط األفضلية -أ

كأرضية حمراء، كالكتابة كاإلطار باللوف األبيض، كذلك لتمييزها ألهميتهػا. أمػا   

إشارة )أعط األفضلية( ذات شكل مثلث متساكم األضبلع مقلوب )رأسه إلى أسػفل(،  

 كتكوف األرضية باللوف األبيض، كاإلطار باللوف األحمر.

 اإلشارات اإلجبارية: كتكوف أرضيتها باللوف األزرؽ كالكتابة باللوف األبيض. -ب



 
 

                  49 
 
 

  

 

 اإلشارات التنظيميةأشكال ـ 
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 اإلشارات اإلرشاديػة:

أجػل إرشػاد كتوجيػه مسػتخدمي     تستخدـ اإلشارات اإلرشادية بصػفة أساسػية مػن    

الطريق إلى المدف كالقرل كالشوارع كغيرها من المقاصد الهامة كالضػركرية، كتحديػد   

المسػػافات كاالتجاهػػات كاألمػػاكن ذات األهميػػة الجغرافيػػة كالجيولوجيػػة كالتاريخيػػة   

كالدينية، كمرافق الخدمات على الطرؽ. كبشكل عاـ فإف هذق اإلشارات تػؤمن مثػل هػذق    

ومات، كما تساعد السائقين على طوؿ الطريػق بسػلك أقصػر الطػرؽ للوصػوؿ إلػى       المعل

 مقاصدهم.

كتكوف أشكاؿ كألواف اإلشارات اإلرشادية مختلفة كمتنوعة لدرجة أنه ال يمكػن أف  

يكوف هناؾ شكل موحد لجميع اإلشارات، كلذلك فإف أشكاؿ كأحجاـ اإلشارات تتحدد أساسان 

ا. كبالنسبة أللوف اإلشارات اإلرشادية فهػي أيضػان مختلفػة،    بطوؿ الرسالة المراد توصيله

 كقد تم تحديد األلواف حسب نوع الرسالة، فمثبلن:

 اإلشارات على الطرؽ خارج المدف: تكوف األرضية باللوف األزرؽ، كالكتابة باللوف األبيض. -أ

أف تكوف األرضية اإلشارات داخل المدف: إما أف تكوف األرضية باألخضر، كالكتابة باألبيض، أك  -ب

 باللوف األبيض، كالكتابة باللوف األسود.

 اإلشارات التنظيميةأشكال ـ 
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 للتأشير للمدف كالقرل كالهجر، تكوف األرضية باللوف األزرؽ، كالكتابة باللوف األبيض. -ت

للتأشير للطرؽ كالشوارع الرئيسية داخل المػدف: تكػوف األرضػية بػاللوف األخضػر، كالكتابػة        -ث

 باللوف األبيض.

دف كالمقاصد المحلية: تكوف األرضية باللوف األبيض، كالكتابة باللوف للتأشير لؤلحياء داخل الم -ج

 األسود.

للتأشير للمجّمعات الترفيهية كالمناطق األثرية كالمتاحف: يكوف لوف األرضية بني، كالكتابػة   -ح

 باللوف األبيض، ككذلك بالنسبة لئلشارات الدينية.

 

  

 اإلشارات اإلرشاديـةأشكال ـ 
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 إشارات كعبلمات مناطق العمل:

تستخدـ إشارات كعبلمات مناطق العمل لنفس الغرض الذم تستخدـ فيػه اإلشػارات   

السابق ذكرها، التحذيرية كالتنظيمية كاإلرشادية مع اختبلؼ بسيط حيث أف إشارات مناطق 

إلى الطريق، يجب مراعاتػه مػن    العمل تّحذر كتنظم كتشير إلى كضع طارئ كغير عادم

 قبل مستخدمي الطريق.

 

كتكوف أشكاؿ كألواف إشارات مناطق العمل هي نفس أشػكاؿ المجموعػات الرئيسػة    

التي تنقسم إليها إشارات المركر، كهي التحذيرية كالتنظيميػة كاإلرشػادية مػع اخػتبلؼ     

طار أحمػر، كالكتابػة   اللوف بحيث تتكوف ألواف إشارات مناطق العمل من أرضية صفراء، كإ

أك باللوف األسود، مع استثناء اإلشارات التنظيمية التي تكوف أشكالها كألوانها حسب شػكلها  

 كلونها القياسي بدكف تغيير.

 اإلشارات اإلرشاديـةأشكال ـ 
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 إشارات وعالمات مناطق العملأشكال ـ 
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 العبلمات األفقية:

هي عبارة عن خطوط كعبلمات كرسومات هندسية توضػع علػى األرض بالػدهانات    

 سػائقو المختلفة كالعبلمات العاكسة المثبتة بهػا كهػي ذات مػدلوالت خاصػة يلتػزـ بهػا       

 المركبات لمنع تعرضهم للخطر.

 

 اإلشارات اإلنشائية:

خصيصان  هي المنشآت الهندسية كالجسور كاألنفاؽ كما إلى ذلك من اإلنشاءات تبنى

 لتسهيل حركة السير على الطريق.

 إشارات المركر الضوئية:

تستخدـ لتنظيم حركة المركر بالتقاطعات كالميادين، كما اتفق دكليان على ألػواف  

 محددة لهذق اإلشارات هي األحمر كاألصفر كاألخضر على التوالي.
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 (:1/1/1النشاط )

 النشاطمتطلبات  الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 حلقة نقاش جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة
 

 

في  الطريقباستخداـ أسلوب العصف الذهني، آمل أف تناقشي مع مجموعتك دكر 

 في هذق العبلقة. لهالعبلقة المركرية، كإعطاء نسبة تقديرية 

 

 

 

 

 

 

 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 فردم
محاكاة )تطبيق 

 عملي(
15 

( iOS, Androidأجهزة ذكية )

 كغيرها

 

باستخداـ تطبيق "امتحاف رخصة القيادة السعودية" عبر جهازؾ الذكي، كمن 

ػ باستخداـ أسلوب المحاكاة ػ ( في هذا التطبيق؛ آمل من كل مشاركة إشاراتخبلؿ خيار )

 كإشارات المركر. عبلماتمدلوالت ب إلمامها التطور في بتقييم ذاتي لمعرفة مدلأف تقوـ 
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 الىحدة
 الثالثت
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 الوحدة )الثالثة(اليوـ األكؿ ػ 

 عنواف الوحدة:

 عملية سياقة المركبة. 

 أهداؼ الوحدة:

 أف تكوف المتدربة قادرة على:

 أنواع تعلم السياقة. ادراؾ .1

 مراحل عملية تعلم السياقة.ب االلماـ  .1

 اإلدراؾ كمعالجة المعلومات إثناء السياقة.معرفة العوامل المؤثرة على  .1

 موضوعات الوحدة:

 أنواع تعلم السياقة. .1

 مراحل عملية تعلم السياقة. .1

 العوامل المؤثرة على اإلدراؾ كمعالجة المعلومات إثناء السياقة. .1
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 الوحدة الثالثة ػ الجلسة )األكلى(

 عنواف الجلسة:

 .أنواع تعلم السياقة 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 أنواع تعلم السياقة. ادراؾ 

 الجلسة: موضوع

 .أنواع تعلم السياقة 

 األساليب التدريبية:

 .محاضرة ػ حلقة نقاش

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 م السياقةأنواع تعّل

 

 

 

 

 

 

 

 

يشرؼ عليه أحد األقارب أك المعارؼ، كيتضمن خطوات السياقة  م األكلي:التعّل .1

األساسية كالقدرة على تحريك المركبة في مناطق مفتوحة كخالية تمامان من 

 الحركة.

تتوالق الجهات المخولة رسميان بتعليم السياقة )مدارس تعليم  م المنهجي:التعّل .1

لتحكم المركرم، كأصوؿ السياقة( كيتضمن قواعد كآداب السير كمدلوالت أدكات ا

السياقة اآلمنة كحقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين، كالقدرة على سياقة المركبة 

 في مسارات محددة.

يقوـ به الراغب في تعلم السياقة من خبلؿ تقليد اآلخرين دكف  م التجريبي:التعّل .1

 ضوابط منهجية احترافية، كدكف إشراؼ من سائق خبير.

 

  

 التعلن ادلٌهجً

 ًـالتعلن األول

 التعلن التجرٌبً
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ النشاطنوع 

 12 نقاشحلقة  جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

بعد اطبلعك على أنواع تعلم السياقة، برأيك ما هو النوع األنسب لك؛ كالذم 

 تنوين تعّلم السياقة من خبلله؟
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 (الثانيةالوحدة الثالثة ػ الجلسة )

 عنواف الجلسة:

 تعلم السياقة. مراحل عملية 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 تعلم السياقة. مراحل عمليةب االلماـ 

 الجلسة: موضوع

 مراحل عملية تعلم السياقة. 

 األساليب التدريبية:

 .محاضرة ػ حلقة نقاش 

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 مراحل تعلم السياقة

 

 

 

 

 

 

 

 سائق خبير، كهذق المراحل هي:إشراؼ تحت مراحل، تمر بأربع السياقة  عملية تعلم

التحكم بالمركبة كهي المرحلة األقصر كتهدؼ إلى تعليم المرحلة األكلى:  .1

كإيقافها كإدارة المقود بأماف في مناطق مفتوحة خالية من  مركبةاالنطبلؽ بال

 حركة المركر.

تطبيق مهارات جديدة في التحكم بالمركبة كاالنتباق لبقية المرحلة الثانية:  .1

 مي الطريق في طرؽ ذات حركة مركرية خفيفة.مستخد

تستغرؽ كقت أطوؿ كتستعمل فيها المهارات المكتسبة في المرحلة الثالثة:  .1

المرحلتين السابقتين في طرؽ ذات كثافة مركرية متوسطة كتهدؼ إلى التعامل مع 

 حركة المركر في الظركؼ المختلفة.

سياقة، بشكل شبه مستقل عن هي المرحلة األطوؿ؛ كتتضمن الالمرحلة الرابعة:  .1

السائق المشرؼ حيث يقوـ السائق المبتدئ باتخاذ كافة القرارات المتعلقة 

 بالسياقة.

 مبلحظات:

فترات التدريب القصيرة كالمتكررة، ذات جدكل أكبر من الفترات الطويلة األقل  .1

 تكرار.

في التدريب سوؼ يعزز ثقة السائق بنفسه، كلكن عليه أف يحذر من المبالغة  .1

  الثقة.
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 حلقة نقاش جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

بعد اطبلعك على مراحل عملية تعلم السياقة، آمل من كل مجموعة توّقع المرحلة 

 .األصعب في مراحل عملية تعّلم السياقة
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 )الثالثة(الوحدة الثالثة ػ الجلسة 

 عنواف الجلسة:

 دراؾ كمعالجة المعلومات.العوامل المؤثرة على اإل 

 .دقيقة 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 .معرفة العوامل المؤثرة على اإلدراؾ كمعالجة المعلومات إثناء السياقة 

 موضوعات الجلسة:

 األخطاء اإلدراكية. .1

 سرعة االستجابة. .1

 الفركؽ الفردية. .1

 مشتتات االنتباق. .1

 التدريبية:  األساليب

 .محاضرة ػ تطبيق عملي ػ حلقة نقاش

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 كغيرها. (iOS, Android)ػ جهاز ذكي  أقبلـ كتابة ػ

 

 )ؽ(الزمن  اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 العوامل المؤثرة على اإلدراؾ كمعالجة المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر سياقة المركبة مهمة معقدة تنطوم على مجموعة من المهارات، أهمها تلقػي  

سريعة بناءن على هذق المعلومات، كبحسػب الدراسػات   المعلومات كمعالجتها كاتخاذ قرارات 

المركرية تتم مقارنة الخطر الذم يتم تقديرق بشكل غير موضوعي بمسػتول المخػاطرة   

الذم يكوف السائق على استعداد لتقبله، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءن على هذق المقارنة. 

الممكن تحملػه، فسػيقوـ الفػرد    فإذا كاف الخطر المقدر أقل من مستول الخطر المقبوؿ أك 

 بالسياقة بطريقة ربما تكوف خطيرة.

كيمكن أف ينشأ الخطأ اإلدراكي عن عدد مػن العوامػل كتعػاطي المسػكرات، كاإلرهػاؽ      

الشديد، كغياب الخبرة، كعدـ االنتباق. كيعتبر الخطأ اإلدراكي السبب المباشر لكثير مػن  

ق التجنب عن طريق زيادة هامش الخطأ أك حوادث المركر التي يمكن تجنبها. كيمكن تحقي

خفض الخطأ اإلدراكي أك كليهما. كيمكن تقليل النوع األخير مػن الخطػأ عػن طريػق جعػل      

المخاطر أكثر كضوحان، بزيادة قدرات السائق الحسية كاإلدراكية. كتتجلى هنا الحاجة إلى 

 مهارات جيدة لمعالجة المعلومات. 

رية كالفركؽ الفرديػة علػى قػدرة السػائقين فػي      كما تؤثر كثير من الخصائص البش

التعامل مع المركبة كالسير على الطرؽ بشكل مناسب. كمن أجل تقدير هذق الجوانب، يجب 

إذ يشػير هػذا التعبيػر إلػى      ،""السائق في عمليػة التصػميم  ا يسمى أف نعرؼ المقصود بم

مجموعة من السائقين الذين يجب أف يتم أخذ قدراتهم كجوانب قصورهم بعين االعتبار في 
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تصميم الطرؽ، كالمركبات، كأدكات التحكم المػركرم، كخػرائط الطػرؽ كمػا إلػى ذلػك.       

 كيمكن اعتبار ذلك على أنه "النظر إلى أسوأ الحاالت".

كر التي تنطوم على خطأ بشرم تحتوم على عوامل % من حوادث المر12إف ما يقارب 

أخرل مساعدة كالمصاعب في معالجة المعلومات أك اإلدراؾ. كهنالك اتفػاؽ عػاـ علػى أف    

إدراؾ المخػاطر  % من المعلومات التي يتلقاها السائق تأتي من خبلؿ البصػر. ك 92حوالي 

 يعني قدرة السائق على:

 حوله. تحديد المخاطر المحتملة على الطريق من .1

 تقييم مستول الخطر كالتكهن بما يمكن أف يحدث. .1

 االستجابة بطريقة ككقت مناسبين لتجنب المخاطر المحتملة أك التقليل من آثارها. .1

اإلدراؾ كمعالجػة المعلومػات   تشير الدالئل إلى أف العوامل الرئيسػية المرتبطػة بجوانػب    

أم إعطػاء االنتبػاق المناسػب.     تنطوم على النظر إلى المكاف الصحيح في الوقت المناسػب، 

كقد توصلت االختبارات التي أجريت علػى االنتبػاق االنتقػائي إلػى كجػود ارتبػاط جيػد        

بمعدالت الحوادث. كما بينت التحقيقات المعمقة للحوادث أف حوالي نصف المسببات البشرية 

ؿ كمػا إلػى   تتعلق باالنتباق، على سبيل المثاؿ )شركد الذهن، عدـ االنتباق، انشػغاؿ البػا  

 ذلك(.

عندما يحصل السائقوف على الخبرة يطرأ عليهم تحسن في عملية استطبلع سريع لبيئػة  

الطريق كفي تجاهل المعلومات األخرل التي ليس لها عبلقة بالطريق. فبازديػاد الخبػرة   

 سػياقة تتغير حركة العين من االستكشاؼ الضيق كاالكتفاء فقط بالنظر إلى األمػاـ أثنػاء   

المركبة إلى استكشاؼ أكسع. كربما يكوف هذا أحد األسباب التي تفسر مواجهػة السػائقين   

المعقدة. لقد أصبح تحديد االنتباق المناسب أكثػر صػعوبة    سياقةالجدد صعوبة في بيئة ال

في العقد األخير ألف السائقين أصبحوا يعػانوف لكثػرة لوحػات العػدادات الموجػودة فػي       

لك مع كجود مزيػد مػن لوحػات المػركر التػي علػيهم قراءتهػا.        الجديدة ككذ مركباتال

كهنالك مسألة مرتبطة بهذا الموضوع كهي "توفر القدرات الذهنية" )أم القػدرة علػى   

 القياـ بعدد من األشياء في نفس الوقت(.

 سرعة االستجابة:

هنالك عامل مهم في المعالجة كاالستخداـ الناجح للمعلومات، كهو سػرعة معالجػة   

هذق المعلومات. كإف أحد أهم العوامل البشرية هو ما يتعلق بزمن اإلدراؾ كرد الفعػل، أك  

مدل سرعة تمكن السائق من التجاكب مع موقف طارئ. كيعتبر مفهوـ القرار المبني علػى  
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ن هندسة الطرؽ، ألنه يتعلق بالتوقف، كالتوجيه، كاألكلويػة  مسافة الرؤية جزءن مهمان م

المركرية. كبالطبع تعتمد المسافة المرئية الكافية على سرعة المركبة كحجمهػا ككػذلك   

 على رد فعل السائق.

زمن رد الفعل للسػائق المسػتخدـ فػي معػايير التصػميم مػن قبػل         تحديدلقد تم 

ثانيػة   1.5كالطػرؽ السػريعة" كيشػتمل علػى     "الجمعية األمريكية لمسئولي المواصػبلت  

 1.5ثانية للقيػاـ بػرد الفعػل، كهػو مػا مجموعػه        1.2بالنسبة لئلدراؾ كاتخاذ القرار، ك

 ثانية. كيشتمل الزمن الكلي إلكماؿ استجابة مناسبة على العناصر التالية:

 .)الكشف عن الشيء )أم هل هنالك شيء ما؟ 

 .)تحديد هويته )أم ما هو؟ 

 رار )ماذا يجب أف أفعل(اتخاذ الق 

 الوقػود  دكاسػة  عػن  القػدـ  إزاحػة  مثػل  االستجابة )بما في ذلك كقت الحركة 

 (.المكابح على بالضغط االستجابة كإكماؿ المكابح، على ككضعها

    كقت استجابة المركبة )أم توقفها عن الحركة أك التحرؾ بشكل جػانبي لبلبتعػاد

 عن عائق أمامها(.

 

كال يعتبر العنصر األخير أحد مكونات زمن رد الفعل، كلكنه يعتبر جزء  من الوقت 

الكلي البلزـ لتوقف المركبة أك التحرؾ بشكل جانبي لتجنب تصادـ. ككػل ذلػك يسػتغرؽ    

أك  متوقػع، كقتان ليس بسيطان. كيزداد هذا الزمن في ظل ظركؼ يكوف الخطر فيهػا غيػر   

من ناحية الرؤية، أك يكوف معتمان، ككذلك عنػدما يكػوف    يكوف المشهد أماـ السائق معقدان

، كال يولي انتباهان لما سياقةالسائق من ذكم اإلعاقات أك منشغبلن بعناصر أخرل في مهمة ال

أمامه، أك يشعر باإلرهاؽ الشديد، أك يكوف مسنان. كمن هنا تأتي الحاجة إلى األخذ بعػين  

 . س السائق العادم، السائق ذك األداء األقل، كلياالعتبار

 اإلرهاؽ الشديد:

كهو أحد العوامل البشرية التي تساهم في حػوادث المػركر. فقػد ذكػرت دراسػة      

% من هذق 11حادث مركرم إلى أف اإلرهاؽ الشديد كاف "سببان أساسيا في  115أجريت على 

الحوادث. كيمكن لئلرهاؽ الشديد أف ينتج عػن المهمػة التػي يقػوـ بهػا السػائق أك عػن        

تحت الضػغط الشػديد يمكػن أف يتسػبب فػي اإلرهػاؽ        سياقةالحرماف من النوـ. كما أف ال

 الشديد. 
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 الدافع:

المركبة. فإذا كاف ذلك يتعلق باالنتقػاؿ   سياقةاألمر األساسي في الدافع هو سبب 

المركبة مختلفان تمامان عمػا لػو كػاف     سياقةمن موقع )أ( إلى موقع )ب(، فسيكوف سلوؾ 

للتعبير عن العدائية، أك التفاخر أماـ األصػدقاء، أك االنعػزاؿ فػي     مركبةال سياقةالسبب 

لبرهة من الزمن. كبشكل عاـ فإف نسبة كبيرة من المراهقين يستعملوف المركبات  مركبةال

في العادة للتعبير عن التنافس، كالمبادرة، كاالستقبللية، كالسيطرة على البيئة المحيطة، 

 ة كاإلثارة. أك الشعور بالمتع

 تصميم المركبة:

من المهم أف تتناسب المركبة مع السائق، حيث أنه قد يجد السائقوف ضخاـ البنيػة  

مركباتهم ضيقة كيعانوف من صعوبة في التعامل مع أدكات التوجيه كالتحكم بحرّية، بينما 

يعاني آخركف من صعوبة الوصػوؿ إلػى كسػائل الػتحكم بالمركبػة أك رؤيػة مػا يحػيط         

مركبة. فمع االختبلفات بين حجم الناس كالمركبات، يصبح من المستحيل أف تناسب كافة بال

الناس جميعان. كهذا يعني أف هنالك العديد مػن السػائقين ال يشػعركف بالراحػة      مركباتال

 هم، مما يؤثر سلبان في أدائهم على الطريق.مركباتفيما يتعلق بحجم 

قػد تعيػق مشػاهدة الطريػق أك لوحػات عػدادات        مركبػة كما أف بعض أجزاء من ال

للسػائقين،   ، مربكةمركبةداخل ال كالتحكم العرض لوحاتمواقع  تكوف. كذلك قد مركبةال

 خاصة في المركبات التي ال يألفونها )مثل السيارات المستأجرة(. 

 استخداـ الجواؿ:

م بأربعة السائقوف الذين يستخدموف الهواتف المحمولة، يتعرضوف أكثر من غيره

يشتت  سياقةأضعاؼ تقريبان لمخاطر حوادث المركر. فاستخداـ الهاتف المحموؿ أثناء ال

انتباق السائق كيقلل من قدرته على استطبلع الطريق كااللتزاـ بالمسار الصحيح 

كالمحافظة على مسافات األماف المناسبة، كما يزيد من زمن ردكد األفعاؿ عند التعامل مع 

مفاجآت الطريق، كالهواتف التي يمكن استخدامها دكف حملها باليد ليست أفضل من 

 من حيث نسبة التأثير. الهواتف المحمولة باليد

 أجهزة الترفيه اإللكتركنية داخل المركبة:

من شأنه أف يصرؼ بأجهزة الترفيه اإللكتركنية داخل المركبة انشغاؿ السائق 

 انتباهه عن الطريق، كخاصة إذا كانت هذق األجهزة تتطلب إشغاؿ أكثر من حاسة.
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 تأثير التقدـ في السن:

كبار السن خبرة كاسعة في مجاؿ سياقة المركبة  غالبان ما يملك السائقوف من فئة

( فأعلى 71كنقدان ذاتيان جيد، لكن األدبيات المركرية تشير إلى أف السائقين بعمر )

% من السائقين ذكم 122يتعرضوف الحتماؿ تسببهم في الحوادث المركرية بنسبة تتجاكز 

 األعمار المتوسطة لضعف الحواس، كبطء رد الفعل.

 ة:تأثير الجماع

قد يقوـ السائق بتصرفات ال يقوـ بها عادة، بسبب تأثرق بوجود اآلخرين في 

المركبة، كذلك نظران لقوة تأثير الجماعة على مشاعر اإلنساف عبر خلق جو حماسي 

كصوالن لتغيير مفاهيمه لتتبلءـ مع آراء كرغبات الجماعة التي ترافقه في المركبة، كعلى 

 ة دكر إيجابي كمرشد للسلوؾ القويم. الرغم من ذلك فقد يكوف للجماع

 تأثير المرض كالحمية:

للمرض ػ على اختبلؼ درجاته ػ  تأثير ال يقل عن تأثير التقدـ في السن، 

كيؤثر بشكل مباشر على سيطرة السائق كقدرته على التعامل مع مفاجآت الطريق، كهذا 

 األمر ينطبق على متبعي الحمية غير المتوازنة.

 ر الطبية:تأثير العقاقي

بعض األدكية كالعقاقير الطبية ذات تأثير سلبي على التركيز أثناء السياقة كعلى 

القدرة على التعامل مع الظركؼ الصعبة، كهذق األدكية تتضمن النشرة المرفقة بها 

 تحذير من السياقة بعد تعاطيها.

 االعتناء بالمظهر الشخصي أثناء السياقة:

المظهر مثل كضع مستحضرات التجميل أك تسريح االنشغاؿ باستكماؿ العناية ب

 الشعر، يتجاكز في تأثيرق السلبي استخداـ الجواؿ.

 السرعة:

هناؾ عبلقة عكسية بين سياقة المركبة بسرعة عالية كبين القدرة على اتخاذ 

 القرارات الصحيحة في المواقف الطارئة.
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 مشتتات التركيز األخرل:

التي يمكن أف تصرؼ انتباق السائق كمن ضمنها، هناؾ العديد من األشياء األخرل 

، كالمبالغة في مركبةتناكؿ الطعاـ كالشراب كالتدخين، كاالنشغاؿ بأدكات التحكم في ال

التركيز على أجهزة المبلحة، أك محاكلة التقاط أشياء كقعت على أرضية المركبة أثناء 

 السياقة.
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن التنفيذأسلوب  نوع النشاط

 جماعي
محاكاة حلقة نقاش ػ 

 )تطبيق عملي(
12 

 +أكراؽ + أقبلـ كتابة

 جهاز جواؿ

 

من خبلؿ التجربة كحساب الوقت، آمل من كل مشرفة مجموعة بالتشارؾ مع مجموعتها، 

 أف تقوـ بالتالي:

كة األسرع زمنيان في كتابة رسالة نصية الُمشاِرالوقت الذم استغرقته تحديد  .1

( مع النشاطتنفيذ أثناء المدربة يتم تحديد العبارة من قبل الهاتف الجواؿ )ب

 مراعاة أف يتم ذلك باستخداـ يد كاحدة.

توّقع المسافة التي ستقطعها المركبة خبلؿ مدة كتابة الرسالة النصية )الواردة  .1

 كم/ساعة.112 أعبلق( إذا كانت سرعة المركبة
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 الىحدة
 الرابعت
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 الرابعة(وحدة )الاليوـ الثاني ػ 

 عنواف الوحدة:

  اآلمنةالسياقة. 

 أهداؼ الوحدة:

 أف تكوف المتدربة قادرة على:

 تباع منهج السياقة الوقائية خبلؿ سياقة المركبة.ا .1

 معرفة آليات السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة. .1

 مستخدمي الطريق.بعض اإليجابي مع السلوؾ العدكاني لالتعامل  .1

 موضوعات الوحدة:

 السياقة الوقائية. .1

 .السياقة الخضراء .1

 السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة. .1

 التنّقل بين درجات الطرؽ التصميمية. .1

 التعامل مع القوانين الطبيعية المؤثرة على توازف المركبة. .5

 العدكاني لبعض مستخدمي الطريق.التعامل اإليجابي مع السلوؾ  .1
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 الوحدة الرابعة ػ الجلسة )األكلى(

 عنواف الجلسة:

 السياقة الوقائية. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 .إتباع منهج السياقة الوقائية خبلؿ سياقة المركبة 

 موضوعات الجلسة:

 السياقة الوقائية. .1

 السياقة اآلمنة.معادلة  .1

 أسلوب سياقة الفسحة العازلة. .1

 .السياقة الخضراء .1

 األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني. 

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1) المادة العلمية 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 السياقة الوقائية

 

 

 

 

 

 

 

% من الحوادث المركرية تقع بسبب العنصر 15تشير أغلب الدراسات إلى أف نسبة 

البشرم ُممّثبلن في مستخدمي الطريق كعلى كجػه الخصػوص سػائقي المركبػات، ممػا ُيبػرر       

برامج التدريب كالتوعية كآليات التعامل مع هذق الفئة في اسػتراتيجيات السػبلمة   تكثيف 

المركرية، حيث أف سائق المركبة يستطيع بنسبة كبيرة تحييػد عيػوب الطريػق كأعطػاؿ     

المركبة ككذلك السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الطريق اآلخرين، من خػبلؿ سػلوؾ كنمػط    

 ُيعرؼ بػالسياقة الوقائية.

ئق الملتزـ بنمط السياقة الوقائية يهتم بػ "كيف يصػل؟ ال متػى يصػل؟"    إف السا

كلهذا فهو يتعامل مع المركبة باعتبارها سبلح ذك حدين، كأنها قد تكوف أداة قتل إذا مػا  

أسيء استخدامها أك تم التعامل معها بثقة مفرطة. كهػذا السػائق أيضػان يسػتخدـ الطريػق      

م المركرم كبقواعد السير، ُمحِسنان استغبلؿ المواصػفات  بحذر، ملتزمان بمضموف أدكات التحك

عالية الجودة لشبكة الطرؽ. كيسرم هذا التعامل الحذر مػن قبػل السػائق مػع مسػتخدمي      

الطريق اآلخرين حيث أنهم يشكلوف رقمان مهمان في معادلة الحوادث المركرية، كبالذات في 

 الحوادث المركّبة.

 :السياقة الوقائية مفهوـ

سياقة المركبة مع إدراؾ المخاطر المحيطة كالتصرؼ مبكران بشكل كقائي؛ عبر 

توقع الخطر أك الخطأ ػ من مستخدمي الطريق اآلخرين ػ قبل كقوعه، كالتعامل معه 
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بإيجابية كتسامح بعد كقوعه، كالسائق الوقائي يتعامل بحرص مع مركبته كبحذر مع 

 الطريق.

 معادلة السياقة اآلمنة:

 عادلة السياقة المأمونة من ثبلث خطوات بسيطة:تتكوف م

 ع الخطر قبل كقوعه.توقُّ .1

 ما يجب عمله عند ظهور الخطر. معرفة .1

 ذ اإلجراء الصحيح في الوقت المناسب.ااتخ .1

 فحص المركبة:

على السائق الوقائي تفحص مركبته قبل االنطبلؽ بها كيكوف ذلك بتفقدها من 

ككذلك التأكد من اإلطارات، كتفقد المركبة من  الخارج كالتأكد من عدـ كجود أم عطل

الداخل بفحص المؤشرات كالعدادات في كابينة المركبة، كالتأكد من معرفة أماكن كل أدكات 

 التحكم في المركبة قبل التحرؾ بها.

 :هوامش األمافأسلوب 

 

 

 

 

 

 

 المراقبة الدائمة بالحواس:

المركبة، كأف يستخدـ حواسه إلدراؾ كل على السائق أف يكوف يقظان أثناء سياقة 

ما يحيط به، سواء داخل مقصورة المركبة أك خارجها على الطريق كحرـ الطريق، كإذا 

كانت حاسة البصر هي األكلى، فإف حاسة السمع قد تأخذ هذا الترتيب في حاالت معينة 

ها يتركز فيتم إدراؾ الخطر أك المفاجأة من خبللها، ككذلك حاسة الشم كإف كاف دكر

 بشكل كبير داخل مقصورة المركبة.

يلتزـ السائق الذم يطبق أسلوب هوامش 

مركبته األماف بإيجاد هوامش أماف كافية بين 

كالمركبات المحيطة بها من جميع الجهات، بما 

يضمن له تكوين صورة شاملة عما يحيط به، 

كيتيح له المجاؿ كالوقت للتعامل مع أعطاؿ 

المركبة المحتملة كاألخطاء التي قد يرتكبها 

 السائقوف اآلخركف.
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 النقاط العمياء:

هي مناطق عن يمين كيسار المركبة ال يمكن رؤيتها بالمرايا، فمهما كانت جودة 

كضعية مرايا الرؤية الخلفية فبلتزاؿ هناؾ نقاط ال يمكن رؤيتها باستخداـ المرايا فقط، 

)تجاق المنطقة المراد استطبلعها( كعلى السائق االلتفات كالنظر بسرعة فوؽ الكتف 

 بالتوازم مع استخداـ المرايا الجانبية كالعلوية.

 السياقة الخضراء:

كتسمى أيضان بالسياقة التوفيرية كهي منهج يهدؼ الى الحد من انبعاث الكربوف 

كسياقة المركبة بطريقة تضمن ذلك من خبلؿ حث السائقين على ضركرة التقيد بالسرعات 

لتزاـ بمعدالت تسارع كتباطؤ مناسبة؛ كزيادة هامش مسافات األماف للتحكم المحددة كاال

في ذلك، ككذلك المحافظة على الضغط الصحيح لهواء اإلطارات، إضافة لضركرة الصيانة 

الدكرية للمركبات للتقليل من االنبعاثات الكربونية الضارة، كخفض تكاليف التشغيل؛ 

 % من تكلفة الوقود كالصيانة. 7حيث توفر السياقة الخضراء حوالي 
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 جماعي
عصف ذهني ػ صورة 

 توضيحية
12 

أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

 

 

 

 

 

 

الظاهرة على الشاشة أمامك )في العرض أدناق( الواردة ) من خبلؿ مشاهدتك للصور

، كالتي توضح )النقاط العمياء( أثناء سياقة المركبة، آمل من كل مجموعة التقديمي(

 شرح كيفية تطبيق منهج السياقة الوقائية للتعامل اآلمن مع هذق الحالة؟ 
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 الوحدة الرابعة ػ الجلسة )الثانية(

 عنواف الجلسة:

 منة خبلؿ الظركؼ المختلفة.السياقة اآل 

 دقيقة. 15 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 .معرفة آليات السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة 

 موضوعات الجلسة:

 الظركؼ الجوية.كافة السياقة في  .1

 السياقة في التضاريس المختلفة. .1

 التنّقل بين درجات الطرؽ التصميمية. .1

 على توازف المركبة. الطبيعية المؤثرةالتعامل مع القوانين  .1

  األساليب التدريبية:

 ػ دراسة حالة. عرض مرئيػ محاضرة 

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (1/1/1النشاط ) 1

 15 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 السياقة اآلمنة خبلؿ الظركؼ المختلفة

   

 

 

 

 

 

 

 

 السياقة عند هطوؿ األمطار:

يكوف خطر االنزالؽ كبيران، كبالذات عند هطوؿ المطر ألكؿ مرة في موسم 

طبقة الق المتخلفة من المركبات مشّكلة األمطار، حيث يتسبب المطر بتحلل الزيوت كالعو

كلذلك يتوجب على السائق تخفيف السرعة للحد المناسب كالضغط على المكابح زلقة، 

بشكل تدريجي عند الحاجة الستخدامها، كزيادة مسافة األماف بين مركبته كالمركبة التي 

 أمامه.

 السياقة في الطقس الحار كتحت أشعة الشمس:

الشمس حرارة سطح الطريق تقلل من تماسك اإلطارات باألرض، كمواجهة أشعة 

تؤثر على العينين، لذلك على السائق ارتداء نظارات شمسية ذات نوعية جّيدة كتخفيف 

السرعة كالضغط على المكابح بشكل تدريجي عند الحاجة الستخدامها كما يتطلب األمر 

 مراقبة مؤشرات المركبة بشكل أكبر كبالذات مؤشر الحرارة.

 السياقة في الظبلـ:

لليل مرتين عّما هي عليه أثناء النهار، كتتضاعف يتضاعف كقوع الحوادث في ا

كم/ ساعة( ليبلن، كذلك ألف الرؤية في 112هذق النسبة ست مرات إذا تعدت السرعة )
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الظبلـ غير كاضحة، كإمكانية تقدير المسافات بين المركبات األخرل تكوف أقل، حيث 

، األمر الذم يؤدم يعتقد السائق أف المركبة المقابلة أبعد مما هي عليه في الواقع

لتقديرات خاطئة عند التجاكز، كُينصح السائق عند الخركج من منطقة مضاءة إلى كسط 

مظلم أف يمنح عينيه دقيقة إلى دقيقتين للتأقلم مع الظبلـ، كما ُينصح السائق بتحاشي 

التركيز على مصابيح المركبات المقابلة تفاديان لئلصابة باالنبهار الضوئي الذم يحوؿ 

 افة الرؤية إلى صفر.مس

 السياقة في الضباب:

يتسبب الضباب في تقليل مدل الرؤية كما تقل إمكانية تقدير المسافات بين 

المركبات األخرل، لذلك ُينصح السائق بتخفيف السرعة كزيادة مسافات األماف، كما ُينصح 

 باستخداـ مصابيح الضباب األمامية كمصابيح التنبيه الخلفية.

 اء هبوب الرياح القوية:السياقة أثن

تتسبب الرياح القوية في ضعف ثبات المركبة على الطريق، كذلك بناءن على 

)حجم المركبة، شكلها، كزنها، أك سرعتها( كلذلك ُينصح سائق المركبة في هذق الحالة 

 بتخفيف سرعته كتثبيت المقود بشكل جيد.

 السياقة في المرتفعات كالمنحدرات:

ل الحركة في غيار قوم لضماف سير كثبات المركبة على على السائق كضع ناق

عند النزكؿ من المنحدرات  ػ نفس الغيار ػ اآللية هذقالمرتفعات، كعليه أف يطبق 

 للحصوؿ على نفس الثبات كالتحكم.

 السياقة في العواصف الرملية:

تتسبب العواصف الرملية في انخفاض مدل الرؤية كالتأثير على ثبات المركبة على 

الطريق، كلذلك ُينصح سائق المركبة في هذق الحالة بتخفيف سرعته كتثبيت المقود بشكل 

 جيد، كاستخداـ المصابيح األمامية كالخلفية التحذيرية.

 الترابية: السياقة في الطرؽ

مركر المركبة على الطرؽ الترابية يثير سحبان من الغبار الكثيف مسببة انخفاضان 

 السائق في هذق الحالة تخفيف السرعة كزيادة مسافات األماف.في مدل الرؤية، كعلى 
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 السياقة في األنفاؽ:

تختلف بيئة الطريق في األنفاؽ عن بيئة الطرؽ المفتوحة، من حيث اإلضاءة كسعة 

الطريق كحدكد السرعة، لذلك ُينصح السائق بنزع النظارة الشمسية، كالتحقق من لوحة 

 حذر عند التجاكز.الحد األقصى للسرعة، كزيادة ال

 السياقة على الطرؽ المغمورة بالماء:

بغض النظر عن سبب هذق الحالة، فإف السائق عليه أف يكوف حذر في تعامله معها، 

ألف المركبة قد تنجرؼ خارج الطريق، أك قد يحتوم الطريق على عوالق أك عوائق غير 

ها ألضرار جسيمة، لذا مرئية، كما أف كصوؿ المياق إلى بعض أجزاء المركبة قد يعرض

ينصح بتجنب هذق الطرؽ كفي حاؿ تم عبورها فيجب التوقف لفحص المكابح للتأكد من 

 عملها بشكل سليم.

 :الرئيسيإلى المسار  الخدمةمسار ة عند االنتقاؿ من السياق

لدخوؿ آمن لسائق المركبة كلكافة مستخدمي الطريق اآلخرين، على السائق 

حو الحارة اليسرل، كعند الدخوؿ في المسار السريع االلتزاـ االنتقاؿ بشكل تدريجي ن

 بالسير في حارة التسارع لحين كصوؿ المركبة لسرعة مناسبة ثم االنتقاؿ منها للطريق.

 :مسار الخدمةإلى  الرئيسيالسياقة عند االنتقاؿ من المسار 

 لدخوؿ آمن لسائق المركبة كلكافة مستخدمي الطريق اآلخرين، على السائق

االنتقاؿ بشكل تدريجي نحو الحارة اليمنى، ثم الدخوؿ في مسار التباطؤ كتخفيف 

 كمواصلة السير فيه. الخدمةمسار السرعة للحد المناسب ثم الدخوؿ ل

 السياقة عند انفجار إطار المركبة:

عند انفجار أحد إطارات المركبة أثناء السياقة، فإف أفضل طريقة للسيطرة على 

 بأماف، هي اتباع الخطوات التالية: المركبة كالوقوؼ

 إمساؾ المقود بكلتا اليدين. .1

 عدـ استخداـ المكابح. .1

 رفع القدـ تدريجيان عن دكاسة الوقود. .1

 استخداـ الغيارات األثقل بشكل متدرج لخفض سرعة المركبة. .1

 بعد ضماف السيطرة على المركبة، الضغط بهدكء على المكابح. .5

 جانب الطريق. االتجاق بالمركبة تدريجيان إلى .1
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 السياقة خبلؿ المنعطفات في الطرؽ الخارجية:

عندما تدخل المركبة منعطفان بسرعة غير متناسبة مع هذا المنعطف فإف قوة 

الطرد المركزم الناشئة من مركز المنعطف ستشد المركبة إلى االتجاق اآلخر، كلتفادم 

المنعطفات، كااللتزاـ بالمسار ذلك يجب على السائق تخفيف السرعة تدريجيان قبل دخوؿ 

تحاشى استخداـ المكابح عند الدخوؿ في المنعطف نعطاؼ، كعليه أف ياألقرب لمركز اال

 ألنها تؤدم لبلنزالؽ.
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 جماعي
عرض مرئي ػ دراسة 

 حالة
15 

أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

الظاهر على الشاشة أمامك )في العرض بعد مشاهدتك للعرض المرئي )مقطع فيديو( 

عن "انزالؽ مركبة أثناء هطوؿ األمطار" آمل أف تناقشي مع مجموعتك أسباب التقديمي( 

 هذا االنزالؽ، ككيف يمكن تجنب حدكثه؟
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 الوحدة الرابعة ػ الجلسة )الثالثة(

 عنواف الجلسة:

  لمستخدمي الطريق. العدكاني مع السلوؾالتعامل اإليجابي 

 دقيقة. 15 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

 مستخدمي الطريق.بعض التعامل اإليجابي مع السلوؾ العدكاني ل 

 الجلسة: موضوع

 مستخدمي الطريق.بعض التعامل اإليجابي مع السلوؾ العدكاني ل 

 األساليب التدريبية:

 .حلقة نقاشمحاضرة ػ 

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (1/1/1النشاط ) 1

 15 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 اإليجابي مع السلوؾ العدكانيالتعامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميدانيان كفقان لؤلسلوب الذم تعلمه السائق في مدارس تعليم  سياقةقد تصعب ال

السياقة ػ لكن ذلك يقتصر فقط على األسابيع األكلى من السياقة على الطرؽ العامة ػ 

كبأسلوب  ألننا نتعلم في هذق المدارس السياقة بشكل منهجي كفي ميادين تدريب مثالية

مثالي من كحي قواعد كأنظمة كآداب السير اآلمن الصحيح، لكننا ميدانيان سنواجه سلوكيات 

 مختلفة كحركة سير غير منتظمة، فكيف نتعامل مع هذا الوضع؟

إذا حدث احتكاؾ مع سائق عدكاني، يجب أال ننظر إلى المسالة على أنها موجهة لنا 

الطريق بشكل اعتيادم كضبط النفس، مع إفساح بشكل شخصي، لذا علينا المواصلة في 

الطريق له، كعلينا أف نتذكر أننا لسنا المخولين بالتعامل مع هذق الفئة كتعديل سلوكهم، 

كفي كل األحواؿ؛ ال تعتبر حقك في الطريق حّقان مطلقان، ككن متسامحان كمستعدان للتنازؿ 

 مقابل سبلمتك.
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 15 نقاش فردم
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

بما ال يتجاكز دقيقتين لكل ُمتحدثة؛ آمل من كل مشرفة مجموعة ترشيح إحدل 

المشاركات في مجموعتها للحديث عن سلوؾ عدكاني شاهدته من قبل أحد مستخدمي 

 تستقلها ػػ مع هذا السلوؾ؟الطريق، ككيف تعامل سائق المركبة ػػ التي 
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 دةـالىح
 اخلاهست



 
 

                  89 
 
 

 حدة )الخامسة(الواليوـ الثاني ػ 

 عنواف الوحدة:

 آداب كقواعد السير على الطريق. 

 أهداؼ الوحدة:

 أف تكوف المتدربة قادرة على:

 معرفة قواعد السير على الطريق. .1

 .كالجزاءات المقررة لها معرفة المخالفات المركرية .1

 حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين.معرفة  .1

 موضوعات الوحدة:

 قواعد السير على الطريق. .1

 المخالفات المركرية.الجزاءات ك .1

 حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين. .1
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 الوحدة الخامسة ػ الجلسة )األكلى(

 عنواف الجلسة:

 قواعد السير على الطريق. 

 دقيقة. 15 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 قادرة على:أف تكوف الُمشاركة 

 .معرفة قواعد السير على الطريق 

 موضوعات الجلسة:

 قواعد السير كآداب الطريق. .1

 التبلقي كالتجاكز. .1

 االنعطاؼ كتبديل الطريق. .1

 أفضلية المركر. .1

 حدكد السرعة. .5

 الوقوؼ أك التوقف. .1

 اإلشارة كاإلنارة. .7

  األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (5/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (5/1/1النشاط ) 1

 15 المجموع 1
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 (:5/1/1المادة العلمية )

 قواعد السير على الطريق

 

 

 

 

 

 :كآداب الطريققواعد السير 

  إذا كاف الطريق المعبد مقسومان إلى مسارين محدكدين بخطين متصلين يحظر على

 .السائر على مسار منها اجتياز هذق الخطوط

  إذا كاف الطريق المعبد مقسوما إلى مسارين محددين بخط متقطع يجب على السائق

 .أف يسير في المسار األيمن كأف ال يقطع الخط إال بقصد تجاكز مركبة أمامه

  يكوف ركوب األشخاص كنزكلهم من الجانب األيمن للمركبات كعلى السائقين تنبيه

 .الركاب إلى عدـ إخراج أجزاء من أجسامهم من النوافذ أك غيرها

 :يحظر على سائقي المركبات ما يأتي 

إيقاؼ محركات مركباتهم عن الدكراف بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة  .1

 .اندفاعها

 .ر في كسط الطريق العاـ ضمن المناطق المأهولةإجراء عملية التدكي .1

ترؾ مركباتهم مفتوحة بعد مغادرتها أك ترؾ محركها في حالة تشغيل أك  .1

 .ترؾ مفتاح المركبة عليها

 .)الشنطة( أك أم مكاف خارج هيكلها مركبةنقل أشخاص في صندكؽ ال .1

غسل المركبات على الطريق العاـ أك إصبلحها إال في حالة الضركرة  .5

 .قصولال

 إال كفق  مركبةيمنع كضع ستائر أك تظليل أك أم شيء يمنع الرؤية على زجاج ال

 .الشركط كالضوابط التي تحددها اإلدارة العامة للمركر

  ال يجوز استعماؿ أجهزة التنبيه إال في حالة الضركرة لتنبيه مستعملي الطريق أما

ها، كما ال يجوز إلى اقتراب المركبة أك إلى خطر ناشئ عنها أك خطر يتهدد
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استعماؿ المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أك تقلق راحة الجمهور، كال 

يجوز أف يكوف المنبه الصوتي متعدد النغمات أك أف يصدر أنغامان أك أصواتان أخرل 

 .ال تتفق كالغرض من أجهزة التنبيه

  بإذف مسبق ال يجوز استعماؿ المركبات في مواكب خاصة أك على شكل تجمعات إال

من إدارة المركر، كال يجوز السماح بهذق التجمعات كالمواكب إذا أدت إلى إقبلؽ 

 .راحة العامة كخاصة ليبلن

  على قائد المركبة التزاـ أقصى الجانب األيمن من الطريق كعلى األخص في

 الحاالت اآلتية:

 .إذا كاف سينعطف إلى طريق آخر على يمينه .1

 .سيتجاكزقإذا كاف هناؾ منتفع آخر  .1

 .إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصول المصرح بها .1

 .عندما تكوف الرؤية غير كاضحة على الطريق .1

 .إذا تقابل مع مركبة أخرل قادمة من االتجاق المضاد .5

  على كل سائق قبل القياـ بأم حركة خاصة باالنحراؼ بسيارته يمينا أك شماال أك

 لمضاد لخط سيرق مراعاة ما يلي:الدكراف إلى الخلف في االتجاق ا

التأكد من إمكاف إجراء ذلك دكف أف يعرض نفسه أك غيرق من مستعملي  .1

 .الطريق للخطر

 .إعطاء اإلشارات البلزمة قبل بداية إجراء الحركة بوقت كاٍؼ .1

أف يقترب في كقت مبكر كقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق اليمنى  .1

لى الجهة اليسرل من نهر الطريق ذم ببطء إذا كاف سينحرؼ يمينا أك إ

االتجاق الواحد فإذا كاف الطريق ذم اتجاهين فإف عليه أف يقترب من 

 .مجرل نهر الطريق الذم سيسلكه

أال ينعطف إلى االتجاق الذم يرغب الدخوؿ فيه اال بعد التأكد من خلوق  .1

 .من المركبات كالمشاة كأف يتم ذلك ببطء

 .االنعطاؼ في االتجاق الذم سيسلكهأال تكوف هناؾ إشارات تمنع  .5

  ما يليعلى قائد المركبة أف يراعي في سيرق على الطريق العاـ: 

اتخاذ أقصى درجات اليقظة كاالحتياط كأف يترؾ بينه كبين المركبة التي  .1

أمامه مسافة كافية إليقاؼ مركبته في األحواؿ التي تتوقف فيها المركبة 

 .التي أمامه فجأة
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ته في اإلبطاء في السير أك تهدئه سرعته قبلها بوقت كاٍؼ اإلعبلف عن رغب .1

سواء باستعماؿ اإلشارات أك نور الفرامل الخلفي كأال يستعمل المكابح فجأة 

 .إال إذا كاف ذلك ضركريا ألغراض السبلمة

  ال يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العاـ إال في حالة الضركرة

( عشرين متر كبعد إعطاء اإلشارة البلزمة كخلو 12) كلمسافة قصيرة ال تتجاكز

 .الطريق من المركبات

  في الطرؽ السريعة كالمناطق المأهولة يجب على سائقي المركبات إبقاؤها خارج

مجرل الطريق في حالة كقوفها أك تعطلها كلما أمكن ذلك كعليهم كضع عبلمات 

 داـ المركبات بها.تحذير كاضحة نهاران كأنوار حمراء ليبلن تجنبا الصط

  يحظر تخطي أرتاؿ المركبات أماـ إشارات المركر أك الكثافة المركرية باستخداـ

كتف الطريق أك المسارب المخصصة لبللتفاؼ كالتسبب في عرقلة الحركة أك 

 .محاكلة الدخوؿ إلى مقدمة الرتل

 قف التاـ يمكن االلتفاؼ إلى اليمين في التقاطعات أثناء اإلشارة الحمراء بعد التو

 كالتأكد من سبلمة اإلجراء ما لم يكن هناؾ إشارة تمنع ذلك.

 التبلقي كالتجاكز:

  يجرل التبلقي على اليمين كالتجاكز من اليسار كعلى السائق في حالة التبلقي أف

 .يلتزـ الجهة اليمنى من الطريق بقدر اإلمكاف

 اءق بدكف خطر، على السائق قبل الشركع في التجاكز أف يتأكد من إمكانية إجر

كمن كجود متسع كاؼ لذلك، كمن كوف الطريق مكشوفان أمامه كخاليان من مركبات 

 .أخرل، كأف من يتبعه من السائقين لم يباشركا تجاكزان مماثبلن

  يحظر على السائق إجراء التجاكز في المرتفعات غير المكشوفة كالمنحنيات الحادة

رات المشاة كعندما تكوف هناؾ كالجسور المحدبة كمنعطفات الطرؽ كعند مم

 .إشارة أك خطوط ذات الداللة تمنع ذلك

  يحظر على سائقي المركبات المراد تجاكزها زيادة سرعة مركباتهم أثناء تجاكز

 .مركبة أخرل لهم كيتوجب عليهم تمكين اآلخرين من تحقيق هذا التجاكز

 ينوم التوجه إلى  يسمح بالتجاكز من يمين المركبة إذا أعطى سائقها اإلشارة أنه

 .اليسار

  يحظر على السائق أف يتجاكز مركبة تسير على خطوط حديدية أثناء نزكؿ

 .الصعودالركاب أك صعودهم كذلك من الجانب الذم يتم منه النزكؿ أك 
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  يجب على كل سائق مركبة عند التبلقي أف يقترب بقدر اإلمكاف من حافة مسار

المركبات المخصص التجاق حركة المركر بحيث يترؾ مسافة جانبية كافية إذا لم 

 للطريق،يتيسر له ترؾ هذق المسافة بسبب كجود عائق أك مستعملين آخرين 

ركر مستعملي الطريق كيجب عليه تهدئة سرعته أك التوقف عند الضركرة لحين م

 .القادمين من الجهة المقابلة التجاهه

 ( الطرؽ الجبلية كالطرؽ المائلة حيث االنحدار شديد)التبلقي فيجب على  كالتقابل

سائق المركبة في االتجاق النازؿ أف يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات 

لضركرة لذلك ليسمح المخصص التجاق حركة المركر كأف يتوقف تمامان إذا دعت ا

إال في الحاالت التي يكوف فيها مكاف  صعوبة،للمركبة الصاعدة أف تمر به بدكف 

لوقوؼ الطوارئ أقرب للمركبة الصاعدة فعليها االنتظار بالوقوؼ لحين مركر 

 .الهابطةالمركبة 

  التجاكز يكوف من اليسار دائمان في الطريق المقسم لمسارين كعلى قائد المركبة

 :راء عملية التجاكز مراعاة ما يأتيقبل إج

أال تكوف المركبة المتجاكزة قد شرعت في تجاكز مركبة أمامها أك أعطته  .1

 .إشارة تحذير بذلك

 .أال تكوف المركبة التي خلفه قد بدأت فعبلن في تجاكزق أيضان .1

أف يكوف الطريق أمامها خاليان من العوائق ككاضح الرؤية كأف يأخذ في  .1

 .لمركبة التي يقودها كالمركبة التي يتجاكزهااالعتبار سرعة ا

إعبلف رغبته في تجاكز المركبة التي أمامه بوضوح كفي الوقت المناسب  .1

 .مستعمبلن إشارات التنبيه الضوئية

 .أف يترؾ مسافة جانبية كافية بينه كبين المركبة التي يريد تجاكزها .5

المتجاكزة أف بمجرد إتماـ عملية التجاكز فإنه يجب على قائد المركبة  .1

يعود بالمركبة إلى يمين الطريق إال إذا أراد تخطي مركبة أخرل فإنه 

يبقى في مسارق إلى أف يتم له ذلك كبعدها يعود إلى يمين الطريق 

كيجوز التجاكز من اليمين إذا كاف الطريق مقسمان ألكثر من مسارين في 

متجاكزة رغبته اتجاق كاحد أك في الحالة التي يعلن فيها قائد المركبة ال

 .اليسارفي االنعطاؼ إلى 

 يحظر على السائق إجراء عملية التجاكز في الحاالت التالية: 

 .كافيةإذا كانت الرؤية في الطريق غير  .1

 .إذا كاف اتجاق المركر في االتجاق المقابل ال يسمح بهذا التجاكز بأماف .1
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عبور في التقاطعات كعلى خطوط السكة الحديدية كعلى الجسور كأماكن  .1

 .المشاة

 .في المنحنيات كالمرتفعات كالمنحدرات كالميادين كالطرؽ الزلقة .1

إذا كانت المركبة التي يراد تجاكزها تسير بسرعة أكبر من السيارة التي  .5

 .تريد إجراء التجاكز

 .في األماكن المحظور فيها طبقان لتعليمات المركر إجراء هذا التجاكز .1

ها قد بدأت بالفعل في تجاكز سيارة إذ كانت المركبة التي يراد تجاكز .7

 .أمامها

 .إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعبلن في تجاكزها .1

في مسارات المركر المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها كال يجوز  .9

 .السير على هذق الخطوط أك تخطيها

 رعة يجب على قائد المركبة التي يتم تجاكزها سواءن بسبب طبيعتها أك لوجود س

قصول لها أف يخفف من سرعتها إذا كانت هناؾ مجموعة من المركبات تقوـ 

 .بتجاكزها

   يجب على قائد المركبة المراد تجاكزها أال يزيد من سرعة سيارته كأف يلتزـ

 .أقصى اليمين كأف يعطي إشارة السماح لسائق المركبة التي تريد اجتيازق

 :االنعطاؼ كتبديل الطريق

  مركبة يريد أف يبدؿ الطريق التي يسلكها إلى طريق آخر أك على كل سائق

جانب الطريق أف يبين مقصدق بإشارة  كراج(يحاكؿ الخركج من بناء أك مرآب )

 .مرئيةضوئية 

   يجرل االلتفاؼ إلى اليمين من الطرؼ األيمن للطريق ما لم تكن هناؾ إشارات

ونة في مكاف آخر في محددة على الطريق ذات أسهم موجهة إلى اليمين أك مده

 .الطريق فيجب التقيد في هذق الحالة باالتجاق المحدد باألسهم

  في حالة االلتفاؼ إلى اليسار يجب على قائد المركبة السير في الطريق ذات

االتجاهين على يمين الخط المنصف للطريق كفي الطريق ذات االتجاق الواحد يجب 

كفي حالة كجود إشارات للمركر على أف يكوف سير المركبة على يسار خط السير 

 .بموجبهاالطريق يجب التقيد باالتجاق المحدد 

  ال يجوز االلتفاؼ إلى الخلف عندما تكوف اإلشارة حمراء أك عندما توجد إشارة

 .تمنع ذلك
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  يجب على السائق عند رغبته تبديل كجهة سيرق نحو اليمين أك اليسار إعطاء

مسافة معقولة قبل تغيير االتجاق كحتى تمامه  اإلشارة الضوئية البلزمة كذلك من

 .كعليه إطفاء اإلشارة بعد تغيير االتجاق

  عندما يرغب السائق إيقاؼ مركبته يجب أف ينبه بإشارة ضوئية من مسافة معقولة

 .كأف يستمر في إعطاء اإلشارة إلى أف تتوقف المركبة تمامان

 ق المحاذية لجهة سيرق إذا كاف على السائق أف يقترب بقدر اإلمكاف من حافة الطري

مقصدق ترؾ الطريق كسلوؾ طريق آخر، أما إذا كجدت عبلمات المركر على 

 .المحددالطريق تشير إلى االتجاق فعليه التقيد باالتجاق 

 :أفضلية المركر

 يجب على المنتفع عند بلوغه ملتقيات الطرؽ أك تقاطعها ما يأتي: 

أف يتقيد بإشارات السير الكهربائية في حالة كجودها كيعتمد لهذق الغاية  .1

 .للمركراللوف األحمر للتوقف كاللوف البرتقالي للتأهب كاللوف األخضر 

 .كجودقأف يتقيد بإشارة رجل المركر المكلف بتوجيه المركر في حالة  .1

 .الطرؽالتقيد بما توجبه إشارات  .1

 حد من ملتقى طريقين ليس ألحدهما أفضلية على عندما تقترب مركبتاف في آف كا

األخرل فعلى المركبة اآلتية من جهة اليسار أف تترؾ مجاؿ المركر للمركبة 

 .الثانية

  على السائقين الذين يقترباف من ملتقى أكثر من طريق ال توجد به إشارات ضوئية

إذا كاف كال رجل المركر إعطاء األفضلية للمركبة اآلتية من جهة اليمين إال 

 .الطريق التي يمر عليها أحدهما طريقان رئيسيه فاألفضلية له

  على السائقين الذين يقتربوف من تقاطع أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة

 .دائرية )الدكار( إعطاء األفضلية للمركبات التي تسير حوؿ الدائرة

  غيرقلسائق المركبة المتقدمة أفضلية المركر على. 

  المركبة المتقدمة مراقبة حركة المركر من حيث تأثرها بأم تغيير في على سائق

المسافة أك االتجاق عند تخفيف سرعته أك تبديل اتجاهه كعليه أال يقف أك يبدؿ 

 .اتجاق مركبته فجأة كعلى نحو يتسبب منه كقوع حادث ما

  عندما يرغب قائد مركبة الدكراف إلى الخلف في تقاطع ال يوجد به إشارات

ئية أك أم إشارة تمنع ذلك فيجب إعطاء األفضلية للمركبات القادمة من ضو

 .االتجاهات األخرل
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  يجب على السائق الذم يسير خلف مركبة أخرل أك يتأهب لتجاكزها أف يسيطر

على مركبته كأف يترؾ مسافة كافية بشكل يمنع كقوع أم حادث عند ظهور 

ا بسبب خطر طارئ أك كفقان منعطف مفاجئ أماـ المركبة المتقدمة أك كقوفه

 .إلشارة رسمية

  يتساكل حق األفضلية في المركر للسائقين الذين يسيراف متحاذيين بشكٍل متوازم

كعلى من يرغب تغيير اتجاهه أف يعطي حق األفضلية في المركر للمركبة التي 

 .تسير في اتجاق مستقيم

 لسائق التأكد من عند الدخوؿ من طريق فرعي إلى الطريق الرئيس ينبغي على ا

خلو الطريق كإعطاء أفضلية المركر للمركبات التي تسير على الطريق الرئيس، 

 .كعلى هذق المركبات أف تعطي الفرصة للمركبات القادمة من الطريق الفرعي

  تكوف أفضلية المركر للمركبات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة

 .لهاكعلى المركبات األخرل فتح المجاؿ 

  يمكن للسائق أف يسير على الجانب األيسر من الطريق إذا كاف الجانب األيمن غير

 .غيرهاسالك أك مغلق بسبب أعماؿ إنشائية أك 

  عند إغبلؽ جزء من طريق ذم اتجاهين ينبغي على السائق أف يتقيد بإشارات رجاؿ

قدـ الحق المركر أك غيرهم من رجاؿ قول األمن أك من عماؿ الطرؽ كللسائق المت

 .في المركر قبل غيرق بعد تلقي اإلشارة

  إذا التقى سائقاف في طريق تم إغبلؽ جزء منه فيجب على كل منهما تخفيف سرعته

كأف يقفاف إذا اقتضى األمر تجنبان لوقوع أم حادث كتبقى أفضلية المركر لمن 

 .اليمينكانت طريقه مفتوحان إلى 

  مستقيم أفضلية المركر على السائق الذم لسائق المركبة التي تسير في اتجاق

 .يرغب في تغيير مسارق

  يحظر الوقوؼ على أقساـ الطريق التي تشغلها خطوط حديدية كما يحظر ترؾ

 .المركباتالمركبات عليها أك استعمالها كخطوط لتسيير 

  عند توقف المركر أك تباطئه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم

النور األخضر أك كجود أم إشارة أك عبلمة أخرل تسمح له بالمركر  األكلوية أك

 .إليهعدـ دخوله التقاطع إذا كاف سيتوقف فيه عند الوصوؿ 

  يجب على كل سائق مركبة أف يتوخى الدقة كالحذر التاـ عند اقترابه من تقاطع

 الطرؽ طبقان للظركؼ المحيطة كأف يسوؽ مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن

 .معها من إيقافها ليسمح بمركر المركبات التي لها أكلوية المركر
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  في التقاطعات حيث المركر غير منظم بواسطة رجل المركر أك بواسطة اإلشارات

 :تكوف أكلوية المركر كالتالي

 .التقاطعالمركبات التي دخلت فعبلن  .1

 للمركبات القادمة من طريق رئيسي في حالة تقاطعها مع طريق فرعي أك .1

 .طريق ترابي أك طريق خاص بملكية مجاكرة

للمركبات القادمة من اليمين أيان كاف نوعها بالنسبة ألية مركبة أخرل  .1

 .األهميةكذلك عند تقاطع طرؽ متساكية 

 :حدكد السرعة

  على السائق أال يتعدل السرعة القصول المحددة كيستثنى من ذلك مركبات

الطوارئ في حالة قيامها بمهمة تستدعي التدخل السريع شريطة المحافظة على 

 .العامةالسبلمة 

 عند كجود حد أدنى للسرعة فيجب التقيد به كعدـ السير بسرعة أقل من ذلك. 

 لتي يجب التقيد بها فبل يجوز ألم إذا لم توجد إشارة تحدد السرعة القصول ا

 :يأتيمركبة أف تسير بسرعة تزيد عما 

 .الكبيرةكيلو متر داخل حدكد المدف للمركبات ( 52) .1

 .كيلو متر داخل حدكد المدف للمركبات الصغيرة( 12) .1

 .كيلو متر خارج حدكد المدف للمركبات الكبيرة( 122) .1

 .الصغيرةكيلو متر خارج حدكد المدف للمركبات  (112) .1

  يجب تخفيض السرعة عن الحد األقصى المسموح به ليبل  أك عند كجود ضباب أك

 .هطوؿ أمطار أك هبوب عواصف رملية

 :الوقوؼ أك التوقف

  التاليةيحظر الوقوؼ في األماكن: 

كالشوارع العامة المدهونة  الوقوؼ( )ممنوعالمواضع المشار إليها بإشارة  .1

 .أرصفتها باللوف األصفر

 .المركرالشوارع العامة في األكقات التي تحددها إدارة  .1

 .طرؽعند أم منعطف أك على قمة طريق أك في ملتقى  .1

)الكراجات(  المرائبعلى الجسور كممرات المشاة كمداخل كمخارج  .1

كحظائر المركبات كالحدائق العامة كالمدارس كالمساجد كالمباني العامة 

 .كالمخيمات كالساحات
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 .المشاةمعدة لسير على األرصفة ال .5

 .المركباتاألماكن المخصصة لفئة معينة من  .1

 .في عكس اتجاق السير أك بعرض الطريق أك في منتصفه .7

 .( متر من إشارة ضوئية أك منعطف15على بعد أك أقل من ) .1

 .( متر من جسر أك نفق12على بعد أقل ) .9

 .( أمتار من صنابير اإلطفاء7على بعد أقل من ) .12

 .متر كنصف من ممر طبلب المدارس (5/1)على بعد أقل  .11

على جوانب الطرؽ العامة خارج المدف إذا كانت تشكل خطر على السبلمة  .11

 .العامة

  أك )ممنوع الوقوؼ( هي  الوقوؼ( )مسموحأجزاء الطرؽ العامة المعينة بإشارات

األجزاء التي تبدأ عند إشارة السماح أك المنع كتنتهي بأكؿ منعطف بعد اإلشارة 

اإلشارة كالتي تليها أك المساحة المدهونة أرصفتها باللوف  ما بينسافة أك هي الم

 .األصفر

  في األماكن المسموح بالوقوؼ فيها يكوف كقوؼ المركبات إما على حدكد الطريق

أك على جنب الرصيف بشكل موازم له ما لم تكن هناؾ إشارة تدؿ على الوقوؼ 

 .آخربشكل 

  إشارة ضوئية في شارع عاـ إتباع ما يلييجب على السائقين عند كصولهم إلى: 

عدـ تجاكز خط الوقوؼ المدهوف بالقرب من اإلشارات عندما يكوف النور  .1

أصفر أك أحمر ماعدا حالة االلتفاؼ إلى اليمين في األماكن التي يسمح فيها 

 .بذلك

عندما يكوف النور أحمر كال يوجد خط كقوؼ للمركبات على السائقين  .1

 .كنهم من رؤية اإلشارة كالنور األحمرالوقوؼ في مكاف يم

البدء بالتحرؾ في كقت معقوؿ عند تحوؿ اإلشارة الضوئية إلى النور  .1

 .األخضر

 :اإلشارة كاإلنارة

  ( في كأنوار التبلقييجب على السائق إضاءة مصابيح السيارة )أنوار القيادة

 :الحاالت اآلتية

 .بإنارة عامة إذا كاف يسير ليبلن على طريق مجهزة أك غير مجهزة .1
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إذا كاف يسير نهاران عند كجود ضباب كثيف أك عواصف رملية تحجب  .1

الرؤية كعلى السائق استعماؿ أنوار التبلقي بدؿ من أنوار القيادة في 

 .األحواؿ التي تستلزـ ذلك لتبلفي التأثير على أنظار السائقين اآلخرين

  يمنع استعماؿ األنوار العالية في داخل المدف مطلقا، كفي الطرؽ خارج المدف في

ال حالة مواجهة المركبات المقابلة كفي حالة السير خلف مركبة أخرل بمسافة 

 .( متران52عن ) تقل

 يمنع استعماؿ المصباح الكاشف إال بإذف من إدارة المركر للغرض المصرح به. 

 ك أجهزة عاكسة حمراء من منتصف المركبة كحتى مقدمتها ال يجوز استعماؿ أنوار أ

أك أنوار بيضاء من منتصف المركبة كحتى مؤخرتها إال إلضاءة موضع لوحة 

 .المركبة

  على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أك في

أحمر في  النهار عند كجود ضباب أك عواصف رملية أك مطر غزير أف يترؾ نوران

 .المؤخرة كذلك من الجهة المعاكسة للرصيف أك لجانب الطريق

  يجب على سائقي المركبات المزكدة بأنوار خاصة للضباب استخدامها فقط في حالة

 .كجود الضباب أك سقوط الثلج أك أمطار غزيرة

 يجب على سائقي المركبات عدـ استعماؿ أنوار القيادة في الحاالت التالية: 

بل مع مركبة أخرل فيجب إطفاء هذق األنوار على مسافة كافية عند التقا .1

 .تسمح لسائق هذق المركبة بمتابعة سيرق بسهوله كبدكف خطر

 .عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرل بمسافة قصيرة .1

في جميع األحواؿ التي يجب فيها عدـ إبهار بقية مستعملي الطريق أك  .1

 .الحديدم الموازم للطريق مستخدمي أحد الممرات المائية أك الخط

 يجب على سائقي المركبات إضاءة أنوار التبلقي في الحاالت التالية: 

 .العريضةعلى الطرؽ الرئيسية  .1

في الحاالت الممنوع فيها استعماؿ أنوار الطريق كتكوف أنوار الموضع غير  .1

 .كافية للسماح له بأف يرل بوضوح كعلى مسافة كافية

غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق عندما تكوف أنوار الموضع  .1

 .لرؤية المركبة على مسافة كافية

في حالة تعذر الرؤية أك كجود ضباب كالمركبة غير مجهزة بأنوار  .1

 .خاصة للضباب
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 قواعد أخرل:

  يحظر على السائقين إتباع مركبات الطوارئ كالسير خلفها كهي سائرة ألداء مهمتها

بينه كبين أية مركبة من مركبات الطوارئ مسافة ال كيجب على السائق أف يترؾ 

 .( متران52تقل عن )

  يجب على السائقين أف يفسحوا الطريق لمركبات الطوارئ أثناء قيامها بخدمة

 .الخدمةطارئة كعدـ تجاكزها أثناء أداء هذق 

  على مستخدمي الطريق إفساح المركر للمواكب الرسمية بمجرد اإلعبلف عن اقترابها

 .الضوئيةة أجهزة التنبيه الصوتية أك بواسط

  على كل سائق عند سماعه أبواؽ مركبات الطوارئ أك أجراسها أف يقف على الجانب

األيمن من الطريق عند اقترابها إلفساح المجاؿ الكافي لها كعلى السائقين أال 

 .يغادركا أمكنة كقوفهم إال بعد مركرها أك كفقان ألكامر رجاؿ المركر

  مركبات الطوارئ كالمواكب الرسمية ككاف السائق في ملتقى أك تقاطع عند سماع

الطرؽ كجب عليه أف يبادر على الفور إلى إخبلء مكانه لتأخذ تلك المركبات 

 .طريقها دكف أدنى إعاقة

  يجب على السائقين في حالة كجود ممر خاص للمشاة محدد بعبلمات على سطح

ركر ينظم عملية عبور المشاة مراعاة الطريق كال يوجد إشارة ضوئية أك رجل م

في  بدأكااالقتراب من الممر بسرعة معتدلة جدان لكي ال يتعرض المشاة الذين 

عبور الممر للخطر كعند الضركرة يجب على السائقين التوقف تمامان ليفسحوا 

 .الطريقللمشاة 

 على يجب على السائقين إال يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيركف على األرصفة ك

 .جوانب الطريق ككذلك الذين يسيركف في نهر الطريق

  يجب على السائقين في حالة كجود ممر خاص للمشاة محدد بعبلمات على سطح

الطريق كال ينظم المركر عند الممر بواسطة إشارات ضوئية أك رجل مركر 

كعندما يكوف الطريق مغلقان أمامهم ػ أف يتوقفوا قبل ممر المشاة ػ أما عندما 

في عبور  بدأكاكوف الطريق مفتوحان أمامهم فعليهم عدـ عرقلة المشاة الذين ي

 .الممر

  يجب على السائقين الذين يغيركف اتجاق مركباتهم بالدخوؿ في طريق آخر يوجد

عند مدخله ممر للمشاة أف يسيركا ببطء لفسح المجاؿ للمشاة الذين شرعوا في 

 .عبورهمدخوؿ الممر كعند الضركرة التوقف حتى يتم 



 
 

               112 
 
 

  يجب على السائقين الذين يرغبوف في تخطى إحدل مركبات النقل المخصصة لنقل

الركاب على الجانب المخصص التجاق المركر كعند المكاف المحدد لتوقف هذق 

المركبات أف يبطؤا من سرعتهم كالتوقف تمامان إذا لزـ األمر ليفسحوا المجاؿ 

 .الركابلصعود كنزكؿ 

 كتحدد  للتنزيل.لنقل المدرسي عند توقفها للتحميل أك يحظر تجاكز حافبلت ا

 .لذلكالبلئحة الشركط البلزمة 

  على سائقي المركبات التوقف التاـ عندما تكوف الحافبلت المخصصة لنقل الطبلب

 .نزكلهمفي حالة صعودهم أك 

  يجب على قائدم المركبات كركابها استخداـ أحزمة األماف، كالمقاعد المخصصة

 .الطرؽأثناء السير على لؤلطفاؿ، 

  يمنع منعان باتان إركاب األطفاؿ الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقعد

 .األمامي للسيارة إال في حالة عدـ كجود مقعد خلفي بالسيارة

  على قائدم المركبات التنبيه على الركاب الذين يقلونهم داخل سياراتهم بضركرة

 .ربط حزاـ األماف

 ما يليـ ربط حزاـ األماف يستثنى من إلزا: 

األشخاص ذكم األحجاـ غير المتوافقة كاستخداـ حزاـ األماف ككذلك  .1

 .المشمولين بنظاـ حماية كفقان لوسائل تثبيت أخرل

األشخاص الذين يوجد لديهم عائق صحي يمنعهم من ربط حزاـ األماف على  .1

 .أف يتم إثبات ذلك بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة االختصاص
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 (:5/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 15 عصف ذهني جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

فقرات ك "مواد "نظاـ المركرما تم عرضه في هذق الجلسة من بعد اطبلعك على 

، كبالتشاكر مع مجموعتك آمل أف تتوقعي متى يجب عليك التنازؿ "البلئحة التنفيذية له"

 عن حق أكلوية السير؟
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 الوحدة الخامسة ػ الجلسة )الثانية(

 عنواف الجلسة:

 المخالفات المركريةالجزاءات ك. 

 دقيقة. 15 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 أف تكوف الُمشاركة قادرة على:

  المركرية.كالمخالفات محتول الئحة الجزاءات معرفة 

 الجلسة: موضوع

  المركرية.كالمخالفات الئحة الجزاءات 

 األساليب التدريبية:

 .حلقة نقاشمحاضرة ػ 

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (5/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (5/1/1النشاط ) 1

 15 المجموع 1
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 (:5/1/1المادة العلمية )

 الئحة الجزاءات كالمخالفات المركرية

 

 

 

 

 

 لمراعاة التحديث تم استيراد البيانات من الموقع الرسمي لئلدارة العامة للمركر

 هػ12/5/1119بتاريخ 

 (1)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ922كال تزيد عن ) ( رياؿ522الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

 قيادة المركبة قبل الحصوؿ على رخصة قيادة. .1

 سير المركبة بدكف لوحة خلفية )مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. .1

 قيادة المركبة باالتجاق المعاكس لحركة السير. .1

 المراكغة بسرعة بين المركبات على الطريق العامة. .1

 ة.تجاكز السرعة المحددة بأكثر من خمسة كعشرين كيلو متر في الساع .5

 التجاكز في المناطق التي يمنع فيها التجاكز مثل المنعطفات كالمرتفعات. .1

 عدـ تغطية كتربيط الحمولة المنقولة. .7

 عدـ الوقوؼ تمامان عند إشارة )قف(. .1

حالة  في أفضلية(عدـ إعطاء أفضلية بالوقوؼ كقوفان تامان عند إشارة )أمامك  .9

 مركر مركبات على الطريق المعطى له األفضلية.

ـ إعطاء األفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصوؿ إلى تقاطع عد .12

 متساكم األفضليات في آف كاحد كعندما ال يكوف هناؾ إشارات ألكلوية.

عدـ إعطاء األفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيس في حالة عدـ كجود  .11

 إشارة أفضلية.
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تنظيمه للحركة كعدـ إعطاء عدـ التقيد بإشارات رجل األمن اليدكية عند  .11

 إشارته األكلوية على إشارات الضوئية.

عدـ إعطاء األفضلية للسيارات التي بداخل الدكار من فبل السيارات التي  .11

 أك رجل أمن يواجه السير. خارجه في حالة عدـ كجود إشارات ضوئية

في قيادة مركبة بدكف توافر التجهيزات البلزمة مثل المكابح كاألنوار أك ما  .11

حكمها مما يعرض السبلمة العامة للخطر )مع حجز المركبة حتى إزالة 

 المخالفة(.

عدـ استخداـ األنوار البلزمة عند السير ليبلن أك في األحواؿ الجوية التي  .15

 تكوف فيها الرؤية غير كاضحة.

 قيادة المركبة داخل األنفاؽ بدكف إضاءة أنوارها. .11

 (1)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ522كال تزيد عن ) ( رياؿ122لها غرامة مالية ال تقل عن ) الجزاء المقرر

إجراء أم تعديل أك إضافة على هيكل أك جسم المركبة بدكف اتخاذ اإلجراءات  .1

 النظامية )مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(.

تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرؽ العامة )مع حجز المركبة حتى  .1

 (.إزالة المخالفة

تجاكز السرعة المحددة بمقدار ال يزيد على خمسة كعشرين كيلومتران في  .1

 الساعة.

 عدـ التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرؽ. .1

 استعماؿ المركبة لغير الغرض الذم رخصت من أجله. .5

 نقل الركاب في األماكن غير المخصصة لهم في المركبة. .1

 الطريق. عدـ االلتزاـ بحدكد المسارات المحددة على .7

 ترؾ أجساـ أك أشياء على الطرؽ العامة مما يعرض السبلمة العامة للخطر. .1

 عدـ إعطاء أفضلية المركر لسيارات المواكب الرسمية أك الطوارئ. .9

 القيادة برخصة قيادة مدة صبلحيتها منتهية. .12

 (1)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ122تزيد عن )كال  ( رياؿ152الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

 عدـ توافر المتطلبات النظامية للمقطورة .1
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 عدـ تقديم المركبة للفحص الفني الدكرم .1

 مخالفة قواعد استعماؿ أنوار التبلقي .1

عدـ اتخاذ االحتياطات البلزمة عند إيقاؼ المركبة في حاالت الطوارئ على الطرؽ  .1

 العامة 

 كضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق .5

 حمل رخصة القيادة أك رخصة السير أثناء القيادةعدـ  .1

 ترؾ المركبة في طريق منحدر مع عدـ اتخاذ االحتياطات البلزمة .7

 مخالفة تنظيمات السير على الطرؽ .1

 عدـ ربط حزاـ األماف .9

 عدـ استخداـ مقاعد األماف المخصصة لؤلطفاؿ .12

 عدـ مراعاة قواعد األفضلية .11

 القيادةاستخداـ الهاتف المحموؿ باليد أثناء  .11

 إساءة استعماؿ منبه المركبة .11

 القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك .11

 عدـ قياـ أصحاب الحيوانات بإبعادها عن الطرؽ .15

 (1)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ152كال تزيد عن ) ( رياؿ122الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

 المخصصة لها من غير ضركرة.ترؾ المركبات على الطرؽ العامة في األماكن غير  .1

 رمي أية أجساـ خارج المركبات أثناء سيرها. .1

 سير المركبة بدكف لوحة أمامية. .1

 النزكؿ أك الركوب أثناء سير المركبات. .1

 عبور المشاة للطرؽ من غير األماكن المخصصة لهم. .5

 عدـ تقيد المشاة باإلشارات الخاصة بهم. .1

 التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة. .7

 كقوؼ المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوؼ. .1

الوقوؼ في أماكن كقوؼ ذكم االحتياجات الخاصة من غير هذق الفئة المسموح  .9

 لها.

 االنشغاؿ بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. .12

 عدـ كجود كثيقة تأمين. .11
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 (5)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ1222تزيد عن )كال  ( رياؿ1222الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

 الوقوؼ على خطوط السكة الحديدية. .1

 نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير. .1

 رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أك المركبة للمصرح لهم االطبلع عليها. .1

 عدـ المحافظة على لوحات المركبة. .1

 عدـ إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة. .5

 إجراءات تعديل مجاؿ استعماؿ المركبة.عدـ إنهاء  .1

 عدـ إخراج المركبة المعدة للتصدير خبلؿ المدة المحددة. .7

 عدـ ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة اآللية. .1

 (1)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ1222كال تزيد عن ) ( رياؿ1222الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

 )مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(.سير المركبة بدكف لوحات  .1

 استخداـ لوحة غير عائدة للمركبة )مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. .1

 استخداـ لوحات غير نظامية )مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(. .1

تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية كمركبات الطوارئ  .1

 ى إزالة المخالفة(.)مع حجز المركبة حت

 تجاكز إشارة المركر الضوئية أثناء الضوء األحمر. .5

 تجاكز حافبلت النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أك للتنزيل. .1

تسيير مركبات األشغاؿ العامة على الطرؽ قبل اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتبلفي  .7

المركبة )مع أضرارها بما في ذلك عدـ كضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة 

 حجز المركبة حتى إزالة المخالفة(.

 العبث بعبلمات الطريق أك العاكسات أك الشاخصات المنظمة لحركة السير. .1

عدـ الوقوؼ عند نقاط التفتيش أك الدكريات األمنية عند كجود توجيه أك عبلمة  .9

 توجب الوقوؼ.

ت تتنافى مع استخداـ أجهزة غير مصرح بها في المركبة أك كضع شعارات أك ملصقا .12

 اآلداب العامة.
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 (7)فئة المخالفات رقم 

 ( رياؿ12.222كال تزيد عن ) ( رياؿ5222الجزاء المقرر لها غرامة مالية ال تقل عن )

طمس أك محاكلة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة )مع حجز المركبة  .1

 حتى إزالة المخالفة(.

عقاقير طبية محذر عن القيادة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أك مخدر أك  .1

 تحت تأثيرها.

 القياـ بأعماؿ على الطرؽ قبل التنسيق مع اإلدارة المختصة. .1

 

 

 ملحق على جدكؿ المخالفات

 عقوبتها مسمى المخالفة

عدـ كقوؼ السائق بمكاف 

الحادث كعدـ اإلببلغ عنه 

كعدـ تقديم المساعدة 

 البلزمة لمصابي الحادث

عشرة آالؼ رياؿ، أك سجن ال يزيد عن  غرامة مالية ال تزيد عن

 ثبلثة أشهر، أك بهما معان.

 مخالفة التفحيط

حجز المركبة خمسة عشر يومان كغرامة مالية، قدرها  المرة األكلى:

 رياؿ، كيحاؿ للمحكمة للنظر في سجنه. 12.222

 12.222 حجز المركبة لمدة شهر كغرامة مالية قدرها، المرة الثانية:

 رياؿ كيحاؿ للمحكمة للنظر في سجنه.

رياؿ، كيحاؿ  12.222غرامة مالية قدرها  المرة الثالثة:

قيمة المثل  للنظر في مصادرة المركبة أك تغريمه بدفع للمحكمة

 للمركبة المستأجرة أك المسركقة كسجنه.
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 (:5/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ النشاطنوع 

 15 حلقة نقاش جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

تم تكليفك ضمن لجنة لتحديث استراتيجيات السبلمة المركرية في المملكة؛ هل 

أحد المحاكر التي ستتبنينها؟ آمل  "المخالفات المركريةك "الئحة الجزاءاتسيكوف تعديل 

من كل مشرفة أف تناقش ذلك مع مجموعتها، على أف يتم في نهاية النقاش طرح مقترح 

 كاحد فقط لهذا التعديل )إف كجد(.
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 الوحدة الخامسة ػ الجلسة )الثالثة(

 عنواف الجلسة:

 حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 تكوف الُمشاركة قادرة على: أف

 حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين.ب االلماـ 

 موضوعات الجلسة:

 حقوؽ مستخدمي الطريق. .1

 حقوؽ مركبات الطوارئ. .1

 حقوؽ عماؿ الصيانة على الطرؽ. .1

  األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 15 (5/1/1المادة العلمية ) 1

 15 (5/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:5/1/1المادة العلمية )

 حقوؽ مستخدمي الطريق اآلخرين

  

 

 

 

 

 

 

 الطوارئ: مركبات

الطوارئ )إسعاؼ،  مركباتعلى سائق المركبة إفساح الطريق بشكل فورم ألم من 

أمن، كغيرها( عندما تعلن عن قدكمها باستخداـ كسائل التنبيه الضوئية دكريات إطفاء، 

 كالصوتية، كعليه أال يتبعها ألف هذا اإلجراء يعرض كل الطرفين للخطر.

 المشاة:

لى السائق احتراـ حق المشاة في استخداـ الطريق حق مشاع لكافة مستخدميه، كع

الطريق، كالتوقف عند أماكن عبور المشاة، كتخفيف السرعة في األماكن التي يكثر فيها 

 المشاة.

 سائقي الدراجات الهوائية:

يجب على سائق  ؛سائقي الدراجات الهوائية من مستخدمي الطريق كلهم حقوؽ

المسارات المخصصة لهم، كعدـ االقتراب  المركبة مراعاتها كأفضلية العبور، كاحتراـ

 بالمركبة منهم.

 ذكك االحتياجات الخاصة:

على سائق المركبة مراعاة هذق الفئة كالتحلي بالصبر خبلؿ تعامله مع أحدهم، ألف 

قدرتهم على عبور الطريق أقل من اآلخرين، كهذق الفئة ال تقتصر على ذكم اإلعاقات 



 
 

                  113 
 
 

ياجات الخاصة، كما يجب على السائق عدـ إيقاؼ الحركية بل تشمل كافة ذكم االحت

 مركبته في المواقف المخصصة لهم.

 طبلب المدارس:

كهذق الفئة هي من ضمن فئة المشاة إال أف لهم خصوصية تتعلق بالعمر كاإلدراؾ، 

لذا فإنه يتوجب على سائق المركبة تخفيف السرعة عند مركرق بجوار أم مدرسة، كعليه 

 نقل المدرسي عند توقفها لنزكؿ أك صعود الطلبة.عدـ تجاكز حافلة ال

 عماؿ الصيانة على الطرؽ:

قد تتطلب أعماؿ الصيانة إغبلؽ جزء من الطريق، كتطويقه بحواجز تحذيرية، 

كهذق الحواجز تستخدـ لتنبيه سائقي المركبات لكنها غير متينة بما يكفي لحماية عماؿ 

لذا فإنه على السائق تخفيف سرعة  الصيانة في حاؿ ارتطمت إحدل المركبات بها،

 المركبة أثناء مركرق في مناطق أعماؿ الصيانة كالسياقة بحذر.
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 (:5/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 15 عصف ذهني جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

بالتشارؾ مع باستخداـ اسلوب العصف الذهني؛ آمل من كل مشرفة مجموعة 

مجموعتها أف تقوـ بإعداد قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تترتب على عدـ إفساح 

 الطريق بشكل فورم ألّم من مركبات الطوارئ.
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 دةــالىح
 السادست
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 لوحدة )السادسة(االيوـ الثاني ػ 

 عنواف الوحدة:

 السبلمة المركرية. 

 الوحدة: هدؼ

 على:أف تكوف المتدربة قادرة 

 دكر كل عنصر من عناصر السبلمة المركرية في تحسين مستول السبلمة  ادراؾ

 المركرية.

 موضوعات الوحدة:

 السبلمة المركرية. .1

 .حوار مفتوح حوؿ البرنامج التدريبي .1
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 ػ الجلسة )األكلى( السادسةالوحدة 

 عنواف الجلسة:

 السبلمة المركرية. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 الجلسة: هدؼ

 تكوف الُمشاركة قادرة على:أف 

  مصفوفة السبلمة المركرية.فهم العبلقات في 

 موضوعات الجلسة:

 مفهوـ السبلمة المركرية. .1

 عناصر السبلمة المركرية. .1

 مصفوفة السبلمة المركرية. .1

 األساليب التدريبية:

 محاضرة ػ عصف ذهني.

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1المادة العلمية ) 1

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1
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 (:1/1/1المادة العلمية )

 لمركريةالسبلمة ا

 

 

 المفهوـ:

كاإلجراءات الوقائية للحد من أك مجموعة من الخطط كالبرامج كاللوائح المركرية 

منع كقوع الحوادث المركرية لضماف سبلمة اإلنساف كممتلكاته كللحفاظ على أمن الببلد 

 كمقوماته البشرية كاالقتصادية.

 عناصر السبلمة المركرية:

 العنصر البشرم. .1

 المركبة. .1

 الطريق. .1

 

 

 مصفوفة السبلمة المركرية:

 المركبة العنصر البشرم 

 الطريق

كالظركؼ المحيطة 

 به

 

 قبل الحادث

 
1 4 7 

 

 أثناء الحادث

 
2 5 8 

 

 بعد الحادث

 
3 6 9 
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تمثل األرقاـ الواردة في المصفوفة أعبلق العبلقة بين عناصر السبلمة المركرية 

)العنصر البشرم كالمركبة كالطريق( كمراحل الحادث المركرم )مرحلة ما قبل الحادث 

كمرحلة ما بعد الحادث( كالتي ينتج عنها تسع محاكر يمكن من كمرحلة أثناء الحادث 

 خبللها تبني بعض االستراتيجيات كالبرامج كاألنشطة لرفع مستول السبلمة المركرية.

كعليه فإف كل خلية في هذق المصفوفة تحتوم على بعض المواصفات كالمعايير 

سبلمة المركرية كذلك التي من شأنها أف تسهم في تحقيق مستويات عالية في مجاؿ ال

بالتقليل من احتمالية كقوع الحادث كتقليل خطورته عند كقوعه، ككذلك التقليل من آثار 

الحادث بعد كقوعه . كيمكن االنطبلؽ من أم من الخبليا في  المصفوفة أعبلق لبناء برامج 

 كخطط مستقبلية للسبلمة المركرية.

خليػة مػن خبليػا مصػفوفة السػبلمة      كفيما يلي أمثلة لبعض ما يمكن أف تحتويػه كػل   

 المركرية:

 تحسين إجراءات الحصوؿكالعنصر البشرم قبل الحادث: برامج التوعية المركرية،  .1

 . على رخصة السياقة كتدريب السائق

(، باإلضافة الستخداـ 1العنصر البشرم أثناء الحادث: كل ما كرد في الخلية رقم ) .1

 حزاـ األماف.

تأهيل السائقين (، مع 1العنصر البشرم بعد الحادث: كل ما كرد في الخلية رقم ) .1

مهارات العاملين في مجاؿ الخدمات تطوير في مجاؿ اإلسعافات األكلية، ك

 .داخل المركبات كتخليص المحتجزين اإلنقاذمجاؿ خدمات اإلطفاء ك، كاإلسعافية

 كصيانة اإلطارات. ،ص المكابحفحكالمركبة قبل الحادث: الفحص الدكرم للمركبة،  .1

 مساند الرأس.كالوسائد الهوائية، كالمركبة أثناء الحادث: أحزمة األماف،  .5

المركبة بعد الحادث: تقوية خزاف الوقود كخطوط الوقود لتظل محافظة على  .1

تعاؿ في عدـ كجود مواد قابلة لبلشكتماسكها تحت ظركؼ إجهاد الصدمات، 

 كتوفر حقيبة إسعافات أكلية مناسبة.، التصميم الداخلي للمركبة

كضوح كتحسين اإلضاءة الجانبية للطريق، كالطريق قبل الحادث: صيانة الطريق،  .7

 العبلمات األرضية لمسارات الطريق كالخطوط الجانبية للطريق. 

المناسبة لبلمتصاص الصدمات كمنع  الطريق أثناء الحادث: الحواجز الجانبية .1

 القابلة للكسر. كاإلنارةأعمدة لوحات المركر ك، ريقالمركبة من الخركج عن الط

الطريق بعد الحادث: مسارات كاسعة كمرصوفة لخدمات الطوارئ، إصبلح أدكات  .9

 التحكم المركرم كإعادة تركيبها على الطريق المتضررة من الحادث.
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 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 عصف ذهني جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة

 

 

 

 

 

 

مصفوفة السبلمة المركرية، أرجو من مشرفة كل مفهوـ من خبلؿ اطبلعك على 

الخانات الفارغة في الجدكؿ أدناق، من مجموعة بالتشارؾ مع مجموعتها أف تقوـ بتعبئة 

خبلؿ كتابة مقترح كاحد فقط من شأنه أف يسهم في رفع معدالت السبلمة المركرية كذلك 

 في كل خلية )محور( من خبليا مصفوفة السبلمة المركرية.

 

 المركبة العنصر البشرم 

 الطريق

كالظركؼ المحيطة 

 به

 

 قبل الحادث

 

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

 

 أثناء الحادث

 

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

 

 بعد الحادث

 

.................... .................... .................... 
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 الوحدة السادسة ػ الجلسة )الثانية(

 عنواف الجلسة:

 حوؿ البرنامج التدريبي مفتوح حوار. 

 دقيقة. 12 زمن الجلسة:

 هدؼ الجلسة:

 .حوؿ موضوعات البرنامج التدريبياالجابة عن استفسارات كمناقشات المشاركات 

 الجلسة: موضوع

 .حوار مفتوح

 األساليب التدريبية:

 .نقاش مفتوح

 الوسائل كالتقنيات:

 (A4أكراؽ ) ػسبورة كرقية )فليب شارت(  ػ جهاز عرض )بركجيكتور( ػ حاسب آلي

 أقبلـ كتابة. ػ

 

 الزمن )ؽ( اإلجراءات التدريبية ـ

 12 (1/1/1النشاط ) 1

 12 المجموع 1

 

 

  



 
 

               122 
 
 

 (:1/1/1النشاط )

 متطلبات النشاط الزمن أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 نقاش مفتوح جماعي
أكراؽ + أقبلـ 

 كتابة
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 االختبار
 البعدي
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 ختبار البعدماال

 عنواف الجلسة:

 .اختبار بعدم 

 دقيقة. 12 زمن االختبار:

 تعليمات االختبار:

 على األسئلة الواردة في االختبار، كذلك من خبلؿ: أجيبي .1

 ( السؤاؿ األكؿ: كضع عبلمة( أماـ العبارة الصحيحة كعبلمة ) أماـ )

 العبارة الخاطئة.

 .السؤاؿ الثاني: اختيار اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة على رقم الفقرة 

نسبة إلى  الدرجة المستحقة في هذا االختبار هي مجموع عدد اإلجابات الصحيحة .1

عدد األسئلة الكلية، علمان بأف احتساب الدرجات سيكوف بواقع درجة كاحدة لكل 

 إجابة صحيحة.

 النشاط:

 متطلبات النشاط الزمن )ؽ( أسلوب التنفيذ نوع النشاط

 12 اختبار تحريرم فردم
نموذج االختبار البعدم 

 + أقبلـ كتابة
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قـائـوت 
 ادلراجع
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 قائمة المراجع

 أكالن / المراجع العربية:

 الكتب كالدراسات العلمية:

المؤتمر  "الطريق كعبلقته بالمخالفات المركرية"هػ( 1115األحمدم كآخركف ) .1

الوطني الثاني للسػبلمة المركريػة )المخالفػات المركريػة: األسػباب، اآلثػار       

 ، الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوـ كالتقنية.1كالحلوؿ( ج

دليل المخاطر الطبيعية التي تػؤثر علػى   هػ( 1119، ابراهيم كآخركف )األحيدب .1

 ، الرياض: كزارة النقل.الطرؽ في المملكة العربية السعودية

 ، الرياض: كلية الملك فهد األمنية.المركرهػ( 1119البشر، فهد كآخركف ) .1

أثر التخطيط العمراني في الحد من الحػوادث  هػ(. "1111الخضير، عبد العزيز ) .1

ندكة حػوادث المػركر، الريػاض: جامعػة نػايف العربيػة للعلػوـ         لمركرية"ا

 األمنية، مركز الدراسات كالبحوث.

، جػدة: السػركات للطباعػة    السبلمة المركريةـ( 1221السليماني، محمد حمزة ) .5

 كالتصاميم.

، الريػاض:  الجوانب المعرفية لنظػاـ المػركر  هػ( 1111السيف، خالد كآخركف ) .1

 العزيز للعلوـ كالتقنية.مدينة الملك عبد 

، الريػاض:  سػلوؾ القيػادة كمفهػوـ السػبلمة    هػ( 1111السيف، خالد كآخركف ) .7

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوـ كالتقنية.

تطػور أسػاليب تنظػيم كإدارة المػركر: جوانػب      هػ( 1111السيف، عبد الجليل ) .1

 ، الرياض: دار أبن سينا للنشر.نظرية كتطبيقية

، فػن قيػادة السػيارات بػين المعرفػة كالتطبيػق      هػ( 1115) السيف، عبد الجليل .9

 الرياض: دار ابن سينا للنشر.

"العناصر الرئيسة المؤثرة في الحوادث هػ( 1111عبدالعاؿ، جماؿ عبد المحسن ) .12

مجلة البحػوث األمنيػة، الريػاض:     المركرية: دراسة تحليلية على مدينة جدة"

 دراسات.كلية الملك فهد األمنية، مركز البحوث كال

، الريػاض: جامعػة نػايف    إدارة المػركر هػ( 1117عشماكم، سعد الدين محمد ) .11

 العربية للعلوـ األمنية، مركز الدراسات كالبحوث.

"النقػػل العػػاـ كدكرق فػػي الحػػد مػػن المخالفػػات هػػػ( 1115العيسػػى كآخػػركف ) .11

، المؤتمر الوطني الثاني للسبلمة المركرية )المخالفات المركرية: المركرية"

، الريػاض: مدينػة الملػك عبػد العزيػز للعلػوـ       1سباب، اآلثار كالحلػوؿ( ج األ

 كالتقنية.

 ، الرياض: دار طيبة.مفاهيم أساسية في علم المركرهػ( 1112الغامدم، علي ) .11
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" ندكة تطّور الطرؽ كالنقل فػي  السبلمة على الطرؽهػ( "1111الغامدم، علي ) .11

لعزيز آؿ سػعود، الريػاض:   عهد خادـ الحرمين الشريفين الملك فهػد بػن عبػدا   

 كزارة المواصبلت.

، الرياض: مكتب األفاؽ المتحدة سبلمة القيادة على الطرؽالقاضي، سعد )د.ت(  .15

 لبلستشارات العلمية كالتقنية.

شبكة الطػرؽ البريػة فػي المنطقػة الشػرقية مػن       هػ( 1117القرعاكم، نجاح ) .11

 ، الرياض: مكتبة التوبة.المملكة العربية السعودية

"التقنيات الهندسية المركرية الحديثػة كأثرهػا فػي    هػ( 1117الكاشف، عادؿ ) .17

نػدكة حجػم حػوادث المػركر فػي الػوطن العربػي كسػبل         دعم سبلمة المركر" 

معالجتها، الرياض: جامعػة نػايف العربيػة للعلػوـ األمنيػة، مركػز الدراسػات        

 كالبحوث.

الرياض: كلية الملػك   ،المركر: دكرة تأهيل الجامعينهػ( 1115بن منيع، محمد ) .11

 فهد األمنية.

، العبلقة التكاملية بين أجهزة المركر كشػركات التػأمين  ( 1117بن منيع، محمد ) .19

 الرياض: جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية، مركز الدراسات كالبحوث.

، الريػاض: اللجنػة   دليل تصميم التقاطعات المستويةهػ( 1111موهاف، ساتيش ) .12

 مركر.الوطنية لسبلمة ال

، الندكة "القيم االجتماعية كأثرها في مشكلة المركر"هػ( 1117الوهيد، محمد ) .11

أساليب ككسائل الحد من حوادث المركر، الرياض: أكاديمية  –العلمية األربعوف 

 نايف العربية للعلوـ األمنية، مركز الدراسات كالبحوث.

 

 

 األدلة كالتقارير الحكومية:

هػػ( إدارة الدراسػات   1112) التقريػر اإلحصػائي السػنوم   اإلدارة العامة للمػركر،   .1

 المركرية، شعبة اإلحصاء.

الدليل الفّني للمتطلبات المركريػة  هػ( 1115الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ) .1

 ، الرياض، كحدة تخطيط النقل.للمنشآت الحضرية الجديدة

، المراقبػة المركريػة  برنػامج  هػػ(  1111الهيئة العليا لتطوير مدينػة الريػاض )   .1

 الرياض: كحدة تخطيط النقل.

 ، الرياض.الكتاب اإلحصائي السنومـ( 1215الهيئة العامة لؤلحصاء ) .1

: دليػل التصػميم الهندسػي للطػرؽ    هػػ(  1111كزارة الشئوف البلديػة كالقركيػة )   .5

(http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0024.asp.) 

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0024.asp
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المعػػايير الفنيػػة كالمواصػػفات  هػػػ( 1111كزارة الشػػئوف البلديػػة كالقركيػػة )  .1

"دليػل عناصػر القطاعػات     التنفيذية لمكونات كعناصر الطرؽ بمدينػة الريػاض  

 العرضية للشوارع كالطرؽ"، الرياض.

 ، الرياض، مطابع الكاتب.إشارات كعبلمات الطرؽكزارة النقل )د. ت(.  .7

 

 

 رات اللجنة الوطنية لسبلمة المركر:نش

 استخداـ حزاـ األماف ككسائل التثبيت األخرل لؤلطفاؿ داخل المركبات.)د.ت( .1

 التوصيات العشر لسياقة سليمة. )د.ت( .1

 خطورة السرعة. )د.ت( .1

 هػ(1111غضب الطريق ) .1

 هػ(1111قضايا كتحديات السبلمة المركرية في المملكة العربية السعودية. ) .5

 الوقائية خطة كأداء )د.ت(القيادة  .1

 ق(1117مخاطر استخداـ الهاتف الجواؿ أثناء السياقة ) .7

 هػ(1111الملخص التنفيذم لدراسات الوضع المركرم الراهن. ) .1

 النمط السلوكي لقيادة السيارات في المملكة. )د.ت( .9

 

 

 

 إصدارات منظمة الصحة العالمية:

 ـ(1217اإلصابات الناجمة عن حوادث المركر ) .1

 ـ(1215التقرير العالمي عن حالة السبلمة على الطرؽ ) .1

 ـ(1215عشر استراتيجيات للحفاظ على سبلمة األطفاؿ على الطريق ) .1
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 ثانيان / المراجع اإلنجليزية:

 

1. Archie, Burnham, C. (1992) ''Traffic Signs and Markings''. in 
Traffic Engineering Handbook. Institute of Transportation 
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2. Dewar, Robert E. (1992) ''Driver and Pedestrian Characteristic''. 
in Traffic Engineering Handbook. Institute of Transportation 
Engineers. 4th Edition. Englewood Cliffs, New Jersey 07632. 

3. Haenel, Herman E. (1992) ''Traffic Management''. in Traffic 
Engineering Handbook. Institute of Transportation Engineers. 4th 
Edition. Englewood Cliffs, New Jersey. 

4. Harwood, Douglas W. (1992) ''Traffic and Vehicle Operating 
Characteristic''. in Traffic Engineering Handbook. Institute of 
Transportation Engineers. 4th Edition. Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632. 

5. Kell, James H. (1992) ''Transportation Planning Studies'' in 
Transportation Planning Handbook, Englewood Cliffs, New Jersey. 

6. Reilly, William R. (1992) ''Operational Aspects of Highway 
Capacity''. in Traffic Engineering Handbook. Institute of 
Transportation Engineers. 4th Edition. Englewood Cliffs, New 
Jersey 07632. 

7. Wilshire, Roy L. (1992) ''Traffic Signals''. in Traffic Engineering 
Handbook. Institute of Transportation Engineers. 4th Edition. 
Englewood Cliffs, New Jersey. 
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قــائـوـت 
 احملكوني
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 قائمة المحكمين

 أكالن ػ المادة العلمية:

 الوظيفة االسم ـ

1 
 اللواء . ـ/ فهد بن سعود البشر

 سابقان ػ مدير اإلدارة العامة للمركر

 سابقانػ عضو اللجنة الوطنية للسبلمة المركرية 

1 

 المعجل سليمافالدكتور/ عبدالحميد بن 

عضو هيئة التدريس بكلية العمارة كالتخطيط ككلية 

 اإلماـ عبدالرحمن بن فيصلبجامعة  الهندسة

 المشرؼ على كرسي أرامكو للسبلمة المركرية

 رئيس الجمعية السعودية للسبلمة المركرية

 

 الحقيبة التدريبية:إعداد ػ معايير  ثانيان

 الوظيفة االسم ـ

1 
 فاطمة بنت علي الخويطرأ. 

 دريب كاالبتعاثرة العامة للتمشرفة عامة في اإلدا

 وكالة كزارة التعليم )بنات(ب

1 
 يماف بنت عبداهلل الببلليأ. إ

 رة العامة للتدريب كاالبتعاثمشرفة عامة في اإلدا

 التعليم )بنات(وكالة كزارة ب
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 ادلالحق
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 مبلحق الحقيبة التدريبية:

هػ( كالبلئحة 11/12/1111تاريخ  15/نظاـ المركر )الصادر بالمرسوـ الملكي رقم ـ .1

 هػ(1/7/1119كتاريخ  7219التنفيذية له )الصادرة بقرار كزير الداخلية رقم 

 (.PDFبصيغة )

منهج المملكة العربية السعودية )الدليل السائق للحصوؿ على رخصة القيادة في  .1

 (.PDFبصيغة ) المعتمد من كزارة الداخلية(

 (.PDF، بصيغة )ل إشارات كعبلمات الطرؽ المركريةدلي .1

 العركض المرئية.الصور ك على مجلد يحتوم .1
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