
خالقيات قيادة المرأة لسيارةأ

رابية العنزي. د



ق العالمية إلى أن المرأة في الطريأشارت مجموعة كبيرة من الدراسات 

أو اللفظي)هي األكثر عرضة للتخويف واالعتداء والتحرش الجنسي 

(. الجسدي

ومن هذا المنطلق يجب على المرأة أن تتخذ خطوات إضافية لمنع حدوث 

فكلما زادت االحتياطات قلت فرص كون المرأة . مثل هذه االعتداءات
.عرضة ألي سلوك غير سوي

دراسات عالمية



نصائح وإرشادات لزيادة وعي المرأة في أخالقيات القيادة
.       وزيادة نسبة األمان أثناء قيادة المرأة لسيارة



أخذ الحيطة والحذر قبل الوقوع في الخطر/ ١



ت على جميع قائدي المركبات والنساء خصوصاً توقع أسوأ االحتماال
.والتخطيط لتجنب أكبر عدد منها

:ومن االحتياطات التي يجب أخذها في هذا الصدد ما يلي

صيانة السيارة-أ
ا المفاجئ إن السيارة التي تتعرض للصيانة الدورية تقل إمكانية وقوفه

وإيقاع قائدتها في مواقف حرجة

 ائدة يعد نقطة من نقاط القوة في قإن تعلم أساسيات صيانة السيارة

وع في مواقف تعلم كيفية تبديل الكفر يجنب المرأة الوق: فمثالً . السيارة
.  حرجة

إن تعلم دالالت مؤشرات السيارة يمكن المرأة من توقع الخطر قبل

ظة معرفة مؤشر الحرارة يمكن قائدة المركبة من مالح: فمثالً . حدوثه
.زيادة الحرارة وطلب المساعدة قبل حدوث ضرر للمركبة ولها

فاجئ التأكد دائماً من تعبئة الوقود فوق الربع حتى ال يحدث وقوف م
.للمركبة



خططي لرحلتك-2



ى خدمات احرصي دائماً على استخدام الطرق الرئيسية التي تحتوي عل
.وابتعدي عن الطرق الفرعية والمناطق غير المهولة قدر المستطاع

لليلة احرصي أن تكون اغلب مشاوريك في النهار وابتعدي عن القيادة ا
.قدر المستطاع خاصة ً في األوقات المتأخرة

ج إذا لم تكوني على معرفة جيد بوجهتك يفضل استخدام أحد برام

واحرصي أن يكون للجهاز مكان ثابت أمامك وأن ال . الخرائط
.تستخدمي يدك في غير القيادة

دي إذا كنت تعتمدين برنامج الخرائط الموجود في جهازك المحمول تأك
.من وجود شاحن دائم في المركبة



أثناء القيادة-3



:فن ركوب السيارة ويشمل

ى التأكد من جذب أطراف العباءة أو الفستان إلى الداخل قبل الجلوس عل-أ
.المقعد

عند الحرص على حركة الساق والقدم أثناء صعود السيارة أو النزول منها، ف-ب

الساقين دخول السيارة يجب مراعاة تالصق الساقين والقدمين، ثم الجلوس ونقل
.(اتكيت ركوب السيارة)معًا إلى داخل السيارة 

.بعد الركوب تأكدي من إقفال جميع أبواب ونوافذ المركبة-ج 



في حال توقفك وأمامك مركبة أخرى اتركي مسافة كافية.

احرصي على الوقوف في مكان تستطيعين الخروج منها.

اعطي مزيد من التركيز عند االقتراب من األماكن المزدحمة وأماكن عبور
.المشاة

احتفظي بجميع الممتلكات الشخصية



وجود شخص آخر معك في كثير من المواقف يجنبك الوقوع في الخطر.

كوني على حذر من الغرباء الذين يخبرونك بعطٍل ما في سيارتك.

أنك إذا الحظتي أن هناك مركبة تتبعك فال تعطيه اهتمام وال يالحظ عليك

ريق انتبهت له أكملي طريقك وحاولي تغيير مسارك واالتجاه إلى أقرب ط

.رئيسي

تيت تجنبي الدخول في حوارات ومشاجرات مع من يريدون استفزازك، وتش
.تركيزك أثناء القيادة، واكتفي بهدوء أعصابك



 ،تعديل حجابك و مظهرك أثناء القيادة أو أثناء الوقوف في اإلشارات

نا هو سيد تصرفات تثير فضول اآلخرين و تنتهك خصوصيتك، واالحترام ه
.الموقف

اص في حال استخدام السيارات العالية، من الالئق مراعاة خصوصية األشخ
.الذين يركبون السيارات األدنى بعدم النظر عليهم

رسالة اللباس الشرعي المحتشم يجنبك التعرض لتحرش الجنسي ويعطي
.لآلخرين بأنك امرأة جادة ذات أهداف سامية



"القيادة ذوق وفن و أخالق "
فاحرصي على أن تمثلي نفسك خير تمثيل   


