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«الوقاية خير من العالج»

ماهي القيادة اآلمنة



مرورياةالواتباا  القاوانينالنتباهاستخدام وقيادة المركبة مع 

بمااا يناامن تجنااب حااواد  وتعليمااات السااالمةوقواعااد األمااان 

وتتحقااام بتاااوفر. المركباااات والقريااام والحماياااة مااان األخقاااار

(.2014بوقبال، )شروق معينة في السيارة والبيئة والسائم 

ماهي القيادة اآلمنة



ا • :  احصائيات عن المرأة في القيادة اآلمنة-ثانيا

 دراسة استقصائيةYouGov  بالتعاون معThe 
Telegraph سائقاا في بريقانيا1094لعدد.

 دراسة بحثيةAbojaradeh et al.(2015)

 (.1999)دراسة بحثية ألندرسون وآخرون

(2007AAMI claim data)

(AAMI Crash Index 2007)
(NHTSA 2011)

حركة دراسة بحثية لمعرفة تأثيراختالف الجنس على ال
(Storie ،1977)المرورية 

  إحصائيات عن الحواد(Grime ،1987)



نساءرجالالسلوكيات والمهارات والصفات
%26%43ليشعرون بالقلم خلف المقود 1

%81%77الحرص على القيادة اآلمنة2

%5%9انتجاهل الحد األقصى للسرعة في كثير من األحي3

٪39%42إجراء مكالمات هاتفية أو قبولها أثناء القيادة4

%31%23التفاعل مع األقفال في المقعد الخلفي5

٪9٪10قراءة الرسائل اإللكترونية أو النصية الواردة6

٪6٪6إرسال الرسائل اإللكترونية أو النصية7

8
اإلعتقاد بأن قيادة المرأة لها تأثير سيء على 

السالمة المرورية

54٪22٪

%88٪94اإلعتقاد بأن السائقين أصبحوا أكثر عدوانية9

٪16%20عدم التحلي بالصبر أثناء القيادة10



:كذلك أظهرت الحصائيات أن

.ادةالقيفيالتقنيةالكفاءةمنبالمزيديتميزونالرجال•

رأكثاإلنا أنحينفيالمكانيالوعيفيأفنلالرجال•
.القريمبحماألمريتعلمعندمامراعاة

أنبتثولكنالقيادةفيالنساءمنأفنلأنهمالرجاليعتقد•
.الجنسمنأكثرالكفاءةعلىتؤثرالفرديةالخصائص

يدةجحركيةمهاراتلديهمالريانةيلعبونالذيناألشخاص•

.حولهممنيحد لماكبيروإدراك



هناااك الكثياار ماان الصااور النمقيااة، لكاان الواقااع أن الرجااال •

.  والنساء يواجهون نفس التحديات على القرق

النساااء أقاال ماايالا إلااى األعمااال القائشااة ، مثاال المخاااقرة •

.والقيادة بسرعة عالية والقتراب من السيارات األخرى

.ل تميل النساء إلى السلوك المعادي للغير•



النساااء أقاال عرنااة ماان الرجااال للمخالفااات والحااواد  الخقياارة •

. بسبب عدم احترام الكثير منهم ألنظمة المرور

2001عدد الوفيات بين الرجال والنساء في األعمار المختلفة في بريقانيا عام 



خدام أكثرالعوامل المسببة للحواد  المرورية تعود إلاى اسات•

(.2018صحيفة تواصل، )الجوال تليها السرعة الزائدة 

أن( 2016)أشاراستقال  •

الغنب% 60

اإلجهاد% 19

التوتر%   4



ؤثر نااو  العاقفااة قااد ليااؤثر ساالبيا علااى القيااادة بقاادر مااا تاا•

  قريقتنااا فااي السااتجابة لتلااك العواقااف دون وعااي لهااا حياا

جساامنا تؤثر قريقة تعبيرنا عن تلك الحاالت العاقفياة علاى أ

مثااال قااادرتنا علاااى إدراك المخااااقر أو علاااى التااانفس وحركاااة 

.العين



قياااادة المااارأة لااايس لهاااا أي تاااأثير سااالبي علاااى الساااالمة •

المرورية 

أن الماادير ( 2017)ورد فااي صااحيفة عاجاال اإللكترونيااة •

ن العام للمرورالعميد محماد البساامي قاد أكاد أن المارأة ساتكو

.أكثر احتراما ألنظمة السير والمرور



ا  ون الحقيقااة هااي أننااا جميعااا لاادينا القاادرة علااى أن نكاا: ثالثااا

.سائقين أكثر أمنا

o فماهو دورنا كنساء؟

o دور إيجابي أم سلبي؟

o دور رئيسي أم ثانوي؟

o هاال للماارأة تااأثير علااى البيئااة المروريااة وهاال هااي أكثاار
حرصا على القيادة اآلمنة؟



ل فتااة دور رئيسي ونستقيع تلخيصاه بأناه يجاب علاى كا•

:اليةوامرأة نشر ثقافة القيادة اآلمنة باتبا  الوسائل الت

التعااااون ماااع أجهااازة المااارور لتحساااين الساااالمة المرورياااة . 1

.ومحاولة الحد من الحواد  المرورية

حنااور ورا العماال التدريبيااة الخاصااة بالقيااادة والسااال. مة 2

.المرورية وجميع مايتعلم بها

اإلشاااتراك فاااي حماااالت التوعياااة  لخدماااة موانااايع المااارور . 3

والساااالمة مثااال ساااالمة المشااااة، واساااتخدام حااازام األماااان 

.وغيره



تغيياار الصااورة النمقيااة بااأن الرجااال أفناال فااي القيااادة. ابااو )4

(.2015جراديه وآخرون، 

التعريف بالتقبيم . " كلنا أمن"5

يوفر خدمة المن الاذاتي للماواقن بحيا  يكاون الماواقن هاو رجال 
.المن



اإللتحااااق بااادورات اإلساااعاف واإلنقااااذ للمصاااابين بحاااواد  . 6
.القرق

التعاااون مااع المؤسسااات التعليميااة والجتماعيااة والمجتماا. ع 7

المااادني إليجااااد وساااائل ميسااارة لتحقيااام المااان والساااالمة 

ن والعمل على تحسينها مثل تعليم أقفاال المادارس الحاذر ما
.(2015صبري، )أألخقار التي قد تواجههم 



ثالثاة أماور يلازم تثقياف أبنائاك بهاا،. وهاي أماور مهماة لتجناب 8

: الحواد  

النتقال من مسار آلخر:أولا 



ا  إعقاء األفنلية:ثانيا



ا  التعامل مع البقعة العمياء:ثالثا



علمي أبناءك بنرورة التحكم في النفعالت على القريم. 9:

مراعاة ظروف اآلخرين

التعامل بلقف وأخالق عالية

تج الخروج مبكرا للوصول لاوجهتم وتفاادي التاوتر الاذي ينا

.عن التأخير

اللتزام  باأهم عوامال تفاادي وقاو  الحاواد  المرورياة وتاذكير.   10

:اآلخرين بها دائما وهي



:العوامل التي تقلل من احتمال وقو  الحواد  المرورية •

ردّة الفعاال المعاكسااة لقااّوة (تفااادي خقاار قااوة القاارد المركزيااة .   1

ذلاك التي تادفع السايارة بالتجااه المعااكس لتجااه المنعقاف، والجذب،

:باتبا  اآلتي



كل ارفعي النغق عان دواساة الوقاود لتخفياف السارعة بشا

تدريجي



س ثم إلزماي أقصاى اليماين إذا كاان المنعقاف يميناي والعكا
 centrifugalصااحيل لتعااادلي تااأثير قااوة القاارد المركزيااة 

force



مسافة الكبل+ مسافة التفكير

لااى هاال تعلمااين أن وقاات اإلنتباااه وردة فعاال السااائم بالنااغق ع

يارة يساااتغرق ثانياااة أو ثاااانيتين ولكااان السااا( البرياااك)الفرامااال 

خاللها تققع مسافة قويلة،
:  مثالا 

أمتار10تقف بعد = الساعة /كم 36في سرعة 

متر20تقف بعد = الساعة/كم 72في سرعة 

:حافظي على مسافة األمان.  2.





اسااااتعملي أحزمااااة األمااااان بقريقااااة صااااحيحة للسااااائم . 3

.وللركاب، وكذلك استخدمي مقاعد األقفال



اسااتعملي مساااند الاارأس لحمايااة العناام ويجااب أن تساان. د 4

.وسق الرأس



يجب عدم التحاد  الاى الساائم وعادم اساتخدام الهااتف5.

.أثناء القيادة

يجاااب كاااذلك ارتاااداء المالباااس المريحاااة التاااي لتناااايم . 6

مع السااائم أو تغقااي عينيااه وأذنيااه وتعياام الرؤيااة والساا

قى وكذلك يمنع استخدام سماعات لالساتما  الاى الموساي
.أو اعاقة سمع مايجري حولك



فااااي الاااارحالت القويلااااة ابلغااااي عاااان اتجاهااااك والماااادة 7.
.المتوقعة للوصول



لتقاااودي السااايارة وأنااات فاااي حالاااة إرهااااق أو تشاااعرين . 8

.بالنعاس بسبب السهر أو األدوية القبية

من الحواد  تقع بسبب النعاس% 20



عليااك القيااام بفحااص بساايق لمركبتااك كاال أساابو  ل. تفااادي 9
.أي مشاكل قد تحد  فجأة



:إن العديد من النتهاكات المرورية الخقرة

زيادة السرعة قبل تغيّر اإلشارة إلى الحمراء

تتبع ذيل سيارة أخرى

السرعة الزائدة

 دخول المسارات والخروج منها دون إعقاء إشارة

يئاة التاي وغيرها تدل على اقريقة تفكير الساائم وتصاّرفه والب
.ينتمي إليها





: في السعودية

مركبة( ونصف مليون4)4650748

حاد ( ألف 280)280401

وفيات( أربعة آلف) 4419

جرحى( ألف 29)28998

أعلى نسبة في الحواد  بين هذه الدول
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ةورافقتك السالمتمتعي بالقيادة، 


