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•

حت ّديات القيادة

ُيبينّ هذا الر�سم البياين كيفية تغيرّ م�ستوى �سالمة ال�سائقني مع م�ستوى
اخلربة .الفرتات عند اخلطوط الأعلى يف الر�سم البياين هي فرتات
اخلطورة املرتفعة بوقوع حوادث اال�صطدامات.
يتورطون يف العديد من
وميكنك ر�ؤية �أن ال�سائقني املبتدئني ال ّ
اال�صطدامات ،وب�أن عدد اال�صطدامات يرتفع �إىل م�ستويات عالية
جداً بعد احل�صول على رخ�صة القيادة التجريبية ،وبعد ذلك يبد�أ
باالنخفا�ض تدريجي ًا على مدى ال�سنوات القليلة الأوىل.
هامة:
وي�شري الر�سم البياين �إىل �أربعة �أمور ّ
تدرب مع �سائق ُم�رشف عليك
•	�أنت يف �أمان ن�سبي ك�سائق ُم ّ
يتم يف ڤيكتوريا تطبيق فرتة طويلة لتعلم
مل�ساعدتك .ولهذا ال�سبب ّ
القيادة وم�ستلزمات احل�صول على � 120ساعة تدريب على القيادة.
وهذه الفرتة هي �أف�ضل وقت لتعلم املهارات التي حتتاج �إليها لكي
ُت�صبح �سائق ًا قيادته �آمنة.
•	�أعلى خطر لوقوع حوادث اال�صطدامات مت�صل بال�سائقني اجلدد
برخ�صة جتريبية  .Pعند بدئك بالقيادة برخ�صة جتريبية �سيكون
تعر�ضك ال�صطدام ك�سائق �أعلى من �أي وقت �آخر .ولهذا ال�سبب
خطر ّ
عينة على ال�سائقني اجلدد
م
م�ستلزمات
فر�ض
ڤيكتوريا
يتم يف
ُ ّ
ّ
وتطبيق نظام الرتخي�ص التدريجي.

•

تعر�ضك لال�صطدام على مدى ال�سنوات القليلة
�سوف ينخف�ض خطر ّ
الأوىل من خربة القيادة ،ولكن ال يزال هناك خطر مرتفع ن�سبي ًا
بحدوث ا�صطدامات خالل هذه ال�سنوات .ولهذا ال�سبب متتد فرتة
الرخ�صة التجريبية يف ڤيكتوريا ملدة �أربع �سنوات بالن�سبة لأغلب
ال�سائقني اجلدد.
تعر�ضك لال�صطدام تدريجي ًا على مدى �سنوات
�سوف ينخف�ض خطر ّ
عديدة بعد ح�صولك على الرخ�صة (�أنظر �أي�ض ًا الر�سم البياين �أدناه).
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�إن القيادة عملية ُمع ّقدة ،وللقيادة ب�أمان يتعينّ على ال�سائقني التعامل
مع حت ّديات خمتلفة عديدة ،مثل:
• حاالت مرور خمتلفة ـ من حركة املرور اخلفيفة يف ال�شوارع
املحلية �إىل حركة املرور الكثيفة يف �أوقات الذروة على الطرق
الرئي�سية املزدحمة.
• طرق الأرياف و املناطق النائية.
• الأحوال اجلوية القا�سية ـ املطر� ،أو ال�ضباب� ،أو ال�صقيع.
• مناورات قيادة خمتلفة ـ القيادة عند امل�ستديرات ،وتغيري
امل�سارات ،واالنعطاف عند �أنواع خمتلفة من تقاطعات الطرق.
• حاالت الر�ؤية الرديئة ـ القيادة خالل الليل� ،أو وهج �أ�شعة ال�شم�س
عند القيادة يف �أوقات الفجر �أو الغروب.
الت�رصفات غري املتوقعة لبقية م�ستعلمي الطريق ـ التوقف ب�رسعة،
•
ّ
�أو االندماج يف حركة ال�سري دون �إعطاء حتذير� ،أو م�شاة يندفعون
�إىل الطريق دون النظر حولهم.
ق�سمة �أو غري
•	�أنواع طرق خمتلفة ـ الأوتو�سرتاد� ،أو طرق رئي�سية ُم ّ
ق�سمة� ،أو �شوارع رئي�سية� ،أو طرق مليئة باحل�صى� ،أو طرق مع
ُم ّ
�سكة ترام.
• طرق �سطوحها رديئة ـ حفر �أو �أخاديد ،ح�صى� ،سطوح زلقة.
• التعامل مع �أي من هذه التح ّديات عند وجود �إلهاءات يف ال�سيارة ـ
راديو� ،أو ركاب �ضجوجني� ،أو هواتف نقالة.

وحتى مهمات القيادة ال�شائعة مثل االنعطاف نحو اليمني عند تقاطع
طرق هو عملية ُمع ّقدة:
• عند اقرتابك من تقاطع طرق يتطلب منك تخفيف ال�رسعة يف الوقت
ال�صحيح ،والقيادة ب�رسعة �آمنة ،وتقرير ما �إذا كان يتطلب منك
التوقف كلياً.
• يتطلب منك �أن تكون يقظ ًا واالنتباه ملا يقوم به بقية م�ستعملي
الطريق .ال�سيارات من حولك قد تقوم بتغيري م�ساراتها� ،أو التوقف
فج�أة ،وقد يكون هناك م�شاة على و�شك البدء بعبور الطريق.
•	�إذا قمت بتغيري م�سارك يتطلب منك اختيار فجوة �آمنة بني
ال�سيارات الأخرى .ويتطلب منك ا�ستعمال مرايا مركبتك والتحقق
بالتفاتة الر�أ�س ،وتغيري التع�شيقة (اجلري) �إذا كان �رضورياً،
وا�ستعمال �إ�شارات مركبتك ،يف الأوقات ال�صحيحة.
• عند قيامك باالنعطاف يتطلب منك �أن تكون على �إدراك باملخاطر
املحتملة مثل ال�سيارات القادمة من االجتاه املعاك�س ،وبقية
م�ستعملي الطريق حول تقاطع الطرق .ومن التح ّديات الكبرية التي
يواجهها ال�سائقون اجلدد هي اختيار فجوة �آمنة يف حركة ال�سري
القادمة من االجتاه املعاك�س.
�إن �أف�ضل وقت الكت�ساب اخلربة للتعامل مع هذه التح ّديات هو عندما
تكون �سائق ًا ُمبتدئ ًا مع وجود �سائق ُم�رشف عليك بجانبك.
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يتورط ال�سائقون اجلدد مبفردهم بالتايل:
على الأرجح �أن ّ
• حوادث ا�صطدام تت�ضمن فقدان ال�سيطرة على املركبة والقيادة
خارج حدود الطريق ،ويف �أغلب الأحيان على �أجزاء م�ستقيمة من
الطريق.
• اال�صطدام عند تقاطع طرق عند انعطافهم نحو اليمني �أمام مركبة
قادمة من االجتاه املعاك�س.
• قيام مركبة �أخرى تنعطف نحو اليمني ب�صدمهم عند تقاطع طرق.
• اال�صطدام مب�ؤخرة مركبة �أخرى ويف �أحيان كثرية يكون ال�سائق
اجلديد يف املركبة اخللفية التي ت�صطدم املركبة الأمامية� .أنظر
الر�سوم يف ال�صفحة التالية.

تعريف
التحقق بالتفاتة الر�أ�س يعني النظر من فوق الكتف لر�ؤية
الأ�شياء عرب النوافذ اجلانبية اخللفية ـ ولكن ال تبعد نظرك عن
الطريق �أمامك لأكرث من ثانية واحدة.
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حتدث هذه اال�صطدامات لأن ال�سائقني اجلدد مبفردهم يقومون يف
بع�ض الأحيان بارتكاب �أخطاء مثل:
• �سوء تقدير الفجوات يف حركة املرور.
• القيادة ب�رسعة كبرية بالن�سبة للظروف.
• القيادة على نحو قريب جداً من املركبات الأخرى.
• البطء يف حتديد املخاطر املحتملة.
• �سهولة التهائهم و�رصف انتباههم.
• عدم النظر �إىل م�سافة على الطريق �أمامهم �أبعد من ال�سيارة التي
�أمامهم.
• املجازفة يف بع�ض الأحيان.
�إن هذه الأخطاء لي�س �سببها مهارات رديئة يف التحكّم بال�سيارة،
ولكنها متعلقة باال�ستجابة الرديئة لبيئة الطريق ولل�سائقني
الآخرين .ويقوم ال�سائقون اجلدد بالرتكيز �إىل حد كبري على مهارات
التحكّم بال�سيارة عو�ض ًا عن مراقبة ما يحدث من حولهم.
لتورط ال�سائقني اجلدد بحوادث ا�صطدامات
وهناك خطر مرتفع ّ
لأنهم ال يحوزون على خربة كافية مثل ال�سائقني الآخرين� .إن
احل�صول على � 120ساعة على الأقل تدريب على القيادة يف حاالت
قيادة متنوعة عديدة هو �أف�ضل �شيء ميكن القيام به لتخفي�ض خطر
حدوث ا�صطدام.
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ال�شكل  1ا�صطدام يت�ضمن مركبة
واحدة
P

ال�شكل  2االنعطاف نحو اليمني
عند تقاطع طرق.

• قم بالقيادة ب�رسعات مالئمة
لظروف حركة ال�سري وبيئة
الطريق.
• خفف ال�رسعة عند الطرق
واملناطق غري امل�ألوفة.
• ال تتجاوز مهاراتك يف القيادة
�أو حدود قدرة �سيارتك.
• خفف ال�رسعة قبل دخول
التقاطع.
• انتظر �إىل حني وجود فجوة
�آمنة قبل االنعطاف.
• قم بالتوا�صل بوا�سطة العينني
مع ال�سائقني الآخرين.
•	�إذا مل يكن با�ستطاعتك ر�ؤية
ما �إذا كانت هناك �أية حركة
�سري قادمة ـ انتظر.

•

P

•

ال�شكل  3ال�صدم مبركبة تنعطف
نحو اليمني

P
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�أنواع اال�صطدامات ال�شائعة عند ال�سائقني اجلدد
وال�سائقني اليافعني

•

خفف ال�رسعة قبل دخول
التقاطع ،وانتبه للمركبات
املنعطفة عرب م�سارك.
ال تقم بتغيري امل�سارات
بالقرب من تقاطعات الطرق.
قم بالتوا�صل بوا�سطة العينني
مع ال�سائقني الآخرين.
ال تفرت�ض �أن ال�سائق الآخر
�سيقوم ب�إعطائك �أف�ضلية املرور.

• قم بزيادة م�سافة التتبع.
• خفف ال�رسعة.
• قم بالقيادة ب�رسعات مالئمة
لظروف حركة ال�سري.

ال�شكل  4ا�صطدام مب�ؤخرة مركبة
�أخرى
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