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تعلم القيادة
كلما كررت القيام ب�شيء ما �أ�صبح �أدا�ؤك �أف�ضل يف القيام به .و�سواء
كان الن�شاط ريا�ضي ًا �أو مو�سيقي ًا �أو عم ًال �أو �أي �شيء �آخر ف�إن التدريب
واخلربة ي�ؤديا �إىل اكت�ساب مهارات �أف�ضل.
تعر�ض ال�سائقني اجلدد مبفردهم الذين
و�أظهرت البحوث ب�أن خطر ّ
ح�صلوا على � 120ساعة تدريب على القيادة حلوادث ا�صطدام �أقل
بن�سبة  %30من ال�سائقني اجلدد مبفردهم الذين ح�صلوا على� 50ساعة
تدريب على القيادة .ولهذا ال�سبب مت حتديد احل ّد الأدنى للم�ستلزمات
بالن�سبة لل�سائقني املبتدئني بـ � 120ساعة تدريب على القيادة.
�سوف ي�ستغرق تطوير املهارات املطلوبة للقيادة ب�أمان �سنوات عديدة
من التدريب على القيادة.
جمرد التدريب فقط .فمث ًال يقوم الريا�ضيون واملو�سيقيون
وال يكفي ّ
تدربهم على املهارات الأ�سا�سية
من
أكد
�
والت
تدريبهم،
وتنظيم
بتخطيط
ّ
التي تمُ كّنهم من الأداء على �أف�ضل وجه .ويعني ذلك بالن�سبة لل�سائقني
املبتدئني ب�أنه عليهم تخطيط تدريبهم وتطوير خربتهم من خالل
ا�ستعمال املعلومات الواردة يف رزمة ال�سائق املبتدئ ،والرتكيز على
التدرب على مهارات القيادة ب�أمان التي جتعلهم �سائقني قيادتهم �آمنة.
ّ
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�إدراك املخاطر هو توقع املخاطر املحتملة واحلاالت اخلطرة ،ولن
تقوم بتطوير املهارات اجليدة لإدراك املخاطر �إال عن طريق الكثري من
التدريب يف حاالت قيادة عديدة خمتلفة.

تعريف
�إدراك املخاطر هو القدرة على:
• حتديد املخاطر املحتملة على الطريق من حولك.
• تقييم م�ستوى اخلطر والتك ّهن مبا ميكن �أن يحدث.
• اال�ستجابة بطريقة ووقت منا�سبني لتجنّب املخاطر املحتملة
�أو للتعامل معها.
�إدراك املخاطر يختلف عن وقت ر ّدة الفعل .وال�سائقون ال�شباب تكون
ر ّدة الفعل لديهم جيدة ولكن مهاراتهم يف �إدراك املخاطر تكون رديئة.
وقت ر ّدة الفعل مهم ولكن القدرة على توقع املخاطر املحتملة �أكرث
�أهمية بكثري.

تعلم القيادة

�إدراك املخاطر

املخاطر املحتملة ميكن �أن تكون مركبات من حولك مثل:
• ال�سيارات التي �أمامك وخلفك وبجانبك.
• الدراجة النارية يف ال�شارع الفرعي �إىل ي�سارك.
• ال�شاحنة الواقفة ب�شكل مزدوج على بعد م�سافة من الطريق �أمامك.
• القطار الذي �سيعرب الطريق الذي ت�سري عليه.
امل�شاة وراكبو الدراجات الهوائية ميكن �أي�ض ًا �أن ُي�شكلوا خماطر
حمتملة.
ت�شمل املخاطر الأخرى:
• الأحوال اجلوية.
• احلفر والأخاديد يف الطريق.
• ظروف حركة املرور.
• ح ّدة املنعطف �أمامك.
• ر�ؤو�س املرتفعات التي ال ميكنك ر�ؤية ما يحدث على اجلانب
الآخر.
يمُ كن �أن تكون املخاطر �أي �شيء يف بيئة الطريق يمُ كن �أن ُي�شكل
خطراً �أثناء القيادة ،وعادة ف�إن ال�سائقني اجلدد ال يرون �أو ال يتوقعون
املخاطر املحتملة من حولهم.
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تعلم القيادة
مبا �أن املخاطر املحتملة قد تكون يف �أي مكان فال ميكنك االعتماد
فقط على النظر �أمامك وا�ستعمال املرايا .وبغ�ض النظر عن مدى جودة
و�ضعية مرايا الر�ؤية اخللفية فال تزال هناك نقاط عمياء ،وهي املناطق
خلف ال�سائق التي ال ميكنك ر�ؤيتها با�ستعمال املرايا فقط ،مثل خارج
باب ال�سيارة اخللفي على جانب ال�سائق.

ميكنك فقط ر�ؤية هذه النقاط العمياء بتحريك ر�أ�سك والنظر ب�رسعة من
فوق كتفك ـ يدعى ذلك التحقق بالتفاتة الر�أ�س (�أنظر تعريف التحقق
بالتفاتة الر�أ�س� ،ص  .)34قم بذلك بالإ�ضافة �إىل ا�ستعمال املرايا للت�أكد
من ر�ؤيتك كل �شيء من حولك عند قيامك بالرجوع ب�سيارتك �إىل الوراء،
وعند تغيري امل�سارات ،وعند االندماج مع حركة ال�سري ،وعند اخلروج من
م�سار �سريك للتجاوز.

تعريف
التفح�ص ا�ستيعاب م�شهد الطريق من حولك بالنظر نحو
يعني
ّ
الأمام و�إىل اجلوانب ويف مرايا الر�ؤية اخللفية.
ك�سائق ف�إن معرفة ما يحدث من حولك متام ًا يف كافة الأوقات مهم
تفح�ص الطريق با�ستمرار و�ستكون يف و�ضعية �أف�ضل
و�أ�سا�سي .تعلم ّ
لتوقع املخاطر واال�ستجابة ب�أف�ضل طريقة.
ال�شكل  5انتبه للنقاط العمياء

40

يتطلب منك التحقق بالتفاتة الر�أ�س وا�ستعمال املرايا للتحقق
من املخاطر حول �سيارتك.
ع ّدل مرايا �سيارتك بعد تعديل و�ضعية مقعد ال�سائق بحيث
ميكنك الر�ؤية بو�ضوح .عند تعديل املرايا �سيكون هناك تداخل
بني امل�شهد الذي تراه يف مراياك الداخلية واخلارجية.
ال�شكل 6
جمرد
ع ّدل املرايا اخلارجية �إىل ّ
ر�ؤيتك طرف �سيارتك .يف بع�ض
ال�سيارات ،تعترب ر�ؤية قب�ضة باب
ال�سيارة اخللفي يف الزاوية ال�سفلى
للمر�آة اجلانبية م�ؤ�رشاً جيداً.

التدريب هو �أف�ضل طريقة

�إن كل ح�صة تدريب على القيادة مفيدة.
• �سوف ي�صبح �أدا�ؤك �أكرث �سال�سة.

تعلم القيادة

مالحظة مفيدة

• �سوف تقوم باتخاذ قرارات �أف�ضل.
• �سوف تتح�سن مهاراتك يف توقع ما ميكن �أن يحدث على الطريق
من حولك.
�إن التنظيم ال�صحيح لتدريبك �سوف ي�ساعدك يف الت�أكد من �أنك جاهز
فع ًُال للقيادة مبفردك عند تق ّدمك الختبار الرخ�صة التجريبية.
وتت�ضمن رزمة ال�سائق املبتدئ خطة م�ؤلفة من �أربع مراحل لتعلم
القيادة ،وهي �أف�ضل طريقة للت�أكد من ح�صولك على نوع التدريب
ال�صحيح على مدى فرتة التعلم� .سوف ت�ستلم رزمة ال�سائق املبتدئ عند
ح�صولك على رخ�صة تعلم القيادة.
قم باالطالع على مورد الإنرتنت درو�س من الطريق Lessons from
 the Roadامل�صمم مل�ساعدة ال�سائقني امل�رشفني يف تقدمي الدعم
يوجه امل�شاهد
ل�سائقيهم املتدربني ،حيث ُيقدم ُمر�شداً عرب الإنرتنت ّ
عرب ثمانية مقاطع فيديو ق�صرية مع الإر�شادات املفيدة والن�صائح
حول دور ال�سائق امل�رشف .وقد جتده �أي�ض ًا جديراً باالطالع عليه حيث
�سي�ساعدك يف م�ساعدة والديك لال�ضطالع بدور ال�سائق امل�رشف عليك.
قم بزيارة موقع vicroads.vic.gov.au/supervisors
وهناك �أي�ض ًا موقع  L siteالذي يحتوي على معلومات ون�شاطات
التدرب ،وموارد قد جتدها �أنت وال�سائق امل�رشف عليك
واقرتاحات حول ّ
مفيدة .قم بزيارة موقع lsite.vicroads.vic.gov.au
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تعلم القيادة
املراحل الأربعة يف رزمة ال�سائق املبتدئ هي:
• املرحلة  1تتعلق بالتحكّم بال�سيارة ،وهي املرحلة الأق�رص،
وتهدف �إىل تعلمك االنطالق بال�سيارة و�إيقافها و�إدارة املقود
ب�أمان يف مناطق هادئة ال توجد فيها حركة مرور.
• املرحلة  2تتعلق بتطبيق مهاراتك اجلديدة يف التحكّم بال�سيارة
واالنتباه لبقية م�ستعملي الطريق يف �شوارع هادئة حركة املرور
فيها خفيفة.
• املرحلة  3ت�ستغرق وقت ًا �أطول ،وت�ستعمل فيها املهارات التي
اكت�سبتها يف املرحلتني  1و  2يف �شوارع �أكرث ازدحاماً ،وتتعلم
التعامل مع حركة املرور واملخاطر الأخرى كي ت�صبح �سائق ًا �أكرث
�أمان ًا يف حاالت قيادة متنوعة.
• املرحلة  4ميكن �أن تكون �أطول مرحلة ،وتت�ضمن القيادة كما لو �أنك
تقود مبفردك .ما زلت ت�ضع لوحات  Lعلى �سيارتك وبجانبك ال�سائق
امل�رشف عليك ،ولكن تقوم باتخاذ �أغلب القرارات املتعلقة بالقيادة
بنف�سك .والهدف هو اكت�ساب الكثري من خربات القيادة املختلفة من
رصف كما لو �أنك تقود مبفردك .وعندما تقوم بعد
خالل قيامك بالت� ّ
ً
ذلك بالقيادة مبفردك تكون جاهزا التخاذ القرارات ال�صحيحة.
يحتوي كتيب دليل لل�سائقني املبتدئني وكتيب دليل لل�سائقني
امل�رشفني على ن�صائح تف�صيلية حول ما يتعينّ عليك �أنت وال�سائق
امل�رشف عليك القيام به يف كل مرحلة من هذه املراحل الأربعة،
بالإ�ضافة �إىل قوائم حتقق ومعلومات عن كيفية معرفة متى تكون
جاهزاً لالنتقال �إىل املرحلة التالية.
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تعلم القيادة

�سوف يتطلب منك �أنت وال�سائق امل�رشف عليك العمل مع ًا لأجل:
ال�سائق امل�رشف عليك متواجد مل�ساعدتك
• تخطيط ح�ص�ص التدريب على القيادة با�ستعمال خطة املراحل
حتتاج القيادة �إىل بذل جمهود �أكرب يف البداية عند قيامك بالتعلم ـ
الأربعة.
ولهذا ال�سبب يوجد بجانبك ال�سائق امل�رشف عليك .وال�سائقون امل�رشفون
درب القيادة املحرتف ،ولكنهم ،والديك مثالً ،ميكنهم
• متابعة �سري التق ّدم الذي حتققه.
ال يحلّون حمل ُم ّ
توفري فر�ص التدريب املكثفة التي �سوف حتتاج �إليها .ال�سائق امل�رشف
• حتديث �سجل تدريب ال�سائق املبتدئ لغاية تاريخه وتوقيعه.
متواجد مل�ساعدتك:
• تقرير متى تكون جاهزاً لالنتقال �إىل املرحلة التالية.
• بعينني �إ�ضافيتني ملراقبة الطريق.
• احلفاظ على حما�ستك ملوا�صلة التدريب على مدى فرتة التعلم.
• باتخاذ بع�ض القرارات.
�سوف يتغيرّ تدريجي ًا دور ال�سائق امل�رشف عليك مع تق ّدمك عرب املراحل
• بالقيام بدور نظام �إنذار ُمبكّر ـ مل�ساعدتك يف توقع املخاطر
الأربعة لتعلم القيادة .و�سوف تتحمل م�س�ؤولية �أكرب عن قيادتك و�سوف
املحتملة.
يقوم ال�سائق امل�رشف عليك بعمل �أقل.
ويتعينّ �أن تكون هناك �رشاكة وثيقة بينك وبني ال�سائق امل�رشف عليك
ل�ضمان �إتاحة فر�ص عديدة للتدريب .وميكنك م�ساعدة ال�سائق امل�رشف تذكّ ر ب�أن ُتخرب ال�سائق امل�رشف عليك عن مورد درو�س من الطريق
املتوافر على الإنرتنت لل�سائقني امل�رشفني
عليك بالت�أكد من قراءته لكتيب دليل لل�سائقني امل�رشفني الذي
 ،vicroads.vic.gov.au/supervisorsحيث �سي�ساعده يف �أداء دوره
�ستح�صل عليه كجزء من رزمة ال�سائق املبتدئ عند اجتيازك الختبار
التوجيهي بو�صفه ال�سائق امل�رشف عليك.
رخ�صة تعلم القيادة.
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التنويع يف التدريب على القيادة

التدرب على القيادة يف جمموعة
يتعينّ عليك على مدى فرتة التعلم ّ
وا�سعة من احلاالت والظروف املختلفة ،مثل القيادة يف الليل ،ويف
الطق�س املمطر ،ويف �أوقات ذروة حركة ال�سري ،وعلى طرق يف مناطق
معبدة وطرق مليئة باحل�صى .ويتعينّ
�رسعة خمتلفة ،وعلى طرق ّ
عليك اكت�ساب هذه اخلربة الوا�سعة يف القيادة خالل الفرتة التي
حت�صل فيها على الدعم من ال�سائق امل�رشف عليك.

مالحظة مفيدة
ال يتطلب منك حماولة القيادة يف حاالت وظروف �صعبة لأول مرة
عند قيادتك برخ�صة جتريبية بدون م�ساعدة من �سائق م�رشف.
ا�ستعمل رزمة ال�سائق املبتدئ مل�ساعدتك يف تقرير نوع القيادة الذي
ني عليك القيام به� .سوف تكت�سب جمموعة وا�سعة من خربات
يتع ّ
القيادة �إذا قمت بتنظيم فرتة التعلم على �أ�سا�س املراحل الأربعة يف
رزمة ال�سائق املبتدئ.
ويتعينّ عليك ا�ستعمال املعلومات التي تقوم بتدوينها يف �سجل
تدريب ال�سائق املبتدئ ملتابعة �ساعات التدريب ونوع التدريب،
و�سوف ي�ساعدك كتيب دليل لل�سائقني املبتدئني يف تقرير متى
بالتدرب على �أنواع طرق خمتلفة وحاالت وظروف
يتعينّ عليك البدء
ّ
قيادة خمتلفة.
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�سوف تكون �سائق ًا قيادته �أكرث �أمان ًا �إذا اكت�سبت العديد من اخلربات
كمتعلم و�ستواجه م�شاكل �أقل يف اجتياز اختبار القيادة.
املتنوعة ُ

ا�ستغل كل فر�صة للتدريب على القيادة ملدة � 10أو � 20أو  30دقيقة
�أو ملدة �ساعة� .إن فرتات التدريب الق�صرية واملتكررة �أكرث فائدة
بكثري من فرتات طويلة قليلة .يف بداية فرتة التعلم تكون فرتات
التدريب الأق�رص والأكرث تكراراً �أكرث �إنتاجية و�أقل توترياً لكل من
ال�سائق املبتدئ ولل�سائق امل�رشف.

وميكنك يف املرحلة  4عر�ض القيام بالقيادة يف ن�شاطات يومية
مثل الذهاب �إىل املحالت� ،أو املدار�س� ،أو الن�شاطات العائلية الأخرى.
تدربك على
�إن قيامك مبهمة �سائق العائلة طريقة �سهلة لزيادة ّ
القيادة ب�صورة منتظمة.

مع حتقيقك للتق ّدم من خالل التدريب قد تعتقد ب�أنك تتعلم الأ�شياء
ب�رسعة.
�إن التدريب �سوف يعزز ثقتك بنف�سك ك�سائق قيادته �آمنة وهذا �شيء
ح�سن ،ولكن ال تفرط بالثقة!.
حت�سن قيادتك ،ومييل ذلك ب�شكل
�سوف ت�شاهد عالمات مبكّرة على ّ
رئي�سي بالن�سبة للتحكّم بال�سيارة .والأ�شياء التي ميكن �أن تبدو �صعبة
�أو م�ستحيلة يف البداية ـ مثل االنعطاف نحو الي�سار ـ تبدو ب�سيطة بعد
ب�ضعة درو�س �أو ب�ضع �ساعات خلف املقود.
ويمُ كن �أن يكون ذلك ُم�ضل ًال لأن القيادة تت�ضمن �أكرث من مجُ ّرد التحكّم
بال�سيارة فقط .هناك العديد من املهارات التي حتتاج �إىل تطويرها لكي
ُت�صبح �سائق ًا قيادته �آمنة .وميكنك تطوير هذه املهارات فقط �إذا قمت
بالكثري من التدريب على القيادة قدر الإمكان يف حاالت قيادة خمتلفة
عديدة .واملهارات الرئي�سية هي:
• التحكّم بال�سيارة :ي�شمل ذلك املقود ،واملكابح (الفرامل)،
ويتم عادة
وا�ستعمال الدوا�سات ،والأزرار و�أدوات التحكّم الأخرىّ .
اكت�ساب هذه املهارات ب�رسعة ،ولكن القيادة ب�أمان تت�ضمن �أكرث
من ذلك بكثري.

•

•
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•

التفح�ص بعينيك :مييل ال�سائقون اجلدد �إىل النظر غالب ًا �إىل �أمام
ّ
ال�سيارة ولي�س �إىل م�سافة �أبعد على الطريق �أمامهم .ومع اكت�ساب
تفح�ص جوانب ال�سيارة،
املزيد من اخلربة �ستجد من الأكرث �سهولة ّ
وتفح�ص ما يجري على بعد م�سافة من الطريق
وا�ستعمال املرايا
ّ
�أمامك� .ست�ساعدك اخلربة يف تطوير �إدراك جيد ملا يجري من
حولك.
حتديد املخاطر واال�ستجابة لها :يتطلب منك الكثري من التدريب
على القيادة قبل �أن يكون بو�سعك حتديد املخاطر املحتملة� .إن
اكت�ساب اخلربة على القيادة يف حاالت قيادة خمتلفة عديدة
�سي�ساعدك يف تعلم كيفية حتديد املخاطر املحتملة واال�ستجابة
للحاالت اخلطرة ـ اخلربة هي �أف�ضل معلم .و�سيكون با�ستطاعتك
االعتماد على خربتك لال�ستجابة ب�رسعة للمخاطر املحتملة.
اتخاذ القرارات ـ يتطلب من ال�سائقني اتخاذ العديد من القرارات
ب�رسعة �أثناء القيادة ،مثل تقرير متى يقومون بتخفيف ال�رسعة
ومقدار تخفيفها ،ومتى يقومون بزيادة ال�رسعة ،وما هي ال�رسعة
الأف�ضل حلاالت خمتلفة ،ومتى يقومون بتغيري امل�سارات �أو
التجاوز .ويتطلب من ال�سائقني اجلدد التفكري حول هذه القرارات
ولكن لي�س بو�سعهم اتخاذها ب�رسعة مثل ال�سائقني ذوي اخلربة� .إن
الكثري من التدريب يف حاالت قيادة خمتلفة �سي�ساعدك يف اتخاذك
ب�رسعة �أكرث للعديد من القرارات املتعلقة بالقيادة ـ مما �سيتيح لك
املزيد من الوقت للرتكيز على القيادة ب�أمان.
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مالحظة مفيدة
�إذا �أخفقت مكابح مركبتك:
• �ضخ دوا�سة املكبح بقوة و�رسعة.
• ا�سحب مكبح اليد بعناية بحيث ال تنزلق املركبة.
• �إذا �أمكن ،قم بتغيري التع�شيقة (اجلري) �إىل تع�شيقة �أدنى (حتى
يف ال�سيارات الأوتوماتيكية) وا�ستعمال املنبه (الزمور) لتنبيه
ال�سائقني الآخرين.
• حاول توجيه املركبة لتجنّب حدوث ا�صطدام �شديد.
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التحقق من التق ّدم الذي �أحرزته

ُتبينّ لك رزمة ال�سائق املبتدئ �أف�ضل طريقة للتحقق من التق ّدم الذي
�أحرزته ،حيث توجد فيها قائمة حتقق لكل مرحلة من مراحل تعلم
القيادة ،والتي ميكنك �أنت وال�سائق امل�رشف عليك ا�ستعمالها لتقرير
متى تكون جاهزاً لالنتقال �إىل املرحلة التالية.
حت�سنت يف بع�ض املجاالت مثل:
�سوف تالحظ ب�أن قيادتك قد ّ
حتركات ثقيلة
• مع ازدياد خربتك �ستجد ب�أن قيادتك تتغيرّ من ّ
حتركات �سل�سة ومرنة ،وحتكّمك بال�رسعة �سوف
وارجتاجية �إىل ّ
ينتقل من انطالق/توقف �إىل انطالق �سل�س/توقف �سل�س.
• �سوف تالحظ مع مرور الوقت ب�أن قيادتك �أ�صبحت �أكرث ثبات ًا
والأخطاء التي ترتكبها �أقل ،مثل التمايل يف م�سارك.
• �سوف ت�صبح قيادتك �أف�ضل يف املهام التي تتطلب �رسعة منخف�ضة
مثل الرجوع �إىل الوراء يف ممر �سيارات املنازل ،والقيادة �إىل
موقف �سيارات على �شكل زاوية واخلروج منه.
• �سوف ُت�صبح �أف�ضل يف توقع املخاطر املحتملة ولن يتطلب من
ال�سائق امل�رشف عليك الإ�شارة �إىل الأ�شياء مرات كثرية.
• �سوف تعتمد ب�شكل �أقل على الن�صائح واالقرتاحات من ال�سائق
امل�رشف عليك.
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يتعينّ �أن يكون هدفك القيادة دون االعتماد على ال�سائق امل�رشف عليك
قبل قيامك باختبار القيادة بوقت طويل .ولهذا ال�سبب ف�إن املرحلة
حتمل كامل
 4يف رزمة ال�سائق املبتدئ مهمة جداً ،لأنها تركز على ّ
م�س�ؤولية القيادة يف العديد من احلاالت املختلفة .ولن تكون جاهزاً
للقيام باختبار رخ�صة القيادة التجريبية �إال �إذا كان با�ستطاعتك القيام
بكافة املهام يف قوائم حتقق املرحلة  ،4وعند متكّنك من القيادة دون
االعتماد على ال�سائق امل�رشف عليك .قد ي�ستغرق ذلك �أكرث من 120
�ساعة تدريب على القيادة.

مالحظة مفيدة
ا�ستعمل قوائم التحقق يف كتيب دليل لل�سائقني املبتدئني
وكتيب دليل لل�سائقني امل�رشفني كو�سيلة مفيدة ملتابعة مدى
تق ّدمك .كلما تد ّربت �أكرث قبل قيامك بالقيادة مبفردك كنت مهيئ ًا
ب�شكل �أف�ضل وقيادتك �أكرث �أمان ًا.
بالطبع �سوف توا�صل التعلم �أثناء قيادتك مبفردك ،ولكن ا�ستفد
�إىل �أق�صى ح ّد ممكن من الفرتة التي تتعلم فيها القيادة.
ت�أكد �أي�ض ًا من االطالع على مورد درو�س من الطريق Lessons
 from the Roadعلى الإنرتنت vicroads.vic.gov.au/supervisors
وموقع  L siteعلى الإنرتنت lsite.vicroads.vic.gov.au
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