
 
 لقيادةاأثناء  للمركبة الضوئية االشاراتحول استخدام  سلطنة عمانفى  بحثأول للتأمين تطرح  يةقطر ال العمانية

 تقصير ودمع وج،  للمركبة الضوئية االشاراتاستخدام أهمية  أبرز النتائج التى تناولها البحث هى إدراك قائدى المركبات 
 كما يجب.كبة للمر  الضوئية االشارات في استخدام من قبلهم

 66% فقط  %13أن  يشيرون الىفي جميع األوقات، لكنهم  ية للمركبةالضوئ االشارة يقومون باستخدام ممن تم إستطالع أرائهم
 . الضوئية للمركبة االشارةن اآلخرين يستخدمو  قائدى المركباتمن 

  تخدم ، وبعضهم ال يسفى القيادةلة الخبرة هو دليل على ق االشارات الضوئيةأن استخدام  ممن تم إستطالع أرائهم %38يجد
 المؤشر ألنه غير معتاد على األمر

 يعزز السالمة المرورية  الضوئيةاالشارات أن استخدام  ممن تم إستطالع أرائهم %93 أكد 

لسالمة ال يتسم بمعايير جودة ابالشكل الصحيح أثناء قيادة السيارة مجرد سلوك  الضوئية االشاراتال يعتبر عدم استخدام 
 فياتللو  لمسببةاالرئيسية  العوامل من يتعدى ذلك لكونه وأيضًا قد، فى بعض البالد للقوانين اً مخالف المرورية ولكنه أيضًا يعتد

ورية ُيعد لغة فاستخدام االشارات الضوئية أثناء الحركة المر  .للمركبة أثناء القيادة المفاجئتغيير المسار  بسبب اتطرقالعلى 
 بالرقى فى أسلوب قيادة المركبات فهى لغة متعارفة لدى الجميع ويحترمها أغلب قائدى المركبات. حضارية تتسم

غير مالئم للسالمة اللسلوك التي تقف وراء ا الرئيسيةاألسباب  وراءلبحث في ا للتأمين يةقطر ال العمانيةشركة الالتزام  وتماشيًا مع
عند  وأتغيير المسار  عندللمركبة  الضوئية االشاراتاستخدام كيفية لى يسلط البحث الضوء ع، السيارات لقائدى المرورية

 .إلخ ...طرق لا اتمفترق عند واالنحراف الطريق السريع الخروج من والدخول إلى

اول تن " :قائالً  التنفيذي للشركة الُعمانية القطرية للتأمين الرئيس،  إوين ماك روبيالسيد / وتعليقًا على هذا البحث، صرح 
م استخدا أهمية دراك قائدى المركباتإلبحث العديد من األراء المختلفة عن سلوكيات القيادة ولكن أبرز نتائج البحث كانت ا

 بات حيثمن قبل قائدى المرك الضوئية االشارات في استخدام هناك تقصير، ولكن ز السالمة المروريةيعز لت الضوئية االشارات
االشارة ام استخد نامع  – عن ما كانت متوقعة قليلةبنسبة  سلطنة عمانفى  أثناء القيادة ةيالضوئ االشارةنسبة مستخدمي  تقدر

جابي بشكل إيعلى عمالئنا ر يثإمكانية التأونحن بحاجة إلى تحليل من أسهل وسائل تعزيز السالمة على الطرقات،  الضوئية
 ".للمركبة  االشارة الضوئيةلزيادة استخدام 

 المروريةالسالمة من يزيد  الضوئية االشاراتأن استخدام  البحثفي  من المشاركين% 93 أكد

 



 
 

 

 :سلوك اآلخرينل قائد السيارة تصور

 دىقائلوك وتصورهم لس هم الخاصسلوكالسيارات ل قائدىكبير بين تصور  اختالفوجود  ومن النتائج التى تناولها البحث 
نطقة الشرق فريدريك بسبيرج ، المدير التنفيذي لخدمات األفراد في م /السيد قال في تعليقه على األمر، و  السيارات اآلخرين

 "."يبدو أن هذه األرقام تمّثل الواقع بصورة أفضل من التقييم الذاتي :قائالً  األوسط لشركة قطر للتأمين

 ستطالعاالركين في للسائقين المشامختلفة الخلفيات ال إلى للمركبة الضوئية االشاراتبعض األسباب لعدم استخدام قد تعود 
 غير هام من يفترض أن استخدام االشارات الضوئية أثناء القيادة فبلغت نسبة :المذكورة فى البحث األسباب وفيما يلى نسبة 

 استخدامان  (%13)عتبر بينما ا ،  الضوئية أثناء القيادة االشاراتاستخدام على  لمن لم يعتاد (%9)ونسبة ،  (13%)
في لضوئية ا االشاراتاستخدام ين على  غير معتادأنهم  (%16) وأشار ،  فى القيادةوالمهارة  قلة الخبرة علىدلياًل  االشارات

 .أوطانهم األم

 ةالضوئي راتاالشاعدم استخدام السيارات أن  قائدىية المستمرة لتذكير و مبادرات التوعنحن بأمس الحاجة إلى ال": قائالً وأضاف 
ى علبات الوفاة أحد أهم مسب هوالمسار وتغيير  االنحراف المفاجئأن حيث ر القيادة السليمة األمنة لمعايييعتبر تجاوزًا للمركبة 

ة حركالفي وغيرهم من المشاركين  السيارات والركاب قائدىة ياحمعلى يساعد  الضوئية االشاراتاستخدام  ، حيثنااتطرق
واضح  بمفهوم قائدى السياراتجميع  يتمتع، يجب أن القيادة لدينالكيفية  المتنوعةوالثقافة  بغض النظر عن خلفياتنا .روريةالم

  ."حول هذا الموضوع

 :لكترونيالرابط اإل تفاصيل نتائج البحث علىيمكن العثور على 

/insured.com-http://www.roadsafety.qic  

 لالتصال:

 محمد سالم

 مجموعة قطر للتأمين – إدارة االتصال والعالقات العامةرئيس 

 97455742758+هاتف: 

http://www.roadsafety.qic-insured.com/


 
 insured.com-www.qicالموقع اإللكتروني: 

  mohamed.salem@qicgroup.com.qaالبريد اإللكتروني: 

 فريدريك بيسبيرج

 ات األفراد لمنطقة الشرق األوسطالمدير التنفيذي لخدم

 شركة قطر للتأمين

 1589 6675 974+هاتف: 

 insured.com-www.qicالموقع اإللكتروني: 

  frederik.bisbjerg@qicmena.com.qaالبريد اإللكتروني: 
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