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 دراسة تصور فريدة لسائقي السيارات في قطر - ""مراقبة السالمة على الطرق في قطر

 بإنشاء دراسة تصور فريدة لسائقي السيارات في قطرمجموعة قطر للتأمين قوم ت 

  األخرىدول البين  من بإدراك عاليالسيارات في قطر  وسائقيتمتع 

  مزيد من التحسيناتإجراء المن األمور التي تدعو إلى المستويات المطلقة لسوء السلوك تُعد 

 

 

أعلنتتتر ةتتتر ة قطتتتر للتتتتأمين عتتتن اتستتتتطصو التتتاد أجرتتتت  فتتتي تصتتتور القيتتتادة فتتتي قطتتتر ومراق تتتة 

بقتتتدر عتتتالي متتتن  يتمتعتتتون ستتتائقو الستتتيارات فتتتي قطتتتران    متتتا متتتن الوا تتت  الستتتصمة علتتتى الطتتتر 

، وبتتتين التتدول األختتترى هتتالستتتصمة علتتى الطتتتر  بينا الممارستتات اتيجابيتتتة فتتي نحتتتو اتدراك والمعرفتتة

 ،، وأوقتتتات التتتر صتالستتتيارات بوجتتت  عتتتامقيتتتادة لتهتتتور فتتتي مختتتاار ا إدراكمقارنتتتة عنتتتد  وخاصتتتة  

 وتحسين ال نية التحتية.

 

الستتتو  العالميتتتة بحتتتو  وأجرتهتتتا ةتتتر ة  قطرررر لليررر مي  وجهتتتر بإجرائهتتتاالتتتتي  ،الدراستتتةتُعتتتد  تتتا  

وأبعتتتتاد القيتتتتادة الستتتتصمة علتتتتى الطتتتتر   فهتتتت لتحديتتتتد األجتتتت  أول دراستتتتة اويلتتتتة التتتتتي تعتتتتد  فويوجرررر

 .المتهورة في قطر

متتتن ستتتران قطتتتر عينتتتة مم لتتتة إلتتتى ءراء  "مراق تتتة الستتتصمة علتتتى الطتتتر  فتتتي قطتتتر" دراستتتة   ستتتتندت 

بالمقارنتتتة وذلتتت  الحتتتواد ، مستتت  ات بتتتأ  ر  الخاصتتتةالدراستتتة إلتتتى فهتتت  ا تجا تتتات   تتتا  تهتتتد  يتتت  

 أةهر. 6مع الو ع ق   

 

 إدارة التعويضتتتاتمتتتدير  ،أ متتتد االتتتب الجربتتتوعي  صتتترل الستتتيد ، نتتتتائإل اتستتتتطصو علتتتى وتعليق تتتا 

لرتتتن وراء  تتتول تجتتتارا القيتتتادة المختل،تتتة فتتتي قطتتتر، الر يتتتر متتتن اآ نتتتاك "قطتتتر للتتتتأمين لمجموعتتتة 

ستتتد  تتتا  ومتتتن أجتتت  علتتتى القيتتتادة اآمنتتتة.  ثاق تتتة   نظتتترة   نتتتاك القليتتت  متتتن الحقتتتائي الصتتتع ة التتتتي تقتتتدم 

متتتن لتوليتتتد ال يانتتتات وايتتتادة التتتوعي ستتتنوي ا  تتتا  الدراستتتة المستتتتمرة متتترتين بتتتإجراء  وجهنتتتاال،جتتتوة، 

تتتا تشتتتجيع القيتتتادة اآمنتتتة أجتتت   لأل تتتدا  التتتتي  تتتددتها  رومتتتة قطتتتر لزيتتتادة الستتتصمة علتتتى الطتتتر  دعم 

 ."في ال صد

فتتي  ا متتن المشتتار ينجتتزء صتتنير نستت ي  والتتاد يعتتد  الستتيارات فتتي قطتتر% متتن ستتائقي 22 أةتتار متتا  

الستتتتر ةتتتتهر باأل مقارنتتتتة   أ  تتتتر خطتتتتورة  أصتتتت حر قتتتتد  ر تتتتة المتتتترور أن إلتتتتى  ، تتتتاا ا ستتتتتطصو 

توجتتتد اتجا تتتات إيجابيتتتة  متتتا  ،%53التتتدول النظيتتترة أعلتتتى نستتت ة فتتتي  تتتا  ال، تتتة متتتن  انتتتر والما تتتية 

ةتتتهر األختتتصل أاتتتول  انتتتر  تتتتنقصتالأوقتتتات أن فقتتت  % 38أفتتتاد ،  يتتت  لتنقتتت افيمتتتا يتعلتتتي بأوقتتتات 

متتتتن % 57 يويتتتتدع .قتتتتد تحستتتتنر ال نيتتتتة التحتيتتتتة للطتتتتر أن علتتتتى % 81وافتتتتي ، والستتتتر الما تتتتية

أةتتهر  6متتن بتت   الي تتا أ  تتر ممتتا  تتانوا يستتتمتعون قيتتادة أنهتت  يستتتمتعون بالستتائقي الستتيارات فتتي قطتتر 

ابين الدول النظيرة  نس ةمضر، و ي أعلى   .أيض 

 

بشتتتر   فتتتي مجتتتال القيتتتادة المتهتتتورة تعت تتتر إيجابيتتتة   ألختتترىعلتتتى التتترأ  متتتن أن المقارنتتتة متتتع التتتدول او

المستتتتويات المطلقتتتة لستتتوء الستتتتلوك المتصتتتور تتطلتتتب المزيتتتتد إ  أن ، لدولتتتة قطتتتتر رئيستتتي بالنستتت ة 

تت تتتع الستتتيارات متتتن الخلتتت  م اةتتترة  علتتتى ذلتتت  ينط تتتي  و متتتن الجهتتتود متتتن جانتتتب األاتتترا  المعنيتتتة

 فجتتتتتتتأة   المستتتتتتتار تنييتتتتتتتر و(، %46)الستتتتتتترعة وتجتتتتتتتاوا ، (%60الستتتتتتتا ين )الستتتتتتتائقين و، %(60)

قطتتتتر  دولتتتتة  متتتتن ستتتتائقي الستتتتيارات فتتتتي% 13وختتتتصل األةتتتتهر الستتتتر الما تتتتية، تعتتتتر  %(. 43)

 بين الدول النظيرة.نس ة ، و ي ثاني أق  تصادم حواد ل

 

 



تتتتأثير عتتتن قيّمتتتة  أراءتتتتوفر   ال،ريتتتد اتدارك وال،هتتت دراستتتة ان اجتتتراء  " قتتتائص   لجربتتتوعياوأ تتتا  

الجهتتات منهتتا  وفتتي دولتتة قطتتر  المعنيتتة التتتي تهتتد  إلتتى ايتتادة الستتصمة علتتى الطتتر األاتترا  جهتتود 

وأنتتتت  لمتتتتن دواعتتتتي الطتتتتر . علتتتتى ستتتتصمة ال، والمنظمتتتتات التتتتتي تهتتتتت  بووستتتتائ  اتعتتتتصمالحروميتتتتة، 

تتتتدع  جهودنتتتا لضتتتمان ستتتصمة جميتتتع  التتتتيفتتتي اليعتتتة  تتتا  الم تتتادرات المتميتتتزة  بتتتأن نرتتتون فخرنتتتا

 تتتا  النتتتتائإل دليتتت  علتتتى الجهتتتود و فتتتي قطتتترأمان تتتا نشتتتاء اتتتر  أ  تتتر والتتتدع  فتتتي امستتتتخدمي الطتتتر  

 "..2030تماةيا مع استراتيجية قطر وذل  الح ي ة التي تقوم بها إدارة المرور بواارة الداخلية 

 

 
 

 مراقبة السالمة على الطرق 

 

.... العمل امليداني في شهر فبراير  1004؛ اإلمارات = 251؛ الكويت = 150؛ عمان = 151قطر = : املمثلةأحجام العينات 

2018 

"من خالل تجربتي خالل األشهر الست املاضية: أٍي 

العبارات التالية تتفق معها وأيهما ال تتفق معها  نم

 فيما يتعلق بما يلي: ..."

 اإلمارات الكويت عمان قطر 

 ... أصبحت حركة 
 
 %38 %53 %33 %22 أوافق بشدة / أوافق املرور على الطرق أكثر خطورة

 %34 %25 %44 %55 ال أوافق / ال أوافق بشدة

... أرى املزيد من السيارات التي تتجاوز السرعة على 

 الطرق 

 %48 %59 %47 %46 أوافق بشدة / أوافق

 %25 %20 %32 %32 ال أوافق / ال أوافق بشدة

املزيد من السيارات التي تتبع السيارات من ... أرى 

 على الطرق 
 
 الخلف مباشرة

 %51 %75 %64 %60 أوافق بشدة / أوافق

 %21 %10 %19 %18 ال أوافق / ال أوافق بشدة

... أرى املزيد من السائقين الساهين على الطرق )مثل 

 استخدام الهواتف املحمولة(

 %56 %72 %64 %60 أوافق بشدة / أوافق

 %21 %15 %21 %24 ال أوافق / ال أوافق بشدة

  املسار... أرى املزيد من السيارات التي تغير 
 
فجأة

 وبدون إشارة على الطرق 

 %47 %50 %46 %43 أوافق بشدة / أوافق

 %19 %14 %19 %21 ال أوافق / ال أوافق بشدة

 %42 %56 %37 %38 أوافق بشدة / أوافق أكثر اإلى العمل وقت  ... يستغرق تنقلي 

 %29 %27 %43 %42 ال أوافق / ال أوافق بشدة

 %68 %43 %71 %81 أوافق بشدة / أوافق ... تحسنت البنية التحتية للطرق في البالد

 %12 %30 %10 %5 ال أوافق / ال أوافق بشدة

 %45 %25 %46 %57 أوافق بشدة / أوافق ... زاد استمتاعي بالقيادة في البالد

 %20 %45 %26 %18 / ال أوافق بشدة ال أوافق

هل تعرضت لحادث تصادم بالسيارة خالل األشهر 

 الست املاضية؟ 

 %16 %17 %12 %13 نعم

 %84 %83 %88 %87 ال

 


