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 نصائح عملية للرؤية بهدف القيادة بأمان

Vision tips for safe driving 
 

 للقيادة بأمان يجب أن يستطيع الشخص أن يرى جيد ا
 .للقيادة بأمان يجب أن يستطيع الشخص أن يرى بوضوح ولمسافة طويلة وأن يرى ما يجري حوله

 
 :الرؤية لمسافة طويلة

عندما يقدم شخص طلب ا للحصول على رخصة قيادة أو  .  تعبير قوة البصري طلق على الرؤية بوضوح لمسافة طويلة 
تجديدها يجري فحص نظره وقياسه على أساس مقياس يأخذ في اعتباره حجم الحروف التي يستطيع الشخص قراءتها 

 .وبعده عنها
 

ون هذه المتطلبات ويمكن أن تك. ت فرض متطلبات بحدود أدنى لقوة البصر تختلف باختالف فئات الرخص المطلوبة
 .مختلفة باختالف الواليات أيض ا

 
 :رؤية ما يجري حولنا

 . ي طلق على قدرة الشخص على رؤية ما يجري حوله، خارج خط النظر المباشر، تعبير مجال البصر  
 

ره  للقيادة بصورة فع الة يحتاج الشخص إلى رؤية األشياء واألشخاص مثل المشاة والمرآبات التي تكون خارج خط نظ
 .المباشر

 
إال  أنه قد ي طلب  .  درجة لمعظم أنواع الرخص  120 درجة، وي قبل المجال بنسبة 170يبلغ مجال بصر معظم الناس 

 .مجال بصر أوسع لسائقي المرآبات الثقيلة أو الباصات
 

صاصي قياس إذا شك الشخص بأن قوة بصره أو مجال بصره في انحدار فإننا نشج عه على زيارة طبيب العائلة أو اخت
 .البصر أو اختصاصي العيون لفحص عينيه 

 
 :أشياء أخرى تهم البصر

 يستطيع األفراد الذين لديهم قصور في رؤية األلوان تدبر أمر القيادة عادة، خاصة إذا آانت حالة السير  - رؤية األلوان
 لديهم قصور في رؤية األلوان   وفي بعض الواليات، ي منع األشخاص الذين. خفيفة وآانوا مدرآين للقصور الذي لديهم

 .من قيادة أنواع معينة من المرآبات، مثل سيارات التاآسي
 

وعلى األشخاص الذين لديهم   .  يمكن لبعض أمراض العيون مثل المياه الزرقاء أن تعيق الرؤية الليلية- الرؤية الليلية
 .صعوبات في القيادة في الليل تجن ب القيادة بعد حلول الظالم 

 
على األشخاص الذين لديهم هذه الحالة    .  يمكن أن تؤدي الرؤية المزدوجة إلى الحوادث أثناء القيادة -  المزدوجةالرؤية

 .عدم القيادة
 

لدى آل شخص مسؤولية تجاه نفسه وتجاه اآلخرين على الطريق، وعليه لذلك التأآ د من أنه يرى جيد ا عندما يقود       
 . لمحلي للحصول على مزيد من المعلومات   اتصل بمكتب هيئة الطرق والسير ا. مرآبة

    


