
السرعة الفائقة

والضغط االجتماعي



قبل آفي ناؤور، من ، 1997عام « أور يروك»أقيمت جمعية 

.من عمره19فقد ابنه ران في حادث طرق، حين كان في الـ الذي 

من عدد المصابين الحّد تهدف الجمعية إلى 

على تغيير ثقافة السواقة في إسرائيلوالتأثير الطرق بحوادث 

ناؤورران



البحثأهال وسهال بكم في 

موضوعالصفي حول 

السرعة الفائقة والضغط االجتماعي 



خالل النشاط التالي، ستتعرفون على 

.  التي تؤثر منذ اليوم على حياتكمالمواضيع 

إبداعيةنجد حلوال معاً 

ونحاول تقليل تأثيرها علينا 



...هاّل بدأنا؟



لعبة األقوال 



أقوال
لي القيادة أن أكون واحداً من الشلةتتيح •

تتيح لي القيادة إن أترك انطباعا لدى اآلخرين•

تتيح لي القيادة القيام بأمور خطيرة•

تضعني القيادة في منافسة مع أشخاص آخرين•

القيادة هي وضعية تخرج فيها األمور عن سيطرتي•

تشكل القيادة خطرا على حياتي •

أن نقود دون أن نتورط إطالقا بحوادث طرق، موضوع يتعلق بالحظ باألساس•

.تقع حوادث الطرق باألساس بسبب عّدة أمور ال يمكن توقعها مسبقا، تحدث خالل القيادة•

. أقصى ما يمكن أن يقوم به السائق لتفادي حوادث الطرق هو القيادة بموجب قوانين السير•

.  ب للحوادثتقع الحوادث بسبب الكثير من العوامل، لدرجة أنه ليس باإلمكان معرفة العامل األساسي المسب•

. بإمكان السائق الحذر منع وقوع الحادث•

.  باإلمكان دائما توقع ما من شأنه أن يحصل على الشارع، وهكذا باإلمكان منع أي حادث تقريبا•



ال شك أن السرعة في العمل 
هي صفة محمودة

لكن هل يعتبر األمر كذلك بالنسبة للسواقة في الشارع؟

فيديو

https://drive.google.com/file/d/18bzgvm4_M2kc3t4uixtSb6E0b3WSNyuk/view?usp=sharing


بعض المعطيات 
التي يفّضل

أن تعرفوها

قفمسافة التو= مسافة الفرملة + مسافة ردة الفعل 
مسافة ردة الفعل

المسافة التي تقطعها السيارة هي 

.  من لحظة مشاهدة الخطر حتى الضغط على دواسة الفرامل
الثانية¾ وقت ردة الفعل األمثل 

س/كم100متراً    21–الثانية ¾ س                         /كم100

الفرملةمسافة 
هي المسافة التي تقطعها السيارة

من لحظة الضغط على دواسة الفرامل وحتى توقف السيارة بصورة كاملة

مسافة التوقف
هي المسافة التي تقطعها السيارة 

.من لحظة مشاهدة الخطر وحتى توقف السيارة بصورة كاملة
فيديو

https://drive.google.com/file/d/1858GmzsMzb4mzySG6IU7EyPF_pTZyc9x/view?usp=sharing


نقطة الفرملة

...اآلن، فلنلعب

:رابط للمستخدمين الجدد

http://lomda1.oryarok.org.il/user/register/public

–سنفحص وقت ردة فعلنا 

من يملك مسافة التوقف األقصر؟

http://lomda1.oryarok.org.il/user/register/public


لكي نعرف، علينا أن نتعلم المزيد

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1c8OgNnB0b93ADP-gl3biMmkSpT8_B-Cr/view?usp=sharing


بحسب رأيكم، ما المشكلة

في السواقة بسرعة فائقة؟

لماذا تتواجد هذه الظاهرة؟
فيديو

https://drive.google.com/file/d/1ydIKDmn3n1LasJEAjxZkjtCcDSJEPnM0/view?usp=sharing


التشريع، وتطبيق القوانين

كيف نمنع اليوم السواقة بسرعة فائقة؟
سحب الرخصة•

(مخالفات)غرامات •

استدعاء للمحكمة•

اقتنعتم؟
، فلماذا؟«ال»إذا كانت اإلجابة 

ماذا كنتم ستفعلون بصورة مخلتفة؟

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1pOWZfHlXJaRKMsy-HZcIQ-N5YlAXYV-H/view?usp=sharing


الضغط االجتماعي 

ماذا نعرف عنه؟

لماذا من المهم أن نتعلم كيفية الحد من تأثيره علينا؟ 

هل باإلمكان تجاهل الضغط االجتماعي تماما؟ 



إذا عرفنا من نحن، 

سنعرف مكاننا في المجتمع

وهكذا سنؤثر بصورة إيجابية 

على المحيطين بنا 

وال نتأثر منهم بصورة سلبية

من أنا؟ ماذا أكون؟



كيف يبدو الضغط االجتماعي في حياتنا؟

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1dZsdkXWZOLP0Kz8hLudlV5h9093rAxjj/view?usp=sharing


260 أحيانا، يؤثر الضغط االجتماعي 

الخروج من –بصورة إيجابية 

منطقة األريحية

لكن، لألسف الشديد، فإنه يؤثر سلبيا في الغالب

وعلينا أن نكون واعين لذلك

فيديو

https://drive.google.com/file/d/12el52sQ84VF_ToAjh7-cwEN2Osd_45IJ/view?usp=sharing


(المسائل)بعض المعضالت 

كيف كنتم ستتصرفون؟



للتلخيص


