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 لماذا يجب على طفلي المشي
 أو ركوب الدراجة الهوائية
عند الذهاب الى المدرسة؟



طالب أكثر صحة
 األطفال الذين هم نشطين جسديا يكونون أيضا طالبا أكثر نشاطا
  في المدرسة. تزداد لديهم القدرة على التعلم والتركيز. ينام األطفال

بشكل أفضل في الليل ويؤدون أداء افضل في النهار.

 المشي او ركوب الدراجة الهوائية إلى المدرسة يعد تمرينا مهما في
الحياة اليومية التي يتزايد فيها الجلوس مطوال. وإنها أيضا طريقة

مفيدة لتطوير فهمهم لحركة المرور. 

 المشي أو ركوب الدراجة الهوائية للذهاب إلى المدرسة يؤدي إلى
زيادة النشاط الجسدي وبالتالي يؤدي بدوره إلى أطفال أصحاء

يمكنهم التركيز بشكل أفضل في المقعد الدراسي. 

 هل تعلم بإن:
 يجب أن يتحرك الطفل 60 دقيقة يوميا

 على األقل. من الصعب الوصول لذلك بدون
  التمرين اليومي. مثل المشي أو ركوب
الدراجة الهوائية للذهاب الى المدرسة.



مثال أعلى
 نحن الكبار قدوة. لذلك فإن عادات السفر لدينا نحن كوالدين أو

 كمدرسين لها تأثير كبير على األطفال. أنه ومن المهم للطفل أن
نكون مثاال يحتذى به لكي يكٌون عادات سفر مستدامة الن العادات

تكتسب في سن مبكرة. 

كن قدوة – إذهب الى العمل مشيا على االقدام أو
أركب الدراجة الهوائية بدال من أخذ السيارة 

 في أغلب األحيان نشعر بحيوية أكثر في العمل بعد المشي أو
 ركوب الدراجة الهوائية. إذا قللنا من إستخدام السيارة فسيكون

 لذلك آثاراً إيجابية على االثنين معا، البيئة والصحة. وبهذا يبقى
  لديك ما يكفى في محفظتك أيضا. هذ االمر يخلق بيئة محلية

اكثر هدوًء  وأماناً ونحصل على ضغط أقل في حياتنا اليومية. 
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هواء اكثر نقاًء
 السفر والتنقالت يشكالن جزءاً كبيراً من جميع اإلنبعاثات التي
 ينتجها المجتمع.  يجب التقليل من اإلنبعاثات لكي يتسنى لنا

الحصول على بيئة أفضل ولكي ال تعاني األجيال الشابة
والمستقبلية من تغير المناخ. 

 يمكن أن تكون السيارة وسيلة جيدة للتنقل، ولكن في الوقت
 الحاضر يتم إستخدامها كثيراً جداً. يمكننا على االقل عند السفرات
 القصيرة بالسيارة أن نترك السيارة في المنزل وبدال من ذلك نمشي،
نركب الدراجة الهوائية أو مركبات النقل العام لكي نقلل من إنبعاث

ثاني أكسيد الكربون. 



أطفال آمنين ومستقلين
األطفال الذين يذهبون بنفسهم إلى المدرسة يشعرون بإرتياح أكثر

ويكون أدائهم أفضل. 

 األطفال الذين ال يسافرون بشكل مستقل، أي بدون مراقبة من
 الوالدين، يفقدون الفرص الطبيعية إلكتشاف بيئتهم المحلية

والتعامل مع األصدقاء بمفردهم. هذا يؤدي إلى جعلهم أقل
إستقاللية وامانا في بئتهم المحلية. 

  الدراسات التي اجريت حول زيادة السفر بالسيارة تربط أيضا إلى
زيادة األمراض النفسية عند األطفال والشباب في يومنا هذا.

 Jessica Westman ”المصدر: ”جيسيكا فيستمان
.CTF ”م النفس في مركز خدمات األبحاث في جامعة ”كارولنسكا دكتوراه في عل

 السفرة إلى المدرسة هي فرصة لألطفال والشباب للمشاركة في
األنشطة التي تجعلهم نشيطين وسعداء، مما يضع األساس لكيفية

شعورهم بقية اليوم. 



ً طريق إلى المدرسة أكثر امانا
 غالبا ما نشعر بان حركة المرور حول المدرسة هي غير مضمونة

 وغير آمنة وذلك بسبب كل حركة السيارات. غالبا ما يتسبب في
إنعدام االمن هذا هم الوالدين الذين يوصلون أو يجلبون أطفالهم من

المدرسة ويقودون سياراتهم إلى المناطق المدرسية. 

 من أجل خلق بيئة أكثر ضماناً واماناً، عليك أنت كوالد / والدة
تجنب إيصال اطفالكم إلى المدرسة بالسيارة ما لم تكن هناك

ضرورة قسوة لذلك. 

 ،إذا كنت أنت كوالد / والدة تعتقد بان السيارة هي البديل الوحيد
فعليك إيصال طفلك بطريقة آمنة. 

 يمكنك على سبيل المثال، إيصال األطفال إلى مكان بعيد قليال عن
 المدرسة.  وعندها يمكن للطفل أن يمشي الجزء األخير على مسار

المشاة أو الدراجات الهوائية أو المشي على الرصيف لوحده
أو برفقتك. 

المشاركة في ركوب السيارة خياراً جيداً لتقليل عدد السيارات حول
المدرسة. 

هل طفلي ناضح في حركة المرور؟
 لكس تمشي أو تركب الدراجة الهوائية بأمان في حركة المرور
 ولكي تصبح ناضج في حركة المرور من المهم أن تكون لديك
خبرة عملية في سن مبكرة. فان االثنين معا المدرسة والوالدين

لديهم مسؤولية مشتركة. 



 متى يصبح لدي طفلك النضج الكافي في حركة المرور ومستعد
 للنزول إلى الشارع بنفسه، فان هذا االمر فردي جدا. هذا االمر يجب
 أن تحسمه أنت كوالد / كوالدة.  ولكن من أجل الوصول إلى النضج

 في حركة المرور، يجب أن يحصل األطفال في سن مبكرة على
 الخبرة على التنقل في الشوارع )بيئة المرور، الطرق، المركبات
 والمشاة(. هذه الخبرة يحصلون عليها عندما يمشون أو يركبون

الدراجة الهوائية مع والديهم للذهاب إلى المدرسة أو إلى غيرها من
األنشطة. 

 من خالل المساعدة والتوجيه يتعلم األطفال إدراك أوضاع حركة
المرور وكيف يتصرفون لكي يتثنى لهم بعد ذلك الذهاب بمفردهم

إلى المدرسة. 

 أن إيصال األطفال إلى المدرسة لغاية سن 10-12
 عامل ال يعطي نفس النضج في حركة المرور كما

 لو كان الطفل يمشي أو يركب الدراجة الهوائية بنفسه
  أو برفقة شخص بالغ منذ أن كان في

المدرسة التمهيدية.



هل تعلم أن...
 ...سبب أوضاع المرور الغير مضمونة وغير آمنة 

  حول المدرسة يكون في أغلب األحيان بسبب 
إيصال الوالدين أطفالهم من وإلى المدرسة بالسيارة.

  ...إذا سمح لألطفال بالسير أو ركوب الدراجة 
   الهوائية للذهاب إلى المدرسة كل يوم، يزيد ذلك من

درة االداء لديهم.

 إذا سمح لألطفال بالتمرن على حركة المرور، فذلك 
  يجعل لديهم القدرة على فهم حركة المرور في وقت
 ابكر مما لو تم إيصالهم من وإلى المدرسة بالسيارة.

 من جميع رحالت السيارة في مدينة سندسفال
 هي أقصر من خمسة كيلومترات. يمكن إستبدال الكثير

  من هذه الرحالت بإستخدام الدراجة
الهوائية أو المشي. 

   ...إستعمال حوذة الدراجة الهوائية يقلل من خطر
  اإلصابات بالجمجمة القاتلة بنسبة 40 ٪.
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