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  چکیده

 طریق از معضل این حل در آموزش کارکرد .است اجتماعی واقعیت یک اي جامعه هر در ترافیک موضوع اهمیت

 از چنانچه ترافیک آموزشتجربه نشان می دهد که . است موثر بسیار زمینه این در فرهنگی صحیح باورهاي اشاعه

یکی از روش هاي . آغاز شود، تاثیرات عمیق تري در دراز مدت بر جامعه می گذارد کودکی دوران و خردسالی

در این پژوهش ابتدا ، لذا. ترافیک به کودکان و نوجوانان، پارك هاي آموزش ترافیک هستند و فرهنگ موزش ایمنیآ

 .شدسازي  اي مفهوم با استفاده از مطالعات کتابخانهطراحی پارك هاي آموزش ترافیک،  بررسی معیارهايجهت 

استخراج و در قالب در چارچوب تحقیق  طراحی پارك هاي آموزش ترافیکهاي  ها و مؤلفه سپس شاخص

تخصصین انتظامی ماز دو گروه  جامعه آماري تحقیق. دیگردکنندگان مطرح  براي استفاده) طیف لیکرت(پرسشنامه 

سال  10اساتید دانشگاهی، مسئولین شهري و متخصصینی با تجربه باالي  لو غیر انتظامی انتخاب گردید که شام

وتحلیل قرار  مورد تجزیه فریدمنو آزمون  spss افزار در قالب نرم هاي پرسشنامه درنهایت داده .انتخاب گردیدند

موزش ترافیک بسیار متنوع طراحی پارك هاي آهاي  نتایج این تحقیق نشان از آن دارد هرچند شاخص. ندگرفت

 .موزشی پارك در اولویت اول در طراحی هستندآ، اما توجه به ضرورت هاي هستتند
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  مقدمه .1

 هاي زیرساخت از  یکی  آموزش. است ترافیکی، نمود فراوانی پیدا کردهامروزه در شهرهاي بزرگ کشور مشکالت 

 ترین اساسی از یکی کودکان، به ترافیک فرهنگ آموزش باالخص، و  شهرهاست ترافیکی  مشکالت  رفع در اصلی

. باشد می شهرها در ترافیکی قوانین و مقررات به احترام و  توجه افزایش در سازي فرهنگ به مربوط مباحث

 تواند می دوم قدم در رفتار و باور نگرش، تغییر و اول قدم در آگاهی و اطالعات دانش، افزایش هدف با آموزش،

از آنجایی که آموزش در از سوي دیگر، . باشد و کاهش مشکالت ترافیکی  ایمنی افزایش جهت در اقدام ماندگارترین

سنین کم در کودکان و نوجوانان تاثیر بسیار بیشتري در فرهنگ سازي جامعه دارد، لذا اهمیت اموزش به این گروه 

 منافع به دستیابی امکان ایجاد ضمن کودکان، در شده یاد هاي مهارت ایجاد رو، این از. می شود سنی چندین برابر

 و اصول آموزش با چراکه. باشد زمینه این در بعدي اقدامات و تصمیمات بناي زیر تواند می جامعه براي مدتی بلند

 آن منافع که کنند می پیدا مطمئن و ایمن فکري طرز و شوند می آماده آینده براي آنها کودکان، به رانندگی مقررات

  .شد خواهد مشخص آینده در

یکی از فضاهایی که می توان براي آموزش رفتارهاي صحیح ترافیکی به کودکان در نظر گرفت، پارك هاي آموزش 

 آنها  براي  خطراتی با  مأتو  واقعی  محیط در  کودکان  به ترافیکی رفتارهاي  هاي آموزش که آنجایی از. ترافیک هستند

 شبیه محیطی عنوان به ترافیک  آموزش  هاي پارك از  استفاده نهاآ  به  عملی  آموزش  هاي روش از  یکی لذا باشد، می

در این راستا، این مقاله در پی شناسایی و اولویت بندي  .می باشد کوچکتر  مقیاس در تسهیالت ترافیکی سازي

می باشد که جهت شناسایی این امر از  پارك هاي آموزش ترافیکطراحی و بهره برداري شاخص هاي موثر در

  .مورد استفاده قرار می گیرد است، و اجماع یکی از روشهاي کسب دانش گروهیتکنیک دلفی که 

  

  هدف تحقیق .2

  اولویت دهی به مولفه هاي طراحی در پارك هاي آموزش ترافیک 

  کودکان و نوجوانانهاي آموزش ترافیک به  پاركآموزش  خدماتثیرات أت ارتقاء و سازي مناسب 

  گروه هاي سنی مراجعه کنندگان به پارك هاي آموزش ترافیک بر اساس ترافیک ارائه محتواي آموزشی 

  هاي آموزش ترافیک پارك به مراجعه براي کودکان کننده یبغتر اصلی هاي لفهمؤ شناسایی 

  آن به مراجعان يبرا پارك از استفاده هزینه متوسط تعیین 
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  تحقیقپیشینه  .3

 نام به االصل فنالندي فردآلمانی یک توسط بار نخستین کوچک خودروهاي از استفاده با ترافیک آموزش پارك ایده

 آلمان هامبورگ شهر در میالدي1989 درسال ترافیک آموزش پارك اولین او همت به و شد ارائه) ناپاري جاکا(

 ، آلمان ، اتریش  جمله از دنیا  مختلف  کشورهاي در  ترافیک  آموزش  پارك صدها از  بیش حاضر  حال در. یافت گشایش

 مورد...  و اسکاتلند و  ژاپن ، کره ، چین ، هندوستان فنالند، اسپانیا، ، پرتغال ، روسیه ، لهستان بریتانیا، ، فرانسه ، سوئیس

  آموزش  پارك هکتار،5 مساحت به هندوستان چندیگرشهر  ترافیک پارك: مانند ؛ است  گرفته قرار  برداري  بهره

  مساحت به پاگو  سونگ در  دونگ  چون  شینشهر ترافیک آموزش پارك فنالند،  ماکی  تورنینونشهر   کودك  ترافیک

  .چین در  مربع متر 12755

 بسیاري در و است جهانی اي تجربه آموزش، هاي پارك طریق از نوجوانان و کودکان آموزش تجربه اینکه به توجه با

 پارك برداري بهره و احداث طراحی، هاي فعالیت سازي یکسان جهت لذا، است شده اجرا دنیا کشورهاي و شهرها از

 برنامه منظور به تهران شهر ترافیک و نقل و حمل سازمان آموزش معاونت 1388 سال در شهر، کل در آموزش هاي

 عنوان با گزارشی به اقدام تهران شهرداري مناطق در ترافیک آموزش پارك اندازي راه و احداث خصوص در ریزي

 تحت عمل مالك هشتم جلد همچنین. است کرده "ترافیک آموزش پارك برداري بهره و احداث طراحی، راهنمایی"

 حمل وسازمان معاونت توسط 1390 سال پاییز در "ترافیک آموزش پارك از برداري بهره و احداث طراحی،" عنوان

 پارك از برداري بهره اصول تدوین پیگیري ادامه در. است گردیده تدوین و تهیه تهران شهرداري ترافیک و نقل و

 شهرداري ترافیک و نقل و حمل سازمان ریزي برنامه و مطالعات معاونت 1390 سال ماه آبان ترافیک، آموزش هاي

 گرداوري "برداري بهره اصول و تجهیزات امکانات، ترافیک ترافیک آموزش پارك" عنوان تحت اي کتابچه تهران،

  . است کرده

 آموزشهاي تأثیرات میزان بررسی«در مقاله اي با عنوان ) 1391(بخشایش و ریاضی در میان مقاالت فارسی نیز، 

بیان می » تهران شهرداري 20 منطقه آموزش ترافیک بوستان موردي مطالعه ترافیک آموزش بوستانهاي در ترافیکی

 روند ادامه در تواند می ترافیک آموزش هاي در بوستان شده ارائه آموزش هاي تأثیرگذاري میزان نجشسکند که 

 عنوان به را 20ترافیک منطقه  آموزش پارك راستا در این. باشد موثر آموزشی برنامه در تغییرات ایجاد یا و فعلی

 قرار بررسی مورد ترافیکی رفتارهاي در پارك به از ورود بعد و قبل را سال 7-11 کودکان رفتار و کرده انتخاب نمونه

 آموزش بدون از حالت بهتر را ترافیکی رفتارهاي ،آموزش از پس نتیجه این پژوهش نشان می دهد کودکان. اندداده 

 ارائه آنها به ترافیک در بوستان که آموزشهایی بهتر ،پسران به نسبت دختران گروه است ذکر قابل .می دهند انجام

عوامل مؤثر بر افزایش «در مقاله اي با عنوان ) 1391(فقیهی و نظیف کار  .]1[می کردند اجرا عمل در را بود شده

مفاهیم ، فرهنگ ترافیک را  پارك هاي آموزش می تواند با انتقالعنوان نمودنده اند؛ ، »فرهنگ ایمنی جادهاي ایران

  .]2[در جامعه نهادینه سازد
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همانطور که از تاریخچه فعالیت هاي پژوهشی پیداست، مقاالت و اقدامات پژوهشی ناچیزي در ارتباط با سفانه أمت

بر این اساس، اهمیت شاخص سازي و شناسایی مولفه هاي طراحی پارك هاي آموزش ترافیک انجام شده است 

 .تحقیق پیرامون مولفه هاي طراحی پارك هاي آموزش چندین برابر می نماید

  

  تحقیق نظري مبانی .4

  )Delphi( روش دلفی 1.4

 موضوع یا یک مورد در متخصصان گروه یک از نظرات براي استخراج تحقیق در سیستماتیک روشی یا رویکرد دلفی

 گمنامی حفظ با اي پرسشنامه از راندهاي سري یک طریق از گروهی اجماع به رسیدن یا و ]3[است  سؤال یک

  .]4[فیدبک  و دهندگان، پاسخ

  
 .Habibi et al, 2014: 11: چارچوب نظري تکنیک دلفی در تحقیقات کیفی، ماخذ: 1 شکل

  

 فاکتورهاي  به وابسته آنها تعداد و ندارد وجود تعداد متخصصین و انتخاب نحوه مورد در صریحی و قوي قانون هیچ

 مطالعه، اداره در تحقیق تیم توانایی تصمیم، ، کیفیت مشکل وسعت یا دلفی هدف نمونه، بودن هتروژن یا هموژن :

 بعضی .است پاسخ پذیرش و مسأله دسترس، دامنه در منابع و ها داده آوري جمع زمان خارجی، و اعتبار داخلی

و  شده تکراري ها پاسخ آنها افزایش با و است کافی ارائه اطالعات براي نفر 30 معموالً شوند می متذکر محققین

  ].5[ نمی شود اضافه جدیدي اطالعات

 از گسترده استفاده با و ]6[ است فهمیدن و براي شناسایی آسان و تهدید بدون عینی، چندکاره، ارزان، روشی دلفی

 ]7[ دهد می ارائه تجربی، شواهد کمبود و عدم وضوح موارد در بخصوص نظرات، از مستحکم و قوي نظرات، اجماع

 بعضی در ولی است، کنندگان شرکت و تعداد ابزار هدف، به توجه با دلفی براي نیاز مورد زمان و که هزینه آن با

 بکارگیري مختلف، هاي در دیسیپلین کاربرد رویکرد، زیاد پذیري انعطاف. است گردیده بردار ذکر هزینه منابع

کاربرد تکنیک دلفی شرایط  

 ترکیب و حجم پنل خبرگان

 گردآوري دیدگاه خبرگان

 تعیین میزان اتفاق نظر

 خیر اتفاق نظر وجود دارد

 بازخور کنترل شده

 گزارشات آماري نتایج
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 گران، مصاحبه آموزش به نیاز عدم وسیع، جغرافیایی سطح در استفاده امکان مختلف و ارتباطی رویکردهاي

 کسب فواید، از دیگر. ]8[ است دلفی دیگر مزایاي از موضوع زیربناي و فهم شناسایی باز، بحثهاي ارائه گمنامی،

 .]9[ است کنندگان شرکت نسبی حمایت با ها برنامه و طراحی محتوي اعتبار ، مخالف ي هها گرو در اجماع

 

  فریدمنآزمون  2.4

 درون( تکراري هاي اندازه با واریانس آنالیز معادل ناپارامتري، آزمون یک فریدمن الزم به ذکر است که آزمون

  . شود می استفاده) گروه( متغیر k بین در ها رتبه میانگین مقایسه براي آن از که) است گروهی

. شوند می تقسیم باشد ستون k و ردیف N داراي که دوطرفه جدولی در ها داده «فریدمن آزمون» بردن بکار براي

 مختلف هاي موقعیت نماینده ها ستون و شده، جور هاي آزمودنی از هائی مجموعه یا ها آزمودنی نماینده ردیفها

 هر صورت آن در باشد، مطالعه مورد گیرند می   قرار ها موقعیت همه تحت در که ها آزمودنی نمرات اگر. هستند

  .است موقعیت k تحت آزمودنی یک نمرات دهنده نشان ردیف

 یعنی. شوند می    بندي رتبه جداگانه ردیف هر در نمرات. هستند ها رتبه نوع از آزمون این مطالعه تحت هاي داده

 »فریدمن آزمون«. شوند می مرتب k تا 1 از ردیف هر در ها رتبه گیرد، می قرار مطالعه مورد موقعیت k که وقتی

 آماري جامعه یک از )نمونه هاي گروه یعنی( جدول »هاي ستون« که دارد وجود احتمال این آیا که کند می معلوم

  .]10[ خیر یا باشند آمده مشترك

 با برابر توزیعی داراي تقریباً که داد نشان توان می نباشند، کوچک خیلی ها ستون و ها ردیف تعداد که وقتی

  :آماره خی دو از رابطه زیر به دست می آید. است df=k-1آزادي  درجه یا »خی مجذور«

N =تعداد سطرها  

K =تعداد ستون ها  

 ��
  مجذور رتبه هاي هر گروه= �

  

   مفهوم آموزش 3.4

 فرا را خود جامعه فرهنگ کلّی طور به و روابط قواعد، ها، نقش آن طریق از جامعه افراد که است فرآیندي آموزش

 آموزش، دهخدا نامۀ لغت. است شده ارائه زیادي هاي تعریف مفهوم، و معنا لحاظ از آموزش، براي .]11[ گیرند می

 کار، انجام هاي توانایی ها، مهارت آموزش را توسعۀ هدف یونسکو. است شده تعریف »دادن تعلیم و آموختن عمل«

 اساس بر آموزش. داند می تولید در پیشرفت منظور به انسانی، نیروي وسیلۀ به نیاز مورد اطالعات و دانش درك

آموزشی  ریزي برنامه آموزش، اجراي آموزش، نتایج ارزیابی شامل و را اي مرحله چهار فرایند یک 10015 استاندارد
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 بعد در آموزش .]12[ است یادگیري براي مردم به کمک آموزش تعریف ترین-ساده. شود می سنجی نیاز شامل

 مرتبط مفاهیم و ها دانش از اي مجموعه آن طریق از که شده، فرض اجتماعی عمل نوعی آن فرهنگی و اجتماعی

 تربیتی، شناسی جامعه حوزه در نظریاتی  دورکیم .یابد می انتقال مخاطب به ها مهارت و عادت با همراه هم، با

 پرورش طریق از که است نهادي آموزش« تعریف، این طبق. داند می جوان نسل روشمند کردن اجتماعی را آموزش

 و فرهنگ در .]13[ »شود می اجتماعی یگانگی و) اجماع(  وفاق موجد آینده، هاي نسل در مناسب شخصی کیفیات

 دانش، بتوان آن وسیله به که است شده دانسته سرهم پشت و پیوسته منظم، اتبمر سلسله یک آموزش«  بستر

 به مشخص، و معین هاي هدف به نیل براي سازمان یک انسانی نیروهاي در را مطلوب رفتار تغییرات یا و مهارت

 در فرد که ماندگار نسبتاً تغییرات ایجاد منظور به و یادگیري بر مبتنی است تجربه اي آموزش .]14[ ».آورد وجود

 .]15[ بخشد بهبود کار انجام براي را خود توانایی بتواند او تا گیرد می صورت

  

  به کودکان ترافیک آموزش 4.4

. ]16[نقطه دیگر به نقطه اي از نقلیه وسایط و کاال حیوان، انسان، جابه جایی از ناشی است پدیده اي ترافیک،

مشاهده می شود سه اصل در مدیریت ترافیکی وجود دارد که آموزش یکی از بندهاي مهم  2همانطور که در شکل 

 بر محور نقل و حمل معضالت دادن سامان براي را خود اقدامات اصلی تکیه ي امروز دنیاي. این موضوع می باشد

 بر پذیرند، تغییر ها انسان که باشند باور بر این جامعه اعضاي اگر .]17[ است داده قرار فرهنگ سازي و آموزش

 به تغییرند، قابل غیر هان انسا که باشند معتقد اگر اما. کرد تاکید خواهند رفتار تغییر هاي روش دیگر و آموزش

 از قبل ها سال و نوجوانان، کودکان .]18[داد  نخواهند هدر هایی فعالیت چنین طریق از سرمایه را و وقت وجه هیچ

 به بزرگسال مختلف الگوهاي و غیرکالمی کالمی رفتارهاي با تدریج به شوند، رانندگی قانونی شرایط واجد آنکه

و  کالمی رفتار نحوه بار هزاران رانندگی، قانونی سن به رسیدن از قبل تا آنها. شوند می آشنا رانندگی هنگام

  . کنند می می پیدا احساس رفتارهایی چنین به و نسبت هستند شاهد را دیگر هاي راننده غیرکالمی

   
 

  3Eمثلث : 2 شکل

 

 

 آموزش 

  Education 

 مهندسی

ٍEngineering 

 قوانین و مقررات 

Enforcement 

  مثلث

3E  



 

 

 ».شد خواهد بزرگ دوباره که است جوانی

 بینی پیش خردسالی همان در توان می

 زیادي حد در کودك و شود می طی سرعت

 جنبه در آنان رفتارهاي از و گیرد می

 براي را ضروري رفتارهاي و ها مهارت

 مستعد که کودك. شود می گذاري 

 و کالمی غیرارادي، و ارادي غیررسمی،

 می نهادینه را آنها تکرار صورت در و گرفته

 آشنا ترافیکی مسائل با تدریج به سالگی

 کودك براي کافی وقت و داشت؛ مبذول

جدول با توجه  در و نماییم می محدود

  
  نگارندگان

 دوران همان از ترافیک فرهنگ که است

 نقش اساس همین بر. شود تلقی الزامی

 به نسبت باید کودکان .سازد می ضروري

همانطور که در . فراگیرند را خود جان

 تصمیم مهارت هاي - 1: در سه وجه باید انجام پذیرند

 شود می تالش آموزش ها، این در. خطرات

 در  ها، راه  شبکه از استفاده در شان

 نظر مد فرهنگی تغییرات تثبیت براي

٧ 

جوانی کوچک نسخه سالگی، پنج در کودك«: گوید می

می را وسالمندان سالی میان دوران در اشخاص رفتار 

سرعت به ابعاد همه در شخصیت گیري وشکل رشد 

می فرا اوهستند اطراف در که محیطی عوامل همه از ممکن

مهارت ها، عادت باید دوره همین از کودك .کند می 

 بنیان شخصی، انضباط اساس ترتیب بدین و بیاموزد

غیررسمی، و رسمی شامل اجتماعی یادگیري دائمی فرایند در

گرفته فرا را آنها از کدام هر ارزش نیز و رفتار انواع وجود

سالگی از دو می بایست را کودکان شناسی، روان علم 

مبذول کافی صبر و حوصله کودکان، مختلف به مسائل یاددهی

محدود سالگی 15 تا 3 سن به را کاري محدوده مبنا این 

 .]20[ کرد خواهیم بیان را سنی، شرایط آموزش ترافیک

نگارندگان: محورهاي اصلی آموزش ایمنی ترافیک، ماخذ: 3 شکل

  

است الزم ،شود نهادینه افراد در رانندگی و راهنمایی مقررات

الزامی و واجب عمل یک عنوان به ذهن آنها در و شود داده

ضروري نوجوانان و کودکان در ترافیک آموزش و سازي

جان حفظ روش هاي نیازشان، و سن با متناسب و شوند

در سه وجه باید انجام پذیرند ترافیکی آموزش هاي ایمنینیز مشاهده می شود، 

خطرات کاهش راه هاي و خطر، ارزیابی و تشخیص

شان استقالل و حرکتی و حسی مهارت هاي افزایش 

 هدفمند و آگاهانه آموزش. شوند آماده مختلف وظایف

آموزش تشخیص 

و ارزیابی خطر

آموزش مهارت 

هاي تصمیم 

گیري

آموزش راه 

هاي کاهش 

خطر

می امریکائی روانشناس گزل

 کیفیت وي، نظر به .]19[

 مراحل کودکی، دوره .کرد

ممکن زمان کمترین در و

 الگوبرداري مختلف، هاي

بیاموزد »اجتماعی سازگاري«

در است، محیط از یادگیري

وجود همه با...  و غیرکالمی

 متخصصان اعتقاد به .کند

یاددهی و آموزش در و کرد

 بر. آموزش گذاشت این و

سنی، شرایط آموزش ترافیک گروه هر ویژگی به
  

مقررات و قوانین اینکه براي

داده آموزش افراد به کودکی

سازي در فرهنگ را آموزش

شوند تر آگاه ترافیک ایمنی

نیز مشاهده می شود،  3شکل 

تشخیص ،در هنگام خطر گیري

 از مرحله هر در کودکان

وظایف انجام براي بزرگسالی
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 ایمنی در به که گیرد می انجام کنندگان استفاده رفتار تغییر هدف با ترافیک و نقل و زمینه حمل در آموزش. است

 شرایط با متناسب باید که آموزش داشت توجه باید اما شد، خواهد منجر ترافیک و نقل و حمل بهبود و مرور و عبور

بر اساس ویژگی هاي  پیشنهادهاي آموزشی 1در جدول  .]21[ باشد کشور آن سنن و آداب و فرهنگیسنی، 

  .ارائه گردیده استشخصیتی گروه هاي سنی مختلف 

  

  مناسب در پارك هاي آموزش ترافیکگروه هاي سنی و محتواي آموزشی جدول بندي مخاطب بر : 1 جدول

  ترافیکی نظام آموزشی مناسبمحتوا و   یتی گروه هاي سنیصهاي شخ ویژگی  مخاطب

3
تا 

5 
ل

سا
  

 گیري هاي تصمیم تصورات و و تخیالت -

  نیست، بینی پیش قابل سنی این گروه

  .دهندنمی  تمیز و تشخیص را خطرات -

  موزش مسائل سادهآ□

  روها سواره روها، پیاده آب، جوي از عبور نحوةآموزش  -

5 
ا 

ت
8 

ل
سا

  

 مورد در کودك قدرت تشخیص -

 گروه این در مهم غیر و مهم مسائل

  .است ضعیف هنوز سنی

  دیگران نادرست گوشزد کردن رفتار □

  .کند حرکت جاده کنار در یا رو پیاده درآموزش اینکه  -

  .کنند عبور خیابان عرض از ایمن هاي محل درآموزش اینکه  -

 پیروي و اطاعت پلیس فرمان و عالئم راهنمایی، چراغهاي ازآموزش اینکه  -

  .کنند

  .بیاموزند را) سالگی 7 سن از(  خیابان در دوچرخه از صحیح استفاده چگونگی -

8 
تا 

12 
ل

سا
  

 شدت به کنجکاوي گروه این در -

  می یابد رشد

 حس تواند می انسان سنین این در -

 مسائل از بسیاري براي را کنجکاوي

  .کند بیدار

  کرد حرکت چگونه بایستی رانندگی موقع درآموزش اینکه □

  شودی م حادثه به منجر رفتاري چهآموزش اینکه  -

  کنند رفتار شهري ترافیک در چگونه مدرسه راه درآموزش اینکه  -

 فاصله و موتوري هاي نقلیه وسایط و خودروها سرعت و مدل نوع، با ارتباط در -

  .داد تذکر او به است نیاز مورد مختلف هاي سرعت در کردن ترمز براي که راهی

  بشناسند را نها خیابا و معابر موقعیت و عالئم بایستیآموزش اینکه  -

  است موتوري غیر نقلیه وسیله یک دوچرخه که دوش یادآور آنها به -

12 
تا 

15 
ل

سا
  

 نسبت بهدر این سن حس استقالل 

  افزایش می یابد به شدتبزرگساالن 

  ترافیک موضوعات تعمیق و گسترش □

  آنها از عملی استفاده و معابر عالئم و تابلوها آموزش -

  آنها از عملی استفاده و معابر قوانین آموزش -

 عوامل معابر، مختلف شرایط معابر، وضعیت بر جوي شرایط تاثیرآموزش  -

  غیره و محیطی

  ) غیره و تراکتور و دوچرخه(  نقلیه وسیله شناخت -

  حادثه وقوع هنگام در رفتارآموزش چگونگی  -

  ) پایه دانش(  اولیه هاي کمکآموزش  -

  نگارندگان: ماخذ
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  پاركفضاي آموزش در  4.5

 از هایی نمونه ایجاد منظور به انسان، مدیریت تحت و مهندسی هاي کارگیري روش به با که است فضایی پارك

 در گروه چهار به مشخص هاي مقیاس اساس بر شهري هاي پارك .]22[ شود می ایجاد شهرها درون در طبیعت

 سبز فضاهاي میان در ها پارك سبز فضاي .]23[ شوند می  بندي تقسیم منطقه و ناحیه محله، همسایگی، مقیاس

 دارا می باشند  در متابولیسم آنها نقش اساسی را جزء ضروري و الینفک پیکره یگانه شهرها بوده و عنوان به شهري

  .]24[ آورد وجود به شهري پارکهاي خصوص به و شهرها ت جدیدي در حیاتآن ها می تواند اختالال کمبود که

-روانـی شناختی، - ادراکی هاي مهارت و توسعۀ رشـد بـراي قـوي منبعی مثابۀ به کودکی دوران در بازيبه عالوه، 

 اجتناب کودکان، بـراي بازي ایمـن محیط تأمین رو، این از و می شود تلقی حرکتی-همچنـین حسی و اجتمـاعی

 و بیشتر چه رشـد هر در تواننـد می باشند شده طراحی ایمنی معیارهاي اساس بر که بازي هاي زمین. اسـت ناپذیر

 محـیط از را گونـاگونی اطالعات بازي، حین در کودك .]25[ باشـند داشته نقش کودکان فیزیکی و اجتماعی بهتر

 و معلم ،در پارك. ساخت نشاط با براي کودکان فضایی توان میبا استفاده از پارك ها در واقع، . کـسب می کند

   .دارد وجود آموزش براي هم بهتري و شادتر هاي روش که فهمند می آموز دانش

  

  پژوهش مفهومی الگوى .5

  پیشنهادي طراحی مولفه هاي 1.5

 جهانی تجربیات به عنایت با و ،موارد طراحی پارك آموزش ترافیک عرصۀ در گرفته انجام هاي پژوهش به توجه با

مولفه هاي  :شد استفاده زیر مفهومی الگوي از کشور پارك هاي اموزش ترافیک ترافیکی فرهنگ براي مطالعۀ

   :محور زیر می تواند بررسی گردد 5طراحی و برنامه ریزي پارك هاي آموزش ترافیک در 

  خدماتی  -تفریحی مولفه) الف

  فرهنگی   مولفه) ب

  آموزشی   مولفه) ج

      طرح هندسی-ترافیکی مولفه هاي)د

  بهداشتیمولفه هاي ) هـ
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  .نگارندگان: ي موثر بر طراحی پارك هاي آموزش ترافیک، ماخذو شاخص ها مولفه ها: 4 شکل

  

  روش تحقیق .6

 ساختار ارائه منظور به .پیمایشی است روش به نیز تحقیق اجراي روش و کاربردي پژوهش، این در تحقیق نوع

 و شناسایی به اي کتابخانه مطالعات انجام با) فرهنگ ترافیک توسعۀ( ترافیک فرهنگ ارتقاي و آموزش مناسب

سپس از طریق پرسشنامه مولفه  .شد اقدام ترافیک فرهنگ توسعۀ امر در ترین مؤلفه کامل و ترین اصلی استخراج

 ترافیک متخصصان شامل پژوهش این آماري جامعۀ. هاي شناسایی شده، از حیث میزان اهمیت ، اولویت بندي شد

ترافیک، اساتید  زمینۀ در سال 10 باالي سابقۀ داراي متولی ترافیک، افراد هاي سازمان مسئوالن جمله از کشور

 تا بود آن بر سعی بندي تقسیم این در. شد تقسیم فوق میان سه گروه نسبت به آماري نمونۀ اندازة. است دانشگاهی

 تا گیري منظور نمونه همین به. شود انتخاب مساوي طور به غیرانتظامی و انتظامی هاي زیرگروه نمونه از اندازة

 شده اجرا پژوهشی هاي طرح تدریس، سابقۀ فعالیت، به همچنین. یافت ادامه برسد نفر 30 به نمونه اندازة که زمانی

 5 در مربوط زمینۀ در سؤاالت به شد خواسته پاسخگویان از .شد ویژه نمونه توجه افراد انتخاب در ترافیک زمینۀ در

 .دهند پاسخ) کم خیلی کم، ،متوسط زیاد، زیاد، خیلی( مقیاس لیکرت در گزینه

 

 ارزیابی مولفه هاي موثر بر طراحی پارك هاي آموزش ترافیک

 

 

 مولفه هاي طراحی در راستاي موضوع پژوهش

عوامل تفریحی 

 خدماتی
فرهگیعوامل   عوامل ترافیکی عوامل آموزشی عوامل بهداشتی 

     

طــــــــراحــــــی شـــاخــــص هــــاي  

 فضاهاي بازي

 آالچیق

 آبنما و فضاي سبز

 کافه یا رستوران

 سینما

 آمفی تئاتر

 کتابخانه

 کالس هنروخالقیت

 گالري نقاشی 

 سرویس بهداشتی

 کمک ها اولیه

 کالس تئوري

 کالس سمعی بصري

 کالس کامپیوتر

 فضا نیمه بازمحوطه

 اتاق شبیه ساز 

 معابر

 میدان

 تقاطع

 مسیر ویژه اتوبوس

 پارکینگ

 ایستگاه 

 
 تعیین اصول طراحی و برنامه ریزي پارك هاي آموزش ترافیک

طراحی و نیاز استفاده کنندگان برنامه ریزي و طراحی و پیشنهاد بر اساس محدودیت هاي  
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  تحلیل یافته ها .7

 شده آوري جمع هـاي داده مناسب، استنباطی آمار و توصیفی آمار روشهاي از استفاده با پژوهش از قسمت این در

 در. گرفت قرار سوال مورد طراحی عوامل از هریک اهمیت میزان پرسشنامه این در. گیرند می قرار تحلیل مورد

 می اشاره آنها به زیر در که است شده کمی آمار به تبدیل کیفی هاي داده SPSS افزار نرم از استفاده با نیز نهایت

در این قسمت ابتدا پرسشنامه هاي جمع آوري شده از متخصصان و مسئوالن شهري در حوزه ترافیک و حمل  .شود

شده و سپس با استفاده از آزمون فریدمن، میزان اهمیت هرکدام از شاخص  SPSSو نقل شهري، وارد نرم افزار 

 . هاي طراحی پارك هاي آموزش ترافیک ارائه گردید

د که کیفیات آموزشی مهمتر از کیفیات ترافیکی در طراحی پارك هاي آموزش به نظر می رس: یهفرض

  .ترافیک هستند

شاخص امکانات بهداشتی در اولویت بندي هاي طراحی حذف گردید و پاسخ هاي پرسشنامه ها،  هاي در تحلیل

بر این . انجام گرفت ،تاثیرگذار بودند ترافیک به کودکان شاخص هاي دیگر که در فرایند آموزش ها بر اساستحلیل 

  :مولفه زیر قرار گرفتند 4در  ،اساس ارائه اولویت هاي طراحی

  مولفه هاي فرهنگی -4مولفه هاي تفریحی  -3مولفه هاي طرح و امکانات ترافیکی  -2مولفه هاي آموزشی  - 1

مولفه و شاخص اده از آزمون فریدمن، اولویت هر ، با استفSPSSپس از وارد کردن پاسخ پرسشنامه ها در نرم افزار 

اولویت اهمیت در طراحی پارك هاي آموزش ترافیک که  ،3با توجه به جدول . هاي زیرمجموعه آن بررسی گردید

موثر در فرآیند آموزش به کودکان می باشد، ابتدا امکانات آموزشی بوده و سپس، امکانات ترافیکی از قبیل معابر، 

در رتبه هاي بعدي نیز امکانات فرهنگی و سپس امکانات تفریحی و خدماتی در . ه قرار گرفته استمیادین و غیر

 کیفیت در مؤثر شاخصهاي تأثیر میزان مشاهده می شود، 2همانطور که در جدول . رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند

 و با استفاده از آزمون فریدمن، تکنیک دلفیبا استفاده از  فرهنگ ترافیک اءارتق منظر پارك هاي آموزش ترافیک، از

  :است زیر صورت به اولویت ترتیب به

  امکانات تفریحی -4امکانات فرهنگی،  -3امکانات ترافیکی،  -2امکانات آموزشی،  - 1

 وسایل با هایی کالس، بصري سمعی کالسهايبه ترتیب اهمیت، امکانات آموزشی،  شاخص هاي 3با توجه به جدول 

 مولفههمچنین در . قرار گرفته اند 3تا  1 ، در اولویت طراحیسیموالتور یا سازي شبیه اتاق، ترافیکی آموزشی کمک

، دوچرخه ویژه همگانی و مسیر نقل و حمل ویژه ترافیکی پارك هاي آموزش، در نظر گرفتن، تقاطع، مسیر

در برنامه ریزي . قرار گرفته اند 3تا  1هاي طراحی راه، به ترتیب  در اولویت  تاکسی و پیاده اتوبوس و  پایانه/ایستگاه

کودکان،  کاردستی و نقاشی هاي خالقیت و گالري هنرو هاي اجتماعات، کالس فرهنگی پارك، در نظر گرفتن سالن

در برنامه فیزیکی امکانات تفریحی و . طراحی قرار گرفته اند 3تا  1چندبعدي به ترتیب در اولویت هاي  سینما

 با تفریحی بازي سبز، زمین فضاهاي و ترافیکی، آبنماها ماهیت با صرفا بازي ، در نظر گرفتن وسایلخدماتی نیز

  . قرار گرفته اند 3تا  1به ترتیب اولویت هاي  ... و سرسره و تاب قبیل از امکاناتی
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  فریدمناولویت بندي مولفه هاي طراحی پارك آموزش ترافیک با آزمون : 2 جدول

  درجه آزادي  اماره خی دو  اولویت  میانگین رتبه  مولفه ها

  1  3  آموزشی

41.046  4  
  2  2  ترافیکی

  3  2  فرهنگی

  4  1  تفریحی

  مطالعات پرسشنامه اي نگارندگان: ماخذ
 

  آزمون فریدمن استفاده از اولویت بندي مولفه هاي طراحی پارك آموزش ترافیک با: 3 جدول

 امکانات

  نیاز مورد

اولویت در 

  طراحی

اولویت در 

  هر گروه
  مرتبط فضاهاي

میانگین 

 رتبه

آماره 

  خی دو

درجه 

  آزادي

 امکانات

  آموزشی
1  

 23  بصري سمعی کالسهاي  1

41.046  4  

 21  ترافیکی آموزشی کمک وسایل با هایی کالس  2

 18  سیموالتور یا سازي شبیه اتاق  3

 امکانات

  ترافیکی
2  

1 
 23  چراغدار تقاطع

 22  چراغ بدون تقاطع

 21  همگانی نقل و حمل ویژه مسیر 2

3 
 20  دوچرخه ویژه مسیر

 20 اتوبوسپایانه /ایستگاه

 امکانات

  فرهنگی

  

3  

  

 15 اجتماعات سالن 1

 15  خالقیت هنرو هاي کالس 

 17  کودکان کاردستی و نقاشی هاي گالري  2

 12  چندبعدي سینما 3

 امکانات

- تفریحی

  خدماتی

4  

 16 ترافیکی ماهیت با صرفا بازي وسایل  1

 12  سبز فضاهاي و آبنم اها  2

 11  ... و سرسره و تاب قبیل از امکاناتی با تفریحی بازي زمین 3

  مطالعات پرسشنامه اي نگارندگان: ماخذ
  

دهد، تعامالت اجتماعی کودکان در قالب کالس هاي سمعی بصري  می فریدمن نشان آزمون همانگونه که نتایجلذا، 

و بازي هاي آموزشی بیشتریت تاثیر را در فرهنگ سازي ترافیکی در کودکان، در پارك هاي آموزش ترافیک دارند و 

بر این اساس، . ترین تاثیر را در این امر دارندرستوران ها کم- امکانات تفریحی و خدماتی ازقبیل آالچیق ها و کافه

ه جذابیت براي کودکان داشته کک، ابتدا باید به امکانات آموزشی ترجیحا بصري در طراحی پارك آموزش ترافی

در نظر گرفته شود و در طراحی اولویت داده شودو پس از آن، به امکانات ترافیکی از قبیل شبکه معابر و باشد، 

چراکه کودکان، در قالب بازي ها، اشکال، تصاویر و صداهاست که یاد می گیرند و تجربه کسب . کیتجهیزات ترافی

  .می کنند
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 توصیف میزان اهمیت هریک از مولفه هاي طراحی پارك هاي آموزش ترافیک بر اساس آزمون فریدمن : 4 جدول

 امکانات

 نیاز مورد

 

 مرتبط فضاهاي

 

 اهمیتمیزان 
میانگین 

 رتبه
 اولویت

اولویت 

در هر 

  گروه

  بدون اهمیت  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیارزیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

گروه 

 امکانات

 ترافیکی

 

 9 11 13 10 2 5 1 5 1 25 5 30 6 25 5 شریانی معبر

  7 9 15 10 2 0 0 0 0 25 5 35 7 30 6  کننده پخش و جمع معبر

 7 9 15 10 2 0 0 5 1 30 6 20 4 35 7  محلی معبر

 5 6 18 10 2 0 0 5 1 10 2 30 6 45 9  راه پیاده

 4 5 20 0 0 0 0 10 2 5 1 25 5 60 12  دوچرخه ویژه مسیر

 3 4 21 5 1 0 0 0 0 10 2 20 4 65 13  همگانی نقل و حمل ویژه مسیر

 7 9 15 0 0 0 0 0 0 40 8 30 6 30 6  یکطرفه خیابان

 6 7 17 10 2 0 0 0 0 25 5 20 4 45 9  میدان

 1 2 23 0 0 0 0 0 0 10 2 15 3 75 15  چراغدار تقاطع

 2 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 60 12  چراغ بدون تقاطع

 4 5 20 0 0 0 0 0 0 15 3 30 6 55 11 اتوبوسپایانه /ایستگاه

 5 6 18 0 0 0 0 0 0 25 5 30 6 45 9 تاکسیپایانه /ایستگاه

 8 10 14 0 0 0 0 25 5 5 1 55 11 15 3 حاشیه ايپارك 

  10 14 9 0 0 0 0 35 7 30 6 25 5 10 2 پارك غیرحاشیه اي

گروه 

 امکانات

 آموزشی

 

 5 8 16 0 0 0 0 5 1 10 2 55 11 30 6 تئوري آموزشی فضاهاي

 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 70 14  بصري سمعی کالسهاي

  6 13 11 0 0 0 0 0 0 60 12 30 6 10 2  کامپیوتر کالسهاي

 محوطه در باز نیمه یادگیري فضاهاي

  پارك
5 25 14 70 1 5 0 0 0 0 0 0 17 7 4 

 آموزشی کمک وسایل با هایی کالس

  ترافیکی
12 60 6 30  0 0 0 0 0 2 10 21 4 2 

 3 6 18 0 0 0 0 0 0 15 3 45 9 40 8  سیموالتور یا سازي شبیه اتاق

گروه 

 امکانات

- تفریحی

  خدماتی

 1 8 16 10 2 0 0 5 1 20 4 25 5 40 8 ترافیکی ماهیت با صرفا بازي وسایل

 از امکاناتی با تفریحی بازي زمین

  ... و سرسره و تاب قبیل
4 20 7 35 3 15 4 20 2 10 0 0 11 13 3  

  4 15 7 10 2 10 2 15 3 40 8 20 4 5 1  استراحت هاي محل و ها آالچیق

 2 12 12 0 0 0 0 0 0 50 10 30 6 20 4  سبز فضاهاي و آبنماها

 3 13 11 0 0 5 1 10 2 40 8 30 6 15 3  رستوران یا کافه

گروه 

 امکانات

  فرهنگی

 1 9 15 0 0 0 0 5 1 30 6 35 7 30 6 اجتماعات سالن

 3 12 12 0 0 15 3 10 2 30 6 20 4 25 5  چندبعدي سینما

 4 13 11 0 0 0 0 5 1 55 11 30 6 10 2  کتابخانه

 1 9 15 0 0 5 1 5 1 15 3 50 10 25 5  خالقیت هنرو هاي کالس

 کاردستی و نقاشی هاي گالري

  کودکان
9 45 6 30 4 20 0 0 1 5 0 0 17 7 2 

  مطالعات پرسشنامه اي نگارندگان: ماخذ
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  جمع بندي .8

که در  گردید فریدمن، مشخص با استفاده از روش SPSS، و تحلیل آنها در نرم افزار بررسی پرسشنامه ها از پس

طراحی و برنامه ریزي پارك هاي آموزش ترافیک، مسائل و امکانات آموزشی در رتبه اهمیت باالتري نسبت به 

بعدي نیز امکانات فرهنگی و اولویت در رتبه هاي . پارك هاي آموزش ترافیک دارند و شبکه معابر ترافیکی امکانات

در  .طراحی پارك هاي آموزش ترافیک قرار گرفته اند دراهمیت خدماتی در اولویت  –بعد از آن، امکانات تفریحی 

 شبیه ترافیکی، و اتاق آموزشی کمک وسایل با هایی بصري، کالس سمعی پارامترهاي امکانات آموزشی، کالسهاي

همچنین در طراحی هندسی ترافیکی . قرار گرفته اند 3تا  1سیموالتور به ترتیب در رتبه هاي اهمیت  یا سازي

 پایانه/دوچرخه، ایستگاه ویژه همگانی و مسیر نقل و حمل ویژه وزش، در نظر گرفتن، تقاطع، مسیرپارك هاي آم

در برنامه ریزي فرهنگی . قرار گرفته اند 3تا  1راه، به ترتیب  در اولویت هاي طراحی  تاکسی و پیاده اتوبوس و 

 کودکان، سینما کاردستی و نقاشی هاي خالقیت و گالري هنرو هاي اجتماعات، کالس پارك، در نظر گرفتن سالن

در برنامه فیزیکی امکانات تفریحی و خدماتی نیز، . طراحی قرار گرفته اند 3تا  1چندبعدي به ترتیب در اولویت هاي 

 قبیل از امکاناتی با تفریحی بازي سبز، زمین فضاهاي و ترافیکی، آبنماها ماهیت با صرفا بازي در نظر گرفتن وسایل

  . قرار گرفته اند 3تا  1به ترتیب از اولویت هاي  ... و هسرسر و تاب

برنامه هاي آموزشی مختلف در قالب تصاویر، انیمیشن، فیلم،  سنی مختلف سطوح براي لذا پیشنهاد می گردد تا

 کالس آموزشی، کمک از ابزارهاي استفاده با بایست در این راستا می. طراحی گردد صوت و بازي هاي رایانه اي 

 کشف براي اي وسیله عنوان به بازي اسباب از همواره کودکان زیرا. کرد و دلچسب دلنشین آنها براي را ایمنی هاي

 یادگیري فرایند دائمی در است، محیط از یادگیري مستعد که کودك. اند گرفته بهره خویش پیرامون رموز دنیاي

 ارزش نیز و رفتار انواع وجود همه با... غیرکالمی و و کالمی ارادي، غیر و ارادي غیررسمی، و رسمی شامل اجتماعی

   کند؛ می نهادینه را تکرار آنها صورت در و گرفته فرا را آنها از کدام هر

  

  پیشنهادات   .9

این که هم اکنون بیش از نیمی از مناطق شهر تهران و برخی از شهرهاي دیگر کشور، داراي پارك هاي با توجه به 

آموزشی ترافیک هستند، لذا برنامه ریزي آموزشی در استفاده بهینه از این فضاهاي شهري، از اهمیت ویژه اي 

مکانات آموزشی، می توان بیان داشت نتایج این پژوهش مبتنی بر ارجحیت مسائل و امستند بر . برخوردار می باشد

آموزش ترافیک در درجه نخست باید مبتنی بر خواسته ها و شرایط روحی و  هاي که روش هاي آموزش در پارك

در بدین صورت که کودکان، . روه هاي مختلف آموزشی صورت پذیردروانی کودکان و نوجوانان در رده هاي سنی و گ

بازي هاي طراحی شده ترافیکی  ،ري ازقبیل انیمیشن و فیلمیاده از روش هاي تصوبا استفقالب برنامه هاي مدون و 

همچنین امکانات و فضاهاي مورد نیاز در . و همچنین نقاشی و کاردستی ، رفتارهاي صحیح ترافیکی را فراگیرند
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لذا پیشنهاد می . ندرابطه با این موضوع نیز، ضمن رعایت موارد استاندارد و ایمنی براي کودکان در نظر گرفته شو

نات و تسهیالت کاملزومات طرح ام ،پارکهاي آموزش ترافیک یآموزش برنامه و سرفصل طرح و تهیه گردد ضمن

به عالوه، با . جهانی به روزرسانی گردند تا تاثیرگذاري بیشتري داشته باشنداستانداردهاي طبق  ترافیکی پارك

 . درنظرگرفتن این فضاها، به عنوان پارك هاي شهري، می توان آن ها را به فضاهاي پویا و با نشاط تري تبدیل نمود

  :لذا اهم موارد قید شده، در قالب بند هاي زیر ارائه می گردد

 ا بایده در پارك هاي آموزش ترافیک، آموزش :هاي سنی گروهبر اساس  ی تخصصیآموزشبرنامه ریزي  -1

به صورتی که بازي ها، فیلم . گردندطبق رده هاي سنی به صورت کامال مشخص و تفکیک شده ، طراحی 

و غیره  cd، بروشور، ها، کتاب ها و موارد آموزشی گروه هاي سنی به صورت مشخص و جدا در قالب کتاب 

سال انجام  15سال تا  5سنی را از رده هاي آموزش ، مناسبد تا معلمان بتوانند طبق روند نشو برنامه ریزي

چنین برنامه اي بهره گیري از کارگروهی متشکل از متخصصان حمل و نقل و ترافیک، طراحی  .دهند

 .شهري، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی را طلب می نماید

 دستورالعمل يبازنگر :پارك هاي آموزش ترافیکو درجه بندي تهیه دستورالعمل جزئیات طراحی  - 2

با هدف معرفی دقیق ملزومات و تسهیالت ترافیکی  ترافیک آموزش پارك از برداري بهره و احداث طراحی،

به گونه اي که با بهره برداري از آن امکان طرح یکسان و یکپارچه در  ئیات طراحیمورد نظر به همراه جز

 :اعم از. تمامی مناطق میسر گردد

و درجه بندي پارك آموزش ترافیک بر اساس امکانات اولیه از جمله میزان زمین و اعتبار اولیه طرح  ) الف

  .برنامه هاي آموزشی تدوین شده

ها، سالن اجتماعات، اتاق  تعیین حداقل فضاهاي آموزشی و اداري مورد نیاز به تفکیک مساحت و نوع کالس) ب

در پارك هاي  .)نیازهاي آموزشی( 1با توجه به نیازهاي بند .. فیکی وشبیه ساز ترافیکی، اتاق بازیهاي گرا

طرح این فضاها می تواند  .آموزش، امکاناتی از قبیل سینما، کتابخانه، فضاي اجراي نمایش در نظر گرفته شوند

  .در باالبردن بازدهی آموزش به کودکان موثر باشد

تفکیک حداقل طول، عرض، شعاع گردش، شیب مسیرها و معابر تعیین انواع معابر و مسیرهاي مورد نیاز به ) ج

  ...، مشخصات وابعاد خودروهاي آموزشی، مشخصات پل عابر پیاده، ایستگاه اتوبوس و

  )ابعادو مساحت(تعیین حداقلهاي مورد نیاز طراحی زمین  )د

به (... وع جداول و، ن تیپ مانند جنس روسازي، رنگ و جنس  مسیرهاي دوچرخه و اتوبوس مصالحمعرفی ) ه

  .)عنوان مثال استفاده از جدول سنگی با لبه تیز براي پارك مناسب نیست

 فارغ التحصیالن رشته هاي تربیت و تأمین نیروي انسانی جهت آموزش کودکان از بین: معلمان متخصص - 3

الزم را اخذ و صالحیت موزش دیده آدوره اي از مفاهیم ترافیکی را   علوم تربیتی و روانشناسی کودك که

 .کرده باشند
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 میان در پارك ها سبز فضاي: آموزش ترافیک به عنوان پارك هاي شهريهاي  طراحی پارك -4

جزء ضروري و الینفک پیکره یگانه شهرها بوده و در متابولیسم آنها نقش  عنوان به شهري سبز فضاهاي

شهري را  هاي ده اي از زمیناز آنجایی که پارك هاي آموزش ترافیک محدو. دارا می باشند  اساسی را

ي بازي و هافضااشغال نموده و این پارك ها، پتانسیل استفاده به عنوان فضاهایی پویا و با نشاط به عنوان 

که در این صورت (ل ترافیکی می توانند داشته باشند اوقات فراغت خانواده ها را با الگوي آموزش مسائ

 با آموزش طراحی فضاهاي پارك ی گرددملذا پیشنهاد  ؛) خواهد داشتنیز در پی را توامان تاثیر بر والدین 

 آشناو  شهرها )بد و خوب( ترافیک وضعیت از تخیلی هاي نقاشیبازي ها و  انجام با ترافیکی موضوعات

در مسائل و فیلم  تصاویر از استفاده با رانندگی و راهنمائی قوانین رعایت عدم مخاطرات با نمودن کودکان

ظر گرفتن المان هاي کودکانه و بازي هاي پیشنهاد می گردد که با در نهمچنین . آموزشی لحاظ گردد

 هاي آموزش طراحی زمین هاي بازي، در پاركلذا  .نمودپارك ها را براي کودکان بیشتر مختلف، جذابیت 

باعث می شود تا نشاط پارك براي کودکان بیشتر شده و کودکان ترغیب بیشتري براي رفتن به  ترافیک

 و شادتر روش هاي که بینند می آموز دانش و معلم در واقع در پارك ها، .آموزش نشان دهندپارك هاي 

 .دارد وجود آموزش براي هم بهتري
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Abstract 

The importance of traffic in any society is a social reality. Training function in resolving of 
this issue is very effective throughcultural beliefs promoting. Experience shows that traffic 
education to children, begin a deeper impact on the society in the long run. One of the traffic 
training methods to the children is the traffic training park. Therefore, in this study, by using 
the library study at first, the design criteria of traffic traing is evaluated. Then, the index 
components are applicated in training parks, and a extracted framework, was applicated to 
ask in questionnaires. The sampling is considered of 2 groups: 1-police professionals, 2- 
non-police professionals.  Finally, the questionnaire data was entered in spss software, and 
were analyzed by Friedman test. The results show that pay attention to the educational needs 
of the park are the first priority before of traffic road and facilities in the designing. 
 
Keywords: education component, Traffic culture, Delphi Delphi, traffic training park, design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


