
 

  بررسی میزان تاثیرات آموزش نکات ایمنی دوچرخه سواري 

 شهرداري تهران  4سال در پارك آموزش ترافیک منطقه  10تا8در کودکان 
  

  مهتاب طالبیراضیه قاسمی،  راضیه کاهانی،1

  کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت،دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات -1

  کارشناس نرم افزار، دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات -2

  شناسی فیلم سازي دانشگاه علمی و کاربردي فرهنگ هنردانشجوي کار-3
 

  :چکیده

شهري، امروزه در بسیاري از شهرهاي دنیا با توجه به مزایاي منحصر به فرد دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل 

گسترش دوچرخه سواري مستلزم رفع موانع . این وسیله نقلیه سالم یک جایگزین براي اتومبیل سواري مطرح شده است

این موانع عمدتا شامل مسائل فرهنگی، آموزشی، کمبود تهسیالت دوچرخه سواري و مالحظات . توسعه آن است

  .هدف جز از طریق یک برنامه ریزي جامع و هماهنگ میسر نمی شود نیل به این. اقتصادي است

و میزان تاثیرات آموزش رعایت نکات ایمنی  عنوان نمونه انتخاب کردیم پارك آموزش ترافیک را بهبا توجه به این موضوع 

مورد بررسی  سال قبل و پس از آموزش با توجه به پاسخ دادن سواالت ذیل 10تا  8دوچرخه سواري را بر روي کودکان 

  :قرار دادیم

  ؟...) ه وترمزها، اندازه دوچرخه، زنجیر دوچرخ( آیا کودکان قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند -1

  آیا کودکان در هنگام استفاده از دوچرخه از کاله ایمنی استفاده می کنند؟ -2

  آیا کودکان در هنگام دوچرخه سواري از پیست دوچرخه استفاده می کنند؟ -3

کرده، روش نمونه  ثبتالعمل آنها را  کودکان را قبل و بعد از ورود به پارك آموزش ترافیک بررسی کرده و عکس محقق

براي رعایت دقت بیشتر در تحقیق مورد نظر کودکان را در دو گروه باشد  ایی می صورت میدانی و مشاهده گیري به

ه و در انتها به این نتیجه دست آمده را مورد تحلیل قرار داد نتایج به. یمه امورد بررسی قرار دادمجزاي دختر و پسر 

ر رعایت نکات ایمنی دوچرخه سواري از دقت بیشتري برخوردار ظبه پسران از ن دست پیدا کردیم که دختران نسبت

هستند و همچنین آموزش هاي پارك آموزش ترافیک در فرهنگ سازي رعایت نکات ایمنی دوچرخه می تواند نقش 

  .بسزایی در کودکان داشته باشد
 

  آموزش، پارك آموزش ترافیک، نکات ایمنی دوچرخه : کلمات کلیدي

                                                            
 razi.kahani@gmail.comکارشناس آموزش، -1

 ghassemi_bita20@yahoo.comکارشناس آموزش، -2

  mahtabtalebi61@yahoo.comآموزش،کارشناس  -3

  

 



 

  :مقدمه

منطق استفاده از دوچرخه به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژي، کاهش هزینه هاي شخصی و عمومی، کاهش 

آلودگی هوا و تامین سالمت و نشاط عمومی بویژه براي نسل جوان به حدي بدیهی و روشن است که استفاده از 

) NGOs( مده و سازمان هاي مردمیدوچرخه در بسیاري از کشور هاي توسعه یافته بصورت ي جنبش مردمی درآ

براي توسعه تسهیالت و خدمات دوچرخه سواري تشکیل شده و پروژه هاي مربوطه را پیگیري می کنند و دولت ها 

  ]4. [اقدام نموده اند... نیز براي پاسخ به این نیاز عمومی به برنامه ریزي و

دوچرخه  تسهیالت در مؤثر پارامترهاي و معیارها اساس بر دوچرخه نقل و حمل شبکه الگوي ارائه یک و طراحی

روش  سایر به نسبت دوچرخه نقل و حمل گسترش و توسعه جهت در که است زیربنایی اقدامات از سواري یکی

  ]2[ .است نقلی و حمل متداول هاي

 رو روند. یابد می افزایش نقل و حمل جدید هاي شیوه براي تقاضا مختلف هاي کشور در نشینی شهر سریع رشد با

 معضالت و مسائل ها کشور از بسیاري در شخصی هاي اتومبیل و موتوري ونقل حمل وسایل از استفاده رشد به

 محیطی، زیست معضالت انرژي و بحران سوخت، بهاي افزایش. است داشته همراه به را زیادي ،اقتصادي اجتماعی

از حمل و نقل عمومی و سایر شیوه هاي  استفاده پیشنهاد به منجر شهروندان زندگی کیفیت وکاهش ترافیک تراکم

  ]7[ .غیر موتوري شده است

یکی از راهکارهاي در نظر گرفته شده در برنامه ریزي حمل و نقل درون شهري همساز با محیط زیست، استفاده از 

  ]8. [ی باشددوچرخه و ایجاد مسیرهاي دوچرخه سواري در کنار سایرشیوه هاي حمل و نقل عمومی و شخصی م

. دوچرخه یکی از قدیمی ترین شیوه هاي حمل و نقل انسانی و مناسب براي محیط زیست شهري می باشد

جذابیت  نکه مهمتری ]6[ بدین ترتیب باید ساختارهاي زیر بنایی مناسب براي دوچرخه سواران در شهر فراهم شود

  ]3[ .آن تاثیر مثبت در توسعه پایدار شهري است

  

  :بیان مسئله

مسایل و معضالت اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی  روند فزاینده کاربرد اتومبیل شخصی در بسیاري از کشورها

زیادي را در پی داشته و گسترش حمل و نقل عمومی و سایر شیوه هاي غیر موتوري به عنوان راه حل هاي اساسی 

ارزشمند است ولی ممکن است دستیابی به  گرچه گسترش کاربرد حمل و نقل عمومی یک اقدام. شناسایی شده اند

بسیاري از کشورهاي در حال توسعه قادر به تامین حمل . ان در هر سطح دلخواه توسعه اقتصادي، امکان پذیر نباشد

و نقل عمومی مناسب براي اکثریت مردم خود نیستند در حالی که می توانند در حمل و نقل دوچرخه سرمایه 

دوچرخه به عنوان یکی از روش هاي حمل و نقل غیر موتوري، داراي جذابیت هاي  حمل و نقل. گذاري نمایند

  ]1[ .خاص خود می باشد



 

حال با توجه به اهمیت دوچرخه در کنار آن باید آموزش استفاده صحیح از ان نیز برنامه ریزي شود و چون قشر 

بررسی میزان تاثیرات آموزش وهش به کودك از اقشاري هستند که از دوچرخه بیشتر استفاده می کنند در این پژ

سال در پارك آموزش ترافیک می پردازیم در می خواهیم به سواالت  ذیل  10تا 8دوچرخه سواري در کودکان 

  :پاسخ دهیم

ترمزها، اندازه دوچرخه، زنجیر دوچرخه ( آیا کودکان قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند - 1

  ؟...) و

  کودکان در هنگام استفاده از دوچرخه از کاله ایمنی استفاده می کنند؟آیا  - 2

  آیا کودکان در هنگام دوچرخه سواري از پیست دوچرخه استفاده می کنند؟ - 3

  

  دوچرخه

که به کمک نیروي عضالت پا حرکت می کند و داراي انواع مختلفی  هوسیله نقلیه اي است سبک و داراي دوچرخ 

این وسیله نقش غیر قابل انکاري در توسعه ي فعالیت هاي گردشگري، افزایش ارزش زمین و اشتغال کمتر . است

  ]4[ .فضاي شهري، جذب صنایع و افزایش اشتغال و تجارت محلی ایفا می کند

  

 کاربرد دوچرخه در ایران

اي نخستین بار توسط انگلیسی ها قبل از جنگ جهانی دوم به ایران آورده شد در ابتدا این وسیله با دوچرخه بر

  . استقبال چندانی مواجه نشد

چند دستگاه دوچرخه خرید و در شمس العماره تهران نخستین » حسین آقا شیخ«پس از چندي شخصی به نام

بدین ترتیب به تدریج دوچرخه عالوه بر وسایل تفریح به عنوان مغازه دوچرخه سازي و کرایه دوچرخه را دایر کرد 

  .یک وسایل کار عمومیت یافت

در حال حاضر در شهر هایی مانند اصفهان، کاشان و یزد هنوز تعداد زیادي دوچرخه سوار مالحظه می شود به 

ه در شهر تهران حدود هزار نفر روزانه با دوچرخه  سفر می کنند در حالیک 350طوریکه در شهر اصفهان حدود 

درصد از این سفر ها با دوچرخه  1میلیون سفر سواره در طول شبانه و روز انجام می شود که فقط حدود 5/11

  ]5[ .صورت می گیرد

 
 
 
 



 

 اهمیت دوچر خه 

با ظهور اتومبیل در جوامع صنعتی هر چند تحرك و راحتی جابه جایی اشخاص تا حدودي افزایش پیدا کرد لیکن 

نا خوشایندي از جمله تلفات ناشی از سوانح رانندگی، آلودگی هوا، راه بندان و مصرف بیش از حد سوخت اثرات 

امروزه بسیاري از اشخاص که در فواصل کوتاه به جاي پیاده روي یا دوچرخه سواري از اتومبیل . پدیدار شدند

  .رار از شلوغی خیابان ها انجام می دهندشخصی استفاده می کنند این کار را نه بخاطر راحتی بیشتر بلکه بخاطر ف

تاکنون اقدامات زیادي براي . در شهرهاي بزرگ هر شهروند در معرض خطر آلودگی هواي ناشی از اتومبیل قرار دارد

مقابله با اثرات سوء زیست محیطی وسایل نقلیه صورت گرفته است که بخشی از آن ها به اعمال مقررات محدود 

حل هاي فنی مناسب مربوط می شود که یکی از راه حل هاي فنی ترویج دوچرخه سواري  کننده و بخشی به راه

می باشد هرچند که استفاده از این وسیله نمی تواند جایگزین تمام سفرهاي موتوري گردد، لیکن عمدتا در سفرهاي 

  ]5[ .کوتاه و متوسط شهر کاربرد آن توصیه می شود

  

  تشویق دوچرخه سواري 

تشویق . تبلیغ دو چرخه سواري در توسعه سیستم دوچرخه حداقل به اندازه اقدامات مهندسی اهمیت داردتشویق و 

دوچرخه سواري نیازمند یک فعالیت همه جانبه در زمینه هاي مختلف و براي افراد متفاوت است بطور کلی راهبرد 

  :بصورت زیر طبقه بندي کردهاي تشویق حمل و نقل غیر موتوري و از جمله دوچرخه سواري را می توان 

  کاهش سفرهاي کاري موتوري- 1

اصالح قیمت ها به نحوي که با افزایش هزینه هاي جاري استفاده از اتومبیل، گرایش دوچرخه سواري افزایش - 2

  پیدا کند

اصالح سیاست هاي کاربري زمین به نحوي که مراکز اشتغال به مراکز سکونت نزدیک تر شده و مدارس ، پارك - 3

ها و مراکز خدمات عمومی در محدوده دسترسی پیاده و دوچرخه قرار بگیرند، افزایش تراکم شبکه خیابان ها و 

  باریک تر کردن خیابان ها

  آرام سازي ترافیک   - 4

بهبود تهسیالت ترافیکی پیاده و دوچرخه، بهسازي مسیرهاي دوچرخه و افزایش امنیت و حفاظت پارکینگ هاي - 5

  ه عوامل جويدوچرخه در مقابل

  اجراي برنامه هاي تشویقیو اموزش هاي ایمنی - 6

  ]4[ ترکیب شیوه هاي حمل و نقل عمومی و غیر موتوري با یکدیگر- 7

 
 



 

 تدوین برنامه آموزش

بطور کلی قبل از تدوین یک برنامه آموزشی و تشویقی، آموزش ایمنی و تشویق دوچرخه سواري باید به عنوان 

جزئی از برنامه جامعه حمل و نقل درنظر گرفته شود، هدف گذاري برنامه ریزي شهري در جهت محدد سازي 

ر شیوه هاي حمل و نقلی در نظر گرفته استفاده از اتومبیل بوده و جایگاه برابر براي دوچرخه در آن قسمت به سای

  . شود

  . از سوي دیگر براي موفقیت یک برنامه آموزشی سه پیش نیاز اساسی وجود دارد

  .نخست اینکه برنامه آموزشی باید طیف وسیعی از مخاطبین را در بر بگیرد

  .تنظیم شده باشدموزشی باید بر اساس رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آنکه برنامه آدوم 

  ]5[ .موزشی، استمرار اجراي برنامه استآسومین اصل در برنامه ریزي 

  

  آموزش خردساالن

عده کثیري از دوچرخه سواران در گروه سنی خردساالن قرار دارند و ازانجایی که هنوز قابلیت هاي جسمی و فکري 

  . ود هستندآنان به اندازه کافی رشد ننموده، نیازمند روش هاي آموزشی خاص خ

این هدف را . هدف از تعلیم دوچرخه سواري، اموزش دوچرخه سواري ایمن به کودکان در کلیه شرایط ترافیکی است

  : می توان به تعدادي مقاصد اساسی تفکیک نمود از جمله

  قابلیت دوچرخه سواري ایمن در ترافیک- 1

  درك قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی- 2

  و هوشیاريعادت به احتیاط - 3

  قابلیت تصمیم گیري در ترافیک و واکنش نسبت به مخاطرات- 4

  توانایی حفظ تعادل دوچرخه- 5

  محتواي درس- 6

علی الخصوص باید به کودکان تفهیم شود که . کودکان باید مفهوم خطر در مسیر و گذرگاه هاي عرضی را فرا گیرند

ضمن . بلکه ایمنی کامل به رفتار شخص بستگی دارد تنها آموزش روش هاي دوچرخه سواري ایمن کافی نمی باشد،

به منظور جلوگیري از کسالت آور شدن مطالب درسی و عدم پیوند با زندگی روزانه کودکان ، کاربرد مثال هاي 

کاربردي و استفاده از عکس،فیلم و ویدئو از اهمیت زیادي برخوردار است وآموزش هاي عملی باید به اندازه کافی 

  .قرار گیرندمورد توجه 

 
 



 

  :بطور کلی پیشنهاد می شود برنامه هاي آموزشی دوچرخه در سه مقطع تحصیلی زیر ارائه شوند

 سال 6تا  5گروه سنی (پیش دبستانی(  

 سال 10تا  8گروه سنی (دبستانی(  

 سال 14تا  12گروه سنی (راهنمایی(  

  ]4[ .شود به این ترتیب به هر کودك حداقل یکبار ایمنی دوچرخه سواري آموخته می

  

 آموزش در پارك ترافیک

  :روند آموزشی رعایت نکات ایمنی دوچرخه در پارك اموزش ترافیک به صورت ذیل می باشد

  ابتدا بعد از هدایت کردن کودکان به سمت دوچرخه براي آنان بصورت تئوري نکات ایمنی دوچرخه

 سواري را توضیح داده

  در هنگام دوچرخه سواري استفاده شود را به کودکان در مرحله بعد وسایل ایمنی که الزم می باشد

 نشان می دهیم

 سپس طریقه استفاده کاله ایمنی را به آن ها آموزش می دهیم 

  ن ها را هدایت می کنیم تا با آمسیر هاي امن دوچرخه سواري را نشان داده و  کودکانو در آخر به

 .ایمنی کافی از دوچرخه سواري خود لذت ببرند

بررسی میزان تاثیرات آموزش دوچرخه سواري در روند آموزشی و موضوع تحقیق مورد نظر  با توجه به

محقق  شهرداري تهران، 4در پارك آموزش ترافیک منطقه  سال در پارك آموزش ترافیک 10تا8کودکان 

ه ساله، طی دو روز متوالی روند ابتدایی آموزش را تغییر داد بدین صورت ک10تا 8دو گروه دختر و پسر 

و مربی رفتار آنان را در نظر قبل از آموزش نکات ایمنی دوچرخه سواري به آنها دوچرخه داده می شد 

نیز رفتار کودکان را ثبت می نکات ایمنی دوچرخه سواري داشته و ثبت می کرده و سپس بعد از آموزش 

  :ر می باشدنفره صورت گرفت و ثبت این مشاهدات شامل موارد زی 3کند که این کار توسط گروه 

ترمزها، اندازه دوچرخه، زنجیر (قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند ی که کودکان تعداد - الف

  ....) دوچرخه و

  . در هنگام استفاده از دوچرخه از کاله ایمنی استفاده می کنند ی کهکودکان تعداد -ب

  .در هنگام دوچرخه سواري از پیست دوچرخه استفاده می کنند ی کهکودکان تعداد -ج

  

نوبت مربوط به مدارس دخترانه و مابقی به مدارس پسرانه اختصاص  2نوبت انجام شده که  4آماربرداري مذکور در 

ثبت  1از آموزش در جدول شماره  قبل رعایت نکات ایمنی دوچرخه سواريداشت نتایج آمار برداري وضعیت نحوه 

  .پس از آموزش ارائه شده است رعایت نکات ایمنی دوچرخه سواريوضعیت نحوه  2ه و در جدول شمارهشد



 

  روز 2  در ترافیک آموزش بوستان

  میانگین  روز دوم

33%  5/31%  

40%  41%  

50%  53%  

29%  27%  

22%  20%  

34%  41%  

  روز 2 در ترافیک آموزش بوستان

  میانگین  روز دوم

57%  53%  

63%  71%  

93%  91%  

37%  5/38%  

54%  5/59%  

85%  5/50%  

  

   ترافیکی هاي آموزش
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بوستان آموزش در از قبل پسر و دختر دانش آموزان تردد نحوه بررسی

  روز اول  نوع آزمون

  %30  الف

  %42  ب

  %56  ج

  %25  الف

  %18  ب

  %48  ج

بوستان ز آموزش در ا پس پسر و دختر دانش آموزان تردد نحوه بررسی

  روز اول  نوع آزمون

  %49  الف

  %79  ب

  %89  ج

  %40  الف

  %65  ب

  %76  ج

آموزش گذراندن از قبل ترافیکی رفتارایمن تغییرات میزان :1نمودار

ب ج الف ب ج

دخترانھ پسرانھ

بررسی: 1جدول 

  نوع مدرسه

  دخترانه

  پسرانه

  

بررسی: 2جدول

  نوع مدرسه

  دخترانه

  پسرانه

  

  

نمودار

روز اول

روز دوم



 

  

   ترافیکی هاي آموزش

 آموزشی دوره هاي گذراندن از پس

 .پذیرفته اند بیشتري تأثیر

لذا یکی از . باشد با خطراتی براي آنها می

هاي آموزش ترافیک است که شبیه محیط واقعی ترافیک، به طور 

راهها، خط آهن، پیاده رو و خیابانها، عالئم راهنمایی، چراغ راهنماها و غیره، ولی در مقیاس کوچکتر طراحی و 

  :با توجه به موضوعات ذکر شده نتیجه ي بررسی هاي صورت گرفته در ذیل درج شده است

ترمزها، اندازه دوچرخه، زنجیر ( آیا کودکان قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند

پسر قبل از آموزش کم تر به با توجه به مشاهدات صورت گرفته و آمار بدست آمده هر دو گروه دختر و 

توجه داشتند و در مقایسه دختر و پسر، دختر ها به نسبت دقت بیشتري 
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آموزش گذراندن از بعد ترافیکی رفتارایمن تغییرات میزان :2نمودار

پس پسران و دختران گروه دو هر بیان کرد با توجه به آمار بدست آمده

تأثیر شده ارائه آموزش هاي از دختران گروه مقایسه 

با خطراتی براي آنها می هاي مستقیم رفتار ترافیکی به کودکان در محیط واقعی توأم

هاي آموزش ترافیک است که شبیه محیط واقعی ترافیک، به طور  هاي آموزش عملی به آنها استفاده از پارك

راهها، خط آهن، پیاده رو و خیابانها، عالئم راهنمایی، چراغ راهنماها و غیره، ولی در مقیاس کوچکتر طراحی و 

با توجه به موضوعات ذکر شده نتیجه ي بررسی هاي صورت گرفته در ذیل درج شده است

آیا کودکان قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند

با توجه به مشاهدات صورت گرفته و آمار بدست آمده هر دو گروه دختر و 

توجه داشتند و در مقایسه دختر و پسر، دختر ها به نسبت دقت بیشتري  نکات ایمنی دوچرخه سواري

ب ج الف ب ج

دخترانھ پسرانھ

  

  

  

نمودار

  

با توجه به آمار بدست آمده توان می

 در بهتري داشته رفتارهاي

  

  نتیجه گیري 

هاي مستقیم رفتار ترافیکی به کودکان در محیط واقعی توأم آموزش

هاي آموزش عملی به آنها استفاده از پارك روش

راهها، خط آهن، پیاده رو و خیابانها، عالئم راهنمایی، چراغ راهنماها و غیره، ولی در مقیاس کوچکتر طراحی و : مثال

  . گردد احداث می

با توجه به موضوعات ذکر شده نتیجه ي بررسی هاي صورت گرفته در ذیل درج شده است

 آیا کودکان قبل از سوار شدن بر دوچرخه ایمنی آن را بررسی می کنند

 ؟...) دوچرخه و

  با توجه به مشاهدات صورت گرفته و آمار بدست آمده هر دو گروه دختر و

نکات ایمنی دوچرخه سواري

روز اول

روز دوم



 

داشتند و اما بعد از آموزش رفتار هاي ایمن ترافیکی آمار توجهات بصورت قابل توجهی باال رفت در هر دو 

  .گزینه دختران دقت بیشتري به نسبت پسران دارندگروه دختر و پسر و مجددا مشاهده گردید که در این 

 

 آیا کودکان در هنگام استفاده از دوچرخه از کاله ایمنی استفاده می کنند؟  

هر دو گروه دختر و پسر ساس نتایج بدست آمده می توان به این تحلیل اشاره کرد که ادر این آزمون بر 

داشتند و در مقایسه دختر و پسر، دخترها به نسبت  توجه استفاده از کاله ایمنیقبل از آموزش کم تر به 

آمار توجهات بصورت قابل  نکات ایمنی دوچرخه سواريبیشتري داشتند و اما بعد از آموزش  استفاده

توجهی باال رفت در هر دو گروه دختر و پسر و مجددا مشاهده گردید که در این گزینه دختران دقت 

  .بیشتري به نسبت پسران دارند

 

  کودکان در هنگام دوچرخه سواري از پیست دوچرخه استفاده می کنند؟آیا  

 مشخص 4 منطقه ترافیک در پارك آموزش از قبل پسر و دختر رفتارهاي مقایسه و برداري باتوجه به نمونه

دقت بسیار کمی داشتند در این آزمون  جي درگزینه  نکات ایمنی دوچرخه سواري آموزش از قبل کودکان گردید

دختران از امتیاز باالتري نسبت به پسران قبل از آموزش برخوردار بودند و همچنین بعد از آموزش نتایج مجددا نیز 

ثبت گردید و نتیجه بدست آمده نشان دهنده این می باشد که دقت به میزان قابل توجهی در هر دو گروه باال رفته 

  .است و همچنان دختران در این شاخص باالتر بود

سال  10تا  8کودکان  رفتارهاي مقایسه و میدانی برداري نمونه باتوجه به کلی می توان  ذکر کرد  حال بصورت

به نکات  آموزش از پس کودکان گردید مشخص 4 منطقه ترافیک در پارك دیدن آموزش از بعد و قبل پسر و دختر

  .ن خود کرده انداز آموزش ازآالتري را نسبت به قبل درصد با ج و ب الف، درگزینه هاي ایمنی دوچرخه سواري

در این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که کودکان دختر تقریبا در بیشتر موارد نسبت به کودکان پسر 

دقت بیشتري داشته اند و حتی شاید بتوان بیان کرد که قانون مند تر می باشند و در جداول ذکر شده چه قبل از 

  . تقریبا در بیشتر گزینه ها درصدهاي باالتري را نسبت به گروه پسرها دریافت کرده اندآموزش و چه بعد از آموزش 

اما در انتها با توجه به آمار هاي بدست آمده می توان با اطمینان به این موضوع اشاره کرد که آموزش هاي 

در کودکان داشته  سواريدوچرخه  آموزش رعایت نکات ایمنیمی تواند تاثیر به سزایی در  4پارك ترافیک منطقه 

  . باشد
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Abstract 

Due to the unique advantages of the bicycle as a means of urban transport, today in many 
cities in the world, this vehicle is considered a healthy alternative to the car. Open Cycling 
requires removing barriers to its development. These barriers are mainly cultural, 
educational, lack of cycling facilities and economic considerations. To do this except 
through a comprehensive and coordinated planning is not possible. 
With regard to the issue of traffic training park was chosen and the effects of cycling safety 
training on children ٨ to ١٠ years before and after the training given to answer the following 
questions, we looked at: 

.١ Did children to ride on bike safety check it out (brakes, size bike, bicycle chains, etc ? )  

.٢ Do children when using a bike helmet use? 
.٣ Are the children when they use cycling track bike? 

Scholar children before and after entry into the study and traffic training park recorded their 
reaction, sampling and field observation is for the children to observe more closely the 
investigation into two distinct groups both male and female we examined. The results are 
analyzed and finally reached the conclusion that girls than boys in terms of safety and 
cycling are more accurate traffic training park as well as training in the culture of the safety 
bicycle have a considerable effect on children. 
 
Keywords: education, traffic education park, bike safety tips 

 
  

  


