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بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی
3، مجید جاوید2، مهدي عمادي1اسماعیل شریفیان

باهنر کرمانشهید دانشگاه دانشیار.1
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله اي براي حمل و نقل شهري دربین کودکان 

ست. توصیفی از نوع کاربردي بوده که به شکل میدانی انجام گرفته اپژوهشاز دیدگاه مادران خود بود. روش
جامعه آماري این پژوهش شامل تمام مادران خانواده هاي ایرانی بود که متاسفانه اطالعاتی در مورد تعداد آنان 

سوال 14اي با نامه محقق ساختهوجود نداشت. با توجه به نبود ابزار استاندارد در این زمینه، ابزار پژوهش پرسش
اي اي چند مرحله) به صورت انتخاب خوشهα=86/0ایایی (یید روایی صوري و سازه و پأاصلی بود که پس از ت

مورد اس و با از آزمون فریدمن.اس.پی.نامه برگشتی توسط نرم افزار اسپرسش5863هاي توزیع گردید. داده
عدم مهارت کافی براي "تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مادران

اي با میانگین رتبه"سوارينبود مسیر هاي مخصوص دوچرخه") و 79/9اي (با میانگین رتبه"واريسدوچرخه
گاه ترین مانع از دیدکم اهمیت"سوارين اجتماعی در اثر دوچرخهأکاهش ش"ترین مانع و ترتیب مهم) به11/9(

دوچرخه سواري کودکان الزم و ضروري ریزي مناسب جهت برچیدن موانع اساسیمادران بود. بنابراین لزوم برنامه
باشد.می

موانع، دوچرخه سواري، کودکانواژگان کلیدي:

:Emailنویسنده مسئول        * me.emadi@yahoo.com
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مقدمه
جوامع بشريدردور،بسیارهايزمانازاجتماعی،واقعیتیعنوانبهجسمانیهايفعالیتوورزش
زیاديفواید بسیاروجودبا.استدادهمیتشکیلراهاانسانروزمرهزندگیازجزئیوداشتهوجود

روپیشهايچالشترینمهمازیکیآورد،میارمغانبهجامعهوانسانبرايبدنیفعالیتوورزشکه
میاندرطلبیراحتوتحرکیفرهنگ بیرواجامروزي،جوامعدرگذاريسیاستوریزيبرنامهدر

زندگیابعادتمامیمتنوعوتلفمخهايدنیاي فناوريبهورودوجوامعشدنصنعتی.ستاهاانسان
.)1390شعبانی، غفوري، هنري، (استکردهمتأثررااوتحركجملهازانسان
توسعۀ اقتصاديدرغیرمستقیمومستقیمبه طورکهاستپردرآمدصنعتیسالمتفریحاتوورزش

مزایايکهاستحفظ آنوسالمتیورزش،فوایدترینمهمازیکیدارد.دخالتپیشرفتهکشورهاي
افزایش   وغیبتبا کاهشتوانمیکهطوريبهآورد،میارمغانبههرکشوراقتصادبرايفراوانی

ه     کدرمانومراقبتهايکاهش هزینهواستانگیزشینیرويوسالمتیبامرتبطکهوريبهره
صباغ، (کردیقتزرجامعهبهسرشاريسوداست،جامعهعمومیآمادگیسطحافزایشدلیلبه

.)1390رحیمی، صامتی، 
هاي شتابی تند گرفته و پیامدفعال غیرزندگی با توجه به اینکه سبک زندگی مردم به طرف سبک 

براي جدایی از این مناسب ، حمل و نقل فعال یک روش اضافه وزن و....،از جمله چاقیناشی از آن 
را درگیر افرادروي است کهواري و پیادهسنوع سبک زندگی است. حمل و نقل فعال شامل دوچرخه

استنیباچ، گرین، د (ندر انتقال از یک مکان به مکان دیگر استفاده کناناز انرژي خودشتا سازدمی
سواري اي براي تشویق به انجام دوچرخهکنندهدالیل زیاد و قانع21. در قرن )2011، 1داتا، ادوادز
ترین شکل از دسترسترین و دررش شده است که مطبوعگزا). 2011، 2دیلی، ریزل(وجود دارد

را و مقدار کلسترولاست که خطر مرگ و میر، خطر حمله قلبیسواريدوچرخه، ورزشیفعالیت
.)2009، 3برون، اوکونور، بارکاتاس(شودیمسبب افزایش عملکرد قلب وعروق وکاهش

به واسطه کاهش فردي و اقتصادي ،ژيسواري فواید اجتماعی، محیطی، انرکلی دوچرخهطوربه
، 4پارکینا، میرز(شودکنندگان میاستفاده از وسایل موتوري را دارد و سبب تندرستی در استفاده

آلودگی هوایی،وثیر مهمی در تغییرات آبأتکه در مقابل استفاده از وسایل موتوريدر حالی.)2010
(مایباچ، استیج، لیت ورزشی و چاقی را داردروها، کاهش فعاهواي محل، آسیب یا مرگ پیاده

1. Steinbach, Green, Datta, Edwards
2. Daley, Rissel
3. Brown, O’Connor, Barkatas
4. Parkina, Meyerz
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سواري یک دوچرخهند) اعالم کرد2005(3و مودن)2007(2گاتراسلبن و آپلتون.)2009، 1آنابلی
آورد. ورزش منظم سبب صرفه براي تمامی خانواده به وجود مینقل سالم، ایمن و باوروش حمل

صورت شود و اگر این بهاب در کودکان میافزایش دامنه توجه، رشد خلق و خوي و کاهش اضطر
هاي اجتماعی کودکان و ایجاددسته جمعی و با حضور دیگر کودکان باشد سبب رشد مهارت

). تیمپریو، بال، سالمون، ریبرتز، جیویت، گیلز، 2008، 4شود (برونهاي اجتماعی مفید میشبکه
دند که ایجاد یک فضاي دوستانه و خود مشخص نموپژوهش) در 2006(5سیمونز، باور، کرایفورد

روي) در بین سواري و پیادهنقل فعال (دوچرخهوبراي افزایش حملیتواند کمکمحیطی ایمن می
سواري کودکان به سمت روي و دوچرخهشود. در چند دهه گذشته شاهد کاهش پیادهکودکان

تیم که در بعضی مواقع این باشیم و بر عکس شاهد افزایش استفاده بیشتر از ماشین هسمدرسه می
هاي غربی اي که در کشورشود. پدیدهعمل به مرور سبب افزایش سطوح چاقی در میان کودکان می

نقل فعال در وهاي فرهنگی سبب افزایش استفاده از حملریزيباشد. هرچند امروزه با برنامهرایج می
بین این افراد هستیم.

آموزان به سمت مدرسه را درصد از کل سفرهاي دانشیکیبا سواري تقردر کشور امریکا دوچرخه
، 6نقل انگلستانودرصد (بخش حملدو ). این آمار در کشور انگلستان 2005شود (مودن، شامل می

). البته استثناهایی 2007، 7باشد (سازمان آمار استرالیادرصد میچهار ) و در کشور استرالیا 2011
درصد از 40عنوان مثال در کشور هلند و دانماركیی وجود دارد. بههاي اروپانیز در بعضی کشور

). 2011، 9؛ دیهیس2010، 8گیرد (دیورزسفرهاي کودکان به مدرسه با استفاده از دوچرخه انجام می
درصد 16درصد از کودکان داراي دوچرخه شخصی هستند که از این بین فقط 79در کشور تایوان 

ریزل، جرارد، بومن،). 2008، 10ي کودکان خود هستند (چانگ، چانگسواروالدین مخالف دوچرخه
سواري را نام دسته مانع براي انجام دوچرخهسه خود پژوهش) در2008(11کر، اسپیدل، فیشمن

.ندبرد

1. Maibach, Stag, Anable
2. Gatersleben, Appleton
3. Mouden
4. Brown
5. Timperio, Ball, Salmon, Reberts, Geoit, Giles, Simmons, Baur, Crawford
6. Department of Transport in England
7. Australian Bureau of Statistics
8. De Vries
9. De Haese
10. Chand, Chang
11. Bauman, Rissel, Garrard, Ker, Speidel, Fishman
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عوامل فردي: فقدان سالمتی، دانش، مهارت و زمان.. 1
اجتماعی.-عوامل فرهنگی و اجتماعی: خصوصیات اقتصادي. 2
.سواريسازي دوچرخههاي استفاده از زمین و پیادهمل محیطی: طراحی شهري، برنامهعوا. 3

سواري شناسایی شود و ترین موانع دوچرخهاي باید مهم) اعالم نمود که در هر منطقه2000(1بویس
هاي اصلی زندگی از نقل مشخص گردد. کودکان مهارتوعلل عدم استفاده از دوچرخه در حمل

سواري عالوه بر گیري، ارتباط با جامعه و حل مشکالت را در حین انجام دوچرخهتصمیمجمله قدرت 
سواري کودکان و دانش آورند. جلوگیري از انجام دوچرخهمالکیت از فضاي عمومی را بدست می

ها از کسب تجربیات سبب محروم نمودن آنها و سوار نمودن آنها بر اتومبیلآموزان در خیابان
ت که ممکن است از محیط بدست آورند. این تجربیات شامل تمرین، اکتشاف و بسیاري اس

سواري بر ). با توجه به فواید فراوان دوچرخه2006، 2(والشهاي اجتماعی می باشدبرخورد
نمودن علل آموزان و مشخصسواري دانشحاضر به بررسی وضعیت دوچرخهپژوهشآموزان دانش

پردازد.سواري میهاي آنان از انجام دوچرخهاحتمالی ممانعت خانوداه

شناسی پژوهشروش 
حاضر از نظر روش گرد آوري داده ها پیمایشی می باشد. با توجه به هدف پژوهش پژوهشروش

سفانه أحاضر تمامی مادران خانوارهاي شهرهاي بزرگ ایران می باشد که متپژوهشجامعه آماري
عنوان نمونهنفر به5900ر دسترس نبود. از بین جامعه آماري تعداد آماري مبنی بر تعداد این افراد د

شده هاي مشخصدیده و با حضور در شهرنامه توسط افراد آموزشمشخص گردیدند. پرسشپژوهش
صورت بود که بر اساس مناطق هاي به اینآوري گردید. انتخاب شهرپخش و پس از تکمیل جمع

شهر به عنوان شهرهاي منتخب مشخص گردیدند. به این صورت دوجغرافیاي کشور از هر منطقه 
که شهرهاي تبریز و کردستان از غرب؛ ساري و رشت از شمال؛ مشهد و بیرجند از شرق؛ شیراز و 

علت بندرعباس از جنوب و اصفهان و تهران از مرکز به عنوان شهرهاي منتخب مشخص گردیدند. به
مورد میزان دقیق جمعیت ساکن و ضمن مشاوره با نبود اطالعات مشخص در برخی شهرها در 

نامه بر اساس مناطق شهري به پرسش500به جز شهر تهران تعداد اساتید دانشگاهی؛ در هر شهر
(در شهر تهران آوري گردیداي پخش و پس از تکمیل جمعاي چند مرحلهصورت انتخاب خوشه

که اطالعات مشخص در مورد جامعه هاییشپژوهنامه تقسیم گردید). البته در پرسش1400تعداد 
هاي رایج از جمله جدول حجم مورگان و فرمول تعیین حجم آماري وجود ندارد بر اساس روش

1. Buis
2. Walsh
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علت اینکه نمونه بایست به عنوان نمونه آماري انتخاب گردد اما بهنفر می384نمونه کوکران تعداد 
نامه پخش و پرسش500جز شهر تهران تعداد تر باشد از تمامی شهرها به آماري، یک نمونه دقیق

نفر استفاده گردید. در 1400آوري گردید و در شهر تهران به علت تعداد زیاد ساکنین از تعداد جمع
د تجزیه و تحلیل قرار ورنامه مپرسش5863هاي مخدوشه تعداد نامهنهایت پس از جداسازي پرسش

پژوهش،انجام گردید. ابزار1391ر و مرداد سال حاضر در تیپژوهشهايآوري دادهگرفت. جمع
االت جمعیت ؤاي محقق ساخته بر اساس مطالعه جامع منابع بود که در دو بخش سنامهپرسش

االت اصلیؤارزشی لیکرت طراحی گردیده بود. تعداد سپنجاالت اصلی با طیف ؤشناختی و س
با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی نامهال بود. روایی محتوایی این پرسشؤس14حاضر پژوهش

حاضر از روش تحلیل پژوهشيسازیمورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روای
دهنده کفایت بدست آمد که نشان896/0برابر با 1اولکین-میرر-عاملی استفاده گردید. ضریب کیرز

بود که در سطح باالیی3/1563برابر نمونه مورد تحلیل است. همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت
)001/0<P(با 30یک مطالعه مقدماتی در بین نامه نیز پس ازدار گردید. پایایی این پرسشامعن

). به منظور تجزیه و تحلیل α= 85/0یید قرا گرفت (أاستفاده از محاسبه آلفاي کرونباخ مورد ت
باطی (آزمون فریدمن) با استفاده از نرم افزار حاضر از آمار توصیفی و آمار استنپژوهشهايداده
استفاده گردید.202نسخه اس.اس.پی. اس

نتایج
متفاوت آموزان دختر و پسر نشان داد که مالکیت دوچرخه در بین دانشپژوهشنتایج توصیفی

در بین دختران حدودو درصد 57باشد. مالکیت دوچرخه در بین پسران کمی بیشتر و حدود می
درصد پسران در حال حاضر از دوچرخه 22درصد می باشد. نتایج همچنین نشان داد که حدود 47

(جدول باشددرصد می15کنند. این درصد در بین دختران حدود به صورت مستمر استفاده می
).یکشماره 

1. KMO
2. SPSS 20
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پژوهشنتایج توصیفی-1جدول 
درصدجنسیتگزینه هامشخصه

مالکیت دوچرخه

یت دوچرخهمالک
9/56پسر
4/46دختر

عدم مالکیت دوچرخه
1/43پسر

6/53دختر

میزان استفاده از 
دوچرخه

6/21پسراستفاده مستمر
1/15دختر

2/32پسراستفاده متناوب
8/36دختر

2/46پسرعدم استفاده
1/48دختر

دران اشاره نمودند که حاضرند فرزندان پسر خود از درصد از ما49نشان داد که حدود پژوهشنتایج
37نقل استفاده کنند. این درصد در مورد وضعیت دختران حدود ودوچرخه به عنوان وسیله حمل

درصد از مادران اعالم نمودند که وضعیت 62باشد. نتایج همچنین نشان داد که حدود درصد می
. این درصد در مورد وضعیت دختران کمی تیسمناسب نشانسواري پسرانحاضر براي دوچرخه

نگرانی پژوهش همچنین نشان داد که میزان تأثیرنتایج توصیفی. بوددرصد 71باالتر و حدود 
ها را . بنابراین جا دارد این نگرانیاستسواري پسران و دختران خود زیاد مادران در میزان دوچرخه

سواري مند به دوچرخهمادران عالقه،گرانیاین نرغمعلیکه است مشخص نمود. این در حالی 
80و حدود سواري پسران درصد عالقه مند به دوچرخه77. حدود هستندپسران و دختران خود 

باشند.سواري دختران خود میعالقه مند به دوچرخهدرصد
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بررسی نگرانی مادران از دوچرخه سواري فرزندان خود-2جدول 
درصدتجنسیگزینه هامشخصه

میزان رضایت مادران در استفاده از دوچرخه 
توسط فرزندان

رضایت
6/48پسر
3/36دختر

عدم رضایت
4/51پسر
7/63دختر

میزان رضایت مادران از وضع موجود به 
منظور انجام دوچرخه سواري فرزندان خود

رضایت
9/38پسر
2/29دختر

عدم رضایت
1/61پسر
8/70دختر

میزان تاثیر نگرانی مادران در عدم استفاده از 
دوچرخه به عنوان حمل و نقل توسط 

فرزندان خود

بسیار زیاد
5/19پسر
6/25دختر

زیاد
2/24پسر
2/29دختر

متوسط
9/31پسر
1/28دختر

کم
6/17پسر
5/10دختر

خیلی کم
8/6پسر
6/6دختر

ان به منظور دوچرخه میزان عالقه مادر
سواري فرزندان خود در صورت مهیا شدن 

شرایط الزم

عالقه مند
7/76پسر
2/79دختر

عدم عالقه
3/23پسر
8/20دختر

به منظور رتبه بندي موانع استفاده از دوچرخه به عنوان حمل و نقل شهري فرزندان از آزمون رتبه 
نمایش داده شده است.سهاین رتبه بندي در جدول شماره بندي فریدمن استفاده گردید. نتایج 
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فریدمنآماره هاي مروبط به آزمون نتایج -3جدول 
میزانآماره

393/7221
13درجه آزادي

001/0سطح معناداري

آزمون فریدمنمربوط به رتبه بندي نتایج -4جدول 

میانگین رتبهموانع

یت
ولو

ا

79/91نجام دوچرخه سواريعدم مهارت کافی براي ا
11/92نبود مسیر مخصوص دوچرخه سواري

97/83نگرانی از سرقت دوچرخه
68/84خطر برخورد با وسایل نقلیه موتوري

50/75نبود دوچرخه مناسب
47/76قیمت زیاد دوچرخه

29/77فقدان پارکینگ مخصوص دوچرخه سواري
19/78ام دوچرخه سواريترس از خرابی دوچرخه در حین انج

14/79نگرانی از نداشتن آمادگی جسمانی مناسب انجام دوچرخه سواري
06/710قیمت زیاد وسایل دوچرخه در صورت خرابی

04/711نگرانی از وجود موانع در مسیرهاي موجود قابل دوچرخه سواري
23/612نبود نور مناسب براي انجام دوچرخه سواري در هنگام شب

77/513نگرانی از هدر رفتن زمان و دیر رسیدن به مقصد
76/514کاهش شان اجتماعی در اثر استفاده از دوچرخه

ترین مهمسواري نشان داد که از دیدگاه مادران عدم مهارت کافی براي انجام دوچرخهپژوهشنتایج
ز سرقت دوچرخه در و همچنین ترس او در ادامه نبود مسیر مخصوص دوچرخه سواريعامل 
ن اجتماعی در اثر استفاده از أکاهش ش، پژوهشنتایجبا توجه به .داردبعدي قرار يهااولویت

سواري مشخص گردید.ترین مانع براي انجام دوچرخهدوچرخه کم اهمیت
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بحث و نتیجه گیري
ح متوسطی نشان داد که درصد مالکیت دوچرخه در بین فرزندان از سطپژوهشنتایج توصیفی
سواري درصد کمی هرچند در مقایسه با کشورهاي پیشرفته در زمینه دوچرخه؛باشدبرخوردار می

برانگیز میزان سفأاما نکته تنیست.ولی همین درصد نیز درصد ناامید کنندهاي است
ان سواري در کشور ایرسواري پایین و همچنین نگرانی مادران از شرایط موجود دوچرخهدوچرخه

مند باشد. این در شرایطی است که اکثریت مادران اعالم نمودند درصورت مهیاشدن شرایط عالقهمی
حاضر نشان داد که در بین موانع استفاده پژوهش. نتایجهستندبه استفاده فرزندان خود از دوچرخه 

سواري و نبود مسیر از دوچرخه توسط فرزندان از دیدگاه مادران خود عدم مهارت در انجام دوچرخه
.استانع در استفاده از دوچرخه وترین ممخصوص دوچرخه سواري مهم

سواري کودکان را عامل خود میزان مهارت در دوچرخهپژوهش) در2009(1فایري و هژورسول
اساسی قلمداد نمودند. آنان همچنین مشخص کردند که خانوارها اجازه بیشتري به پسران براي 

.دهندنقل شهري به علت مهارت باالي پسران نسبت به دختران میورخه در حملاستفاده از دوچ
سواري کودکان و توانایی استفاده از ) پی برد که درك والدین از مهارت دوچرخه2011(2چیریستی

در اجازه دادن والدین به آنان براي استفاده از دوچرخه یداري قویاآن در ترافیک شهري رابطه معن
ها قبل از هر چیزي نگران مهارت خانواده،رسد در کلبه نظر می. رفتن به مدرسه داردبه منظور
هاي آنان بیشتر به عوامل شخصی خود کودکان و نگرانیهستند سواري فرزندان خود دوچرخه

خود پژوهشدر3آلپورتگردد تا به عوامل خارجی از جمله رفتار نامناسب دیگر وسایل نقلیه.میبر
اجرا گردید مشخص نمود که حرکات سریع و نامناسب وسایل نقلیه موتوري اثر 2008ه در سال ک

حاضر نیز پژوهشسواري کودکان به علت ترس والدین از ترافیک دارد. درمنفی در دوچرخه
. یستمشخص گردید که ترس از برخورد با وسایل نقلیه موتوري مانع بسیار حادي از نظر مادران ن

سواري فرزندان رسد نگرانی عمده والدین از دوچرخه. به نظر مینبوداهمیت نیز ک مانع کمهر چند ی
هاي والدین متوجه عوامل محیطی و بعد از آن نگرانیاستخود، در ابتدا ترس از خود فرزندان 

شود. می
در حاضر نشان داد که عدم وجود مسیرهاي مخصوص دوچرخه سواري دومین اولویتپژوهشنتایج

خود پی بردند که وجود پژوهش) در2010(4. پانتراستبین موانع دوچرخه سواري کودکان 
سواري کودکان دارد. با توجه به نبود مسیر اي در دوچرخههاي ایمن و یکپارچه اهمیت ویژهخیابان

1. Fyhri, Hojrthol
2. Christie
3. Ahlport
4. Panter
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توان نبود مسیر مخصوص دوچرخه سواري مخصوص دوچرخه سواري در کشور ایران بدون شک می
هاي گزاف در ایجاد مسیرهاي ویژه سفانه امروزه شاهد انجام هزینهأمانع بزرگ قلمداد کرد. مترا یک
توان مسیرهاي هاي کمتر از این میکه با هزینهنقل وسایل نقلیه موتوري هستیم. درحالیوحمل

اندازي نمود. سواري را راهاستاندارد دوچرخه
که عوامل شخصی از جمله زمان و مسافت پی بردندخودپژوهش) در2010(1انگبرز و هندریکسن

حاضر عاملپژوهشکه این عامل درست . این درحالیاستسواري در کشور هلند دوچرخه
رسد . به نظر میهستندهاي ایرانی کمتر نگران این موضوع و خانوادهتشخیص داده شداهمیتی کم

دهند و به نجام سفرهاي طوالنی را به کوکان خود میها به علت مسائل ایمنی کمتر اجازه اخانواده
) 2000(2آندرسونهمین منظور نگرانی در مورد زمان و همچنین مسافت نزد آنها وجود ندارد.

پیاده سوار از جریان ترافیک ، هاي کودکان دوچرخهثر درباره نگرانیؤکه نظارت ممشخص نمود
هاي اجتماعی والدین در مورد ایمنی ع نگرانیو رفانجام دوچرخه سواريهاي زیرساختسازي

سواري کودکان در کشورهاي هلند و دانمارك شده است.کودکان سبب رونق دوچرخه
ریزي مناسب سبب رونق دوچرخه سواري در بین توان با یک برنامهبا توجه به این توضیحات می

وچرخه سواري در اوقات فراغت مشکالت جسمانی و اهمیت دامروزه با توجه به . شدکودکان ایرانی 
از الزم و ضروري به نظر می رسد.سواري در شهرهاي بزرگ ایران ، لزوم توسعه دوچرخهافراد جامعه

. لذا جا شدسواري در کشورمان سازي مناسب دوچرخهسبب فرهنگ،با برچیدن موانعبایداین رو 
هاي آموزش و افزایش مهارت یگاههاي مناسب مسئولین مربوطه و ایجاد پاریزيدارد با برنامه

را دوچرخه سواري کودکان ایرانی ،سواري کودکان و همچنین ایجاد مسیرهاي مخصوصدوچرخه
هاي . به طور حتم با این اتفاق عالوه بر وارد کردن ورزش به زندگی کودکان و آموزشرونق بخشید

.برداشته ایمر دراز مدت گامی بلند به سوي کاهش ترافیک و آلودگی هوا د،اجتماعی مناسب
در مورد موانع دوچرخه سواري به خوبی براي ما مشخص شده بوده است که وجود مشکالتی از 

در انجام دوچرخه سواري به شکل مناسبی و مسائل مربوط به ایمنی قیمت باالي دوچرخهجمله 
سبب عدم دوچرخه سواري کودکان می گردد.

در ر حوزه موانع دوچرخه سواري کودکان، مشخص نمود که  حاضر به شکل مناسبی دپژوهشنتایج 
انع انجام آن، عدم مهارت کودکان در انجام دوچرخه سواري از موانع حوزه دوچرخه سواري و مو

مهمی می باشد که در تحقیقات مختلف مورد بررسی و بحث قرار نگرفته بود. 

1. Engbers, Hendriksen
2. Andersen
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Abstract

The aim of this research was survey related concern about do cycling between
children from mother's viewpoint. The method of present research was applied
that it is performed by field shape. Statistical population was all mothers from
Iranian families that unfortunately there is no information about the number of
them. According to lack of standard tools in this area, the survey Instrument was
a researcher made questionnaire with 14 Main question, that after Confirmation
Its validity and reliability (α=0.86) Were distributed by the multistage cluster
selection. 5863 data from questionnaires returned, were analyzed with the
Friedman test by SPSS 20 software. Results showed that Lack of skills in
cycling with rank mean (9.79) and lack of Special bike paths with rank mean
(9.11) is most important barrier and reduction social status because of do cycling
was least important barrier from perspective of mothers. So, proper planning it is
Require and necessary for dismantle the barriers of children's cycling.
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