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 چکیده

ورزشی، از  -معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی بررسیهدف از پژوهش حاضر  هدف:

 دیدگاه  اساتید مدیریت ورزشی سراسر کشور می باشد.

ه اعضای هیات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی :شناسی روش

نفر  75علمی دانشگاه های دولتی سراسر کشور در رشته مدیریت ورزشی با مرتبه علمی استادیار و باالتر به تعداد 

استاد به صورت تصادفی به  60می باشد که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان مجموعا 

آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تایید عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع 

با توزیع آن در میان نمونه ، به دست آمده و 97/0به میزان روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

ها جمع آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحقیق به صورت آنالین به پست الکترونیکی اساتید مربوطه، داده

داده ها از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار تحلیل 

 .استفاده شده است تک نمونه ای tکلموگراف اسمیرنوف و  آزمون هایاستنباطی از 

دیدگاه اساتید  ( نشان داد که از≥05/0pدر سطح معناداری ) تک نمونه ای،  tآزموننتایج حاصل از  ها:یافته

-مرتبط با طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحیتمامی شاخص های مدیریت ورزشی سراسر کشور، 

( مهم و تاثرگذار 61/6( و ایستگاه های تندرستی)56/8(، عملکرد)89/8(، فرم ظاهری)13/10ایمنی)شامل  ورزشی

 .هستند

ورزشی نصب می شوند، نشان  -یژه پارک های تفریحیمبلمان ورزشی که در اماکن عمومی و به و گیری:نتیجه

دهنده توجه مسئوالن شهری به امر ورزش است. وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد و با طراحی مناسب در 

پارک ها و فضاهای عمومی شهر در راستای گسترش ورزش شهروندی بسیار موثر می باشند، زیرا شهروندان را به 

ب می کند و عالوه بر ایجاد انگیزه شروع ورزش، به دلیل سهولت در دسترسی و رایگان استفاده از آن ها ترغی

 بودن خدمات، با استقبال عمومی نیز مواجه خواهد شد.

 .ورزشی -مبلمان ورزشی، پارک های تفریحیورزش، : كلیدی های واژه
 

  آملیکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اهلل. 1

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 2

 دانشگاه شمال  یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 3
 atf.azimi@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه

زش با تاثیرات چند بعدی و امروزه ور 

اش، به عنوان یک پدیده اجتماعی  گسترده

شده و با اقبال خوبی روبرو گردیده  پذیرفته

است، به طوری که توانسته جایگاه و نقش خود 

را در اقتصاد، سالمت افراد، گذران اوقات فراغت 

آموزش و پرورش، روابط اجتماعی و غیره  سالم،

متجلی سازد. در همین راستا طبق تحقیقات 

انجام شده در کانادا، ده درصد افزایش در فعالیت 

میلیون  150ب پس انداز فوری جسمانی موج

ها به  گردد و اگر تمام کانادایی دالر در سال می

میلیون دالر در  770ورزش روی آورند، مبلغ 

های قلبی صرف  سال که بابت درمان بیماری

انداز کرد. اما نگاه به  شود را می توان پس می

های رقابتی جهت  ورزش در کشور ما به فعالیت

شود و این  رمانی معنا میدستیابی به عناوین قه

های گروهی، مدیران  نگرش به وسیله رسانه

ورزشی و سیاستمداران نیز مورد حمایت قرار 

(. 1388)عظیم زاده و گوهر رستمی،  می گیرد

های ناشی  امروزه وقتی در کشور به آمار بیماری

نگریم و یا به انحرافات اخالقی  از فقر حرکتی می

کنیم و یا با جرائم  یو رفتاری جوانان برخورد م

شویم، همه به این فکر  آشکار و اعتیاد مواجه می

ترین و مفیدترین وسیله برای  می افتیم که ارزان

)مطالعات  مقابله با همه این آفت ها، ورزش است

تفصیلی توسعه ورزش همگانی و 

(. در این میان جنبه مهمی که 1381تفریحی،

وری و گرایش بیشتر  موجب افزایش بهره

های بدنی می شود، وجود  شهروندان به فعالیت

های مناسب و توسعه یافته  امکانات و زیر ساخت

قدرت نما و حیدری ) سطح شهر است در

ها که در  (، در حالی که این کاربری1390نژاد،

واقع فضاهای گذراندن اوقات فراغت شهروندان 

ویژه در  یها هشوند، علی رغم توج محسوب می

ر عمل مورد ری ایران، دهای جامع شه طرح

( و این 1385)بهزادفر،  توجهی قرار گرفته اند بی

در حالی است که امروزه در کشورهای توسعه 

های تندرستی و  یافته، مراکز ایستگاه

بدنی به عنوان رهگذری به سوی جامعه  فعالیت

ای با توسعه پایدار بر مبنای ایجاد زندگی همراه 

و کاهش فشارهای با شور و نشاط، سالمت روانی 

تحرک ماشینی، در بین سنین  ناشی از زندگی بی

شود، به طوری که تحقیقات  مختلف محسوب می

های  دهد با مشخص کردن مکان نشان می

 -های تفریحی عمومی تندرستی مانند پارک

های مناسب و  با مبلمان  ورزشی در محل

توان شاهد  ورزشی استاندارد و با کیفیت می

و استراتژِی امیدوارکننده برای  ایجاد یک فرصت

افزایش فعالیت بدنی و تفریحی در بین سنین و 

 (.2009 ،1)تستر اقشار مختلف جامعه بود

همچنین به نقل از خانه ورزش کانادا در سال 

درصد مردم این کشور در  78، بیش از 1998

ها،  فعالیت های ورزشی از جمله حضور در پارک

عمومی تندرستی های  فضاهای باز و ایستگاه

(. در 1390)معقول و همکاران، اند شرکت کرده

( نیز در تحقیقی 1994)2همین راستا آندرف

کننده در  اظهار داشت، درصد افراد شرکت

های منظم ورزشی از جمله فعالیت در  فعالیت

های تندرستی در کشورهای آلمان،  ایستگاه

،  74/0، 69/0فرانسه و سوئیس به ترتیب برابر با 

(، 2000)4و زیمانسکی 3باشد. باروس می 75/0

نیز در پژوهشی که در چند کشور توسعه یافته 

انجام دادند، دریافتند که در جوامع پیشرفته،

                                                 
1. Tester 

2. Andreff 

3. Barros  

4. Szymanski 
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روزانه مردم تا حدود زیادی از اوقات خود را به 

ات ورزشی و تفریحات سالم در انجام حرک

گذرانند.  های عمومی تندرستی می مکان

(، در پژوهش 2005)2امریو م 1همینطور دانکن

خود به این نتیجه رسیدند که فضای تمیز و 

های تندرستی منجر به نوعی  ایمن ایستگاه

زیبایی شناختی از محیط زیست همراه با افزایش 

بدنی در بین مردان و زنان با سنین  سطح فعالیت

و  3شود. همچنین نتایج تحقیق هارت مختلف می

افرادی که  دهد، ( هم نشان می2000) 4آیفرت

اند  های عمومی سرپوشیده تمرین کرده در مکان

نسبت به افرادی که در خارج از فضاهای 

های عمومی تندرستی  سرپوشیده و در مکان

ورزشی به فعالیت -های تفریحی مانند پارک

اند دارای نگرش منفی بیشتری از خود  پرداخته

 بوده اند. 

نی به متاسفانه سهم ناچیز رویکرد شهروندان ایرا

های بدنی همگانی و حضور در  ورزش و فعالیت

های  ورزشی اساسا به کاستی -ای تفریحیه پارک

سازمانی، کمبود امکانات، عدم وجود برنامه 

های  راهبردی، فقدان مطالعه در زمینه ورزش

معه و عدم استقبال جامعه از مطلوب جا

های تندرستی  های همگانی و ایستگاه ورزش

ن در حالی است که فضاهای باز وابسته است و ای

گر  های تندرستی عمومی در واقع جلوه و مکان

محیطی منطقی و قابل اعتماد برای پرداختن 

های جسمانی متناسب با سطح و  افراد به فعالیت

( به 1390)معقول و همکاران، باشند توانشان می

بسیاری از مردم برای باال بردن توان طوری که 

های  دون مراجعه به سالنجسمانی خود مایلند ب

                                                 
1. Duncan 

2. Mummery 

3. harte 

4. eifert 

های ویژه، در مدت  خاص بدنسازی یا ورزش

های عمومی نمایند  زمان کوتاهی اقدام به ورزش

و ضمن انجام امور روزمره خود، در مدت 

 شان به ورزش و تفریح نیز بپردازند فراغت

(. بنابراین با توجه به نقش 1385)پورابوطالب، 

مره و های بدنی در زندگی روز کلیدی فعالیت

بایست فرصت و محیطی  سالمت افراد جامعه، می

را فراهم نمود که در آن شهروندان بتوانند به 

بدنی بپردازند، در همین راستا  ورزش و فعالیت

شایسته است خدماتی نیز به شهروندان ارائه 

گردد که افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل 

یل وافر به اجتماعی و خانوادگی و با عالقه و تما

، 5)لویی های بدنی بپردازند ورزش و فعالیت

های اجرایی  (. در همین راستا دستگاه2008

متولی خدمات عمومی )به ویژه شهرداری ها( از 

توانند با  هایی هستند که می جمله سازمان

ورزشی برخوردار از  -های تفریحی احداث پارک

های ورزشی با کیفیت و استاندارد و  مبلمان

 های تندرستی فعال در اینگونه فضاها در گاهایست

)عظیم  جهت تحقق اهداف فوق اقدام نمایند

این (، به طوری که 1388زاده و گوهر رستمی، 

تواند گام مفیدی در راه جلب نظر و  رویکرد می

ایجاد انگیزه هر چه بیشتر برای مردم در سنین 

های ورزشی به شمار  مختلف جهت انجام فعالیت

اما سوال (. 1388آبادی و همکاران، )زنگی آید

های ورزشی موجود  اساسی آن است که مبلمان

توانند سالمت  ها، تا چه میزان می در پارک

و کاربران خود را تضمین نمایند؟  شهروندان

های بدنسازی پارکی در سال  نخستین دستگاه

از کشور چین وارد ایران شده و در  1384

د و در حال های سطح کشور نصب گردیدن پارک

                                                 
5. Liui 
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ها و  حاضر نیز این دستگاه ها در بسیاری از پارک

اماکن عمومی کشور وجود دارند و شهروندان 

کنند. اما از نگاه  ها استفاده می زیادی از آن

کارشناسان نصب این وسایل که هزینه 

چشمگیری را در برداشته است، نیازمند رعایت 

برخی نکات است تا نقش موثرتری را در تضمین 

(. 1391)محمدی مجد، المتی افراد ایفا کندس

استفاده از طراحان و متخصصان در همین زمینه 

ویژه که در زمینه ارگونومی، آنتروپومتری، 

شناسی  شناسی و آسیب فیزیولوژی، حرکت

حرکات ورزشی دارای اطالعات کافی باشند، از 

مواردی است که در طراحی وسایل ورزشی 

مورد توجه مسئولین شهری باید با دقت فراوان 

هویت دادن به همچنین شهری قرار گیرد. 

مبلمان ورزشی در بستر پارک ها و فضاهای سبز 

شهری نیز یکی از اصولی است که باید با دقت 

مدنظر قرار گرفته شود، تا جایی که با دیگر 

وسایل همجوار نصب شده در اینگونه فضاها 

طور رعایت  هماهنگ و متناسب باشند. همین

تاندارد مبلمان ورزشی نیز موضوع مهم اس

دیگری است که بی توجهی به آن آثار زیانباری 

را به دنبال خواهد داشت، زیرا واضح است که 

استفاده از ضوابط و قوانین استاندارد که از پیش 

مدون شده است، نه تنها ضامن سالمتی و ایمنی 

های  شهروندان خواهد بود، بلکه از صرف هزینه

میر و نگهداری نیز جلوگیری خواهد هنگفت تع

(. همچنین مبلمان 1385)پورابوطالب،  نمود

ورزشی موجود در پارک ها باید متناسب با 

ها،  ای آن جنسیت متفاوت کاربران، تناسب جثه

ای و ایمنی الزم طراحی  مادگی جسمانی پایهآ

ها برای  توان از آن شوند، در غیر این صورت نمی

)طبری  سود بردارتقای آمادگی بدنی 

(. در مبحث 1391کوچکسرایی و همکاران،

هینه مبلمان ورزشی موجود در جانمایی ب

ها نیز  برای هر کدام از عناصر، موارد  پارک

ح می باشد اما در نگاهی عمومی خاصی مطر

توان نکاتی چون ازدحام مردم، مقدار دفعات  می

استفاده، عوامل جوی، رفتار و عادات استفاده 

، قابلیت رویت مبلمان، ابعاد و اندازه کنندگان

مبلمان و محدودیت فضا، مسائل امنیتی و 

 رعایت نکات بهداشتی را مدنظر قرار داد

(. در کنار همه موارد بیان 1385ابوطالب،  )پور

ابلوی نحوه کار با دستگاه از شده نصب ت

آید  ترین عوامل استانداردسازی به شمار می مهم

مر رعایت نشده یا اگر که متاسفانه یا این ا

تابلویی وجود دارد به صورت مبهم در مورد 

عملکرد آن وسیله توضیح داده است. در همین 

زمینه تعامل مناسب میان مسئولین زیباسازی 

گیری از  شهرداری ها و مسئولین ورزش و بهره

تواند از تهدید سالمت  نظرات کارشناسان می

هایی که  شهروندان جلوگیری نماید. یکی از راه

تواند به سالمت کاربران کمک کند استفاده از  می

ها است   کارشناسان ورزشی در کنار این دستگاه

تا با راهنمایی و دادن اطالعات مفید به افراد گام 

ی )محمد موثری در ترویج ورزش برداشته شود

کنون بیان (. با توجه به آنچه تا1391مجد،

ر یابیم که در حال حاضر د می گردید در

های  ها، مکان کشورهای توسعه یافته، ایستگاه

ورزشی به عنوان -های تفریحی تندرستی و پارک

 یک محیط اجتماعی در ترویج منافع ورزش و

تفریحات سالم در جامعه نقش مهمی را بازی 

می کنند. استفاده از مبلمان ورزشی موجود در 

پارک ها از جمله موارد تاثیرگذار در توسعه 

می باشند و میزان ایمنی دستگاه  ورزش همگانی

های ورزشی، وجود اطالعات کافی و موثر در 

قالب تابلوهای راهنما،
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در غیره ها و  وضعیت بهداشت مطلوب ایستگاه

ترغیب جهت حضور و استفاده هر چه بیشتر  از 

)معقول و  اینگونه فضاها الزم و ضروری است

با توجه به لزوم طراحی . اما (1390همکاران،

لمان ورزشی استاندارد و با کیفیت در پارک مب

ورزشی، تحقیقات اندکی جهت  -های تفریحی

بررسی وضعیت مبلمان ورزشی در اینگونه فضاها 

در سطح کشور و جهان صورت پذیرفته است که 

در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. به عنوان 

مثال در بخش تحقیقات داخلی زنگی آبادی و 

تحلیل "در تحقیقی با عنوان (، 1388) همکاران

های  پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک

شهری و تاثیر آن بر رضایت و استقبال 

، به "شهروندان)مطالعه موردی: شهر اصفهان(

بررسی میزان استقبال عمومی و رضایت 

شهروندان از نحوه پراکندگی و توزیع این وسایل 

ه در سطح شهر اصفهان پرداختند. این پژوهش ب

های  بررسی دو متغیر وابسته انگیزه فعالیت

ورزشی در پارک و استفاده از مبلمان ورزشی و 

متغیرهای مستقل جنسیت، سطح سواد، وضعیت 

های ورزش  شغلی، وضعیت امنیت، وجود برنامه

صبحگاهی و فاصله از پارک پرداخت و به این 

های  سید که وضعیت تاهل و وجود برنامهنتیجه ر

ی، سن و میزان فاصله از پارک ورزش صبحگاه

های ورزشی افراد و استفاده از  در انگیزه فعالیت

باشد. محمدی و  مبلمان ورزشی موثر می

توصیف "(، در تحقیقی با عنوان 1390) همکاران

میزان رضایتمندی و استقبال شهروندان از 

، به بررسی "مبلمان ورزشی فضای باز

باز رضایتمندی شهروندان از مبلمان فضای 

پرداختند. جامعه آماری شهروندانی بودند که در 

های تندرستی منطقه یک تهران  ایستگاه

های تحقیق نشان داد که  مشارکت داشتند. یافته

میانگین سنی استفاده کنندگان از مبلمان 

% آنان متاهل 75است که  45/14ورزشی 

روز در هفته را به استفاده از 3هستند و حداقل 

شی فضای باز اختصاص های ورز دستگاه

ها نشان داد که  دهند. همچنین یافته می

شهروندان تا حدودی از مبلمان ورزشی راضی 

هستند. شهروندان اظهار داشتند که حضور 

ها  بدنی در کنار این دستگاه متخصصین تربیت

تواند بسیار مفید باشد. همچنین کاربران  می

 انتظار بیشتری نسبت به ایمنی، تنوع و عملکرد

(، در 1385) پورابوطالب. ها داشتند دستگاه

، به ″ورزش و مبلمان ورزشی″پژوهشی با عنوان 

بررسی جایگاه مبلمان شهری و مجموعه 

ر فضای باز مورد استفاده قرار تجهیزاتی که د

کند که طراحان و  گیرد پرداخته و بیان می می

متخصصان تجهیزات ورزشی در این گونه فضاها 

رگونومی و آسیب شناسی حرکات باید در زمینه ا

ورزشی اطالعات کافی داشته باشند، چرا که 

ها و وسایل  استفاده صحیح از اینگونه دستگاه

ورزشی خاص که برای تقویت و بهبود وضعیت 

جسمانی و ایجاد نشاط و تحرک پیر و جوان، زن 

شود و در  و مرد و خرد و کالن بکار گرفته می

راکز عمومی روباز ها و م های مختلف پارک قسمت

نصب می گردند، مانع از آسیب رسانی عضالنی و 

شود. همچنین جانمایی مناسب  مفصلی می

امکانات ورزشی در فضاهای روباز می تواند نقش 

بسیار مهمی در جهت ارتقای وضعیت جسمانی 

کلیه شهروندان داشته باشد. قدرت نما و حیدری 

بررسی "(، در تحقیقی با عنوان 1390نژاد)

–وضعیت امکانات و تجهیزات فضاهای تفریحی 

ورزشی  -، فضاهای تفریحی"ورزشی شهر شیراز 

را  از نظر رفاهی، عمرانی، ایمنی، ورزشی و 

امکانات ویژه معلولین مورد
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ارزیابی قرار داده که تجهیزات ورزشی بیشتر 

درصد( به دستگاه های تندرستی 2/89پارک ها )

های  یس و زمینترین به میز شطرنج، تن و ضعیف

 معقول و همکاران شد. چند منظوره مربوط می

ارزیابی وضعیت "(، در تحقیقی با عنوان 1390)

های مطلوبیت ایستگاه های تندرستی از  شاخص

، دریافتند که استفاده از ″دیدگاه شهروندان

ها از جمله موارد  های ورزشی در پارک دستگاه

عالیت تاثیرگذار در توسعه ورزش همگانی است. ف

های باز  های تندرستی و محیط در ایستگاه

گذارد و باعث  ورزشی به مراتب اثرات مثبتی می

تغییر در احساسات و توجه افراد نسبت به 

شود. انگیزه شهروندان در پرداختن  ها می ایستگاه

بدنی از طریق ایستگاه های تندرستی  به فعالیت

شامل کسب نشاط و شادابی، تناسب اندام، 

یابی و گذراندن  فشارهای روانی، دوستکاهش 

باشد. همچنین نتایج تحقیق  اوقات فراغت می

های ورزشی  نشان داد که میزان ایمنی دستگاه

سال به صورت چشمگیری  40برای افراد باالی 

باشد که این امر خود مانعی بر سر راه  ضعیف می

استفاده از این وسایل برای افراد مسن به شمار 

(،  در 1390زاده وگوهر رستمی) می آید. عظیم

عوامل موثر در توسعه ورزش "تحقیقی با عنوان 

همگانی در پارک ها از دیدگاه مربیان و با تاکید  

، به این نتیجه "بر ایستگاه های تندرستی

رسیدند که امنیت محیط پارک و ایستگاه های 

تندرستی، باالترین و گویه ایجاد فضای مسقف 

ترین  در فصل سرما پایینجهت برپایی ایستگاه 

میزان اهمیت را جهت جذب مخاطبان به خود 

اختصاص داده اند. همچنین شاخص توجه به 

رضایت مربیان مهمترین عامل و ارائه گزارش از 

ایستگاه ها توسط مربیان به مسئوالن و ایجاد 

ایستگاه های خانوادگی و رضایت اجتماعی در 

رار مراحل بعدی اهمیت در جذب مخاطبان ق

 رایوویاروالدارد. در بخش تحقیقات خارجی نیز گ

(، در مقاله ای تحت عنوان 2013) و همکاران1

تجزیه و تحلیل فضاهای عمومی مناسب جهت "

 رویودوژانیرتشویق افراد به فعالیت بدنی در 

، به این نتیجه دست یافتند که وجود "برزیل

فضاهای عمومی مناسب و در دسترس سبب 

ه انجام فعالیت های بدنی خواهد تشویق افراد ب

شد. به ویژه آنکه این فضاها فرصت مناسبی برای 

اقشار کم درآمد جامعه که توانایی پرداخت 

های ورزش و تفریح را ندارند فراهم آورده  هزینه

و ضرورت وجود چنین فضاهایی به خصوص در 

سیب پذیر اجتماعی بیشتر احساس مناطق آ

مینه اوقات فراغت در ز (،2007) 2شود. رنی می

طراحی پارک "در پارک ها در مقاله ای با عنوان

، "بدنی و ترویج استفاده از امکانات و فعالیت

دریافت که پارک ها با تسهیالتی نظیر تجهیزات 

بازی، زمین بسکتبال و سکوهایی برای نشستن و 

ندگان فعال و غیر فعال فضای سبز، استفاده کن

اساس امکانات  ها بر کند و پارک را جذب می

ورزشی و تجهیزات ورزشی مکفی مورد استفاده 

(، در 2005و همکاران ) 3رانگگیرند.  قرار می

فعالیت فیزیکی و سالمت "ای با عنوان  مقاله

، به این نتیجه رسیدند که "عمومی در پارک

ها مانند امکانات  های محیطی پارک ویژگی

ورزشی، ایمنی امکانات و ظاهر و زیبایی 

 ات بر میزان فعالیت افراد تاثیر می گذارد.تجهیز

(، در مقاله ای با عنوان 2012) و همکاران 4ویچ

به بررسی  "ارتقای پارک و فعالیت در پارک"

تاثیر ارتقا در وضعیت پارک در شهر ویکتوریای 

                                                 
1. Carvalhovieira 

2. Renee 

3. Rung 

4. Veitch 
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استرالیا بر روی افزایش فعالیت های فیزیکی و 

فراغتی کاربران پرداخته و یافته های پژوهش 

از آن بود که بهبود ویژگی های پارک و  حاکی

وجود امکانات ورزشی متناسب موجب ارتقای 

استفاده از آن و افزایش فعالیت های فیزیکی در 

و  1کنار فعالیت های فراغتی می گردد. پرتی

(، تاثیر سودمند فعالیت بدنی در 2003همکاران)

ایستگاه های سالمت و تندرستی را در محیط 

سه با محیط های سرپوشیده به های باز در مقای

لحاظ آمادگی روانی و تولید هورمون های 

شادکامی به عموم جامعه پیشنهاد کرده اند، 

بنابراین اگر تمرین در محیط های باز و پارک 

ورزشی به شکل صحیح و علمی  -های تفریحی

انجام شود، دلیل محکمی برای تشویق افراد به 

با توجه به  اینفعالیت بدنی منظم می باشد. بنابر

محقق در پژوهش حاضر درصدد موارد ذکر شده 

آن است تا با استفاده از ابزار پرسشنامه از نظرات 

و دیدگاه های اساتید مدیریت ورزشی سراسر 

کشور در زمینه معیارهای طراحی مبلمان 

ورزشی اطالع -ورزشی در پارک های تفریحی

حاصل نماید و با تاکید بر اطالعات جمع آوری 

شده، اقدام به شناسایی معیارها و شاخص های 

مورد نظر در زمینه طراحی مبلمان ورزشی پارک 

 .ورزشی نماید-های تفریحی

 

 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت و اهداف 

تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به 

لحاظ ویژگی در نحوه جمع آوری اطالعات، از 

ایشی است که به صورت پیم -نوع توصیفی

نظرخواهی و به شکل میدانی انجام گرفته است. 

                                                 
1. Pretty 

آوری  در این تحقیق در دو بخش به جمع

اطالعات اقدام شده است. در مرحله اول در 

زمینه جمع آوری اطالعات تئوریک و پیشینه 

ای، اینترنت، مقاالت و  تحقیق از منابع کتابخانه

مرحله بعد پایان نامه های مرتبط با موضوع و در 

آوری  نامه محقق ساخته، جهت جمع از پرسش

ها استفاده شده است. پرسشنامه مورد  داده

 4سوال و  29استفاده در این تحقیق حاوی 

شاخص شامل: ایمنی مبلمان ورزشی، فرم 

ظاهری مبلمان ورزشی، عملکرد مبلمان ورزشی 

و ایستگاه تندرستی بوده که جهت طراحی آن 

لعات مبانی نظری و مقاالت ابتدا بر اساس مطا

ها،  گیری آنبندی و نتیجهمتعدد علمی و جمع

های مرتبط با  ترین شاخص فهرستی از مهم

موضوع طراحی مبلمان ورزشی که به لحاظ 

مستندات علمی معتبر بودند، شناسایی و لیست 

شده و سپس برای تعیین میزان اهمیت هر یک 

 از شاخص ها، سواالتی با طیف پنج ارزشی

لیکرت طراحی گردید که پس از بازبینی و تایید 

استاد مجرب در زمینه  8روایی آن توسط 

مدیریت ورزشی و تعیین پایایی آن از طریق 

، پرسشنامه 97/0ضریب آلفای کرونباخ به میزان 

جامعه آماری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. 

های  شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه

ور در رشته مدیریت ورزشی  دولتی سراسر کش

نفر  75با مرتبه علمی استادیار و باالتر به تعداد 

می باشد که از این میان بر اساس جدول تعیین 

 60حجم نمونه مورگان و همکاران مجموعا 

استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری 

تحقیق انتخاب شدند. الزم به ذکر است 

 limeافزار پرسشنامه مذکور از طریق نرم 

survey به صورت آنالین به پست الکترونیکی ،

آوری گردید. ها جمع اساتید مربوطه ارسال و داده
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آوری  های جمع دهی و تحلیل داده برای سازمان

استفاده گردید. به  SPSSشده از نرم افزار 

منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از دو دسته 

رفته های آمار توصیفی و استنباطی بهره گ روش

فراوانی، حداقل، )شد. از آمار توصیفی نظیر 

( جهت حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد

استفاده ها  توصیف متغیرها، گویه ها و شاخص

در سطح آمار استنباطی از تکنیک آماری شد و 

KS ها  برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده

و جهت شناسایی معیارهای استفاده گردید 

در امر طراحی مبلمان ورزشی  تاثیرگذار در

ورزشی با توجه به سطح -پارک های تفریحی

داری آزمون کالموگراف اسمیرنف و نرمال  معنی

 ای تک نمونه t های بودن داده ها از آزمون

 .استفاده گردیده است

 

 های پژوهشیافته
از نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که  

جنسیت به لحاظ دهندگان،  میان مجموع پاسخ

نفر مرد و به لحاظ مرتبه  45نفر زن و  15

نفر دانشیار  10نفر استادیار و  50علمی

پاسخگوی سواالت پرسشنامه این تحقیق بودند 

که اطالعات مربوط به جامعه و نمونه آماری 

( و 1های ) تحقیق به ترتیب در جداول شماره

 .( نشان داده شده است2)

 

 

 عه آماری پژوهشاطالعات مربوط به جام  .1جدول

 
 

 ضعیت مرتبه علمی و جنسیت پاسخ دهندگاناطالعات مربوط به و .2جدول

 تعداد استاد تعداد دانشیار تادیارتعداد اس نام رشته

 مدیریت ورزشی

50 10 0 

 تعداد كل اساتید تعداد اساتید مرد تعداد اساتید زن

15 45 60 

 
 

 

 

 نام رشته
اعضای تعداد 

 زنهیئت علمی 

اعضای تعداد 

 مردهیئت علمی 

 تعداد

 استادیار

 تعداد

 دانشیار

 تعداد

 استاد

اعضای تعداد كل  

 هیئت علمی 

مدیریت 

 ورزشی
20 55 52 21 2 75 



   229  10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد          ...         ایمحمد صفان ی، علیدالرستاق یمیعاطفه عظ 

 توصیف عوامل مربوط به طراحی مبلمان ورزشی در شاخص ایمنی. 3جدول

 
( مشاهده 3که در جدول شماره ) همان طور

های مرتبط با شاخص  شود، بررسی گویه می

های  ورزشی با توجه به میانگین ایمنی مبلمان

توجه به وجود بدست آمده نشان داد که، عامل 

ایمنی در مبلمان ورزشی موجود در پارک با 

، توجه به شرایط سنی استفاده کنندگان

وجود کادر ( و عامل 45/4بیشترین میانگین)

پزشکی و یا حداقل یک پزشک در نزدیکی محل 

نی در استقرار مبلمان ورزشی، جهت کمک رسا

ترین  ، کممواقع ضروری و یا بروز حادثه احتمالی

های شاخص  ( را در بین گویه53/3میانگین)

 مذکور دارا بودند.

 توصیف عوامل مربوط به طراحی مبلمان ورزشی در شاخص فرم ظاهری  .4جدول

انحراف 

 استاندارد
 ردیف مولفه میانگین

03/1 45/4 
مان ورزشی موجود در پارک با توجه به شرایط سنی استفاده توجه به وجود ایمنی در مبل

 کنندگان
1 

98/0 43/4 
توجه به نصب تابلوهای راهنمای نحوه کار با دستگاه ها و مبلمان ورزشی موجود در 

 پارک
2 

97/0 36/4 
توجه به جانمایی صحیح و استقرار مناسب مبلمان ورزشی در پارک، جهت استفاده 

 وندانراحت تر و بهتر شهر
3 

07/1 21/4 

 و محصول( عملکردهای با جسمی انسان نیازهای )دانش تطبیق توجه به ارگونومی

و  انسان بین تعادل ایجاد جهت در انسان( بدن اندازه و ابعاد شناخت )علم آنتروپومتری

 باالترین و بازدهی بیشترین مبلمان ورزشی موجود در پارک، در راستای برخورداری از 

 سالمتی و یایمن ضریب

4 

07/1 15/4 
استفاده از ضربه گیرها و یا کفپوش های نرم، در محل نصب مبلمان ورزشی جهت باال 

 بردن ضریب ایمنی
5 

09/1 11/4 
توجه به نوع و کیفیت مصالح تشکیل دهنده عناصر سازنده مبلمان ورزشی موجود در 

 پارک
6 

 7 های سفت و محکم موجود در پارکعدم نصب مبلمان ورزشی در زمین توجه به  58/3 09/1

30/1 53/3 
وجود کادر پزشکی و یا حداقل یک پزشک در نزدیکی محل استقرار مبلمان ورزشی، 

 جهت کمک رسانی در مواقع ضروری و یا بروز حادثه احتمالی
8 

انحراف 

 استاندارد
 ردیف مولفه میانگین

94/0 21/4 
اه های بدنسازی موجود در پارک و نصب دستگاه توجه به نگهداری، تعمیر و تعویض دستگ

 های به روز و جدیدتر
1 

83/0 98/3 
بکارگیری رنگ ها و فرم های متنوع در مبلمان ورزشی مستقر در پارک، به منظور ایجاد 

 لذت بصری  و جذب هر چه بیشتر مخاطبین
2 

هت پیشگیری از آسیب توجه به امکان احداث سقف های کاذب بر روی مبلمان ورزشی ج 90/3 23/1 3 
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( مشاهده 4که در جدول شماره ) طور همان

های مرتبط با  شاخص فرم  شود، بررسی گویه می

های  ظاهری مبلمان ورزشی  با توجه به میانگین

توجه به بدست آمده نشان داد که، عامل 

های بدنسازی  نگهداری، تعمیر و تعویض دستگاه

موجود در پارک و نصب دستگاه های به روز و 

ادغام ( و عامل 21/4، بیشترین میانگین)جدیدتر

زشی که به لحاظ عملکرد با های ور مبلمان

جویی در  یکدیگر همخوانی دارند به جهت صرفه

فضا، پرهیز از ازدحام بصری در محیط و ایجاد 

( را در 76/3، کمترین میانگین)یکپارچگی در فرم

 بین گویه های شاخص مذکور دارا بودند.

 
 توصیف عوامل مربوط به طراحی مبلمان ورزشی در شاخص عملکرد  .5جدول

 

 ( مشاهده می5همان طور که در جدول شماره )

شود، بررسی گویه های مرتبط با شاخص 

عملکرد مبلمان ورزشی با توجه به میانگین های 

توجه به بدست آمده نشان داد که، عامل 

 رسیدن به وسایل و تجهیزات بر اثر شرایط محیطی

 4 توجه به امکان رویت آسان مبلمان ورزشی موجود در پارک 80/3 91/0

99/0 78/3 

توجه به ایجاد سازگاری و هماهنگی بصری بین اجزا مبلمان ورزشی با سایر المان های 

فضای پارک و جلوگیری از آشفتگی بصری  موجود در پارک، جهت تشدید و تکمیل زیبایی

 شدید در سیمای پارک

5 

90/0 76/3 
ادغام مبلمان های ورزشی که به لحاظ عملکرد با یکدیگر همخوانی دارند به جهت صرفه 

 جویی در فضا، پرهیز از ازدحام بصری در محیط و ایجاد یکپارچگی در فرم
6 

راف انح

 استاندارد
 ردیف مولفه میانگین

86/0 26/4 
توجه به نیازهای استفاده کنندگان در به کار گیری انواع مختلف مبلمان ورزشی موجود در 

 پارک
1 

88/0 08/4 
توجه به وجود تعداد کافی از تجهیزات و مبلمان ورزشی متناسب با میزان مراجعات به 

 پارک
2 

04/1 98/3 
در مبلمان ورزشی موجود در پارک با احتساب شرایط متفاوت جنسی، توجه به وجود تنوع 

 سنی و جثه متفاوت  درافراد
3 

 4 توجه به وجود تنوع در مبلمان ورزشی در زمینه های اساسی آمادگی جسمانی 95/3 85/0

32/1 73/3 
استفاده از افراد متخصص در زمینه آسیب شناسی در کنار مبلمان ورزشی مستقر در 

 جهت جلوگیری از صدمات و آسیب ها پارک،
5 

15/1 61/3 

توجه به عدم تقلید کورکورانه و کپی برداری از مبلمان ورزشی خارجی که از نظر 

آنتروپومتری و ارگونومی متناسب با ابعاد و اندازه و حتی فرهنگ و رفتار شهروندان ایرانی 

 نمی باشد.

6 
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نیازهای استفاده کنندگان در به کار گیری انواع 

، مختلف مبلمان ورزشی موجود در پارک

توجه به عدم ( و عامل 26/4بیشترین میانگین)

برداری از مبلمان ورزشی تقلید کورکورانه و کپی 

خارجی که از نظر آنتروپومتری و ارگونومی 

متناسب با ابعاد و اندازه و حتی فرهنگ و رفتار 

، کمترین شهروندان ایرانی نمی باشد

( را در بین گویه های شاخص 61/3میانگین)

 .مذکور به خود اختصاص داده اند

 

 درشاخص  ایستگاه تندرستی توصیف عوامل مربوط به طراحی مبلمان ورزشی .6جدول

 

( مشاهده می 6همان طور که در جدول شماره )

های مرتبط با شاخص ایستگاه  شود، بررسی گویه

با  ورزشی -در پارک های تفریحی تندرستی

های بدست آمده نشان داد که،  توجه به میانگین

به وجود امنیت محیطی کامل در  توجهعامل 

، بیشترین های تندرستی موجود در پارک ایستگاه

های  استفاده از موسیقی( و عامل 23/4میانگین)

ورزشی به منظور جذب بیشتر مخاطبان به 

، کمترین میانگین های تندرستی سمت ایستگاه

های شاخص مذکور به  ( را در بین گویه60/3)

 خود اختصاص داده اند.

 ورزشی -توصیف معیارهای مربوط به طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی .7لجدو

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین شاخص ها ردیف

 00/5 50/1 84/0 10/4 ایمنی مبلمان ورزشی 1

 00/5 17/2 79/0 90/3 فرم ظاهری مبلمان ورزشی 3

 00/5 67/1 84/0 93/3 عملکرد مبلمان ورزشی 2

 00/5 44/1 07/1 92/3 ایستگاه تندرستی 4

انحراف 

 استاندارد
 ردیف مولفه میانگین

 1 توجه به وجود امنیت محیطی کامل در ایستگاه های تندرستی موجود در پارک 23/4 03/1

 2 توجه به سازماندهی مناسب ایستگاه های تندرستی در سطح پارک 03/4 93/0

46/1 98/3 
ب در ایستگاه های تندرستی موجود در به کارگیری مربیان ورزشی متخصص و مجر

 پارک
3 

22/1 98/3 
توجه به راه اندازی ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی در غالب ایستگاه های تندرستی 

 در سطح پارک
4 

37/1 95/3 
توجه به جداسازی برنامه های تمرینی کودکان و میانساالن از یکدیگر در ایستگاه های 

 تندستی موجود در پارک
5 

 6 توجه به برپایی ایستگاه های تندرستی خانوادگی به منظور جلب رضایت اجتماعی 90/3 14/1

 7 توجه به ایجاد جذابیت در محیط ایستگاه های تندرستی موجود در پارک 81/3 17/1

 8 توجه به امکان ایجاد فضایی مسقف جهت برپایی ایستگاه های تندرستی در فصل سرما 78/3 27/1

39/1 60/3 
تفاده از موسیقی های ورزشی به منظور جذب بیشتر مخاطبان به سمت ایستگاه های اس

 تندرستی
9 
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( مالحظه 7که در جدول شماره ) طور همان

های مربوط به طراحی  گردد در بین شاخص می

ورزشی، -های تفریحی مبلمان ورزشی در پارک

شاخص ایمنی مبلمان ورزشی، بیشترین 

( را دارا است و بعد از آن 10/4میانگین)

 ا های عملکرد مبلمان ورزشی ب شاخص

 (، ایستگاه تندرستی با میانگین93/3) میانگین

 ( و فرم ظاهری مبلمان ورزشی با میانگین92/3)

ها  ترین میانگین ( به ترتیب بیشترین و کم90/3)

های مذکور به خود اختصاص  را در بین شاخص

 داده اند.

 
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف  .8جدول

 ردیف
 شاخص ها

 وفاسمیرن -آزمون کولموگروف 

z sig 
 07/0 93/1 ایمنی مبلمان ورزشی 1

 26/0 00/1 فرم ظاهری مبلمان ورزشی 2

 08/0 55/1 عملکرد مبلمان ورزشی 3

 11/0 84/1 ایستگاه تندرستی 4

 

در بخش آمار استنباطی جهت تعیین روش 

ها مورد  آماری صحیح ابتدا چگونگی توزیع داده

ای بررسی بررسی قرار داده شد. بدین منظور بر

طبیعی بودن توزیع متغیرها از آزمون 

 اسمیرنوف استفاده گردید، که  -کولموگروف

 

(، نشان 8نتایج آن طبق اطالعات جدول شماره )

دهنده نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها در 

باشد. لذا از  ( می≥05/0pسطح معنی داری )

های پارامتری جهت بررسی فرضیات  آزمون

 یرها استفاده شد.مربوط به این متغ

 
 تک نمونه ای در بررسی میزان اهمیت متغیرهای مرتبط به طراحی مبلمان ورزشی  tنتایج آزمون  .9جدول

 

 

 سطح معنی داری درجه آزادی t مقدار  میانگین مورد آزمون میانگین واقعی متغیرها

 مبلمان ورزشی
96/3 3 70/8 59 0001/0 

 0001/0 59 13/10 3 10/4 ایمنی مبلمان ورزشی

 0001/0 59 89/8 3 90/3 فرم ظاهری مبلمان ورزشی

 0001/0 59 56/8 3 93/3 عملکرد مبلمان ورزشی

 92/3 ایستگاه تندرستی
3 61/6 59 0001/0 
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جهت بررسی این فرضیه که هر یک از شاخص 

های مورد بررسی در تحقیق حاضر که شامل 

)ایمنی مبلمان ورزشی، فرم ظاهری مبلمان 

زشی، عملکرد مبلمان ورزشی و ایستگاه ور

تا چه میزان در طراحی تندرستی( می باشند 

ورزشی  -مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی

تک نمونه t تاثیرگذار و مهم هستند، از آزمون 

همانطور که در جدول استفاده شده است و  ای

با توجه به  ،( نیز مالحظه می شود9) شماره

برای هر یک از شاخص  بدست آمده tهای مقدار

(، مشخص گردید ≥05/0pها و سطح معناداری)

که تمامی شاخص های مورد بررسی در تحقیق 

طراحی مبلمان ورزشی در حاضر، در زمینه  

از دیدگاه اساتید  ورزشی -پارک های تفریحی

مدیریت ورزشی سراسر کشور تاثیر گذار و مهم 

 شناخته شده اند. 

 

 گیری بحث و نتیجه

ساخت و نصب مبلمان ورزشی یا  طراحی،

مجموعه تجهیزات ورزشی که در فضاهای باز و 

ورزشی مورد  -های تفریحی در پارک به ویژه

گیرند، می توانند جایگاه خاصی  استفاده قرار می

در زیبایی شهری، باال بردن سطح کیفی محدوده 

مورد استفاده، ارتقای توان جسمانی و عضالنی و 

رور در بین شهروندان داشته نیز ایجاد نشاط و س

باشند. در همین راستا به منظور ارائه مجموعه 

ای از شاخص ها و معیارهای مهم در زمینه 

 -طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی

ورزشی، به جمع آوری دیدگاه ها و نظرات 

های دولتی سراسر  اعضای هیئت علمی دانشگاه

بط که مرت-کشور در رشته مدیریت ورزشی 

ترین رشته تحصیلی در ارتباط با موضوع طراحی 

پرداخته شده است. در  -مبلمان ورزشی می باشد

تک نمونه ای، در   tنهایت نتایج حاصل از آزمون

( نشان داد که از دیدگاه 05/0pسطح معناداری )

اساتید مدیریت ورزشی، شاخص ایمنی مبلمان 

(، به عنوان یکی از معیارهای =13/10tورزشی)

های  م در طراحی مبلمان ورزشی پارکمه

ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد. این  -تفریحی

شاخص در بر گیرنده معیارهایی همچون )وجود 

ایمنی در مبلمان ورزشی با توجه به شرایط سنی 

استفاده کنندگان، نصب تابلوهای راهنمای نحوه 

کار با مبلمان ورزشی، توجه به جانمایی صحیح و 

ناسب مبلمان ورزشی جهت استفاده استقرار م

شهروندان، توجه به ارگونومی و  راحت تر و بهتر

آنتروپومتری در جهت ایجاد تعادل بین انسان و 

مبلمان ورزشی، استفاده از ضربه گیرها و یا 

کفپوش های نرم در محل نصب مبلمان ورزشی 

جهت باال بردن ضریب ایمنی، توجه به نوع و 

نده عناصر سازنده کیفیت مصالح تشکیل ده

مبلمان ورزشی، عدم نصب مبلمان ورزشی در 

زمین های سفت و محکم و وجود کادر پزشکی و 

یا حداقل یک پزشک در نزدیکی محل استقرار 

مبلمان ورزشی( می باشد. نتایج این بخش از 

تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات )محمدی و 

( و )رانگ 1385(، )پورابوطالب، 1390همکاران،

خوانی دارد.  ( به طور کامل هم2005مکاران، و ه

ورزش تضمین سالمت، شعاری آشنا برای مردم 

است و در راستای این شعار هر روز به تعداد 

شود. اما  کنند افزوده می افرادی که ورزش می

هزینه باالی ورزش در باشگاه ها سبب گردیده تا 

تعداد زیادی از شهروندان با هدف تضمین 

خود و با صرف هزینه کمتر به  سالمت جسمانی

ها روی آورند.  مبلمان ورزشی موجود در پارک

این در حالی است که عدم وجود ایمنی مناسب 

ها، مانعی  های ورزشی موجود در پارک در دستگاه
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بر سر راه استفاده از این وسایل به شمار می 

آیند. در همین راستا و از نگاه کارشناسان، نصب 

ها که هزینه چشمگیری  پارکمبلمان ورزشی در 

نیز در بر دارد، نیازمند رعایت برخی نکات ایمنی 

است تا نقش موثرتری را در تضمین سالمتی 

افراد ایفا کنند. به عنوان مثال توجه به شرایط 

سنی استفاده کنندگان و نصب تابلوهای 

راهنمای نحوه کار با دستگاه از مهم ترین عوامل 

ر همین زمینه اگر استانداردسازی است که د

اداره های زیباسازی شهرداری ها در هنگام نصب 

این دستگاه ها با اداره های ورزش هماهنگی 

داشته باشند، می توانند با بهره گیری از نظرات 

کارشناسان از تهدید سالمت شهروندان 

جلوگیری نمایند. بنابراین نکته مهم در مورد 

رک ها، استفاده از مبلمان ورزشی موجود در پا

مدیریت بر آن ها است، زیرا با توجه به اینکه 

جثه، جنسیت و شرایط سنی افرادی که از 

اینگونه تجهیزات استفاده می کنند متفاوت 

است، باید نوع ورزش مدیریت شود، چرا که 

ممکن است کاربران مبلمان ورزشی موجود در 

پارک ها که بیشتر میانسال هم هستند، نیروی 

ستای غلط بر اعضای بدن وارد اضافی و در را

کنند و بدن خود را دچار عوارضی از جمله 

التهاب مفصلی و عضالنی نمایند. بنابراین نصب 

مبلمان ورزشی در پارک ضروری و مناسب است 

اما به شرط آنکه کاربران روش استفاده از آن ها 

را بدانند که این امر از طریق رعایت ایمنی در 

نگونه وسایل و طراحی، ساخت و نصب ای

باشد. از  تجهیزات در پارک ها قابل حصول می

مبلمان ورزشی جانمایی و استقرار  سوی دیگر

نیز باید با دقت انجام شود، زیرا تعیین مکان 

های مناسب به منظور نصب و استقرار تجهیزات 

ورزشی سبب می گردد تا اینگونه وسایل و 

همین  امکانات بهتر مورد استفاده قرار گیرند. در

راستا و به منظور جانمایی بهینه مبلمان ورزشی 

ورزشی موارد خاصی  -در پارک های تفریحی

مطرح می باشد که در نگاهی کلی می توان به 

نرخ تردد و ازدحام مردم، مقدار دفعات استفاده، 

عوامل جوی، رفتار و عادات استفاده کنندگان، 

قابلیت رویت آسان، ابعاد و اندازه تجهیزات 

رزشی و محدودیت فضا و به ویژه مسائل ایمنی و

بسیاری از مواقع دیده شده است اشاره کرد، زیرا 

که تجهیزات ورزشی موجود در پارک ها، در 

مکان هایی سفت و محکم قرار داده شده اند که 

این امر بسیار خطرناک می باشد، زیرا برخی 

افراد پس از استفاده از یک وسیله ورزشی دچار 

می شوند و امکان زمین خوردنشان سرگیجه 

وجود دارد، بنابراین به منظور استانداردسازی 

های نرم  گیر، کفپوش الزم است که حتما از ضربه

و یا حتی زمین های خاکی استفاده شود و 

توان از وجود کادر پزشکی و یا  همچنین می

حداقل یک پزشک در نزدیکی محل استقرار 

در مواقع  رسانی مبلمان ورزشی، جهت کمک

ضروری و یا بروز حادثه احتمالی نیز استفاده 

رود تا مبلمان  کرد. به عالوه آنکه انتظار می

ورزشی در طول عمر مفیدشان عملکرد قابل 

قبولی داشته باشند، که این امر از طریق انتخاب 

بهینه مواد و مصالح تشکیل دهنده عناصر 

مبلمان ورزشی قابل دستیابی می باشد به طوری 

که امروزه طراحان با طیف وسیعی از مواد 

طبیعی و مصنوعی مواجه اندکه بنابر معیارهای 

  متفاوتی می توانند آن ها را به کار گیرند.

تک نمونه ای،   tهمچنین نتایج حاصل از آزمون

( نشان داد که از ≥05/0pدر سطح معناداری )

دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، شاخص فرم 

(،=89/8tزشی)ظاهری مبلمان ور
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به عنوان یکی از معیارهای مهم در طراحی 

ورزشی باید  -مبلمان ورزشی پارک های تفریحی

مورد توجه قرار گیرد. این شاخص در برگیرنده 

)توجه به نگهداری، تعمیر و  معیارهایی همچون

تعویض دستگاه های بدنسازی موجود در پارک و 

ی نصب دستگاه های به روز و جدیدتر، بکارگیر

رنگ ها و فرم های متنوع در مبلمان ورزشی به 

منظور ایجاد لذت بصری  و جذب هر چه بیشتر 

مخاطبین، توجه به امکان احداث سقف های 

کاذب بر روی مبلمان ورزشی جهت پیشگیری از 

آسیب رسیدن به وسایل و تجهیزات بر اثر 

شرایط محیطی، توجه به امکان رویت آسان 

ایجاد سازگاری و  مبلمان ورزشی، توجه به

هماهنگی بصری بین اجزای مبلمان ورزشی با 

سایر المان های موجود در پارک، ادغام مبلمان 

های ورزشی که به لحاظ عملکرد با یکدیگر 

همخوانی دارند( می باشد. نتایج این بخش از 

)رانگ و همکاران،  تحقیق حاضر با نتایج تحقیق

طبق ( بطور کامل هم خوانی داشته و من2005

 مبلمان موضوع با یکدیگر می باشد. امروزه

خدمت  بارز از مصادیق که ورزشی در پارک ها،

سالمت جسمانی  ارتقای رسانی در زمینه

فضاهای باز و عمومی  بصری زیبایی شهروندان و

 مهمی به دانش تبدیل ،به شمار می آید شهری

 است. شده اینگونه فضاها مناسب سازی در امر

به  که شهری )شهرداری(، مدیریت رابطه، این در

 برای خدمات رسانی مرجع مهمترین عنوان

 در شناخته شده است، می بایست شهروندان

 ورزشی شهری )مبلمان تجهیزات انتخاب و نصب

 کنار در افراد عالیق و نیازها به ورزشی(،

 دانش و تکنولوژی روزافزون پیشرفت های

 به به منظور پاسخگویی شناختی، زیبایی

 داشته ای ویژه شهروندان توجه مختلف ازهاینی

باشند و این در حالی است که مبلمان ورزشی 

موجود در پارک ها باید دارای دو ویژگی اساسی 

کاربردی بودن و زیبایی باشند، زیرا تجهیزات 

ورزشی شهری با داشتن این دو ویژگی اساسی 

است که می توانند نیازهای عملکردی و بصری 

به صورتی در خور توجه برآورده شهروندان را 

سازند. البته این امر مستلزم در نظر گرفتن 

مقوالت متعددی در طراحی اجزای مبلمان 

ورزشی است که نه تنها بکارگیری رنگ ها 

)وجود رنگ های جذاب و نشاط آور در تجهیزات 

ورزشی موجود در پارک، باعث جذب مخاطبان 

و فرم  جهت انجام فعالیت های ورزشی می شود(

 گونه ای به باید ورزشی مبلمان های متنوع )فرم

 و کاربران نیاز با هماهنگی بر عالوه باشدکه

 از دارند، که کاربردی نوع و انسان بدن با انطباق

 کیفیات ارتقای به و بوده زیبا نیز ظاهری لحاظ

نمایند( و ایجاد  پارک کمک محیط بصری

های سازگاری و هماهنگی بصری با سایر المان 

موجود در پارک را شامل می شود، بلکه بایستی 

از نظر عملکردی و در زمینه ادغام مبلمان های 

ورزشی که به لحاظ کارکردی با یکدیگر 

همخوانی دارند و همچنین نگهداری، تعمیر و 

تعویض دستگاه های بدنسازی موجود در پارک و 

نصب دستگاه های به روز و جدیدتر نیز مورد 

یرند تا بتوانند پاسخگوی نیاز توجه قرار گ

شهروندان باشند. بنابراین در طراحی مبلمان 

ورزشی باید سعی گردد یک محصول زیبا و 

کارکردی ارائه شود به طوری که اینگونه 

تجهیزات هم به آسانی قابل رویت باشند و هم 

مشکلی در حین استفاده از آن ایجاد نشود و در 

ربران کمک نهایت به رفع نیازهای اولیه کا

 نمایند. 



 10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد         ...     یمبلمان ورزش یطراح یارهایمع یبررس   236

تک نمونه ای،   tهمینطور نتایج حاصل از آزمون

( نشان داد که از ≥05/0pدر سطح معناداری )

دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، شاخص عملکرد 

(، به عنوان یکی از =56/8tمبلمان ورزشی)

معیارهای مهم در طراحی مبلمان ورزشی پارک 

ر گیرد. ورزشی باید مورد توجه قرا -های تفریحی

این شاخص در برگیرنده معیارهایی همچون 

کنندگان در بکارگیری  )توجه به نیازهای استفاده

انواع مختلف مبلمان ورزشی، وجود تعداد کافی 

مبلمان ورزشی متناسب با میزان مراجعات به 

پارک، وجود تنوع در مبلمان ورزشی با احتساب 

شرایط متفاوت جنسی، سنی و جثه متفاوت در 

اد، وجود تنوع در مبلمان ورزشی در زمینه افر

های اساسی آمادگی جسمانی، استفاده از افراد 

متخصص در زمینه آسیب شناسی در کنار 

مبلمان ورزشی جهت جلوگیری از صدمات و 

آسیب ها و عدم تقلیدکورکورانه و کپی برداری از 

مبلمان ورزشی خارجی که از نظر آنتروپومتری و 

ا ابعاد و اندازه و حتی ارگونومی متناسب ب

فرهنگ و رفتار شهروندان ایرانی نمی باشد(. 

نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج 

(، )زنگی 1390تحقیقات )محمدی و همکاران،

(، 1385(، )پورابوطالب، 1388آبادی و همکاران، 

( بطور 2007( و )رنی، 2012)ویچ و همکاران، 

کدیگر می کامل هم خوانی داشته و منطبق با ی

با توجه به آنکه مبلمان ورزشی معموال در باشد. 

ورزشی قرار دارند، بنابراین  -پارک های تفریحی

استفاده کنندگان آن را کلیه افراد جامعه تشکیل 

می دهند. زن و مرد، پیر و جوان همگی بنابر 

نیازشان انتظارات جسمی متفاوتی از  اینگونه 

ست تا از طریق تجهیزات دارند، بنابراین الزم ا

انجام تحقیقات متعدد، به شناسایی کلیه نیازها و 

خواسته های شهروندان در راستای افزایش 

راحتی هر چه بیشتر استفاده کنندگان اقدام 

میزان رضایتمندی شهروندان از شود. زیرا 

عملکرد مبلمان ورزشی در فضاهای باز و به ویژه 

اد را ورزشی که نیازهای افر -پارک های تفریحی

به خوبی برآورده سازد، می تواند مقدمات حضور 

پر رنگ آن ها را در اینگونه فضاها مهیا نموده و 

به تبع آن، زمینه ارتقای شاخص های سالمت را 

در جامعه افزایش دهد. همچنین الزم به ذکر 

است طراحی مبلمان ورزشی به دلیل ارتباط 

مستقیم با بدن انسان، نیازمند شناخت اصولی 

است که بهترین شرایط را جهت استفاده افراد از 

تجهیزات ورزشی فراهم آورد. در همین راستا از 

علوم ارگونومی )دانش تطبیق نیازهای جسمی 

انسان با عملکردهای تجهیزات( و آنتروپومتری 

)علم شناخت ابعاد و اندازه بدن انسان( در جهت 

ایجاد تعادل بین بدن انسان و تجهیزات ورزشی 

گونه ای که بیشترین بازدهی و نیز باالترین  به

ضریب ایمنی و سالمتی کسب گردد، استفاده 

می شود. بنابراین مبلمان های ورزشی در اماکن 

ورزشی  -مانند پارک های تفریحیعمومی 

بایست به گونه ای طراحی و ساخته شوند که  می

با توانایی فیزیولوژیکی و آناتومیکی کلیه استفاده 

)با جنسیت و سن متفلوت( مطابقت کنندگان 

داشته باشد. همچنین حضور متخصصین تربیت 

بدنی )آسیب شناسی( در کنار تجهیزات ورزشی 

موجود در پارک می تواند بسیار مفید باشد، چرا 

که حضور این متخصصین مردم را در مورد طرز 

صحیح استفاده از وسایل راهنمایی کرده و با 

انتخاب نوع وسیله  دادن مشاوره در رابطه با

متناسب با وضعیت بدن فرد عالقمند به ورزش 

جلوی آسیب های احتمالی را خواهد گرفت. 



   237  10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد          ...         ایمحمد صفان ی، علیدالرستاق یمیعاطفه عظ 

تک نمونه ای،   tمچنین نتایج حاصل از آزمونه

( نشان داد که از ≥05/0pدر سطح معناداری )

دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی، شاخص ایستگاه 

رهای (، به عنوان یکی از معیا=61/6tتندرستی)

مهم در طراحی مبلمان ورزشی پارک های 

ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد. این  -تفریحی

شاخص در برگیرنده معیارهایی همچون )وجود 

امنیت محیطی کامل در ایستگاه های تندرستی، 

های تندرستی، به  سازماندهی مناسب ایستگاه

کارگیری مربیان ورزشی متخصص و مجرب در 

های  رستی، راه اندازی ورزشایستگاه های تند

صبحگاهی و عصرگاهی در غالب ایستگاه های 

تندرستی، جداسازی برنامه های تمرینی کودکان 

و میانساالن از یکدیگر در ایستگاه های 

تندرستی، برپایی ایستگاه های تندرستی 

خانوادگی به منظور جلب رضایت اجتماعی، 

، ایجاد جذابیت در محیط ایستگاه های تندرستی

امکان ایجاد فضایی مسقف جهت برپایی ایستگاه 

های تندرستی در فصل سرما و استفاده از 

موسیقی های ورزشی به منظور جذب بیشتر 

مخاطبان به سمت ایستگاه های تندرستی( نتایج 

این بخش از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

(، )گوهررستمی و 1390)معقول و همکاران،

م زاده و همکاران، ( و )عظی1389همکاران، 

( بطور 2005(، )گریفین و پرتی و سلنز، 1388

کامل هم خوانی داشته و منطبق با یکدیگر می 

امروزه توجه به نیازهای اساسی شهروندان  باشد.

و رفع مشکالت و معضالت شهری از جمله 

کاهش ناهنجاری ها و افزایش امنیت در فضاهای 

ایست عمومی از مهمترین مسائلی است که می ب

همواره مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار 

گیرد. در همین زمینه و به طور مشخص، پارک 

ورزشی و ایستگاه های تندرستی  –های تفریحی 

مستقر در آن ها به عنوان یکی از اجزای مهم 

بدنه شهری، بنابر ویژگی های سیستمی و 

نظامند مکانیابی، نوع طراحی، دسترسی، 

ت جمعیتی و غیره می تواند در روشنایی، ساخ

القا یا عدم القای حس امنیت بسیار موثر واقع 

شوند. در این میان تجمع افراد معتاد و بزهکار و 

ها در محیط ایستگاه های  درگیری بین آن

تندرستی مستقر در پارک ها، خلوت شدن 

های تندرستی در ساعاتی  محسوس ایستگاه

کافی اینگونه خاص از شبانه روز و عدم روشنایی 

فضاها به ویژه در شب هنگام از جمله موارد 

تهدید کننده امنیت شهروندان در استفاده از 

های  ایستگاه های تندرستی موجود در پارک

آیند. بنابراین با  ورزشی به شمار می -تفریحی

عنایت به اهمیت برقراری امنیت محیطی در 

توان به احداث  ایستگاه های تندرستی، می

اه پلیس، برقراری گشت های سیار نیروی ایستگ

انتظامی، نصب دوربین های مدار بسته و تامین 

روشنایی مناسب در ساعات مختلف شبانه روز  

در مجاورت اینگونه فضاها به منظور پیشگیری، 

مهار و کاهش جرایم احتمالی اقدام نمود. 

همچنین الزم به ذکر است افرادی که در 

ها شرکت  جود در پارکهای تندرستی مو ایستگاه

باشند  نند، شامل شهروندان و مربیانی میمی ک

که به عنوان دو گروه از ذینفعان سازمان ورزش 

شوند. از بین این  شهرداری ها محسوب می

ذینفعان مهمترین نیروی انسانی که به عنوان 

اتی این سازمان در اداره پشتیبان عملی

بیان باشند، مر های تندرستی مطرح می ایستگاه

مجربی هستند که می بایست در اینگونه فضاها 

به کار گرفته شوند، زیرا یکی از راه هایی که می 

تواند به سالمت کاربران کمک نماید، بکارگیری 

ن ورزشی متخصص و مجرب در مربیا
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های تندرستی است تا با راهنمایی و  ایستگاه

راه اندازی  دادن اطالعات مفید به افراد،

گاهی و عصرگاهی در غالب های صبح ورزش

ایستگاه های تندرستی و جداسازی برنامه های 

 تمرینی کودکان و میانساالن از یکدیگر در

اینگونه فضاها گام موثری در ترویج ورزش و 

ارتقای سطح سالمت جامعه برداشته شود. عالوه 

برپایی ایستگاه های تندرستی خانوادگی بر این 

ی در راستای نیز می تواند عامل بسیاری مهم

جلب رضایت اجتماعی شهروندان و افزایش 

جذابیت ایستگاه های تندرستی باشد تا با برنامه 

ریزی و توجیه مزایای ایستگاه های تندرستی 

خانوادگی گام های موثرتری در جهت گسترش 

ورزش همگانی برداشته شود. همچنین مسقف 

بودن ایستگاه های تندرستی نیز دارای اهمیت 

باشد، زیرا وجود یک سقف کاذب تا  خاصی می

حد زیادی به استانداردسازی ایستگاه های 

تندرستی می افزاید زیرا از برف و باران و یا 

آفتاب شدید و بسیاری از عوامل محیطی مزاحم 

 دیگر نیز جلوگیری می نماید. 

بنابراین با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، به 

جب افزایش نظر می رسد جنبه مهمی که مو

گرایش شهروندان به فعالیت های بدنی می شود، 

وجود امکانات و زیرساخت های مناسب و توسعه 

 باشد فته ورزش همگانی در سطح شهرها مییا

ورزشی  -های تفریحی که در این میان پارک

های بدنی شهروندان  فعالیت ارتباط نزدیکی با

دارند، به طوری که در مناطق مختلف شهری به 

ص نواحی کم درآمد با توجه به آنکه مردم خصو

آزادی کمتری برای پرداخت هزینه تسهیالت 

ود در دارند، امکانات و تجهیزات ورزشی موج

توانند یک  پارک ها و فضاهای عمومی می

استراتژی با ارزش برای افزایش سطح 

های بدنی در میان اقشار مختلف مردم به  عالیتف

شناسان، بسط و شمار آید. در همین راستا کار

توسعه ورزش همگانی از طریق در اختیار 

گذاردن امکانات و تجهیزات ورزشی بدون 

محدودیت زمان برای عموم مردم و به صورت 

رایگان را از جمله محاسن نصب مبلمان ورزشی 

کنند  ورزشی عنوان می-در پارک های تفریحی

که به شرط استفاده درست و آموزش صحیح به 

سالمت عمومی و نشاط جامعه  باال رفتن سطح

اما با نگاهی کارشناسانه به این شود.  منجر می

های بسیاری در کنار فواید آن  دستگاه ها، زیان

زمینه اصلی ایجاد این  ، کهشود مشاهده می

نظرخواهی در مورد مکانیابی، نوع  عدممشکالت، 

دستگاه، نحوه چیدمان و ... از کارشناسان ورزشی 

های زیباسازی  به وسیله اداره و نصب این وسایل

های ورزش و مدیریت  بدون هماهنگی با اداره

. این در حالی است که اگر چه مربوطه است

ها  استفاده از مبلمان ورزشی موجود در پارک

شود، اما رعایت  امری قابل قبول محسوب می

استانداردهای علمی و فنی در طراحی و ساخت 

ر ر است، زیرا دآن ها از اهمیت بیشتری برخوردا

با توجه و  استانداردهااین صورت رعایت نکردن 

ورزشی سالمت محور،  های به اصول برنامه

نظر  ها به تجدید موجود در پارکمبلمان ورزشی 

نیاز خواهند داشت و در غیر این صورت، استفاده 

تواند به خصوص برای  می تجهیزاتاز این 

اک سالمندان و افرادی با مشکالت جسمی خطرن

های هوازی )مانند:  در همین راستا تمرین باشد. 

های تقویت  دوچرخه و یا راهپیمایی(، تمرین

پذیری مفاصل و تمرینات تعادلی  عضالت، انعطاف

های ورزشی سالمت  چهار جز مهم در برنامه

شوند که مبلمان  ها محسوب می محور پارک

ورزشی موجود در اینگونه فضاها نیز باید بر این



   239  10 یاپیپ ،1 ماره، ش1396 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد          ...         ایمحمد صفان ی، علیدالرستاق یمیعاطفه عظ 

طراحی و نصب شوند. این در حالی است اساس 

ها به  ورزشی موجود در پارک تجهیزاتبیشتر که 

ها به جنسیت متفاوت کاربران،  در آن آنکهدلیل 

ای و  ها، آمادگی جسمانی پایه تناسب جثه ای آن

و  نبوده، استاندارد است ایمنی الزم توجه نشده

بدنی سود  ها برای ارتقای آمادگی توان از آن نمی

با روش صحیح  انآشنایی کاربر نااز طرفی  رد.ب

آموزش الزم و  عدم وجود، ها استفاده از دستگاه

جمله نداشتن تناسب جسمی با این وسایل از 

استفاده از این  در زمانکه مشکالتی است 

. باشد به وضوح قابل مشاهده می تجهیزات

 و ریزی برنامه نیازمند ورزشی، بنابراین مبلمان

 کامل طور به که باشد می دقیقی بسیار طراحی

 مطالعه، امر متخصصین تحت نظر بایست می

شوند. در همین  ساخته و طراحی سنجی، اندام

 مبلمان طراحی و ساخت  ارکان راستا مهمترین

-ورزشی مورد استفاده در پارک های تفریحی

توان شامل مواردی همچون رعایت  ورزشی را می

م ظاهری، توجه توجه به فر استاندارد و ایمنی،

به برخورداری از عملکرد مطلوب و به موازات 

های  موارد مذکور سازماندهی و گسترش فعالیت

های  های تندرستی مستقر در پارک ایستگاه

 .ورزشی دانست-تفریحی

 

 منابع

 ،ی ریپرررذ تحقرررق .(1385) یمصرررطف بهزادفرررر
 طررح ی ورزشر  وی حیتفر سبز،ی فضا شنهاداتیپ

 مصوبات شاخص و رانتهی سامانده و جامعی ها
 و شرهر ی ملر  شیهما نیاول ،پنج ماده ونیسیکم

 .46-1 ، صصتهران ورزش،

  ،مبلمرران و ورزش. (1385) محمررد پورابوطالررب 
، تهرران ، ورزش و شهری مل شیهما نیاول ،یشهر

 .11-1 صص

 ونسی ،یغالمو  نبیز ک،یتاج ی؛عل ،یآبادی زنگ 

ی ورزشر  مبلمانیی فضا پراکنش لیتحل(. 1388)
 و تیرضرا  برر  آن ریتراث  وی شرهر ی هرا  پارک در

 شررهر :یمررورد مطالعرره)شررهروندان اسررتقبال
ی طر یمح مطالعرات  و ایر جغراف فصلنامه ،(اصفهان

، صرص  2سال اول، پریش شرماره    ا،یجغراف گروه

15- 34. 

   طبری کوچکسرایی، سعید؛ لقایی، حسن علری؛ و

ارزیرابی پرارک هرای    (. 1391حسینی، محسرن ) 
سرازی قابلیرت اسرتفاده     شهری قائمشهر و بهینه

، فصلنامه آمرایش محریط،،   آن ها برای شهروندان

 .98-75، صص 19شماره 

    ،عظرریم زاده، سرررید مرتضرری؛ و گوهررسرررتمی

عوامل موثر در توسعه ورزش (. 1388حمیدرضا )
همگانی در پارک ها از دیدگاه مربیان و با تاکیرد  

، اولرین همرایش ملری    بر ایستگاه های تندرستی

دی ورزش تربیت بردنی و تفریحرات   تبیین راهبر

 .4-1سالم، اصفهان، صص

  قهیصررد نررژاد،ی دریررحو  ؛اکبررر نمررا، قرردرت 

 زاتیررتجه و امکانررات تیوضررعی بررسرر(. 1390)
 نیاولر ، رازیشر  شرهر ی ورزشر  -یحر یتفری فضاها

 توسعه دری علم دیجدی دستاوردهاملی  شیهما

 واحدی، اسالم آزاد دانشگاه ،یبدن تیترب و ورزش

 .291-285ص ، صگرگان

     گوهررسررتمی، حمیدرضررا؛ عظرریم زاده، سررید

بررسرری (. 1389مرتضرری؛ و امیررری، مجتبرری ) 
ارتباط برین کیفیرت خردمات و رضرایت منردی      
شرررکت کننرردگان در ایسررتگاه هررای تندرسررتی  

، دومرین همرایش ملری    پارک های شرهر تهرران  

 .3-1توسعه ورزش شهروندی، تهران، صص 

  ( 1391محمدی مجد، الهرام .) ارد وسرایل  اسرتاند
، روزنامره  ورزشی پرارک هرا رعایرت نمری شروند     

تهررران پایتخررت ایررران، سررال نرروزدهم، شررماره   

 .2بهمن ماه، ص 25، چهارشنبه 5298

       محمدی، مرریم؛ صرادقی، حیردر؛ شرریف، پونره؛

(. 1390احمرردی، فاطمرره؛ و قرروام بختیررار، رزا ) 
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، اولرین  ضرای براز  شهروندان از مبلمان ورزشری ف 

همایش ملی تفریحرات ورزشری، سرازمان ورزش    
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     مطالعررات تفصرریلی توسررعه ورزش همگررانی و

(. تهررران، انتشررارات سررازمان   1381تفریحرری )

 تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران.
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 ران،یر ای ورزشر  علروم  وی بردن  تیترب انیدانشجو

-1ی، صرص ورزش علوم وی بدن تیترب پژوهشکده
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Abstract 

Objective: The purpose of the present study was to examine the criteria to design 

the sports furniture in sports-based theme parks through the attitudes of sport 

management faculty members all over Iran. 

Methodology: The research method was survey. Data collection was through field 

study. Statistical population included all the faculty members of the state 

universities in the fields of sport management who had at least assistant professor 

degree (N =75). According to Morgan's table, the 60 faculty members were selected 

randomly as sample. The instrument was a structured questionnaire sent by e-mail 

to the sample. Validity was confirmed by faculty members. Reliability was reported 

desirable: Cronbach α = 0.97. For data analysis, descriptive statistics (frequency, 

minimum, maximum, mean, standard deviation) and inferential statistics 

(Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test) were done. 

 Results: According to faculty members' attitudes, all the criteria significantly 

influenced the sports furniture of sports-based theme parks (p<0.05) (security: 

M=10.13, appearance: M=8.89, function: M=8.56, and health stations: M=6.61). 

Conclusion: Sports Furniture of public places like sports-based theme parks proves 

the urban practitioners' attention to sport. Sports Furniture of sports-based theme 

parks develops citizen sport, and motivates people to use them. They are welcomed 

by people due to being accessible and free besides. 

Keywords: Sport, Sports Furniture, Sports-based theme park. 
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