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ها های تفریحي و ورزشي، جنگلها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشي در فضاوضعیت ایمني حریم

 تهران 1منطقه  هایو بوستان

 دیازغ خادم امیر رضا
 عضوهیات علمي دانشگاه شهیدبهشتي تهران

 43/44/4931پذیرش: تاریخ                                                            4/7/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده

ترین از مهم ،هاها و بوستانپارکدر شهرهای بزرگ، یکی از پایدارترین منابع انسانی جوامع هستند.  عنوانبهها خانواده هدف:

دارای سطح مطلوبی از  ،دهند، لذا الزم استها را در خود جای میخانوادهاغت اوقات فر بخش عمدههایی هستند که مکان

ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی در وضعیت ایمنی حریم با هدف بررسی پژوهش حاضر ،به همین علت باشند. ایمنی

در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این بخش از منابع انسانی  تهران 4های منطقه ها و بوستانفضاهای تفریحی و ورزشی، جنگل

 .انجام شدجامعه 

از آمار  .مورد ارزیابی قرار گرفتند ،ساخته محققنامه طقه با استفاده از پرسشپارک و بوستان این من 742 :شناسيروش

 برای بررسی وضعیت ایمنی مدنظر استفاده شد. ،توصیفی و استنباطی

های تفریحی و ورزشی، ها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضاوضعیت ایمنی حریم نشان داد که جینتا :هایافته

ای هیچ ناحیه ،درصد رعایت شده بود و در نواحی مختلف این منطقه هم 53 طورکلیبه ،های منطقه چهارها و بوستانجنگل

 وضعیتی بهتر از ضعیف نداشت.

به  بلندمدتهای مختلف کوتاه، میان و نشان داد که نیاز است در قالب برنامه ،وضعیت ضعیف ایمنی مورد ارزیابی گیری:نتیجه

در قالب  ،ترین این اقداماتانجام شود. مهمدر بخش کودکان، اقدامات عملی  ویژهبهء این ایمنی اولویت در ارتقا ،ترتیب

 اند.پیشنهادهای همین تحقیق آورده شده

 پارک، بوستان، ایمنی تجهیزات، ورزش و سالمتی. :ی کلیدیهاواژه

 E - mail: a_khadem@sub.ac.ir  نویسنده مسئول: تلفن:  *
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 مقدمه

 صورتبهکارکنان سازمان است که بایستی  ،از این عوامل یکی و اثربخشی یك سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد. کارایی

یزات، مناسب ابزار، تجه کارگیریبه و بستگی به تخصیص ،موفقیت در هر سازمانی .(7002، 1م)راینها مدیریت شوند مؤثری

خواهد بود که این  پذیرامکانهای آن دارد و این امر در صورتی برنامهاجرای مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در  پول،

در راستای اهداف در یك شرایط مطلوب و ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را ها، تواناییها بتوانند مهارتسازمان

ها یکی از ضروریات انجام فعالیت افراد در سازمان ،کاری مطلوبوجود شرایط  .(7002، 7روینآیورین و ساب) کارگیرندبهسازمان 

شغل  حال تغییر در جهانی و سازگاری با ماهیتِ صحنهرقابت در  منظوربهها کنونی، سازمان چالش رپُ دنیای در، روازاین. است

فراتر از وظیفه و طوری رفتار کنند که جامعه و افراد  تا اندتالش، در رد خودو افزایش عملک انتظارات مشتریان، و ارضای نیازها

عملکرد  عمل کنند، زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش، در ارزشیابی شغلشاندر شرح  شدهتعیین نقش

در دنیای امروزی که ، روازاین .(7002، 5)تامپسون را تحت تأثیر قرار خواهد دادها یابد و مشارکت کارکنان در برنامهانعکاس می

سازمانی نگریسته شود  عنوانبهدور از ذهن نیست که یك جامعه در ابعاد مختلف آن  اصالً ،دهکده ببینددوست دارد جهان را 

 گیرد، قرار بآسی و مخاطره معرض در همزیستی این زمان هر و هر جا و است طبیعت با همزیستی ،آن پایدار زیستن زمهالکه 

 موجب ،طبیعت از دوری و شهرها فیزیکی توسعه شود.می روبرو گوناگون هاینابسامانی و مختلف اشکال به نیز هاانسان زندگی

 مردم اجتماعی نیازهای و تفریحات نوع زندگی، شیوه ،اخیر هایسال در. شودمی طبیعی زیستمحیط با انسان رابطه قطع

 به ،دندهمی تشکیل را شهر سیمای از بخشی که شهری یهاو بوستان هاپارک ،میان ایناست. در  کرده توجهیقابل اتتغییر

 طبیعت و انسان بین واسط بارز حلقه توانندمی هابوستان ها وپارک که ازآنجااند. یافته نمود مختلفی هایوضعیت و اشکال

 با همواره برای زیستن بهتر شهرها ساکنین ،نیاز است که هستند هاییمکان و هاپدیده از یکی عنوانبه اماکن این ،شوند قلمداد

 جمعیت، افزایش شود که دریابیم بازمانی بیشتر می ،اهمیت این تماس (.1522ارجمندی و همکاران، ) داشنب تماس در آن

 مختلف هایآالینده ماشینی، زندگی تراکم جمعیت، زیرا است، یافته افزایشنیز  شهری جوامع بهداشتی ایمنی مشکالت

 بشر سالمت ،قادرند که شوندمی محسوب جمعیت رویهبی از پیامدهای شهرهای جدید و افزایش ،ایحرفه هایتنش و محیطی

 از سالمت اجتماعی، که است حقیقت این از حاکی ،دنیا صنعتی در کشورهای شده انجام هایکنند. بررسی تهدید را کرهزیست و

توسعه صنعتی، افزایش تمایل به شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی، تأثیرات . (7002)راینهام، شود می متأثر جمعیت افزایش

های غیر واگیر، را برای جوامع به ارمغان آورده است. بیماری تحرککمشیوه زندگی  ،ای در شیوه زندگی افراد ایجاد نمودهعمده

ای و دلیل عمده توسعه درحالو  یافته توسعهحوزه سالمت در کشورهای  یك مشکل عنوانبه ،عروقی -های قلبیبیماری ویژهبه

عامل با رژیم غذایی و  6، جهان در میرها و مرگعامل خطرناک مربوط به  10آید. از میان به شمار می میرها و مرگبرای 

 .(1520و همکاران،  مؤمنان)فعالیت بدنی ارتباط دارد 

موارد به در قالب اوقات فراغت کنند ها در زندگی شهری و آپارتمانی فرصت میانی که خانوادهتا اندک زمشده این مسائل باعث 

 ،گذران مناسب اوقات فراغت تفریح وتوان گفت که ، میدیگرعبارتبهاهمیت زیادی یابد.  ،تفریح بپردازند مرتبط با سالمت و

اجتماعی  هایرویکجعاملی برای جلوگیری و پیشگیری از  ،ودهبرای پرورش قوای فکری، جسمی، اخالقی افراد ب مؤثرای وسیله

دارند که به آن جامعه برمی گام خویشسوی موقعیتی از تاریخ امروزه جوامع انسانی به ،رسدشود. به نظر میمحسوب می

                                                           

1. Rainham 

2. Sabourin, Irwin  

3 . Thampson 
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ایش درآمد سرانه، در نتیجه رشد اقتصادی، ماشینی شدن کارها، افز که تمدنیاند. جویای فراغت یا تمدن فراغت نام داده

 .(7010و همکاران،  1)جونزدوتیردر سطح جامعه به وجود آمده است گسترش رفاه  های اجتماعی وپیشرفت

تواند در می که معنا این به داشته باشد، جامعه فرهنگی سطح تحول درای دوگانه حال عین در و نیرومند نقش تواندمی فراغت

 هایفعالیت باشد. فرهنگی ماندگیواپس یا پیشرفت و اجتماعی یا ناسازگاری سازگاری ،سانان عملی و فکری نیازهای با ارتباط

 با و دکن جبران را اجتماعی انجام وظایف و کار مداوم هیجانات از ناشی روانی و جسمی صدمات خستگی، رفع با تواندفراغتی می

 عاطفی و جسمی روانی، و ذهنی استعدادهای پرورش برای تیفرص و یابد روزمره رهایی کار یکنواختی از ناشی کسالت از تفریح

. به (7002، سابورین و آیروین)گردد  آن سقوط یا جامعه فرهنگ ارتقاء سبب تواندمی فراغتی فعالیت لذا ،فراهم سازد خود

، شکوفایی استعدادهای استراحت و رفع خستگی ،نیاز به تفریح، سرگرمی ،اوقات فراغت بسیاری از نیازهای انسان از قبیلهنگام 

)زبردست و قهرمان تبریزی،  را برآورده نماید های شناختی، حسی و حرکتیو توسعه مهارت شخصی، رشد فرهنگی و اجتماعی

این بین، که در  ها را در اوقات فراغت خود انجام دهندتوانند طیف وسیعی از فعالیت. برای تحقق این اهداف، افراد می(1527

سالم  یاز سبك زندگ یبخش ،اوقات فراغت یبدن یهاتیفعال .(7002)راینهام،  دنای دارنقش پررنگ و برجسته ،فعالیت بدنی

 نامحقق ،در همین راستا گوناگون دارد. یهایماریبپیشگیری از مختلف و  یسن یهاگروه مثبتی در سالمتاست که اثرات 

)تامپسون،  کنندمصرف های بدنی از طریق فعالیت کیلوکالری 1300در هر هفته  بایستی اند که سالمندانکرده شنهادیپ

 شتریدر ب یستیکردند که همه با پیشنهاد هایماریاز ب یریشگیو مرکز کنترل و پ کایدانشگاه امر یورزش ی. پزشک(7002

متوسط شرکت و با شدت  شتریب ای قهیدق 50به مدت  یبدن تیهفته در فعال یدر همه روزها ،بهتر است ایهفته و  روزهای

های ورزشی در اغلب اصل بنیادی و اولویت برنامه صورتبهدر همین راستا، طی سه دهه گذشته شعار ورزش برای همه کنند. 

های دولتی و خصوصی و بسیاری از ها و سازمانکشورهای جهان پذیرفته شده است. برای تحقق این شعار همگانی، شرکت

مشارکت همه قشرهای  منظوربهرا  یافتهسازمانهایی مدون و برنامه ،های بسیار زیادبا صرف هزینه غیرورزشیهای سازمان

اند های مفرح جسمانی شروع و اجرا کردههای تفریحی و انواع فعالیتهای برابر در ورزشاجتماعی و فراهم کردن فرصت

 .(1522)نادریان و هاشمی، 

فضاهای  در عملی لحاظ از هم و علمی لحاظ از هم ،مناسب فضای یجادا جهت در مناسب مدیریتی راهکارهای گرفتن نظر در

 زیادی بسیار اهمیت از ،هاآن ایمنی و فیزیکی فضاهای مطالعه و توجه لذا؛ رسدمی نظر به ضروری هاتفریحی و ورزشی بوستان

 کنترل بر عالوه تواندمی مشکالت و صدمات بروز از پیشگیری عمومی و فضاهای این بهبود و تقویت کهطوریبه است، برخوردار

 هاپارک در فراغت اوقات در سالم تفریحات به گرایش در مردم اذهان در مثبت عامل یك عنوانبه ،جسمانی مخرب عوارض

های های جسمانی خواهد بود. این فعالیتهمراه با انواع فعالیت ،هابدون شك گذراندن اوقات فراغت در این مکانباشد. 

هایی مکان ،نیز هاپارکهای تفریحی و گردشی مانند در مکان کهطوریبه است؛های مختلف جامعه متفاوت ای گروهجسمانی بر

شود. در هر بخش با در نظر گرفته می ساالنکهنو  ساالنمیاننوجوانان، جوانان و حتی  کودکان، جهت فعالیت خردساالن،

)سرسره،  هاآنهای بازی کودکان، وسایل بازی . زمینها پرداختانواع فعالیتتوان به می کنندهاستفادهتوجه به سن افراد 

های ورزشی ایجاد شده در برخی زمین ،مانند ساالنمیانهای فعالیت بدنی نوجوانان و جوانان و حتی و ...(، زمین االکلنگ

های مربوط به و حتی بخشوالیبال  بال،فوت اسکیت،میز،  تنیس روی های ورزشی بدمینتون،زمین ،های بزرگ مانندپارک

جهت استفاده اقشار مختلف جامعه از جوانان گرفته تا  هاپارکو آمادگی جسمانی که امروزه تقریباً در همه  سازیبدنوسایل 

وان به تمی ،هاتواند از لحاظ استاندارد بودن و ایمنی مورد بررسی قرار بگیرد. در کنار همه این بخشهمگی می ساالنکهن

                                                           

1. Jonsdottir 
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های ، سرویسهاپارکهای برق نحوه نوردهی و چراغ ها،آالچیق ،هاپارکهای نوع صندلی ،ازجملهتسهیالت رفاهی شهروندان 

توانند در ایجاد حق اشاره کرد که همگی می هاپارکهای مورد نیاز در زباله، محل ایجاد بوفه آوریجمعهای سطل بهداشتی،

 .گیرندمورد بررسی قرار  ،برای شهروندان در ایجاد محیطی سالم مسئولینبرای برای شهروندان و وظیفه 

توان از این ابزار، در جهت رشد و توسعه تمامی جوانب ورزشی استفاده بحث ایمنی در ارتباط با این موضوع است که چگونه می

 ،ای مدیرانظایف قانونی و اخالقی و حرفهاز و ،مدیریت خطر و عوامل خطرسازد تا مطابق با استانداردهای جهانی باشد. کر

اطالعی بی .است مندانعالقهو  همه اقشار جامعهبخش برای من و لذتادهندگان و متصدیان اداری برای ایجاد محیطی آموزش

که بر  بود نخواهدسنگینی  مسئولیترای تبرئه از ب هیتوجی گاههیچ ،فعالیت بدنی تفریحی و از وجود عوامل خطرساز در فضای

با توجه به عدم شناسایی عوامل مختلف  ،در این زمینه .(1523ایزدی و همکاران، ) شودنهاده می مسئوالنعهده مدیران و 

ایمنی کودکان در  ای،در بررسی ،(1522تحقیقات محدودی در ایران انجام شده است. صادقی نائینی و همکاران ) ،ایمنی

 %62که بیش از  نشان دادند دادند وانجام  را ای تهران(ناحیه -های محلیاص: پارکهای شهری )مورد خهای بازی پارکزمین

. عدم مراقبت و نگهداری ه باشدهایی را برای کودکان به همراه داشتو آسیب باشد آمیزمخاطرهتواند می ،هاپارکوسایل بازی در 

های در محوطه شدهنصب هایپوشکفاه رفتن روی که مخاطرات ناشی از حرکت دویدن و ربود باعث شده  ،تجهیزات پارکی

نگرانی مادران از بازی  سببمشکالت ایمنی  ،درصد موارد 22همچنین نشان داده شد که در  ؛بازی وجود داشته باشد

عدم شناسایی کامل و دقیق عوامل مخل ایمنی و  ،های اصلی این تحقیقمحدودیت ،حال این با. بودکودکانشان در پارک شده 

 ،عوامل ایمنی گیریاندازه جایبههمچنین  ؛کامل و استاندارد در مورد عوامل ایمنی بود لیستچكهمچنین عدم دسترسی به 

نظر والدین در مورد ایمنی  عنوانبهتواند فقط که میاستفاده شده بود  هاپارکوالدین در مورد ایمنی کودکان در  نظرسنجیاز 

همچنین ارجمندی و ؛ (1522و همکاران،  نائینی) نگریسته شود المللیبینبا استانداردهای  هاپارکبررسی ایمنی  عنوانبهو نه 

های شهری پرداختند و نشان دادند که از نظر در پارک زیستمحیطبه بررسی مدیریت بهداشت ایمنی و  ،(1522همکاران )

و مطلوبیت  %7/32 ،های ایمنیشاخص مطلوبیت، %2/32های تهران های بهداشتی پارکمطلوبیت شاخص ،نمسئوال

ارجمندی و همکاران، ) هایی وجود داشتمحدودیت ،در این بررسی نیز حال این بااست.  %1/46 ،یزیستمحیطهای شاخص

 نشده است.مشاهده  هاپارکهای بازی و ورزش در هیچ تحقیقی در مورد استاندارد ایمنی زمیننیز  . در کشورمان(1522

ها و در بررسی ایمنی فضا و اماکن و تجهیزات ورزشی دانشگاه 1522و  1526 هایسالارسی و همکاران در ف با این وجود،

این عوامل  ؛ها شناسایی و مورد ارزیابی قرار دادندعوامل مختلف از ایمنی را در این بخش ،مدارس در شهر تهران و کشور

( د ها( ایمنی تأسیسات و پوششج ( ایمنی طراحی و ابعادب زشی( ایمنی داخل زمین و سطوح ورالف :ایمنی شامل گانهشش

در  1523تحقیقی در سال  ،( ایمنی بهداشت بودند. همچنین فارسی و همکارانهها و خطوط ( ایمنی حریموایمنی تجهیزات 

وضعیت ایمنی  هانجام دادند و به بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی مدارس کل کشور پرداختند ک وپرورشآموزشوزارت 

برخوردار،  ،را در مناطق مختلف کشور متفاوت گزارش کردند. در این تحقیق که مناطق کشور را از نظر امکانات به سه منطقه

 ،دند، نهایتاً مشخص شد که همه مناطق از شرایط مطلوبی برخوردار نبود. در این تحقیقکرنیمه برخوردار، غیر برخوردار تقسیم 

 .الف( 1523 )فارسی، تری داشتندار شرایط نامطلوبمناطق غیر برخورد

وضعیت ایمنی و استانداردهای  ،تحقیق در اینتوان اشاره کرد. ( میالف 1520به تحقیق فارسی و همکاران ) ،در همین ارتباط

 ستلیچك. بررسی شد و نظر والدین شناسیآسیببدون در نظر گرفتن  های منطقه یك تهرانفضاهای تفریحی بوستان

و همچنین  ASTMو استانداردهای  CPSCاستانداردهای کتاب راهنمای  بر اساس ،ها و بررسی وضعیت موجودآوری دادهجمع

در بخش وسایل بازی کودکان  ،بود. در تحقیق مذکوراستانداردهای موجود در مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

تحقیق  ،(ب 1520همچنین فارسی و همکاران ) ؛ها و ایمنی بوددارای استاندارد ،درصد 24تا  72بین مختلف  هایمؤلفهدر 
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بین دامنه وجود استاندارد و ایمنی را  ،تجهیزات و وسایل بازی کودکانمشابهی را در منطقه پنج تهران انجام دادند و در بخش 

ها را در منطقه سه مورد بررسی قرار دادند و فضا این ،(ج 1520همچنین فارسی و همکاران ) گزارش کردند. درصد 100تا  15

 65تا  11بین  را تجهیزات و وسایل بازی کودکان دامنه وجود استاندارد و ایمنی ،تجهیزات و وسایل بازی کودکاندر بخش 

 .(1520)فارسی و همکاران،  گزارش کردند درصد

و  هاپارکموجود در تجهیزات و لوازم ها، خطوط، ریمحاین است که آیا  ،آیداصلی که بر اساس موارد ذکر شده پیش می سؤال

بدون  توانندمی افراد ها وآیا در چنین فضاهایی، خانوادههای تفریحی و ورزشی از وضعیت ایمنی مناسبی برخوردار هستند؟ فضا

با معیارها و  ذکر شده مواردهای بدنی بپردازند؟ همچنین وضعیت ایمنی ی خاطر از حیث بروز حوادث به انجام فعالیتدغدغه

از حیث متغیرهای مربوط به وضعیت ایمنی،  هاآنهای گیرد تا میزان تفاوتمورد مقایسه قرار می ،استانداردهای جهانی

( و 742های منطقه چهار )گستردگی تعداد پارک به دلیل ،ند. ضرورت انجام تحقیقشومدیریت، امکانات و فضای موجود تعیین 

 ؛رسدضروری به نظر می ،کاهش موارد ایمنیاحتمال های منطقه و در نتیجه پارک تأسیسده زمانی در از طرفی تفاوت عم

های منطقه با در نظر داشتن سن پارکتجهیزات و لوازم ورزشی ها، خطوط، حریمبنابراین، این تحقیق با بررسی جامع همه 

جهت برطرف نمودن نواقص احتمالی و  یپیشنهادهای مناسب راهکارها و ،هاآنها در صدد است تا پس از توصیف کامل پارک

 .ارائه کند هاآنبهبود 

 شناسيروش

توسط که آوری شد جمع ایمحقق ساخته لیستچكتوسط  ،اطالعات مورد نیازاست.  پیمایشیاز نوع توصیفی  ،تحقیق حاضر

تعیین شد، به  ااز طریق اعتبار محتو ،اعتبار یابیه بود. برآورد شدبا آلفای کرونباخ و پایائی آن  بود شده اعتبار یابی ،نامتخصص

که نیاز به  یسؤالهر  ،کرده اظهارنظر سؤاالت در مورد نظرصاحبده نفر از افراد ، لیستچكاین معنی که پس از ساخته شدن 

ان ورزشی برآورد شد و گر در دو مکگیری دو مشاهدهاز روش همسانی اندازه ،اصالح و یا حذف شد. پایائی نیز ،اصالح داشت

 .نامفهوم یا مبهم بود ،جهت اجرا سؤالییا  سؤاالت کهشد  مشخص درصورتی؛ بود 27/0 گیریاندازهضریب پایایی بین دو بار 

 شدند.آوری جمعبا مشاهده حضوری  ،(هادادهذکر شدند و این موارد ) لیستچكمربوط به عوامل خطرساز در  موارد

پارک و بوستان اعالم  742 ،های منطقه چهار شهر تهران بود که بر اساس آخرین گزارشبوستان ،ملمحدوده مورد مطالعه شا

 این کار انجام ،ودها و یا دیگر موارد مربوط به انجام طرح بنیاز به اصالح پرسشنامه کهدرصورتی ،مقدماتیپس از یك طرح  شد.

 تعیین منظوربهشد. های ذکر شده را شامل میآماری تمامی پارک از روش تمام شمار استفاده شد و نمونه ،در این طرحشد. 

 و فراوانی، درصد فراوانی ،توصیفی شامل یآمار هایروشاز  ،مختلف در نواحی مختلف منطقه چهار عوامل ایمنی وضعیت

والیس برای  –کروسکال  آزمون ناپارامتریكاز  ،استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیزنمودارها و جداول  در قالب میانگین

ناحیه استفاده شد. برای تحلیل آماری  2ها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی و مقایسه بر اساس مساحت در بین مقایسه حریم

هر یك از عوامل خطرزا و وضعیت ایمنی  در خصوصها توصیف داده ضمناً. شداستفاده  16 نسخه spss افزارنرماز  ،نتایج

 شد. شگزار 1نسبت شیوع

 هایافته

. قابل ذکر است که شودپرداخته میبه بررسی و تحلیل نتایج تحقیق  ،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،در این بخش

ها در تمام از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد که توزیع داده ،هاتوزیع دادهبررسی چگونگی برای 

                                                           

1. Prevalence 
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منطقه چهار ذکر شده  هایبوستانو  هاجنگلمشخصات کلی فضاهای تفریحی و ورزشی،  ،1در جدول . دطبیعی بو هامؤلفه

گزارش نشده بود  ،به دلیل نبود تابلوی راهنما مساحت پارک 5پارک در ناحیه  7و  2پارک در ناحیه  7 ،است. شایان ذکر است

 .ندپارک، ناحیه و مساحت مشخصی نداشت 74و 

های ها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضابال بررسی این سؤال بود که وضعیت ایمنی حریمبه دن ،پژوهشاین 

ها و خطوط و وضعیت ایمنی حریم ،های منطقه چهار چگونه است؟ نتایج نشان دادها و بوستانتفریحی و ورزشی، جنگل

درصد رعایت شده  53 طورکلیبه ،های منطقه چهارنها و بوستاهای تفریحی و ورزشی، جنگلتجهیزات و لوازم ورزشی در فضا

 بود. 

 منطقه چهار هایبوستانو  هاجنگلمشخصات کلی فضاهای تفریحی و ورزشی، ـ  4جدول 

 متر مربع() مساحت هاپارکتعداد  نواحي

 132222 54 1ناحیه 

 724325 43 7ناحیه 

 123027 76 5ناحیه 

 43466 15 4ناحیه 

 40323 12 3ناحیه 

 777162 72 6ناحیه 

 113522 76 2ناحیه 

 36045 10 2ناحیه 

 347267 11 2ناحیه 

ذکر  7ناحیه چگونه است؟ این وضعیت در جدول  2در ادامه به دنبال این موضوع بودیم که وضعیت ذکر شده به تفکیك در 

، دارای ایمنی بیشتری در 55/44با درصد  5یه نتایج نشان داد که ناح ،شودمشاهده می 7طور که در جدول شده است. همان

 کمترین ایمنی را در این زمینه دارد.، 05/57با درصد  7و ناحیه  استامکانات بهداشتی دارا 

 ناحیه 2های و بوستان هاجنگلفریحی و ورزشی، ها و خطوط و تجهیزات ورزشی در فضاهای توضعیت ایمنی حریمـ  2جدول 

 ناحیه ی ناحیههاپارکتعداد  فراواني رعایت استاندارد طوطو خ هاحریمدرصد ایمني 

 1ناحیه  54 237 33/57

 7ناحیه  43 1711 05/57

 5ناحیه  76 213 55/44

 4ناحیه  15 527 16/54

 3ناحیه  12 322 63/56

 6ناحیه  72 227 26/54

 2ناحیه  76 267 02/54

 2ناحیه  10 561 22/41

 2ناحیه  11 552 67/53

 گیریو نتیجه حثب

های منطقه ها و بوستانها و خطوط در فضاهای تفریحی و ورزشی، جنگلبررسی وضعیت ایمنی حریم منظوربه ،پژوهشاین 

به ارائه  ،پژوهش بعد از بررسی وضعیت موجود و شناسایی مشکالت و عوامل تهدیدکننده ،چهار انجام شد. بر همین اساس

ها و خطوط و تجهیزات و نتایج تحقیق نشان داد که ایمنی حریم. پرداختین عوامل احتمالی راهکارهای مناسب در جهت رفع ا

درصد رعایت شده بود. ایمنی  53 ،طورکلیبههای منطقه چهار ها و بوستانهای تفریحی و ورزشی، جنگللوازم ورزشی در فضا
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، در %33/57، 1ها در ناحیه ها و بوستانی، جنگلهای تفریحی و ورزشها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضاحریم

، 2، در ناحیه %26/54، 6، در ناحیه %63/56، 3، در ناحیه %16/54، 4، در ناحیه %55/44، 5، در ناحیه %05/55، 7ناحیه 

استاندارد  با توجه به عوامل ایمنی و میزان ایمنی و رعایت شده بود. %67/53، 2و در ناحیه  %22/41، 2، در ناحیه 02/54%

)به نقل از فارسی و همکاران  شدی منطقه چهار شهر تهران ارائه هاپارکپیشنهادیه برای  عنوانبه ،5جدول  هاآنموجود در 

 زیر انجام شد: بندیطبقه هاآنمیزان اهمیت و ایمنی  بر اساسعوامل مختلف  بندیرتبه منظوربه ،(. در این بخش1521

 ی منطقههاپارکمیزان بررسی شده در  بر اساسدارد و ایمنی استان بندیرتبهـ  9جدول 

 درصد استاندارد و ایمني رتبه

 درصد استاندارد و ایمنی 100تا  20 عالی

 درصد استاندارد و ایمنی 20تا  23 خوب

 درصد استاندارد و ایمنی 23تا  30 متوسط

 درصد استاندارد و ایمنی 30تا  73 ضعیف

 رصد استاندارد و ایمنید 73تا  0 خیلی ضعیف

های ها و بوستانها و خطوط و تجهیزات و لوازم ورزشی در فضاهای تفریحی و ورزشی، جنگل، ایمنی حریم5با توجه به جدول 

در این  دارای وضعیت ضعیفی بودند.هم ناحیه  2 در ،تفکیکی صورتبهاین ایمنی  .استمنطقه چهار، دارای وضعیت ضعیف 

دارای  ،افقی و االکلنگ، سرسره وفلكچرخبی وسایل تزیینی، تخته تعادل، نردبان افقی، تاب، صندلی فنری، تجهیزات جان ،بین

 وضعیت ایمنی خیلی ضعیفی بودند.

های منطقه یك تهران نتایج زیر را در بررسی استاندارد و ایمنی بوستان ،(1522فارسی و همکاران )ات مشابه گذشته، قدر تحقی

بین  ،رعایت شده است. تجهیزات و وسایل بازی کودکان هاپارکاستاندارد در این و درصد ایمنی  30حدود به دست آوردند: 

 62تا  0 ،تخته تعادلدرصد؛  22تا  11 ،هاو دسترسی هاریل گارددرصد؛  100تا  17بین  ،درصد؛ سکوهای باالرونده 24تا  72

درصد؛  26تا  14 ،االکلنگ درصد؛ 25تا  14 ،ها بیندرصد؛ تاب 23تا  55 ،ها بینسرسرهدرصد؛  100تا  0 ،درصد؛ نردبان افقی

 مرور ودرصد؛ ایمنی زمین و مسیرهای عبور  100تا  0بین  ،تابلوهای راهنما و هشداردهنده درصد؛ 27تا  42 ،صندلی فنری

استاندارد و ایمنی در  در بررسی ،(1520همچنین خادم و همکاران ) ؛(1522)فارسی و همکاران،  درصد 23تا  76 ،بین

درصد استاندارد ایمنی در  33 ،نتایج تحقیق نشان داد که در کلمنطقه سه تهران نتایج زیر را به دست آوردند:  هایبوستان

درصد  62 ،ساالنبزرگ ورزشیدرصد و تجهیزات  46 ،رعایت شده است. در مؤلفه زمین و تجهیزات بازی کودکان هاپارکاین 

بین  ،کودکان های بازیزمین پوشکفهای ایمنی نتایج زیر به دست آمد: سطح و های مؤلفهدر خرده مقیاس رعایت شده بود.

 62تا  10 ،بین هاتابدرصد؛  100تا  2 ،بین هاسرسرهدرصد؛  65تا  11 ،درصد؛ تجهیزات و وسایل بازی کودکان بین 22تا  74

درصد؛ ایمنی زمین و مسیرهای  100تا  2 ،راهنما و هشداردهنده بینتابلوهای  درصد؛ 100تا  75 ،صندلی فنری بین درصد؛

در بررسی منطقه پنج تهران  ،(1520همچنین خادم و همکاران ) ؛(1520)خادم و همکاران،  درصد 22تا  71 ،بین و مرورعبور 

لفه زمین و تجهیزات بازی رعایت شده است. در مؤ هاپارکدرصد استاندارد ایمنی در این  23/67 ،در کلمشاهده کردند که 

ایمنی نتایج  هایمؤلفه هایمقیاسدرصد رعایت شده بود. در خرده  36 ،ساالنبزرگ ورزشیدرصد و تجهیزات  02/67 ،کودکان

 100تا  15 ،درصد؛ تجهیزات و وسایل بازی کودکان بین 26تا  51 ،های بازی بینزمین پوشکفزیر به دست آمد: سطح و 

درصد؛  100تا  17 ،بین هاسرسرهدرصد؛  22تا  0 ،هادسترسیو  هاریل گارددرصد؛  100تا  0 ،رونده بیندرصد؛ سکوهای باال

 ،بین و مروردرصد؛ ایمنی زمین و مسیرهای عبور  100تا  0 ،درصد؛ تابلوهای راهنما و هشداردهنده بین 20تا  13 ،بین هاتاب

 .(1520)خادم و همکاران،  درصد 26تا  10
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مطلوب جود شرایط یکی از پایدارترین منابع انسانی جوامع هستند و همچنین و عنوانبهها ذکر شد که خانوادهه همچنان ک

رقابت  منظوربهها سازمان که کنونی چالش رپُ دنیای در، روازاین. استها یکی از ضروریات انجام فعالیت افراد در سازمان ،کاری

در  و افزایش عملکرد خود و انتظارات مشتریان، شغل و ارضای نیازها حال تغییر در در صحنة جهانی و سازگاری با ماهیتِ

تامپسون، ) کنندعمل  شغلشانشده در شرح  تعیین فراتر از وظیفه و نقشطوری رفتار کنند که جامعه و افراد  ند تاهست تالش

واحدهای پایدار  عنوانبهها که خانواده شرایطی فراهم شود ،دور از ذهن نیست که برای انجام یك وضعیت پایدار .(7002

یت ایمنی وضعتحقیق حاضر که به دنبال بررسی  .داشته باشند مطلوبیسازمان جامعه، از نظر کیفیت زندگی شرایط ایمن و 

 ،در جهت ارتقاء وضعیت موجود بودتهران  4های منطقه بوستان و هاپارکها، خطوط، تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در حریم

 ،به ترتیب بلندمدتهای مختلف کوتاه، میان و در قالب برنامه ،نیاز استدر حد ضعیفی بوده،  موردنظرهای دریافت که شاخص

 صورتبه ،ترین این اقدامات در قالب پیشنهادهای تحقیقاقدامات عملی انجام شود. مهمیك سری اولویت در ارتقاء این ایمنی 

 شوند:زیر ارائه می

 مناسب  طوربهو  درجه( باشند 13تا  7دارای شیب مناسب )و  بلندی و پستیبایستی هموار، فاقد  عابراندد مسیرهای تر

 نظافت شوند.

 (بایستی در نظر گرفته شود. )مانند ایجاد رمپ و ... ،تدابیر الزم جهت استفاده معلولین از امکانات پارک. 

 تعبیه شوند.  ایویژهمسیرهای  ،سواریدوچرخهجهت و  ودفضایی تعبیه ش ،و دوچرخه موتورسیکلتکردن جهت پارک

 های فلزی یا زنجیر برای ممانعت از ورود وسایل موتوری وجود داشته باشد.در قسمت ورودی پارک، میلههمچنین، 

 04/5اینچ ) 70/1تا  (سانتیمتر 37/1) 60/0 ،های دست گرفتن )چنگ زدن( برای کودکان نوپا بایستی قطری مابینمیله 

 د.نسانتیمتر( باید باش 12/5اینچ ) 73/1و دبستانی،  دبستانیپیشبرای کودکان و  داشته باشند (سانتیمتر

 منطقه مورد استفاده سرسره با مناطق وسایل و  باشد (سانتیمتر 25/4اینچ ) 2/1 ،های سرسره نبایستی بیشتر ازقطر میله

 دیگر نبایستی همپوشانی داشته باشد.

  متر( 44/7فوت ) 2 ،بایستی حداکثر دبستانیپیشها برای سنین ارتفاع تابو  دسازه ترکیبی متصل شوتاب نبایستی به 

از سایر وسایل بازی بایستی و  فاصله داشته باشند (سانتیمتر 26/60اینچ ) 74 ،ها از یکدیگر بایستی حداقلباشد. تاب

 .متر( دور باشند 27/1فوت ) 6حداقل 

 الستیك خودرو زیر صندلی و در زمین  ،گیر مانندداشته باشد و محل ضربه شکستگیی قابلیت االکلنگ نبایست گاهتکیه

هایی در هر دو انتها وجود فوت با ابزارهای دیگر فاصله داشته باشد و دستگیره 6 ،بایستی حداقل االکلنگ تعبیه شود.

همچنین  ؛هر دو دست را داشته باشندکه هنگام به دست گرفتن چرخش نکنند و قابلیت دست گرفتن با باشد داشته 

 :زیر است دشامل موار ،بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای های کلی در قالب برنامهبرخی توصیه

 طوربه عابرانمسیرهای تردد مرتب نظافت شوند.  طوربه ،عالئم راهنما و دیگرتابلو نام پارک ماه(:  6تا  1)از  مدتکوتاهبرنامه  

برای ممانعت از ورود وسایل موتوری قرار داده شود. به  های فلزی یا زنجیر، میلههاپارکدر قسمت ورودی ود. شمناسب نظافت 

هایی ها رسیدگی شود. در زمین بازی کودکان و در بخشپارک نورکمهای سوخته و المپفرسوده و های روشنایی پایهوضعیت 

ها و داشتن منظم ایمنی پیچ و مهره طوربهباید ترتیبی اتخاذ شود تا  ،اندشدهها که با پیچ و مهره به یکدیگر وصل از دستگاه

 کنترل شود. هاآنحفاظ روی 

و  شتنددانحفاظ جانبی  هاپارکاکثر در  ساالنبزرگمحدوده زمین بازی کودکان و سال(:  7ماه تا  6)از  مدتمیانبرنامه  

هایی که پارک با خیابان در مجاور هم قرار د این امر مهم انجام گیرد. در قسمتبرند و بایرا باال می دیدگیآسیباحتمال وقوع 

حصار، پرچین و یا ها هایی جهت جلوگیری از ورود کودکان به خیابان استفاده شود. باید در زمین بازی پارکاز حفاظ ،دارند
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های خطرناک جلوگیری شود. در کان به بخشو خیابان گذاشته شود تا از ورود کود زمین بازی ،خطرناک هایبخشمانع بین 

کودکان خیلی زود  اینکهباشند و با توجه به نمیای برای استراحت کودکان سایه هایبخشدارای  ،بازی هایزمینها اکثر پارک

 هاینزمیبعضی از  در باشد. خطرزاهرگونه عوامل  ازشوند، نیاز به محل مناسبی جهت استراحت دارند که به دور خسته می

تواند باعث بروز آسیب و متوجه می ،که همین امر دنشومیموانع موجود مانع کنترل و دیده شدن کودکان توسط والدین  ،بازی

کنند و آن فضا را درون زمین بازی حضور پیدا می ،که والدین برای اطمینان از سالمت کودکشاننشدن والدین شود یا این

ها نیز وجود ها مستعد جابجایی بودند و در بعضی قسمتبازی کودکان در تعدادی از پارک زمین هایپوشکفکنند. شلوغ می

ها های ورزشی زیادی در پارکدر کودکان شود. دستگاه ناپذیرجبرانهای توان باعث آسیبمی سادگیبهنداشتند، این عامل 

شود. مکان یا صندلی نشستن ناراحتی دست افراد می باعث ،هاآنمشاهده شد که دارای دستگیره مناسب نبودند و استفاده از 

 تر است.از جنس مناسب نیست و نیاز به پوششی با جنس بهتر و نرم ،هاروی دستگاه

فضایی تعبیه شود تا افراد بتوانند با آرامش به  ،و دوچرخه موتورسیکلتسال(: جهت پارک کردن  3سال  7)از  بلندمدتبرنامه 

 ایویژهمسیرهای  ،سواریدوچرخهپردازند و از آوردن این وسایل به داخل پارک خودداری کنند. جهت گذراندن اوقات فراغت ب

ها نشوند. تخته تعادل و نردبان افقی در اکثریت پارک عابرانبرای  دیدگیآسیببدین منظور تعبیه شوند تا باعث مزاحمت و 

دی به رشد حرکتی کودکان بکنند و باید ترتیبی اتخاذ شود تا توانند کمك زیااین دو دستگاه می کهدرصورتیوجود ندارد، 

های ورزشی وجود دارد، دستگاهی موجود ها که فضای مناسب برای دستگاهها گذاشته شوند. در بعضی از پارکدرون پارک

 ها گذاشته شوند.در پارک ،تری دارندهایی که اولویت بیشنیاز است که حداقل دستگاه ،ریزی منظمنیست که با یك برنامه

 منابع 

 در زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت .(1522) .اشارنیا، آزاده .، وجعفر نوری، .،سید علی جوزی، .،رضا ارجمندی،

 .22 -23 ،(1)10 زیست، محیط تکنولوژی و علوم. شهری یهاپارک

 ،بیتا ،. وزارت فرهنگ و آموزش عالی1 بدنییتترب .(1523) .مهناز ،رحمتی .، ومینودخت ،میرحیدری .،اکبرعلی ،ایزدی

 .15ـ10

 و ایمنی وضعیت بررسی .الف( 1520فتحی رضائی، زهرا. ) .، وزمانی ثانی، سید حجت .،فارسی، علیرضا .،خادم، امیررضا

 ان.شهرداری منطقه سه تهر .مناسب راهکارهای ارائه و تهران سه منطقه هایبوستان و تفریحی فضاهای استانداردهای

 و ایمنی وضعیت بررسی .(ب 1520) .فتحی رضائی، زهرا .، وزمانی ثانی، سید حجت .،فارسی، علیرضا .،خادم، امیررضا

 شهرداری منطقه پنج تهران. .مناسب راهکارهای ارائه و تهران پنج منطقه هایبوستان و تفریحی فضاهای استانداردهای

ارتباط میزان گذران اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی با برخی  ،(1527) .قهرمان تبریزی، کوروش .، ومحمدعلی زبردست،

 .32-43(، 3)5مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،  هایپژوهش .متغیرهای مربوط به افراد ضایعه نخاعی ایران

های ن در زمینایمنی کودکا ،(1522) .امیرحسینمیر لوحی،  .، وصالحی، اسماعیل .،حمیدرضاجعفری،  .،صادقی نایینی، حسن

 .47-57، (5)2 ،فصلنامه سالمت کار در ایران .ای تهران(ناحیه -های محلیهای شهری )مورد خاص: پارکبازی پارک

 .پرورش و آموزشطرح پژوهشی وزارت  .کشوربررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی مدارس  .(الف 1523) .علیرضا ،یفارس

 .بدنیتربیتطرح پژوهشی پژوهشکده  .تهران هایدانشگاهایمنی فضاهای ورزشی بررسی وضعیت  .(ب1523، علیرضا، )فارسی

 تجهیزات و فضاها ایمنی استاندارد بررسی .(1522) .محبوبه غیور، .، وسید حجت زمانی ثانی، .،نازنین راسخ، .،علیرضافارسی، 

 از بهینه استفاده جهت مناسب اهکارهایر ارائه و تحصیلی مقطع سه در بدنیتربیت جدید برنامه نیاز مورد ورزشی

 تحقیقات. یارشو دبیرخانه، تهران شهر پرورش و آموزش سازمان .تجهیزات و فضاها
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Abstract 

Objective: In big cities, parks and gardens are the most important locations, where much of 

the family’s leisure time are placed, and thus they are necessary to have a good level of safety. 

For this reason, this study was conducted to assess the immune of privacy, lines, and sports 

equipment in forests, parks, and entertainment and sport areas of the 4th region in Tehran. 

Methodology: 247 parks and gardens in the area were evaluated using a researcher-made 

questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to assess the considered 

immune status. 

Results: The results obtained showed that the safety status of privacy, lines, and sports 

equipment in the entertainment and sport areas of the 4th region in Tehran was, in overall, 

35%, and in different parts of the region, no area was better. 

Conclusion: The poor state of safety evaluation show that it is essential to take practical steps 

in the form of short-, medium-, and long-term programs, in order of preference, to promote 

the safety, especially for children. The most important actions in the framework of this 

research work suggestions were brought. 
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