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مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی 

تیراندازی با کامن شهر تهران با استانداردهای بین املللی
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تیر اندازی با کمان، ورزش ملی و مذهبی ایرانیان با تاریخچه ای کهن می باشد. الزام انجام این ورزش وجود 
و رعای��ت ایمنی است. هدف پژوه��ش حاضر، مقایسه وضعیت ایمنی و استان��دارد اماکن ورزشی تیراندازی با 
کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی است. این تحقیق توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه 
اماک��ن ورزشی تیران��دازی با کمان شهر تهران بود که به علت کوچک ب��ودن جامعه آماری، 16 نمونه به صورت 
ک��ل شمار بررس��ی گردید. ارزیابی به وسیله یک چک لیست محقق ساخته ک��ه براساس قوانین و استانداردهای 
فدراسی��ون جهان��ی مربوطه تهیه شد، ص��ورت گرفت. در این چک لیست، 27 شاخ��ص ارزیابی گردید. روایی 
چ��ک لیس��ت طبق نظر اساتید مورد تایید و پایایی آن باالتر از 0/9 ب��ه دست آمد. جمع آوری داده ها یک ماه به 
طول انجامید. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spss و آزمون فریدمن صورت گرفت. میانگین نظری این تحقیق 

3 و 27 شاخص شناسایی ارزیابی گردید. 
نتای��ج ای��ن تحقیق نش��ان داد که از این 27 شاخ��ص، 19 شاخص پایین تر از میانگی��ن نظری و در وضعیت 
ضعی��ف و خیل��ی ضعیف و 8 شاخص در وضعیت باالت��ر از میانگین نظری و در وضعیت خوب و خیلی خوب 
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و عال��ی ق��رار دارند. در مجموع، اماکن ورزش��ی تیراندازی با کمان شهر تهران در وضعی��ت ضعیفی هستند و با 
استان��دارد ه��ای ورلد آرچری و جی بی آرچی فاصله زیادی دارن��د. امید است از چک لیست این پژوهش برای 

ارزیابی و استانداردسازی اماکن ورزشی این رشته استفاده کاربردی به عمل آید.

واژگان کلیدی: اماکن ورزشی، ایمنی و تیر اندازی با کمان 
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مقدمه 
ورزش، سالمت��ی و تندرست��ی سه نام همراه با یکدیگر هستند. در ورزش وجود محیطی سالم، پاکیزه و بدون 
آلودگ��ی از اهمی��ت زیادی برخوردار می باش��د )رمضانی، 1394(. ورزش به دلیل آث��ار مثبت آن، به خصوص 
در مراک��ز آموزش��ی و دانشگاه��ی روز ب��ه روز در حال گسترش است، ول��ی آسیب های وارده ب��ر ورزشکاران و 
تماشاچی��ان به دالیل ایمنی و امنیتی سبب تحمی��ل میلیاردها دالر هزینه اضافی به باشگاه می گردد که به عقیده 
محقق��ان یک��ی از موانع حضور افراد در میادین ورزش��ی می باشد )سپهری و همک��اران، 1396(. نحوه چینش 
وسای��ل و تجهی��زات ورزشی و استاندارد ب��االی آنها، سهم زیادی در پیشگیری از آسی��ب های ورزشی دارد. هر 
رشت��ه ورزش��ی تجهیزات خاص خود را داراس��ت که استانداردهای مورد نیاز آن توس��ط فدراسیون جهانی تعیین 
م��ی گ��ردد. بی شک، هر چ��ه استانداردها بیشتر رعایت ش��ود، احتمال بروز و آسی��ب در عرصه ورزش کاهش 
می یاب��د؛ در واق��ع باید جنبه های خ��اص ایمنی در اماکن ورزشی که شامل فرار اضط��راری، کمک های اولیه و 
ایمن سازی میسرهای دسترسی است، مد نظر قرار گیرد )رمضانی، 1394(. وجود حوادث ناشی از فعالیت های 
ورزش��ی، سوانح محیطی، ارتکاب جرایم علیه ورزشک��اران و مربیان، مجازات ها و محرومیت ها ی موجود در 
ای��ن عرص��ه، آسیب ها و مصدومیت هایی که بر پیکره جامع��ه ورزشی وارد می شود، نشان از عدم اطالع و نبود 
ی��ا کمبود امکانات و تجهیزات استاندارد و ایمن دارد )فتح نژاد، 1393(. در عصر حاضر، مهاجرت به شهرها و 
جمعیت انسان در حال افزایش می باشد. پس اماکن ورزشی ایمن و بهداشتی به شدت مورد نیاز است تا بتواند 
پاسخگوی نیاز های مراجعه کنندگان در رویدادهای ورزشی باشد )حجی پور و اسدی1396(. از سوی دیگر، 
محی��ط در مشارک��ت و جذب افراد به ورزش نقش بسزایی دارد، زی��را بسیاری از ورزش ها امکانات و تسهیالت 
خ��اص خ��ود را نیاز دارند که اگ��ر این اماکن خ��اص در جوار امکانات مناس��ب باشند، مشتریان م��ی توانند از 

خدمات بیشتری بهره مند گردند)هاردی و همکاران1، 2014(. 
تیران��دازی با کم��ان2 توسط انسان های اولیه ب��رای تامین غذا و حفاظت از خود کش��ف و مورد استفاده قرار 
گرفت��ه اس��ت )شادمانی، 1396(. کمان یک وسیله بسیار مهم است که بسیاری از مورخان آن را به اندازه اختراع 
چ��رخ و کش��ف آتش حیات��ی می دانند )وه��اب زاده، 1386(. تجهی��زات تیراندازی  با کمان ب��ه دست آمده در 
کاوشگری ه��ای باستانی، تقریبا مربوط به 17 قرن قبل از می��الد می باشند )گریوزند3، 2016(. ایرانیان، مخترع 
کم��ان ب��رای گذران زندگی و بهبود وضعیت خود بودند )شادمانی، 1396(. تاریخچه غنی تیراندازی با کمان در 
المپی��ک نشانگر اهمی��ت این ورزش می باشد )وزارت آموزش و پرورش آالبام��ا4، 2006(. تیراندازی با کمان 
از ورزش ه��ای توصی��ه شده پیامبر گرامی اسالم )ص( می باشد: »هرکس تیراندازی بداند و آن را ترک کند، یکی 
از نعمت ه��ای خداوند را ترک ک��رده است« )شادمانی، 1396(- زیرا تیراندازی با کمان مزایای روحی، فیزیکی 
و اجتماع��ی زی��ادی دارد )همان(. همه باشگاه ه��ای این رشته وضعیت یکسان ندارن��د و از نظر اندازه، اهداف 

1. Hardy et al.
2. ARCHERY
3. gravesend
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کارب��ردی و فرهنگ با یکدیگر متف��اوت اند. باشگاه هایی می توانند توسعه یابند و پیشرفت کنند که به مسابقات 
سط��ح ب��اال راه یابند و موفقی��ت کسب کنند و امکانات مناسب و استاندارد و مرب��ی کارآزموده و حرفه ای داشته 
باشند )جی بی آرچری2014،1(. زمین تیراندازی با کمان با بسیاری از زمین ها ی ورزشی نظیر فوتبال، راگبی، 
کریکت، الکراس و دو و میدانی سازگار می باشد و جهت گیری مناسب در این گونه زمین ها بستگی به شرایط 
دارد. برای تیراندازی با کمان خارج از سالن می توان از زمین های چند منظوره یا زمین فوتبال، راگبی و گلف نیز 

به شرط فراهم کردن شرایط ایمنی مناسب استفاده کرد )جی بی آرچری، 2013(. 
برخ��ی از توصی��ه ها در مورد اماکن و تجهی��زات ورزشی عبارت اند از: استفاده از ک��ف پوش های مناسب و 
استان��دارد در سال��ن و فضای روب��از، سیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه و ب��رق مناسب و با کیفیت و دور 
از دست��رس عم��وم، استفاده از ضربه گیرها و محافظت های تخصصی ب��رای دیوارها و ستون ها و پله ها، استفاده 
از مربی��ان رسم��ی فدراسیون و با صالحیت، رعای��ت حریم های ایمنی در زمین های ورزش��ی، رسیدگی به بیمه 
ح��وادث، بیم��ه ورزشی و بیمه مسئولیت مدنی، کنترل روزانه اماکن ورزش��ی برای اطمینان از وجود ایمنی الزم و 
شناسایی نواقص و رفع آنها و ممنوعیت فعالیت ورزشی در اماکن آسیب زننده )فتح نژاد، 1393(. همجواری های 
مناس��ب و همج��واری های نامناسب و مواردی از ای��ن قبیل نیز باید مد نظر قرار گی��رد )شعبانی مقدم، 1396(. 
ایمن��ی در تیراندازی ب��ا کمان بسیار ساده می باشد و با عقل سلیم به راحت��ی امکان پذیر است )جی بی آرچری، 
2013(. در زمین بازی تیراندازی با کمان باید حریم ایمنی الزم در پشت سیبل و دو طرف آن وجود داشته باشد. 
مح��ل های سکونت، خوابگاه ه��ا، مکان های پرتردد، پارکینگ ها و سایر قسمت ها نباید در معرض تهدید تیرها 
باشند)گریوزند، 2016(. کمان ها و تیرهایی که توسط کمانداران استفاده می شود باید ایمن و استاندارد باشند و 
گاه کنند )جی بی آرچری، 2013 (. یکی از مسئولیت های  ای��ن وظیفه مسئوالن اماکن ورزشی است که افراد را آ

تیران��دازان، استف��اده از تجهی��زات م��ورد تایی��د فدراسی��ون جهان��ی2 م��ی باشد)ورل��د آرچ��ری3، 2016(.
در ایران پیرامون اماکن ورزشی تیراندازی با کمان و استانداردهای مرتبط با آن تحقیقی صورت نگرفته است. 
ب��ه دلی��ل اینکه بیشتر باشگاه های فعال در ای��ن رشته، در اماکن ورزشی چند منظوره مستق��ر می باشند، در این 
تحقی��ق از تحقیقات��ی که برای بررسی وضعی��ت ایمنی و استاندارد سایر ورزش ها ص��ورت گرفته، استفاده شده 

است.
مومن��ی و بیانی سی��س)1396( در تحقیقی با عنوان »ارزیابی اهمیت اماک��ن و تاسیسات ورزشی و ارائه راه 
کارهای��ی در جهت بهب��ود فضاهای ورزشی« دریافتند که مک��ان یابی درست و رعای��ت استانداردها و مقررات 
ورزش��ی در کارای��ی ای��ن اماکن موثر می باشد و حرکت��ی در راستای مدیریت بحران و خط��ر و بهبود این فضاها 
می باش��د. ل��ذا مدیران و متولیان ورزشی باید برای رسیدن به اه��داف ایمنی، برنامه ریزی های اصولی را مد نظر 
ق��رار دهن��د. سپهری و همکاران )1396( تحقیق��ی را با عنوان »مقایسه رابطه ایمن��ی فضاهای ورزشی با آسیب 
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دیدگی دانش آموزان« انجام دادند که نتایج نشان داد از بین مولفه های ایمنی فضاهای ورزشی، دو مولفه ایمنی 
زمی��ن ورزش��ی و ایمنی حریم ها با میزان آسیب دیدگی دانش آموزان ارتباط معنی دار داشتند. وارد1 )2012( در 
تحقیق��ی با عن��وان  »فن ایمنی در اماکن ورزش��ی « دریافت که بروز حادثه در سراسر جه��ان  هنگام استفاده از 
اماک��ن ورزش��ی رخ می دهد.و مشتریان و مسئوالن توصیه هایی برای نصب اب��زار و ایجاد ایمنی الزم در اماکن 
ورزش��ی به مدی��ران پیشنهاد کرده اند. ب��ه عقیده مدیران ورزشگاه ه��ا، تعدادی از این صدم��ات ناشی از قوانین 
گاهی کاربران ای��ن اماکن در مورد حف��ظ حریم های ایمنی  بازی هاس��ت و ب��رای جلوگیری از بروز ح��وادث، آ
وخطراتی که آنان را تهدید می کند بسیار موثر است. ایجاد شرایط ایمن، وظیفه اصلی مدیران ورزشی می باشد، 
ول��ی کاربران این اماکن نیز باید مسئولیت رعایت بخشی از ایمن��ی را بپذیرند. چیلتون2 )2005( نیز در تحقیق 
خ��ود  از سال2000 تا 2004 در آمریک��ا برای مقایسه سطح ایمنی تیراندازی با کمان نسبت به سایر رشته های 
ورزش��ی دریاف��ت که تیراندازی با کمان، یکی از ایمن ترین و کم آسیب ترین رشته های ورزشی می باشد و بعد 

از تنیس روی میز و بدمینتون و بولینگ در رده چهارم، از نظر امنیت قرار دارد.
ای��ن تحقی��ق با هدف مقایسه وضعی��ت ایمنی و استاندارد اماک��ن ورزشی تیراندازی با کم��ان استان تهران با 
استاندارده��ای بی��ن المللی انجام گرفت. ورزش تیراندازی با کم��ان در صورتی که در یک محیط ایمن به همراه 
وسایل استاندارد انجام شود، مزایای ورزش را به دنبال دارد و در صورت نبود یا ضعف یک شاخص ایمنی، آسیب 
جانی آن جبران ناپذیر می باشد. از طرف دیگر، سطح استاندارد تجهیزات و سایت این رشته ورزشی بر عملکرد 
ورزشکار بسیار تاثیرگذار است و وجود استانداردهای این رشته برای آمادگی ورزشکاران برای حضور در عرصه 
جهان��ی بسیار ضروری م��ی باشد. لذا بررسی اماکن ورزشی که این رشت��ه در آن برگزار می شود امری ضروری 
ب��ه نظ��ر  می آید. با این حال، یک چک لیست واحد و منسجم برای بررسی در دست نبود و استانداردهای مورد 
نظر در قالب کتب موجود بودند. از این رو، محقق در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی بود: 

استاندارده��ای ایمنی و فنی اماکن و تجهیزات تیراندازی با کمان استان تهران براساس استانداردهای جهانی 
دارای چه وضعیتی می باشد و فاصله آن با استانداردهای جهانی تا چه اندازه می باشد؟ 

روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاضر به لح��اظ روش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و به لح��اظ روش گردآوری داده ها از 
نوع میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اماکن ورزشی تیراندازی با کمان استان تهران )داخل و 
خارج از سالن( می باشد که طبق آمار هیئت تیراندازی با کمان استان تهران در سال 1396، 16 باشگاه فعال در 
است��ان ته��ران وجود داشت. روش نمونه گیری به علت کوچک ب��ودن جامعه آماری، روش کل شمار بود. و همه 
16 زمی��ن تیران��دازی با کمان بررسی گردید. در راهبرد کل شمار، تمام افراد جامعه آماری مورد مراجعه، پرسش 
و بررس��ی ق��رار می گیرند)حافظ نی��ا، 1395(. ابزار گردآوری داده ها در ای��ن پژوهش، چک لیست می باشد که 

1. Ward
2. Chilton
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ب��ه منظ��ور ارزیابی اماکن ورزشی تیر اندازی با کمان استان ته��ران تهیه گردید. در این چک لیست 27 شاخص 
شناسای��ی ش��د که هر یک از این شاخص ها دارای مولفه هایی بودند و برای ارزیابی هر یک از این مولفه ها پنج 
سط��ح عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف  تعیی��ن گردید. در این چک لیست شاخص سالمت )3 
مولفه(، استاندارد فواصل داخل زمین)11 مولفه(، ایمنی زمین)12 مولفه(، موانع حفاظتی)13 مولفه(، ورودی ها 
و خروجی ه��ا)3 مولف��ه(، خطوط)7 مولفه(، سیستم صوتی)3 مولفه(، شرایط زمی��ن برای تیرانداز ویلچری )3 
مولف��ه(، ایمنی تیرانداز)9 مولفه(، تبروکمان ها)11 مولفه(، زه کمان ها)3 مولفه(، تیر)5 مولفه(، فیس )هدف ( 
) 4 مولفه(،  سیبل ) 5 مولفه(، چیدمان سیبل)4 مولفه(، پایه سیبل ها )3 مولفه(، پرچم باالی سیبل )3 مولفه(، 
مشخص��ات ویلچ��ر تیرانداز )6 مولف��ه(، صندلی تماشاچی��ان )4 مولفه(، رفاه )5 مولف��ه(، رختکن)4 مولفه(، 
سروی��س بهداشتی)10 مولفه(، فضاهای جانبی)4 مولف��ه(، فوریت های پزشکی)8 مولفه(، ایمنی از حریق)6 
مولفه(، کاربری)3 مولفه( و جهت ساخت)1 مولفه( مورد ارزیابی قرار گرفت. این چک لیست توسط محقق با 
استفاده از منابع و کتاب های معتبر داخلی و خارجی ساخته شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، توسط 
محق��ق تکمیل گردید. روایی چک لیست توسط ده نف��ر از اساتید و متخصصان مربوطه  مورد تایید قرار گرفت. 
پایای��ی چ��ک لیست توسط آلف��ای کرونباخ باال تر از 0/9تعیی��ن شد. به منظور سازم��ان دادن، خالصه کردن و 
توصی��ف اندازه ه��ای نمونه از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( استفاده شد و  به منظور 
آزم��ون ف��رض های آماری با پیش فرض نرمالیت��ه توزیع داده ها از آزمون فریدمن جه��ت اولویت بندی استفاده 
ش��د. آزمون فریدمن، ی��ک آزمون ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش از س��ه گروه وابسته که حداقل در 
سط��ح رتب��ه ای اندازه گیری می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون می تواند در مورد داده های پیوسته 
)فاصل��ه ای ی��ا نسبی( نی��ز به کاربرده شود، ام��ا در هنگام محاسبه ای��ن داده ها نیز رتبه بندی آن ه��ا مدنظر قرار 
می گیرد. آزمون فریدمن معادل ناپارامتری آزمون F وابسته در تحلیل واریانس اندازه های تکراری است. در این 
حال��ت برای اجرای تحلیل واریانس داده های تکرار شده ضرورتی ب��ه وجود فرضیاتی مانند نرمال بودن توزیع، 
براب��ری واریانس ها و پیوسته بودن مقیاس وجود ن��دارد. بنابراین در تحلیل واریانس اندازه های تکراری چنانچه 
ی��ک ی��ا همه فرضیات ابتدایی مذک��ور رد شوند، از آزمون فریدم��ن استفاده می شود. الزم ب��ه ذکر است در این 

پژوهش از نرم  افزار اس پی اس اس1 نسخه 23 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته های پژوهش
در ای��ن پژوه��ش پس از تهیه چ��ک لیست و تعیین شاخص ها، محقق در 16 باشگ��اه شناسایی شده حضور 
یاف��ت و اطالعات چک لیست را تکمیل نمود. سپس ب��ا نرم افزار اس پی اس اس، نمودارها و جداول مربوط به 

27 شاخص ترسیم گردید که برخی از آنها عبارت اند از:

1. SPSS
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جدول 1: میانگین استاندارد فواصل زمین

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

31/731/3870151حد اقل فضا 80*90

310/0000011حداکثر فضا240*125

31/131/5164031حد اقل فضا 113/75*73/62

34/261/5337551حداکثراختالف 30 و50 متر

32/061/4275951حداکثراختالف در60و70و90

350/0000055وجود فاصله 30

33/931/8309551وجود فاصله 50

33/132/0655951وجود فاصله 60

33/132/0655951وجود فاصله 70

31/130/5164031وجود فاصله 90

32/731/7975151زمین مربع شکل

ج��دول 1 وضعیت میانگین استان��دارد فواصل زمین را نشان می دهد که وجود فاصله 30 متر دارای بیشترین  
میانگین با مقدار 5 می باشد. مولفه وجود حداکثر فضا240*125متر دارای کم ترین میانگین با مقدار 1 می باشد. 
در ای��ن شاخ��ص، میانگین 2 ت��ای آن باالتراز میانگین نظ��ری و 9 تای آن پایین تر از میانگی��ن نظری می باشد.

جدول2: بررسی  میا نگین ایمنی زمین

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

32/46671/726551پشت هدف

34/401/404051تضاد رنگ زمین با خطوط

350/0000055زمین فاقد سطح براق و لغزنده

34/46670/9154852زمین صاف و شیب مناسب

32/53331/884751سطح یکسان چمن

32/13331/807351حد اکثرارتفاع 5سانتی مترچمن ها

31/93331/533751شیب مناسب عبور آب

31/46671/245951تعبیه آبراه

33/53331/884751ممنوعیت تماشاچی برای رفت و آمد و حضور در  پشت سیبل

31/06670/258221تکنولوژی خودکار برای مناطق دارای ریسک زیاد

33/402/028351سایه بان محکم
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ج��دول 2 میانگی��ن ایمن��ی زمین را نشان می دهد، که مولف��ه  تکنولوژی خودکار ب��رای مناطق دارای ریسک 
زی��اد ب��ا میانگین، 1/0667دارای ک��م ترین میانگین و مولفه زمین فاقد سطح ب��راق و لغزنده با میانگین 5 دارای 
بیشترین مقدار میانگین می باشد. در این شاخص، میانگین3 تای آن باالتراز میانگین نظری و 8 تای آن پایین تر 

از میانگین نظری می باشد.

جدول 3: میانگین موانع

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

34/13331/245952پشت سیبل حریم ایمن موجود می باشد

34/801/698751حداقل 10مترپشت سیبل

31/801/264951حداقل 10متراز انتظار

31/600/828041در30متر حاشیه 13متر

31/13330/516431حداقل 20متردورتر از گوشه های سیبل

1031/26671/032851متراز گوشه های خط آتش

32/06671/709951مسرایمن حداقل 10مترازخط سیبل

31/46671/245951دستگاه تایمر در30متری

32/33331/676151استفاده از بوق و...برای هماهنگی

34/73330/593653حصارموجود

32/401/681851ارتفاع حصار

ج��دول 3 میانگی��ن موانع  اطراف زمین  را نشان م��ی دهد که مولفه وجود حداقل 20متر دورتر از گوشه های 
سیب��ل با میانگی��ن 1/1333 دارای کم ترین میانگین و مولفه وجود حداق��ل 10مترپشت سیبل با میانگین  4/80 
دارای بیشتری��ن مق��دار می باشد. در این شاخص،  میانگین 3 تای آن باالتراز میانگین نظری و8 تای آن پایین تر 

از میانگین نظری می باشد.
جدول 4: میانگین خطوط

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

34/13331/4074651رنگ روشن

31/53331/4074651خط 3متر

32/33331/7593351خط انتظار

34/401/4040851حداکثراختالف30و50، 15سانت

32/26671/4375951حداکثراختالف70و90 30سانت

33/401/3522551ضخامت خط کشی

32/801/8205251حد اقل محدوده تماشاگر
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ج��دول4 میانگین خطوط مختلف زمین را نشان می ده��د که میانگین مولفه خط 3 متر با میانگین 1/5333  
دارای کم ترین و مولفه حداکثراختالف30و50، 15سانت دارای بیشترین مقدار 4/40 می باشد. در این شاخص 

میانگین 3 تای آن باالتر از میانگین نظری و میانگین 4 تای آن پایین تر از میانگین نظری می باشد.

جدول 5: میانگین تیروکمان ها

استاندارد جهانی
میانگین 

نظری
MAXMINانحراف معیارمیانگین

350/000055قبضه

350/000055سایت

34/73331/0328051استابالیزر

350/000055تجهیزات الکترونیکی

350/000055نگه داشتن کمان

350/000055پین سایت

350/000055حد اکثر برآمدگی 5سانت

350/000055محل رست تاگلوگاه

350/000055حداکثر15سانت بیشتراز برآمدگی

350/000055پونداژکامپوند

350/000055النچرتا گلوگاه 6سانت

جدول5 میانگین تیروکمان ها را نشان می دهد. در این شاخص که دارای 11 مولفه است، میانگین 10 مولفه 
دارای بیشتری��ن مق��دار میانگین با مقدار 5 می باشد و فقط میانگین مولفه استابالیزر به  مقدار 4/7333  است. 

در این شاخص  میانگین همه  آن باالتر از میانگین نظری  می باشد.

جدول 6: میانگین تیر

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

34/93330/2582054قطرمناسب تیرها

350/000055سرتیر فلزی

34/86670/5164053طول یکسان تیر ها

350/000055محکم بودن سر تیر و ناک روی شفت

350/000055یکسان و یک رنگ بودن تیر ها
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ج��دول 6 میانگی��ن تی��ر را نشان م��ی دهد. در بین ای��ن پنج مولفه سه ت��ا آن دارای حداکث��ر میانگین یعنی 5  
می باشند و مولفه طول یکسان تیر ها دارای کم ترین میانگین با مقدار 4/8667 است. در این شاخص  میانگین 

همه  آنها باالتر از میانگین نظری می باشد.                   

جدول 7: میانگین کل سواالت

MAXMINانحراف معیارمیانگینمیانگین نظریاستاندارد جهانی

350/000055سالمت

32/66060/877014/271/45استاندارد فواصل

32/94550/579873/912ایمنی زمین

32/33940/714554/361/45موانع

34/84440/3751553/67ورودی ها وخروجی ها

32/98100/652134/291/86خطوط

32/77781/8800051سیستم صوتی

32/93331/5896551زمین ویلچری

32/16000/562903/801/70ایمنی تیرانداز

34/97580/0938954/64کمان ها

34/86670/3518754زه

34/96000/1549254/40تیر

34/36670/7492153هدف

34/36000/3312354/20فوم

33/56670/898744/752چیدمان

34/06670/7888152/33پایه سیبل

31/26671/0328051پرچم

32/33331/9518051ویلچر

31/81331/067624/401صندلی تماشاچیان

33/82671/1853151/60رفاه

31/06670/148401/501رختکن

33/18671/214124/601سرویس بهداشتی

32/81670/965784/501فضای جانبی

32/61670/439323/632فوریت های پزشکی

31/05560/174421/671ایمنی از حریق

33/40000/9973552/33جهت ساخت

33/77782/0283751کاربری
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  جدول7 ، میانگین کل 27 شاخص چک لیست را نشان می دهد. در وضعیت کل سواالت  نمونه  میانگین 
8 مولفه باالتراز میانگین نظری می باشد و میانگین 19تای آنها پایین تر از میانگین نظری می باشد.

شکل1: نمودار میانگین کل شاخص ها

شک��ل 1 نمودار میانگین ج��دول 7 می باشد که وضعیت شاخص ها در نم��ودار را  نشان می دهد .شاخص 
سالم��ت ب��ا میانگی��ن 5 دارای بیش ترین مق��دار و شاخص ایمنی از حری��ق با مقدار میانگی��ن 1/0556 دارای 

کم ترین مقدار است. 
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یدمن برای وضعیت میانگین داده ها جدول8: نتایج آزمون فر

درجه آزادیسطح معناداری)Chi-square)sigرتبهمیانگین رتبهشاخص

23/301سالمت

251/7330/00026

23/232کمان ها

23/13تیر

22/64زه

21/975ورودی وخروجی

19/96فیس

18/677سیبل )فوم(

17/98پایه سیبل

16/739رفاه

15/1710جهت ساخت

14/6711چیدمان سیبل ها )زمین(

12/7712زمین برای تیرانداز ویلچری

12/7713سرویس بهداشتی

12/3714خطوط

12/0715ایمنی زمین

11/4716سیستم صوتی

10/8717فضای جانبی

10/8318استاندارد داخل زمین

10/5319فوریت های پزشکی

9/720ویلچرتیرانداز

9/421موانع حفاظتی

8/9722ایمنی تیرانداز

6/5323صندلی تماشاچیان

4/3724پرپم ها

3/5325کاربری

3/777826رختکن ها

3/5327ایمنی از حریق
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جدول 8 شاخص های موجود را از نظر سطح استاندارد که از افزایش به کاهش رتبه بندی شده است، نشان 
می دهد. شاخص سالمت با میانگین رتبه 23/30 در رتبه اول و شاخص ایمنی از حریق  با میانگین رتبه 3/53  

در رتبه آخر یعنی 27 قرار دارد.

یدمن شکل2: نمودار آزمون فر

شک��ل 2 نم��ودار حاصل از جدول 8 می باشد. در این نمودار سه شاخص اول به ترتیب سالمت، کمان ها و 
تیر می باشند و سه شاخص آخر به ترتیب کاربری ، رختکن ها و ایمنی از حریق هستند.

میانگی��ن شاخص ه��ای وضعیت سالمت باشگاه های تیر اندازی با کم��ان، وضعیت نوع کاربری، وضعیت 
ورودی وخروج��ی،  وضعی��ت سیستم صوت��ی، شرایط زمین برای تیران��داز ویلچری، وضعی��ت ایمنی تیرانداز، 
وضعیت زه کمان ها، وضعیت فیس )هدف(، وضعیت سیبل، وضعیت چیدمان سیبل،  وضعیت پایه سیبل ها، 
وضعی��ت پرچم باالی سیبل، وضعیت ویلچ��ر تیرانداز، وضعیت صندلی تماشاچی��ان، وضعیت رفاه، وضعیت 
رختکن، وضعیت سرویس بهداشتی، وضعیت فضای جانبی، وضعیت فوریت های پزشکی، وضعیت ایمنی از 
حری��ق نی��ز اندازه گیری و جداول آن ترسیم گردید که به عل��ت محدودیت صفحات مقاله حدف گردید، ولی در 

قسمت بحث و بررسی به آنها پرداخته می شود.

بحث و نتیجه گیری
در ورزش تی��ر اندازی با کمان نیز باید مانند سای��ر ورزش ها،  شرایط مناسب برای حضور عالقه مندان مهیا 
باشد)بیگل��ن، 2015(. تی��ر اندازی ب��ا کمان نیاز به یک مکان برگ��زاری برای آموزش، تمری��ن و مسابقه دارد به 
خصوص که این ورزش با آسیب و خطر نیز همراه است. در واقع کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، صدمات 
روحی و جسمی غیر قابل جبرانی برای کل جامعه دارد )سپتیان، 2017(. اگرعوامل خطرساز شناسایی و برطرف 
گ��ردد، باعث کاهش صدمات و خسارات و از نظر روان��ی موجب افزایش مشارکت افراد، شادابی و بهره وری از 
ت��وان جسمان��ی و فکری آینده سازان م��ی شود )شادمان��ی، 1396(. از این رو، تحقیق حاض��ر با هدف مقایسه 
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وضعی��ت ایمن��ی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی ب��ا کمان شهر تهران با استاندارده��ای بین المللی موجود 
انج��ام ش��د که پس از تهیه ی��ک چک لیست با استفاده از منابع معتبر داخل��ی و خارجی، محقق در باشگاه های 
استع��الم شده از هیئت تیراندازی با کمان استان ته��ران، حضور یافت و اطالعات مورد نیاز را جمع آوری نمود. 
سپ��س داده ه��ا با نرم افزار اس. پ��ی. اس. اس. مورد تحلی��ل و بررسی قرار گرفت. از آزم��ون فریدمن به منظور 
بررس��ی وضعیت استانداردها به��ره گیری شد. در واقع برای مشخص شدن میزان رعایت استانداردها، به هریک 
از شاخ��ص ها ب��ه وسیله میانگین ها رتبه داده شد. رتبه اول مربوط به رعای��ت مولفه های سالمت در باشگاه ها 
ب��ود. وضعی��ت  تیروکمان ها  در رتبه دوم، تیر رتب��ه سوم، زه رتبه چهارم، ورودی وخروج��ی رتبه پنجم، دوربین 
رتب��ه شش��م، فیس ها )هدف ها( رتبه هفتم، فوم رتبه هشتم، پایه سیبل ه��ا رتبه نهم، میزان رفاه در ورزشگاه رتبه 
دهم، مناسب بودن جهت ساخت رتبه یازدهم، چیدمان زمین رتبه دوازدهم، مناسب بودن زمین برای تیر اندازان  
ویلچری رتبه سیزدهم، سرویس بهداشتی رتبه چهاردهم، خطوط زمین رتبه پانزدهم، ایمنی زمین رتبه شانزدهم، 
سیست��م صوتی رتبه هفدهم، فضای جانبی رتبه هجدهم، فواصل استان��دارد رتبه نوزدهم، فوریت های پزشکی 
رتب��ه بیست��م، ویلچر تیرانداز رتبه بیست و یکم،  موانع مناسب برای زمین ب��ه منظور حفاظت رتبه بیست و دوم، 
ایمن��ی تیرانداز ب��ا میانگین رتبه بیست و سوم، صندل��ی تماشاچیان با میانگین رتبه بیس��ت و چهارم، پرچم رتبه 
بیست و پنجم، وضعیت رختکن ها رتبه بیست وششم، میزان ایمنی از حریق در رتبه بیست و هفتم قرار گرفتند.

سوال اصلی پژوهش یعنی میزان استاندارد اماکن تیراندازی با کمان شهر تهران با شاخص های بین المللی،   
ب��ا 27 شاخ��ص کلی با مولفه های مختلف ارزیابی گردید. این شاخص ه��ا شامل سالمت، استاندارد فواصل، 
ایمن��ی زمی��ن، موان��ع، ورودی ها وخروجی ه��ا، خطوط، سیست��م صوتی، زمی��ن مناسب تیر ان��داز ویلچری، 
ایمن��ی تیرانداز، استان��دارد های تیروکمان ها، زه، تیر، فیس )هدف(، سیب��ل، چیدمان زمین، پایه سیبل، پرچم، 
ویلچرتیران��داز، صندلی تماشاچیان، رفاه، رختکن ها، سرویس بهداشتی، فضای جانبی، فوریت های پزشکی، 
ایمن��ی از حری��ق می باشد که سالمت با میانگین رتب��ه 23/30 در بین سواالت رتبه اول را دارد و ایمنی از حریق 
با میانگین رتبه 3/40 در رتبه آخر قرار دارد. به طور کلی، از بین این 27 شاخص استاندارد، 17 شاخص دارای 
میانگی��ن پایین تر از میانگی��ن نظری و 9 شاخص دارای میانگین باالتر از میانگی��ن نظری بودند که نشان دهنده 
ضعی��ف ب��ودن این شاخص ها از نظ��ر مطابقت با استاندارد های ورلد آرچری و ج��ی بی آرچری است. تحقیق 
مومنی و بیانی سیس )1396( با عنوان »ارزیابی اهمیت اماکن و تاسیسات ورزشی و ارائه راه کارهایی درجهت 
بهب��ود فضاه��ای ورزشی«  نیز به اهمیت و لزوم رعایت ایمنی در این اماکن اشاره د ارد. نتیجه کلی این پژوهش 
ب��ا تحقیقات خادم ازغ��دی)1394(، متر )2004( و روحانی و همکاران )1392( به علت ضعف ایمنی اماکن 
ورزش��ی در تحقیق��ات شان همسویی نشان می دهد و با نتایج تحقیقات گالب��ی )1395(، سلیمانی)1393( و 

صالح نیا و میزانی )1393( به دلیل وجود ایمنی الزم در اماکن ورزشی مورد مطالعه ناهمخوان است. 
به طور کلی از این تحقیق می توان دریافت که اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران وضعیت ضعیفی 
دارن��د و عل��ت اصلی آن، تخصصی نبودن سایت ه��ای تیراندازی باکمان در بیشتر نمون��ه های آماری است. از 
نظ��ر برخورداری از لوازم و تجهیزات الزم، این رشته در وضعیت خیلی خوب قرار دارد، زیرا تیراندازان و مربیان 
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ای��ن رشت��ه از شرکت های معتبر دارای تجهیزات استاندارد خرید می کنند. می توان نتیجه گرفت که ایمن سازی 
اماک��ن ورزش��ی تیراندازی با کمان و آموزش مسائل ایمنی به افراد شرکت کننده در این ورزش بسیار با اهمیت و 

الزم به اجراست.
پیشنهادها 

• ب��ا توج��ه به وضعیت کنونی باشگاه های تی��ر اندازی با کمان پیشنهاد می گردد چ��ک لیست این تحقیق، از 	
سوی نهادهای مرتبط و فدراسیون کاربردی گردد و باشگاه ها ملزم به افزایش ایمنی و استاندارد شود. 

• با توجه به اینکه تیر اندازی با کمان یک ورزش ملی و مذهبی برای کشور ما محسوب می شود، ولی درصد 	
بسی��ار کم��ی ازجمعیت کشور به ای��ن ورزش عالقه نشان می دهند. پیشنهاد می ش��ود موانع گرایش افراد به 
گاه س��ازی مردم از مزایای این رشته  ای��ن ورزش شناسای��ی و ب��ر طرف گردد و پخش رسانه ای و تبلیغات و آ

ورزشی افزایش یابد. 
• با توجه به اینکه الزامی برای طراحی و ساخت زمین تیر اندازی با کمان وجود ندارد پیشنهاد می گردد انبارها 	

و کارخانه های متروکه شناسایی و برای استفاده در این ورزش بهسازی شوند.با توجه به اینکه انجام ورزش 
تیراندازی با کمان نیاز به تهیه تجهیزات شخصی و استاندارد دارد پیشنهاد می گردد تسهیالتی مانند وام با باز 

پرداخت دراز مدت جهت افزایش توان مالی ورزشکاران برای تهیه تجهیزات الزم تعلق گیرد.
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