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 27/02/93تاریخ پذیرش:                      22/10/92تاریخ دریافت: 

 چکیده

سازي شهر رشت از نظر ایمنی با استفاده از  هاي بدنبندي باشگاههدف از پژوهش حاضر، رتبه :هدف

 باشد.گیري چندمعیاره میهاي تصمیم روش

لیست محقق آوري اطالعات با استفاده از چکو جمعاي پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ مقایسه :شناسی روش

سازي شهر  هاي بدني باشگاهمعیار ایمنی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماري کلیه 123ساخته شامل 

رشت بود که به دلیل محدودیت جامعه حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و در نهایت اطالعات چهل 

طور کامل در دسترس محقق قرار گرفته بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و  هو چهار باشگاه که ب

 .انجام شد EXCELشانون و تاپسیس به وسیله نرم افزار هاي آنتروپیتحلیل اطالعات با استفاده از روش

در رتبه  =Ci 06/0با مقدار  27A در رتبه اول و باشگاه =86/0Ciبا مقدار  5Aدر معیار ایمنی باشگاه  :ها یافته

 .آخر قرار دارد

گیري هاي تصمیمورزشی به عنوان یک محصول ورزشی با استفاده از روشبندي اماکن با رتبه :گیری نتیجه

شود که با توجه به امتیاز به کنندگان این محصول فراهم میچندمعیاره، این امکان براي مشتریان و استفاده

ن مدل بهترین تصمیم را در انتخاب محصول مورد نظر خود بگیرند و همچنین این امکان دست آمده توسط ای

آورند، جهت اي که محصولشان به دست میشود که بتوانند با رتبهکنندگان این محصول فراهم میبراي ارائه

 بهبود یا تثبیت موقعیت محصول خود اقدام نمایند.

 زي، آنتروپی شانون، تاپسیسسا ایمنی، باشگاه بدن های کلیدی: واژه
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 مهمقدّ

بر ها را در برااي است از باورها، دانش و رفتارهاي افراد که آنمجموعه پیچیده 1فرهنگ ایمنی

هاي ورزشی، در دارد. این فرهنگ باید با ورود فرد به محیطحوادث و خطرات زندگی مصون نگه می

ذهن و فکر وي ایجاد گردد، یعنی افراد جامعه باید بتوانند قبل از وقوع حادثه احتمال وقوع آن را 

میرکاشف و بینی کرده و در هنگام وقوع با عملکرد صحیح از بدتر شدن وضع جلوگیري کنند )پیش

(. به هرگونه شرایطی که در فضاي انجام فعالیت ورزشی بتواند از 8، ص1391پور، حسین

دیدگی ورزشکار، اعضاي برگزارکننده و یا تماشاچیان حاضر در میدان و فضاي برگزاري آن  آسیب

 جلوگیري به عمل آورد و محیطی سالم را به همراه داشته باشد، ایمنی در اماکن ورزشی اطالق

کننده و تناسب آن تواند به استاندارد بودن تعداد افراد استفادهشود. ایمنی در اماکن ورزشی می می

ورزشی و یا مدیریت ساخت و نگهداري بهینه و صحیح فضاهاي ورزشی و یا  با ظرفیت مکان

 (. 104، ص1390استفاده درست از وسایل و تجهیزات باشد )عسکریان، 

و تأسیسات ورزشی از پیامدهاي قانونی حوادث ایجادشده در اماکن  بسیاري از مدیران اماکن

ورزشی آگاهی کافی ندارند. وجود هر عاملی که سالمتی کاربران اماکن ورزشی را به خطر اندازد 

تواند عالوه بر پیامدهاي تواند پیگیري قانونی داشته باشد. عدم توجه به این عوامل خطرزا میمی

زایی که بتواند هاي سنگین شود. بنابراین هر عامل خطراعث پرداخت غرامتقانونی براي مدیران ب

بر سالمتی کاربران تأثیر منفی بگذارد باید مورد توجه مدیران و مسئوالن اماکن ورزشی قرار گیرد 

اي ساز از وظایف قانونی و اخالقی و حرفه(. مدیریت خطر و عوامل خطر1386)فارسی و همکاران، 

 دهندگان و متصدیان اداري براي ایجاد محیطی امن و آسوده براي ورزشکاران وزشمدیران، آمو

اطالعی از عوامل خطرساز در فضاهاي ورزشی، (. بی102، ص1390مندان است )عسکریان،  عالقه

هاست ي آن هاي ورزشی را از مسئولیت سنگینی که بر عهدهگاه مدیران و برگزارکنندگان برنامههیچ

(. در مدیریت ایمنی اماکن ورزشی همواره باید به خاطر داشت که 1388د کرد )کتبی، تبرئه نخواه

تر و بهتر از درمان است. وضعیت ایمنی اماکن ورزشی، در بعد وسیع آن در بروز  پیشگیري آسان

 گردند نقش به سزایی را داراست )عسکریان،خسارت مالی و جانی می سببها و صدماتی که آسیب

 .(103، ص1390

هاي بازي و همچنین  ( عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت زمین2002و همکاران ) 2پتریدو

کنند. ترین دالیل بروز مصدومیت ذکر میاستاندارد را مهماستفاده از تجهیزات فرسوده و غیر

دارند که استفاده از تجهیزات ایمن، استراتژي مؤثري در ( بیان می2005و همکاران ) 3هاوارد

                                                      
1. Safety Culture 

2. Petrido 

3. Howard 
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دارند که رعایت ( نیز اظهار می2000) 2و مارک 1بازي است. فینچ هاي زمیني از آسیبپیشگیر

دیدگی باید استانداردهاي ایمنی به خصوص در سالن تناسب اندام به منظور پیشگیري از آسیب

( وضعیت ایمنی اماکن ورزشی تحت 1390( و ابراهیمی )1388بیشتر مدنظر قرار گیرد.کتبی )

پایینی گزارش دادند و عنوان کردند که با توجه به استانداردهاي موجود،  بررسی را در سطح

( نشان دادند که برتري محسوسی در 1389وضعیت مناسبی ندارند. مروي اصفهان و همکاران )

سازي بخش خصوصی ویژه بانوان اصفهان نسبت به  کیفیت بهداشتی، ایمنی و تجهیزاتی باشگاه بدن

هاي آمادگی جسمانی و ( دریافتند که باشگاه1389رکیانی و همکاران )بخش دولتی وجود دارد. پو

 باشند.ایروبیک در تهران نیازمند نظارت و تجدید نظر جدي در خصوص وضعیت ایمنی می

مالحظات ایمنی در ساخت فضاي ورزشی به عنوان یکی از وظایف مدیران به میزان چشمگیري 

(. پیشگیري از عوامل خطر، شناسایی این 1385و تجاري، وري مؤثر است )علیزاده بر افزایش بهره

ها در زمینه بهداشتی و فیزیکی و هر عامل دیگر که امنیت ورزشکاران را عوامل و برطرف کردن آن

تواند افزون بر جلوگیري از خطرات و بروز صدمات جسمانی به عنوان یک اندازد میبه خطر می

وري از ران در زمینه جسمانی کمک شایانی به افزایش بهرهعامل روانی در افزایش مشارکت ورزشکا

تواند عامل بازدارنده ساز باشد. عدم رعایت مسائل ایمنی می نیروي تفکر و جسمانی این قشر آینده

( 2007) 3(. داگالس و استاتهی1386در مشارکت افراد در ورزش به شمار آید )فارسی و همکاران، 

ان داشتند که وضعیت اماکن و تسهیالت ورزشی بر میزان حضور ( بی1387بهلکه و همکاران ) و

ها سبب حضور طوري که آگاهی و عالقه بهداشتی آن گذارد بههاي بدنی تأثیر میافراد در فعالیت

 شود.هاي ورزشی میبیشتر افراد در فعالیت

ها ورزشی آنبندي مناطق اسپانیا با توجه به تسهیالت ( به رتبه2009و همکارانش ) 4گاالردو

بندي توجه به توسعه  ریزي ورزشی در این کشور پرداختند. طبق این رتبهبراي بهبود در برنامه

اماکن ورزشی استاندارد در مناطق ضعیف از لحاظ درآمد مردم آن مناطق بر طبق عالئق ورزشی 

وجه به ها، به مسئولین ورزشی این کشور توصیه شد. نیاز شدید جامعه امروزي و ضرورت تآن

اي و اضافه وزن و مشکل چاقی بر اهمیت مسئله افزوده است به همین دالیل باید مشکالت تغذیه

هاي مناسبی از نظر ایمنی براي ورزش جامعه اعم از مقاطع مختلف سنی آقایان و بانوان وجود مکان

 (.1391پور، داشته باشد )میرکاشف و حسین

گذاري ي مبنی بر افزایش سرانه فضاهاي ورزشی، سرمایههاي جاربا توجه به نیاز کشور و سیاست

کالن در جهت ساخت و توسعه اماکن ورزشی توسط دولت و بخش خصوصی انجام گرفته، ولی به 

                                                      
1. Finch 

2. Mark 

3. Daglas & Stathi 

4. Galardo 
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دلیل فقدان یک مرجع مطالعاتی و تخصصی، اغلب اماکن ورزشی احداث شده و یا در دست احداث 

رو در امر آموزش، تمرین و مسابقات که فاقد استانداردهاي ورزشی مهندسی هستند. از این 

هاي انجام شده گذاريباشند، اخالل ایجاد شده و سرمایههاي ورزشی میهاي اصلی فعالیت بخش

(.باید به خاطر داشت که جهت 1390فاقد دستاوردهاي بهینه و کیفی است )سهرابی و همکاران، 

ت آن، آشنایی با معیارها و بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن ورزشی و مدیریت درس

ها از حیث متغیرهاي ها و سعی در برطرف کردن آناستانداردهاي جهانی و تعیین میزان تفاوت

مربوط به وضعیت ایمنی و بهداشتی، مدیریت، امکانات و فضاي موجود بسیار مهم و امري اساسی 

هاي بندي باشگاهبهتحقیق حاضر درصدد رت، مطالباین (. با توجه به 1390است )عسکریان، 

 معیاره برآمده است.گیري چندهاي تصمیمسازي شهر رشت با استفاده از روش بدن

 

 شناسی پژوهش روش

سازي شهر  هاي بدنبندي باشگاهباشد که به رتبهاي میتحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ مقایسه

هاي رداخته است. دادهمعیاره پگیري چندهاي تصمیمرشت از نظر ایمنی با استفاده از روش

آماري این  ۀجامع آوري شده جنبه عینی داشته و از لحاظ استفاده نتایج کاربردي است. جمع

باشگاه( که حجم نمونه با حجم جامعه  64سازي شهر رشت ) هاي بدنتحقیق شامل کلیه باشگاه

 4تعمیر بودن  باشگاه و در دست 16برابر در نظر گرفته شد، اما به دلیل عدم همکاري مدیران 

 آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.باشگاه جمع 44باشگاه، در نهایت اطالعات 

هاي آوري اطالعات از چک لیست محقق ساخته در زمینه ایمنی باشگاهبه منظور جمع

سازي استفاده شد. به منظور روایی چک لیست از نظرات اساتید خبره و اعضاي هیأت علمی  بدن

سازي استفاده شد. سؤاالت چک  بدنی و مدیران باشگاه بدن هاي تربیتزشی دانشکدهمدیریت ور

 37ها در قالب ایمنی فضاي داخلی باشگاه با لیست شامل سؤاالت مربوط به سنجش ایمنی باشگاه

سؤال، ایمنی فضاها و  21سؤال، ایمنی فضاي اداري و جنبی با  6سؤال، ایمنی نیروي انسانی با 

سؤال بود. محقق با هماهنگی قبلی با مدیریت  19سؤال و ایمنی رختکن با  40اشتی با امکانات بهد

سازي به صورت حضوري به محل باشگاه مراجعه و نسبت به کامل کردن چک لیست  باشگاه بدن

هاي و به وسیله روش EXCELهاي به دست آمده از چک لیست وارد نرم افزار داده اقدام نمود.

مورد و معیارهاي چندگانه آنتروپی شانون  (TOPSISتاپسیس ) ، مدل یارهگیري چندمع تصمیم

گیري با هاي استخراج وزن اهمیت معیارها در تصمیمیکی از روش تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

هاي استخراج وزن شانون است. مزیت این روش نسبت به سایر روش معیارهاي چندگانه آنتروپی

مالً عینی است و سوگیري نظرهاي خبرگان در آن وجود ندارد اهمیت این است که یک روش کا

 (. 1389)محمدي و موالیی، 



 39                                                         سیده عذرا میرکاظمی، محمدحسن قلیزاده، سحر سهیلی پیشکناري

 های پژوهش یافته

گیري براي معیار ایمنی و زیرمعیارهاي ایمنی و با استفاده از هاي تصمیمبا تشکیل ماتریس

به  2و  1آنتروپی شانون ضرایب اهمیت معیارهاي موجود مطابق جداول هاي موجود در روشفرمول

 دست آمد.
 

 ضرایب اهمیت معیارهاي ایمنی با استفاده از روش آنتروپی شانون .1جدول 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها

Wj 001/0  007/0 001/0 001/0 001/0 033/0 202/0 466/0 0 484/0 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 معیارها

Wj 599/0 035/0 008/0 038/0 002/0 034/0 001/0 033/0 001/0 033/0 

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 معیارها

Wj 001/0 034/0 001/0 033/0 001/0 031/0 001/0 033/0 0 032/0 

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 معیارها

Wj 008/0 042/0 001/0 034/0 034/0 001/0 0 001/0 0 0 

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 معیارها

Wj 0 0 008/0 001/0 001/0 079/0 009/0 011/0 010/0 011/0 

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 معیارها

Wj 0 011/0 008/0 002/0 001/0 001/0 0 008/0 008/0 002/0 

 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 معیارها

Wj 001/0 003/0 003/0 002/0 001/0 003/0 01/0 001/0 004/0 002/0 

 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 معیارها

Wj 001/0 001/0 006/0 007/0 0 0 0 0 010/0 001/0 

 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 معیارها

Wj 001/0 010/0 001/0 002/0 001/0 004/0 01/0 001/0 007/0 0031/0 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 معیارها

Wj 019/0 003/0 003/0 002/0 001/0 009/0 047/0 001/0 01/0 001/0 

 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 معیارها

Wj 001/0 009/0 001/0 002/0 001/0 001/0 0031/0 025/0 0 004/0 

 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 معیارها

Wj 005/0 002/0 002/0 001/0 001/0 008/0 007/0 009/0 011/0 001/0 

        123 122 121 رهامعیا

Wj 004/0 0 0        
 اعداد تا سه رقم اعشار گرد شده اند. 
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 ضرایب اهمیت زیرمعیارهاي ایمنی با استفاده از روش آنتروپی شانون .2جدول
معیار( 37فضای داخلی باشگاه ) معیار( 21فضای اداری )   

 3 2 1 5 4 3 2 1 معیارها

Wj 0 0 057/0 004/0 010/0 0 076/0 002/0 

 6 5 4 10 9 8 7 6 معیارها

Wj 053/0 059/0 077/0 069/0 076/0 011/0 074/0 007/0 

 9 8 7 15 14 13 12 11 معیارها

Wj 0 074/0 054/0 012/0 009/0 015/0 006/0 028/0 

 12 11 10 20 19 18 17 16 معیارها

Wj 009/0 0 057/0 060/0 016/0 068/0 012/0 053/0 

 15 14 13 25 24 23 22 21 هامعیار

Wj 010/0 018/0 020/0 017/0 009/0 023/0 13/0 022/0 

 18 17 16 30 29 28 27 26 معیارها

Wj 022/0 063/0 006/0 028/0 013/0 021/0 017/0 006/0 

 21 20 19 35 34 33 32 31 معیارها

Wj 004/0 004/0 040/0 047/0 0 067/0 346/0 009/0 

       37 36 معیارها

Wj 0 0       

معیار( 40ضرایب اهمیت معیارهای ایمنی امکانات و فضاهای بهداشتی )  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها

Wj 001/0 011/0 001/0 002/0 003/0 054/0 019/0 073/0 0 054/0 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 معیارها

Wj 002/0 057/0 012/0 063/0 003/0 056/0 001/0 054/0 001/0 054/0 

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 معیارها

Wj 001/0 055/0 001/0 054/0 002/0 051/0 001/0 055/0 0 054/0 

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 معیارها

Wj 014/0 068/0 002/0 057/0 056/0 002/0 0 001/0 0 0 

ر(معیا 19ضرایب اهمیت معیارهای ایمنی رختکن )  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها

Wj 116/0 001/0 017/0 114/0 010/0 026/0 008/0 007/0 041/0 295/0 

  19 18 17 16 15 14 13 12 11 معیارها

Wj 0 047/0 061/0 024/0 030/0 012/0 0143/0 095/0 078/0  

 معیار( 6ضرایب اهمیت معیارهای ایمنی نیروی انسانی )

     6 5 4 3 2 1 معیارها

Wj 375/0 427/0 025/0 170/0 0 0     

 اعداد تا سه رقم اعشار گرد شده اند. 
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ها براي هر  Wj دهنده درستی محاسبات این است که مجموعتوجه شود که یکی از عوامل نشان

 کند.شود که این مطلب در مورد محاسبات فوق صدق میدسته از معیارها یک می

گیري براي معیارهاي موجود تشکیل و با استفاده از هاي تصمیمماتریس دوم، حلهمر در    

بندي شانون، رتبههاي به دست آمده از حل مدل آنتروپیو وزن (TOPSIS)هاي تاپسیس فرمول

 به دست آمد. 4و  3ها بر اساس معیارهاي ایمنی و زیرمعیارهاي ایمنی مطابق جداول باشگاه

 
 ها بر اساس معیار ایمنی باشگاه بندي رتبه .3جدول 

 ها رتبه Ci باشگاه  ها رتبه Ci باشگاه

1A 24/0  25  23A 31/0  21 

2A 51/0  16  24A 24/0  25 

3A 55/0  14  25A 67/0  8 

4A 73/0  5  26A 68/0  7 

5A 86/0  1  27A 06/0  30 

6A 53/0  15  28A 47/0  19 

7A 53/0  15  29A 71/0  6 

8A 58/0  12  30A 53/0  15 

9A 30/0  22  31A 30/0  22 

10A 65/0  9  32A 68/0  7 

11A 60/0  11  33A 10/0  28 

12A 75/0  3  34A 28/0  23 

13A 09/0  29  35A 68/0  7 

14A 65/0  9  36A 73/0  5 

15A 55/0  14  37A 58/0  12 

16A 12/0  27  38A 14/0  26 

17A 24/0  25  39A 60/0  11 

18A 78/0  2  40A 60/0  11 

19A 61/0  10  41A 57/0  13 

20A 49/0  18  42A 31/0  20 

21A 25/0  24  43A 74/0  4 

22A 09/0  29  44A 50/0  17 
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 ها بر اساس زیرمعیارهاي ایمنی بندي باشگاه رتبه .4جدول 
 ایمنی

 رختکن

 ایمنی

فضاها و امکانات 

 بهداشتی

 ایمنی

فضای اداری و 

 جنبی

 ایمنی

 نیروی انسانی

 ایمنی

فضای داخلی 

 باشگاه
 

 باشگاه Ci ها رتبه Ci ها رتبه Ci ها رتبه Ci ها رتبه Ci ها رتبه

3 89/0  19 06/0  20 23/0  2 70/0  20 34/0  1A 

10 79/0  15 51/0  15 30/0  9 13/0  31 12/0  2A 

10 79/0  12 56/0  19 24/0  10 02/0  8 47/0  3A 

1 92/0  3 82/0  16 29/0  1 00/1  2 58/0  4A 

1 92/0  2 90/0  10 75/0  2 70/0  2 58/0  5A 

12 17/0  13 55/0  7 78/0  2 70/0  10 45/0  6A 

10 79/0  14 54/0  20 23/0  9 13/0  28 24/0  7A 

10 79/0  13 55/0  9/  76/0  4 50/0  7 48/0  8A 

9 81/0  24 01/0  8 77/0  3 51/0  22 32/0  9A 

4 87/0  8 70/0  19 24/0  9 13/0  5 50/0  10A 

6 84/0  11 57/0  2 84/0  6 33/0  12 43/0  11A 

7 83/0  5 76/0  8 77/0  1 00/1  24 29/0  12A 

14 14/0  23 02/0  24 11/0  3 51/0  19 35/0  13A 

8 82/0  7 71/0  17 27/0  1 00/1  18 37/0  14A 

10 79/0  14 54/0  13 55/0  10 02/0  23 30/0  15A 

15 13/0  20 05/0  22 18/0  1 00/1  17 38/0  16A 

10 79/0  23 02/0  20 23/0  5 49/0  29 23/0  17A 

6 84/0  4 80/0  5 80/0  9 13/0  11 44/0  18A 

7 83/0  11 57/0  4 82/0  9 13/0  1 63/0  19A 

18 08/0  12 56/0  19 24/0  4 50/0  30 22/0  20A 

15 13/0  17 15/0  5 80/0  10 02/0  28 24/0  21A 

17 10/0  24 01/0  21 22/0  4 50/0  27 25/0  22A 

2 91/0  21 04/0  2 84/0  6 33/0  14 41/0  23A 

9 81/0  22 03/0  22 18/0  7 32/0  21 33/0  24A 

9 81/0  9 67/0  9 76/0  9 13/0  13 42/0  25A 

9 81/0  9 67/0  7 78/0  9 13/0  6 49/0  26A 

19 06/0  24 01/0  25 05/0  6 33/0  24 29/0  27A 

15 13/0  16 50/0  14 39/0  9 13/0  3 550 28A 

5 85/0  8 70/0  3 83/0  4 50/0  2 58/0  29A 

10 79/0  13 55/0  20 23/0  4 50/0  25 27/0  30A 

10 79/0  24 01/0  10 75/0  7 32/0  26 26/0  31A 
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4 87/0  9 67/0  4 82/0  10 02/0  16 39/0  32A 

14 14/0  23 02/0  24 11/0  10 02/0  9 46/0  33A 

6 84/0  23 02/0  12 61/0  7 32/0  10 45/0  34A 

6 84/0  6 75/0  18 26/0  3 51/0  9 46/0  35A 

1 92/0  3 82/0  16 29/0  1 00/1  2 58/0  36A 

10 79/0  13 55/0  9 76/0  8 30/0  20 34/0  37A 

16 11/0  18 11/0  19 24/0  9 13/0  25 27/0  38A 

4 87/0  12 56/0  1 85/0  1 00/1  16 39/0  39A 

6 84/0  10 58/0  9 76/0  4 50/0  15 40/0  40A 

11 78/0  12 56/0  11 62/0  9 13/0  27 25/0  41A 

9 81/0  17 15/0  6 79/0  9 13/0  7 48/0  42A 

12 17/0  1 92/0  8 77/0  2 70/0  11 44/0  43A 

13 16/0  11 57/0  23 12/0  9 13/0  4 51/0  44A 

 

نشان داده شده  5ها با استفاده از مدل تاپسیس در جدول بندي باشگاهاي از نتایج رتبهخالصه

 است.
 اي از نتایج تاپسیس بر اساس معیار ایمنی و زیرمعیارهاي ایمنی خالصه 5جدول 

 معیارها
هایی که کمترین فاصله تا  باشگاه

 شرایط مطلوب موجود رادارند
Ci 

اصله تا هایی که بیشترین ف باشگاه

 شرایط مطلوب موجود رادارند
Ci 

 5A 86/0 ایمنی
27A 06/0 

ایمنی فضای داخلی 

 باشگاه
19A 63/0 

2A 12/0 

 ایمنی نیروی انسانی
A3, A12,A14, A16, A36, 

A39 
1 A3,A15, A21, A32, A33 02/0  

ایمنی فضای اداری و 

 جنبی
39A 85/0 

27A 05/0 

ایمنی فضاها و 

 امکانات بهداشتی
43A 92/0 A9,A22,A27,A31 01/0  

A4, A5, A36 92/0 ایمنی رختکن  27A 06/0 

 

با  27Aدر رتبه اول و باشگاه  =86/0Ciبا مقدار 5Aدر معیار ایمنی باشگاه  5با توجه به جدول 

اي داخلی ر رتبه آخر قرار دارد و در زیر معیارهاي ایمنی نیز معیار ایمنی فضد=Ci 06/0مقدار 

با مقدار  2Aبهترین رتبه را به خود اختصاص داده و باشگاه  =63/0Ciبا مقدار  19Aباشگاه: باشگاه 
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12/0Ci= شش ، معیار ایمنی نیروي انسانیدر  ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.پایین

 ,A15, A21,3بهترین رتبه و پنج باشگاه  =1Ciبا مقدار A12,A14, A16, A36, A39 A ,3باشگاه 

A32, A33 A 02/0با مقدارCi= معیار ایمنی فضاي  در اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین

 =05/0Ciبا مقدار  27Aبهترین رتبه و باشگاه  =85/0Ciبا مقدار  39Aباشگاه  ،اداري و جنبی

با مقدار  43Aباشگاه  ،معیار ایمنی فضاها و امکانات بهداشتی داشت.از نظرترین رتبه را پایین

92/0Ci=  9بهترین رتبه و چهار باشگاه ,A22 ,A27 ,A31A  01/0با مقدارCi= رین رتبه را تپایین

 =92/0Ciبا مقدار A5 ,A36 A, 4ه سه باشگانیز معیار ایمنی رختکن:در  ند.به خود اختصاص داد

 .اند ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین=Ci 06/0با مقدار  27Aباشگاه بهترین رتبه و 

 گیری بحث و نتیجه

آورد که بتوان از بین گیري چندمعیاره این امکان را فراهم میهاي تصمیماستفاده از روش

که در این  عدد، بهترین گزینه را انتخاب کردبا توجه به معیارهاي متفاوت و متهاي موجود  گزینه

ضمنا بندي شدند. ها بر اساس معیارهاي ایمنی و زیرمعیارهاي ایمنی رتبهباشگاهنیز تحقیق 

سازد که هر باشگاهی بداند در چه جایگاهی نسبت فراهم میاستفاده از روش تاپسیس این امکان را 

به  27Aترین امتیاز را باشگاه در معیار ایمنی پاییندر تحقیق حاضر،ها قرار دارد. گاهبه سایر باش

خود اختصاص داد. بیشترین تأثیر در این امتیاز به ترتیب پایین بودن امتیاز ایمنی فضاها و امکانات 

 باشد. ایمنی نیروي انسانی و ایمنیبهداشتی، ایمنی فضاي اداري و جنبی و ایمنی رختکن می

 5Aباشند. در معیار ایمنی باالترین امتیاز را باشگاه فضاي داخلی باشگاه وضعیت بهتري را دارا می

به خود اختصاص داد. باال بودن امتیاز ایمنی رختکن و ایمنی فضاها و امکانات بهداشتی بیشترین 

ه در این باشگاه از را داشت. ایمنی فضاي داخلی باشگا 5Aتأثیر را در امتیاز باالي ایمنی در باشگاه 

 امتیاز کمتري نسبت به بقیه معیارها را دارا بود.

باشگاه، ایمنی فضاي اداري  25باشگاه، ایمنی نیروي انسانی  36در ایمنی فضاي داخلی باشگاه 

باشگاه داراي  12باشگاه، ایمنی رختکن  15باشگاه، ایمنی فضاها و امکانات بهداشتی  21و جنبی 

 درطلبد. ها میها را به این بخشبود که این امر توجه بیشتر مدیران این باشگاه 5/0امتیاز کمتر از 

، در نظر گرفتن محل عبور معلولین، نشانی هاي کپسول آتشایمنی فضاي داخلی باشگاه گزینه

هاي اضطراري، ها، مسیر خروج اضطراري و آمبوالنس، دسترسی به شمارهترتیب استقرار دستگاه

، نصب جاذب صدا در دیوارها و ها از حباب محافظ رطوبت و ضربهمندي المپبهره، روشنایی باشگاه

ها از حفاظ و مندي درب و پنجره، بهرههادرج شدن روش استفاده از دستگاهپوش و سقف،  کف

هاي موجود کسب هاي تردمیل امتیاز کمتري نسبت به سایر گزینهتوري، فضاي خالی پشت دستگاه

 باشند.توجه و رسیدگی بیشتر می کردند و نیازمند
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ریزي در برخورد با حوادث و سوانح، وجود پرونده سوابق پزشکی در ایمنی نیروي انسانی برنامه

از هر شخص، ثبت و بایگانی کلیه حوادث و سوانح نیازمند بازنگري در اقدامات در این زمینه  

ا از حباب محافظ رطوبت و ضربه، همندي المپعدم رعایت معیارهاي ایمنی در بهره باشند. می

مندي درب و فضاي اداري مجزا استاندارد، در نظر محل عبور معلولین، فضاي انباري استاندارد، بهره

سردکن از دالیل پایین بودن امتیاز ایمنی فضاي  ها از حفاظ و توري و سالم بودن شیر آبپنجره

-هاي؛ سیستم برق اضطراري، بهرهدر گزینهاداري و جنبی بود. ایمنی فضاها و امکانات بهداشتی 

هاي ها گزینهها از حفاظ و توري، در نظر محل عبور معلولین و براي دوشمندي درب و پنجره

هاي لخت و آویزان، مندي کلیدهاي برق و پریزها از حفاظ، نبود سیمتعداد و ابعاد استاندارد، بهره

هاي ها و لبهبه، لغزنده نبودن کف، نبود برجستگیها از حباب محافظ رطوبت و ضرمندي المپبهره

هاي قفل شو، تیز و کنج کف و دیوارها، وجود نداشتن درز و شکاف کف و دیوارها، استفاده از درب

ها، نبود ها، ضدزنگ بودن درب و پنجرهها و وسایل بکار رفته در دربها و قفلزا نبودن دربآسیب

ها، شیر آب گرم و سرد، داخل دید نداشتن درب و پنجرهها، به ترک و شکاف درب و پنجره

باشند. در ها نیازمند بازنگري در تجهیزات و رسیدگی در موارد ذکر شده میسردوش براي دوش

ها از حباب مندي المپنشانی، بهره ایمنی رختکن در تحقیق حاضر مواردي از جمله کپسول آتش

ها از حفاظ و مندي درب و پنجرهبور معلولین، بهرهمحافظ رطوبت و ضربه، در نظر گرفتن محل ع

 باشند.توري از جمله مواردي است که نیازمند توجه بیشتر می

هایی که امتیاز پایین را در معیارهاي مختلف به با توجه به نتایج حل مدل تاپسیس باشگاه

ر زمینه رعایت هاي خود ددست آورند براي اینکه به سطح مطلوب نزدیک شوند باید در برنامه

( بیان داشتند که 1385علیزاده و همکاران )نظر نمایند. هاي خود تجدیدمسائل ایمنی در باشگاه

. وري مؤثر استمالحظات ایمنی در ساخت فضاي ورزشی به میزان چشمگیري بر افزایش بهره

ري به نظر هایی که امتیاز پایینی کسب کردند، ضروبنابراین توجه به مسائل ایمنی در باشگاه

ریزي نسبت به رفع نقاط بندي با برنامهتوانند با استفاده از نتایج این رتبهها میباشگاه. رسد می

اند تالش نمایند و وضعیت معیارهایی که امتیاز ضعف در معیارهایی که امتیاز پایینی کسب کرده

 دارند یا ارتقاء دهند. اند را در همان سطح نگهمطلوبی به دست آورده

ها را در ها را مورد هجوم قرار دهند، فرصتهاي مثبت را ارائه کنند، ضعفاماکن باید ویژگی

هاي (. برخی از وظایف مدیران باشگاه1388، 1بینی کنند )فرداختیار گیرند، تهدیدها را پیش

اه، هاي اضطراري، نظارت صحیح در تمام فضاي باشگریزي براي روبرو شدن با موقعیتورزشی برنامه

-ها میسازي محیط، وسایل و تجهیزات، نگهداري و تعمیر آنهاي اولیه، ایمنآگاهی با اصول کمک

هاي ورزشی بایستی با افزایش دانش و (. مدیران باشگاه1388باشد )آفرینش خاکی و صانعی، 

                                                      
1. Fred 
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ه را هاي اخالقی از دیدگاه قانون هستند، زمینآگاهی خود در زمینه وظایفی که این وظایف فرمان

براي ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی براي کاربران خود و همچنین افزایش مشارکت افراد در 

اردها در لوازم و تجهیزات و سایر امکانات مورد استفاده در دبدنی را فراهم آورند. رعایت استانفعالیت

انسانی؛ ایمنی در  باشگاه ورزشی؛ دفع مناسب زباله؛ توجه به تدابیر نظافتی؛ توجه به مدیریت نیروي

هاي اولیه و بیمه ورزشی؛ توجه به برنامه سوزي، توجه به کمک هاي مقابله با آتشبرابر آتش و راه

 باشد.مدیریت حفظ و نگهداري از نکات قابل اهمیت در اداره یک باشگاه ورزشی می

شوند ضه میکنندگان آن عراماکن ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی که به مشتریان و استفاده

گیري هاي تصمیمبندي این محصول ورزشی با استفاده از روششوند. با رتبهمحسوب می

شود که با توجه به امتیاز به دست چندمعیاره، این امکان براي مشتریان این محصول فراهم می

آمده توسط این مدل بهترین تصمیم را در انتخاب محصول مورد نظر خود بگیرند و همچنین این 
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Abstract 

Objective: The present study was an attempt to rank the fitness clubs of Rasht 

in terms of safety employing MCDM.  

Methodology: The research was descriptive-comparative study; so, the data were 

collected using by a researcher-made checklist including 123 safety factors.The sample 

was consisted of all the fitness clubs in Rasht. The sample was equal with the 

population due to the low level of overall size. Thus, forty-four clubs were 

analyzed. This is a descriptive-comparative study; the data was collected 

contributing a researcher-made checklist including one hundred and twenty-

three safety factors using field research. To analyze the data, the researcher used 

Shannon Entropy as well as TOPSIS contributing EXCEL Software. 

Results: Considering the safety factor, the highest rank went to clubs of A5 (Ci= 
=0.86) while the lowest one with Ci= 0.06 went toA27. 
Conclusion: Ranking the sport places as a product through MCDM can provide 

the customers with the opportunity to have the best choice. On the other hand, 

the providers will have the chance to  remove the weak points either to improve 

or confirm the position of the product considering the given rank.  
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