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شهر يبدنسازيهاباشگاهيبندهدف از پژوهش حاضر، رتبه
يریگمیتصميهاروشرشت از نظر بهداشت با استفاده از

و ياسهیمقاـیفی. پژوهش حاضر از نوع توصباشدیمارهیمعچند
محقق ساخته شامل ستیلاطالعات با استفاده از چکيآورجمع
ستیل-چکییانجام شد. روایدانیبهداشت به صورت ماریمع51

رانیدانشگاه و مددینظران (اساتاز صاحبیتوسط برخ
قرار گرفت. به علت محدود دیی) مورد تايازبدنسيهاباشگاه

بودن حجم جامعه، حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و 
باشگاه که بطور کامل در دسترس محقق 44اطالعات تیدر نها

يهاقرار گرفت. از روشلیو تحلهیتجزقرار گرفته بود مورد 
و ارهایعبه میدهشانون جهت وزنیآنتروپات،یدر عملقیتحق
EXCELافزار نرملهیها به وسباشگاهيبندجهت رتبهسیتاپس

، 4Aبهداشت دو باشگاه ارینشان داد در معهاافتهیاستفاده شد. 
36A 1با مقدار=iC27رتبه و دو باشگاه نیبهترA ،33A با

رتبه را به خود اختصاص دادند. اماکن نیترنییپاiC=05/0مقدار 
و انیکه به مشتریمحصول ورزشکیبه عنوان یورزش

. با شوندیمحسوب مشوندیکنندگان آن عرضه ماستفاده
يهابا استفاده از روشیمحصول ورزشنیايبندرتبه
محصول نیاانیمشتريامکان برانیااره،یچندمعيریگمیتصم

مدل نیبدست آمده توسط اازیکه با توجه به امتشودیفراهم م
نیانیر انتخاب محصول خود گرفته و همچنرا دمیتصمنیبهتر

که بتوانند شودیمحصول فراهم منیکنندگان اارائهيامکان برا
با رفع نقاط ضعف آورند،یها بدست مکه محصول آنيابا رتبه

.ندیمحصول خود اقدام نماتیموقعتیتثبایجهت بهبود 

هاي کلیديواژه
سیشانون؛ تاپسیآنتروپ؛يبهداشت؛ باشگاه بدنساز

The present study was an attempt to rank
the fitness clubs of Rasht in terms of hygiene
employing MCDM. This is a descriptive-
comparative study; the data were collected
contributing a researcher-made checklist
including fifty-one hygiene factors using field
research. The validity of the checklist was
approved by some experts (professors as well
as the managers of fitness clubs). The sample
is equal with the population due to the low
level of overall size. Thus, forty-four clubs
were analyzed. To analyze the data ،the
researcher used triangular methods: the
operational research of Shannon Entropy to
scale the factors along with TOPSIS to rank
the clubs by EXCEL; The results indicated that
in hygiene factor the highest rank goes to two
clubs of A4 & A36 (Ci= 1) while the lowest
with Ci= 0.05 goes to A27, A33. Therefore,
sport places are considered as a product that is
offered to the customers and users. Ranking
this sport product through MCDM can provide
the opportunity for the customers to decide the
best choice. Of the other implications is to
remove the weak points either to improve or
confirm the position of the product considering
the given rank.
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مقدمه
شواهد علمی حاکی از آن است که فعالیت جسمانی منظم و 
آمادگی جسمانی باال، باعث بهبود وضعیت سالمت و پیشگیري 

ها باشد. تواند جزئی از درمان بیماريها شده و میاز بیماري
، هاي مزمنرا در پیشگیري از بیماريمتخصصان تاثیر ورزش

هاي عفونی و میکروبیها در پیشگیري از بیمارينظیر واکسن
تواند نقش مهمی در دانند. همچنین فعالیت جسمانی میمی

هایی مثل ها داشته باشد. در بیماريکنترل و درمان بیماري
ها و زانوها دردها، این نقش بارزتردیابت، حمله قلبی و کمردرد

تحرکی براي است. امروزه افراد به اهمیت ورزش و عوارض بی
ام شود بدنی درست انجاند. اگر فعالیتجسم و روان بیشتر پی برده

اي هبراي تمامی اعضاي بدن مفید است، اما گاهی همین فعالیت
بهداشتی و به شیوه نادرست ایمن و غیرورزشی اگر در محیط غیر

متی مفید نیست بلکه ممکن است انجام شود نه تنها براي سال
کاشف و همکاران، (جدي را به ما وارد کنداً هاي نسبتآسیب
خود اظهار پژوهش) در 2005و همکاران (1پوپکین).4: 1391

کنند که بیشتر تحقیقات نشان داده است که محیط نقش می
مهمی در سالمتی افراد دارد و عوامل بهداشتی و زیست محیطی 

.گذاردافراد در فعالیت ورزشی تاثیر میبر میزان حضور
هایی که در اماکن ورزشی از گذشته همواره به عنوان محیط

تامین و سالمتی و بهداشت تن و روان انسان نقش موثري دارند، 
- اند. همه افرادي که به این گونه اماکن مراجعه میشناخته شده

ب و سکند با هدف بدست آوردن تندرستی و نشاط، گذراندن منا
مفید اوقات فراغت، تفریح و همچنین تعدادي از آنها نیز به منظور 

ف کاش(گذارندفعالیت در عرصه قهرمانی پاي به این اماکن می
) در مقاله 2000و همکاران (2سالیس).5: 1391و همکاران، 
کند که وضعیت اماکن و تسهیالت ورزشی یعنی خود بیان می

ها بر میزان حضوررزشگاهوضعیت بهداشتی و زیست محیطی و
.گذاردهاي بدنی تاثیر میافراد در فعالیت

ورزشی مناسب از جمله فقدان و کمبود امکانات و تسهیالت
تواند پیشرفت ورزشکاران را تحت تاثیر قرار عواملی است که می

هاي ورزشی جزو اماکن عمومی هستند که به دلیل دهد. مجموعه
ها و برقراري ارتباط با یکدیگر، د در آنحضور تعداد زیادي از افرا

از نظر بهداشتی داراي اهمیت بسیار زیادي هستند. این اهمیت 
هاي عفونی و مسري بیشتر استبه ویژه در زمینه بیماري

) نشان داد که 2004(3هیلسون.)158: 1388فراهانی، (جاللی
ی هاي بدنسالمت فیزیکی و میزان مشارکت افراد در فعالیت

). 2(بهداشتی محیط استناشی از بهبود محیط و وضعیت

1. Popkin
2. Sallis
3. hillsdon

) با توجه به مطالعه خود عنوان 2007(4داگالس و استاتهی
-لیتعاهاي مختلف بر میزان مشارکت افراد در فنمودند که محیط

گذارند به طوري که آگاهی و عالقه هاي ورزش تاثیر می
شی اي ورزهها سبب حضور بیشتر افراد در فعالیتبهداشتی آن

.شودمی
بمراتب بیشتر از علم پزشکی که 5امروزه ارزش بهداشت

باشد. چرا که براي بهداشت هاست، میهدف آن درمان بیماري
وان با صرف مخارج کم، بدون درد تها میبیمارياز یا پیشگیري 

و رنج، صرف زمان کوتاه، با کمترین وسایل و امکانات، با وجدانی 
همگانی و رایگان و با توجه به اصولی مسلم، آرام، با دستورات 

محرز و تحقیق شده سالمتی فرد تامین شود، ضمن اینکه از 
ها در امان هستیم. بنابراین رعایت عوارض ناشی از بعضی بیماري

بهداشت هم از نظر اقتصادي و هم از نظر تامین سالمتی فرد 
ت حائز اهمیت است. ورزش داراي اصول بهداشتی خاص خود اس

- لهیدا(کندها از بروز عواقب خطرناك جلوگیري میکه رعایت آن
) در پژوهش خود نشان داد که 1391خسروي ().24: 1383زاده، 

بین وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان 
مشارکت شهروندان ارتباط مستقیم و معناداري مشاهده شد و 

ي ورزشی و استفادههاي جهت ترغیب شهروندان به فعالیت
- توجه به مسائل بهداشتی و زیست،یشاز اماکن ورزمطلوب

محیطی از اهمیت زیادي برخودار بوده و تمرکز بیشتر مسئولین 
.طلبدریزان را میو برنامه

مدیریت اماکن و تاسیسات و تجهیزات ورزشی ملزم به تهیه 
قیق دبرنامه بهداشتی مدونی است که با استفاده از آن و کنترل

ها را از بین ببرد. همچنین در مسائل بهداشتی، خطر بروز بیماري
این برنامه بهداشتی باید تدابیر دیگري نیز اتخاذ شود که ضمن 

اي هکمک به ایجاد و حفظ سالمتی افراد نه تنها از بروز بیماري
-ادهاستفوها در کارکنانعفونی و مسري بلکه از بروز بیماري

: 1388فراهانی، جاللییز جلوگیري شود (کنندگان مجموعه ن
) در پژوهش خود بیان داشتند 1391عامري و همکاران ().158

که اگر مسئولین اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی 
ا هشهرستان ارومیه در رعایت بهداشت و نظافت مطلوب رختکن

ودن بهاي بهداشتی ساعی باشند و تمیز و بهداشتیو سرویس
تجهیزات ورزشی را به صورت مدون در سطح مطلوب اماکن و 

اداري توانند وفآن ارائه دهند، به تبع با درجه اطمینان باالتري می
مشتریان، استقبال و تمایل مجدد به بازگشت آنان را به اماکن 

ورزشی مورد نظر افزایش دهند.
رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی در طراحی و احداث 

4. Daglas & Stathi
5. Hygiene
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وسایل و تجهیزات ایمن و ایجاد محیط سالم ها، تهیه ساختمان
همچنین گزینش افراد شایسته براي احراز تصدي مشاغلی که با 
سالمت ورزشکاران، تماشاگران و سایرین مربوط است الزامی 
است. رعایت استانداردها و نظارت بر استفاده و نگهداري 

هاي اولیه امدادي در تاسیسات و تجهیزات و فراهم آوردن کمک
نگام بروز حادثه از اصول اساسی پیشگیري حوادث و کاهش ه

هاي احتمالی است. بسیاري از اماکن ورزشی به علت قدیمیزیان
ی، بهداشتهاي غیربودن و یا استیجاري بودن اغلب با ساختمان

آورند. نداشتن معیارهاي مشخص مشکالت فراوانی را بوجود می
. فزایداین مشکالت میبراي امکانات و تسهیالت بهداشتی بر ا

کنترل محیط، بهسازي فضاي ورزشی آن و ایجاد شرایط مناسب 
ترین عاملی است که سالمت براي بازي و ورزش در محیط مهم

کند. ایجاد محیط بهداشتی مناسب و وزشکاران را تضمین می
آموزش استفاده صحیح و نگهداري از فضاها، تسهیالت و 

اسی در حفظ و بهبود محیط تجهیزات در اختیار دو اصل اس
-بهداشتی هستند. تعیین معیارهاي ساخت و ساز و مدیریت بهره

تواند مشکالت موجود را مرتفع سازدبرداري و بهسازي می
) 1383(جابري و همکاران).115: 1391کاشف و همکاران، (

طحسدرمشهدشهرورزشیهايوضعیت بهداشتی و ایمنی سالن
) در 1389(مروي اصفهان و همکارانگزارش کردند. پایینی

ونیایمبهداشتی،کیفیتبهمحسوسیتحقیق خود برتري
بانوانخصوصی ویژهبدنسازي بخشهايسالنتجهیزاتی

) 1389(جوانمرديداد. اصفهان نسبت به بخش دولتی را نشان
وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن سرپوشیده ورزشینشان داد که 

سازمان آموزش و پرورش استان همدان وبدنیاداره کل تربیت
پایینیسطحدراستانداردهابامقایسهدرهااز نظر همه مولفه

با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج .قراردارند
ت تحورزشی اماکن وضعیت بهداشتی کشور اکثر محققین 

ا بگزارش دادند و عنوان کردند که در سطح پایینی بررسی را
انی روزبهتوجه به استانداردهاي موجود، وضعیت مناسبی ندارند.

) نیز نشان دادند که عوامل اجتماعی، سالمتی، 1393و همکاران (
امکانات و تسهیال به عنوان موانع مشارکت زنان سالمند استان 

باشد.هاي ورزشی تفریحی میالبرز در فعالیت
-ر میترا سنگینبنابراین آنچه وظیفه مدیران اماکن ورزشی

کند، اینست که بکوشند تا ایمنی، بهداشت و سالمت جسمی و 
کنندگان تامین و با خطرات و صدمات احتمالی روحی کلیه مراجعه

هاي تحقیقات یافته). 5: 1391کاشف و همکاران، (مواجه نگردند
وضعیت اماکن و تسهیالت ورزشی بر میزان اند که نشان داده

گذارد به طوري که هاي بدنی تاثیر میلیتحضور افراد در فعا
ها سبب حضور بیشتر افراد در آگاهی و عالقه بهداشتی آن

شود.هاي ورزشی میفعالیت

مدیریت موفق یک مجموعه ورزشی که از اماکن و تاسیسات 
- و تجهیزات مختلف تشکیل شده بیش از همه وقتی نمایان می

ه داشته به پیشگیرانشود که تمامی تدابیر ایمنی و بهداشتی جن
- گر مدیریت چنین مراکزي هر اندازه هم در احداث و بهره. اباشد

-ینیببرداري فضاهاي مربوطه موفق بوده باشد، اما تدابیر و پیش
هاي الزم جهت پیشگیري از حوادث را در نظر نگیرد، قطعا در 

هاي ورزشی دچار مشکالت و مسائل بسیاري از اجراي برنامه
-سمانی، رفتارهاي ضد اجتماعی و حتی درگیريجمله صدمات ج

).196: 1389مجدآرا، (هاي حقوقی و قانونی خواهد شد
-نیاز شدید جامعه امروزي و ضرورت توجه به مشکالت تغذیه

اي و اضافه وزن و مشکل چاقی بر اهمیت مساله افزوده است به 
هاي مناسبی از نظر بهداشت براي ورزش همین دالیل باید مکان

جامعه اعم از مقاطع مختلف سنی آقایان و بانوان وجود داشته 
).5: 1391کاشف و همکاران، (باشد

نديبرتبهبا توجه به مطالب ذکر شده هدف از تحقیق حاضر 
باشد که میاز نظر بهداشت هاي بدنسازي شهر رشت باشگاه

ازي هاي بدنسریزان و مدیران باشگاهتواند به برنامهنتایج آن می
هر رشت کمک کند تا بتوانند اطالعات بیشتري در مورد ش

هاي بدنسازي این شهر بدست آورده و باشگاهیوضعیت بهداشت
هاي ورزشی جدید به با تکیه بر این اطالعات در ساخت باشگاه

.نکات بهداشتی بیشتر توجه نمایند

تحقیقشناسیروش
هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندي باشگاه هاي بدنسازي 
شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش هاي تصمیم گیري 

ي اپژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ مقایسهچند معیاره می باشد.
آوري شده جنبه عینی داشته و از لحاظ هاي جمعدادهباشد. می

جامعه آماري این تحقیق شامل استفاده نتایج کاربردي است.
باشگاه) که حجم 64هاي بدنسازي شهر رشت (کلیه باشگاه

نمونه با حجم جامعه برابر در نظر گرفته شد، اما به دلیل عدم 
باشگاه، در 4باشگاه و در دست تعمیر بودن 16همکاري مدیران 
آوري و مورد تجزیه و تحلیل باشگاه جمع44نهایت اطالعات 

جمع آوري اطالعات با استفاده از چک لیست محقق قرار گرفت.
معیار بهداشت به صورت میدانی انجام شد. 51شاملساخته 

اساتید خبره ونظران (برخی از صاحبتوسط لیست روایی چک
ی هاي تربیت بدناعضاي هیئت علمی مدیریت ورزشی دانشکده

ک سواالت چ.) مورد تایید قرار گرفتو مدیران باشگاه بدنسازي
ا در هباشگاهبهداشتلیست شامل سواالت مربوط به سنجش 

نیروي بهداشتسوال، 9فضاي داخلی باشگاه با بهداشتقالب
سوال، 11فضاي اداري و جنبی با بهداشتسوال، 2انسانی با 
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بهداشتوسوال20فضاها و امکانات بهداشتی با بهداشت
با هماهنگی قبلی با مدیریت محقق سوال بود.9رختکن با 

و هباشگاه بدنسازي به صورت حضوري به محل باشگاه مراجع
تجزیه و تحلیلنسبت به کامل کردن چک لیست اقدام نمود.

گیري هاي تصمیمروشاطالعات با استفاده از روش هاي 
.انجام شدEXCELبه وسیله نرم افزار چندمعیاره 
اي هگیري فرآیند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینهتصمیم

وجود ت گیري به علموجود است. تقریبا در بیشتر مسائل تصمیم
گیرنده از نظر میزان اطمینان به نتایج معیارهاي متعدد، تصمیم

شود. حاصل از راهکارهاي مختلف اخذ تصمیم دچار مشکل می
ري گیري را از دیدگاه دیگتوان مسائل تصمیمبه این ترتیب می
بررسی کرد.MCDM(1(گیري چندمعیاره با عنوان تصمیم

واند تهایی است که میگیري چندمعیاره یکی از رویکردتصمیم
هاي مختلف فعالیت انسان، از در حل مسائل پیچیده در حوزه

علوم مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت استفاده 
).81: 1392شود (میرفخرالدینی و همکاران، 

ها و گیري چند معیاره از جمله مدلهاي تصمیمروش
ه طور گیري بتصمیمهاي تحقیق در عملیات است که درتکنیک

هاي روش. دهدهمزمان چندین معیار را مورد توجه قرار می
- چندگیريتصمیمهايمعیاره به دو دسته مدلگیري چندتصمیم

شاخصه چندگیريتصمیمهايو مدلMODM(2(هدفه
)MADM(3شوندتقسیم می) ،به طور . )145: 1387مهرگان

هاي چند طراحی و مدلهاي چند هدفه در مسائل کلی مدل
خرالدینی (میرفشوند شاخصه براي انتخاب گزینه برتر استفاده می

).81: 1392و همکاران، 
گیري چندشاخصه به تصمیمات خاصی (از هاي تصمیممدل

ن و یا انتخاب از بینوع ترجیحی) مانند ارزیابی، اولویت، گذاري
ام انجهاي موجود (که گاه باید بین چند شاخص متضادگزینه

وجود MADMگردد. انواع مختلفی از مسائل شود) اطالق می
دارند که در خصوصیات زیر مشترکند:

الف: گزینه ها: در این مسائل تعدادي مشخص گزینه باید 
مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آنها اولویت گذاري، انتخاب و 

تواند میهاي مورد نظر گیرد. تعداد گزینهبندي صورت مییا رتبه
محدود و یا خیلی زیاد باشد.

چندین MADMهاي چندگانه: هر مساله شاخصب:

. multi criteria decision methods
. multiple objective decision making
3. multiple attribute decision making

شاخص دارد که تصمیم گیرنده، باید در مساله آنها را کامال 
ها بستگی به ماهیت مساله دارد.مشخص کند. تعداد شاخص

ج: واحدهاي بی مقیاس: هر شاخص نسبت به شاخص 
متفاوت است. لذا جهت معنادار گیري دیگر داراي مقیاس اندازه

هاي علمی اقدام به بی شدن محاسبات و نتایج از طریق روش
ا هاي که اهمیت نسبی دادهشود به گونهها میمقیاس کردن داده

حفظ گردد.
مستلزم وجود MADMهاي ها: تمامی روشد: وزن شاخص

اطالعاتی هستند که براساس اهمیت نسبی هر شاخص بدست 
. این اطالعات معموال داراي مقیاس ترتیبی یا اصلی آمده باشند

توانند مستقیما توسط ها میهاي مربوط به شاخصهستند. وزن
هاي علمی موجود به معیارها تصمیم گیرنده و یا به وسیله روش

ها اهمیت نسبی هر شاخص را بیان تخصیص داده شود. این وزن
).121: 1381زاده، آذر و رجب(کنند می

ها با طالعات در مورد شاخص ارائه شده باشد و دادهاگر ا
وان تگیري شده باشند از روش تاپسیس میمقیاس اصلی اندازه

یکی از ). تاپسیس123: 1381زاده، آذر و رجب(استفاده کرد 
نوان د که به عباششاخصه میگیري چندهاي تصمیمبهترین مدل

ل براي حگیريهاي جبرانی کالسیک در تصمیمیکی از روش
آل مثبتحل ایدهبندي براساس شباهت با راهمسائل اولویت

براي استفاده از ارائه شد.1981در سال 4توسط هونگ و یون
گیري نیاز است که سطرهاي این این روش به ماتریس تصمیم

ی (میرفخرالدینهاي آن معیارها هستند ها و ستونماتریس گزینه
nگزینه به وسیله mروش، در این).81: 1392و همکاران، 

توان به گیرد و هر مساله را میشاخص، مورد ارزیابی قرار می
nنقطه در یک فضاي mعنوان یک سیستم هندسی شامل 

ه کاین تکنیک بر این مفهوم بنا شده استبعدي در نظر گرفت.
ثبت آل محل ایدهگزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه

ل منفی آحل ایدهمکن) و بیشترین فاصله را با راه(بهترین حالت م
).126: 1381زاده، (بدترین حالت ممکن) داشته باشد (آذر و رجب

شامل شش مرحله است TOPSISحل هر مساله به روش 
توضیح داده شده است.1که در شکل 

4. Hwang & Yoon
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مستلزم وجود اطالعاتی هستند MADMهاي تمامی روش
که بر اساس اهمیت نسبی هر شاخص به دست آمده باشند. 

-توانند مستقیما توسط تصمیمها میهاي مربوط به شاخصوزن
ها موجود به معیارهاي علمی گیرنده و یا به وسیله روش
ها اهمیت نسبی هر شاخص را تخصیص داده شود. این وزن

).122: 1381زاده، آذر و رجب(کنندبیان می
- هاي استخراج وزن اهمیت معیارها در تصمیمیکی از روش

شانون است. مزیت این گیري با معیارهاي چندگانه آنتروپی
ین است هاي استخراج وزن اهمیت اروش نسبت به سایر روش

که یک روش کامال عینی است و سوگیري نظرهاي خبرگان در 
ال اي باشد که احتمآن وجود ندارد، بنابراین اگر شرایط به گونه

خطا در قضاوت خبرگان وجود داشته باشد، استفاده از این روش 
ی، محمدي و موالی(تواند جایگزین خوب و قابل قبولی باشدمی

- فیزیکی، علوموم عمده در علومآنتروپی یک مفه. )133: 1389
دهندهاشد به طوري که نشانباطالعات می اجتماعی و تئوري

مقدار عدم اطمینان موجود از محتواي مورد انتظار اطالعاتی از 
یک پیام است. به لفظ دیگر، آنتروپی در تئوري اطالعات معیاري 
است براي مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع 
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گسسته به طوري که این عدم اطمینان در صورت پخش احتمال
بودن توزیع، بیشتر از موردي است که توزیع فراوانی تیزتر باشد

.)196: 1389(اصغرپور، 

روش آنتروپی شانون نیز شامل شش مرحله است که در 
توضیح داده شده است.2شکل 

هاي تحقیقیافته
-میمهاي تصبا تشکیل ماتریس: شانونحل مدل آنتروپی

فاده و با استبهداشتو زیرمعیارهاي بهداشتگیري براي معیار 

آنتروپی شانون ضرایب اهمیت هاي موجود در روشاز فرمول
به دست آمد.2و 1معیارهاي موجود مطابق جداول 

نبا استفاده از روش آنتروپی شانوبهداشتضرایب اهمیت معیارهاي .1جدول 
م
123456789عیارها

0
001684

031/0
001073

682/0
012073

386/0
002234

165/0
007944

034/0
006053

226/0
007010

949/0
006855305/

0
م
عیارها

101112131415161718

003938
308/0

040154
505/0

011663
436/0

011663
436/0

003416
184/0

001073
682/0

040854
316/0

036979
983/0

038228291/
0

م
عیارها

192021222324252627

038030
283/0

0
047028

053/0
050699

532/0
001023

836/0
050170

044/0
111821

136/0
109259

326/0
111215819/

0
م
عیارها

282930313233343536

111215
819/0

0
008932

58/0
006942

162/0
006620

985/0
004316

069/0
006855

305/0
002771

238/0
012602636/

0
م
عیارها

373839404142434445

003192
113/0

003324
034/0

0
009221

757/0
007469

175/0
004678

247/0
010603

955/0
008791

177/0
009771744/

0
م
عیارها

464748495051

009612
677/0

002801
291/0

012204
832/0

0
005923

255/0
0
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با استفاده از روش آنتروپی شانونبهداشتضرایب اهمیت زیرمعیارهاي.3جدول

معیار)11فضاي اداري (
2نیروي انسانی (

معیار)
123456معیارها

12 137893
403/0

10716706
3/0

10220900
6/0

06662771
8/0

10582623
9/0

042779954
/0

789101110معیارها
194548

538/0
04927706

2/0
05131354

9/0
0

14235746
9/0

معیار)20امکانات و فضاهاي بهداشتی (
1234567معیارها

004811993/0
04906248

6/0
014250884/0014250884/0

004174039
/0

00131187/
0

04991754
6/0

11121314151617معیارها

0
05746088

1/0
061946851/0001250967/00612999/0

13662783
4/0

13349770
5/0

8910182019معیارها

04518372/0
04670895

7/0
046467022/0135888231/00

13588823
1/0

معیار)9(باشگاهفضاي داخلی معیار)9رختکن (
123123معیارها

113284152/0070954449/0160829016/00037482227/0023897423/0

456456معیارها
133334807/0148206965/01457944/0268722774/004972681/0176813929/0

789789معیارها
042486869/0185109342/0013472938/0156045851/0152581607/0

شود که این براي هر دسته از معیارها یک میهاjWدهنده درستی محاسبات این است که مجموعتوجه شود که یکی از عوامل نشان
کند.مطلب در مورد محاسبات فوق صدق می

)TOPSISحل مدل تاپسیس (
بهداشترتبه بندي باشگاه ها براساس معیار .4جدول 

رتبه هاباشگاهرتبه هاباشگاه

1A15/01823A15/018

2A27/01424A15/018

3A97/0425A99/02

4A1126A29/012

5A93/0627A05/021

6A72/0928A19/016

7A27/01429A99/02

8A28/01330A29/012

9A14/01931A27/014
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10A26/01532A92/07

11A64/01033A05/021

12A60/01134A17/017

13A13/02035A95/05

14A29/01236A11

15A92/0737A84/08

16A15/01838A15/018

17A15/01839A98/03

18A28/01340A95/05

19A64/01041A95/05

20A28/01342A15/018

21A14/01943A29/012

22A15/01844A29/012

گیري براي معیارهاي هاي تصمیمدر این مرحله ماتریس
ايههاي تاپسیس و وزنموجود تشکیل و با استفاده از فرمول

ا هبندي باشگاهشانون، رتبهبدست آمده از حل مدل آنتروپی

مطابق بهداشتو زیرمعیارهاي بهداشتبراساس معیارهاي 
بدست آمد.5و 4جداول 

بهداشترتبه بندي باشگاه ها براساس زیرمعیارهاي .5جدول 
هداشتب

رختکن
بهداشت

فضاها و امکانات 
بهداشتی

بهداشت
فضاي اداري و 

جنبی

بهداشت
نیروي انسانی

بهداشت
فضاي داخلی 

باشگاه
رتبه

ها
رتبه ها رتبه 

ها
رتبه

ها
رتبه 

ها
باشگاه

3 70/0 19 14/0 3 94/0 2 5/0 8 74/0 1A
7 65/0 15 26/0 8 71/0 2 5/0 12 54/0 2A
2 86/0 1 1 15 56/0 1 1 1 1 3A
1 1 1 1 1 1 1 1 12 54/0 4A
8 60/0 5 94/0 15 56/0 3 0 6 80/0 5A
9 58/0 9 72/0 12 65/0 3 0 13 52/0 6A
8 60/0 14 27/0 15 56/0 2 5/0 5 88/0 7A
4 68/0 13 28/0 2 95/0 1 1 9 72/0 8A
7 65/0 20 13/0 10 69/0 1 1 12 54/0 9A
8 60/0 15 26/0 17 51/0 3 0 14 44/0 10A
9 58/0 10 64/0 24 33/0 3 0 9 72/0 11A

11 56/0 11 60/0 5 76/0 2 5/0 12 54/0 12A
8 60/0 21 12/0 15 56/0 2 5/0 9 72/0 13A
4 68/0 12 29/0 9 69/0 2 5/0 12 54/0 14A
8 60/0 6 93/0 17 51/0 2 5/0 12 54/0 15A
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8 60/0 19 14/0 15 56/0 2 5/0 15 29/0 16A
8 60/0 19 14/0 25 09/0 1 1 3 94/0 17A
8 60/0 13 28/0 17 51/0 2 5/0 7 76/0 18A

10 57/0 10 64/0 14 61/0 2 5/0 1 1 19A
1 1 13 28/0 2 95/0 2 5/0 12 54/0 20A
8 60/0 20 13/0 18 50/0 2 5/0 10 59/0 21A

13 52/0 20 13/0 12 65/0 2 5/0 8 74/0 22A
5 67/0 18 15/0 13 64/0 3 0 8 74/0 23A
5 67/0 18 15/0 1 1 2 5/0 2 95/0 24A
7 65/0 19 14/0 1 1 1 1 2 95/0 25A
6 66/0 1 1 1 1 1 1 8 74/0 26A
5 67/0 12 29/0 7 73/0 2 5/0 11 55/0 27A
8 60/0 22 02/0 23 39/0 1 1 2 95/0 28A
1 1 16 19/0 1 1 2 5/0 2 95/0 29A

13 52/0 12 29/0 6 75/0 1 1 4 90/0 30A
3 70/0 14 27/0 10 68/0 2 5/0 2 95/0 31A
1 1 7 92/0 4 81/0 1 1 12 54/0 32A
8 60/0 23 01/0 15 56/0 3 0 2 95/0 33A
2 86/0 17 16/0 6 75/0 2 5/0 1 1 34A
2 86/0 4 95/0 9 69/0 1 1 1 1 35A
1 1 1 1 1 1 1 1 8 74/0 36A
5 67/0 8 84/0 11 66/0 2 5/0 13 52/0 37A
8 60/0 18 15/0 20 47/0 2 5/0 8 74/0 38A
5 67/0 2 99/0 7 73/0 1 1 12 54/0 39A
8 60/0 3 97/0 21 44/0 1 1 12 54/0 40A

12 54/0 3 97/0 15 56/0 1 1 12 54/0 41A
8 60/0 19 14/0 19 48/0 2 5/0 11 55/0 42A
8 60/0 12 29/0 16 53/0 2 5/0 13 52/0 43A
8 60/0 12 29/0 22 42/0 3 0 16 00/0 44A

نشان داده شده است.6ها با استفاده از مدل تاپسیس در جدول بندي باشگاههاي از نتایج رتبخالصه
بهداشتو زیرمعیارهاي بهداشتخالصه اي از نتایج تاپسیس براساس معیار . 6جدول 

معیارها
تا فاصلهباشگاه هایی که کمترین

شرایط مطلوب موجود را دارند

باشگاه هایی که بیشترین 
فاصله تا شرایط مطلوب موجود 

را دارند
36A،4A127A،33A05/0بهداشت

فضاي داخلی بهداشت
35A،34A،19A،3A144A0باشگاه

نیروي انسانیبهداشت
،9A،8A،4A،3A

35A،32A،30A،28A،26A،25
144A،33A،23A،11A،10A،6

A،5A
0
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A،17A
41A،40A،39A،36A،

فضاي اداري و بهداشت
36A،29A،26A،25A،24A،4A117A09/0جنبی

فضاها و امکانات بهداشت
36A،29A،25A،4A،3A1A3301/0بهداشتی

36A،32A،29A،20A،3A127A52/0رختکنبهداشت

با 4A،36Aباشگاهبهداشت دودر معیار 6باتوجه به جدول 
با مقدار27A ،33Aباشگاه دو در رتبه اول و=1مقدار

در رتبه آخر قرار دارد و در زیر معیارهاي ایمنی نیز =06/0
فضاي داخلی باشگاه: بهداشتمعیار نتایج زیر بدست آمد:

بهترین رتبه =1با مقدار 3A ،19A ،34A ،35Aهايباشگاه
=0با مقدار 44Aو باشگاه اندرا به خود اختصاص داده

ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.پایین
، 3A ،4A ،8Aباشگاهپانزدهنیروي انسانی: بهداشتمعیار 

9A،17A ،25A ،26A ،28A ،30A ،32A ،35A ،36A ،39A ،40A ،41

Aاند و بهترین رتبه را به خود اختصاص داده=1مقدار با
با مقدار 5A،6A،10A،11A،23A ،3A،44Aباشگاه هفت

اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین=0
،4،24باشگاه شش فضاي اداري و جنبی: بهداشتمعیار

بهترین رتبه را به خود =1با مقدار 25،26،29،36
تريپایین=09/0با مقدار 27و باشگاهانداختصاص داده

تبه را به خود اختصاص داده است.
،3Aباشگاهپنج فضاها و امکانات بهداشتی: بهداشتمعیار 

4A ،25A،29A ،36Aبهترین رتبه را به خود =1با مقدار
ترین رتبه را پایین=01/0با مقدار 33Aو انداختصاص داده

اند.به خود اختصاص داده
، 3A ،20A،29A،32Aباشگاه پنجرختکن:بهداشتمعیار 

36A اند وبهترین رتبه را به خود اختصاص داده=1با مقدار
ترین رتبه را به خود پایین=52/0با مقدار 27Aباشگاه 

اختصاص داده است.

گیريبحث و نتیجه
گیري چندمعیاره این امکان را هاي تصمیماستفاده از روش

هاي موجود با توجه به آورد که بتوان از بین گزینهفراهم می
ه در کمعیارهاي متفاوت و متعدد، بهترین گزینه را انتخاب کرد

معیارهاي بهداشت و زیرمعیارهاي ها براساس این تحقیق باشگاه
بندي شدند. استفاده از روش تاپسیس این امکان بهداشت رتبه
سازد که هر باشگاهی بداند در چه جایگاهی نسبت را فراهم می

ها قرار دارد.به سایر باشگاه

معیارهاي کمی ترین مزایاي این روش این است که از مهم
ل تعداد قاب، خالت دارندو کیفی در ارزیابی به صورت همزمان د

این روش به سادگی و با ، شودتوجهی معیار در نظر گرفته می
ها به صورت عملکرد سیستم، گرددسرعت مناسب اعمال می
توان تغییر اطالعات ورودي را می، مطلوب و قابل قبول است

گویی سیستم را براساس این تغییرات بررسی داد و نحوه پاسخ
فاده براي نرماالیز کردن اطالعات، محاسبه روابط مورد است، کرد

ها به صورت اختیاري بوده فواصل و روش تعیین اوزان شاخص
-اولویت، و قابل تطبیق با نوع اطالعات موجود در مساله است
آل انجام بندي در این روش با منطق شباهت به جواب ایده

ز ابر این اساس که گزینه انتخابی کوتاهترین فاصله را،شودمی
،آل و دورترین فاصله را از بدترین جواب داشته باشدجواب ایده

روش تاپسیس فاصله از بهترین جواب و بدترین جواب را با در 
نظر گرفتن نزدیکی مبنی بر جواب بهینه، به طور همزمان در 

.)138: 1387زاده، (ملکگیردنظر می
به 27A ،33Aباشگاه ترین امتیاز را دو در معیار بهداشت پایین

خود اختصاص دادند. پایین بودن امتیاز بهداشت نیروي انسانی 
و بهداشت فضاها و امکانات بهداشتی بیشترین تاثیر را در پایین 

دارد. بهداشت فضاي 33Aبودن امتیاز معیار بهداشت باشگاه 
داخلی این باشگاه وضعیت بهتري را نسبت به سایر معیارها دارا 

نکات بهداشتی در فضاها و امکانات باشد. عدم رعایت می
بود. 27Aترین عامل در پایین بودن امتیاز باشگاه بهداشتی مهم

بهداشت فضاي اداري و جنبی این باشگاه وضعیت بهتري را 
باشد.نسبت به سایر معیارها در این باشگاه را دار می

به 4A،36Aدر معیار بهداشت باالترین امتیاز را دو باشگاه 
صاص دادند. رعایت نکات بهداشتی فقط در فضاي خود اخت

-داخلی باشگاه امتیاز کمتري نسبت به سایر معیارها در باشگاه
داشت و بهداشت نیروي انسانی، بهداشت فضاي 4A ،36Aهاي 

اداري و جنبی، بهداشت فضاها و امکانات بهداشتی، بهداشت 
رختکن در این دو باشگاه امتیاز یکسانی را کسب نمودند.

باشگاه، بهداشت نیروي 3در بهداشت فضاي داخلی باشگاه 
باشگاه، 7باشگاه، بهداشت فضاي اداري و جنبی 7انسانی 

باشگاه داراي امتیاز 28بهداشت فضاها و امکانات بهداشتی 
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ا هبود که این امر توجه بیشتر مدیران این باشگاه5/0کمتر از 
ها هن تمامی باشگاها می طلبد. در بهداشت رختکرا به این بخش

دهنده این است که بودند که نشان5/0داراي امتیاز بیشتر از 
اي دارند.ها به بهداشت فضاي رختکن توجه ویژهباشگاه

در بهداشت فضاي داخلی باشگاه دفعات تمیزي و نظافت و 
-درب دار بودن سطل زباله امتیاز کمتري نسبت به سایر گزینه

دهنده توجه و رسیدگی ر نشانهاي موجود کسب کرد. این ام
باشد.بیشتر در این امر می

در بهداشت نیروي انسانی وضعیت کارت سالمت نیروي 
انسانی داراي امتیاز پایینی بود که نیازمند بازنگري در اقدامات 

باشند.میدر این زمینه
در بهداشت فضاي اداري و جنبی دفعات نظافت و تمیزي، 

به تري را نسبتسطل زباله امتیاز پاییندار بودن دماساز و درب
سایر معیارها داشتند.

هاي؛ وجود بهداشت فضاها و امکانات بهداشتی در گزینه
ها، درب دار بودن سطل زباله سرویس مایع در جامایعی دوش

ها، ضد زنگ بودن سطل زباله سرویس بهداشتی و دوش
سها، قابل شستشو بودن سطل زباله سرویبهداشتی و دوش
ها، مجهز به کیسه زباله سطل زباله سرویس بهداشتی و دوش
ها، میزان تمیزي و نظافت سرویس بهداشتی بهداشتی و دوش

ها، شیب کف به سمت آبروها ها، سیستم تهویه دوشو دوش
-ها، دفعات نظافت و تمیزي سرویس بهداشتی و دوشدر دوش

ه د ذکر شدها، نیازمند بازنگري در تجهیزات و رسیدگی در موار
باشند.می

در بهداشت رختکن در تحقیق حاضر مواردي از جمله میزان 
تمیزي و نظافت و دفعات تمیزي و نظافت از جمله مواردي است 

باشند.که نیازمند توجه بیشتر می
-با توجه به نتایج بدست آمده از حل مدل تاپسیس باشگاه

راي آورند بهایی که امتیاز پایین را در معیارهاي مختلف بدست
د در هاي خواینکه به سطح مطلوب نزدیک شوند باید در برنامه

نظر هاي خود تجدیدزمینه رعایت مسائل ایمنی در باشگاه
ندي با بتوانند با استفاده از نتایج این رتبهها مینمایند. باشگاه

ریزي نسبت به رفع نقاط ضعف در معیارهایی که امتیاز برنامه

اند تالش نمایند و وضعیت معیارهایی که هپایینی کسب کرد
اند را در همان سطح نگه دارند یا امتیاز مطلوبی بدست آورده

ارتقاء دهند.
رد ها را موضعف، هاي مثبت را ارائه کنندویژگیاماکن باید 

-تهدیدها را پیش، ها را در اختیار گیرندفرصت، هجوم قرار دهند
انش شی بایستی با افزایش دهاي ورز. مدیران باشگاهبینی کنند

هاي و آگاهی خود در زمینه وظایفی که این وظایف فرمان
اخالقی از دیدگاه قانون هستند، زمینه را براي ایجاد محیطی 
ایمن و بهداشتی براي کاربران خود و همچنین افزایش مشارکت 

بدنی را فراهم آورند.افراد در فعالیت
خطر افتادن سالمتی و محیط ناسالم و غیرایمن باعث به 

شود. خطاي انسانی باعث باال رفتن ضریب خطاي انسانی می
د. آیهاي ایمنی خواهد شد و حادثه به وجود میشکست فعالیت

ري توانند گام موثهاي مختلف میترکیبی از کارشناسان رشته
در پیشبرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست یک 

ت شما با مقوله بهداشت فردي، روانی، مجموعه باشند. در بهداش
مواجه ...بهداشت آب و مواد غذایی مصرفی، بهداشت محیط و

هاي مختلف علمی باید سعی در رفع هستید. بنابراین گروه
مشکالت ایمنی و بهداشتی داشته باشند و این چرخه زمانی 

شود که تمام اعضاي یک جامعه خود را در این زمینه تکمیل می
انند و هر کس در هر جایگاهی به تکامل این مجموعه مسئول بد

کمک نماید.
اماکن ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی که به 

- شوند محسوب میکنندگان آن عرضه میمشتریان و استفاده
اي هبندي این محصول ورزشی با استفاده از روششوند. با رتبه

حصول مگیري چندمعیاره، این امکان براي مشتریان اینتصمیم
شود که با توجه به امتیاز بدست آمده توسط این مدل فراهم می

بهترین تصمیم را در انتخاب محصول مورد نظر خود بگیرند و 
کنندگان این محصول فراهم همچنین این امکان براي ارائه

ورند، آها بدست میاي که محصول آنشود که بتوانند با رتبهمی
حصول خود اقدام نمایند.جهت بهبود یا تثبیت موقعیت م
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