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 چکیده  :

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت مکانی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد خاصی است که در صورت رعایت 

رو، تحقیق حاضر شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. ازاین

شده های ورزشی در سطح شهر ارومیه جهت بازطراحی انجامبین مجموعهترین مکان از باهدف پیدا کردن مناسب

های است. در این راستا، پس از بررسی تجارب جهانی و بررسی ضوابط و مقررات و اسناد باالدستی، الزامات و بایسته

ش تحلیل ها مطابق با روهای اصلی و گزینهیابی شناسایی شد. سپس، پارامترهای مؤثر در دو سطح شاخصمکان

بندی شد. در ادامه، اطالعات دریافتی برگرفته از نظرات خبرگان، مدیران و متخصصان در سلسله مراتبی دسته

ها مشخص گردید. درنهایت مجموعه فرهنگی ورزشی خانه ها، تحلیل و وزن شاخصتعیین ضریب اهمیت شاخص

های پیشنهادی برای بازطراحی برگزیده شد و طرحعنوان بهترین مکان های کاندید شده بهجوان از میان سایر مکان

 بعدی طراحی و ارائه گردید.ها و سازه اصلی ورزشگاه به حالت سههای معماری و برشبا تمامی جزییات اعم از نقشه

 واژگان کلیدی:

 راتبییابی، فرایند تحلیل سلسله مبازطراحی سالن ورزشی، مقررات و استانداردهای ایمنی اماکن ورزشی، مکان
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 روش تحقیق-1

 )جسمانی و روانی( و تفریح، یسالمتنیاز آنان به نظر گرفتن بقیه اقشار کشور و در با توجه به افزایش نیروی انسانی جوان و با

ورزشی  یهامرغوب در رقابت یهاهمچنین لزوم کسب مدال و کندیورزشی این نیاز را رفع م یهاتیکه پرداختن به فعال

 برای این منظور مطالعه قوانین و شود،ملی می یبستگها که باعث افزایش غرور ملی و ایجاد همنی و المپیكو جها یاقاره

سایر  وسایل و تجهیزات و ورزشی ازنظر ابعاد، یهانیشرایط ایمنی استاندارد زم های ورزشی گوناگون ومقررات رشته

 یهاتیمهندسی برای منطبق ساختن فعال اهنگی خدمات فنی وهم و...و حرارت، چرخش هوا فاکتورهای فیزیکی مانند نور،

این پژوهش بر آن است تا با انجام  تفریحی در احداث اماکن ورزشی بسیار اهمیت دارد. -های ورزشی استاندارد با هاآن

جهت  ورزش کشور توجه به نیاز جامعه آخرین قوانین و مقررات و استانداردها در این موارد با یآورمطالعات علمی و جمع

 عنوانبهی نماید و به کمك مهندسی معماری که بنددسته مختلف اطالعات الزم را یهایژگیایجاد فضاهای ورزشی با ابعاد و و

قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن  کندیمی که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف ارشته

توجه ما به این  بیترتنیابهی صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. ادهیابه  کنندگاناستفادهشرایط 

زیر  یبندآنچه بیان شد بر مبنای دسته .شودیممعطوف  هاآنمراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری 

 :گرفته استشکل

و میدانی استفاده  پیمایشیبررسی اسنادی،  هایروشجه به ماهیت موضوع از در این بررسی و مطالعه، با تو ؛نوع روش بررسی

 گردیده است.

 داخل درمختلف ورزشی  هایرشتهورزشی مربوط به  اماکنجامعه و نمونه آماری پژوهش جامعه آماری این بررسی و مطالعه، 

 مصاحبه با متخصصان است. و خارج از کشور یا و

 آماری بودند هاینمونهورزشی،  هایرشته مقررات واستاندارد مطابق با قوانین  هایورزشگاهن نمونه پژوهش و روش گزینش آ

 هایسایتخارج از کشور از طریق مراجعه به  هاینمونهقرار گرفتند. برای بررسی  موردبررسیمعرفی شرکت تجهیز  که با

 گردید. آوریجمعتخصصی و اختصاصی اطالعات 

اماکن( با مراجعه به مراجع  مشاهده وثانویه  اطالعاتاطالعات موجود،  آوریجمعاطالعات ) آوریعجم هایتکنیكابزارها و 

و نشریات مربوط به قوانین و مقررات ورزشی با الویت  کتب و هاکنفدراسیونداخلی، سایت  هایفدراسیوننظیر  ربطذی

اینترنتی و مراجع  هایسایتاردهای مربوطه از طریق طراحی و ساخت و استاند هایروشمربوط به اماکن ورزشی و  هایبخش

، دست اندرکاران کارشناسان وو مراجعه به اماکن ورزشی استاندارد ضمن مذاکره با متخصصان  آوریجمعدر دسترس 

 گردید. بندیجمعمطالب  کسوتانپیش و هافدراسیون
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 : روش تحقیق 1-1شکل 

 کاری فرایندهای مجدد مهندسی-2

، گرگون سازید دد به معنی آغازی دوباره، از نو متولد شدن، از نو شروع کردن است. مهندسی مجدد یعنیمهندسی مج

 ساختار ، درهاپردازش و فرایندها در و نظام ارزشی، فرهنگ مدیران و کارکنان، در نگرش و طرز فکر ،ذهن دگرگونی در

ای  ریشه است. در مهندسی مجدد، طراحی هاناسازم در ارتباطات اطالعات و تکنولوژی استفاده از روشو در  سازماندهیو

گیرد و به رت میدر عملکرد آن شرکت صو خارق العاده هاییبرای دستیابی به جهش شرکت یك فرهنگ و تشکیالت فرایندها،

و یا خدمتی مناسب و نیز ارزش  لمحصو و نگرشی جدید به کار برای به وجود آوردن سنتی های قدیمی وکنار نهادن شیوه

انعطاف  مدنظر است. در مهندسی مجدد، هدف دستیابی به نیازهای امروزی همچون کیفیت برتر، خدمات، مشتری دادن به

دهند که مهندسی مجدد معموالً در نمود. تعاریف فوق نشان می ساده باید فرایندها را جهیو هزینه پایین است و درنت پذیری

توان نام مهندسی مجدد پذیرد و اقدام به آن تنها در یك بخش سازمان را نمیکل پیکره یك سازمان و یا شرکت صورت می

ی مجدد نمود اما شاید اعمال نمودن این بحث را نیز مهندس رمجموعهیتوان فرایندهای کاری مختلف یك زنامید، اگرچه می

است که در معرض تغییرات  یاگونهپیش رو، الزم باشد. عصر حاضر به هایچالش مدیریتی در تمام آن مجموعه با توجه به

ها نیز الزم است که این ناگذارد بنابراین، سازمسریع و مداوم قرار دارد و این تغییرات بر رفتار و نیازهای مشتریان نیز اثر می

 [6]های خود اعمال نمایندکرده و در فرایند فعالیت لیوتحلهیتغییرات را و اثر آن را بر مشتری تجز

نماییم. کند تعریف میعنوان قابلیت یك شرکت در عملکرد بهتر نسبت به صنعتی که در آن کار میبه ما مزیت رقابتی را

ها و به دستشان برسد. مزیت رقابتی ویژگی ترعیتر باشد و سرخواهند که بهتر و ارزانمشتریان کاال و خدماتی را می

 مزیت رقابتی .نماید )شیرمحمدی، یزدان(می اشییت رقابتهایی است که یك سازمان را قادر به حفظ و ارتقاء موقعقابلیت

سازد. مراکز تحقیق و رزش بهتر( میها و یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان )اویژگی

هاآنی بازطراحی سالنی در جهت هاورزشتعاریف نظری و مرور ادبیات   

 ه بهی سالن ورزشی با توجبازطراحیابی مکانی شده براهای تعریفو شاخص معیارها وضعیت وتحلیلیهتجز

موردمطالعهمنطقه  موقعیت جغرافیایی و اقلیمی  

خبرگان ازنظریری گبهرهمیدانی با  پیمایش انجام  

یابی انمکی هامؤلفه موجود وضع تعیین موردنیاز برای اطالعات تکمیل به نسبت پرسشگری و مصاحبه انجام

ی سالن ورزشیبازطراح  

 طراحی سالن ورزشی با الهام گرفتن از کانسپت بلور برف

گیریبندی و نتیجهجمع  
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یابند و سپس آن را برای ایجاد و یا بهبود و خدمات می فرایندها توسعه مراکزی هستند که دانش جدیدی را درباره کاالها،

در حال  دولت گیرند. امروزه در کشور بدنهخدمات جدید در جهت برآورده کردن نیازهای بازار بکار میکاالها، فرایندها و 

شوند. های خصوصی واگذار میکاسته و به همان اندازه به بخش های دولتیسازمان کوچك شدن است و نیز از تعداد

بیان کرد که هرگاه انجام اصالحاتی  گونهنیتوان اهستند. در کل می تحقیق و توسعه های خصوصی معموالً دارای مراکزسازمان

اعمال باشد، این اصالحات اساسی در قالب یك مسئله با عنوان مهندسی مجدد قابل ازیکلی و اساسی در یك مجموعه موردن

گیرد بنابراین، با ها و نیز چشم اندازهای یك فرایند کاری مدنظر قرار میمهندسی مجدد همه اهداف و دیدگاهاست؛ زیرا در 

گیرد و به همه قرار می یهای ذهنی همه افراد درگیر یك مجموعه از تمامی جوانب موردبررسمهندسی، مشکالت و اولویت

 [6] شودها پاسخ مناسب داده میآن

 سی مجددمهند تاریخچه -2-1

مایکل  .است (MIT) ماساچوست تکنولوژی زمینه مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریت در دهه نود دانشگاه انستیتویپیش

های زائد کارساز نیست، فعالیت اتوماسیون پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد؛ او با مقالهنخستین نظریه همر

معرفی  مدیریت ، مهندسی مجدد را به جهان دانش1۹۹1در سال  Harvard Business Reviewرا حذف کنید، در مجله 

نوشت و مهندسی مجدد را  1۹۹۱کرد. سپس کتاب مهندسی مجدد، منشور انقالب سازمانی را با کمك جیمز چمپی در سال 

 در خصوص بازسازی سازمان و مدیریت مطرح بود؛ بهبود 1۹۹1در قالب یك تئوری تشریح کرد. مباحث بسیاری پیش از سال 

پردازان مدیریت را به خود مشغول و... که مدیران و نظریه نوآوری ، مدیریت تغییر، مدیریت کیفیت فراگیر،سازمان مدیریت

عنوان یك تئوری کرده بود؛ اما آنچه که مهندسی مجدد را از سایر متدهای مدیریتی پیش از خود متمایز ساخت و آن را به

 ندیکند شیوه بدیع مهندسی مجدد بود که بر اساس بررسی و اصالح فرااحث مدیریتی مطرح میها و مبانقالبی در سازمان

 [6] شدمی یزیرطرح

 مجدد مهندسی به پرداختن علل-2-2

کشتی  عنوانبهاست. کارشناسان مهندسی مجدد را  شدهلیتبدهای مدیریتی بحث نیترداغامروزه مهندسی مجدد به یکی از 

چرا مهندسی مجدد؟ علل روی آوردن سازمان ها  یراستبه، اما دداننیمدر حال نابودی و غـرق شدن  یهاسازماننجات برای 

توان در کوتاه تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. با ایجاد بهبود در فرایندها میبه مهندسی مجدد می

ه سازمان برای بلندمدت خود اهدافی مدت سازمان را نجات داده و جایگاه نسبتا قابل قبولی برای سازمان ایجاد کرد اما چنانچ

دارد می بایست جایگاه خود را به کالس جهانی برساند و این امر جز از طریق مهندسی مجدد فرایندها حاصل نخواهد شد. در 

این گام به بررسی عوامل خارجی و داخلی یا پیشرانه های موثر در روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد و انتخاب آن به 

 ان راه نجات سازمان، می پردازیم:عنو

شود تا عوامل خارجی: با مشاهده سطح رقابت افزایشی در بازارهای جهانی نیاز به نوآوری در سازمان بیشتر ملموس می -الف

بنابراین، افزایش دانش و همچنین  ؛سازمان بتواند خدمات یا محصوالت با استانداردهای جهانی و قابل رقابت تولید کند

تواند به گی بین فرایندهای سازمان از بزرگترین چالشهای سازمان های امروزی به شمار می رود. مهندسی مجدد میهماهن

عنوان ابزاری جهت بهبود شگرف در عملکرد به کار رود. رشد فناوری اطالعات نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل انتخاب 

وری اطالعات امروزه به گونه ای است که تقریبا هر وظیفه ای در ها به حساب می آید. اهمیت فنامهندسی مجدد سازمان

تواند به عنوان عامل سازمان به نحوی با آن سروکار خواهد داشت. رشد روزافزون فناوری اطالعات به گونه ای است که می

مان ها را وادار تسهیل کننده جهت توسعه شکل جدید سازمان و معماری آن باشد. تغییرات سریع فناوری اطالعات، ساز

کند تا بروز باشند و ارتباطات را سریعتر و مطلوبتر به انجام رسانند. شرایط متغیر و غیرقابل پیش بینی در محیط بازار، می
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زندگی اجتماعی، امور فنی و سازمانی، تغییرات اقتصادی، مقررات و قواعد جدید از دیگر عوامل انتخاب مهندسی مجدد توسط 

 . به طور خالصه عوامل یا پیشرانه های خارجی انتخاب مهندسی مجدد عبارتند از:ها هستندسازمان

 افزایش سطح رقابت در بازارهای جهانی. -1

 تغییرات نیاز مشتریان. -۲

 افزایش سطح انتظارات مشتریان. -۱

 پیشرفتهای حاصل شده در فناوری اطالعات. -۴

 .محیط متغیر و نامطمئن امروزی -8

توانند از علتهای انتخاب مهندسی مجدد برای سازمان ها بشمار روند. تغییر در : عوامل داخلی نیز میعوامل داخلی -ب

ها در انتخاب مهندسی مجدد برای ادامه مسیر باشد. تواند به عنوان عاملی جهت تحریك سازماناستراتژیهای سازمان می

ات در فرایندها را ملموس تر سازد. یك مثال دیگر از عوامل تغییرات در ساختار سازمانی نیز ممکن است ضرورت ایجاد تغییر

تواند در مواردی چون سطوح عملکرد بهتر، زیر ذره بین تواند ضرورت ساده سازی امور به شمار رود. ساده سازی میداخلی می

ها، مهارتها و رفتارها نیز بردن موارد عدم کارایی و کاهش پیچیدگی کاربرد داشته باشد. تغییرات موردنظر در فرایندها، روش

توانند به عنوان عوامل داخلی در انتخاب مهندسی مجدد به شمار روند. به طور خالصه عوامل یا پیشرانه های داخلی می

 مهندسی مجدد عبارتند از:

 تغییر در استراتژیهای سازمان. -1

 تغییر ساختار سازمانی. -۲

 ضرورت ساده سازی. -۱

 ها، مهارتها و رفتارها.روشتغییر در فرایندها،  -۴

 مجدد مهندسی در اطالعات فناوری نقش-2-3

سازمانی که نتواند دیدگاه خود را در مورد تکنولوژی دگرگون کند توان دست زدن به مهندسی مجدد کسب وکار خود را نیز 

دانسته و یا نخست در پی شناخت مشکل هایی هم که تکنولوژی اطالعات را برابر با خود کارکردن نخواهد داشت، وضع سازمان

و سپس یافتن تکنولوژی الزم برای حل آن هستند نیز چنین است. بهره گیری از فناوری اطالعات به عنوان دستیار و آسان 

کننده کار یکی از نیازهای اساسی مهندسی مجدد است. تفکر عینی یعنی تعریف مساله و سپس یافتن یك و یا چند راه حل، 

شتر مدیران ارشد آسان است ولی بکارگیری فناوری اطالعات در روند مهندسی مجدد، نیازمند تفکر استنتاجی است؛ برای بی

بدین معنی که نخست یك عامل نیرومند و سازنده را پیدا کنیم و سپس به جستجوی مساله هایی بپردازیم که عامل یاد شده 

ها از ها این است که فناوری را با دید فرایند موجود خود می نگرند. آنمانها را دارد. اشتباه بزرگ بیشتر سازتوانایی حل آن

های یك تکنولوژی تازه برای پیشبرد، باال بردن و بهتر کردن آنچه اکنون انجام می  خود می پرسند: چگونه میتوانیم از توانایی

توانیم فناوری را به کار گیریم تا آنچه را دهیم استفاده کنیم؟ در حالیکه باید چنین پرسشی را طرح نمایند که چگونه می

فرایند می خواهد با دستیابی به آخرین یافته اکنون در توانمان نیست انجام دهیم؟ مهندسی مجدد، در پی نوآوریست؛ این 

های نو و بی های تکنولوژی به هدفهای کامال تازه ای برسد. یکی از دشوارترین بخشهای مهندسی مجدد، تشخیص توانمندی

سابقه تکنولوژی به جای بهره گیری از توانایی های شناخته شده آن است. خریداری تکنولوژی موجود کاری چندان برجسته 

نیست بلکه باید جنبه های نهفته و خالقیت های تازه را کشف و استفاده کرد. پایگاه های اطالعاتی نوین، امکان دسترسی به 

آگاهیهایی را که در گذشته ویژه مدیریت بود برای همه کارکنان فراهم کرده است؛ دسترسی به اطالعات همراه با ابزار تجزیه 
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ها بسیار آسان طراحی شده است تواناییهای گسترده ای برای تصمیم گیری به کارکنان می نوتحلیل و نمونه سازی که کار با آ

رساند. در مهندسی مجدد باید دانست که تکیه بر تکنولوژی به تنهایی کافی نبوده و الزم است تا از دانسته ها بسوی ناشناخته 

 [6] .ها شتافت

 مجدد مهندسی مزایای و هاویژگی-۱-۴

 غلیکپارچگی مشا

 کارمندمحوری

 جریان طبیعی فرایندها

 ارجاع منطقی امور

 کاهش بازرسی و کنترل

 کاهش موارد اختالف

 امکان ایجاد تمرکز و تمرکززدایی

 ارتقا و تقویت سرمایه های سازمانی

 سازی مهندسی مجددانواع تغییرات ناشی از پیاده-2-4

ولی و چشمگیر پدید خواهد آمد. در این گام به ذکر انواع ممکن ای، اصبا اجرای مهندسی مجدد در سازمان، تغییراتی ریشه

 :پردازیمبرای این تغییرات می

 های فرایندیهای اجرایی به گروهتغییرات واحدهای کاری از قسمت

 تغییرات مشاغل از وظایف ساده به کار چندبعدی

 اختیارنظارت به شخص صاحبهای شخص، از شخص تحتتغییرات مربوط به نقش

 تغییرات مربوط به آمادگی برای کار از آموزش به تحصیالت رسمی

 از فعالیت به نتیجه فعالیت دستمزد تغییرات معیارهای عملکرد و پرداخت

 تغییرات مالک ترفیع از عملکرد به توانایی

 به مربی سرپرست تغییرات در مدیران، از

 مراتبی به مسطحتغییرات ساختار سازمانی از سلسله

 فاوت طراحی مجدد و مهندسی مجددت-3-5

( گاهی اوقات به جای یکدیگر بکار می روند؛ اگرچه Reengineeringد )( و مهندسی مجدRedesignواژه های طراحی مجدد )

نتایج مورد نظر این دو ظاهرا یکسان به نظر می رسند اما این دو واژه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؛ فرایند طراحی مجدد روشی 

مهندسی مجدد فرایندهای جدیدی ایجاد  سیستماتیك است که درصدد تسهیل و ساده کردن فرایندهای فعلی سازمان است در حالیکه

نماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های کسب وکار می گردد. کارشناسان معتقدند که طراحی مجدد فرایند هنگامی می
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که هفتاد الی صد درصد  اتفاق افتاده است که تقریبا ده الی بیست درصد جریان کار تغییر یابد و مهندسی مجدد هنگامی اتفاق افتاده است

 [6]فرایندهای کار تغییر یافته باشند

 خالصه تفاوت میان طراحی مجدد و مهندسی مجدد در جدول زیر نشان داده شده است:

 تفاوت میان طراحی مجدد و مهندسی مجدد:  1جدول 

 طراحی مجدد فرایند مهندسی مجدد فرایند

 های تدریجیپیشرفت ایتغییر ناگهانی و ریشه

 ممکن است شامل اصالح کار گردد یابدصورت بنیادی مجددا ساختار میکار به

 کندقوانین را اصالح می شکندقوانین را می

 کندفرایند فعلی را تسهیل می شودفرایند جدید ایجاد می

 ممکن است به تکنولوژی وابسته باشد عمدتا به تکنولوژی وابسته است

 ا مزایای آن کم استنوع نوعا مزایای آن زیاد است

 درصد ریسك آن کم یا متوسط است درصد ریسك آن باالست

 ها در آن کم تا متوسط استکاهش هزینه ها در آن زیاد استکاهش هزینه

  

 مکان یابی بهینه-3

 نتایج خروجی تحلیل سلسله مراتبی

 از بی پسشوندگان پرسش نظرات و راتبی استم سلسله تحلیل تحقیق این در مورداستفاده روش شد، ذکر قبالً کهگونه همان

مراتبی  سلسله تحلیل فرایند در ازآنجاکه گردید. ارائه نتایج و شده لیوتحلهیتجزاکسپرت چویس  افزارنرم توسط سازی مقیاس

 نرخ باشد، 9.1 از کمتر هاآن ازهرکدام  نظرات ناسازگاری نرخ که شود محاسبات گروهی وارد زمانی افراد، نظرات است بهتر

 کمتر ممکن جای و تمامی گزینه ها تا اصلی معیارهای برای مقدار شد این سعی و بررسی خبرگان ازهرکدام  ناسازگاری نظرات

 شده آورده تحلیل گردید،ذکرشده  افزارنرم توسط که گزینه ها و معیارها نهایی وزن جداولی که در ادامه آمده است، در .باشد

 است.
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 (Expert Choiceافزار ر درختی تحلیل سلسله مراتبی )خروجی نرمساختا -2شکل 

 

افزار ها در نرمآن واردکردنباشد که پس از می خبرگان دیدگاه از کلی معیارهای نسبی اهمیت دهندهنشان 1شماره  جدول

نرخ ناسازگاری  نیچنهمو وزن نسبی و  افزار تخصصی تحلیل سلسله مراتبی( تمامی اعداد نرمال شدهاکسپرت چویس )نرم

 مقایسه این قبولقابل دقت دهندهنشان که بوده 9.9۹ این معیارها زوجی مقایسه ناسازگاری است. نرخ آمدهدستبهها نیز آن

 (۲.)شکل است زوجی

 

 خبرگان دیدگاه از کلی معیارهای نسبی اهمیت  -1جدول 

 

 
 

 وزن و نرخ ناسازگاری معیارهای اصلی -3شکل 

 

 

 معیارها
پدافند 

 یرعاملغ

 یهاشاخص

 یاتوسعه

شبکه 

 ارتباطی و

 راه

 هاییرساختز

 موجود

 یهاشاخص

 اقلیمی

 یهاشاخص

 محیطی

 یهاشاخص

اقتصادی و 

 اجتماعی

پیشگیری از 

انتقال 

 سروصدا

 ۴ ۱ 1 ۲/1 ۱ ۱/1 ۲/1 1 یرعاملپدافند غ

 8 ۱ ۱ 1 ۲ 8/1 1  یاتوسعه یهاشاخص

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1   شبکه ارتباطی و راه

 ۲/1 ۲ 1 8/1 1    موجود هاییرساختز

 8 ۱ ۲ 1     اقلیمی یهاشاخص

 ۲ ۱ 1      محیطی یهاشاخص

 1 1       اقتصادی و اجتماعی یهاشاخص

 1        پیشگیری از انتقال سروصدا
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 یبازطراحسالن ورزشی جهت  یابیمکان در اصلی وزن معیارهای -2جدول 

 معیار اصلی عیارهاتعیین وزن م یار اصلیمع

 یاتوسعه یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 راه و ارتباطی شبکه ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 موجود هاییرساختز ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 اقلیمی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 محیطی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 و اقتصادی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 اجتماعی

 سروصدا انتقال از پیشگیری ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یرعاملپدافند غ

 شبکه ارتباطی و راه ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

 موجود هاییرساختز ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

 اقلیمی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

 محیطی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

اقتصادی و  یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

 اجتماعی

 پیشگیری از انتقال سروصدا ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ یاتوسعه یهاشاخص

 موجود هاییرساختز ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ شبکه ارتباطی و راه

 اقلیمی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ تباطی و راهشبکه ار

 محیطی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ شبکه ارتباطی و راه

اقتصادی و  یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ شبکه ارتباطی و راه

 اجتماعی

 پیشگیری از انتقال سروصدا ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ شبکه ارتباطی و راه

 اقلیمی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ موجود هاییرساختز

 محیطی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ موجود هاییرساختز

اقتصادی و  یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ موجود هاییرساختز

 اجتماعی

 پیشگیری از انتقال سروصدا ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ موجود هایساختیرز

 محیطی یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ اقلیمی یهاشاخص

اقتصادی و  یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ اقلیمی یهاشاخص

 اجتماعی

 پیشگیری از انتقال سروصدا ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ اقلیمی یهاشاخص

اقتصادی و  یهاشاخص ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ محیطی یهاشاخص

 اجتماعی

 پیشگیری از انتقال سروصدا ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹ محیطی یهاشاخص

اقتصادی و  یهاشاخص

 اجتماعی
 یری از انتقال سروصداپیشگ ۹ 5 8 8 8 ۴ ۱ ۲ 1 ۲ ۱ ۴ 8 8 8 5 ۹

 

رسد که این امر نیز توسط خبرگان های مربوطه میدر ادامه روند وزن دهی به معیارهای اصلی، نوبت به وزن دهی گزینه

 ربط با روش مقایسات زوجی طبق جداول زیر صورت گرفته است.ذی
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یابی سالن ورزشی جهت های اصلی در مکانگزینهوزن و نرخ ناسازگاری مربوط به  دهندهنشان به ترتیب 11تا  ۴اشکال 

 باشد.می معیارهای اصلی نظر از یبازطراح

 Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >A

Khane Javan .044

Takhti .406

Kargaran .392

Janbazan .044

Basij .089

Bakeri .025

 Inconsistency = 0.07

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:17:35 PM

MohammadMohammad

 
پدافند غیر  نظر یابی سالن ورزشی جهت باز طراحی ازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -4شکل 

 عامل

 Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >B

Khane Javan .283

Takhti .447

Kargaran .046

Janbazan .079

Basij .090

Bakeri .056

 Inconsistency = 0.07

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:25:41 PM

MohammadMohammad

 
 هایشاخص نظر باز طراحی ازیابی سالن ورزشی جهت های اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -5شکل 

 ایتوسعه

 Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >C

Khane Javan .254

Takhti .231

Kargaran .213

Janbazan .116

Basij .096

Bakeri .090

 Inconsistency = 0.06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:22:53 PM

MohammadMohammad

 
شبکه  نظر یابی سالن ورزشی جهت باز طراحی ازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -6شکل 

 ارتباطی و راه
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Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >D

Khane Javan .582

Takhti .123

Kargaran .038

Janbazan .103

Basij .119

Bakeri .035

 Inconsistency = 0.05

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:26:14 PM

MohammadMohammad

 

 

زیرساخت  نظر یابی سالن ورزشی جهت باز طراحی ازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -7شکل 

 های موجود

 
Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >E

Khane Javan .588

Takhti .072

Kargaran .048

Janbazan .126

Basij .126

Bakeri .039

 Inconsistency = 0.07

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:26:56 PM

MohammadMohammad

 
شاخص های  نظر یابی سالن ورزشی جهت باز طراحی ازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -8شکل 

 اقلیمی

 Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >F

Khane Javan .422

Takhti .193

Kargaran .074

Janbazan .128

Basij .128

Bakeri .055

 Inconsistency = 0.10

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:27:31 PM

MohammadMohammad

 
شاخص های  نظر یابی سالن ورزشی جهت باز طراحی ازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -9شکل 

 محیطی
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Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >G

Khane Javan .385

Takhti .320

Kargaran .054

Janbazan .099

Basij .099

Bakeri .042

 Inconsistency = 0.09

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:28:03 PM

MohammadMohammad

 
های شاخص نظر طراحی ازیابی سالن ورزشی جهت بازمکان های اصلی درگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -11شکل 

 اقتصادی و اجتماعی

 

 Model Name: varzeshghah

Priorities with respect to: 

Goal: Best Location
      >H

Khane Javan .456

Takhti .184

Kargaran .050

Janbazan .142

Basij .113

Bakeri .054

 Inconsistency = 0.06

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 11/8/2004 4:28:37 PM

MohammadMohammad

 
پیشگیری از  نظر طراحی ازیابی سالن ورزشی جهت بازهای اصلی در مکانگزینه وزن و نرخ ناسازگاری -11شکل 

 صدا انتقال سرو

 

 ( آمده است.12ها به شرح زیر در شکل )نهایی گزینهافزار اکسپرت چویس وزن ها و اطالعات به نرمپس از واردکردن تمام داده
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Model Name: varzeshghah

Synthesis: Summary

Page 1 of 11/8/2004 3:41:06 PM

MohammadMohammad

 
 طراحیسالن ورزشی جهت بازیابی های مکانگزینه بندیرتبه و نهایی وزن -12شکل 

 

 هانرخ این افزار اکسپرت چویس محاسبه شد؛نرم از استفاده با گزینه های اصلی معیارها و ناسازگاری نرخ حاضر تحقیق در

 سلسله ساختار کل نرخ ناسازگاری هستند. 1/9از  کمتر همگی است شدهانیب زوجی هایمقایسه قسمت در که طورهمان

 در سازگاری باشد که بیانگرکمتر می 1/9است که از  95/9با  برابر و گردیده محاسبه افزارنرم همین از استفاده با نیز مراتبی

 .گرددیمتائید  هادهندهپاسخ اعتبار و است مقایسات

ایت از بین مکان های کاندید شده برای بازطراحی سالن ورزشی در شهرستان ارومیه، مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان درنه

 افزار اکسپرت چویس انتخاب شد.ها با استفاده از تکنیك تحلیل سلسله مراتبی و نرماز بین سایر مکان ۱1۱/9با امتیاز 

 گیرینتیجه

 

و عدم توجه به شعاع دسترسی و  هایشهرها به دالیلی چون تراکم باالی جمعیتی، عدم انتظام در استقرار کاربر عمومی در بسیاری از هاییکاربر

که با تقاضاهای  هایییبرای کاربر یژهوبزرگ و به یموضوع در شهرها ینا .جمعیتی، قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیست یهاآستانه

 .]1[نمود بیشتری برخوردار است از  روزافزون همراه هستند،

مهم عمومی برای سالمتی افراد جامعه  هایییکی از کاربر .روندیاز فضاهای اجتماعی مسکونی به شمار م یادر این میان فضاهای ورزشی که گونه

فراغت و تفریح اهالی شهرهای بزرگ و زمان و متراکم جمعیت پرشمار انسانی، تحرک، گذران اوقات هم همچون حضور ییواسطه عملکردهاهستند که به

شبانه و گردهمایی های غیر ورزشی  یهاجمعیتی، برگزاری مالقات یهاورزشی بین گروه یهاشهرها، ارتباط چهره به چهره، انجام مسابقات و رقابتکالن

 .]۲[با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی، نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردارند 

و مدیریت جامع در نظام شهری، اماکن و فضاهای ورزشی نیز همچون دیگر  یزیراخیر، به علت رشد سریع شهرنشینی و متقابالً عدم برنامه یهادر سال

 یفضاها بینییشپ مدع و بهینه یابیمکان معد ،نامتناسب و زوننامو یعزتو از ناشی بیشتر کهاند روبرو شده اییدهخدمات شهری با مسائل و مشکالت عد

و آنان را به پاسخ دادن )پاسخ اندیشمندانه(  ترینبرنامه ریزان شهری را سنگ یتبهبود این وضعیت، مسئول .در سطح شهرهاست هایکاربر ایبر مناسب

در جهت  تواندیکه م یشهر یزیرنامهگوناگون، متناسب با اصول و قواعد بر هاییصحیح و بهینه کار یابیمکان یراملزم نموده است؛ ز هایبه ناسازگار

 .]۱[( کارا و مؤثر باشد ...و  یکیحل بسیاری از مسائل و مشکالت کاربری زمین شهری )خدماتی، تراف

ستای در را یابیدارند، همواره در تکوین نظریات مکان هایدهگروه از افراد بر اساس رسالتی که در زمینه و تغییرات فضایی و مکانی حاکم بر پد ینا

 یتخصیص با توجه به رتبه و اندازه فیزیکی شهرها، دارا ینا .اندفاده از زمین شهری سهیم بودهدر است هاینهحداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هز

 .]۴[ رددگیم تریچیدهشهری پ یازو فضاهای موردن هایتر باشد وضعیت تخصیص کاربرهرچقدر شهر بزرگ کهیطوراهمیت به سزایی است، به
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( که در استفاده از زمین شهری باید موردتوجه قرار هاینهاقتصادی )حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هز هاییدگاهبنابراین، امروزه عالوه بر د

مند و تعریف ام( شهری، بدون داشتن نگرش نظهاییستم)س یهاتبع آن، پیچیدگی روزافزون نظامگیرند، به دلیل پیچیدگی نیازهای بشری و به

 .]8[مناسب به این نیازها مقدور نخواهد بود  ییگوبر اساس آن، پاسخ هایتفعال یابیمعیارهای دقیق، استفاده از زمین شهری و مکان

در  که اصول و قواعد مخصوص به خود است تابع کالبدی خاصی از سطح شهر،-یهی است استقرار چنین عناصر شهری، در موقعیت فضاییبد بنابراین،

باعث بروز مشکالتی  بساچهصورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید، در غیر این صورت 

 .]1[شد خواهد 

ی هامکانو راحتی به  دهند که دسترسی مناسبیمهای فیزیکی نشان یتفعالاست که مردم در صورتی تمایل به انجام  آن دهندهنشانمطالعات متعدد، 

 .باشندداشته  هاورزشگاههای ورزشی و ینزم، هاپارکمخصوص ورزش کردن نظیر، 

 بر این اساس در .ی سالن ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار استبازطراحمطالبی که ارائه شد حاکی از آن دارد که انتخاب مکانی مناسب برای ایجاد یا 

 هایپایگاه طریق از شدهاطالعات ارائه از گیریهمچنین بهره و شدهتطبیقی انجام مطالعات اساس بر و ظر کارشناسانن به توجه با ابتدا حاضر پژوهش

پدافند اصلی اعم از:  معیار هشت ،اندشده زمینه نگاشته این در که مقاالتی و کتب ترجمه تهیه و همراه به ها،آن توسط شدهارائه نیز گزارشات و اینترنتی

 اقتصادی و اجتماعی یهاشاخص ؛محیطی یهاشاخص؛ اقلیمی یهاشاخص ؛موجود یهارساختیز ؛شبکه ارتباطی و راه ی؛اتوسعه یهاشاخص ؛لرعامیغ

  .شد انتخابپیشگیری از انتقال سروصدا  و

 در استفاده برای معیارها، وزن تعیین ورمنظبه یبازطراحیابی سالن ورزشی جهت مکان موردنیاز در فاکتورهای و معیارها تعیین از گام بعدی پس در

را  مقایسات آن تا شدهخواسته خبره کارشناسان پانزده از ؛ وشد تعیین هاو زیر معیار معیارها بین مقایسات زوجی تعیین برای ایپرسشنامه بعد مراحل

شدند  زیآنالاکسپرت چویس تحلیل و  افزارنرماستفاده از  تبی و باتحلیل سلسله مرا روش از معیارها وزن تعیین برای هاماتریس این ادامه در .دهند انجام

 .ی شدبازطراحکه منجر به انتخاب مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه جهت 

شدند که در  ی طراحیالمللنیبی استانداردهابر اساس کانسپت بلور برف و اصول مهندسی و  شدهارائهی بعدسهو پرسپکتیوهای نماهای  هانقشهتمامی 

 .باشدیم رینظیب و باشکوهنوع خود بسیار 

 

 
 

 یرهدا کس به شکل بیضیتری دی م افزارنرمی و پرسپکتیو سالن ورزشی با استفاده از بعدسهطراحی -1شکل 
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 یرهدا ی سالن ورزشی به شکل بیضیبعدسهطرح نهایی -2 شکل

 

 مراجع

 

 یزیربرنامهسازمان پژوهش و  :تهران، وپرورشآموزش، چاپ سوم، وزارت آموزشی یهایباز(. 1۱5۹) منوچهرمقدم، مصطفی و ترکمان،  [.1]

 .آموزشی

 .دانشگاه تهران :تهران .کارشناسی ارشد معماری نامهانیپا .یك کتابخانه همگانی(. 1۱۹۲) مسعودمساح،  [.۲]

 .کوثر انتشارات :شهری، شیراز یهایطراححداقل سرانه کاربری اراضی در  ایاستاندارده (.1۱۹1فارس.) وبودجهبرنامهسازمان  یزیربرنامهمعاونت  [.۱]

 .، پیام کتابخانه، سال ششم، شماره اولعمومی در ایران یهاکتابخانهتصویری اجمالی از (. 1۱58، فهیمه.)یالحوائجبابمیرحسینی، زهره و  [.۴]
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