Winter 2018. Vol 12. Num 4

Research Paper
Adjustment of Optimal Sports Site Selection Criteria for Elderly Using Analytical
Hierarchy Process and Geographic Information System
*Omid Jamshidi1, Morteza Doostipasha1, Seyed Mohamad Hosein Razavi1, Mahmood Gudarzi1
1. Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Jamshidi O, Doostipasha M, Razavi SMH, Gudarzi M. [Adjustment of Optimal Sports Site Selection Criteria for

Elderly Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2018;
12(4):506-517. https://doi.org/10.21859/SIJA.12.4.506
:

Received: 18 Jun. 2017
Accepted: 25 Sep. 2017

: https://doi.org/10.21859/SIJA.12.4.506

ABSTRACT
Objectives Aging and its associated problems are one of the challenges in the country. This necessitates
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the need for proper planning during this period. In this regard, the present study was conducted with the
aim of fitting the indicators for choosing optimal sports location for the elderly.
Methods & Materials The present study is a descriptive-analytic research that determined the weights of
research criteria using a structured interview with eight experts in Analytical Hierarchy Process. In addition, the pools of Karaj (27 cases) were selected as the study population and the elderly people referred
to these pools were selected as the research community. A total of 127 elderly were examined using
stratified sampling. After weighing the sub-criteria of each research criterion, AutoCAD, Excel, ArcGIS,
and Google Earth software were used to create a spatial database.
Results Of the total 127 elder participants, 66% were male, 48% were aged 60-65 years, and 54% spent
more than 6 hours a week on sports. According to experts’ opinions, three indicators of accessibility,
proximity to other land uses, and safety ranked higher in the field of influencing the selection of sports
places. Among the sub-criteria, subway lines and highways for access index; proximity to parks and green
spaces and proximity to cultural centers for proximity index; and proper position to health centers and
fire centers for safety index had relative importance compared to other sub-criteria.
Conclusion Proximity to other land uses and safety was recognized as important criteria influencing the
selection of sports places. By using the results of this research and by correctly locating the sports venues, it is possible to prevent the mistakes in choosing the location of sports facilities.

Extended Abstract

A

1. Objectives
ging is a critical period of life and considering the issues and needs of this
stage is a social necessity. It should be
noted that lack of attention to health
and neglecting the behaviors promot-

ing quality of life have resulted in health issues in the
elderly [1]. Aging is a natural phenomenon associated
with reduced physical, psychological, and psychological activities. The physiological changes are similar in
different people, although the speed of changes can be
different. Lack of attention to body and mind during
this period accelerates the aging process and ultimately
leads to premature death [2]. This highlights the importance of proper planning in the aging period. An
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ideal urban space is a space where citizenship justice is
respected, and it can be used by all citizens, including
vulnerable people [3]. In this regard, the present study
was conducted with the aim of fitting optimal sports
site selection criteria for the elderly.

2. Methods & Materials
The descriptive-analytic research method was employed in this applied research work, which was approved by the Research Ethics Committee of Mazandaran University. This field study was conducted in
three phases. In the first phase, six important criteria
for optimal sports site selection of older adults were
determined by studying library resources. The indices
extracted by a structured interview tool were used by
eight experts in the field of sports and sports facilities
for pair-wise comparison.
The Expert Choice Software was used to analyze the
data collected in this study. Since each type of sports
facility has its own characteristics, they cannot be all
together in the same place. In the second phase, 27
swimming pools of Karaj were selected, and the elderly
referred to these sites were identified as the statistical
population for this study. In this stage, a questionnaire
designed using the indices determined in the first phase
along with the four sub-criteria for each indicator was
used. After collecting the data using the Analytical Hierarchy Process, the sub-criteria of each index were
prioritized, and two sub-criteria with higher relative
weights were determined for each of the indicators.
Moreover, AutoCAD maps were prepared using AutoCAD 2015, Excel 2013, ArcGIS 9.3, Google Earth

7.1.8 or GPS device. In the third phase, we collected
information for each of the prioritized sub-criteria to
create a spatial research database. After exporting the
layers used in the GIS environment and creating the topology, the information table was also completed and
prepared for final analysis. Then, the location of each
pool was determined according to the indicators.

3. Results
In the descriptive part of the research, the elderly are
considered to be over 60 years old. According to the
sampling method, 135 questionnaires were distributed,
and finally, 127 completed questionnaires were collected. The majority of the sample size was male (66%).
About 48% of the samples were aged between 60 and
65 years, 31% were aged between 65 and 70 years, and
21% were aged over 70 years. Regarding the employment situation, 41% of the samples were employed, and
the remaining 59% were retired. Regarding the rate of
sports activities per week, 46% of the respondents spent
less than 6 hours a week while the remaining 54% spent
more than 6 hours a week on sports activities. According to the data obtained from the pair-wise comparison matrix, the most effective criteria are accessibility, closeness to other urban utilities, safety, density of
sports facilities, topographical features, and privacy.
The three factors of accessibility, closeness to other urban utilities, and safety had the highest relative weights
and were identified as important indicators. These factors, along with the sub-criteria for each criterion, were
provided to some older adults attending sports facili-

Location of Karaj
pools to the range of
research indicators

Location of pools
Completely appropriate
Appropriate
Average
inappropriate
Completely inappropriate

Source: Research group

Figure 1. The location of the pools in Karaj concerning the range of indicators
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ties. The results showed that among the sub-criteria, access to metro lines and highways, closeness to parks
and green spaces as well as cultural centers and appropriate location relative to medical and fire-fighting
centers had achieved higher relative weights. The maps
of each sub-criterion were obtained from the relevant
organizations, and the geographic locations of the pools
in Karaj were determined (Figure 1). The areas with distance 0 to 200 meters, 200 to 400 meters, and 400 to
600 meters of the desired feature range were identified.
Finally, the locations of different pools in Karaj were
shown based on the research indicators in a five-item
scale (completely appropriate, appropriate, medium, inappropriate, and completely inappropriate).

4. Conclusion
The findings of this study showed that the most important factors affecting the optimal sports site selection for the elderly are accessibility, closeness to other
urban utilities, safety, density of sports facilities, topographical features, and privacy. This finding is consistent with the studies by Zohrevandian et al. (2015)
[18] and Hosseini et al. (2013) [6]. Access to metro
lines and highways was found to be an important factor in accessing sports pools in Karaj. These studies
had limitations such as the unavailability of an integrated research sample, a survey of a group of sports
facilities (pools), and the difference in the types of customers. Certainly, sports activity in the elderly, in addition to maintaining mobility and reducing diseases,
brings about excitement and rejuvenation, resulting in
a healthy life.
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 -1گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

تاریخ دریافت 28 :خرداد 1396

تاریخ پذیرش 03 :مهر 1396

اهداف امروزه دوران سالمندی و مشکالت آن یکی از چالشهای موجود در کشور است .این مسئله ضرورت برنامهریزی صحیح برای این
دوره را یادآور میشود .دولتها در مجموعه سیاستهای رفاهی خود ،فرصت برابر را به عنوان حق مردم بیان میکنند و به نمایندگی
جامعه در پی تحقق این حق برای عموم مردم هستند .در این راستا ،تحقیق حاضر با هدف مناسبسازی شاخصهای انتخاب مکان بهینه
ورزشی سالمندان انجام شده است.
مواد و روشها پژوهش حاضر از نوع توصیفیتحلیلی است که با استفاده از ابزار مصاحبه ساختاریافته با هشت نفر از خبرگان به شیوه AHP
به وزندهی معیارهای تحقیق پرداخته است .در نتیجه این کار به سه شاخص مهمتر در انتخاب امکان ورزشی دست یافته است .در ادامه
استخرهای محدوده شهری کرج ( 27مورد) به عنوان مورد مطالعه و مشتریان سالمند آنها به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند که از
این میان  127نفر به شیوه نمونهگیری طبقهای بررسی شدند .پس از وزندهی به زیرمعیارهای مربوط به معیارهای تحقیق ،بهمنظور
تشکیل پایگاه داده فضایی از نرمافزارهای  Auto Cad، Excel، ArcGIS، Google Earthاستفاده شد.

یافته ها سه شاخص دسترسی ،مجاورت با کاربریهای دیگر شهری و ایمنی از دیدگاه خبرگان رتبه بهتری در زمینه تأثیرگذاری
بر انتخاب اماکن ورزشی کسب کردند .زیرمعیارهای دسترسی به خطوط مترو و بزرگراهها از معیار دسترسی ،مجاورت با پارکها
و فضاهای سبز و مجاورت با مراکز فرهنگی از شاخص مجاورت و موقعیت مناسب نسبت به مراکز درمانی و مراکز آتشنشانی از
شاخص ایمنی ،اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با زیرمعیارهای دیگر داشتهاند.

کلیدواژهها:

مناسبسازی ،اماکن
ورزشی ،سالمند

نتیجهگیری در این پژوهش  127نفر از سالمندان به عنوان گروه مهمی از مشتریان اماکن ورزشی بررسی شدند .از این تعداد  66درصد
مرد و  34درصد زن بودند .تقریباً نیمی از نمونه آماری ( 48درصد)  60تا  65سال داشتند و  54درصد از آنان بیشتر از شش ساعت
در هفته را صرف فعالیت ورزشی میکردند .مطابق نتایج ،شاخصهای دسترسی ،مجاورت با کاربریهای دیگر شهری و ایمنی مهم
شناختهشدهاند .با استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات و از طریق مکانیابی صحیح اماکن ورزشی میتوان از بروز اشتباه در انتخاب محل
احداث اماکن ورزشی جلوگیری کرد.

مقدمه
امروزه ورزش یکی از مهمترین ،جذابترین و مؤثرترین رفتارها
در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی دنیاست.
ورزش عالوه بر ایجاد نشاط ،تضمین سالمتی و شادابی ،تحرک
و پویایی نسل جوان ،موجب کاهش تنشها و از بین بردن فقر
حرکتی میشود .ورزش فعالیتی شاد است که موجب فرار از
واقعیتهای تلخ زندگی میشود [ .]1فواید سالمتی فعالیتهای
ورزشی بر هیچکس پوشیده نیست .بیتحرکی با خطر بیماریهای
قلبی ،انواع سرطانها ،چاقی و دیگر مشکالت سالمت رابطه دارد.
افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش

تعداد افراد سالمند در سراسر جهان شده است .در سالهای
اخیر پیرشدن جمعیت به یکی از مهمترین چالشهای بهداشت
عمومی تبدیل شده است [.]2
دوران سالمندی یک پدیده طبیعی است که در آن فعالیتهای
بدنی ،روحی و روانی فرد کاهش پیدا میکند .این تغییرات
فیزیولوژیک در افراد مختلف یکسان است ،اما سرعت انجام آن
میتواند متفاوت باشد .بیتوجهی و رسیدگینکردن به جسم و روان
در این دوران موجب تسریع در پیری زودرس و مرگ زودرس
میشود .از زمانهای گذشته به سالمندی و بهداشت جسمی،
روحی و روانی ایشان ،توجه شده است [ .]3بر اساس تعریف
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سازمان جهانی بهداشت هر فرد بیش از  60سال سالمند تلقی
میشود .در اغلب جوامع از جمله ایران مرز قراردادی  60سال سن،
یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته میشود ،آغاز سالمندی
را نشان میدهد .به همین دلیل افراد  60ساله و بیشتر ،سالمندان
کشور شناخته میشوند .اگرچهدر بعضی منابعدیگر 65 ،سالگی به
عنوان مرز مشخصکننده در نظر گرفته شده است [.]4
سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و
نیازهای این مرحله ضرورتی اجتماعی است .توجه به رفتارهای
ارتقادهنده سالمت و کیفیت زندگی موضوع مهمی است که از
آن غفلت شده است [ .]5افزایش چشمگیر جمعیت سالمندی در
سراسر دنیا پدیدهای جدید است .سازمان جهانی بهداشت تعداد
کل سالمندان دنیا را در سال  2006حدود  700میلیون نفر
برآورد کرده است .پیشبینی میشود که این جمعیت در 40سال
آینده دوبرابر شود [ .]6در ایران نیز جمعیت بیش از  60سال تا
سال 2020حدود 10میلیون نفر و تا سال 2050به بیش از 26
میلیون نفر خواهد رسید [ .]7طبق این آمار میتوان اظهار کرد که
ایران در شرایط فعلی در حال گذر از جمعیت جوان به جمعیت
میانسال است و بهزودی به جمع کشورهایی با ترکیب جمعیتی
پیر خواهد پیوست [ .]8با پیر شدن ملتها ،مشکالت سالمندان
بهطور روزافزون افزایش مییابد .افسردگی که شایعترین اختالل
روانی است ،به معضل عمده سالمتی سالمندان تبدیل شده است.
فضای شهری ایدهآل ،فضایی است که در آن عدالت شهروندی
رعایت شده باشد و تمامی شـهروندان ،حتـی اقـشار آسیبپذیر،
بتوانند از این فضا استفاده کنند .سالمندی دورانی است که
کاهش تواناییهای جسمی و از دست دادن برخی ارزشها و
امتیازهـا را به همراه دارد .در بسیاری مواقع نیز با ضعف جسمانی
و روانی همراه است .سالمندان بخشی از شهروندان آسیبپذیر
هـر شـهری بـه شمار میآیند ،درصورتیکه فضاهای شهری
برای سالمندان مناسبسازی شود ،اقشار دیگر جامعه نیز در
رفـاه بیشتری خواهند بود .به عالوه در حال حاضر درصد باالی
جمعیت جوان در شهرها بیانگر درصد باالی سالخوردگان در
آیندهای نزدیک اسـت .این موضوع لزوم توجه ویژه به نیازهای
سالمندان در فضاهای شهری را دو چندان میکند [.]9
بهمنظور بهرهمندی سالمندان از زندگی شاد و مسرتآور و نیز
اجرای برنامههای ورزشی موردنیاز خود ،به فضاها و سالنهای
مناسب ورزشی و تفریحی برای سالمندان نیاز است .درواقع
وجود امکانات و تجهیزات ورزشی و سرگرمی و تفریحی مناسب
برای استقرار این موضوع ضروری است .هیچکاری ،بهخصوص
برای سالمندان ،سودمندتر و درعینحال ضروریتر از تداوم
فعالیتهای جسمی نیست .در زمینه سالمتی پیامبر اسالم (ص)
فرموده است« :ال خیر فی الحیاة ّال مع الصحة» ،یعنی خیری
در زندگی وجود نخواهد داشت ،مگر با سالمتی [ .]10نتایج
مطالعه مختاری و همکاران در سال  2013نشان داد که برنامه
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12هفتهای ورزشهای هوازی بر کاهش میزان افسردگی و بهبود
تعادل زنان سالمند مقیم خانه سالمندان اصفهان تأثیر داشته
است .در این مطالعه توصیه شده است که برنامههای آموزشی
ورزشهای هوازی منظم (پیالتز )1به عنوان یک برنامه بیخطر،
غیرتهاجمی و مؤثر بر کاهش خطر سقوط سالمندان ،افزایش
استقالل آنان و در نتیجه کاهش هزینههای بهداشت و درمان به
کار گرفته شود [.]11
جــین جیکوبز  ،یکی از نظریهپردازان شهرسازی،در این زمینه
اصول توسعه محلههای سـنتی ) (TNDرا مطـرح میکند .اصـول
 TNDبـه بـرآوردن نیازهای روزانه در مسافت قابل پیادهروی،
فعالیتهای منسجم تجـاری و شـهری در بخـش مـسکونی
تمرکز میکند و وظایف بخش محلـی را تـشویق میکند .در
سـطح بلوکهای مـسکونی نیز به اسـتفاده از فـضاهای مشترک
و برقراری تماسهای چهـرهبـهچهـره بـرای افزایش تعامالت
اجتماعی تشویق میکند [ .]9مارکز 3و همکاران عقیده دارند
ورزش و فعالیت بدنی میتواند باعث افزایش عملکرد حرکتی در
میان سالمندان شود و میزان رضایت از زندگی و احساس خوب
از زندگی را در بین آنها افزایش دهد .بهطورکلی افزایش توانایی
حرکتی باعث افزایش نشاط و شادابی در سالمندان میشود
[ .]12کاپالن 4و پترسون 5عقیده دارند که داشتن زندگی فعال در
دوران سالخوردگی .سالمت و استقالل را برای آنها به ارمغان
میآورد .سالمندان ورزشکار در مقایسه با همساالن غیرورزشکار
6
خود سالمتی عمومی و نشاط بیشتری دارند [ ]13، 14مک اولی
بیان کرد که شرکت در فعالیت بدنی در کوتاهترین زمان نیز باعث
افزایش سالمتی جسمانی و روانی و افزایش کیفیت زندگی در
سالمندان میشود [.]15
2

ضرورت پرداختن بـه فـضاهای مناسـب بـرای سـالمندان در
کشور ما نیز اهمیت ویژهای دارد ،زیرا درصد زیاد جمعیت جوان
امـروز گویای افزایش نرخ رشد جمعیت سالمند در سالهای آتـی
خواهـد بـود .در واقع ،بـر اسـاس آخرین نتـایج سرشماری کشور
هماکنون یکمیلیون سالمند در تهران زندگی میکنند و این
گروه  3/7درصد جمعیت تهران را تشکیل میدهند .طبق برآورد
 50سال آینده  20درصـد افراد جامعـه را سـالمندان تـشکیل
خواهنـد داد .بـر این اساس طی  50سال آینـده بـیش از 26
میلیون سـالمند بیش از 60سال در کشور وجود خواهد داشت.
بنابراین توجـه ویژه بــه نیازهــای ســالمندان در فــضاهای
شــهری از جنبههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی (افزایش
بـازدهی و رونق فضاهای تجاری و اشتغال) ،فرهنگـی و غیره
1. Pilates
2. Jane Jacobs
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3. Marquez
4. kaplan
5. Patterson
6. Mcaule
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𝑎𝑎̅𝑖𝑖𝑖𝑖 =( ∏ a𝑖𝑖𝑖𝑖 (k) )N

اهمیت ویژهای دارد [.]9
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای مناسبسازی
فضای ورزشی برای سالمندان انجام نشده است و نیز با توجه به
نیاز سالمندان به فعالیت ورزشی و ضرورت فضای مناسب ورزشی
برای این گروه ،تحقیق حاضر درصدد مناسبسازی شاخصهای
انتخاب مکان ورزشی سالمندان در سطح شهر کرج برآمده است.
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K=1

̅̅̅̅N
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎
1
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛N
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(k) )N1
∑(= 𝑖𝑖𝑖𝑖̅𝑎𝑎
∏
̅̅̅̅𝑖𝑖=1a
𝑎𝑎̅𝑖𝑖𝑖𝑖 =( ∏ a𝑖𝑖𝑖𝑖 (k) )N
K=1
K=1

بعد از عادیکردن از مقادیر هر سطر میانگین موزون با ضریب
حاصل𝑎𝑎
̅̅̅̅
𝑖𝑖𝑖𝑖
میانگین موزون نشاندهنده
 1Nگرفته میشود .مقادیر 𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 −
̅̅̅̅
از𝜆𝜆 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟
𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∑
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎
= 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝐼𝐼.
̅̅̅̅ 𝑖𝑖=1
=
𝑛𝑛
بعد∑فرایند تحلیل سلسله مراتبی
اولویت هر متغیر است.در
مرحله𝑎𝑎
̅̅̅̅𝑛𝑛 −
1
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
𝐼𝐼.
𝐼𝐼
محاسبه م𝐶𝐶.یشود:
نرخ سازگاری با انجام مراحل زیر
= 𝐼𝐼
𝐼𝐼 𝑅𝑅.

روش مطالعه
روش تحقیق حاضر ،توصیفیتحلیلی و نوع آن کاربردی است
که پس از تأیید در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه مازندران ،به
شیوه میدانی و در سه فاز انجام شد .در فاز اول تحقیق ،اطالعات
با مطالعۀ کتب ،پایاننامهها ،مقاالت و نشریات و مدارک و اسناد
جمعآوری و شش معیار مهم برای انتخاب مکان بهینه ورزشی
سالمندان تعیین شد [ .]16-18شاخصهای استخراج شده با
استفاده از ابزار مصاحبه ساختاریافته برای انجام مقایسۀ زوجی
در اختیار هشت نفر از خبرگان و متخصصان حوزه ورزش و
اماکن ورزشی قرار گرفت .اطالعات جمعآوریشده در نرمافزار
 Excelوارد شد و بهمنظور وزندهی به هر معیار ،با استفاده از
مدل تحلیل سلسله مراتبی ) 7(AHPدر نرمافزار Expert choice
تجزیهوتحلیل شد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر پایه تصمیمگیری بر اساس
مقایسات زوجی استوار است .در این روش شاخصها بهصورت
دوبهدو مقایسه میشوند و به هر شاخص مقدار عددی مطابق جدول
شماره  1اختصاص مییابد .سپس باید نظریات را به نظر واحدی
تبدیل کرد تا بر اساس آن تصمیم بهینه حاصل شود .مناسبترین
روش برای این کار استفاده از میانگین هندسی است [.]19
1

N

𝑎𝑎̅𝑖𝑖𝑖𝑖 =( ∏ a𝑖𝑖𝑖𝑖 (k) )N
K=1

پس از آن برای تعیین اولویت از عمل عادیسازی استفاده
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎
̅̅̅̅
میشود:
= 𝑟𝑟
̅̅̅̅ ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −
𝑛𝑛 𝐼𝐼. 𝐼𝐼 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −
𝐼𝐼. 𝐼𝐼 = 𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛 − 1
𝐼𝐼 𝐼𝐼.
𝐼𝐼 𝐶𝐶. 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼.
𝐼𝐼 𝐶𝐶. 𝐼𝐼 = 𝑅𝑅.
𝐼𝐼 𝑅𝑅.

در فرمول فوق  R.Iبیانکننده مقدار شاخص تصادفی است و
 nبیانکننده تعداد شاخصهای رقیب با تعداد متغیرهای مدنظر
است .پس از محاسبه وزن هر معیار ،مطابق نتایج مقایسات
زوجی ،سه شاخص که در مقایسه با شاخصهای دیگر وزن
نسبی بیشتری داشتند ،به عنوان شاخصهای دارای بیشترین
تأثیر در انتخاب مکان بهینه ورزشی سالمندان تعیین شد .از
آنجا که هریک از انواع اماکن ورزشی ویژگیهای خاص خود را
دارند و هر یک را میتوان با کاربری جداگانهای از دیگری فرض
کرد ،نمیتوان همه آنها را جمعبندی کرد و بهطور واحد بر
همه آنها عملیات مکانگزینی انجام داد .بنابراین در فاز دوم
تحقیق استخرهای محدوده شهری کرج که تعداد آنها  27مورد
بود انتخاب و سالمندان مراجعهکننده به این اماکن به عنوان
جامعه آماری تحقیق مشخص شد .شهر کرج هماکنون یکی از
کالنشهرهای کشور به شمار میآید که پس از تهران بزرگترین
شهر مهاجرپذیر ایران است .این موضوع باعث تنوع قومیتی
این شهر شده است [ .]8جمعیت کرج طبق آمار رسمی برابر
 1967005نفر است که از این میان  92605نفر ( 4درصد) بیش
از  60سال هستند [ .]20تعداد نمونه تحقیق با استفاده فرمول
کوکران 8محاسبه شد .برای حصول اطمینان از اینکه هریک
از طبقههای موجود در جامعه در نمونه حضور دارند ،از روش
8. Cochran

7. Analytic Hierarchy Process

𝑛𝑛 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −
مراتبی𝐼𝐼 𝐼𝐼.
جدول  .1مقایسه زوجی در تحلیل سلسله =
𝑛𝑛 − 1
𝐼𝐼.
𝐼𝐼
درجه اهمیت در مقایسه زوجی
= 𝐼𝐼 𝐶𝐶.
𝐼𝐼 𝑅𝑅.

ارزش برابر

ارزش اندکی بیشتر

مقدار عددی

1
3

ارزش بیشتر

5

ارزش خیلی بیشتر

7

ارزش مطلق

9

ارزش بینابین

2،4،6،8
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نمونهگیری طبقهای استفاده شد ،به این صورت که پنج نفر از
سالمندان مراجعهکننده به هرکدام از استخرها بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .ابزار تحقیق در این مرحله پرسشنامه است که با
استفاده از شاخصهای استخراجشده در فاز اول تحقیق به همراه
چهار زیرمعیار برای هر شاخص طراحی شد.

یافتهها
در این پژوهش در بخش توصیفی تحقیق منظور از سالمندان
افراد بیشتر از  60سال است .با توجه به روش نمونهگیری تحقیق،
135پرسشنامه توزیع و در نهایت  127پرسشنامه تکمیلشده
برگشت دا ده شد .اطالعات ب ه دستآمده از پرسشنامهها در
جدول شماره  2آورده شده است.

پس از گردآوری اطالعات با استفاده از مدل تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPبه اولویتبندی زیرمعیارهای هرکدام از شاخصها
پرداخته شد و برای هرکدام از شاخصها دو زیرمعیار که وزن
نسبی بیشتری کسب کرده بودند ،مشخص شد.در فاز سوم تحقیق
بهمنظور تشکیل پایگاه داده فضایی پژوهش به جمعآوری اطالعات
مربوط به هرکدام از زیر معیارهای اولویتبندیشده در مرحله دوم
از سازمانهای مربوط ،تهیه نقشههای اتوکد زمینه و با استفاده
از نرمافزارهای Auto Cad 2015، Excel 2013، ArcGIS 9.3،
 Google Earth 7.1.8یا مراجعه برای ثبت موقعیت با استفاده
از دستگاه  GPSپرداخته شد .پس از انتقال الیههای استفادهشده
به محیط  GISو ایجاد توپولوژی ،جدول اطالعاتی آنها نیز تکمیل
و آماده تجزیهوتحلیل نهایی شدند .در نهایت موقعیت هرکدام از
استخرهای تحت مطالعه با توجه به شاخصها مشخص شد.

همانگونه که از جدول شماره  2مشاهده میشود ،بیشترین
تعداد نمونه آماری تحقیق مردان ( 66درصد) بودهاند ،همچنین
از نظر سن ،حدود  48درصد از نمونه آماری تحقیق بین  60تا
 65سال 31 ،درصد بین  65تا  70سال و  21درصد آنان بیش
از  70سال دارند .در بررسی وضعیت اشتغال مشخص شد که
حدود  41درصد نمونه تحقیق در حال حاضر شاغل و  59درصد
بازنشسته هستند .درباره میزان پرداختن به فعالیتهای ورزشی
در طول هفته 46 ،درصد پاسخدهندگان کمتر از شش ساعت در
هفته و  54درصد آنان بیشتر از شش ساعت در هفته را به انجام
فعالیتهای ورزشی اختصاص میدهند.
اطالعات مورد نیاز برای مناسبسازی شاخصهای انتخاب

جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه تحقیق
اطالعات
توصیفی

سن

جنسیت

وضعیت اشتغال

مرد

زن

 60تا 65
سال

 65تا 70
سال

باالی 70
سال

شاغل

تعداد

84

43

61

39

27

52

75

فراوانی %

66

34

48

31

21

41

59

فعالیت ورزشی در هفته

بازنشسته

کمتر از 6
ساعت

بیشتر از 6
ساعت

59

68

46

54

جدول  .3ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی تحقیق
A

B

C

D

E

F

ایمنی

تراکم

توپوگرافی

رعایت حریم

دسترسی

مجاورت

وزن نسبی
شاخص

A

ایمنی

-

2/13

4/91

4/97

1/62

1/63

0/195

B

تراکم

0/46

-

1/18

1/76

4/24

5/18

0/071

C

توپوگرافی

0/20

0/84

-

1/03

6/00

5/50

0/049

D

رعایت حریم

0/20

0/56

0/97

-

6/94

5/06

0/045

E

دسترسی

0/61

0/23

0/16

0/14

-

3/01

0/385

F

مجاورت

0/61

0/19

0/18

0/19

0/33

-

0/254

شاخصها
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جدول  .4ماتریس مقایسات زوجی شاخص دسترسی
A
زیر معیارهای
شاخص دسترسی

B

C

D

راههای اصلی

بزرگراهها

مترو

راههای فرعی

وزن نسبی
شاخص

A

راههای اصلی

-

5/18

6/69

3/42

0/09

B

بزرگراهها

0/19

-

2/79

7/29

0/30

C

مترو

0/14

0/35

-

7/95

0/56

D

راههای فرعی

0/29

0/13

0/12

-

0/04

اماکن ورزشی در دو بخش تهیه و تجزیهوتحلیل شد .در فاز اول
تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان حوزه ورزش و
اماکن ورزشی به تهیه فهرستی از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار
بر انتخاب اماکن ورزشی برای سالمندان پرداخته شد .برای حصول
این هدف شاخصهای تحت بررسی در مبانی نظری و تحقیقات
گذشته با استفاده از ابزار مصاحبه ساختاریافته در اختیار هشت
تن از خبرگان قرار گرفت .شاخصهای مهم این مرحله از تحقیق
عبارتند از :ایمنی ،تراکم اماکن ورزشی ،ویژگیهای توپوگرافیک،
رعایت حریم مناطق پرخطر مانند گسلها ،مناطق برق فشارقوی
و غیره ،دسترسی و مجاورت با کاربریهای دیگر شهری.
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ،معیارهای مدنظر
بهصورت دوب ه دو مقایسه شدند .نتایج حاصل از تحقیق در
جدول شماره  3نمایش داده شده است .مطابق اطالعات حاصل
از ماتریس مقایسات زوجی ،با توجه به نظر متخصصان تحقیق
معیارهای تأثیرگذار به ترتیب دسترسی ،مجاورت با کاربریهای
دیگر شهری ،ایمنی ،تراکم اماکن ورزشی ،ویژگیهای توپوگرافیک
و رعایت حریم هستند که این سه عامل که وزن نسبی بیشتری

دارند ،به عنوان شاخصهای مهمتر مشخص شدند.
در فاز دوم تحقیق سه عامل که از دیدگاه خبرگان رتبه
زمینه تأثیرگذاری بر انتخاب اماکن ورزشی دارند
بهتری در
ٔ
شامل دسترسی ،مجاورت با کاربریهای دیگر شهری و ایمنی،
به همراه زیرمعیارهای مربوط به هر معیار در اختیار تعدادی از
سالمندان مراجعهکننده به اماکن ورزشی قرار گرفت .در بخش
آمار استنباطی ،یافتههای حاصل از مقایسات زوجی میان
زیرمعیارهای هرکدام از شاخصهای اصلی تحقیق بررسی شد.
اطالعات حاصل از جدول شماره  4نشان میدهد که در میان
زیرمعیارهای ویژگی دسترسی ،دسترسی به خطوط مترو و
بزرگراهها در مقایسه با معیارهای دیگر اوزان نسبی بیشتری را
کسب کردهاند.
اطالعات حاصل از جدول شماره  5نشان میدهد که مطابق
نظر نمونه تحقیق ،در میان زیرمعیارهای شاخص مجاورت با
دیگر کاربریهای شهری ،مجاورت با پارکها و فضاهای سبز و
مجاورت با مراکز فرهنگی در مقایسه با شاخصهای مجاورت با
مراکز مذهبی و اداری رتبه بهتری را کسب کردهاند.

جدول  .5ماتریس مقایسات زوجی شاخص مجاورت
زیر معیارهای
شاخص مجاورت

A

B

C

D

پارکها و فضاهای
سبز

مراکز فرهنگی

مراکز مذهبی

مراکز اداری

وزن نسبی
شاخص

A

پارکها و فضاهای سبز

-

3/52

6/83

6/26

0/58

B

مراکز فرهنگی

0/28

-

5/96

4/89

0/28

C

مراکز مذهبی

0/14

0/16

-

1/26

0/06

D

مراکز اداری

0/15

0/20

0/79

-

0/06
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جدول  .6ماتریس مقایسات زوجی شاخص ایمنی
A
زیر معیارهای
شاخص ایمنی

B

D

C

وزن نسبی
شاخص

مراکز آتشنشانی

مراکز درمانی

مراکز پلیس

مراکز مدیریت
بحران

A

مراکز آتشنشانی

-

3/96

3/30

4/57

0/23

B

مراکز درمانی

0/25

-

6/60

6/76

0/61

C

مراکز پلیس

0/30

0/15

-

2/84

0/10

D

مراکز مدیریت بحران

0/21

0/14

0/35

-

0/05

اطالعات حاصل از جدول شماره  6نشان میدهد در میان
زیرمعیارهای شاخص ایمنی ،موقعیت مناسب نسبت به مراکز
درمانی و مراکز آتشنشانی در مقایسه با معیارهای دسترسی به
مراکز پلیس و مدیریت بحران اهمیت نسبی بیشتری داشتهاند.
شاخصهای مناسبسازیشده توسط سالمندان در فاز دوم
تحقیق به همراه زیرمعیارهای مربوط به هر شاخص در جدول
شماره  7آورده شده است.
در ادامه پژوهش نقشههای مربوط به هر زیر معیار از سازمانهای
مربوطه دریافت و موقعیت جغرافیایی استخرهای شهر کرج
مشخص شد (تصویر شماره  .)1پس از تهیه نقشههای مورد نیاز
پژوهش و تشکیل پایگاه داده فضایی با استفاده از نرمافزارهای
 Auto Cad، Excel، ArcGIS، Google Earthیا مراجعه
برای ثبت موقعیت با استفاده از دستگاه  GPSو مشخصشدن
محدوده هرکدام از عوارض مدنظر تحقیق ،نواحی با فاصله  0تا
 200متر 200 ،تا  400متر 400 ،تا  600متری محدوده ویژگی
مدنظر مشخص شد .در نهایت حاصل تابع همپوشانی نقشههای
تحقیق با توجه به وزن شاخصها ،در نرمافزار  ArcGISموقعیت

استخرهای مختلف شهر کرج را نسبت به شاخصهای تحقیق در
طیف پنج ارزشی (کام ً
ال مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و
کام ً
ال نامناسب) نمایان ساخت (جدول شماره .)8

بحث
سالمندان بخشی از شهروندان آسیبپذیر بهحساب میآیند که
باید فضاهای شهری را بهطور خـاص برای آنها مناسبسازی کرد.
آنان به تعامل بـا فـضای اجتماعی شهری و ارتبـاط بـا طبیعـت،
پیادهروی و ورزش و بهصورت ویژه شنا احتیاج دارند [ .]9نتایج
جمعیت شناختی تحقیق نشان داد که از میان مشتریان سالمند
مراجعهکننده به استخرهای شنای شهر کرج ،بیشتر از  60درصد
را مردان تشکیل میدهند .به نظر میرسد با توجه به سنتیبودن
جامعه تحقیق حاضر درصد مشارکت کمتر زنان طبیعی باشد.
در بین گروههای سنی سالمندان مشتری استخرهای ورزشی نیز
نزدیک به  50درصد آنها بین  60تا  65سال داشتهاند که این
نتیجه با توجه به ارتباط موضوع تحقیق با فعالیت بدنی قابل
توجیه است .در زمینه اشتغال نمونه آماری نیز با توجه به گروه

جدول  .7شاخصهای مناسبسازی شده به همراه زیر معیارها
شاخص اصلی

شاخص دسترسی

شاخص مجاورت با سایر کاربریهای شهری

شاخص ایمنی
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زیر معیارهای

دسترسی به خطوط مترو
دسترسی به بزرگراهها
مجاورت با پارکها و فضاهای سبز
مجاورت با مراکز فرهنگی
دسترسی به مراکز آتشنشانی
دسترسی به مراکز درمانی
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تصویر  .1موقعیت استخرهای شهر کرج نسبت به محدوده شاخصها

جدول  .8وضعیت استخرهای شهر کرج نسبت به شاخصهای تحقیق
ردیف

نام استخر

وضعیت دسترسی

ردیف

نام استخر

وضعیت دسترسی

1

مهتاب

ال مناسب
کام ً

15

دانش

متوسط

2

مشکات

نامناسب

16

اسپارس

نامناسب

3

ترمه

نامناسب

17

بهشت شرق

متوسط

4

امیر مرشد

ال نامناسب
کام ً

18

نور

نامناسب

5

ساویز

ال نامناسب
کام ً

19

نشاط

نامناسب

6

آمیتیس البرز

مناسب

20

همایون

نامناسب

7

آیدین

ال نامناسب
کام ً

21

خوارزمی

متوسط

8

آفتاب البرز

مناسب

22

پامچال

نامناسب

9

ارمغان تربیت

متوسط

23

یادآوران

نامناسب

10

انرژی البرز

نامناسب

24

شهدای فردیس

نامناسب

11

سوم خرداد

نامناسب

25

ایثار

متوسط

12

مفتح

متوسط

26

شریعتی

ال مناسب
کام ً

13

اسپالین

متوسط

27

آزادگان

نامناسب

14

حس ششم

نامناسب
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مدنظر ،حدود  60درصد افراد بازنشسته و بقیه شاغل هستند.
میزان فعالیت ورزشی بیش از  50درصد شرکتکنندگان در
تحقیق بیش از شش ساعت در هفته است .نتیجه بهدستآمده با
توجه به اینکه نمونه آماری ،مشتریان استخرهای ورزشی هستند
و این خود دلیلی بر تمایل این گروه به فعالیت ورزشی است،
طبیعی است.
در ادامه ،یافتههای این تحقیق نشـان داد که مطابق با نظر
خبرگان و متخصصان مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر انتخاب
مکان بهینه ورزشی سالمندان به ترتیب عبارتند از :شاخص
دسترسی ،مجاورت با دیگر کاربریهای شهری ،ایمنی ،تراکم
اماکن ورزشی ،ویژگیهای توپوگرافیک و رعایت حریم .این یافته
با مطالعات ضابطیان و همکاران ،حسینی و همکاران و هیگز
و همکاران همسو است [ .]9، 21، 22همچنین زهره وندیان
و همکاران فراهمبودن و دسترسی آسان به اماکن ورزشی و
همجواری با دیگر کاربریها را با حضور مداوم در فعالیتهای
جسمانی مرتبط دانستند و مهمترین مانع در پرداختن به ورزش
و کمتحرکی را در دسترسنبودن تسهیالت بیان کردند .بنابراین
با توجه به نتیجه بهدستآمده سه شاخص از دیدگاه خبرگان
رتبه بهتری در زمینه تأثیرگذاری بر انتخاب اماکن ورزشی دارند:
دسترسی ،مجاورت با کاربریهای دیگر شهری و ایمنی.
نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای شاخص دسترسی
مشخص کرد که از نظر مشتریان سالمند دسترسی به خطوط
مترو و دسترسی به بزرگراهها از جمله عوامل مهم دسترسی
به استخرهای ورزشی شهر کرج است .بهطورکلی دسترسی به
دو نوع تقسیم میشود ،دسترسی نسبی 9و دسترسی ترکیبی.10
دسترسی نسبی ارتباط یا درجه تعامل بین دو نقطه مشخص را
توصیف میکند ،درحالیکه دسترسی ترکیبی ارتباط یا تعامل
بین یک نقطه و دیگر نقاط را در فضای جغرافیایی توصیف
میکند [ .]16در این راستا نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای
شاخص مجاورت با دیگر کاربریهای شهری نشاندهنده اولویت
مجاورت با پارکها و فضاهای سبز و مجاورت با مراکز فرهنگی
نسبت به سایر کاربریهاست .نزدیکی یا مجاورت معیاری است در
خصوص فاصله بین عوارض که معموالً با واحد طول اندازهگیری
میشود .همچنین در میان زیرمعیارهای شاخص ایمنی ،موقعیت
مناسب نسبت به مراکز درمانی و مراکز آتشنشانی اهمیت نسبی
بیشتری در مقایسه با سایر معیارها برای سالمندان استفادهکننده
از استخرهای ورزشی شهر کرج داشته است .افزایش ایمنی
و امنیت محیط شهری در راستای تحقق شهر سالم و امن از
مهمترین رویکردهایی است که در سالهای اخیر برنامهریزان و
مسئوالن شهری به آن توجه کردهاند .ضمن اینکه موضوع ایمنی
برای گروه سالمندان اهمیت و ضرورت ویژهای دارد.

نتیجهگیری نهایی
از طریق مکانیابی مناسب اماکن ورزشی میتوان از بروز
اشتباه در انتخاب محل احداث اماکن ورزشی و صرف هزینههای
گزافی که غالباً به مدیران ورزشی و دستاندرکاران ساخت
تأسیسات ورزشی تحمیل میشود ،جلوگیری کرد .در این
پژوهش منابع مختلف و شاخصهای مؤثر در انتخاب مکان بهینه
ورزشی سالمندان به عنوان گروهی ویژه از مشتریان استخرهای
ورزشی شهر کرج بررسی و مطالعه شد .این بررسیها با وجود
محدودیتهایی همچون در دسترسنبودن یکپارچه نمونه آماری
تحقیق ،بررسی یک گروه از اماکن ورزشی (استخرها) و تفاوت در
نوع مشتریان این اماکن صورت پذیرفت.
بیتردید بخشی از نیروهای فعال در جامعه افراد سالمند
هستند کهدر عرصههای گوناگون توانستهاند شایستگیهای خود
را در خدمت به کشور به منصه ظهور برسانند .از طرفی فعالیت
ورزشی در سالمندان گذشته از اینکه موجب حفظ تحرک و
استقامت و کاهش بروز بیماریها میشود ،باعث نشاط ،ایجاد
نیروی جوانی و همچنین داشتن زندگی سالم میشود .بنابراین
یکسانسازی فرصتها فرایندی است که طی آن سیستمهای
عمومی جامعه از جمله محیط فیزیکی ،حملونقل ،خدمات
بهداشتی و اجتماعی ،امکانات رفاهی و فرهنگی و ورزشی برای
تمامی افراد قابلدستیابی و استفاده میشود .بهاینترتیب با حذف
موانع ،امکان مشارکت کامل سالمندان در تمامی زمینهها فراهم
میشود .در نتیجه دستیابی این افراد به کیفیتی از زندگی که
معادل و برابر با دیگران باشد ،مقدور میشود.
تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری نویسنده مسئول
در گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه مازندران است.

9. Relatively Accessibility
10. Integrated Accessibility
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