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 چکیده 

 یتجمع یشکه به علت افزا شوندیشهر محسوب م یک هاییکاربر یناز مهمتر یآموزش یامروزه، فضاها

است که  ایمسئله یخدماتمطلوب مراکز  یعوزت و یین. تعاندیافتهاستقرار  یبه طرز نامناسب ی،شهر

 یابیو ارز یزیربرنامهبوده و مستلزم  یزانرو مورد توجه برنامه یادز یتاهم یدارا یآموزش یدرمورد کاربر

اقشار شهر بتوانند به  یتا همه یرندمناسب قرار گ یالتیدر مکان و با تسه یدفضاها با ین. اباشدیم یحصح

 هاییکاربر یامتجانس  هاییمجاورت با کاربر یند. همچنکنن یداپ یها دسترسصورت متعادل به آن

 یادیز یتفضاها از اهم ینو... در ا اراییو ک یشمناسب مانند آسا یطیمح یطنامتجانس، توجه به شرا

و نظر  ایپژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ین. در اطلبدیرا م یبرخوردار است و دقت فراوان

بدست آمده است. سپس به کمک روش  یآموزش عال یکاربر یابیدر مکان موثر یارهایاسان، معکارشن

 یپرسشنامه یعتوز یقمورد نظر، از طر یارهایبه مع یازدهیو بر اساس امت (AHP) یسلسله مراتب یلتحل

از  حاصل یهاداده یلو منظر و تحل یمعمار ی،شهرساز یافراد متخصص در حوزه یتعداد میان هبست

پرداخته و با استفاده از طرح  یارهامع یدهو وزن یسماتر ترسیم به متلب، افزارنرم از فادهاست با ها،اسخپ

که  C ینزم ها،ینهبه گز دهی. با وزنیدگرد یشنهادمذکور پ یکاربر یبرا ینجامع شهر آمل، سه زم

و  ینشگاهت با مراکز دامجاور کمتر، یبمدنظر )شامل: ش یرمعیارهایو ز یارهابا مع یشتریب یسازگار

 ینهگز ترین( داشته، به عنوان مناسبیشهر یساتبه تاس یکیو نزد یبه مراکز صنعت یکینزد ی،فرهنگ

 انتخاب گشته است. یآموزش عال یکاربر ارجهت استقر

 

 یابی، فضای آموزشی، آموزش عالی، تحلیل سلسله مراتبیمکانواژگان کلیدی: 

 



 

  

 

 مقدمه 

 یدر ارتباط با هم، بخش یاعناصر به طور منفرد و  یناز ا یکو مرکب است که هر یطبس از عناصر یبیو ترک ایپو یستمیشهر س

دهند، مشخص می بروز خود از مختلف اشکال به هاکه انسان یازهایینوع ن ین. بنابرادهدیرا پاسخ م یجوامع بشر یازهایاز ن

ها آن یتو مطلوب یعناصر و توجه به سازگار ینا ینب یهماهنگ یبرا یزیرمه. برناباشدیشهر م یکبافت  یاهر عنصر و  یکننده

به  یها، ضروردر آن یادها( و ساخت و ساز زو بزرگ )خصوصاً مراکز استان یانهم یشهرها یمهاجرت گسترده به سو یلبه دل

 یاریبس یتاز اهم ی،در زندگخاص و نقش موثر آن  یتاهم یلدله ب یآموزش یتوجه به کاربر ینب ین. در ارسدینظر م

به  یداست که با یبشر یهاسکونتگاه یاساس یازهایاز ن یکیبه آموزش،  یاز(. ن1394 یمی،کر ی وکرم یخبرخوردار است )ش

 یناختصاص زم ی،شهر یاراض یکاربر ریزیبرنامه یژهبه و یشهر ریزیرو، در برنامه ینپاسخ داده شود. از ا یصورت جمع

اختصاص  یکشورها، سرانه یشتربرخوردار هستند و در ب یمناسب یگاهاز جا ی،آموزش هاییکاربر یو طراح یابیمکان ی،کاف

سبز و باز از مقام چهارم برخوردار  یفضا ی،شبکه ارتباط ی،مسکون هاییبعد از کاربر ها،یکاربر ینشده به ا یشنهادو پ یافته

است که  یلیتحص ییکارا یکننده یتتقوفاکتور  یکآموزش،  یمناسب برا ان(. انتخاب مک1382 ی،هستند )پور محمد

استقرار  یینهزم ی،به مناطق شهر یهرویمهاجرت ب یبه واسطه ینی،شهرنش یبضر یشبا افزا یراخ هایمتاسفانه در سال

-خدماتاز جمله  متعددی( که موجب بروز مشکالت 1380و همکاران،  یفراهم شده است )سپهر یآموزش ینامناسب فضاها

در امکانات آموزشی موجود منجر به باال رفتن هزینه ایاب و ذهاب، بروز  محدودیت همچنین. است شده جوان قشر به رسانی

 برای ریزی. در نتیجه لزوم برنامهشودمی تحصیل و درس به هاآن عالقگیبی و فرزندان تحصیلی افت ترترافیک و از همه مهم

کارائی  یرد،صورت پذ یبه درست یابیمکان یندنان که مطالعات اولیه و فرا. چیابدیم یتشی اهمواحدهای آموز هبهین یابیمکان

 (. 1383 یکائیلی،)م شودیو از اتالف وقت و هزینه و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری م یافتهواحد آموزشی ارتقا 

صورت  پیشرفته، کشورهای فبرخال ،کشور سطح در هادانشگاه فیزیکی فضای یابیمکان بادر رابطه  کمی تحقیقاتمتاسفانه 

 هایزمینه در متعددی هایدر بسیاری از کشورهای خارجی به خصوص امریکا، عالوه بر پژوهش حال،این با. است پذیرفته

 هایمجتمع از گونه این کیفیت میان یرابطه یزمینه در عالی، مطالعاتی های آموزشمجتمع طراحی استانداردهای و ضوابط

 به .است گرفته انجام آماری نیز مطالعات هایشاخه یا و محیطی شناسیروان نظیر اجتماعی علوم از هاییشاخه با آموزشی

 استانداردها ( آمریکا (UC Davisدیویس سی یو مجتمع برای 2013 تا 2008 سال در گرفته انجام مباحث تحقیقات این دنبال

 دهیسازمان فضا هر کیفی هایویژگی بررسی در یافتهظامن صورت به را گاهیابخو -مجتمع آموزشی یک طراحی ضوابط و

 این طراحی ( برایWestern Washington University)غربی  واشنگتن دانشگاه توسط 2009سال  نموده است. همچنین در

 تأثیر»ع موضو با ایبه مقاله 1390سال  در داخلی هایپژوهش نمونه از. چاپ رسید به و شد پیشنهاد خاصی اصول هامجتمع

سان،  (.1394کریمی،  )شیخ کرمی وتوان اشاره نمود نیز می« آن آموزشی کاربرد بر دانشگاهی پردیس منظر معماری کیفیت

ها را پیشنهاد کردند. آن AHPیابی ایستگاه راه آهن با استفاده از تکنیک پذیری اضافه کردن و مکانبانگ، یون و کیهان، امکان

از جمله  AHP، به منظور حل مشکالت ذاتی های گوناگونهای حساسیت برای ارزش وزنن تحلیلس فازی و همچنیمقیا از

 )زنگنه و همکاران،گیرند، استفاده کردند هایی که مورد سوال قرار میگی نتایج گروهها به یکدیگر و وابستوابستگی پرسشنامه

یزی شهری را مورد بررسی قرار داده است. وی در این پژوهش رمراتبی در برنامههردست، کاربرد فرآیند تحلیل سلسل(. زب1392

تر، امکان بررسی ده به سلسله مراتبی منطقی و سادهرا، امکان تحلیل و تبدیل مسائل مشکل و پیچی AHPهای روش مزیت

تواند کمک ت که میها بیان نموده اسنهبندی نهایی گزیسادگی محاسبات و امکان رتبه پذیری،ها، انعطافسازگاری در قضاوت

 (.1380ای باشد )زبردست، موثری در بررسی های مربوط به مسائل شهری و منطقه

 جمله از ریزیاز مراحل مهم در فرآیند برنامه یکی مختلف، هایگزینه بین از گزینه ترینارزیابی و انتخاب مناسب رو،از این

 و نگریو آینده یه(. در کشور ما عدم توجه به مطالعات پا1382 ی،است )پورمحمد یزشآمو یکاربر یمکان مناسب برا تعیین

افزایش با  کهیاست به طور هفضاهای آموزشی با مشکل مواجه ساخت یابیاتخاذ تصمیمات عجوالنه، مسئوالن را در امر مکان نیز

 یهای روز دانشجویان باشد )جاورنیاز پاسخگوی تواندها، فضای انتخاب شده نمیهای وابسته به آنتعداد دانشجویان و فعالیت



 

  

 

هدف  ی،خدمات شهر یینهبه یابیو مکان ریزیبرنامه یینهمطرح شده در زم های(. با توجه به ضرورت1389و همکاران، 

با استفاده از روش سلسله  یآموزش عال یبرا یشنهادیپ هایینوضع موجود زم یمقاله، مطالعه و بررس ینا یاصل

مورد مطالعه که  یدر منطقه یآموزش عال یفضا یشده برا یشنهادپ هایمکان یانمکان از م ینبهتر ی( و معرفAHP)یراتبم

و به دنبال  یاندانشجو یشآسا ینو تام ینزم یدخر یینهدر هز ییصرفه جو ی،عموم هایینهکاهش هز یی،کارا یشموجب افزا

 است. باشد،یم یعدالت اجتماع یشآن افزا

 قیق تح روش
 با هراز رود دوسوی در و مازندران جلگه در جمعیت نفر ۲۷۱٬۲۶۹ با آمل باشد. شهرهر آمل میحاضر، در ش قلمرو پژوهش

 ۷۰ فاصله در و شمالی عرض دقیقه ۲۵ و درجه ۲۶ و شرقی طول دقیقه ۲۱ و درجه ۵۲ در دریا سطح از متر ۷۶ ارتفاع

 ۱۸۰ و البرز کوه دامنه شمال کیلومتری ۶ و رانمازند دریای جنوب ریکیلومت ۱۸ استان، مرکز ساری غرب کیلومتری

 ۲۵۱۲۲ حدود ۱۳۳۵ در که آن تعداد زیرا است، توجه قابل آمل شهر جمعیت رشد. دارد قرار تهران شرقی شمال کیلومتری

 .(www.amol.ir) استشده برابر پنج حدود ۱۳۶۵ در بوده نفر
 برای الزم معیارهای به دستیابی جهت نیاز مورد اسنادی، اطالعات و ایکتابخانه مطالعات زا استفاده ابتدا باپژوهش حاضر،  در

متخصص  5سپس توزیع پرسشنامه میان  و آوری جمع عالی و ترسیم درخت سلسله مراتبی این معیارها، آموزش یابیمکان

 نفر 3نفر دکتری و  4معماری )متخصص  7 دهندگان ورصد پاسخد 58که  نفر کارشناسی ارشد( 2نفر دکتری و  3شهرسازی )

های کیفی ی پاسخاند، ارجحیت معیارها و زیرمعیارها بر اساس بازهدهندگان را شکل دادهدرصد پاسخ 42ی ارشد( که کارشناس

 عدگام ب در شده است. ( مشخصMatlabافزار )ها به کمک نرم( نسبت به یکدیگر سنجیده و وزن هر یک از آن1و کمی )جدول 

ها  نسبت به زیرمعیارها و ماتریس گزینه گرفته قرار بررسی و ارزیابی مورد مدنظر اهمیت معیارهای طبق ،یدپیشنها هایمکان

که بیشترین سازگاری را با معیارهای  زمینی ها،ها بدست آمده است. سپس با بدست آوردن وزن نهایی گزینهتشکیل و وزن آن

 گردید.  باینه انتخبهترین گز ، به عنواناست اشتهمورد نظر د

 
 ترجیحات کمی و کیفی برای مقایسه زوجی معیارها _1جدول

 

 تعریف

 

 میزان اهمیت

 1 اهمیت مساوی

 3 اهمیت اندکی بیشتر

 5 اهمیت بیشتر

 7 اهمیت خیلی بیشتر

 9 اهمیت مطلق

 2 نظری ندارم

 

، در جوامع متفاوت ...های فرهنگی، طبیعی و ت، به دلیل تفاوشهریهای یابی کاربرینتعیین یک معیار کلی و فراگیر برای مکا

کارایی، مطلوبیت، شهری )سازگاری، آسایش، های کاربری یابیمکان عمومی معیارهای بر کاری بسیار مشکل است. عالوه

 ،کدداد )مهدکو خواهند ارائه که اختصاصی تخدما و فعالیت با متناسب آموزشی، هاییابی کاربریدر مکان سالمتی و ایمنی(،

 رحمانپور،)توجه گردد  خاصی به معیارهای باید( دانشگاه و دانشکده دبیرستان، راهنمایی، یمدرسه دبستان، کودکستان،

 گردد،ی پایدار که از الزامات بنیادین این کاربری محسوب می. بر اساس بررسی منابع موجود و رعایت اصول توسعه(1389

 -عالی را به سه بخش کلی بعد محیطی ب مکان مناسب برای کاربری آموزشاخانت مورد نیاز برایتوان معیارهای می

توان برای هر یک از ای، میفیزیکی تقسیم نمود. با استناد به منابع کتابخانه -اجتماعی و بعد کالبدی -اکولوژیکی، بعد فرهنگی



 

  

 

، که متغیرهای پژوهش حاضرند شامل شیب اهرفی نمود. زیرمعیارعنوان زیر معیار معمعیارهای فوق الذکر، عوامل موثری تحت 

ی، مجاورت با مراکز فرهنگی و مجاورت با بازار و مراکز اکولوژیکی؛ مجاورت با سایر مراکز دانشگاه -گسل و فرم، در بعد محیطی

شهری  در های صنعتی و نزدیکی به تاسیسات اجتماعی؛ نزدیکی به شبکه دسترسی، نزدیکی به کاربری -شلوغ در بعد فرهنگی

بق بیشتری داشته های مورد نظر با معیارها و زیر معیارهای ذکر شده، تطاباشند. هر چقدر که زمینفیزیکی، می-بعد کالبدی

 شود.تر میبخشی حاصل رضایتباشند، نتیجه

 

 یافته ها
 از آمده دست به هایو داده اطالعات بین منطقی و علمی ارتباط بتوان که است پذیرامکان زمانی مناسب و بهینه یابیمکان

ترین از جامع مراتبی سلسله تحلیل رایند(. ف1394ساخت )نامداری،  های موثر بر موضوع برقراراولویت به با توجه کارشناسان،

 سلسله صورت را به ائلکردن مس فرموله امکان است که چندگانه با معیارهای گیریتصمیم برای شده طراحی هایسیستم

 زوجی مقایسه آن خصوصیت اصلی پردازد کهمی چند معیاره مسائل کیفی و بررسی کمی به این روش. کند می فراهم مراتبی

ای، . در تحقیق حاضر، در گام نخست، با توجه به اهداف مورد نظر و بر اساس منابع کتابخانه(1391دی و همکاران، است )محم

 ( ترسیم شده است.1رها انتخاب شده و درخت سلسله مراتبی )نمودارمعیارها و زیرمعیا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هادرخت سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارها و گزینه _1مودارن  

 

عیارها صورت گرفته است. بر این اساس یک ماتریس که دهی به م، وزنAHPی زوجی با استفاده از روش مقایسه ،در گام دوم

کیل شد. در ماتریس عناصر آن طبق میزان ارجحیت هر معیار نسبت به معیار دیگر به صورت دو به دو مقایسه گشتند، تش

 مکانیابی آموزش عالی

اکولوژیکی-محیطی اجتماعی -فرهنگی  فیزیکی -کالبدی   

 مجاورت با شیب گسل  فرم
مراکز 

 فرهنگی

مجاورت با 
سایر مراکز 

 دانشگاهی

مجاورت با 

ازار و مراکز ب

 شلوغ

ی نزدیک

به شبکه 

 دسترسی

نزدیکی 

مراکز  به

 صنعتی

به نزیکی 
تاسیسات 

 شهری

یگزینه  A ی گزینه B یگزینه C 

 



 

  

 

)جدول  رسیمزوجی معیار به هدف، ارجحیت بین معیارها سنجیده شده و سپس با نرماالیز کردن ماتریس، به وزن هر معیار می

2.) 

 

 وزن معیارها نسبت به هدف _2جدول 

 وزن معیارها ردیف

 404/0 اکولوژیکی 1

 317/0 اجتماعی -فرهنگی 2

 277/0 فیزیکی -کالبدی 3

 

شود و زیرمعیاری که ارجحیت سنجیده می وزن زیرمعیار ها نسبت به معیارهاهای زوجی، با تشکیل ماتریس، م سومدر گا

 (.3آید )جدول زیر معیارها دارد، بدست می بیشتری نسبت به دیگر

 

 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها _3جدول

 وزن زیر معیارها معیارها 

 

-زیرمعیار محیطی

 اکولوژیکی

 165/0 فرم

 645/0 گسل

 189/0 شیب

 

-زیرمعیار فرهنگی
 اجتماعی

 524/0 مجاورت با مراکز فرهنگی

 371/0 مجاورت با سایر مراکز دانشگاهی

 104/0 مجاورت با بازار و مراکز شلوغ

 
 فیزیکی-زیرمعیار کالبدی

 621/0 نردیکی به شبکه دسترسی

 121/0 نزدیکی به مراکز صنعتی

 256/0 اسیسات شهرینزدیکی به ت

 

معیار یراکولوژیکی، ز-در معیار محیطی« گسل»ها، زیر معیار های حاصل از پرسشنامهبر اساس جدول باال و تحلیل پاسخ

فیزیکی، -در معیار کالبدی« نزدیکی به شبکه دسترسی»اجتماعی و زیر معیار -در معیار فرهنگی« مجاورت با مراکز فرهنگی»

 طلبند.یابی مراکز آموزش عالی توجه بیشتری را میبت به دیگر معیارها برخوردار هستند و در مکاناز ارجحیت باالتری نس

 یشنهادیپی کاربر یدارا نیدو زماند که ر شهر آمل، برای کاربری موردنظر، انتخاب گشتهد (1، سه زمین )شکلدر گام چهارم

ها نسبت به بر این اساس، ماتریس گزینه .باشدیم (،C نیزم)خدمات محله  یکاربر یدارا نیزم کیو  (Bو  A) یآموزش عال

 (.4ر بدست آمده است )جدول یاها نسبت به هر زیرمعهر یک از زیرمعیارها تشکیل شده است و وزن زمین

 



 

  

 

 

 منبع: طرح)تجدید نظر( جامع شهر آمل _پیشنهادی در شهر آمل هایزمین  _1شکل

 

  ت به زیرمعیارهاوزن گزینه ها )زمین ها( نسب  _4جدول

 

 

 

 ردیف

 

 

 

 ها گزینه

 فیزیکی-زیرمعیارهای کالبدی اجتماعی-زیرمعیارهای فرهنگی زیرمعیارهای آکولوژیکی

 

 

 مفر

 

 

 گسل 

 

 

 شیب

مجاورت با 

مراکز 

 فرهنگی

مجاورت با 

سایر مراکز 

 دانشگاهی

مجاورت با 

بازار و مراکز 

 شلوغ

نزدیکی به 

شبکه 

 دسترسی

نزدیکی به 

مراکز 

 عتیصن

نزدیکی به 

تاسیسات 

 شهری

1 A 282/0 2/0 260/0 154/0 154/0 2/0 333/0 405/0 723/0 

2 B 643/0 6/0 106/0 068/0 068/0 6/0 333/0 114/0 083/0 
3 C 073/0 2/0 633/0 776/0 776/0 2/0 333/0 479/0 193/0 

 

 :ه شده است، با استفاده از فرمول زیر، وزن نهایی گزینه ها محاسبدر گام پنجم

 وزن نهایی گزینه ار عینسبت به هر زیرم وزن گزینه وزن هر زیرمعیار نسبت به معیار   وزن معیار نسبت به هدف 

 نشان داده شده است. 5نتایج حاصل از محاسبات در جدول 

 

 وزن نهایی گزینه ها _5جدول 

 وزن نهایی گزینه ردیف

1 A 0.263 
2 B 0.322 
3 C 0.410 

 

-نظر دارد. از این رو میرد باشد، سازگاری بیشتری را با زیرمعیارهای موکه دارای بیشترین وزن می Cطبق این جدول، زمین 

 تر دانست. را برای کاربری آموزش عالی مناسب( 3و  2)شکل   Cتوان بین سه زمین پیشنهاد شده، زمین 



 

  

 

 

 منبع: طرح)تجدید نظر( جامع شهر آمل _ارای بیشترین وزن نهایی()د Cزمین  _2شکل

 

 

 Google Earthمنبع:  _)دارای بیشترین وزن نهایی( Cزمین  _3شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
های گذشته، موجب بروز معضالت شهری، های شهری، در دههیابی صحیح کاربریتوجهی به قوانین و عوامل موثر در مکانبی

گشته است. بنابراین الزم است معیارها  مدیریت شهری سهم بسیار زیادی از منابع مادی و منابع محیطی و آسیب به هدر رفتن

ترین مکان انتخاب گردد. عوامل گوناگونی ها، مورد توجه قرار گرفته شده و بهترین و مناسبیابی کاربریانر مکو عوامل موثر د

باشد. از پذیر نمیهای پیشین امکانی عوامل با روشباشند که بررسی و تحلیل همهییابی مراکز آموزش عالی موثر مدر مکان

اشاره نمود، برای  AHPی آن به روش تحلیل سلسله مراتبی توان از جملهه میهای تحلیلی جدید کاین رو استفاده از مدل

اجتماعی و -اکولوژیکی، فرهنگی-ارها )محیطیباشد. در این مقاله پس از شناسایی معیمی مطلوبها، تحلیل حجم وسیع داده

و ارزیابی  به دلیل امکان مقایسه که AHPیابی مراکز آموزش عالی، از روش فیزیکی( و زیرمعیارهای اثرگذار بر مکان-کالبدی

-رسشنامههای حاصل از پباشد، استفاده گشته است و طبق تحلیل پاسخزوجی معیارهای مختلف از کارایی باالیی برخوردار می

 اجتماعی و زیر-در معیار فرهنگی« مجاورت با مراکز فرهنگی»اکولوژیکی، زیرمعیار -در معیار محیطی« گسل»ها، زیر معیار 

فیزیکی، از درجه اهمیت باالتری نسبت به سایر زیرمعیارها، برخوردارند؛ -در معیار کالبدی« نزدیکی به شبکه دسترسی»ار معی

ی نهایی، با استفاده از طرح کز آموزش عالی، به این عوامل اثرگذار توجه بیشتری را نمود. در مرحلهیابی مرالذا باید در مکان

دهی به مین با کاربری مذکور به عنوان گزینه های پیشنهادی ارائه گردید. در پایان با وزنسه زتجدید نظر جامع شهر آمل، 

معیارهای مدنظر )از جمله: شیب کمتر، مجاورت با مراکز دانشگاهی و که سازگاری بیشتری با معیارها و زیر Cها، زمین گزینه

به عنوان بهترین گزینه جهت استقرار کاربری آموزش عالی رد، فرهنگی، دوری از مراکز صنعتی و فاصله از تاسیسات شهری( دا

 انتخاب گشته است.



 

  

 

 شود:اربری آموزش عالی، پیشنهاد میهای شهری از جمله کیابی نادرست کاربریجهت کاهش معضالت ناشی از مکان

 نوندای شهرمهم شمردن توزیع مناسب فضاهای دانشگاهی در سطح شهر با توجه به دسترسی برای همه _

 یابی صحیح مراکز آموزش عالیی مدون و مشخص جهت مکانایجاد برنامه _

 یابی صحیح بر اساس تمامی معیارهای موثرمکان _

 های آموزش عالیاقتصادی و فرهنگی منطقه و سرانه توجه به مسائل جمعیتی، _

 یابینمکا های مربوط بهروز و مناسب در تجزیه و تحلیل دادههای بهاستفاده از روش _

 یابی آموزش عالیبررسی اثرات روانی و اجتماعی ناشی از مکان _

 ش عالییابی مراکز آموزمهم شمردن خواسته و نیاز کاربران )دانشجویان( در مکان _
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