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چكیده
هدف :هدف پژوهش شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي با استفاده از روش فرايند سلسله
مراتبي گروهي ) )AHPاست.
روش :در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است .ابتدا با مطالعه كتابخانهاي ،معيارهاي موثر در مكانيابي
كتابخانههاي عمومي مشخص شد؛ سپس با نظرسنجي از متخصصين مرتبط توسط پرسشنامه ،ميزان اهميت عوامل مؤثر با استفاده
از فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي ) (AHPمشخص شد .از  24پرسشنامه توزيع شده 34 ،پرسشنامه به صورت كامل و
بدون خطا تكميل شد .به منظور محاسبه نتايج مقايسه زوجي معيارها و شاخصهاي مستخرج از ديدگاه متخصصين كتابداري،
نرمافزار  Expert choiceو جهت انجام تحليلهاي مكاني موجود كتابخانه با معيارهاي منتخب و نيز شناسايي پهنههاي جديد
نرمافزار  Arc GISبكار رفت.
يافتهها :يافتهها نشان داد از ديدگاه پاسخگويان  32شاخص در مكانيابي كتابخانههاي عمومي با اهميت متفاوت ،دخيل هستند
كه در قالب شش معيار اصلي مركزيت ،سازگاري ،امكانات رفاهي و پيشبينيهاي آينده ،جهتيابي محل  ،شرايط فيزيكي-
كالبدي و رقبا قرار ميگيرند.
نتيجهگيري .:بر اساس امتياز تعلقگرفته به شاخصها 13 ،شاخص از ارتباط كم  14شاخص از ارتباط متوسط و  1شاخص از
ارتباط زياد برخوردار هستند .همچنين ،شاخصهايي كه باالترين وزن را در هر گروه داشتند مشخص شدند و در پايان الگويي
از عوامل مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي ارائه شد.
كليدواژهها :تحليل سلسلهمراتبي ،كتابخانههاي عمومي ،مكانيابي.

 نويسنده رابط fafif@rose.shirazu.ac.ir :
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مقدمه
پيامد پديده انقالب صنعتي مهاجرت به شهرها و رشد و توسعه آنها در اروپا بود .كشورهاي در حال توسعه نيز تحت تأثير
صنعتيشدن به سمت شهرنشيني سوق يافتند .در كشور ما ،ايران ،نيز توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،توسعه شهرها و ايجاد
كالنشهرها را در پي داشت .اما ،رشد كيفي شهرها با رشد كمّي آن همگام نبودهاست ،چنانچه ضعف در ارائه تسهيالت و
خدمات در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ به وضوح ديده ميشود .استقرار نامناسب فعاليتها و خدمات عمومي نمونهاي از اين
كاستي ميباشد.
رهيافت پايه براي مكانيابي محل استقرار يك فعاليت ،مستلزم در نظرگرفتن مجموعهاي از عوامل محدودكننده مانند شيب،
ارتفاع ،مناطق حفاظتشده محيطزيست و غيره و نيز عوامل تقويتكننده مانند دسترسي به منابع ،راهها ،بازارها ،اراضي مناسب و
غيره ميباشد (كنت ،4222 ،به نقل از فرجي سبكبار.)1332 ،
مناسببودن مكان خاص براي يك فعاليت تا حد زيادي به عواملي بستگي دارد كه در حين مكانيابي آن خدمت انتخاب و
ارزيابي ميشوند .در اين راستا عوامل متعدد و متنوعي را ميتوان برشمرد كه بر تصميمات مكانيابي مؤثر هستند & .( Yang
)Lee, 1997
عدم توجه به موازين علمي در مكانيابي تسهيالت شهري منجر به مشكالت زيادي در شهرها شده است .اين مسأله در
كالنشهرها با توجه به جمعيت زياد ،وسعت شهر ،وجود بزرگراهها ،وجود مراكز نظامي و صنعتي و غيره مشكالت زيادي به بار
آورده است.
كتابخانههاي عمومي در زمره كاربريهاي خدماتي هستند كه وظيفه خدماتدهي به همه افراد جامعه را بهعهده دارند .از آنجا
كه كتابخانهها دسترسي افراد جامعه به منابع دانش و فعاليتهاي فكري بشري را آسان ميكنند و موجب ارتقاء دانش و آگاهي
عمومي ميشوند استقرار آنها بهعنوان يكي از انواع تسهيالت عمومي ضروري است.
پويايي يك كتابخانه به ميزان مراجعهكنندگان آن بستگي دارد و از عوامل مؤثر بر ميزان مراجعه به كتابخانهها ،نحوه استقرار و
توزيع جغرافيايي آنها در سطح شهرهاست .لذا ،براي ارائهي خدمات بهتر بايد چون ديگر كاربريهاي شهري با در نظرگرفتن
عوامل مؤثر بر مكانيابي مانند جمعيت بالقوه استفادهكننده ،مسيرهاي دسترسي و مطلوبيت فضا به مكانيابي اين كاربري پرداخت.
از مهمترين جنبههاي بيروني مؤثر بر افزايش ميزان مراجعه و استفاده از كتابخانههاي عمومي نحوهي استقرار و توزيع جغرافيايي
اينگونه كتابخانهها در سطح شهرهاست ،چراكه توجه به ساير جنبههاي دروني كتابخانهها و تالش براي داشتن مجموعهاي مناسب
در صورتي كه محل استقرار كتابخانه با برنامهريزي و رعايت موازين و معيارها انجام نشده باشد ثمربخش نخواهد بود.
عوامل مؤثر در انتخاب مكان يك فعاليت ،ممكن است متغير يا ثابت باشد ،عوامل ثابت عواملي هستند كه گذر زمان تغييري
در ميزان تأثير آنها بر فعاليت مورد نظر ايجاد نميكند؛ به عنوان مثال ،اگر منطقهاي زلزلهخيز باشد ،اين ويژگي با گذشت زمان و
تغيير شرايط اثرش ثابت است .عوامل متغير مانند راههاي ارتباطي تحت تأثيرگذر زمان و تغيير شرايط ،پويا و تغييرپذيرند .هر اندازه
نحوه پراكندگي كتابخانههاي عمومي در سطح شهرها با معيارها و مؤلفههاي شناختهشدهاي همچون توزيع جمعيت ،قابليت
دسترسي ،بعد مسافت و مواردي از اين قبيل منطبق باشد ،ميزان اقبال افراد به مراجعه و استفاده از اين كتابخانهها نيز به همان اندازه
افزايش خواهد يافت (رهنما و آقاجاني.)1333 ،
اين پژوهش با هدف شناسايي و رتبهبندي معيارهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي ميكوشد تا معيارها و شاخصها و
ميزان اهميت هر كدام را در مكانيابي كتابخانههاي عمومي مشخص نمايد تا از اين پس استقرار كتابخانههاي عمومي در جهت
دسترسي هر چه آسانتر و استفاده هرچه بيشتر از آنها و مبتني بر معيارها و موازين استاندارد باشد.
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انتخاب مكان مناسب براي احداث كتابخانه عمومي
اساساً كتابخانه بايد در مكاني قرار گيرد كه تعداد زيادي از استفادهكنندگان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند ،زيرا محل
كتابخانه ميزان استفاده از خدمات را تحت تأثير قرار خواهد داد .مجاورت كتابخانه عمومي با كاربريهاي مرتبط و مورد مراجعه
مردم به صورت روزانه ،ارتباط دارد .مراكز و دفاتر آموزشي ،مدارس ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و ايستگاههاي حمل و نقل
عمومي از جمله كاربريهاي مرتبط در افزايش مراجعين به كتابخانههاي عمومي است.
محل مناسب براي ساخت هر يك از انواع كتابخانهها تفاوتهايي دارد؛ مثالً كتابخانههاي دانشگاهي بايد نزديك مراكز
دانشگاهي باشند .كتابخانههاي تخصصي نيز بايد نزديك مراكز انجام فعاليتهاي تخصصي احداث شوند .استقرار كتابخانهها در
مكانهاي آرام ،كم رفت و آمد و دور افتاده كه مردم كمتر به آنجا ميروند ،يا براي دسترسي به آنها بايد از وسائط حمل و نقل
شخصي استفاده كنند نامناسب است.
مراكز اداري و تجاري شهر كه فعاليتشان در ساعتهايي از روز يا در روزهاي تعطيل كمتر ميشود نيز براي احداث كتابخانهي
عمومي مكانهاي مناسبي نيستند .در مقابل مراكز و محالت شهري كه بهطور مستمر فعال هستند ،مناسبترين مكان براي ايجاد
كتابخانههاي عمومي ميباشند (سعيدنيا.)1331 ،
مؤلفههاي مكانيابي كتابخانههاي عمومي كشور
از آنجا كه كتابخانههاي عمومي جزو تسهيالت و خدمات عمومي شهري محسوب ميشوند ،در تعيين موقعيت آنها بايد
شاخصهاي رفاهي نظير ،دسترسي ،نزديكي ،عدالت ،امنيت و سازگاري مد نظر قرار گيرد .چون معيارهايي كه در فرايند مكانيابي
يك كاربري مدنظر قرار ميگيرند ممكن است در هر شهر و يا كشوري متفاوت باشند ،ازاين رو ،مؤلفههاي ذكرشده در دستنامهي
مكانيابي كتابخانهها كه توسط ليزا پاديال 1و به همت مؤسسه معماران آمريكا در سال  4222انتشار يافته پس از هنجاريابي و مطابقت
با ويژگيهاي كتابخانههاي عمومي ايران استخراج گرديد كه عبارتاند از:
 .1مركزيت (گرايش به مركز) :مركزيت از مؤلفههاي مهم در مكانيابي كتابخانههاي عمومي ميباشد كه از تقسيمات فرعي زير
تشكيل شده است:
 قابليت دسترسي :كتابخانههاي عمومي بايد در محلي بنا شوند كه امكان دسترسي تودهي مردم به آنها از طريق نظام حمل ونقل شهري به راحتي فراهم شود.
 بعد مسافت :كتابخانههاي عمومي بايد در محلي بنا شوند كه كمترين ميزان فاصله را از مراكز و سازههاي شهري داشته باشند. جمعيت :بهتر است كه كتابخانههاي عمومي در مناطقي پر جمعيت بنا شوند .ميزان جمعيت هر مكان عامل مهمي برايبرآوردن نيازهاي آنان به كاركردهاي مختلف شهري است .در حقيقت تعداد جمعيت ،ميزان نياز به هر كاربري را مشخص
ميكند (رضويان.)1331 ،
 همجواري با مراكز پرتجمع :شايسته است كتابخانههاي عمومي در جوار مراكز پر تجمع بنا شوند؛ مراكز پر تجمع مراكزيهستند كه تعداد زيادي از افراد در آنجا رفتوآمد ميكنند و يا در آنجا حضور دارند مانند :پاركها ،مدارس ،موزهها،
مساجد ،ادارات دولتي و فرهنگسراها
 .2سازگاري ،در اين مؤلفه وضعيت كتابخانههاي عمومي در مقايسه با ديگر مراكز همجوار سنجيده ميشوند .شاخصههاي مؤثر بر
اين مؤلفه عبارتاند از:

1

. Lisa Padilla
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 سكوت :كتابخانه بايد در مكاني احداث شود كه از هرگونه آلودگي صوتي به دور باشد .نزديكي به بزرگراهها ،خطوطراهآهن ،فرودگاه و شهربازي ،سكوت و آرامش كتابخانه را بر هم ميزند.
 امنيت :توصيه ميشود تا آنجا كه ممكن است كتابخانههاي عمومي به كالنتريها و پاسگاههاي نيروي انتظامي نزديكترباشند ،تا احساس امنيت براي مراجعان كتابخانه بهويژه زنان و كودكان بيشتر شده و مشكالت اجتماعي به حداقل برسد.
 همجواري با ايستگاههاي آتشنشاني :با توجه به اهميت مجموعهي كتابخانهها كه قسمت اعظم آنها را مواد كاغذي قابلاشتعال تشكيل ميدهد و اينكه در طول تاريخ كتابخانههاي زيادي طعمه حريق شدهاند لذا ،توصيه ميشود كه كتابخانههاي
عمومي تا حد امكان به ايستگاههاي آتشنشاني نزديك باشند.
 .3اندازه :اندازهي فضاي داخلي و خارجي كتابخانه تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد كه عبارتاند از:
 خدمات كتابخانه :اندازه فضاي داخلي كتابخانه تحت تأثير نوع و ميزان خدماتي است كه كتابخانه ارائه ميدهد. امكانات رفاهي :اندازه فضاي كتابخانه تحت تأثير امكانات رفاهي كتابخانه چون پاركينگ و جلوههاي بصري خواهد بود،اهميت وجود پاركينگ در كتابخانههايي كه مراجعهكنندگان بسياري دارند و امكان دسترسي به آنها از طريق وسايل حمل و
نقل شهري فراهم است نمود بيشتري پيدا ميكند .افزون بر اين ،در شهرهايي كه فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
چندان كه بايد نهادينه نشده وجود پاركينگ در محل كتابخانه از اهميت زيادي برخوردار است .همچنين اختصاص فضايي باز
در بيرون از فضاي كتابخانه به مطالعه و فعاليتهاي جانبي ميتواند در ترغيب مراجعهكنندگان به استفاده مكرر از كتابخانه و
ايجاد انگيزه در آنها مؤثر باشد .ايجاد فضاي سبز ،تعبيه ميزهاي مطالعه در فضاي باز بيرون كتابخانه و بهكارگيري جلوههايي
همچون آبنما ،از جمله مهمترين امكاناتي است كه در تعيين ابعاد و اندازه فضاي كلي كتابخانههاي عمومي مؤثر است.
همچنين ،نما و منظر هر كاربري براي سازگاري آن با كاربريهاي مجاور و نيز ظاهر كاربري بايد در مكانيابي در نظر گرفته
شود (رضويان.)1331 ،
 .4گسترش آتي :قانون پنجم رانگاناتان بيان ميكند كتابخانه موجودي زنده و پوياست .اين گفته ميرساند كه كتابخانه بايد
همواره آمادگي همگامي با تغييرات و تحوالت را داشته باشد و فضاي كافي براي گسترشهاي آتي را در نظر بگيرد
).(Sands, 2005

امروزه نيز افزايش و گسترش روز افزون منابع اطالعاتي تحوالتي عظيم دركتابخانهها ايجاد كرده است .لذا تغيير و تحوالت
اخير در كتابخانهها ،مسئله طراحي فضاي كتابخانه را با اهميتتر از گذشته نمايان ميكند .توصيه شده كه فضاي كتابخانهها بايد به
گونهاي طراحي شود كه دستكم نيازهاي  32سال آينده كتابخانه در آن لحاظ شده باشد .لذا ،تدارك چنين فضايي ،برنامهريزي
دقيق و حسابشدهاي را در زمان مكانيابي و احداث كتابخانه ميطلبد.
 .5جهتيابي محل كتابخانه :هنگام احداث كتابخانه بايد به جهت وزش باد و نور خورشيد توجه نمود .چرا كه عدم توجه به اين
دو شاخص مهم ،سبب صرف هزينهاي گزاف در كنترل روشنايي و دماي كتابخانه خواهد شد .توصيه ميشود كتابخانه در
جوار برجها و ساختمانهاي بلند بنا نشود چون جلو جريان باد و نور خورشيد را ميگيرد .برخورداري كتابخانه از نور و دماي
مناسب ،رفاه حال مراجعان و صرفهجويي در مصرف انرژي را به دنبال خواهد داشت.
 .6وضعيت خاك :باتوجه به ماهيت كتابخانهها كه در برگيرنده قفسههاي كتاب هستند ،ميزان استحكام خاك محلي كه كتابخانه
قرار است در آنجا احداث شود حائز اهميت است .توجه به اين نكته از بروز خطرات ناشي از نشست زمين ميكاهد
(مختارپور.)1333 ،
سؤاالت پژوهش
 -عوامل مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي از ديدگاه مديران و كارشناسان كتابخانههاي عمومي كدامند؟
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 -2درجه اهميت مؤلفهها و معيارهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي از ديدگاه مديران و كارشناسان كتابخانههاي
عمومي چگونه است؟
 -3آيا مكان كتابخانههاي عمومي موجود در شهر شيراز با مؤلفهها و معيارهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي انطباق
دارد؟
پيشينه پژوهش
زنگيآبادي ( )1331به تحليل توزيع فضايي و مكانيابي كتابخانههاي عمومي با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي در سطح
شهر كرمان پرداخت و مكانهاي جديدي را براي استقرار كتابخانههاي عمومي پيشنهاد داد .نتايج حاصل از تحقيق او نشان داد،
مكان كتابخانههاي عمومي در شهر كرمان بر اساس استانداردها بهينه نبوده و نيازمند ساماندهي و برنامهريزي مجدد هستند .مطالعات
وي با توجه به معيارهاي مكانيابي كتابخانه ،بخشهايي از شهر كرمان را كه با كمبود يا تراكم اين فضاي فرهنگي مواجه بودند
تشخيص و ضروريترين مكان براي احداث كتابخانه را پيشنهاد داد.
معصومي ( )1334به ارزيابي و تحليل توزيع فضايي و امكانات كتابخانههاي عمومي در شهر تهران پرداخت .او به ارزيابي و
مقايسه توزيع و امكانات كتابخانههاي عمومي با توجه به تعداد جمعيت منطقه و استانداردهاي جهاني ،در منطقه  14تهران پرداخت.
نتايج نشان داد عليرغم اينكه جمعيت منطقه  14تهران نسبت به ساير مناطق تهران كمتر است ولي نسبتأ از تعداد كتابخانههاي
بيشتري برخوردار ميباشد .كتابخانههاي موجود از توزيع فضايي مناسبي برخوردار نبوده و امكانات و تسهيالت موجود در
كتابخانهها به هيچ وجه پاسخگوي جمعيت در شعاع  1222متري تحت پوشش كه با استفاده از توابع سامانه اطالعات جغرافيايي
محاسبه شده است نميباشد و دسترسي به كتابخانهها در وضعيت مناسبي قرار ندارد .مختارپور ( )1333در پژوهشي با عنوان
"مكانيابي كتابخانههاي عمومي كشور :ضرورت و مؤلفهها" ضمن بيان ضرورت پرداختن به موضوع مكانيابي كتابخانههاي
عمومي كشور از سوي كتابداران ،مهمترين عناصر و مؤلفههاي مكانيابي كتابخانههاي عمومي مندرج در دستنامهي مؤسسه
معماران آمريكا را پس از تطابق با ويژگيهاي كتابخانههاي عمومي ايران معرفي نمود و مراحل مكانيابي كتابخانههاي عمومي را
از طريق سامانه اطالعات جغرافيايي شرح داد ،اما در شناسايي مؤلفهها به استفاده از ديدگاه صاحبنظران اشاره ننمود .همچنين،
ميزان اهميت مؤلفهها را مشخص نكرد .اين نويسنده در سال  1333در پژوهشي ديگر به مكانيابي كتابخانههاي عمومي شهرستان
اهواز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي (ساج) پرداخت .وي بيان داشت ،نقش عوامل بيروني در پرداختن به وضعيت
كتابخانههاي عمومي و رفع مشكالت و چالشهاي آن كمتر از عوامل دروني نيست .او در قالب دو معيار مركزيت و سازگاري و با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي (ساج) وضعيت كتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه
دست يافت كه كتابخانههاي عمومي شهرستان اهواز در شرايط مناسبي قرار ندارند.
رهنما و آقاجاني ( )1333به بررسي پراكندگي كتابخانهها در شهر مشهد با استفاده از مدلهاي تحليل فضايي پرداختند .نتايج
نمايانگر الگوي پراكنده در سطح شهر مشهد و توزيع ناعادالنه كتابخانهها در سطح نواحي و ناهمگني و نبود شباهت و ناپيوستگي
واحدهاي ناحيهاي به لحاظ شاخص كتابخانه بر اساس وسعت آنها بود .همچنين ،تحليل خود همبستگي دو متغيره موران نيز رابطه
منفي بين تراكم جمعيت و الگوي توزيع كتابخانه در سطح نواحي شهر مشهد را نشان داد.
موحد و زارعي ( )1312در پژوهشي با عنوان "ارائهي الگويي براي مكانگزيني فضايي كتابخانههاي عمومي شهر اهواز با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي" به تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در مكانيابي كتابخانههاي عمومي اهواز پرداختند اما اشارهاي
به چگونگي به دستآمدن مؤلفهها و ميزان اهميت آنها نكردند .در اين مطالعه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و الگوهاي
تحليل سلسله مراتبي ،بولين و فازي به بررسي وضع موجود و تعيين بهترين مكان براي احداث كتابخانههاي عمومي شهر اهواز
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پرداخته شد .نتايج اين پژوهش نشاندهندهي توزيع نامناسب كتابخانههاي عمومي شهر اهواز بود .همچنين ،الگوي تحليل سلسله
مراتبي را به عنوان بهترين الگو براي انتخاب مكان بهينهي كتابخانههاي عمومي شهر اهواز معرفي نمودند.
در پژوهشهاي انجامشده در خارج از كشور نيز به اهميت سامانه اطالعات جغرافيايي اشاره شده است و كمتر به مسئله
مؤلفههاي تأثيرگذار پرداختهاند .(Ayatac & Dokmeci, 2007) .در پژوهشي با عنوان "تحليل فضايي نظام كتابخانه و
پيشنهاد كتابخانههاي جديد در استانبول" به بررسي وضعيت كتابخانههاي استانبول پرداختند .بررسيها حاكي از آن بود كه رشد
سريع استانبول شكاف عميقي بين نيازها و پيشبيني تسهيالت اجتماعي ايجاد كرده بود .رشد اجتماعي و نيازهاي جامعه در عصر
اطالعات و تمايل به عضويت در اتحاديه اروپا ( ،1)EUسازمانهاي عمومي را به ارتقاء سطح كتابخانههاي موجود و افزايش تعداد
كتابخانهها در جهت رسيدن به استانداردهاي اروپايي برانگيخته بود .اين مقاله با هدف سنجش توزيع فضايي كتابخانههاي موجود و
پيشنهاد براي تأسيس كتابخانههاي جديد نشان داد دو عامل امكانات كتابخانه و جمعيت نواحي (بلوكها) به ترتيب مهمترين عوامل
اثرگذار در استفاده از كتابخانه است .پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه پيشبيني براي استقرار كتابخانه مخصوصاً در اطراف شهر
براي توسعه آينده و بررسي كتابخانههاي موجود در جهت بهبود سطح خدمات حائز اهميت است.
بي شاپ و مندل ) )Bishop & Mandel, 2010در مقالهاي با عنوان "كاربرد سامانههاي اطالعات جغرافيايي در
پژوهشهاي كتابخانه" به بررسي پژوهشهايي پرداختند كه استفاده از ساج را به عنوان ابزاري براي اندازهگيري و تحليل خدمات و
تعيين مكانهايي براي تأسيس كتابخانهها در آينده مورد بررسي قرار داده بودند .بدينمنظور ،بررسيهاي انجامشده در خصوص
سامانههاي اطالعات جغرافيايي را در دو پايگاه مورد بررسي قرار دادند ،نتايج حاصل از بررسيها نشان داد بيشتر پژوهشها از ساج
به عنوان ابزاري براي اندازهگيري و تحليل خدمات كتابخانه استفاده كرده بودند.
بررسي پيشينهها نشان داد كه كاربرد ساج به عنوان يك ابزار به دو روش عمل ميكند :يكي با تحليل جمعيت مناطق ارائه
خدمات و ديگري مديريت تسهيالت .اين يافتهها براي پژوهشگران علوم كتابداري و اطالعرساني و به طور كلي براي رشته سودمند
است .چرا كه با كاربرد ساج ميتوان با نقشههايي توليد و نتايج حاصل از تحليلها را به درون كتابخانه انتقال داد و مسيرهايي را
براي استقرار كتابخانهها در آينده مشخص نمود.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي ،به لحاظ ميزان و درجه كنترل ميداني و از نظر جمعآوري دادهها از نوع تحقيقات
پيمايشي است .روش پژوهش پيمايشي و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه است .با انجام مطالعات كتابخانهاي و آرشيوي و بررسي
پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه ،معيارهايي كه در مكانيابي كتابخانههاي عمومي مؤثر به نظر ميرسند مشخص شد .سپس
معيارهاي منتخب در پرسشنامه گنجانده و پرسشنامهاي حاوي  24معيار تنظيم شد .از پاسخگويان خواسته شد به هر معيار امتياز  1تا
 12بدهند يعني هر چه معياري در مكانيابي كتابخانه اهميت بيشتري داشته باشد امتياز بيشتري داده شود .اهميت معيارهاي مورد
بررسي در پرسشنامه در  3گروه مركزيت ،سازگاري ،اندازه ،گسترش ،جهتيابي ،استحكام و رقبا قرار گرفتند .بهمنظور تعيين
اهميت معيارهاي مؤثر در مكانيابي كتابخانههاي عمومي شهر شيراز از فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي ) (AHPاستفاده شد.
بدينمنظور با گنجاندن معيارهاي غربالشده از پرسشنامه اول در پرسشنامه «سنجش اهميت نسبي معيارهاي تأثيرگذار بر مكانيابي
كتابخانههاي عمومي شهر شيراز» ،ميزان اهميت نسبي هر يك از معيارها مشخص شد.
جهت سنجش روايي پرسشنامه ضمن رعايت اصول و قواعد مربوط به تدوين آن از نظرهاي اساتيد گروه علم اطالعات و
دانششناسي دانشگاه شيراز و مديران و كارشناسان اداره كل كتابخانههاي عمومي فارس و ديگر صاحبنظران استفاده شد .از آنجا
1

. European Union
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كه مفهوم پايايي بدين معناست كه ابزار جمعآوري دادهها در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست ميآورد و با توجه
به اينكه معيارهاي منتخب و ميزان امتياز تعلق گرفته به آنها در محيطهاي گوناگون و در زمانهاي گوناگون يكسان نميباشد ،ازاين
رو ،اين پرسشنامه شرايط سنجش پايايي را ندارد .سازگاري دروني پرسشنامه با استفاده از ضريب سازگاري دادهها در AHP
محاسبه گرديد ( . ) CR >./0065جامعه آماري اين پژوهش جهت تعيين مؤلفههاي مكانيابي كتابخانههاي عمومي شهر شيراز،
مديران و كارشناسان شاغل در اداره كل كتابخانههاي عمومي فارس و مديران و كارشناسان كتابخانههاي عمومي شهر شيراز
ميباشند .به منظور محاسبه نتايج ،مقايسه زوجي معيارها و شاخصهاي مستخرج از ديدگاه متخصصين كتابداري ،نرمافزار Expert
 Choiceو جهت انجام تحليلهاي مكاني موجود كتابخانه با معيارهاي منتخب و نيز شناسايي پهنههاي جديد ،نرمافزار Arc GIS
بكار رفت.
يافتهها
بر پايهي آخرين سرشماري مركز آمار ايران در سال  1334خورشيدي ،شهر جمعيتي بالغ بر  1،341،131نفر داشته است( .مركز
آمار ايران )1334 ،شهر شيراز بر طبق آخرين تقسيمات اداري به  11منطقهي مستقل شهري تقسيم شده است .در حال حاضر در اين
شهر  13كتابخانه وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومي استان فعاليت ميكنند كه دو باب از آنها مخصوص نابينايان و زندانيان است.
لذا ،در مكانيابي كتابخانهها از اين دو كتابخانه صرفنظر شده است .تعداد  41فرهنگسرا در شيراز فعالاند كه وابسته به سازمان
فرهنگي -اجتماعي شهرداري شيراز هستند .كتابخانههاي عمومي  413فرهنگسرا با نهاد كتابخانههاي عمومي تفاهمنامه دارند .ديگر
فرهنگسراها يا فاقد كتابخانه ويا داراي كتابخانهي بسيار كوچكي ميباشند 3 .كتابخانهي ديگر نيز در شهر شيراز فعاليت ميكنند كه
اكثر آنها وابسته به ادارهي اوقاف و امور خيريه ميباشند.
 .1معيارها و شاخصهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي از ديدگاه مديران و كارشناسان كتابخانههاي
عمومي
به منظور سنجش معيارهاي مكانيابي كتابخانههاي عمومي ،معيارها و شاخصهاي مستخرج از مطالعات اسنادي ،حاوي 24
شاخص ،ميان مديران و كارشناسان مستقر در اداره كل كتابخانههاي عمومي فارس و مديران و كارشناسان مستقر در كتابخانههاي
عمومي شهر شيراز توزيع شد و پاسخگويان ابتدا به هر شاخص به طور مستقل امتياز دادند (امتياز  1تا .)12از  24پرسشنامهي توزيع
شده 34 ،پرسشنامه به صورت كامل و بدون خطا توسط پاسخدهندگان تكميل شد و شاخصهايي كه جمع امتياز به دستآمده براي
آنها باالتر از  3142بود به عنوان شاخصهاي مورد بررسي در مراحل بعدي ايجاد الگوي پژوهش انتخاب شد(جدول.)1
از مجموع شاخصهاي ارائهشده 32 ،شاخص در مكانيابي كتابخانههاي عمومي شناسايي شد كه در قالب شش معيار
مركزيت ،سازگاري ،امكانات رفاهي ،پيشبينيهاي آينده ،جهتيابي محل كتابخانه ،شرايط فيزيكي-كالبدي كتابخانه و رقبا قرار
گرفتند .جدول  1عوامل مؤثر شامل معيارها ،زيرمعيارها و شاخصهاي مكانيابي را نشان ميدهد.

1

). Consistency Ratio (CR
 .طبقاطالعات اخذ شده از مديريت فرهنگسراهاي شيراز تا سال  33فقط  2كتابخانه فرهنگسرا با نهاد كتابخانههاي عمومي فارس تفاهمنامه داشته و از سال
 33به بعد  1كتابخانهي ديگر تحت نظارت نهاد درآمده است .تعدادي نيز در حال پيوستن به نهاد كتابخانهها هستند.

 .4اما با توجه به اينكه دادههاي آماري بدست آمده از مركز آمار ايران و نقشههاي اخذشده از مركز شهرداري مربوط به سال  34ميباشد .از اين رو ،كليهي
تحليلها درخصوص مناطق هشتگانهي شهر شيراز صورت گرفته است.

3

 .علت انتخاب عدد  :142اگر پاسخگويان به تمام شاخص امتياز  12ميدادند جمع امتياز  342ميشد از اين رو %42 ،امتيازات ايده آل يعني عدد  142در نظر

گرفته شد.
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جدول  :1عوامل مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي
معيار

شاخص

زيرمعيار
قابليت دسترسي

ايستگاه مترو ،ايستگاه اتوبوس ،پايانههاي درونشهري ،دوري و نزديكي به خيابان اصلي

توزيع جمعيت

تراكم جمعيت ،جمعيت باسواد ،بعد خانوار ،گروه سني ( 32-12سال)

همجواري با مراكز پر تجمع

پاركها ،مدرسهها ،فرهنگسراها ،موزهها ،مساجد ،دانشگاهها ،ادارات دولتي ،مشاغل خاص

سازگاري

ويژگيهاي محيطي

كالنتريها و پاسگاههاي نيروي انتظامي ،آتشنشانيها ،بيمارستانها و مراكز درماني

امكانات رفاهي و پيشبينيهاي آينده

-

پاركينگ ،فضاي باز ،جلوههاي بصري ،نوع خدمات كتابخانه ،فضاي گسترش آينده

جهتيابي محل كتابخانه

-

جهت وزش باد ،نور خورشيد ،رعايت فاصله با ساختمانهاي اطراف ،مجاورت با برجها و ساختمانهاي بلند

شرايط فيزيكي -كالبدي كتابخانه

-

ميزان استحكام خاك ،حريم گسل ،شيب زمين ،مجاورت با عوامل مخاطرهآميز

رقبا

-

مجاورت با ديگر كتابخانههاي عمومي ،مجاورت با كتابخانههاي دانشگاهي ،مجاورت با كتابخانههاي مساجد
و حسينيهها ،ساير كتابخانهها

مركزيت

از مجموع شاخصهاي شناساييشده (امتياز بيش از  13 ،)142شاخص از ارتباط كم 14شاخص از ارتباط متوسط و  1شاخص
از ارتباط زياد برخوردار هستند (جدول .)4
جدول  :2امتياز شاخصهاي منتخب از ديدگاه متخصصين

مشاغل خاص
پايانههاي درون شهري
مجاورتبا برجها و ساختمانهاي بلند
كالنتري و پاسگاههاي نيروي انتظامي
آتشنشانيها
مجاورت با ديگر كتابخانههاي عمومي
مجاورت با ساير كتابخانهها
مجاور با كتابخانههاي دانشگاهي
موزهها
مساجد
حريم گسل
ادارات دولتي
شيب زمين
جلوههاي بصري
استحكام خاك
ايستگاه مترو
پاركينگ
جهت وزش باد و نور خورشيد
رعايت فاصله با ساختمانهاي بلند
پاركها
بعد خانوار
فرهنگسراها
ايستگاه اتوبوس
گروه سني  32-12سال
تراكم جمعيت
دوري و نزديكي به خيابان اصلي
فضاي گسترش آينده
جمعيت باسواد
مدارس
دانشگاهها
نوع خدمات كتابخانه

ارتباط زياد

مجاورت با كتابخانههاي مساجد

ارتباط متوسط

1
4
3
2
4
4
3
3
1
12
11
14
13
12
14
14
13
13
11
42
41
44
43
42
44
44
43
43
41
32
31
34
33
32

بيمارستانها و مراكز بهداشتي
مجاورت با عوامل مخاطرهآميز

143
134
134
133
133
131
134
133
133
131
113
111
424
414
413
411
442
432
421
424
424
422
424
444
444
441
443
434
433
433
433
431
432
414

ارتباط كم

رديف

شاخص

جمع امتيازات

ميزان ارتباط
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 .2درجهي اهميت مؤلفهها و معيارهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي از ديدگاه مديران و كارشناسان
كتابخانههاي عمومي

به منظور تعيين ميزان اهميت نسبي شاخصها با استفاده از مقايسه زوجي شاخصها و معيارهاي اصلي ،پرسشنامهاي حاوي
شاخصها و معيارهاي منتخب تنظيم شد ) (Erbiyk, etal., 2012و مجددا توسط پاسخگويان پرسشنامه نخست ،تكميل گرديد.
پس از حذف مؤلفههاي ناسازگار و محاسبه نرخ سازگاري ،شاخص و معيارهاي باقيمانده محاسبه (نرخ ناسازگاري بدستآمده
 )2/211و وزن هر يك از مؤلفهها مشخص گرديد ) .(Anjali, etal., 2007به دليل عدم امكان دسترسي به دادههاي برخي از
شاخصها ،پس از حذف آنها وزن تعديلشده نيز محاسبه گرديد (جدول.)3

همجواري با مراكز

./132

امكانات رفاهي و

./233

ويژگي محيطي

محل كتابخانه

./241

شرايط فيزيكي-

كالبدي كتابخانه

./241

رقابت

همجواري با مراكز

./124

پيشبينيهاي آينده

توزيع جمعيت

./442

پرتجمع

./433

آموزشي -فرهنگي

معيار اصلي

(وزن ) A

قابليت دسترسي

جدول :3وزن معيارها و شاخصهاي مؤثر بر مكانيابي كتابخانههاي عمومي

./224

شاخص

( وزن )B

(وزن نهايي)A*B

وزن تعديل شده

ايستگاه مترو

./244

./213

-

ايستگاه اتوبوس

./432

./244

./244

پايانههاي درون شهري

./241

./133

./124

دوري و نزديكي به خيابانهاي اصلي

./431

./243

./234

تراكم جمعيت

./334

./232

./232

جمعيت با سواد

./312

./234

./234

بعد خانوار

./114

.244

./244

گروه سني ( 32-12سال)

./113

./244

./244

پارك( داراي خانه فرهنگ و سالن نمايش)

./312

./242

./224

مدارس

./233

./234

./231

فرهنگسراها

./143

./243

./244

موزهها

./221

./221

./223

مساجد

./131

./244

./231

دانشگاهها

./441

./214

./113

ادارات دولتي

./142

./213

./241

مشاغل خاص

./223

./223

./223

پاركينگ -فضاي باز

./344

./244

./234

جلوههاي بصري

./424

./214

-

نوع خدمات كتابخانه

./334

./242

./232

فضاي گسترش آينده

./112

./223

./212

جهت وزش باد و نور خورشيد

./441

./211

-

رعايت فاصله با ساختمانهاي اطراف

./441

./223

./244

مجاورت با برجها و ساختمانهاي بلند

./232

./224

./223

ميزان استحكام خاك

./431

./213

-

حريم گسل

./442

./223

./213

شيب زمين

./232

./224

./224

مجاورت با عوامل مخاطرهآميز

./211

./223

./224

مجاورت با كتابخانهي عمومي

./211

./211

./211

مجاورت با كتابخانه ي دانشگاهي

./344

./214

./214

مجاورت با كتابخانهي مساجد ،حسينهها و ..

./134

./224

./224

مجاورت با ساير كتابخانهها

./124

./224

./224
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 .3ارزيابي ميزان انطباق كتابخانههاي عمومي موجود در شهر شيراز با مؤلفهها و معيارهاي مؤثر بر مكانيابي
كتابخانههاي عمومي از ديدگاه متخصصين

به منظور ارزيابي ميزان انطباق كتابخانههاي عمومي شهر شيراز با عوامل مؤثر بر مكانيابي ،با فرض عدم وجود كتابخانه به
امتيازبندي پهنههاي شهر بر اساس هر يك از مولفهها با اعمال امتياز نهايي هر شاخص پرداخته شد .با تعريف حداقل دسترسي 1422
متر ،فقط  32درصد از جمعيت باسواد مناطق  3گانه شيراز داراي دسترسي بوده و بيش از  32درصد جمعيت شهر فاقد دسترسي بر
اساس استاندارهاي موجود جهت دسترسي به كتابخانه عمومي بودند(جدول .)2
جدول  .4جمعيت تحت پوشش كتابخانههاي عمومي موجود در مناطق  8گانه شهرشيراز
منطقه

بلوك مسكوني

جمعيت85

باالتر از 6

خارج از

سال

شعاع

محدوده شعاع

جمعيت تحت
پوشش ()%

1

1224

131322

144342

133244

33423

%11/4

4

1132

113332

133223

134323

42144

%31/2

3

1444

134333

1432311

12433

31314

%23/2

2

4223

444241

424123

423431

42312

%42/1

4

1422

144421

124422

14443

43111

%22/1

4

332

23241

24423

23133

3233

%3/ 3

3

1133

143331

113343

113414

12414

%3/11

3

332

42312

21424

2214

42332

%11/4

جمع

1444

1134323

1122444

344332

341341

%32/3

الگوي توزيع فضايي پراكنش كتابخانههاي عمومي نيز بيانگر تمركز اين خدمت در بخش مركزي شهر است و اين در حالي
است كه بخش مركزي سهم اندكي از جمعيت شهر را داراست و اين بخش عمدتا به كاربريهاي اداري ،تجاري ،بهداشتي و
آموزشي اختصاص داشته است (تصوير .)1

تصوير  .1توزيع كتابخانههاي عمومي و الگوي دسترسي و همجواري
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به منظور تعيين مكانهاي برخوردار از پتانسيل مناسب جهت استقرار كتابخانه عمومي ،اليههاي اطالعاتي بر مبناي معيارها و
شاخصهاي نهايي و اعمال اوزان تعديلشده و تركيب خطي موزون اليهها تشكيل شد .سپس امتيازات نهايي اليه تحليلي با استفاده
از ابزار  AHPدر محيط نرم افزار  ArcGISمحاسبه گرديد .پس از كسر نقاط برخوردار از كتابخانه عمومي و شعاع تحت پوشش
آنها با الگوي دسترسي از طريق شبكه معابر و كاربريهاي غير قابل مداخله ،نواحي برخوردار از پتانسيل (تصوير )4استخراج شد.

تصوير  .2پهنهبندي شهر شيراز بر اساس امكان استقرار كتابخانهها بر مبناي ديدگاه متخصصين

نتيجهگيري
در مطالعه حاضر به بررسي نحوه كاربرد تصميمگيري چندشاخصه در مكانيابي خدمات عمومي پرداخته شد .ارائه يك
الگوريتم كامل به منظور انجام تصميمگيري چندشاخصه در مكانيابي كتابخانه ،استخراج معيارها و شاخصهاي تاثيرگذار بر
مكانيابي ،سنجش شدت تاثيرگذاري آنها نيز با روش تحليل فرآيند سلسله مراتبي از مهمترين نتايج تحقيق ميباشد .بكارگيري
نتايج حاصل بصورت اليههاي مكاني در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي و استفاده از تحليلهاي فضايي ،مانند تحليل شبكه در
الگوي دسترسي به جايگاههاي پيشنهادي جهت استقرار ،اين امكان را فراهم آورد تا مناسبترين پهنهها استخراج شد .اگرچه
مطالعات مكانيابي متعدد صورت گرفته در خصوص مكانيابي فعاليتهاي مختلف در نواحي شهري صورت گرفته اما عدم توجه
به الگوي دسترسي استفادهكنندگان از محصول فعاليتها بر مبناي دسترسي از طريق شبكهها و معابر ارتباطي در سطح شهر ،از جمله
محدوديتهاي مهم آنها محسوب ميشود .نتايج حاصل نشان داد كه بكارگيري توام تكنيكهاي تعاملي در مدلهاي تصميمگيري
چند معياره و مدلهاي تحليل فضايي ميتواند در پيشبيني الگوي دسترسي مناسب جهت مكانيابي فعاليتهاي خدماتي و انتخاب
مناسبترين مكان با توجه به محدوديتهاي مالي و مكاني مورد استفاده قرار گيرد.
اعمال قيدهايي چون حداقل زمين مورد نياز ،نحوه همجواري كتابخانه با ساير كاربريهاي شهري ،الگوي دسترسي به كتابخانه
از طريق شبكه معابر و زيرساختهاي شهري مانند مترو و خطوط اتوبوسراني ،حداقل و حداكثر منابع مالي و اعتباري جهت
سرمايهگذاري و ساير قيدهاي عملياتي و اجرايي در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي ،امكان انتخاب گزينههايي با بهترين شرايط را
فراهم ميآورد .اين سيستم به عنوان يك ابزار كمك تصميمگيري به انتخاب مناسبترين گزينه يا گزينهها توسط مديران و
برنامهريزان عرصه اطالعرساني كمك مينمايد.
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