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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی وضعیت انطباق توزیع مکانی کتابخانههای آستان قدس رضوی در مشهد با دو معیار
مرکزیت و سازگاری است .پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری دادهها به روش پیمایش ی و
میدانی انجام شده است .جامعة آماری این پژوهش  67باب کتابخانههای وابستة آستان قدس رضوی در مش هد اس ت.
پس از تشکیل پایگاه دادهای در محیط ساج لایههای اطلاعاتی زیرمجموعههای معیار مرکزیت و سازگاری جداگانه تهیه و
پس از تلفیق نقشههای بهدستآمده از معیارها در محیط ساج ،وضعیت موجود کتابخانهها بررسی شده است .با بررسی
میزان انطباق موقعیت مکانی کتابخانههای آستان قدس مشخص شد این کتابخانهها اگرچه از نظر مطابق ت ب ا عام ل
سازگاری (کاملاً سازگار  )%22وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما از نظر مطابق ت ب ا معی ار مرکزی ت (کامل اً مناس ب )%22
وضعیت نسبتاً نامطلوبی دارند .با توجه به یافتهها پیشنهاد میشود تأسیس کتابخانههای جدید براساس نظ ر کارشناس ی
سازمان کتابخانهها مکانیابی ،مصوب و اجرایی شود.
کلیدواژهها :کتابخانههای آستان قدس رضوی ،مکانیابیکتابخانهها ،سیستم اطلاع ا جغرافی ایی «س اج» ،مش هد،
مرکزیت ،سازگاری
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(زیارنیک ،6937 ،6ص .)1 .همچن ین ،تحق ق اه داف

 .6 .6بیان مسئله

اصلی کتابخانهها ،ب ا توج ه همزم ان ب ه جنب ههای

تخصیص متناسب فضا و مکانیابی بهین ة عناص ر

درونی و بیرونی اثرگذار بر می زان مراجع ه و اس تفادۀ

خدماتی و کالبدی شهر بهویژه مراکز فرهنگی و توج ه

افراد تحقق مییابد .از عوامل درونی میتوان به داش تن

کافی به عوامل مؤثر در مکانیابی این مراکز نقش قابل

مجموع های غن ی از من ابع ،رفت ار مناس ب کارکن ان،

توجهی در بهبود کمّی و کیف ی خ دما در اینگون ه

داشتن بخشه ای متن وع و بال ابودن س طح خ دما

مراکز دارد .ازطرفی ،توسعة نامنظم تأسیس ا ش هری

اشاره کرد؛ اما از مهمترین جنبههای بیرون ی م ؤثر ب ر

مانع ارائة خدما م ورد نی از ش هروندان ی ا موج ب

افزایش میزان مراجعه و استفاده از کت ابخان ه ،نح وۀ

کاهش کیفیت خدما م ورد انتظ ار آنه ا م یش ود.

استقرار و توزی ع جغرافی ایی کت ابخان هها در س طح

ازای نرو ،در توزی ع امکان ا عم ومی بای د بهت رین

شهرهاست .بن ابراین ،مح ل اس تقرار کت ابخان هها و

موقعیت از نظر دسترسی ساکنان مد نظر ق رار گی رد و

نحوۀ توزیع آنه ا ،مس تقیم ی ا غیرمس تقیم ،در می زان

ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی قابل توجیه باش د .توج ه

مراجعه و اس تفادۀ اف راد از کت ابخان ه دخال ت دارد

به کتابخان هها ب هعنوان یک ی از تس هیلا ش هری،

(مخت ارپور .)6927 ،اف زونب راین ،هنگ امی ک ه

میتواند به اصلاح محیط اجتم اعی ش هروندان منج ر

کتابخانهای ساخته میش ود ،مک ان آن ب ا توج ه ب ه

ش ود .پ س بای د ب ه برنام هریزی و طراح ی کالب دی

دسترسی ب ه س ایر امکان ا همچن ین تأمینکنن دگان

محلههای مسکونی توجه شود و محیطی س الم ب رای

نیازه ای آن ،همچ ون امکان ا حملونق ل و غی ره

ارتقای سطح دانش و بسط پیوندهای اجتماعی و رف ع

انتخاب میشود؛ اما ممکن است مکان انتخابش ده در

نارس اییه ا ف راهم آی د .در ای ن می ان ،یک ی از

طول زمان و در ارتباط با فعالیتهایی که کتابخانه ب ا

اساس یترین نیازمن دیه ا ،ت أمین کت ابخانههاس ت

توجه به آنها ساخته شده ،فرس وده ش ود .فرس ودگی

(شیعه  .)6927،محققان اجتماعی نیز توزی ع نامتع ادل،

مکانی یک کتابخانه درنتیجه بدون تغییرماندن نسبت

عدم گسترش کت ابخان هها ،نب ودن کت ابخان ههای

به تغییراتی اس ت ک ه در الگ وی گس ترده هزین ههای

مجهز و قابل دسترس ،برای همة افراد را از علل ع دم

دسترسی و عوامل مؤثر دیگر پدید میآید (حن اچی و

مطالعة مردم دانستهاند .بنابراین ،میتوان گفت ایج اد و

پورس راجیان ،6936 ،ص .)3 .ام روزه آس تان ق دس

گسترش کتابخانهها و اساساً بهوجودآوردن امکان ا

رضوی به برکت سنت حسنة وقف ،هم ت مس لولان

مناسب مطالعه ،لازمة زندگی متعالی انسان آگ اه اس ت

این نهاد مق دس ب هعنوان قط ب فرهنگ ی در س طح

(امانی ،6921 ،ص ص .)66-62 .در نگ اهی متف او

کشور مطرح بوده و در همین راستا هماکنون موفق ب ه

کتابخانهها ،همواره بهعنوان بخش ی از زنجی رۀ نظ ام

ساخت ،تجهیز و راهان دازی  67ب اب کت ابخان ه در

آموزشی ،ارشادی و در خدمت آگاهیبخش ی بودهان د
1. Ziarnik
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مشهد شده است .اگرچه ای ن کتابخان هها هم واره در

معصومی و ف رجزاده اص ل ( )6922در پ ژوهش

زمرۀ بهترین و مجهزترین کت ابخان ههای ای ن ش هر

خ ود مش خص کردن د ک ه توزی ع کت ابخان ههای

مقدس مطرح بوده و هم واره م ورد توج ه مراجع ان

عمومی منطق ه  62ته ران ب ه ه ین عن وان ب ا توزی ع

بودهاند ،مشخص نیست آیا مکانیابی و انتخ اب اولی ة

جمعیت همخوانی ندارد و دسترسی به کت ابخان هها

این کتابخانهها دارای معیارهای مناسبی بوده اس ت؟

در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

به فرض انتخاب صحیح مکان اولیة این کتابخان هها،

رهنما و آقاجانی ( )6922در تحقیق ی ب ه بررس ی

با توجه به تغییرا مداوم تأسیس ا و امکان ا ای ن

موضوع پرداختند که نتایج تحقیق آنها نی ز نش ان داد

کلانشهر ،هماکنون چه وضعیتی پیدا کردهاند .بن ابراین،

اگرچه کتابخانههای عمومی مشهد ب هازای ش اخص

این پ ژوهش ب ا درک ای ن موض وع و ب ا اس تفاده از

جمعیت استفادهکننده با میانگین استان براب ری دارد ،از

قابلیته ای ف نآوری س اج ،قص د دارد ب ه ارزی ابی

می انگین کش ور پ ایینتر اس ت .همچن ین ب ه لح اظ

انطباق وضعیت فعلی مح ل اس تقرار کت ابخان ههای

شاخص زیربنا از استان و کشور بالاتر است.

آستان قدس با مؤلفههای مرکزی ت و ارزی ابی انطب اق

مخت اپور ،تف یزاده و رنگ زان ( )6922در پ ژوهش

وضعیت کتابخان ههای آس تان ق دس ب ا مؤلف ههای

خ ود ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه ح دوداً نیم ی از

سازگاری بپردازد و به پرسشهای ذیل پاسخ دهد.

کتابخانههای اهواز در موقعیته ای ناس ازگار واق ع

 .6وض عیت انطب اق فعل ی مح ل اس تقرار

شدهاند و در استقرار ای ن کت ابخان هه ا ب ه عوام ل

کتابخانههای آس تان ق دس ب ا مؤلف ههای مرکزی ت

س ازگار و ناس ازگار توج ه نش ده اس ت .عفیفی ان

چگونه اس ت؟  .2وض عیت انطب اق کت ابخان ههای

( )6937در پایاننامة کارشناس ی ارش د خ ود ب ه ای ن

آستان قدس با مؤلفههای سازگاری چگونه است؟

نتیجه رسید که کتابخانههای عم ومی ش یراز از نظ ر

 .2 .6پیشینۀ تحقیق

موقعیت و امکانا

وضعیت مطلوبی ندارند.

درخصوصتحلیل مکانی کتابخان ههای وابس ته

موح د و زارع ی ( )6937نی ز در پژوهش ی

به آستان قدس رضوی ،تاکنون پژوهش مستقلی انجام

کتابخانههای اهواز را بررس ی کردن د ک ه مش خص

نشده است؛ اما پژوهشه ای مختلف ی درب ارۀ تحلی ل

شد این شهر نیاز به احداث  66کتابخانة جدی د دارد

مکانی کتابخانهها در ایران و جهان انج ام ش ده ک ه

و در احداث کتابخانههای موجود به عوامل س ازگار

به تعدادی از آنها در ذیل اشاره میشود:

و ناس ازگار توج ه ک افی نش ده اس ت .اب اذری،

زنگیآب ادی ( )6926در رس الة کارشناس ی ارش د

بابالحوائجی و جهانگیری فرد ( )6932در پژوهش ی

خ ود ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه پ راکنش فض ایی

به مکانیابی کتابخانههای عمومی منطقة چه ار ش هر

کتابخانههای کرمان نیاز ب ه ب ازنگری دارد و من اطق

تهران با استفاده از ساج پرداختند ک ه نت ایج نش ان داد

بهینه را پیشنهاد داد.

توزیع کتابخان هها ب ا معی ار مرکزی ت و س ازگاری
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فنآوری ساج میت وان ب ر فرآین د س اخت،

تناسب مناسبی دارند؛ اما درخص وص همج واری ب ا

امکانا

عوامل ناسازگار وضعیت نامناسبی دارند.

بررسی ،توزی ع امکان ا

و تجهی زا کت ابخان هها

مرادیان ( )6932در پژوهشی با اس تفاده از س اج و

مدیریت کرد و در این زمینه اب زار مناس ب و م ؤثری

تحلیلهای سلسله مراتبی ) (AHPبه بررس ی توزی ع

است .پارک  )2762(1در پژوهشی به این نتیجه رس ید

فضایی کتابخانههای همدان پرداخت .نت ایج ح اکی از

که بین تناسب محل سکونت اف راد ب ا کت ابخان ه و

آن بود که تع داد ،توزی ع و مک انی ابی کتابخان ههای

میزان استفاده از کتابخانه ارتباط و ه مبس تگی قاب ل

عم ومی ش هر هم دان بهگون های اس ت ک ه توان ایی

توجهی وجود دارد.
همچن ین دونل ی )2762( 1نی ز در مقال های ب ه

پاسخگویی به نیازهای همه شهروندان را ندارد.
آقاجانی و صباغی آبکوه ( )6939نیز در پژوهش ی

بررسی و تحلیل توزیع و پراکن دگی کت ابخان ههای

به بررسی ابعاد فضایی دسترس ی ب ه کت ابخان ههای

عمومی ایالا متحدۀ آمریکا پرداخت که نت ایج نش ان

عمومی در سطح نواحی شهر مشهد پرداختن د ،نت ایج

داد بین پوش ش و نزدیک ی ب ه کت ابخان ه و می زان

حاکی از آن بود ک ه توزی ع کت ابخان هها در ن واحی

استفاده از کتابخانه ارتباط و همبستگی زیادی وجود

کاملاً تص ادفی و پراکن ده ایج اد ش دهاند .محل هه ای

دارد؛ بهعبارتی ،دسترسی بیش تر ب ه کت ابخان ه ت أثیر

شهرک عسکریه ،شیرین ،کارخانة قندآبکوه در بدترین

مستقیمی بر میزان استفاده از کت ابخان هها دارد .اکث ر

وضعیت دسترسی ب ه کت ابخان هها ق رار دارن د .در

این تحقیقا در خص وص کت ابخان ههای عم ومی
2

ص ور گرفت ه اس ت .ای ن تأکی د نش ان میده د

مطالعا خارج از کش ور نی ز آیات ک 6و دوکمس ی

( )2777در تحقیق خود ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه

کتابخان ههای عم ومی ک ه ج زء نهاده ای عم ومی

ایج اد

جامعه هستند ،نسبت ب ه س ایر کت ابخان هها ،بیش تر

شکاف میان تسهیلا موجود ازجمله کت ابخان هها و

دستخوش تغییر موقعیتی میشوند؛ زیرا آنه ا ب هطور

9

مستقیم با تغییرا محیطی ش هری روب هرو میش وند؛

( )2772در پژوهش خود به این نتیج ه رس ید ک ه ب ا

علاوه برآن ،این پژوهشها به اهمیت فناوری س اج در

توجه ب ه رش د س ریع جمعی ت و ت أثیر آن ب ر ارائ ة

مکانیابی کتابخانهها تأکید دارند .این پ ژوهش تنه ا

خدما در کتابخانهها ،استفاده از ساج در مکانی ابی

پژوهش ی اس ت ک ه ب هطور اختصاص ی ب ه بررس ی

کتابخانهها ضروی بوده و به ارائ ة خ دما بهت ر و

موقعیت کتابخانههای آستان قدس رضوی در مشهد

مناسبتر کمک میکند .بیشا و من دل )2767( 2در

پرداخته است.

توس عه و رش د س ریع ش هر اس تانبول باع

نیازه ای واقع ی ش هروندان ش ده اس ت .بیش ا

تحقیق خود به این نتیج ه رس یدند ک ه ب ا اس تفاده از
1. Ayatac
2. Dokmeci
3. Bishop
4. Mandel

5. Park
6. Donelly
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 .2روششناسی پژوهش

این نوع تحلیل عناص ر ه ر س طح نس بت ب ه عنص ر

 .6 .2روش پژوهش

مربوطة خود در سطح بالاتر بهصور زوجی مقایس ه

پژوهش حاضر از نظر ه دف ،از ن وع ک اربردی
ب وده و از نظ ر گ ردآوری دادهه ا اس ت و ب ه روش
پیم ایش توص یفی ب ه بررس ی موقعی ت مک انی
کتابخان ههای آس تان ق دس رض وی پرداخت ه اس ت.
همچنین ،در ای ن پ ژوهش بن ا ب ه ماهی ت موض وع،
هدف و سؤالهای پژوهش برای جمعآوری اطلاع ا
و ایجاد پایگ اه دادهه ا از روشه ای کت ابخان های،
رایانهای ،میدانی و پرسشنامه اس تفاده ش ده و تل اش
شده که دادههای گردآوریش ده ویژگ یه ایی مانن د
بهروزبودن و کاملبودن را داشته باشند .در اول ین گ ام
با انجام مطالعا کتابخانهای و بررسی پژوهشه ای
انجامشده در این زمینه ،معیاره ایی ک ه در مکانی ابی
کتابخانهها مؤثر بودند ،شامل  17معیار اصلی و ت ابع،
بهعنوان معیارهای مکانی ابی کت ابخان ههای آس تان
قدس رضوی در نظر گرفته ش د .پ سازآن ،براس اس
معیارهای شناساییشده پرسشنامهای جهت وزنده ی
ب ه ای ن معیاره ا طراح ی ش د ک ه ب ا روش تحلی ل
سلسلهمراتبی ( )AHPمطابق نظر کارشناسان س ازمان
کت ابخان هها ب ه وزنده ی معیاره ا و مؤلف ههای
مکانیابی پرداخته شد .بعد از این مرحله با اس تفاده از
نرمافزار ساج نسخة  6709و تواب ع فض ایی ب ا اعم ال
وزن به لایهها و همچنین ،ترکی ب لای هها ب ه بررس ی
وضعیت موجود و تعیین پهنههای پیش نهادی پرداخت ه
شد .فرآیند تحلی ل سلس لهمراتب ی ب ا تجزی هوتحلیل
مسائل مشکل و پیچیده ،آنها را به شکلی ساده تبدیل

شده و وزن آنها محاسبه میشود ک ه ای ن وزنه ا را
وزن نسبی مینامیم .سپس با تلفی ق وزنه ای نس بی،
وزن نهایی هر گزینه مشخص میش ود ک ه آن را وزن
مطلق مینامیم .مراحل محاس به و وزنده ی و ایج اد
نمودارهای مربوط ه ب ا اس تفاده از نرماف زار اکس پر
6

چویس انجام میشود (قدس ی پ ور ،6973 ،ص ص.
 .)66-69تحلی ل سلس لهمراتب ی ( )AHPیک ی از
روشهای وزندهی به معیارها و زیرمعیارهاس ت ک ه
در س ال  6377توس ط محقق ی ب ه ن ام «توم اس آل
ساعتی» مطرح شد .این روش براساس تجزی ة مس ائل
پیچیده به سلسلهمراتب بهوسیلة مغ ز انس ان ص ور
میگیرد .در این روش معیارها بهصور زوجی با هم
مقایسه میشوند ،سپس براس اس ارجحی ت دو معی ار
ارزشگذاری صور

م یگی رد (قدس یپ ور،6973 ،

صص .)66-62 .سازگاری معی اری اس ت ک ه در آن
وضعیت کتابخانههای عم ومی در ارتب اط ب ا دیگ ر
مراکز همجوار سنجیده میشود .مؤلف ههای آن ش امل
کاربریهای سازگار (همچون آتشنش انی و کل انتری)
و ک اربریه ای ناس ازگار (ازقبی ل من اطق ص نعتی،
بزرگراهها ،مراکز سوخترسانی ،مراکز عمدۀ خری د،
و غیره) است (مختارپور .)6927 ،مرکزیت نیز یکی از
مؤلفههای تأثیرگذار در امر مکانیابی است ک ه ش امل
تقسیما فرعی :توزیع جمعی ت ،قابلی ت دسترس ی،
همجواری با سایر مراک ز پرتجم ع اس ت (مخت ارپور،
.)6927

کرده و به حل آنها م یپ ردازد .ای ن تکنی ک امک ان
بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران م یده د .در

1. Expert choic
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 .6 .6 .2ایجاااد پایگاااه دادۀ سااامانۀ اطلاعااات
جغرافیایی

شمارۀ دوم

این پژوهش براساس فاصلة ع وارض از ی کدیگ ر و
مط ابق می زان اهمی ت هری ک از معیاره ا از نظ ر

بهمنظور استفاده از س امانه اطلاع ا جغرافی ایی

کارشناسان ک ه در فرآین د وزنده ی مش خص ش ده

در انجام این پژوهش با توجه ب ه معیاره ای منتخ ب،

است ،بر این اساس تصاویر در مطابقت معی ار اص لی

پایگاه دادهای این س امانه طراح ی ش د .ب ا اس تفاده از

مرکزیت ،به چهار بازۀ کامل اً مناس ب ،مناس ب ،نس بتاً

قابلیته ای ای ن نرماف زار م یت وان مک ان مناس ب

مناسب و نامناسب و در بررسی میزان انطباق ب ا معی ار

طرحهای در دست اجرا را شناسایی و انتخاب کرد ی ا

اصلی سازگاری به چه ار ب ازۀ کامل اً س ازگار ،نس بتاً

حداقل پس از شناس ایی بهت ر مح یط ک ار و عوام ل

س ازگار ،نس بتاً ناس ازگار و ناس ازگار تب دیل ش د.

مؤثر بر آن ،امکان کنترل و اص لاح ش رایط موج ود را

پسازآن ،موقعیت استقرار کتابخانهها با توجه به ای ن

برق رار ک رد .همچن ین ،ب ا پیشبین ی اق داما م ؤثر

بازهها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

میتوان عوارض و آثار نامطلوب و مخ رب را ک اهش

 .2 .6 .2روایی و پایایی ابزار

داد و یا رفع کرد (دی ویس ،6922 ،6ص ص.)66-69 .

پرسشنامه اولیة این پژوهش (مؤلفههای منتخ ب)

ب همنظور اس تفاده از س امانه ،تم امی کت ابخان ههای

مربوط به پایاننامه (عفیفیان )6937 ،بود که ب ا اعم ال

موجود وارد نقشه شدند .بعد از ای ن مرحل ه بهوس یلة

تغییرا و بومیسازی آن جهت این پژوهش در نظ ر

اب زار تحلی ل مک انی در نرماف زار «س اج» نقش ههای

گرفته شد .همچنین ،جهت س نجش روای ی و پای ایی

دیجیتالی به نقشههای قابل تجزیهوتحلیل تب دیل ش د.

مجدد در این پژوهش ابت دا پرس شنام ه مربوط ه در

بهطورکلی ،مکانیابی از طریق ساج شامل این مراح ل

اختی ار  27نف ر از کارشناس ان عل م اطلاع ا و

است )6 :تعی ین معیاره ای مک انی ابی و آمادهس ازی

دانششناسی همچنین کارشناسان س اج ق رار گرف ت.

آنه ا  )2ارزشگ ذاری لای ههای اطلاع اتی  )9تلفی ق

با دریافت بازخورده ا ،اص لاحا ل ازم اعم ال ش د.

لایههای اطلاعاتی و اس تخراج نقش ة نه ایی لایهبن دی

پرسشنامه اصلاحشده دوب اره در اختی ار هم ان اف راد

منطق ه (اب اذری ،ب ابالحوائجی وجه انگیریفرد،

قرار داده شد تا روایی پرسشهای نهایی را تأیید کنن د.

 .)6932در ای ن س امانه از طری ق ترکی ب نقش ههای

در این مرحله از آنها خواسته شد تا وزن هر پرس ش

رقومیشده مجموعهای از دادههای مکانی ،ب ه نم ایش

را تعیین کنند .با دریافت پاسخها و محاس بة وزنه ای

گرافیکی معیارهایی مانند مرکزیت ،عوام ل س ازگار و

دادهشده آلفای کرونباخ پرسشنامه ب ه می زان  %22ب ه

ناسازگار که قابلیت لایهبن دی در مح یط س اج را دارا

دست آمد و به این ترتیب ،روایی و پایایی پرسشنام ه

هس تند ،ب ه بررس ی جایگاهه ای فعل ی و فرض ی

نیز تأیید شد.

کتابخانههای آستان قدس رضوی در مشهد پرداخت ه
شده است .همچنین ،با توجه به ای نک ه تحلیله ا در
1. Davis

سال چهارم
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 .2 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش

دادهشده توسط کارشناسان به هریک از معیاره ا و

قلم رو ای ن پ ژوهش 667ب اب کت ابخان ههای

زیرمعیارها تهیه شد(.جدول )2

وابسته به آستان قدس رضوی مستقر در مشهد اس ت.

جدول  .6وضعیت کتابخانههای آستان قدس

این کتابخانهها بهجز کتابخانة ثامنالائمه ک ه فق ط از

رضوی در مشهد

نظ ر تجهی زا کت ابخان های ت أمین میش ود ،بقی ة
کتابخانهها از نظر تجهیزا و نیروی انس انی وابس ته
به آستان قدس رضوی هس تند .همچن ین ،ب ه جه ت

نام کتابخانهها
کتابخانة مرکزی (با احتساب

زیربنا

تعداد
صندلی

تعداد
اعضا
زن و مرد

22277

6227

676221

227

62377
1313

محدودیت جامعة آماری از نمونهگیری کت ابخان هها

تالارهای تخصصی و سیار)

صرفنظر شد.

کتابخانة جامع گوهرشاد

6277

کتابخانة جوادالائمه

277

36

177

612

67672

6277

922

67777

211

676

67777

 .4یافتههای تحقیق

کتابخانة آیت االله حاج شیخ

 .6 .4وضااعیت انطباااق فعلای محاال اسااتقرار
کتابخانههای آستان قدس با مؤلفاههای مرکزیات

جهت پاسخ به این پرسش ابتدا ب ا اس تفاده از
اطلاعا
ارتباط ا

کتابخانة مجتمع فرهنگی
هنری امام خمینی (ره)
کتابخانة حسینیه امام رضا

چگونه است؟

موجود در سازمان ف نآوری اطلاع ا

عباس تربتی (ره)

و

ش هرداری مش هد جه ت هری ک از

زیرش اخههای معی ار مرکزی ت ش امل قابلی ت
دسترس ی (ش امل ایس تگاههای مت رو ،اتوب وس،

(ع)
کتابخانة مجتمع مسکونی
ثامنالائمه (ع)
کتابخانة مسجدالرضا (ع)
کتابخانة آیتالله حاج شیخ
هاشم قزوینی (ره)
مسجد امام صادق (ع)

پایانهها ،خیابان اصلی) ،توزیع جمعی ت( ،ش امل:

کتابخانة مسجد پیغمبر اکرم

تراکم جمعیت ،میزان سواد ،خ انوار) ،همج واری

(ص)

با مراکز پرتجم ع (ش امل پارکه ا ،فرهنگس راها،

کتابخانة مسجد قبا
کتابخانة مسجد بزرگ امام

مس اجد ،مراک ز اداری ،آموزش ی دانش گاهها)،

رضا (ع)

براساس کاربریهای موجود و براساس وزنه ای

کتابخانة آیت الله حاج شیخ
مجتبی قزوینی (ره)
کتابخانة مسجد زینبیه (س)

 .6دراین پژوهش با توج ه ب ه اس تقرار کت ابخان هها ،تالاره ای
تخصصی و کتابخانه سیار در مجموعه کتابخانة مرکزی (ع دم
تفکیک آنها از ساختمان کتابخانة مرکزی) ،کتابخانة مرک زی
با مجموعة این تالارها و کتابخان هها ی ک کت ابخان ه در نظ ر
گرفته شده است.

کتابخانة مسجد حضر
سجاد (ع)
کتابخانة محمدیه

677

17

2777

6277

177

97127

2213

771

27919

977

673

7112

627

36

67272

977

672

62777

177

672

2677

6277

177

22777

277

71

2777

617

77

1777

627
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جدول  .2معیارهای اصلی مرکزیت
معیارهای اصلی مرکزیت

زیرشاخههای مربوطه

قابلیت دسترسی

ایستگاههای مترو ،اتوبوس ،پایانهها ،خیابان اصلی

توزیع جمعیت

تراکم جمعیت ،میزان سواد

همجواری با مراکز پرتجمع

پارکها ،فرهنگسراها ،مساجد ،مراکز اداری ،آموزشی ،دانشگاهها

مرکزیت

مأخذ :مختارپور6927 ،

از نظر کارشناسان در بین معیارهای مورد بررسی،

مرکزی ت اق دام ش د .بع دازآن موقعی ت هری ک از

معیار قابلیت دسترسی با وزن  70722و همج واری ب ا

کتابخانههای آستان قدس با توجه ب ه قرارگ رفتن در

مراکز پرتجم ع ب ا وزن  70711ب هترتی ب بیش ترین و

هریک از مناطق کاملاً مناسب ،مناسب ،نس بتاً مناس ب

کمترین اهمیت را دارد .با تلفیق نقش ههای م ذکور در

و نامناسب بررسی شد که اطلاع ا بهدس تآمده ب ه

محیط (ساج) نسبت به تهیه و اس تخراج نقش ة نه ایی

شرح جدولهای ذیل است:

جدول  .4ماتریس معیارهای اصلی مرکزیت
همجواری با مراکز

وزن

پرتجمع

شاخص
7/722

مرکزیت

قابلیت دسترسی

توزیع جمیعت

قابلیت دسترسی

6

1/3

1/2

6

1/2

7/267

6

7/711

جمع

6

توزیع جمیعت
همجواری با مراکز پرتجمع
Inconsistency (CR) = 0.02

مأخذ :نگارندگان6932 ،

شکل  .6نمودار معیارهای اصلی مرکزیت
مأخذ :نگارندگان6932 ،

سال چهارم

16

تحلیل انطباقپذیری کتابخانههای آستان قدس رضوی در ...
جدول  .3موقعیت کتابخانهها و دلایل مطابقت یا عدم مطابقت با معیار مرکزیت

ردیف

نام کتابخانه

آدرس

پهنه

حرم مطهر  -بست شیخ

کاملاً

همجواری با اماکن مذهبی ،تراکم

طوسی

مناسب

جمعیت ،دسترسی ،ایستگاههای اتوبوس

مسجد جامع گوهرشاد (کتابخانة

حرم مطهر  -بست شیخ

کاملاً

همجواری با اماکن مذهبی ،تراکم

اهلبیت علیهمالسلام مرکزی)

بهایی

مناسب

جمعیت ،دسترسی ،ایستگاههای اتوبوس

کتابخانة مرکزی (شامل کتابخانة
6

مرکزی ،مجموعه تالارها و کتابخانههای
تخصصی و سیار)

2

بلوار پیروزی  -میدان

کاملاً

سلمان فارسی

مناسب

بلوار وکیلآباد  -بلوار

کاملاً

هاشمیه  -هاشمیه 96

مناسب
مناسب

9

مسجد پیغمبر اکرم (ص)

2

مسجد جوادالائمه (ع)

1

مسجدالرضا (ع)

احمدآباد  -خیابان رضا

آیتالله حاج شیخ مجتبی قزوینی و

کوی طلاب  -بین چهارراه

گویای ضوی

سیلو و برق

1
7
2

دلایل عمدۀ مطابقت یا عدم مطابقت با

مسجد امام صادق (ع)
مسجد حضر

سجاد (ع)

3

کتابخانة مجتمع ثامنالائمه (ع)

67

مسجد زینبیه (س)

66

مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره)

62

مسجد بزرگ امام رضا (ع)

69

مسجد قبا

62

کتابخانة حسینیة امام رضا (ع)

61

آیتالله شیخ هاشم قزوینی

61

آیتالله حاج شیخ عباس تربتی

67

محمدیه

خیابان دانشگاه  -مقابل
خیابان اسرار
انتهای بلوار سجاد -مسجد
حضر

سجاد (ع)

بلوار شهید موسوی
قوچانی
خیابان مطهری شمالی -
مطهری شمالی 2

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

مرکزیت

در صد نسبتاً بالای افراد تحصیلکرده،
همجواری با مراکز دانشگاهی ،تراکم
جمعیت
بافت مسکونی ،تراکم جمعیت ،مجاور
با مراکز آموزشی
بافت مسکونی منطقه ،مجاور

با مراکز

آموزشی
مجاور

با فرهنگسراها ،پارکها،
مدارس

نزدیک بودن به مراکز دانشگاهی و
مدارس
تراکم جمعیت ،افراد باسواد ،مراکز
دانشگاهی ،دسترسی به خیابان اصلی
بافت مسکونی ،نزدیکی به خیابان اصلی،
مدارس
تراکم جمعیت ،دسترسی مناسب،
نزدیکی به خیابان اصلی ،مراکز مسکونی

انتهای خواجه ربیع -

نسبتاً

نزدیکی به پایانه شهری 0دسترسی نسبتاً

خیابان غیوراصل

مناسب

مناسب

شهرک بوعلی – ولیعصر

نسبتاً

21

مناسب

دوری از خیابان اصلی

بلوار خیام جنوبی  -طبقه

نسبتاً

دسترسی نسبتاً دشوار ،،نزدیکبودن به

تحتانی مسجد قبا

مناسب

مراکز اداری

خیابان شهید هاشمینژاد -

نسبتاً

نزدیکی به مراکز مسکونی ،دسترسی

کوچه ناظر

مناسب

نسبتاً دشوار ،تراکم جمعیت

بلوار  22بهمن  -کوی
شهید هاشمی نژاد
خیابان خواجه ربیع  -جنب
پارکینگ
پین دوم تلگرد  -مقابل
بیمارستان  22بهمن

مأخذ :نگارندگان6932 ،

مجاور

فضای سبز ،ایستگاه اتوبوس،

دوری از مراکز دانشگاهی ،دسترسی
نامناسب

نسبتاً مشکل ،دوری از ایستگاههای
اتوبوس

نامناسب
نامناسب

دسترسی نسبتاً دشوار ،دوری از مراکز
پرتجمع
نزدیکی به بزرگراه ،جمعیت نسبتاً کم
منطقه ،فاصلة زیاد از دانشگاهها

12
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بن ابراین ،مط ابق اطلاع ا ج دول ف وق می زان

در بح

شمارۀ دوم

مطابق ت ب ا عام ل مرکزی ت مط ابق

فراوانی مطابقت کتابخانههای آستان ق دس رض وی

اطلاعا بهدستآمده ( )%22کتابخانهها در موقعی ت

با معیار مرکزیت به شرح ذیل است:

کامل اً مناس ب ق رار دارن د ،م ابقی در موقعیته ای
مناسب ( ،)%99نسبتاً مناس ب ( )%22و ( )%67درص د

جدول  .5فراوانی کتابخانهها در پهنهها
نوع پهنه

میزان درصد

هم دارای موقعیت نامناسب بودند .چن انک ه ملاحظ ه

کاملاً مناسب

%22

مناسب

%99

میشود ،بیشترین درص د کت ابخان ههای وابس ته در

نسبتاً مناسب

%22

نامناسب

%67

موقعیت مناسب قرار دارند.

مأخذ :نگارندگان6932 ،

شکل  .2ارزشگذاری برحسب معیار مرکزیت
مأخذ :نگارندگان6932 ،

 .2 .4وضعیت انطبااق کتاابخاناههای آساتان
قدس با مؤلفههای سازگاری چگونه است؟

زیرش اخههای س ازگاری نقش ة جداگان ه تهی ه ش د،
سپس با تلفی ق نقش ههای م ذکور در مح یط (س اج)

جهت پاسخ به این پرسش نی ز پ س از شناس ایی

نسبت به تهیة نقشة نهایی سازگاری و تفکیک هری ک

مؤلف ههای ش اخص س ازگاری (ج دول  )1ابت دا

از مکانهای کاملاً سازگار ،سازگار ،نس بتاً ناس ازگار و

براساس اطلاعا موجود در سازمان فناوری اطلاع ا

کاملاً ناسازگار (مطابق نقشة  )2اقدام شد.

و ارتباط ا ش هرداری مش هد جه ت ه ر ی ک از

سال چهارم
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تحلیل انطباقپذیری کتابخانههای آستان قدس رضوی در ...
جدول  .1معیار سازگاری و زیرشاخههای آن
زیرشاخههای مربوطه

معیارهای اصلی سازگاری

مراکز خرید
خطوط راهآهن
فرودگاهها
شهر بازیها
بزرگراهها
ورزشگاهها
کارخانهها

ناسازگار
سازگاری

بیمارستانها
گورستانها
کشتارگاهها
سینما و مراکز هنری
صنایع
مراکز سوخترسانی
مراکز انتظامی
آتشنشانیها

سازگار

اراضی وقفی وبایر

مأخذ :مختارپور6927 ،

در نم ودار و ج دول ( )7نی ز می زان تأثیرگ ذاری

( )7072از نظر کارشناسان کمترین میزان تأثیر را نش ان

هریک از عوامل بهوضوح آمده است .مراکز خری د ب ا

م یده د .نتیج ة انطب اق موقعی ت مک انی هری ک از

ش اخص وزن ( )70617ب هعل ت ایج اد ازدح ام و

کتابخانهها با نقشة مذکور در ج دول ذی ل (ج دول

سروصدا رفتوآمد وسایل نقلیه ،بیشترین ت أثیر منف ی

 )7آمده است:

و درنهای ت ،مراک ز سوخترس انی ب ا ش اخص وزن
جدول  .7ماتریس میزان ناسازگاری کاربریهای همجوار
مراکز خرید

خطوط راهآهن

فرودگاهها

شهر بازیها

بزرگراهها

ورزشگاهها

کارخانهها

بیمارستانها

گورستانها

کشتارگاهها

ها

سینماها و مراکز هنری

فرودگاه

صنایع

راهآهن

مراکز سوخترسانی

خطوط

مراکز انتظامی

خرید

آتشنشانیها

مراکز

6

اراضی وقفی و بایر

ی

2/1

6/2

9

9/1

1/6

9/1

2/7

1/1

1/1

9/9

9/1

9/2

2/2

2/1

2/1

6

2/2

9/7

9/2

2/7

9/2

9/2

2/2

2/2

9/2

2/6

2/2

6/3

2/6

2/7

6

2/9

2/7

9/2

2/2

9/7

9/2

9/2

6/1

2/2

9/1

2/2

2/1

2/2

وزن شاخص

سازگار

/617
7
/691
7
/733
7
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مراکز خرید

خطوط راهآهن

فرودگاهها

شهر بازیها

بزرگراهها

ورزشگاهها

کارخانهها

6

2/2

2/9

2

2/2

7/1

7/2

7/7

6

6/9

6/7

6/1

7/2

7/1

7/9

گورستانها

کشتارگاهها

گورستانها

6

1

2/2

9/2

9/1

2/1

6/7

6/6

2/2

کشتارگاهها

بیمارستانها

سینماها و مراکز هنری

صنایع

مراکز سوخترسانی

6

9/1

9

9/6

2

2/3

9/6

6/7

6/1

6/2

مراکز انتظامی

آتشنشانیها

اراضی وقفی و بایر

وزن شاخص

ها

7/731

بیمارستان

7/712

کارخانهها

7/712

ورزشگاهها

6

9/2

2/1

2/1

9/6

6/2

9/1

2/7

7/2

6/6

2/2

7/711

بزرگراهها

6

6/2

2/2

2/1

2/2

2/3

6/1

2/2

2/2

7/7

6/2

2/7

7/713

بازیها

7/723

شهر

6

2/2

2/3

9/2

2/1

2

2/1

9

9/7

9/2

2

6/7

2/7

7/722

سازگاری

6

مراکز

1/2

1/9

2/1

2/2

2/1

7/716

سینماها و
هنری
صنایع

7/721

6

2/2

7/3

6/2

2/7

مراکز
سوختر

7/72

6

7/3

7/3

6/2

سانی

آتشنشانی
ها

7/711

انتظامی

6

2/2

7/72

مراکز

6

2/2

2/2

اراضی
وقفی
آستان

7/79

6

قدس
رضوی

مأخذ :نگارندگان6932 ،
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شکل  .4میزان ناسازگاری بین کتابخانه و کاربریهای همجوار
مأخذ :نگارندگان6932 ،

جدول  .8موقعیت و دلایل عمدۀ سازگاری
ردیف

نام کتابخانه
کتابخانه مرکزی (شامل کتابخانه

6

مرکزی ،مجموعة تالارها و کتابخانههای
تخصصی و سیار)

2

آدرس
حرم مطهر  -بست
شیخ طوسی

مسجد جامع گوهرشاد (کتابخانه اهلبیت

حرم مطهر  -بست

علیهمالسلام مرکزی)

شیخ بهایی

پهنه

دلایل عمدۀ سازگاری
مجاور

کاملاً سازگار

با اماکن مذهبی

امنیت ،مجاو

با مراکز

آموزشی و دانشگاهی
مجاور
کاملاً سازگار

با اماکن مذهبی،

امنیت ،مجاور

با مراکز

آموزشی و دانشگاهی
نزدیکی به مراکز آموزشی،

9

مسجد جوادالائمه (ع)

2

مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره)

1

کتابخانه حسینیه امام رضا (ع)

1

آیتالله حاج شیخ عباس تربتی

7

کتابخانه مجتمع ثامنالائمه (ع)

2

مسجد الرضا (ع)

بلوار وکیلآباد  -بلوار
هاشمیه  -هاشمیه 96

کاملاً سازگار

دوری از بزرگراه و مراکز
تجاری ،بافت مسکونی ،فضای
سبز

انتهای خواجه ربیع -
خیابان غیوراصل
خیابان شهید هاشمی
نژاد  -کوچه ناظر
خیابان خواجه ربیع -
جنب پارکینگ
بلوار شهید موسوی
قوچانی شمالی
احمدآباد  -خیابان
رضا  -رضا 91

واقعشدن در مجاور
کاملاً سازگار

مراکز

آموزشی دوری از مراکز عمده
خرید

کاملاسازگار

امنیت ،نزدیکی به مراکز
آموزشی
امکانا

کاملاً سازگار

رفاهی ،واقعشدن در

زمینهای وقفی ،دوری از مراکز
خرید

کاملاً سازگار
نسبتاً سازگار

دوری از مراکز تجاری و مراکز
صنعتی و اداری ،آتشنشانی
نزدیکی به مراکز بهداشتی
ودرمانی ،مسکونی ،اداری

11
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ردیف

نام کتابخانه

3

مسجد قبا

67

آیتالله شیخ هاشم قزوینی

66

مسجد امام صادق (ع)

62

مسجد پیغمبر اکرم (ص)
مسجد زینبیه (س)

69
62
61

آدرس
بلوار خیام جنوبی -
طبقة تحتانی مسجد قبا
بلوار  22بهمن  -کوی
شهید هاشمینژاد
خیابان دانشگاه -
مقابل خیابان اسرار
بلوار پیروزی  -میدان
سلمان فارسی
خیابان مطهری شمالی

پهنه

دلایل عمدۀ سازگاری

نسبتاً سازگار

نزدیکبودن به مراکز آموزشی

نسبتاً سازگار
نسبتاً سازگار
نسبتاً سازگار
نسبتاً ناسازگار

 مطهری شمالی 2مسجد بزرگ امام رضا (ع)

شهرک بوعلی –
ولیعصر 21

آیتالله حاج شیخ مجتبی قزوینی و گویای

کوی طلاب  -بین

رضوی

چهارراه سیلو و برق

نسبتاً ناسازگار
نسبتاً ناسازگار

نزدیکی به مراکز آموزشی،
همجواری با فرهنگسرا
مجاور

با مراکز آموزشی و
دانشگاهها

نزدیکی به مراکز آموزشی،
امنیت
نزدیکبودن به مراکز تجاری
نزدیکی به بزرگراه – عدم
امنیت کافی
نزدیکی به کاربریهایی همچون
راهآهن ،مراکز تجاری

انتهای بلوار سجاد-
61

مسجد حضر

سجاد (ع)

مسجد حضر

سجاد

نسبتاً ناسازگار

نزدیکی به مراکز تجاری

(ع)
پین دوم تلگرد -
67

محمدیه

مقابل بیمارستان 22
بهمن

کاملاً ناسازگار

نزدیکی به بزرگراه ،بیمارستان،
عدم امنیت ،خطوط فشار قوی

مأخذ :نگارندگان6932 ،

چنانکه در جدول ( )3نیز ملاحظه میشود ،از نظ ر

درمانی ،مراکز صنعتی و کشاورزی ،خط وط راهآه ن،

میزان مطابقت با عام ل س ازگاری (مجموع ة عوام ل

شهربازیها است ،از طرفی ،مهمترین عوام ل س ازگار

س ازگار و ناس ازگار) بیش ترین درص د ()%22

در مورد کتابخانهها ،مراکز انتظامی (به لح اظ ت أمین

کتابخانههای آستان قدس در موقعی ت کاملاس ازگار،

امنیت) ،مراکز آموزشی و دانش گاهی ،فض اهای س بز،

( )%23در موقعیت نسبتاً س ازگار )%22( ،در موقعی ت

فرهنگسراها و مساجد هستند .بن ابراین ،ب ا توج ه ب ه

نسبتاً ناسازگار و ( )%1کتابخانهها در موقعی ت کامل اً

میزان انطباق موقعیت مکانی هری ک از کت ابخان هها

ناسازگار قرار دارند .عوامل عم دۀ ناس ازگاری ش امل

با عوام ل ف وق ،س ازگاری ی ا ناس ازگاری آنه ا در

قرارگرفتن در مجاور

بزرگراهه ا ،مراک ز بهداش تی،

جدول ( )3تعیین شده است.

سال چهارم
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جدول  .9فروانی هریک از پهنهها
نام پهنه

میزان در صد

کاملاً سازگار

%22

نسبتاً سازگار

%23

نسبتاً ناسازگار

%22

کاملاً ناسازگار

%1

مأخذ :نگارندگان6932 ،

شکل  .3نقشۀ سازگاری با کاربریهای همجوار
مأخذ :نگارندگان6932 ،

 .3نتیجهگیری و پیشنهادها

در تعیین میزان مطابق ت کت ابخان ههای آس تان
قدس رضوی با معیار مرکزیت مش خص ش د ()%22
کتابخانهها در موقعی ت کامل اً مناس ب ق رار دارن د،
مابقی )%99( ،در موقعیت مناسب )%22( ،در موقعی ت
نس بتاً مناس ب و ( )%67درص د ه م دارای موقعی ت
نامناس ب هس تنند .چن انک ه ملاحظ ه میش ود %22
درصد کتابخانههای وابسته در موقعیت کاملاً مناسب
قرار دارند .آمارهای پذیرش عض و و مراجعهکنن دگان

کتابخانهها نیز ح اکی از آن اس ت ای ن کت ابخان هها
دارای آمار نسبتاً بالای عض ویت هس تند (کت ابخان ه
مرکزی ،پیغمبر اک رم ،جوادالائم ه ،ج امع گوهرش اد)
همچنین از کتابخانههایی که در موقعیت نامناسب ی ا
نسبتاً مناسب ق رار دارن د (کت ابخان ههای محمدی ه،
زینبیه ،کتابخانة مسجد بزرگ امامرضا (ع) به دل ایلی
مانند شلوغی ،نزدیکبودن به بزرگراهه ا ،نزدیک ی ب ه
مراکز تجاری و خیابانهای اصلی ،باع

ش ده اف ت

نسبی پذیرش عضو و میزان مراجعه داشته باشند .ای ن

12
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مس لله نش اندهندۀ ای ن واقعی ت اس ت ک ه انطب اق

قرارگرفتن در موقعیت نامناسب ،مراجعان نسبی خ ود

موقعی ت کت ابخان هها ب ا عوام ل و زیرش اخههای

را حفظ کردهاند .در این موارد هم ب ه نظ ر م یرس د

مرکزیت مانند تراکم جمعی ت ،می زان دسترس ی ،بع د

چنین کتابخانهای با هم ین ظرفی ت و امکان ا  ،در

خانوار ،تأثیر مس تقیم ب ر می زان مراجع ه و اس تفاده از

صور قرارگرفتن در موقعیت مکانی مناسبتر ،قطع اً

کتابخانه دارد و این مسللهای است ک ه در مطالع ا

مراجعان بیشتری را جذب ک رده و خ دما بیش تری

خارج از کشور نیز مانند پژوهش پ ارک )2762( 6ک ه

میتواند داشته باش د .بن ابراین ،ب هطورکلی م یت وان

در تحقی ق خ ود ب ا عن وان «س نجش دسترس ی ب ه

گفت با برنامهریزی دقیق در مکانیابی کت اب خان هها

کتابخانههای عمومی ،مطالعة م وردی ب ا اس تفاده از

میزان بهرهوری دوچندان میشود.

نرمافزار سیستم اطلاعا جغرافیایی» هم به این نتیج ه

در تعی ین می زان مطابق ت موقعی ت مک انی

رسیده بود که تناس ب مح ل س کونت ک اربران ت أثیر

کتابخانهها ب ا عام ل س ازگاری نی ز مش خص ش د

زیادی در میزان استفاده و مراجعة آنها به کت ابخان ه

بیشترین درصد ( )%22کتابخانههای آستان ق دس در

دارد.

موقعی ت کامل اً س ازگار )%23( ،در موقعی ت نس بتاً
البته نکتهای که در مقایسة آمارها باید به آن توج ه

س ازگار )%22( ،در موقعی ت نس بتاً ناس ازگار و ()%1

داشت ،این است که آماره ای ای ن کت ابخان هها ب ا

کتابخانهها در موقعیت کاملاً ناسازگار قرار دارن د .در

توجه به ظرفی ت و امکاناتش ان بای د ب ا ه م مقایس ه

موضوع میزان س ازگاری نی ز ب ا توج ه ب ه آماره ای

شوند؛ بهطورمثال ،کت اب خان ة ش یخ هاش م قزوین ی

موجود کتابخانههای وابسته به آستان قدس رض وی

واقع در محمدآباد (دارای موقعی ت نامناس ب ازلح اظ

در مش هد کت ابخان ههای دارای بیش ترین می زان

معیار مرکزیت) ب ا ظرفی ت  771نف ر و دارای  2ب اب

سازگاری ب ا مراک ز همج وار مانن د نب ودن در مس یر

ساختمان مجزا برای ب انوان و آقای ان ،آم ار عض ویت

بزرگراهها ،راهآه ن ،واقعش دن در منطق ة مس کونی و

حدود  27هزار نفر را نشان م یده د ،درص ورتیک ه

مطابقت با سایر عوام ل س ازگار( ،مانن د کت ابخان ة

کتابخانهای مانند کتابخان ة پیغمب ر اک رم (ص) ب ا

مس جد پیغمب ر ،کت ابخان ة مرک زی ،کت ابخان ة

 627مترمرب ع مس احت و  37نف ر ظرفی ت ب هعل ت

جوادالائمه) به نظر میرس د در ج ذب هرچ ه بیش تر

قرارگرفتن در موقعی ت کامل اً مناس ب ب هتنهایی آم ار

مراجعهکننده و اعضای جدی د موف قتر بودهان د و ب ا

ح دود  67ه زار نف ر عض و را دارا اس ت .بن ابراین،

توجه به امکانا و ظرفیتها از آمار پذیرش عض و و

میتوان نتیجه گرف ت موقعی ت اس تقرار کت ابخان ه،

مراجعة نسبتاً بیشتری برخوردارند .بن ابراین ،چن انک ه

تأثیر زیادی در کمیت و کیفیت خدما داش ته اس ت.

آمارهای میزان اعض ای کت ابخان هها نی ز بی انگر آن

نکتة قابل ذکر دیگر اینکه برخی از کتابخانهها مانن د

است ،بهطور نسبی کتابخانههای کاملاً سازگار ،نس بتاً

کتابخان ة آیتالل ه ش یخ عب اس تربت ی عل یرغ م

سازگار ،از آم ار پ ذیرش عض و و م راجعین بال اتری

1. Park

برخوردارند و این موضوع مبیّن این واقعیت است ک ه

سال چهارم
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داشتن سازگاری بیشتر ب ا عوام ل س ازگار ب رای ه ر
کتابخانه یک امتیاز محسوب شده و باع

موفقی ت

آنها در ارائة خدما بیشتر و بهتر شده است.
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از بهترین و فعالترین کتابخانههای مشهد محس وب
میشوند.
همچن ین ،ب ا توج ه ب ه اص ول و نظری ههای

بنابراین ،همانطورکه یافته نش ان م یده د ،ب رای

مکانیابی کتابخانههای عمومی (نظریة اول مبتنی ب ر

دس تی ابی ب ه به رهوری مناس ب ،قب ل از ه ر ن وع

اس تقرار کت ابخان هها در مرک ز ش هر و نق اط پ ر

برنامهریزی برای تأسیس کتابخان ه ،بای د نس بت ب ه

رفتوآمد؛ یعنی محلهایی که فروش گاههای معتب ر و

مکانیابی صحیح از نظر عوامل سازگار و ناس ازگار آن

سازمانها وادار دولتی و عم ومی و مراک ز ص نعتی

مطالعا کافی صور گیرد .در پژوهشه ای پیش ین

مستقر هس تند ،ب ود و نظری ة دوم ک ه در آن اس تقرار

(جه انگیریف رد( ،)6937 ،زنگ یآب ادی،)6926 ،

کت ابخان هها خ ارج از ش هر و دور از جنج ال و

(عفیفیان( ،)6937 ،مخت ارپور )6927 ،ه م ب ه هم ین

سروصدا مورد تأکید است) ،به نظر میرسد هینک دام

نتیجه رسیده بودند که کت ابخان ههای م ورد مطالع ه

از این نظریهها بهطور اخص مورد نظر م دیران نب وده

آنها بهترتیب ،در منطق ة  2ته ران ،ش هرهای کرم ان،

است .تعدادی از کتابخانهها؛ مانند کت ابخان ة ام ام

شیراز ،اهواز پراکندگی مناسبی نداشتند و در اکث ر ای ن

صادق (ع) و کتابخانة زینبی ه (س) در ج وار مراک ز

شهرها مکانیابی کتابخانهها نیاز به بازنگری داشت.

تج اری و اداری واق ع ش دهاند و برخ ی نی ز مانن د

البت ه در م واردی ،آم ار نس بتاً بال ای بعض ی از

کتابخانة جوادالائمه (ع) و کتابخانة مس جد ب زرگ

کتابخانهها مانند کتابخانة محمدی ه مب یّن واقعی ت

امام رض ا (ع) در محل هه ای مس کونی ،نس بتاً آرام و

دیگری نیز است و آن اینکه چن ین کت ابخان ههایی

ک مسروص دا واق ع ش دهاند .بن ابراین ،نظری ه و مت د

جهت جذب مراجعهکننده تلاش و کوشش دوچن دان

خاصی م ورد نظ ر م دیران نب وده و ص رفاً براس اس

نی از دارن د؛ مانن د کت ابخان ة م ذکور ک ه برپ ایی

نیازهای موجود ،درخواستها ،اعلام آم ادگی مس اجد

نمایش گاههای متع دد موض وعی در جه ت ترغی ب

برای واگ ذاری مک ان م ورد نی از و نیازه ای محل ی

هرچه بیشتر مراجع ان و شناس اندن خ دما و من ابع

مکانیابی شدهاند.

کتابخانه کوشش ک رده اس ت؛ ام ا آنچ ه واقعیت ی

 -پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش

انکارناپذیر بوده و در ای ن پ ژوهش نی ز باره ا ب ه آن

ب ا توج ه ب ه یافت هها و نت ایج ای ن پ ژوهش

اشاره شده ،این است که داش تن موقعی ت س ازگار از

پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:

عوام ل موفقی ت کت ابخانههاس ت؛ اف زونب رآن،

 .6با توج ه ب ه بررس یه ای می دانی ک ه

کتابخانههای آستان قدس رضوی با توجه ب ه غن ای

درخص

تقرار

نس بتاً مناس ب ،امکان ا مناس ب ،گ رایش و توج ه

کتابخان ههای آس تان ق دس ص ور

خاص ساکنان این شهر به تشکیلا منتس ب ب ه ام ام

گرفت ،همچنین قرارگ رفتن تع دادی از

هشتم حضر علیبنموسیالرضا علیهالسلام همچن ان

کتابخانهها در مناطق کامل اً ناس ازگار،

وص نح

وۀ اس
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شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

پیش نهاد میش ود تأس یس ،طراح ی و

و جنب ی مانن د برپ ایی نمایش گاههای

مکانیابی کتابخان ههای آس تان ق دس

مناس

ا و

رض وی پ س از بررس ی س ازمان

کارگاههای آموزشی را در برنام ة ک اری

کتابخانهها ،مصوّب و اجرایی شود.

خود قرار دهند؛ ب هعبارتیدیگ ر؛ بهب ود

 .2کتابخانههای واقعشده در مناطق نس بتاً

کیفیت و کمیت خدما در این من اطق

ناس ازگار و ی ا نس بتاً نامناس ب جه ت

نسبت به مناطق کامل اً س ازگار و کامل اً

شناس اندن من ابع و خدماتش ان و ارائ ة

مناسب تلاش بیشتری را میطلبد.

خدما

بتی ،برگ

زاری جلس
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