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چكيده
هدف :در اين تحقيق ،وضمعيت برخمورداري منطقمة  ۲۰تهمران از كتابخانمههماي عممومي و كيفيمت
دسترسي شهروندان آن به اين مراكز مورد بررسي و تحلي قرار گرفته است.
روش :روش تحقيق توصيفي-پيمايشي از نوع كاربردي است .بخشي از دادههماي تحقيمق از اسمناد و
از اطالعات دريافتشده از كتابخانههاي عمومي به دست آممده و بخشمي نيمز از پيممايش حاصم شمدهانمد.
تحلي هاي كمي با استفاده از شاخصهاي «نسبت پوشمش» و «سمرانة كتابخانمه» صمورت گرفتمه و ابزارهماي
 Bufferingو  Euclidean Distanceدر سيسممتم اطالعممات جغرافيممايي نيممز بممراي ترسمميم حمموزههمماي پوشممش
كتابخانهها و تحلي دسترسيها به كار گرفته شدهاند.
يافتهها :در محدودة مطالعاتي از هر هکتار زمين شهري تنها بهطور ميانگين حدود  ۴/31متر مربع بمه
كاربري كتابخانه عمومي اختصاص يافته و سرانة فضاي كتابخانه عمومي نيز  ۰/۰۲7متر مربع است كه تقريباً
نصف استانداردهاي شهري است 8۶/1 .درصد از مراجعهكنندگان وضعيت دسترسي به كتابخانمههما و 7۴/9
درصد ظرفيت آنها را «بسيار خوب» و «خوب» ارزيابي كردهاند .حمدود  18درصمد از مسماحت منطقمه كمه
 18/3۲درصد جمعيت در آن به سر ميبرند ،به كتابخانههاي عمومي دسترسي ندارد .درحاليكه در نيممي از
مساحت منطقه كه كمي بيش از نصف جمعيت به سر ميبرند ،حموزة پوشمش خمدماتي دو يما سمه كتابخانمه
همپوشاني داشته است ۲۰ .درصد از جمعيت در فراتر از فاصلة 1۰۰۰متري از نزديکترين كتابخانة عممومي
قرار داشته و از دسترسي مناسبي بهرهمند نبودهاند.
اصالت /ارزش :اين تحقيق ،عمدم تموازن در پوشمش خمدمات كتابخانمهاي در منطقمة  ۲۰تهمران را
آشکار ساخته و نشان داد كه ايجاد توازن مستلزم توسعة كمي و كيفي كتابخانههاي با درجمات  ۲و بيشمتر و
احداث كتابخانههاي جديد با رعايت دقيق مالحظات مکانيابي بهكمک ابزار  GISاست .ازايمنرو ،ارزش و
اهميت اين تحقيق در اين است كه نتايج آن ميتواند بهعنوان رهنمودي در ايجاد تموازن و توسمعة خمدمات
كتابخانهاي فراروي برنامهريزان شهري قرار گيرد.
كليدواژهها :دسترسپذيري ،حوزة پوشش ،عدالت فضايي ،منطقة  ۲۰تهران.
تحقيقات اط العرس اني و كتابخان هه ا عم ميي فص نااية
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Abstract
Purpose: This paper aims to investigate the status of district 20 of Tehran in
terms of the availability of public libraries and access of its residents to library
services.
Method: In this research, an analytical–descriptive method was used to
analyze the public libraries' accessibility in the municipality of district 20 of Tehran.
Parts of the data have been obtained from the documents of the libraries and parts of
it have been obtained through a survey done within the area of study. The
quantitative analyses were conducted using the indexes “per capita library” and
“land use coverage”, and the tools “Buffering” and “Euclidean Distance” in GIS
were used in order to draw the coverage areas of any library and determine the
accessibility of parcels and population.
Findings: Within the area of study, public libraries covered only 4.31 m2 per
hectare of the lands and per capita space of them are 0.027 m2 that is approximately
50 percent of the urban planning standard scores. 86.1% of the users assess the
access to libraries as “good’ and “very good”, and 74.9% of them believed that the
libraries have “good’ or “very good” capacity. Furthermore, 18% of the areas and
18.32% of the population do not have access to any public library whereas 55.14%
of the lands and 51.1% of the residents are accessible by at least 2 library covered
area. 20% of the population reside within a distance of more than 1000 meters from
the nearest public library and have not had an appropriate level of accessibility.
Originality/value: This research showed that there is a lot of disparity in the
coverage of library services in the district 20 of Tehran and revealed that providing a
balance in this regard requires developing quantitativey and qualitatively the
libraries with the score 2 and more and establishing new libraries through complying
precisely with the considerations of locating with the aid of GIS tools. Therefore, the
importance of this research lies in that its findings and results can be used by urban
planners as guidelines to create a balanced distribution of library services
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مقدمه
كتاب مهمترين وسيلة پرورش ذهن و فکر ،عام گسترش علم و دانش و منبمع تربيمت و فرهنمگ
است .فرهنگ نوين بشري حاص ميمراث گذشمتگان اسمت كمه بمهصمورت مکتموب در البمهالي
صفحات كتابهماي ضمبششمده در كتابخانمههما نگهمداري مميشمود .هميچچيمز نمميتوانمد جماي
محتويات كتابخانهها را كه شام كتاب و سماير ممواد مکمم كتماب اسمت بگيمرد .اممروزه نقمش
كتابخانههاي عمومي بهعنوان بخشي از نظمام آموزشمي و مركمز گمردآوري و نشمر دانمش ،مركمز
مطالعات تفنني و حرفهاي و بهعنوان كانون توسمعة دانمش و فرهنمگ بمر همگمان آشمکار اسمت و
كاركرد كتابخانهها بهعنوان يکي از زيرساختهاي جامعة اطالعاتي و سيسمتم خودآمموزي سمواد
اطالعاتي پررنگتر از گذشته نمايان است.
كتابخانممه نهممادي اجتممماعي اسممت كممه بمما مشمماركت در ذخيممرهسممازي ،حفاظممت و اشمماعة
پيشينههاي مکتوب ،ديداري-شنيداري و الکترونيکي در خدمت تعليموتربيمت و توسمعة سياسمي،
اقتصادي ،اجتمماعي ،علممي و فرهنگمي جامعمه قمرار مميگيمرد (غفموري .)1393 ،كتابخانمههماي
عمومي بهعنوان نهادهاي اجتماعي بما گمردآوري ،سمازماندهمي و نگهمداري دانمش ممدون بشمر،
امکان رشد انديشه ،شکوفايي استعداد و باروري ذهمن خمالق انسمان پويما و جسمتجوگر را فمراهم
ميكنند .اين نهادها دانش ،اطالعات وآثار خالقانمه را بما اسمتفاده از يمک رشمتة منمابع و خمدمات
تهيه كرده و بهصورتي برابر و يکسمان بمهدور از تم ثير نمژاد ،مليمت ،سمن ،جمنس ،ممذهب ،زبمان،
ناتواني ،وضع اقتصادي و وضعيت شمغلي و درجمات تحصميلي و سمواد ،در دسمترس عمموم قمرار
ميدهند (جي .)138۶ ،
اگرچه جوامع پيوسته بهسمت رقوميشدن و غلبة اينترنت پيش ميرونمد ،امما كتابخانمههماي
سنتي همچنان نقش ديرين خود را به عنوان يمک مکمان مهمم ،محم مالقمات ،محم دسترسمي بمه
منابع فناورانه و مركز فرهنگي حفظ كردهاند .اين مکمانهما بمهويمژه بمراي جوانماني كمه در سمطح
متوسطه و عالي تحصي ميكنند ازنظر فراهم كردن امکان مطالعة تفريحي ،دسترسي بمه محتمواي
آموزشي و كمک آموزشمي و دسترسمي بمه رايانمه در يمک فضماي عممومي سمالم اهميمت دارنمد
(فران مک .)۲۰17 ،1در سرتاسممر جهممان كتابخانممههمما بممراي دسترسممي آزاد و عادالنممة همگمماني بممه
1. Frank
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اطالعات در قالبهاي نوشتاري ،الکترونيک يا ديمداري-شمنيداري ممورد توجمه قمرار گرفتمهانمد.
آن ها با عرضه محتواي جمذاب و ممرتبش بمراي هممة سمنين و سمطوح تحصميلي در ايجماد محميش
آموزش و ارتقاي سطح سواد نقش اساسي دارند .كتابخانهها اين مسمئوليت اجتمماعي را بمر عهمده
دارند كه خدماتي عرضه دارندكه پلي ميان موانع اجتمماعي ،سياسمي و اقتصمادي ايجماد مميكنمد.
آنها به شناخت ،بهكارگيري و تفسمير اطالعمات متناسمبي كمه فرصمتهماي آمموزش را در تممام
طول زندگي فراهم ميآورد كممک كمرده و موجبمات ارتقماي سمطح سمواد ،افمزايش اطالعمات
شهروندان ،غنيسازي تفريحات ،تخيالت خالقانه ،تحقيقات انفرادي ،تفکمر انتقمادي و درنهايمت
توانمندي را در دنيايي كه هر روز پيچيدهتر ميشمود فمراهم مميآورنمد (كرولمک .)۲۰۰۵ ،1ايمن
موضوع قوياً پذيرفته شده است كه دست رسي بيشتر بمه كتماب سمبب مطالعمة بيشمتر شمده و مطالعمة
بيشتر ،باعث ارتقاي سطح سواد جامعه خواهد شد (كراشن .)۲۰۰۴ ،۲ازايمنرو ،منطقمي اسمت كمه
بپذيريم دسترسي بيشتر به كتاب به معناي مطالعة بيشتر خواهد بمود .تحقيقمات زيمادي بمر ايمن اممر
صحه گذاشته و به رابطة مثبت بين كيفيت كتابخانه و تحقمق كمار مطالعمه پمي بمردهانمد (كراشمن،
۲۰۰۴؛ لنسي۲۰۰۴ ،3؛ مکكوايلن.)1998 ،۴
امروزه جامعهاي مترقي و پيشرونده خواهمد بمود كمه در كنمار مؤسسمات آموزشمي قموي و
ساير امکانات آموزشي و پژوهشي از كتابخانه هاي عمومي توانمنمد و داراي منمابع غنمي و مجهمز
به سيستمها و فناوريهاي نوين برخوردار باشد .در غيمر ايمن صمورت ،نخواهمد توانسمت خمود را
بهعنوان يک جامعة اطالعاتي پيشرفته مطرح كرده و در تمامي ابعماد علممي ،اجتمماعي ،سياسمي و
غيره به پيشرفت قاب مالحظهاي ناي شود .فلسفة وجودي كتابخانههاي عممومي خمدمت بمه افمراد
در راستاي توسعة همهجانبمه جامعمه اسمت (بابماغيبي .)1388 ،مميتموان انتظمار داشمت كمه ميمزان
استفاده از امکاناتي چون كتابخانهها متناسب با دسترسپذيري اين مراكمز و سمطح ارائمة خمدمات
آنها تغيير يابد .ارائة خدمات فراگير بستگي تام و تمامي به مقدار تسهيالت ،سطح ارائمة خمدمات
و ديگر جنبههاي جذابي دارد كه استفادة افراد را تحتت ثير قرار ميدهند .فاصله نيز متغيمر مهممي
در ميزان استفاده است .تركيب سطح ت مين خمدمات و فاصمله ،تعيمينكننمدة قابليمت دسترسمي بمه
امکانات است كه در ارتباط با استفاده از آنها نيز قمرار مميگيمرد (اوتنزممان و لينمدزي.)۲۰۰8 ،۵
5. Ottensmann & Lindsey
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ارزيابي دسترسپذيري جغرافيايي به اين مراكز در نمواحي مسمکوني اطالعماتي حيماتي در اختيمار
ميگمذارد كمه مميتوانمد در برناممه ريمزي ارائمة مطلموب خمدمات كارسماز باشمد ،زيمرا شمناخت
دقيقتري از نواحي با دسترسي كمتر يا بيشتر به دست داده و نمابرابريهماي اجتمماعي و فضمايي از
اين حيث را آشکار ميسازد (اپاريسيو 1و همکاران.)۲۰۰8 ،
اهميت كتابخانههاي عمومي بهعنوان بخشي از فضاي عمومي شهرها در برنامهريزي شمهري
براي برنامهريزان بهخوبي شناخته شده است (برندستون .)1 :۲۰13 ،۲به همين دلي  ،در طمرحهماي
توسعة شمهري ،همموار ه ميمزان متناسمبي از زممين بمراي احمداث و توسمعة كتابخانمههماي عممومي
اختصاص مييابد .در قوانين شهري اغلب نقماط جهمان ،يکمي از وظمايف شمهرداريهما احمداث،
نگهداري و توسعة كتابخانههاي عمومي است .در كشور ما نيز بهموجب ممادة  ۶قمانون ت سميس و
نحوة ادارة كتابخانههماي عممومي ،شمهرداريهما مکلفنمد نميم درصمد از كم درآممد خمود را بمه
كتابخانهها اختصاص دهند (نهماد كتابخانمههماي عممومي كشمور (139۰ ،و در ممادة  18آيمينناممة
اجرايي قانون ت سيس و نحوة ادارة كتابخانههماي عممومي نيمز جاهماي محمروم در اولويمت توجمه
قرار گرفتهاند (مركز پژوهشهماي مجلمس شموراي اسمالمي .)1383 ،وجمود ايمن قموانين نشمانگر
اهميت توجه به توسعة كتابخانههاي عمومي و توزيع متوازن آنهاست .به همين دليم  ،آگماهي از
توزيع فضايي كتابخانههما و دسمترسپمذيري آنهما در سمطح نمواحي و منماطق شمهري از اهميمت
بااليي برخوردار بوده و با توجه به نقمش اصملي و تعيمينكننمدة فاصمله در دسمترسپمذيري مراكمز
خدمات شمهري ،ايمن مقالمه همدف تحليم دسمترسپمذيري كتابخانمههماي عممومي در منطقمة ۲۰
شهرداري تهران با ت كيد بر نقش و ت ثير فاصله اين مراكز تا مح سکونت را پي گرفته است.
«عممدالت فضممايي »3بممر تفمماوت سممطح خممدمات و امکانممات نمواحي متمركممز اسممت و سممنجة
«عدالت »۴عموماً با شاخص «دسترسپذيري »۵مورد محاسبه قرار ميگيمرد كمه بميش از هرچيمز بما
مسافت يا زمان رسيدن و يا هزينمة صمرف شمده بمراي دسمتيابي بمه يمک خمدمت تعيمين مميشمود.
ازاينجهت ،تفاوت دسترسي واحدهاي فضايي در مقيماسهماي كموچکي چمون خيابمان ،محلمه و
ماننممد آن ،شمماخص مهمممي بممراي ارزيممابي عممدالت فضممايي اسممت (يمموان ،زو و وانممگ.)۲۰17 ،۶
دسترس پذيري به ميزان سهولت دستيابي به يمک خمدمت يما رسميدن بمه يمک مکمان و نيمز ميمزان
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فرصت نسبي براي تعام يا تماس با يمک پديمده مثم پمارک يما كتابخانمه (گريگموري)198۶ ،1
مربوط ميشود .وقتي ابعاد اجتماعي و اقتصادي مدنظر قرار گيرنمد ،آنچمه بمه ايمن مفهموم مربموط
است هممان عمدالت تموزيعي ۲اسمت كمه بمه انصماف و عمدالت در توزيمع و موقعيمت اشماره دارد
(اسميت .)198۶ ،3عدالت يک مفهوم ذهني است كه مورد تفاسير چندگانه و گماه رقابمتجويانمه
قرار گرفته است .برخمي محققما ن چهمار دسمتة اصملي از عمدالت را در رابطمه بما تخصميص منمابع
مشخص كردهاند كه عبارتند از :برابري ،۴جبران /نيازمبنا ،۵تقاضا ۶و بازار .7عدالت بر پايمة برابمري
به دو طريق قاب اعمال است .نخست ،برابري دادهها يعني تخصيص بمه شمک برابمر صمرفنظمر از
ويژگمميهمماي اجتممماعي اقتص مادي ناحيممة جغرافيممايي و يمما سمماكنان .مفهمموم اخيممر مشممابه تصممور
فرصتهاي برابر است كه بهموجب آن ،نمواحي و سماكنان ،تسمهيالت و امکانمات برابمر دريافمت
ميدارند .دوم ،برابري ستانده ها كه بمرخالف ممورد اول نيازمنمد برابمري شمرايش پمس از دريافمت
خدمات است و آنچه را كه در اثر خدمات عموميِ فراهمآمده عايد ساكنان شده را انمدازهگيمري
ميكند .برابري دادهها بهندرت به برابري ستاندهها منجر ميشمود و بمرعکس (نميکالس.)۲۰۰1 ،8
ديدگاه ايمن تحقيمق بمه عمدالت فضمايي« ،برابمري فرصمتهاسمت» كمه بمهموجمب آن شمهروندان
صرفنظر از ويژگيهاي اجتماعي-اقتصادي ،رضايت يما توانمايي پرداخمت و ممالکهماي مشمابه
بهرة يکساني ميبرند.
دربارة موضموع تحليم مکماني و دسمترسپمذيري كتابخانمههما تحقيقمات متعمددي صمورت
گرفته كه به مواردي از آنها اشاره ميشود.
محمودزاده و نوري ( )139۶بهكمک الگوريتم فازي و  ،GISتوزيمع فضمايي كتابخانمههماي
عمومي شهر تبريز را مورد بررسي قرار داده و دريافتهاند سطح دسترسي نامناسب بموده و تعمداد و
توزيع آن ها نيز جواب گوي تقاضاي فعلي نيست .صمدرا و پاشماپور ( )139۵در پمژوهش خمود بما
عنوان تحلي فضايي-مکاني مکانگزيني كتابخانه هاي عمومي منطقمة چهمار كمالنشمهر تبريمز از
مدلهاي تصميمگيري چندمعيارة فازي و امکانات سيستم اطالعمات جغرافيمايي اسمتفاده كمرده و
چهار پهنة بهينه براي اين كار مشمخص كمردهانمد .فصميحي ( )1393در تحقيقمي وضمعيت توزيمع
فضايي كتابخانمههماي عممومي در سمطح اسمتانهماي كشمور را بررسمي و از شماخصهمايي چمون
3. Smith
6. Demand
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ضريب جيني و ضمريب مکماني اسمتفاده كمرده اسمت .نتمايج تحقيمق وي نشمان داد كمه در سمطح
استانها ،توزيع كتابخانههاي عممومي از تموازن نسمبي برخموردار اسمت .اسممعي پمور و همکماران
( )139۲توزيع فضايي كتابخانمه هماي عممومي شمهر يمزد را مطالعمه كمرده و از ضمرايب آنتروپمي،
جيني ،موران و گري استفاده كردهاند .نتيجة تحقيق آنان نشان داده كه در ايمن زمينمه ناهمماهنگي
و نابرابري وجود دارد و الگوي تمركز كتابخانههما از نموع تصمادفي بمهسممت پراكنمده بما تمركمز
پايين است .همچنين نمواحي  ۲و  3برخموردارترين و نمواحي  1و  3محمرومتمرين هسمتند .مطيعمي
( )139۲توزيع خمدمات كتابخانمهاي در اسمتان مركمزي را بما اسمتفاده از شماخص ضمريب جينمي
بررسي كرده و نتيجه گرفته است برابمري نسمبتاً مطلموبي در ايمن زمينمه در اسمتان مركمزي وجمود
دارد .رهنما و آقاجاني ( )1388توزيع فضايي كتابخانههماي عممومي شمهر مشمهد را بما اسمتفاده از
مدلهاي تحلي فضايي و تکنيمکهماي خودهمبسمتگي فضمايي بررسمي كمرده و دريافتمهانمد كمه
توزيع كتابخانهها در مشهد ناعادالنه است و الگويي پراكنده دارد.
معصممومي و فممرجزاده ( ،)138۵بمما اسممتفاده از سيسممتم اطالعممات جغرافيممايي ،توزيممع فضممايي
كتابخانممههمماي عمممومي در منطقممة  1۲شممهرداري تهممران را بررسممي كممرده و نتيجممه گرفتممهانممد كممه
كتابخانهها به نحو متناسبي توزيع نشمده و امکانمات و تسمهيالت آنهما پاسمخگموي نيازهما نيسمت.
فرانک ( )۲۰17در تحقيقي با استفاده از شيوههماي رگرسميون آمماري ،دسترسمي طبقمات سمني و
جنسي مختلف به كتابخانهها را در ناحية بوستون بزر  1اياالت متحده بررسي كرده است.
رابرت ۲و همکاران ( )۲۰۰۰در تحقيقي نقش كتابخانههاي عمومي در توسعة اقتصماد محلمي
در ايالت كانزاس آمريکا را بررسي كرده و نتيجه گرفتهاند كه اين مراكز توانستهاند با حمايمت از
كسبوكارهاي محلي در توسعة اقتصادي مؤثر باشند .راتان )۲۰1۶( 3توزيع فضمايي كتابخانمههما،
سرانة امکانات كتابخانهاي و نقش اين مراكز در دستيابي روستاييان به اطالعمات حيماتي موردنيماز
در توسعه و افزايش بهرهوري در كشاورزي در پنجاب هند را مورد پژوهش قرار داده است.
آيتاک و داكمسي )۲۰17( ۴در تحلي فضايي كتابخانمههماي عممومي شمهر اسمتانبول ضممن
ارزيابي توزيع كتابخانههماي موجمود دريافتمهانمد كمه حمايمت از ت سميس كتابخانمه مخصوصماً در
پيرامون شهر ضرورتي حياتي داشته و نيز بايستي سطح خدمات كتابخانههاي موجود ارتقا يابد.
4. Aytac & Dokmeci

3. Rattan

2. Robert

1. Greater Boston metro area
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پارک )۲۰1۲( 1در پژوهش خمود بما اسمتفاده از تحليم هماي توصميفي و آمماري نشمان داده
است كه مسافت تا حدودي بر عضويت در كتابخانههما تم ثير دارد .همچنمين ،اسمتفاده گمروههماي
سني مختلف از كتابخانه با فاصله ارتباط داشته و نيمز ويژگميهماي خمانوار ازنظمر تعمداد فرزنمد و
سطح تحصيالت با مسافت جابهجايي براي دسترسي به كتابخانه ارتباط دارند.
يوس م  )۲۰1۶( 3نيممز در تحقيقممي وضممعيت كتابخانممههمماي عمممومي اسممتانبول در قيمماس بمما
استانداردهاي موجود را مورد ارزيابي قرار داده و همچنين كيفيمت دسترسمي بمه آنهما را بررسمي
كرده است.
وجه تمايز اين تحقيق استفاده همزمان از دادههاي اسنادي و پيمايشي ،اسمتفاده از روشهماي
كمي آماري در تلفيق با ابزارهاي تحلي فضايي در سيستم اطالعات جغرافيايي و تحليم فاصمله و
دسترسيها بهكمک آنهاست كه در پژوهشهاي گذشمته كمتمر بمه ايمنگونمه ممورد عمم قمرار
گرفته است .يافتههاي تحقيق با اجراي اين روشها وضعيت توزيع فضايي خمدمات كتابخانمهاي و
دسترسپذيري آن ها را روشن ميسازد و انتظار مميرود نتمايج حاصم شمده يماريگر برناممهريمزان
شهري باشد تا بتوانند با مکانيابي دقيمق كتابخانمههماي ديگمري كمه در آينمده در منطقمه احمداث
ميشوند و شناسايي نيازها در توسعة كممي و كيفمي كتابخانمههماي موجمود ،برناممههمايي جمامع و
دقيق ،در راستاي پوشش خدمات كتابخانهاي آحاد شهروندان ارائه كنند.
روش پژوهش
روش تحقيق توصميفي–پيمايشمي از نموع كماربردي اسمت .منطقمة  ۲۰شمهرداري تهمران محمدودة
مطالعاتي اين تحقيق است .اين منطقه جنوبيتمرين منطقمة شمهري شمهرداري تهمران اسمت كمه در
سال  139۵حدود  3۶۵۲۵9نفر جمعيت داشمته اسمت .وسمعت ايمن محمدوده  ۲۲/۵كيلمومتر مربمع
داخ محدوده شهري و  178كيلومتر مربع حمريم بموده و همچنمين ايمن منطقمه داراي پمنج ناحيمه
داخ محدوده و دو ناحيمه خمارج محمدوده و  ۲۰محلمه اسمت (شمهرداري منطقمة  .)139۶ ،۲۰بما
توجه به اينکه نواحي شش و هفت از اين ناحيه اراضي باير و زراعي حمريم بموده و يما مشمتم بمر
مجموعههاي صنعتي و انباري و سکونتگاههاي محمدود پراكنمده هسمتند ،در تحقيمق وارد نشمده و
2. Yücel
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حدود  ۲۲/۵كيلومتر مربع از آن كه شام نواحي يک تا پنج هستند بمهعنموان محمدودة مطالعماتي
انتخاب شده است .در شک  ،1موقعيت منطقة  ۲۰شهر تهران و همچنمين موقعيمت كتابخانمههماي
عمومي در اين منطقه قاب مشاهده است.

شک  .1موقعيت منطقة  ۲۰در شهر تهران

شک  .۲موقعيت كتابخانههاي عمومي در منطقة ۲۰

دادههاي پژوهش از سه منبع فراهم آممدهانمد .منبمع نخسمت ،اطالعمات دريافمتشمده از ممديريت
كتابخانههاي موردمطالعه است .دوم ،ابزار پرسشنامة محقمقسماخته كمه توسمش نمونمة آمماري بمه
تعداد  38۰نفر (بر مبناي مدل كوكران) از جامعة آماري ۲8۰9۵نفمري اعضماي فعمال كتابخانمههما
تکمي م ش مده اسممت .روايممي صمموري پرسممشنامممه بمما اسممتفاده از نظممرات دو نفممر از متخصصممان
كتابخانههاي عمومي و دو نفر متخصص حوزة جغرافياي شهري تکمي و ت ييد شمده و پايمايي آن
با محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان  ۰/87۵ت ييد شد .روش نمونهگيري بهصورت تصمادفي
طبقهاي بوده كه به نسبت مساوي جنسيت انتخاب شدهاند .منبع سموم دادههما فايم هماي اطالعماتي
بلوک هاي جمعيتي سرشماري عمومي نفموس و مسمکن سمال  139۵محمدودة مطالعماتي از مركمز
آمار ايران و شيافاي قطعات آماري از شهرداري تهران بوده است.
شاخص «نسبت پوشمش» بمهعنموان نمايمانگر وضمعيت نمواحي ازنظمر وضمعيت زممين تحمت
كاربري كتابخانه از روي فرمول اول محاسبه شده است.
اول:

𝑆𝐿 ∗ 10000
𝑅𝑆

= 𝑉𝐶
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 :CVنسبت پوشش (ميزان زمين تحت كاربري كتابخانه در هر هکتار زمين)
 :SLمساحت كتابخانه (متر مربع)
 :SRمساحت ناحيه يا منطقه (متر مربع)
شاخص سرانه كتابخانه بيانگر متوسش سهم هر فرد ساكن از زمين تحت كماربري كتابخانمه اسمت
كه بهكمک فرمول دوم محاسبه شده است.
دوم:

𝐿𝑆
𝑅𝑃

= 𝑃𝐿

 :Lpسرانة كتابخانه (متر مربع بهازاي هر فرد ساكن)
 :PRجمعيت ناحيه يا منطقه (نفر)
فاصلة استاندارد ميان كتابخانه و مح سکونت در طرح پژوهشياي كه توسش دانشمگاه تهمران بمه
كارفرمايي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور انجام شده بمين  1/۶تما  ۲كيلمومتر تعيمين شمده اسمت
(معاونت پژوهشي دانشگاه تهران .)1397 ،با توجه به معيار يادشده ،در اين تحقيمق بمراي درجمات
ششگانة كتابخانهها از درجة يک تا درجة شش ،حوزة پوشش خمدمتي بمهترتيمب برابمر بما ۲۰۰۰
متر 19۲۰ ،متر 18۴۰ ،متر 17۶۰ ،متر 1۶8۰ ،متر و  1۶۰۰متر در نظر گرفته شده است .حموزههماي
پوشش خدمتي كتابخانهها به كمک ابمزار بمافري در سيسمتم اطالعمات جغرافيمايي ترسميم شمده و
حوزههاي تحمت پوشمش و خمارج ازپوشمش و همچنمين محمدودههماي تحمت همم پوشماني حموزة
پوشش خمدمتي دو يما چندكتابخانمه تعيمين و تحليم شمدهانمد .همچنمين ،بما ترسميم بافرهمايي بمه
فاصلههاي يادشده و انطباق آن ها با بلوکهاي جمعيتمي ،ميمزان جمعيتمي كمه در فاصملة معينمي از
كتابخانه سکونت داشتهاند محاسبه شمده اسمت .از ابمزار  Euclidean Distanceسيسمتم اطالعمات
جغرافيايي نيز براي ترسيم نقشة فضاهاي هم فاصله و تحلي هاي مربوط استفاده شده است.
يافتهها
در محدودة موردمطالعه هشت كتابخانة عمومي وجود دارد كه سه باب از آنهما تحمت پوشمش و
مديريت سازمان فرهنگي-هنري شهرداري است ،چهار باب زيرنظمر نهماد كتابخانمههماي عممومي
كشور اداره ميشوند و كتابخانة آسمتانة حضمرت عبمدالعظيم (ع) نيمز مسمتق اسمت .در جمدول 1
مشخصات كتابخانهها آمده است.
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جدول  .1مشخصات كلي كتابخانههاي عمومي منطقة  ۲۰شهرداري تهران

كتابخانه

كتابخانه

ناحيۀ شهرداري محل

1395

درجه

مجموع

-

-

9۶9۰

1۲۵7۰

۲939۵ 3۰۰779

1۶97

1733۰

1۵7۵۵3

(متر مربع)

كوثر

پنج

شش

۴۵۰

۴۵۰

۲3۰۰۰

13۰۰

1۲۰

۲3۰

۲۰۰۰۰

مساحت زمين

مساحت بنا (متر مربع)

(جلد)

دهخدا

پنج

پنج

۵۴۰

۴۶۰

1۴۰۰۰

1۲۰۰

113

9۰۰

18۰۰۰

تعداد كتاب

امام خميني

پنج

پنج

۴۵۰

78۰

1۵۰۰۰

91۴

8۰

1۲۰۰

1۲۶۰۰

تعداد عضو (نفر)

زكريا

يک

پنج

3۰۰

۵8۰

۲۰۰۰۰

3۲۲۲

9۰

3۰۰۰

۲۲۰۰۰

تعداد صندلي

شيخ كليني

دو

دو

۲۰۰۰

11۰۰

17۲۰۰

7۴8۲

۲۴۴

1۵۰۰

1۰۵۰۰

تعداد تقريبي

شيخ صدوق

چهار

دو

۴۲۰۰

۲۲۰۰

۵۴۵79

318۰

3۰۰

1۵۰۰

۲۴۴۵3

مراجعه كننده در ماه

 13آبان

سه

دو

7۵۰

۲۲۰۰

37۰۰۰

19۴۰

3۰۰

۲۰۰۰

3۵۰۰۰

تعداد امانت در سال

آستانه

پنج

يک

1۰۰۰

۴8۰۰

1۰1۵7 1۲۰۰۰۰

۴۵۰

7۰۰۰

1۵۰۰۰

م خذ :آمارهاي دريافتشده از مديريت كتابخانهها و محاسبات نگارنده
جدول .۲نسبت زمين و سرانة زمين تحت كاربري كتابخانة عمومي در سطح نواحي شهرداري
نواحي

مساحت ناحيه

شهرداري

(هكتار)

مساحت
جمعيت

كتابخانه ها
(متر مربع)

شاخص نسبت پوشش
(متر مربع در هكتار)

شاخص سرانۀ
كتابخانه
(متر مربع)

يک

۲99 / 1

8۰777

3۰۰

1 /۰۰

۰ / ۰۰۴

دو

۵8۲ / ۵

1۲۰38۵

۲۰۰۰

3 /۴3

۰ / ۰17

سه

۲۴۰ / 9

۵۲۵۶۵

7۵۰

3 /11

۰ / ۰1۴

چهار

37۶ / 7

۴7۴۲۰

۴۲۰۰

11 /1۵

۰ / ۰89

پنج

7۵۰ / ۶

۶۴1۰8

۲۴۴۰

3 /۲۵

۰ / ۰38

ك منطقه

۲۲۴9 / 7

3۶۵۲۵9

9۶9۰

۴ /31

۰ / ۰۲7

مآخذ :آمارهاي دريافتشده از مديريت كتابخانهها و شيا فاي بلوک جمعيتي با محاسبات نگارنده

در منطقة  ۲۰شهرداري تهران ،نواحي شش و هفت عمدتاً محدودههاي زراعمي ،حمريم و صمنعتي
كارگاهي هستند كه در اين تحلي وارد نشمدهانمد .نمواحي يمک تما پمنج از ايمن منطقمه در حمدود
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 ۲۲۴97۰۶1متر مربع مساحت دارند (شهرداري منطقة  )1398 ،۲۰كه با توجمه بمه مسماحت زممين
زيرپوشش كتابخانههاي عممومي ( 9۶9۰متمر مربمع) ،شماخص نسمبت پوشمش  ۴/31متمر مربمع بمه
دست ميآيد ،يعني بهطور متوسش در ازاي هر يک هکتار زممين شمهري بمهطمور ميمانگين حمدود
 ۴/31متر مربع به كاربري كتابخانة عمومي اختصاص يافته اسمت .بماالترين رقمم بمه منطقمة چهمار
شهرداري اختصاص دارد كه با برخورداري از كتابخانة بزر

شيخ صدوق ،اين شماخص 11/1۵

متر مربع بمه دسمت آممده اسمت .در ناحيمة پمنج ،بما وجمود قمرار داشمتن  ۴كتابخانمه از مجمموع 8
كتابخانه در آن و وجود كتابخانة بزر

آستانه ،وسعت زياد ناحيه سبب شده اسمت كمه شماخص

مورداشاره تنها  3/۲۵متر مربع باشد .استقرار صرف كتابخانة كوچک زكريا بما كمتمر از  3۰۰متمر
مربع در ناحية يک شهرداري كمتمرين رقمم شماخص يعنمي  1متمر مربمع از زممين تحمت كماربري
كتابخانه به ازاي هر هکتمار زممين را نمايمان سماخته كمه كمتمرين رقمم در ميمان نمواحي اسمت .در
نواحي دو و سه نيز رقم از حد متوسش منطقه ( )۴/31پايينتر است.
سرانة زمين تحت كاربري كتابخانة عمومي در منطقة  ۲۰برابر با  ۰/۰۲7متر مربمع اسمت كمه
تقريباً نصف استانداردهاي شهري پيشنهادشده از سموي شهرسمازان و برناممهريمزان شمهري اسمت.
مطابق استانداردهاي فوق ،سرانة فضاي كتابخانه  ۰/۰۵تا  ۰/۰7متمر مربمع و گماه تما  ۰/۴متمر مربمع
پيشنهاد ميشود (شيعه .)177 : 13۶9 ،اما مطابق استانداردهاي ايفمال ،بمراي جمعيمتهماي بميش از
1۰۰هزار نفر ،در ازاي هر  1۰۰۰نفر  ۲8متر مربع فضاي كتابخانمه ممورد نيماز اسمت (عمازم138۶ ،
به نق از ميركي .)1391 ،برايناساس ،حداق فضاي كتابخانمهاي موردنيماز در محمدودة مطالعماتي
 1۰۲93متر مربع به دست مميآيمد ،درحمالي كمه وضمع موجمود سمال  139۶رقمم  1۲۵7۰را نشمان
ميدهد كه فراتر از استاندارد ايفال است .به لحاظ سرانه ،در ميان نواحي ،ناحية پنج شهري بما رقمم
 ۰/1۲۶وضعيت بهتري داشته و رقم مربوط به آن بيش از  3/۵برابر رقم ميانگين منطقه است .پمس
از آن ،بهترتيمب نمواحي سمه ،چهمار ،دو و يمک قمرار دارنمد و رقمم سمرانة بهمرهمنمدي از فضماي
كتابخانههاي عمومي در آنها بهترتيب  ۰/۰11 ،۰/۰۲۲ ،۰/۰۵۲و  ۰/۰۰9متر مربع است.
مطممابق رهنمودهمماي ايفممال ،شايسممته اسممت در ازاي هممر نفممر  1/۵تمما  ۲/۵جلممد كتمماب در
كتابخانممممههمممماي عمممممومي موجممممود باشممممد (اشممممرفي 137۵ ،بممممهنقمم م از ميركممممي .)1391
براين اساس،كتابخانههاي عمومي محدودة مطالعاتي دستكم بايستي داراي  ۵۵1۴۰۰جلمد كتماب
باشند ،درحالي كه تنها به ميزان  ۵۵درصد از اين تعمداد در آن هما كتماب عرضمه شمده و سمرانهاي
كمتر از يک جلد كتاب ( ۰/8۲جلد) را نشان ميدهند.
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اطالعممات پيمممايش صممورتگرفتممه از نمونممة آممماري بيممانگر آن اسممت كممه ميممانگين سممني
مراجعه كنندگان  ،۲۴/۲۲ميانة سني آن ها  ۲1و نمماي سمني  18سمال اسمت .بمه لحماظ تحصميالت،
اكثريت ( ۴۴/8درصد) مراجعهكنندگان به كتابخانههماي عممومي محمدودة شمهرداري منطقمة ۲۰
تهران را افراد داراي تحصيالت پايان دورة متوسطه يا دانشآموزان سال آخر ايمن مقطمع تشمکي
ممميدهنممد .پممس از آن ،اكثريممت ( ۲3/۴درصممد) بمما دانممشآممموزان پممايينتممر از ايممن مقطممع اسممت.
دانشجويان دورة كارشناسمي يما افمراد داراي ممدرک كارشناسمي در مرتبمة بعمد ۲1/8 ،درصمد از
مراجعهكنندگان را تشمکي مميدهنمد 8/7 ،درصمد ممدرک كارشناسمي ارشمد و بماالتر داشمته يما
دانشجوي اين مقاطع بوده و باالخره افراد داراي تحصيالت حموزوي و كمارداني بمه ترتيمب  ۰/8و
 ۰/۵درصممد از مراجعممهكننممدگان بممودهانممد .بممهلحمماظ شممغلي ،بمميش از نيمممي از مراجعممهكننممدگان
دانش آموز و دانشجو بوده ۲7/9 ،درصد خود را فاقد شغ معرفي كمرده 19/۴ ،درصمد كارمنمد و
معلممم بمموده و  ۲/۲درصممد شممغ آزاد داشممتهانممد .ايممن اطالعممات نشممانگر آن اسممت كممه غالممب
مراجعمهكننممدگان بمه كتابخانممههماي عمممومي دانممشآمموزان و دانشممجوياني هسمتند كممه از فضمماي
كتابخانه براي مطالعة متمون درسمي و بمه ويمژه بمراي مطالعمه و كسمب آممادگي بمراي شمركت در
آزمونهاي ورودي استفاده مي كنند .چنان كه بر اساس اطالعمات پيممايش 8۴/1 ،درصمد از آنمان
تنها براي استفاده از سالن مطالعه به كتابخانمه مراجعمه داشمته و يما در كنمار اهمداف ديگمر ،چنمين
مقصودي نيز دنبال كردهاند .براي  38درصد مراجعهكنندگان ،امانت گرفتن كتاب بمهعنموان يمک
هدف صرف يا مقصودي در كنار مقاصد ديگر مطرح بوده و بمراي  1۵/۴درصمد ،مطالعمة جرايمد
هم يکي از دالي مراجعه به كتابخانه بوده است.
در نمونة آماري ،حدود يکسوم افراد ( ۲9/۲درصد) در هر ماه بيش از  ۲۰بمار بمه كتابخانمه
مراجعه مي كردند ،و تقريباً همين تعداد (۲8/3درصد) در هر ماه  ۵بار يا كمتمر مراجعمه داشمتهانمد.
 ۲۲/7درصد بين  1۰تما  ۲۰بمار و  ۲۰/8درصمد نيمز بمين  ۵تما  1۰بمار در مماه بمه كتابخانمه مراجعمه
مي كردند 1۵/1 .درصد از مراجعهكنندگان در هر ماه بهطور متوسش  1۰ساعت و يما كمتمر از ايمن
مقدار وقت خود را در كتابخانه صرف مي كردند13/۶ .درصد بين  1۰تا  ۲۰ساعت در مماه1۴/8 ،
درصد بين  ۲۰تا  ۵۰ساعت 18/7 ،درصد بين  ۵۰تما  1۰۰سماعت ۲۰/1 ،درصمد بمين  1۰۰تما ۲۰۰
سماعت و  17/7درصممد نيممز بمميش از  ۲۰۰سماعت در ممماه از كتابخانممه اسممتفاده مميكممردهانممد .ايممن
اطالعات نيز گوياي آن است كه كتابخانهها اغلب مراجعمهكننمدگاني دارد كمه اوقمات زيمادي را
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در اين فضا ميگذرانند ،بهطوريكه در هر ماه حدود يکسوم مراجعهكنندگان بميش از  ۲۰بمار و
فراتر از  1۰۰ساعت وقت خود را در يک كتابخانة خاص ميگذراندهاند.
تقريباً نيمي از نمونة آماري ( ۴۵/۶درصد) كتابخانة محم مراجعمه را ازنظمر وجمود ظرفيمت
كافي «بسيار خوب» دانستهاند ۲9/3 ،درصد آن را «خوب» ارزيابي كمرده 18/۲،درصمد «متوسمش»
دانسته  ۶/۲،درصد «بد» و  ۰/7درصد بسميار بمد ارزيمابي كمرده انمد .ارزيمابي مراجعمهكننمدگان از
ظرفيت كتابخانة (وجود صندلي كافي) مح مراجعه به شرح جدول  3بوده است.
جدول  .3ارزيابي نمونة آماري مراجعهكنندگان از ظرفيت كتابخانه (درصد)
شيخ

امام

طيف/كتابخانه

آستانه

 13آبان

بسيار خوب

3۰ / ۲

77 / 3

۲۰ / ۴

خوب

۴۰ / 8

1۵ / ۲

3۲ / 7

۲۵ / 3

متوسش

۲۶ / ۶

۵/7

31 / ۲

۲۰ / ۰

31 / ۲

بد

1/8

1/8

۲1 / ۴

1/1

1۰ / ۲

۰/7

بسيار بد

۰/۶

۰

۰

۰/۴

۵/۵

۰

صدوق

كليني

زكريا

۵۲ / ۲

۲۰ / ۴

۴۴ / ۴

3۲ / 7

3۵ / 8

13 / 8

19 / 1

8/۰

۲۴ / ۴

۰

11 / ۴

۰

۰

خميني

دهخدا

كوثر

78 / ۲

۴8 / 7
1۴ / ۵

اطالعات جدول  3حاكي از آنست كه تنها در دو كتابخانة كليني و زكريا كه در مركمز پرتمراكم
جمعيتي منطقه قرار گرفتهاند كمبود ظرفيت مطرح بوده و در كتابخانة آستانه نيز بمه لحماظ محميش
فيزيکي مناسبي كه سبب كثرت مراجعهكننمدگان از مسمافتهماي دور شمده تما حمدودي مشمک
كمبود جا مشهود است.
جدول .۴ارزيابي نمونة آماري مراجعهكنندگان از وضعيت دسترسي كتابخانه (درصد)
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شيخ

امام

طيف/كتابخانه

آستانه

 13آبان

بسيار خوب

33 / 3

۲۵ / ۲

۲8 / 9

خوب

۴۰ / ۶

۲۶ / ۲

۲8 / ۲

3۲ / 3

متوسش

۲1 / ۴

3۴ / 1

3۲ / 8

۴/۴

1۰ / ۰

بد

3/۶

9/9

7/9

۰

3/3

۰

بسيار بد

1/1

۴/۶

۲/۲

۰

۰

۰

صدوق

كليني

زكريا

۶3 / 3

۴۴ / 3

۴۲ / 8

۴۲ / ۴

۴8 / 8

۲۵ / 9

1۵

18 / ۶

8/8

۶/7

۰/۵

۰

۰

خميني

دهخدا

كوثر

۴8 / 8

۶۰ / ۶
3۰ / 1
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به لحاظ دسترسي ۴۴/۵ ،درصد وضعيت دسترسمي بمه كتابخانمة محم مراجعمه را «بسميار خموب»،
 ۴۰/۶درصد «خوب» 1۲/3 ،درصد «متوسش» و 1/8درصد «بد» و  ۰/8درصد « بسميار بمد» ارزيمابي
كرده اند .البته با توجه به اينکه نمونة آماري از اعضماي فعمال مراجعمه كننمده بمه كتابخانمه انتخماب
شدهاند نميتموان بمهطمور قطمع قضماوت كمرد كمه كتابخانمههماي عممومي محمدودة مطالعماتي از
وضعيت دسترسي مناسبي برخوردار هستند ،چراكمه ممکمن اسمت افمرادي كمه دسترسمي مناسمبي
نداشممتهانممد بممه كتابخانممه مراجعممه نکممرده و در شمممول نمونممة آممماري آورده نشممده باشممند .بممدترين
وضعيت دسترسي از آنِ كتابخانة كليني است كه در كنار بزرگراه قرار گرفتمه و بمالطبع دسترسمي
نامناسممبي را بممراي سممکونتگاههمماي آن سمموي بزرگممراه و موجبممات نگرانممي را بممراي خانوارهمما در
مراجعة فرزندان را فراهم آورده است .كتابخانة  13آبان در منتهااليه يکي از خيابمانهماي فرعمي و
كمعرک محلمة  13آبمان واقمع شمده و از يمک طمرف بمه كشمتزارها منتهمي مميشمود و وضمعيت
دسترسي مطلوبي ندارد .كتابخانة دهخدا نيز به دلي قرارگرفتن در حاشمية محلمة عاليمين و فاصملة
طولي زياد بسياري از سکونتگاهها با آن ،امکان دسترسي كمتر مناسبي را در قياس بما بقيمة عرضمه
داشته است .در مقاب  ،كتابخانة شيخ صدوق در كنار يک بوستان وسيع و در حدفاصم دو ميمدان
اصلي محلة دولتآباد بهترين شرايش دسترسي را عرضه ميدارد.
اطالعات پيمايش در مورد فاصله ميان مح سکونت و كتابخانهاي كمه در هنگمام پيممايش
به آن مراجعه كرده بودند به شرح جدول  ۵بوده است.
جدول  .۵فاصله مح زندگي تا كتابخانه در ميان مراجعهكنندگان به كتابخانههاي منطقة  ۲۰شهرداري تهران
فاصله (متر)

نام كتابخانه و درصد مراجعان

ميانگين

آستانه

آبان

صدوق

كليني

زكريا

امام

دهخدا

كوثر

منطقه

كمتر از ۲۰۰

۰/9

8/۲

8/8

۲/۴

۵/9

9/۲

1/1

۲1 / ۵

۵/۲

۵۰۰

۵/۲

1۵ / 1

11 / 3

3/۵

1۵ / 1

1۲ / ۶

9/3

3۴ / 3

8/9

7۰۰

9/1

1۲ / 1

1۰ / 1

11 / ۴

1۲ / 3

1۲ / 1

۲۴ / ۵

۲۵ / ۶

11 / 8

1۰۰۰

۲۰ / ۲

1۵ / 3

1۵ / ۲

11 / ۵

19 / 3

11 / 8

۲۲ / 1

1۲ / 3

1۶ / ۵

1۵۰۰

8/8

1۰ / 3

1۲ / 1

۲۲ / 3

۲1 / 7

1۲ / 9

۲۴ / 8

۵/۲

1۴ / 7

۲۰۰۰

11 / 8

11 / 9

1۴ / ۴

۲۰ / ۴

8/۲

17 / ۲

11

1/1

13 / ۵

3۰۰۰

1۴ / ۴

13 / 8

13 / 3

1۶ / 1

۶/۴

1۵ / 7

7/۲

۰

1۲ / 9

بيشتر از 3۰۰۰

۲7 / ۲

13 / 3

1۴ / 8

1۲ / ۲

11 / 1

9/۲

۰

۰

1۶ / ۵

ماخذ :اطالعات پيمايش
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حدود  7۰درصد ( 7۰/۶درصد) از مراجعهكنندگان در فاصلة  ۲۰۰۰متر يما كمتمر و نيممي از آن هما
در فاصلة  1۲7۰متر و كمتر از آن از كتابخانه به سر ميبمردهانمد .همچنمين ۲9/۴ ،درصمد از فاصمله
 3۰۰۰متر و بيشتر به كتابخانه مراجعه كمرده انمد .در كتابخانمة آسمتانة حضمرت عبمدالعظيم (ع) كمه
مجهزترين كتابخانه و تنها كتابخانة درجه يک در محدودة مطالعاتي اسمت ،نزديمک بمه يمک سموم
( ۲7/۲درصد) از مراجعهكنندگان  3۰۰۰متر يا بيشتر و بيش از نصف ( ۵۶درصد) مراجعهكننمدگان
 ۲۰۰۰متر يا بيشتر بين مح سکونت و كتابخانة يادشده فاصله داشتهاند .اين در حالي اسمت كمه در
دو كتابخانة دهخدا و كوثر كه درجة پنج و شش تلقي ميشموند ،مراجعمهكننمدة چنمداني فراتمر از
فاصلة  ۲۰۰۰متر وجود نداشته اسمت .ضمريب همبسمتگي ميمان معکموس درجمة كتابخانمه و ميمزان
مراجعهكننمدگان از مسمافت  ۲۰۰۰متمر و بيشمتر برابمر  ۰/8۴۲بمه دسمت آممد و نشمان مميدهمد در
كتابخانههاي داراي فضا و تجهيزات بيشتر ،افراد زيادتري از مسمافتهماي دورتمر جمذب شمدهانمد.
بهعبارتديگر ،كتابخانههاي داراي درجة بهتر حوزة جذب وسيعتري داشتهاند.
جدول  .۶رابطة ميان فاصله مح سکونت تا كتابخانه و مدت زمان استفاده از كتابخانه
مدت زمان استفاده (ساعت در ماه)
فاصلۀ كتابخانه تا منزل (متر)

20- 10

50- 20

100- 50

200- 100

بيش از 200

درصد از ك مراجعه كنندگان به كتابخانه

كمتر از ۲۰۰

۲/1

۰/7

۰/۵

۰/8

1/1

۵۰۰

۲/3

۰/8

1/8

۲/۵

1/۵

7۰۰

3/۲

1/۲

1/7

۲/۴

3/3

1۰۰۰

3/۴

1/7

3/8

۴/۵

3/1

1۵۰۰

۲/۵

۲/۵

3/8

3/8

۲/1

۲۰۰۰

1/7

۲/۲

3/۶

3/۴

۲/۶

3۰۰۰

۰/9

3/۲

۲/8

3/۴

۲/۶

بيش از 3۰۰۰

۰/7

3/9

۵/7

۴/۴

1/8

ضريب همبستگي فاصله و زمان

- ۰ / ۰8۰

+ ۰ /97

+۰ /79

+۰ /۶۴

+۰ /۰8

ماخذ :اطالعات پيمايش و محاسبات نگارنده

جدول  ۶گوياي آن است كه بين دو دستة متغير «فاصلة منزل تا كتابخانمه» و « نسمبت افمرادي كمه
در فواص مختلف 1۰ ،تا  ۲۰سماعت در مماه از كتابخانمه اسمتفاده ممي كننمد همبسمتگي معکموس
وجود دارد ،به اين معنا كه به موازات افزايش فاصلة بين مح سکونت و كتابخانه ،نسمبت افمرادي
كه  1۰تا  ۲۰ساعت در ماه از كتابخانه استفاده مميكننمد كمتمر مميشمود .بمرعکس ،وقتمي ممدت
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زمان استفاده در ماه به  ۲۰تا  ۵۰و  ۵۰تا  1۰۰ساعت افزايش مييابمد ،ضمريب همبسمتگي مثبمت و
معنيدارتر ميشود .به عبارت ديگر ،هرچه فاصلة بين منزل و كتابخانه بيشمتر باشمد ،نسمبت افمرادي
كه  ۲۰ساعت و بيشتر در ماه از كتابخانمه اسمتفاده مميكننمد زيمادتر مميشمود .در فاصملة بيشمتر از
 3۰۰۰متر ،تقريباً بين اين دو دسته متغير رابطهاي وجود ندارد.
بهمنظور تحلي حوزههاي دسترس كتابخانهها با توجمه بمه عامم فاصمله ،بما اسمتفاده از ابمزار
 Euclidean Distanceسيستم اطالعات جغرافيايي ،فضاهاي همفاصمله بما كتابخانمههما بمهصمورت
شک  3ترسيم شده است.

شک  .3فضاهاي همفاصله از نزديکترين كتابخانه

همان طور كه در شک  3مشمخص اسمت ،در سمطح منطقمة  ۲۰شمهرداري ،دورتمرين محم هماي
سکونت از كتابخانه حداكثر  2228متر فاصلة شعاعي تا نزديکتمرين كتابخانمه دارنمد .ايمن نقماط
در حواشي منطقه قرار گرفتهاند .با توجه به اينکمه در سمه جهمت پيرامموني ايمن منطقمة شمهرداري
فضمماهاي غيرسممکونتگاهي بمما كمماربري صممنعتي ،كارگمماهي و زراعممي قممرار دارنممد و در آنهمما
كتابخانهاي وجود نمدارد و در ممرز شممالي نيمز بزرگمراه آزادگمان امکمان دسترسمي بمه خمدمات
كتابخانممهاي منمماطق  1۵و  1۶را نيممز منتفممي سمماخته اسممت ،ممميتمموان نتيجممه گرفممت كممه خممدمات
كتابخانهاي عمدتاً در مركز اين منطقه برقرار بوده و حواشي منطقه كمبود و نارسايي دارند.
نتايج حاص از محاسبات روي حوزههاي دسترسي كتابخانهها بر مبناي بافرهاي ترسيم شمده
بمما معيارهمماي پمميشگفتممه (شممک  )۴حمماكي از آنسممت كممه  3۵8هکتممار ( 18درصممد) از مسمماحت
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محدودة مطالعماتي كمه در آن  ۶73۶۲نفمر ( 18/3درصمد از جمعيمت) سمکونت دارنمد در حموزة
پوشش خدماتي كتابخانههاي عمومي قرار نميگيرند .همان طمور كمه در شمک  ۴آشمکار اسمت،
قسمممتهمماي فاقممد دسترسممي حاشمميههمماي جنمموبغربممي ،شمممالغربممي و شمممالشممرقي منطقممة ۲۰
شهرداري تهران را شام ميشود 3۵/7 .درصمد از مسماحت محمدودة مطالعماتي كمه در آن ۲7/۶
درصد از جمعيت ( 1۰1۴7۵نفر) به سر ميبرند ،در حموزة پوشمش خمدماتي فقمش يمک كتابخانمة
عمومي قرار دارد .در  19/7درصد مسماحت كمه  8۶371نفمر يعنمي  ۲3/۵درصمد جمعيمت منطقمه
زندگي ميكننمد ،حموزة پوشمش خمدماتي دو كتابخانمه بما يکمديگر همم پوشماني داشمته و ۲۶/39
درصد جمعيت ساكن كمه در  ۵۰۲/7هکتمار از مسماحت محمدودة مطالعماتي بمه سمر مميبرنمد در
حوزة دسمترس سمه كتابخانمه قمرار مميگيرنمد .درنهايمت  1۵371نفمر ( ۴/18درصمد) از جمعيمت
محدودة مطالعاتي كه در  339/9هکتار از مساحت منطقمه سمکونت دارنمد ،تحمت حموزة پوشمش
خدماتي چهار كتابخانه عمومي بوده و در حوزه دسمترس چهمار كتابخانمه قمرار دارنمد .همچنمين،
مطابق محاسبات منطبق بر شک هاي  ۴تما  37/1 ،۶درصمد از جمعيمت منطقمه ،در شمعاع حمداكثر
 ۵۰۰متر از كتابخانههاي عمومي ۶۲/۶ ،درصمد در شمعاع حمداكثر  7۵۰متمري و  8۶/8درصمد در
شعاع حداكثر  1۰۰۰متر از كتابخانههاي عمومي سکونت دارند.

شک  .۴حوزههاي دسترسي كتابخانهها

شک  .۵بلوکهاي جمعيتي  ۵۰۰متري
كتابخانهها و همپوشي آنها
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شک  .۶بلوکهاي جمعيتي 7۵۰متري كتابخانهها

شک  .7بلوکهاي جمعيتي 1۰۰۰متري كتابخانهها

نتيجهگيری
شمماخصهمماي «نسممبت پوشممش» و «سممرانة كتابخانممه» در محممدودة مطالعمماتي از اسممتانداردهاي
برناممهريممزي شمهري فاصمملة زيممادي داشمته ،اممما شماخص «سممرانة كتابخانممه» تما حممدودي بمماالتر از
استانداردهاي ايفالست ،ضمن آنکه سرانة كتاب موجمود در كتابخانمه كمتمر از ميمزان قابم قبمول
استاندارهاي ايفال است .غالب مراجعهكنندگان به كتابخانههاي عممومي منطقمه را دانمش آمموزان،
دانشجويان و داوطلبان آزمونهاي ورودي تشکي ميدهنمد و اكثمر آنمان بمراي اسمتفاده از سمالن
قرائت براي مطالعة متون درسي خود از كتابخانه اسمتفاده مميكننمد .مراجعمهكننمدگان درمجمموع
وضعيت كتابخانهها را ازنظر دسترسي و وجود فضماي صمندلي كمافي مناسمب ارزيمابي كمردهانمد.
مح سکونت اغلب مراجعهكنندگان حدود  ۲۰۰۰متر يا كمتر از كتابخانه فاصله داشته و متوسمش
فاصلة مح سکونت و كتابخانمة محم مراجعمه  1۲۴۵متمر بموده اسمت 18 .درصمد از مسماحت و
 18/3۲درصد جمعيت در خارج از حوزة دسترسي كتابخانهها قرار ميگيمرد .بما عنايمت بمه اينکمه
حوزههاي دسترسي مجاور ايمن محمدوده مربموط بمه كتابخانمههماي درجمة  ۲هسمتند ،تجهيمز ايمن
كتابخانهها و ارتقاي آن ها به درجة يک اين كاسمتي را برطمرف نخواهمد كمرد و بنمابراين تکميم
دسترسيها مستلزم احداث كتابخانههاي جديد است .نيمي از جمعيت در حوزة پوشمش خمدماتي
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دو يا سه كتابخانه سکونت دارند .همچنين ،با عنايت به اينکمه معمموالً حمداكثر فاصملة مطلموب از
كتابخانة عمومي  1۰۰۰متر در نظر گرفته ميشمود ۲۰ ،درصمد از جمعيمت محمدودة مطالعماتي در
فاصلهاي بيشتر از اين مقدار سمکونت داشمته و فاصملة مناسمبي از نزديمکتمرين كتابخانمه عممومي
ندارند.
محدودة مطالعاتي از يک سمو نيازمنمد احمداث كتابخانمههماي جديمدي اسمت كمه پيشمنهاد
ميشود به كمک سيستم اطالعات جغرافيمايي و اسمتفاده از اليمههماي اطالعماتي دقيمق مکمانيمابي
شوند و اهتمام الزم در تخصيص زمين مناسب از سوي شمهرداري معممول شمود .از سموي ديگمر،
اغلب كتابخانههاي موجود به ويژه كتابخانههاي تحمت ممديريت نهماد كتابخانمههماي عممومي كمه
اكنون در درجات سه تا شش قرار دارند بهلحاظ كمي و كيفي نيازمند توسعه هستند.
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