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نکه ای. کند یافراد جامعه ایفا م یسطح سواد و آگاه يدر ارتقا یاساس یاست و نقش یرسان ک مرکز مهم اطالعکتابخانه ی

 نیتر مهماز  ییک. است ییا درون یاز عوامل بیرون متأثرگیرد،  یمراجعان قرار م يمهر یو یا ب مورد استقبال يا کتابخانه

 ها آن، نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی یعموم يها هزان مراجعه و استفاده از کتابخانموثر بر افزایش می یبیرون يها جنبه

، اي عمومیه همیزان برخورداري نواحی مختلف شهر یزد از خدمات کتابخانن مقاله به اساس ایبر این . در بافت شهرهاست

بررسی میزان به  یلتحلی -یفو در چارچوب روش تحقیق توصی Spssو  GIS ،Excel يبا استفاده از نرم افزارها

ز به مورد نیاز نی يها داده. ه استپرداختروش تاکسونومی استفاده از ا ببرخورداري نواحی مختلف شهر یزد از این خدمت 

 8 ها و نواحی کتابخانه ها شامل نقشه دادهکه  شد يمربوطه گردآور يها و با مراجعه به منابع و سازمان يا روش کتابخانه

زد از لحاظ برخورداري از امکانات نتایج نشان داد نواحی مختلف شهر ی. است ها آناطالعات مربوط به  زد وی شهرگانه 

ترین نواحی شهر را از این نظر  محروم 1 -3ه برخوردارترین و ناحی 3-2و ناحیه  هاي عمومی با هم یکسان نیستند انهکتابخ

  .دهند تشکیل می

  

  شهر یزد  ،يبرخوردارزان می ،یعموم  هاي تابخانهک ،يعدد  یتاکسونوم

  

  

  

                                                             

  عضو هیات علمی و استادیار گروه شهرسازي،دانشکده هنرومعماري دانشگاه یزد  -1

  شهريریزي  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -2

  ریزي شهري کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه - 3



 

 

  

 شوند میبه عنوان یکی از عناصر کلیدي به منظور دسترسی آزاد به اطالعات شناخته  ها کتابخانهامروزه 

)Ryynanen,1999:1(. در فراهم کردن منابع براي کسب و کار  ژهیبه وتواند و باید در توسعه اقتصاد محلی  این نهاد می

 نیز يشهر يزری از دیدگاه برنامه. (Glass & others, 2000:6(د اندازي کسب و کار بالقوه فراهم نمای محلی موجود و راه

: 1388 مختار پور(د ان ژهگردند و نیازمند توجه وی یر داخل شهرها محسوب مد یفرهنگ يها سازه نیتر مهمدر زمره 

یا  یگرفته از عوامل بیرون نشئتتواند  یم رد،گی یمراجعان قرار م يمهر یو یا ب مورد استقبال يا نکه کتابخانهای ).205

، نحوه یعموم يها هزان مراجعه و استفاده از کتابخانثر بر افزایش میمو یرونبی يها جنبه نیتر مهماز  ییک. باشد یدرون

ل، ضوابط و استانداردها ها در بافت شهرهاست که چنان که بر اساس اصو گونه کتابخانه نای یاستقرار و توزیع جغرافیای

: 1388 مختار پور(ت کتابخانه را به همراه خواهد داشافراد به مراجعه و استفاده از  یزگانگی یو ب یرغبت یصورت نپذیرد، ب

د اي براي ضمانت کردن دسترسی عادالنه به اطالعات در ساخت شهر هستن هاي عمومی، وسیله کتابخانه ).204-205

)others, 1999: 1&Jue .(  

ها  متولیان امور فرهنگی، باید گام ژهیبه وامور شهر و هاي درگیر در  دستگاه مدیریت شهري همراه با سایر سازمان 

ها به عنوان یکی از انواع تسهیالت شهري براي  و تدبیرهاي الزم را براي ساماندهی توزیع عادالنه و کارآمد کتابخانه

، نهاین زمیدر ). 8: 1388 یآقا جانرهنما و (د وري فراهم آورن مناطق پرتراکم جمعیت، به منظور افزایش میزان بهره

 یاز وضعیت دسترس یجهت آگاهاي عمومی ه هسنجش میزان برخورداري نواحی مختلف شهر یزد از خدمات کتابخان

میزان ا آی: است سؤالپاسخ به این  يرسد، لذا تحقیق حاضر در جستجو یبه نظر م يضرور یگن نهاد فرهنمردم به ای

  کسان است؟ی اي عمومیه هبرخورداري نواحی مختلف شهر یزد از خدمات کتابخان

در سطح شهر یزد  یجتماعن نهاد امردم به ای یو نیز سرعت دسترس زان مراجعهاین پژوهش با هدف افزایش می

ل از عوام اي عمومیه هنواحی شهر یزد از خدمات کتابخان یرسد که عدم برخورداري برخ یبه نظر م. ردگی یصورت م

میزان برخورداري نواحی مختلف  مطالعهق به لذا، این تحقی. است یاجتماعمهم در عدم مراجعه و حضور در این نهاد 

  .پردازد یم اي عمومیه هشهر یزد از خدمات کتابخان

  

به تفکیک مناطق و نواحی  زدیشهر  نقشههاي آن شامل  تحلیلی است و داده یروش تحقیق در این مقاله توصیف

برگرفته از طرح جامع و  1385هاي جمعیتی بر اساس سرشماري سال  اطالعاتی دادهپایگاه وسعت و شهرداري همراه با 

 يها ان نهاد کتابخانهکه از سازم عمومی سطح شهر است کتابخانه 33مربوط به مشخصات و  زدشهر ی یطرح تفضیل

 یتاکسونوم. باشد یم Spss و GIS و Excel ن پژوهشهاي مورد استفاده در ای تکنیک. شد يزد گردآورشهر ی یعموم



 

 

 رافزا نرم یعدد یومروش تاکسوناستفاده شده در  یها شاخص یپایای یمحاسبه شده و جهت بررس Excel در یعدد

Spss افزارن در نرم همچنی و مورد استفاده قرار گرفت GIS ،دمورد نیاز ترسیم گردی ینقشه ها .

بندی  های رتبه آنالیز تاکسونومی عددی یکی از روش :)Numerical Taxonomy Model( یتاکسونومی عدد -

: 1381 گرانیداقبالی و (د بپردازبندی موضوعات هدف  ها به رتبه است که ممکن است با استفاده از مجموعه شاخص

بین عناصر تشکیل دهنده ). 20: 1385 یتیهداو  وفا یاحیر(د پیشنهاد کرAdunson)( این روش را نخست آدانسون). 51

گیرد، حداکثر تشابه یا نزدیکی وجود دارد و نیز این گروه در مجموع با  موضوعات یا وقایعی که در یک گروه قرار می

های بین عناصر درونی یک  به عبارت دیگر تفاوت. های دیگر دارای حداکثر اختالف است  عناصر تشکیل دهنده گروه

ای از موضوعات و  شهخو معموالًها،  از این رو گروه. کثر استگروه در حداقل و بین این گروه با عناصر دیگر در حدا

).58: 1388کمال آبادی و سرخ  زارع شاه(د شون تشابه یا نزدیکی عناصرشان تعریف می بر حسبوقایع هستند که 

و به ) Padilla ( که توسط لیزا پادیال» ها یابی کتابخانه مکان« نامه دستآید برداشتی است از  آنچه که در ادامه می

. است افتهیانتشار  2002، در سال American Institute of Architects )AIA( همت مؤسسه معماران آمریکا

این  .های عمومی ایران مطابقت داده شد های کتابخانه ویژگی های ذکر شده در آن مورد هنجاریابی قرار گرفت و با مؤلفه

 مختار پور(د ان ، ارائه شده1گانه در شکل  نجها در قالب پنج اصل و چندین تقسیم فرعی برای هر یک از اصول پ مؤلفه

1387 :206 -210 .(

  ]9[ر عوامل مؤثر در مکان گزینی کتابخانه های عمومی کشو -1شکل 
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دقیقه، واقع در مرکز  25درجه و  31 یغرافیایقه، و عرض جدقی 24درجه و  54 یشهر یزد دارای طول جغرافیای

 ها نیاو نظایر  ی، تمرکز اداری، رفاهیشغل یها به علت دارا بودن جاذبه) 7: 1364 اءیابوالضقزلباش و ( رانای

هشت برابر جمعیت ن شهر حدود بطوریکه جمعیت ای). 2: 1390 یاریز(د شو ین شهر استان یزد محسوب متری پرجمعیت

ت محله اس 45و  یه شهرناحی 9، یمنطقه شهر 3 این شهر شامل. )3: 1388 یموسوو  یضراب( شده استن شهر دومی

شهرستان  ت این شهر درموقعیت استان یزد در کشور، شهرستان یزد در استان و موقعی 2 شکل). 40: 1389مهر  یصبائ(

. است شدهمشخص  3 شکل دربا نقشه تراکم جمعیت،  همراه زدیای شهر  پراکنش کتابخانه .دهد یزد را نشان می

د، تناسب زیها و توزیع و تراکم جمعیت در سطح نواحی شهر  طور که از نقشه پیداست، بین پراکنش کتابخانه همان

 شده نشان داده 4 شکل در زدشهر ی ینواح در یعموم یها بخانهنحوه توزیع و وسعت کتان همچنی. منطقی وجود ندارد

  . است

  

  
  ]6[د زهرستان و شهر یت استان، شموقعی -2شکل 

  



 

 

و توزیع ) نفر در هکتار بر حسب(ت تراکم جمعی -3شکل 

  )نگارندگان(د زشهر ی یعموم یها کتابخانه

  

 بر حسب( یعموم یها وسعت کتابخانهتوزیع و  -4شکل 

  )نگارندگان(د زشهر ی یدر نواح) مترمربع

انتخاب   شاخص 5های عمومی،  یزد از نظر برخورداری از امکانات کتابخانه به منظور مقایسه نواحی مختلف شهر

ها پرداخته شد پایایی آن یدر ابتدا به بررسو  )1جدول ( دگردی

  عمومیهای  کتابخانههای مورد استفاده در تببین میزان برخورداری نواحی شهر یزد از خدمات  شاخص -1جدول 

  شاخص

  

  

  ناحیه

تعداد صندلی به 

ازای هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

تعداد نسخه های 

کتاب به ازای هر 

 هزار نفر جمعیت

  ناحیه

نسبت اعضای 

کتابخانه به جمعیت 

  ناحیه

سرانه سطح زیربنا 

به ازای هر هزار نفر 

  ناحیه جمعیت

سرانه تعداد کتابخانه 

به ازای هر هزار نفر 

  ناحیه جمعیت

1-1  11,49  1289,942  5,434  43,132  0,071  

2-1  6,812  765,858  4,078  36,95  0,044  

1-2  11,783  4133,538  24,29  130,99  0,115  

2-2  9,887  2502,283  26,012  71,422  0,068  

3-2  18,658  3318,384  27,949  213,555  0,112  

4-2  4,43  584,13  3,403  24,829  0,038  

1-3  2,308  210,922  3,058  8,337  0,014  

2-3  6,853  1155,924  5,035  36,689  0,132 



 

 

و از روش آزمون کای دو  شد Spss رافزا نرم دهای انتخاب شده وار های مربوط به شاخص به این منظور ابتدا داده  

که  KMO مقداردر این روش چنانچه . مورد ارزیابی قرار گرفت ها آنیا کفایت اندازه نمونه، پایایی ) Bartlett( و بارتلت

 پژوهشبدست آمده در این  KMO رمقدا. ها مناسب هستند باشد یعنی شاخص /.5است، باالتر از  1تا  0دامنه آن از 

.های منتخب است پایایی مناسب شاخص دهنده نشانبوده که /. 771

های  کتابخانه امکانات زسطح برخورداری نواحی ا ها و سنجش ترکیب شاخص یروش در نظر گرفته شده برا     

 به شرحگیرد  این روش انجام میکه در  یمراحل. باشد یم) numerical taxonomy( یعمومی، روش تاکسونومی عدد

  :ذیل است

، بطوریکه نام نواحی مورد همورد استفاده تشکیل داد یها شاخص یجدول ماتریس اطالعات اولیه را بر مبنا -ولا

 ). 2جدول (د مقابل آن قرار گیرن یها در ستونمورد استفاده  یها مطالعه در یک ستون و مقادیر شاخص

 
  های عمومی های مورد استفاده در تببین میزان برخورداری نواحی شهر یزد از خدمات کتابخانه شاخص -2جدول 

  شاخص

  

  

  ناحیه

تعداد صندلی به 

ازای هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

های  تعداد نسخه

کتاب به ازای هر 

جمعیت هزار نفر 

  ناحیه

نسبت اعضای 

کتابخانه به 

  جمعیت ناحیه

سرانه سطح زیربنا 

به ازای هر هزار 

  نفر جمعیت ناحیه

سرانه تعداد 

کتابخانه به ازای 

هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

1-1  11,49  1289,942  5,434  43,132  0,071  

2-1  6,812  765,858  4,078  36,95  0,044  

1-2  11,783  4133,538  24,29  130,99  0,115  

2-2  9,887  2502,283  26,012  71,422  0,068  

3-2  18,658  3318,384  27,949  213,555  0,112  

4-2  4,43  584,13  3,403  24,829  0,038  

1-3  2,308  210,922  3,058  8,337  0,014  

2-3  6,853  1155,924  5,035  36,689  0,132 

  

ندارند  ییکسان یواحدها لزوماًکه  یمختلف یها ماتریس فوق بر شاخص یکه هر یک از عضوها از آنجا -دوم

 یبرا. واحدها از بین برود یاستاندارد کرده تا مشکل ناهمسان ها از واحد، آن را مستقل کردن شاخص یبرا ،داللت دارد

 در i ریمتغمقادیر  Xij استاندارد شده،مقادیر  Z رابطهکه در این : استفاده کرد 1 رابطهمحاسبه ماتریس استاندارد باید از 

 ن، میانگین و انحراف معیار هر شاخص را نشا3جدول . باشد یمiانحراف معیار متغیر  Si و i ریمتغمیانگین  j، Xi هیناح

.دهد می



 

 

=Z:  1رابطه   
������

��
  

های  برخورداری نواحی شهر یزد از خدمات کتابخانههای مورد استفاده در تبیین میزان  محاسبه میانگین و انحراف معیار شاخص -3جدول 

  عمومی

  
تعداد صندلی به 

ازای هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

تعداد نسخه های 

کتاب به ازای هر 

هزار نفر جمعیت 

  ناحیه

نسبت اعضای 

کتابخانه به 

  جمعیت ناحیه

سرانه سطح زیربنا 

به ازای هر هزار 

  نفر جمعیت ناحیه

سرانه تعداد کتابخانه 

ازای هر هزار نفر  به

  جمعیت ناحیه

�9,028  1745,123  12,407  70,738  0,074  

SD 5,114  1412,594  11,393  68,756  0,042 

  

  .آمد بدست 4های مورد استفاده بر اساس رابطه مذکور، جدول استاندارد شده  پس از استاندارد کردن شاخص

 
  های مورد استفاده ماتریس استاندارد شده شاخص -  4جدول 

  شاخص

  

  ناحیه

تعداد صندلی به 

ازای هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

تعداد نسخه های 

کتاب به ازای هر 

هزار نفر جمعیت 

  ناحیه

نسبت اعضای 

کتابخانه به جمعیت 

  ناحیه

سرانه سطح زیربنا 

به ازای هر هزار 

  نفر جمعیت ناحیه

 سرانه تعداد کتابخانه

به ازای هر هزار نفر 

  جمعیت ناحیه

1-1  0,482  0,322 -  0,612 -  0,402 -  0,077 -  

2-1  0,433 -  0,693 -  0,731 -  0,491 -  0,721 -  

1-2  0,539  1,691  1,043  0,876  0,971  

2-2  0,168  0,536  1,194  0,01  0,149 -  

3-2  1,883  1,114  1,364  2,077  0,899  

4-2  0,899 -  0,822 -  0,79 -  0,668 -  0,864 -  

1-3  1,314 -  1,086 -  0,821 -  0,908 -  1,436 -  

2-3  0,425 -  0,417 -  0,647 -  0,495 -  1,376 

 
 

برای این کار با در اختیار داشتن ماتریس : فواصل نیتر کوتاهمحاسبه فواصل مرکب بین نواحی و تعیین  -سوم

سپس اعداد . ها پیدا کرد هر ناحیه نسبت به ناحیه دیگر را در هر یک از شاخص) فاصله(توان تفاوت  یم zاستاندارد 



 

 

مقادیر . شود یبدست آورده م ها آنگردد، سپس جذر  یرسانده و با هم جمع م 2هر ناحیه را به توان  یبدست آمده برا

 جدول. این ماتریس متقارن بوده و قطر آن برابر صفر است. دهد یرا نشان م یبعد هبدست آمده فاصله هر ناحیه از ناحی

  .فاصله است نیتر کوتاه دهنده نشان Dminدر این جدول ستون . دهد یفاصله نواحی را از یکدیگر نشان م 5

را برای  )-d(و حد پایین  )+d(برای دستیابی به نواحی همگن باید حد باال : پیدا کردن نواحی همگن - چهارم

حد باال و حد پایین،  ±D استفاده کرد، که در آن 2برای انجام این مرحله باید از رابطه . فواصل بدست آورد نیتر کوتاه

Sd انحراف معیار وd �   .کند یان میفاصله را ب نیتر کوتاهمیانگین   

�D± = d:  2رابطه        ± 2sd       

های باال و پایین  های همگن بوده و بخش گیرند جزو بخش میهایی که در درون حد باال و حد پایین قرار  بخش

های انتخابی تمام نواحی در  در شهر یزد با توجه به شاخص. های همگن دیگر طبقه بندی کرد حد را باید در قالب گروه

  .اند یک گروه همگن قرار گرفته

   

  مورد استفاده های های هر ناحیه از ناحیه دیگر بر مبنای شاخص فاصله ماتریس -5جدول 

  D.min  3-2  3-1  2-4  3-2  2-2  2-1  1-2  1-1  ناحیه

1-1  0  1,188  3,086  2,067  3,877  1,697  2,44  1,718  1,188  

2-1  1,188  0  3,809  2,481  4,716  0,538  1,274  2,117 0,538  

1-2  3,086  3,809  0  1,871  1,921  4,183  4,858  3,205 1,871  

2-2  2,067  2,481  1,871  0  2,945  2,809  3,374  2,689 1,871  

3-2  3,877  4,716  1,921  2,945  0  5,174  5,848  4,308 1,921  

4-2  1,697  0,538  4,183  2,809  5,174  0  0,792  2,336 0,538  

1-3  2,44  1,274  4,858  3,374  5,848  0,792  0  3,057  0,792  

2-3  1,718  2,117 3,205 2,689 4,308 2,336 3,057  0  1,718  
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در داخل هر گروه همگن، نواحی را  توان یمدر این مرحله : آل محاسبه فاصله مرکب هر ناحیه از ناحیه ایده - پنجم

از آنجا که (های همگن تشکیل داد  برای این کار باید مجدداً ماتریس استاندارد را برای هر یک از گروه. درجه بندی کرد



 

 

، بنابراین محاسبات بر مبنای همان ماتریس استاندارد محاسبه شده، گرفتند قراردر این تحقیق تمام نواحی در یک گروه 

. گردند انتخاب می »آل مقدار ایده«ان های ماتریس استاندارد به عنو تونعدد در هر یک از س نیتر بزرگ). انجام گردید

که در  شود ینمایش داده م cio عالمتاز طریق فرمول ذیل محاسبه و با  آل ایده هسپس فاصله مرکب هر ناحیه از ناحی

بیشتر باشد دلیل بر عدم برخورداری  cio هر چقدر مقدار. باشد می )o(آل  تا بخش ایده )i(واقع نشان دهنده فاصله ناحیه 

 و موجود در ماتریس استانداردمقادیر  Zi ،آل فاصله مرکب هر بخش از بخش ایده Cio ،3در رابطه . خواهد بود i ناحیه

zo آل هر ستون در ماتریس فوق است مقادیر ایده.  

Cio=�∑�zi:  3رابطه     � zo�2 

  .دهد را برای نواحی شهر یزد نشان می Cio مقدار 6جدول 

توان درجه برخورداری نواحی را از نظر امکانات  در این مرحله می: محاسبه درجه برخورداری نواحی  -ششم

فاصله مرکب هر  Cio ،سطح توسعه هر شهر DL ن رابطهیدر ا .محاسبه کرد 4 طریق رابطه های عمومی، از کتابخانه

  . دیآ یمبدست  5از رابطه  Co هباشد، ک یم آل شهر از شهر ایده

=DL:  4رابطه 
���

��
      

 Co=cıo���� +2sio:  5رابطه 

برخورداری  دهنده نشانتر باشد  هرچقدر به صفر نزدیک. متغیر است همواره بین صفر و یک DL مقدار، 4در رابطه 

  . است یباشد عالمت عدم برخوردار تر کینزدبیشتر و هر قدر به یک 

  

  آل فاصله مرکب هر ناحیه از ناحیه ایده -6جدول 
DL  Cio  ناحیه  

0,551  4,263  1-1  

0,664  5,141  2-1  

0,242  1,875  1-2  

0,427  3,302  2-2  

0,097  0,749  3-2  

0,722  5,59  4-2  

0,812  6,287  1-3  

0,584 4,52 2-3  

  3,966  

1,888  

7,742  

sio  
co  

  



 

 

توان نواحی را بر اساس سطح  در این مرحله می: سطح نسبی برخورداری اساس برمرتب کردن نواحی  -هفتم

  .دهد بندی نواحی شهر یزد را نشان می رتبه 7جدول . آل مرتب کرد از بخش ایده ها آنبرخورداری و نزدیکی یا دوری 

های عمومی با  نواحی مختلف شهر از لحاظ برخورداری از امکانات کتابخانه ،های حاصل از جدول بر اساس یافته 

ظر شهر را از این نترین نواحی  به ترتیب برخوردارترین و محروم 1-3و  3- 2ناحیه  که یطورهم یکسان نیستند به 

شهر یزد از حیث توزیع نهاد کتابخانه های عمومی دارای عدم : تحقیق باید گفت پاسخ به سؤال دهند و در تشکیل می

  .دیگر، توزیع این خدمت در سطح شهر عادالنه و برابر نیست عبارت به. تعادل است
  

  رتبه نهایی نواحی شهر یزد -7جدول 

DL  رتبه  ناحیه  

0,097  2-3  1  

0,242  2-1  2  

0,427  2-2  3  

0,551  1-1  5  

0,584  3-2  5  

0,664  1-2  6  

0,722  2-4  7  

0,812  3-1 8  

 نیتر مهمهای عمومی در واقع، به دلیل ارائه و اشاعه خدمات رایگان به تمام اقشار جامعه، یکی از  کتابخانه - 

تواند به  ها در سطح شهر می کتابخانهتوزیع کارآمد و عادالنه ؛ لذا نمادهای جوامع مردم ساالر در دنیای امروز هستند

   .بیانجامد ها آنوری  ش میزان بهرهافزای

سنجش میزان برخورداری نواحی مختلف شهر یزد از خدمات  یاستفاده از روش تاکسونومی عددی برا -

ردارترین و به عنوان برخو 3- 2بطوریکه ناحیه . ای عمومی، بیانگر تفاوت نواحی شهر یزد از این منظر استه هکتابخان

ها در بین  الزمه کاهش این اختالفات و تفاوت .ترین نواحی شهر از این نظر شناخته شدند به عنوان محروم 1-3ناحیه 

ای است که از کمترین امکانات در این زمینه  گذاری در نواحی نواحی، توجه مدیران و مسئوالن مربوطه به اولویت سرمایه

های مصوب  ها و در قالب طرح به توزیع این گونه امکانات باید با همکاری همه سازمانریزی مربوط  برنامه. برخوردارند

  .امکانات را داشت گونه نیاشهری صورت بگیرد تا بتوان انتظار برخورداری متناسب تمام نواحی شهر از 
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