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مدیریت  بر  آن  تاثیر  و  کیفیت  تضمین 
نیجریه1 دانشگاهي  کتابخانه هاي 

نویسنده دکتر اي. ال. ادبایو
ترجمه حمیده جعفري پاورسي2

مقدمه
تضمین کیفیت، روشی برای سنجش، بهبود و حفظ کیفیت تمامي فعالیت هاي  انسانی ارزشمند 
است. این فعالیت ممکن است یک فعالیت  دانشگاهي، ورزشي، تجاري یا اقتصادي باشد. تضمین 
کیفیت به معنای حصول اطمینان از بهترین شیوه هاي پیشرو در نظام  اجتماعي است. کیسایلوسکا3 
اقدامات  از طراحي و سازماندهي  اصول تضمین کیفیت، شکل خاصي  اشاره کرده که   )2002(
ضروری برای تضمین کیفیت است، براي مثال، ارزیابي آموزش که طي فرآیند تامین اعتبار داخلي 
و خارجي هر دانشگاه، صورت مي گیرد. در نتیجه، اصول تضمین کیفیت به عنوان شاخصي براي 
قابلیت تضمین، مورد استفاده قرار مي گرفت. قابل ذکر است که اصول تضمین کیفیت، فعالیت هاي 

خارجی و داخلی یک مؤسسه آموزشي را نیز تنظیم می کند. 
دانشگاه موناش4)2005( اعالن نموده، کتابخانه باید در تضمین کیفیت در برابر بهترین اقدامات 
ارائه خدمات و مدیریت منابع متعهد باشد و این در شرایطي میسر است که کتابخانه از نظر مالی 
اظهار کرده مدیریت مؤثر  نامراه5 )2002(  باشد.  نیز داشته  را  اجرائی  پاسخگوئی  و  بوده  تأمین 
دانشگاه  هاي نیجریه تا حدود زیادی به چگونگی استفاده مدیران دانشگاهی )از جمله کتابداران 
دانشگاهی( از منابع انساني و مواد موجود بستگی دارد. هر کتابخانه برای کارآمد بودن، باید از 
نیروی انسانی و امکانات کافی  بهره مند باشد. ارزیابي دو گروه مشابه به عنوان ابزار ارزیابي با هر 
استاندارد قابل قبولي منطبق است؛ بنابراین معموال« قبل از تضمین کیفیت، باید استانداردی هم 

1.Adebayo. E. L. )2009(. Quality Assurance and the Implication for the Management 
of University Libraries in Nigeria. Library Philosophy and Practice.

2. دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش شناسی و کتابدار کتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر  
hmdh.jfr@gmail.com
3. Kisailowska )2002(
4. Monash )2005(
5. Nwamarah )2002(
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وجود داشته باشد. 
تضمین کیفیت یعنی: 

• تعیین هدف و نام گذاري عناصر اصلي ارزیابی یک فرآیند آموزشي و یا عناصر دیگر قابل ارزیابی. 
• تعیین شیوه کار، انتساب افراد و کار بر روی اسناد ضروری به منظور اجرای درست  وظایف 

مربوط به یک نهاد؛ 
• تنظیم شاخص  های کیفی؛ و 

• تحلیل اصول ثابت کیفی با استفاده از ابزارهاي مناسب.
تضمین کیفیت در کتابخانه  ها، به این معني که همواره باید میان آن چه باید باشد و آن چه در 

کتابخانه ها وجود دارد، تعادل قابل مالحظه ای برقرار باشد. 
حداقل  باید  توسعه،  معیار  عنوان  به  استفاده  مورد  استاندارد  که  است  این  توجه  قابل  نکته 

استانداردهای توصیه شده کتابخانه  ها را به طور دقیق دنبال کند. 

تضمین کیفیت در کتابخانه  هاي دانشگاهی نیجریه
در هر سازمان، نیاز به کیفیت در عمل سامانه به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده است. 

عوامل تضمین کیفیت کتابخانه از این قرارند: 
• کتابخانه اي که باید حداقل خدمات مورد انتظار در زمینه قرن بیست و یکم را به کاربران خود 

ارائه کند. 
• یک کتابخانه در حال رشد، براي مثال، کتابخانه  اي است که براي بررسي حداقل استانداردهاي 

تصریح شده توسط سازمان ناظر تالش مي  کند. )در این مثال کمیسیون دانشگاه  هاي ملي(

خدمات کتابخانه
در قرن بیست و یکم، خدمات کتابخانه اي از فعالیت  هاي سنتي و روزمره به فعالیت های سیستمي 
مانند خدمات  پیدا کرده است. خدمات عملي  تر و کاربرمدارتر  تغییر  پویاتر و چالشي تر  زنده تر، 
آگاهي  رساني جاري6، اشاعه اطالعات گزینشي7، جستجوي متني8، نمایه  سازي و چکیده  نویسی9و 
خدمات فنآوری اطالعات و ارتباطات10 وظیفه مدار، در میان خدمات دیگر باید در اولویت قرار 
گیرد. خدمات مرجع براي دانشجویان دوره کارشناسی نه تنها شامل پاسخگویي به سواالت ویژه 
است، بلکه آموزش اختصاصی در مورد شناسایی و مکان یابي مطالب را نیز در بر مي گیرد )انجمن 

6. Current Awareness Services )CAS(
7. Selective Dissemination of Information )SDI(
8. Literature Searching )LS(
9. Indexing and Abstracting )A & A(
10. Information and Communication Technology )ICT(
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کتابداران آمریکا11، 2006(. خدمات مرجع، طیف وسیعي از منابع سامانه کتابخانه و فراتر از آن، 
ارتباطات دانشجویان دوره کارشناسی با کتابخانه های تخصصی و دیگر خدمات پشتیبانی دانشگاه 
را نشان می دهد. در آموزش کاربر  باید توانایی دانشجویان را برای استفاده از کتابخانه تقویت کرد. 
این دستورالعمل ممکن است در قالب بخشي از کارهاي تحصیلی، کارگاه های آموزشی، آموزش 

مبتنی بر شبکه ، اصطالحات مقاله، و از طریق مناطق استفاده از کمک در کتابخانه ارائه   شود. 

حداقل استانداردها
توصیف  داشته  اند،  نقش  آن  در  کارکنان  تمامی  که  را  کیفي  بررسي   )2005( موناش  دانشگاه 
مي کند. این بررسي مستلزم تجزیه و تحلیل قوت  ها، ضعف  ها، فرصت  ها، و تهدیدهاي سیستم12 
است. گزارش این نوع بررسي مي  تواند شالوده پنل بررسی خارجی مانند تیم کمیسیون دانشگاه هاي 

ملي13 در نیجریه را تشکیل دهد. 
ارزش مجموعه کتابخانه با قابلیت استفاده و اندازه آن مورد سنجش قرار مي  گیرد. استانداردها 
و دستورالعمل های سازمان  های کتابخانه و انجمن  های آن ها، حاوي استانداردهاي مجموعه است. 
مي شود.  دانشجویان  جمعیت  با  مرتبط  ساالنه  مازاد  و  مجموعه   کل  مشمول  استانداردها  این 
انجمن کتابداران آمریکا )2006(، حمایت از منابع معتبر و روزآمد مبتنی بر نیازهاي دانشجویان 
کارشناسی را تشریح مي  کند. هیچ استاندارد مطلقي براي اندازه مجموعه وجود ندارد، اما منابع 
باید به قدر کافي، نیازهاي ویژه استفاده  کننده را تأمین کنند. به نظر می رسد که تیم تامین اعتبار 
دانشگاه  ونچورا14 )2004( با  این ایده مخالف است، و یک مجموعه حداقل اولیه از 50960 کتاب، 
نشریه، ویدئو، فیلم و موارد دیگر را برای یک مجموعه حداکثر 378000 جلدی برای 19000 
دانش آموز اف. تي. اي.15 توصیه  می کند. آي. فیدن16 )1985( 50000 جلدکتاب را برای مجموعه 
 )1985( و جردن17  می کند. کالپ  توصیه  را  کتاب  جلد  با 15000  ساالنه  افزایش  یک  و  پایه 

12000 جلد کتاب برای 600 دانشجو را پیشنهاد  می کنند.
انجمن کتابداران آمریکا )2006( هیچ موقعیت خاصي را براي کمیت و کیفیت کارکنان در نظر 
اولیه  به مراجعه  کنندگان  این پرسش که نسبت کارمندان  بر  نگرفته، چرا که هیچ مدرکي دال 
 چقدر است، وجود ندارد. دانشکده ونچورا18 )2004( پیشنهاد ویژه اي را مطرح نمود که شامل 

11. ALA )American Library Association(
12. Strengths. Weaknesses. Opportunities. and Threats )SWOTs(
13. National Universities Commission )NUC(
14. Ventura
15. FTE
16. Ifidon
17. Clap and Jordan
18. Ventura College
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حداقل 7 کارمند از جمله مدیران، کتابداران و متخصصان است و کارکنان دیگر برای 13000 تا 
40 دانش آموز افزایش می یابد. دستورالعمل  ها و استانداردهاي برنامه کتابخانه اي توسط کتابخانه 
ایالت تگزاس )1997( طراحي و پیشنهاد شد که به شرح ذیل است: یک کارمند به نسبت یک 
کتابدار کارشناس و تحصیلکرده براي میانگین حضور روزانه 0-700 مراجعه  کننده19، 2 کارمند 
براي 701-1400 مراجعه  کننده، 3 کارمند براي 1401-2100 مراجعه  کننده، و 4 کتابدار براي 

2101 مراجعه  کننده. 
در نیجریه، برخي سازمان  ها وجود 3 کارمند حرفه  اي به منزله سرپرست و الگویي برای 5 کارمند 
نیمه حرفه  اي و 25 کارمند دفتري، و در مجموع 33 کارمند را توصیه می  کنند. انجمن کتابداران 
آمریکا بیان کرد کارکنانی که به دانشجویان دوره کارشناسي خدمت  رسانی می  کنند باید از دانش و 
توانایي تضمین مدیریت موثر و استفاده از منابع برخوردار باشند. آنان باید پیش  زمینه  هاي متنوعی 
را براي بررسی نیازهاي یادگیري و آموزش کاربران نیز داشته باشند که این امر به مهارت هاي 
ارتباطی خاص نیاز دارد. ریتنهاوس20 )1991( مدعی است که بدون وجود کارکنان باشخصیت، 
دلسوز و کاردان در تیررس کاربران، پیش بیني تسهیالت با کیفیت، مجموعه  ها و برنامه  ها، هیچ 

کتابخانه  اي در امور خود موفق نخواهد شد. 
در مورد بودجه  بندي، بود21 )1998( ادعا کرد که برخي از استانداردها 5 یا 6 درصد هزینه  های 
درصد   10 شامل  نیجریه  کتابخانه  هاي  برای  توصیه  مي  کنند.  پیشنهاد  را  دولتی  و  آموزشي 
هزینه های جاری کل است. مورد مذکور با 10 درصد هزینه  هاي اضافي تفسیر می شود. کتابخانه ها 
در واقع سازمان هاي متمرکزي از منابع هستند که برای تحقق ماموریت خود، به ورود منابع به 
ویژه منابع مالي نیاز دارند. کتابخانه  هاي دانشگاهي نمي  توانند و نباید خود را در وضعیت تولید 

منابع مالي قرار دهند.
انجمن کتابداران آمریکا )2006( سطوح مناسب بودجه  بندی را به شرح ذیل اعالم کرده است:

• آیا بودجه، از نیروی انسانی مناسب پشتیبانی مي  کند؟
• آیا بودجه، پشتیبانی کافي را براي خدمات اساسي فراهم مي  آورد؟ 

• آیا بودجه، خط  مشي مجموعه  ها را براي فراهم  آوري مواد و یا دسترسي به آن ها در حمایت از 
نیازهاي کتابخانه به طور مناسب پشتیباني مي  کند؟

• آیا بودجه به اندازه کافی براي پشتیباني از برنامه  ها و ابداعات جدید ضروري، منعطف است؟
• آیا مدیران کتابخانه صالحیت کنترل بودجه را دارند؟

از  عمیق تري  ارزیابي  نیازمند  آن ها  مي  گیرند.  قرار  صددرصد  توصیه  های  پس  در  سواالت  این 
برنامه  ها و خدمات هستند. 

ظرفیت صندلی، ناحیه بحرانی دیگري براي استانداردها است. برخي از استانداردها توصیه می-

19.  Average Daily Attendance )ADA(
20. Rittenhouse
21. Budd  



نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره سوم ، پاییز 95

45

 کنند که ظرفیت صندلی 25 درصد جمعیت دانشجویان باشد. انجمن کتابداران آمریکا )2006( 
رویکرد گسترده تري را در نظر گرفت، و چند سوال راهنما مطرح کرد: 

• آیا امکانات، ایمنی هستند و از نظر محیطی کنترل مي شوند؟
• آیا این تسهیالت باعث ترویج همکاري و مشارکت و ارتباط در میان دانشجویان مي شود؟

• آیا منابع، در قبال مفقودي و آسیب دیدگي و زیان هاي دیگر به اندازه کافی حفاظت شده  اند؟
• آیا فضاي نشیمن در دسترس کاربر با نیازها و کارهای متنوع کاربران متناسب است؟

به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  تحقیق  مطالعه،  آموزشي،  گروه  های  استفاده  براي  آیا فضا   •
درستي تخصیص داده شده است؟

• آیا امکانات و تسهیالت براي همه کاربران قابل دسترس است؟ 
• آیا فضا اجازه اجراي برنامه هاي مشارکتی با سایر کتابخانه ها و واحدهاي دانشگاهي را مي دهد؟

دیدگاه انجمن کتابداران آمریکا در صورتی قابل استدالل است که فضای مورد نیاز، به متغیر یا 
متغیرهاي خاصي وابسته باشد؛ هنگامی که متغیری تغییر مي کند، فضا بالفاصله نمي تواند تغییر 

کند و در این مورد هیچ رای اعتمادی به مدیریت داده نخواهد شد. 
به متغیر  به فضا  نیاز  اگر  قابل قبولی در نظر گرفته است.  انجمن کتابداران آمریکا رویکردهای 
به طور  نمی تواند  یابند، فضا  تغییر  باشد، چنانچه متغیرها  یا متغیرهاي خاصی بستگي داشته  و 
انعطاف پذیری مدیریت  با تست  نیز مي تواند  پویا  به رشد و  خودکار تغییرکند. یک کتابخانه رو 
ارزیابی شود. فن آوري اطالعات و ارتباطات به طور گسترده در تمامی عرصه  های زندگي از جمله 
کتابخانه بحث کرده است. اهمیت فن آوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه کتابخانه تعیین  کننده 
است. نامراه )2002( ادعا کرده است که نیاز به اشتراک  گذاری اطالعات در محیط دانشگاهی از 
به حل مسائل  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوري  امکانات  بنابراین  است،  برخوردار  بیشتري  اهمیت 
خوب  مثال  یک  مي کند.  کمک  هستند،  مواجه  آن  با  عمومی  طور  به  کتابخانه ها  که  الینفکي 
به همه  اصلي کشاورزي( است که  الکترونیکي  )یا کتابخانه  تئال22  منابع  اشتراک  گذاری  این  از 
نشریات کشاورزي موجود، اجازه دسترسی مي دهد. کتابخانه مجازي دولت فدرال که به وسیله 
از  حمایت  با  است.  تحسینی  قابل  پروژه  شده،  ایجاد  نیجریه(  )در  ملي  دانشگاه هاي  کمیسیون 
فن آوري اطالعات و ارتباطات، انیافه23 )1986( تنها نظریه ذخیره مواد چاپي را محکوم کرد. وي 
بیان کرد که کتاب ها، زمان کابران ما را هدر مي دهند. کاربران نمي توانند به سرعت 300500 
صفحه یا بیشتر را در 6 ساعت بخوانند. کاربران پس از گذشت 12-10 دقیقه از آغاز مطالعه به 
راحتی خوابشان می برد، در حالي که در نظام خودکار، یک کتاب 600 صفحه اي در مدت زماني 

کمتر از 1 ساعت در دسترس قرار می  گیرد. 

22. TEEAL )The Essential Electronic Agricultural Library(
23. Eniafe
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افزایش کیفیت
دنبال شوند.  استانداردها  باید  باشد،  داشته  دانشگا ه ها وجود  در  کتابخان ه ای  مفید  اگر خدمات 
این استانداردها، شامل مجموعه  سازی، کارگزیني )تأمین نیروی انساني(، مدیریت، بودجه  بندي، و 
استانداردهاي خدمات است. مسئله بودجه بندي به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت. پیش نویس 
مرکز مورتنسون24 براي برنامه هاي کتابخانه بین المللي در سال 2005 شامل بیانیه  ای است که پس 
از مشورت با کتابداران دانشگاه و مدیران اجرایي دانشکده، تصمیمي مبني بر به کارگیري بیشتر 
بودجه مک آرتور25 اعمال می  شود. این امر حاکی از این است که مسئله بودجه بندي به مرحله  ای 
می  رسد که این کمک باید از باالدست دیده شود. توجهات تهاجمي؛ به مسئله بودجه بندي، حل 

مسائل مجموعه  ها، نیروی انسانی و فضا کمک بزرگي خواهد کرد. 
کتابداران براي تأمین فضاي کافي، باید از معماري و ساختار کتابخانه آگاهي داشته باشند از جمله 
مشاوره دادن در مورد معماری مواردی مثل اداره )بخش هاي اداري(، فضاي مطالعه، پارکینگ، 

روشنایي و تهویه کتابخانه.
استعدادها و تعداد کارمندان مورد نیاز در هر واحد کتابخانه باید قابل دسترس باشد. برخي از 
بخش ها احتماال شامل مرجع، کتابخانه حقوق، کتابخانه پزشکي، مجموعه سازي و نشریات باید 
به طور قطع از نظر نیروی انسانی توسط کتابداران کارشناس در سطوح ارشد و دکترا مجهز و 
با  این مسئله  باشد،  از 10 کتابدار حرفه اي داشته  تامین شوند. در شرایطي که کتابخانه کمتر 
قابل،  متخصص،  کتابداران  کادر  کردن  پیدا  از  است  عبارت  مسئله  این  مي شود.  مواجه  مشکل 
واجد شرایط و با تجربه براي خدمات توسعه سریع  )اکوري26، 1974(. کارکنان باید آموزش داده  
شوند، بازآموزی شوند، و برای رسیدن به خروجی مطلوب حفظ شوند. پیش نویس مرکز مورتنسون 
)2005(اشاره کرده که در نیجریه، کتابداران بسیاري از دانشگاه ها با فقدان کارمند آموزش دیده 

کتابخانه موافق هستند و عدم حفظ کارکنان چالشی است که با کمبود بودجه برابری می  کند. 
انجام  زیادي  کارهاي  ارتباطات  و  اطالعات  فنآوري  مسائل  روی  بر  می  توانند  کتابخانه  مدیران 
دهند. پیش نویس مرکز مورتنسون )2005( اعالم کرد که »بودجه بندي تنها یک مسئله نیست، 
بلکه فراهم کردن دسترسي به منابع الکترونیکي نیز یک بحران است و ایجاد دسترسی به این 
دانشگاهی دشوار است«.  برای کتابخانه  های  را تسهیل می کند  اطالعات  از  استفاده  خدمات که 
است چرا که  الکترونیکي یک چالش  منابع  و مدیریت  انتخاب  است که  این پیش نویس مدعی 
کتابخانه ها از اکثر تولیدات جدید و یا آن چه که ممکن است به افراد جامعه خدمت بهتري ارائه 
کند، آگاهي ندارند. ایکونگ27 )2005( مشاهده کرد که زیرساخت  های کنونی فنآوري اطالعات 
و ارتباطات در نیجریه نمي تواند نیجریه اي ها و یا دانشگاه هایشان را قادر سازد تا بخش کاملي از 
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جامعه جهاني اطالعات باشند. 
امروزه کتابخانه هاي دانشگاهي نباید، امنیت مواد ارزشمندي که به سختي به دست آمده اند را 
فراموش کنند. آشمن28 )1995( چگونگي آتش سوزي دانشکده موفقیت اتحادیه جماهیر شوروي 
را تشریح کرد، لنینگارد29 در فوریه سال 1988، 400000 جلد کتاب را معدوم کرده و به بیش از 

1700000 کتاب آسیب رساند. 
اختصاص  به خود  را  از 4326000  مورد  تنها 2261000  دزدی  که  می کند  ادعا  بین30)1992( 
می  دهد. برای مثال 52/3 درصد در میان 9 جرم مختلف بررسی شده در انگلستان در سال 1980 

و 1990 است. این ها حقایق مفاهیم مهمی برای مدیران کتابخانه هستند.

نتیجه گیري
توسعه نظام تحویل اطالعات موثر، مولفه کلیدی آموزش دانشگاهی است و فناوري جدید )فنآوري 
اطالعات و ارتباطات(  است که به طور فزاینده ای چنین نظامی را ارتقا می دهد. کتابداران دانشگاهي 
که در مورد فناوري سطح باالی کتابخانه تجربه  ای نداشتند، )بودجه بندي/تأمین منابع انساني(، 
تصور عمومی مشکالتی که بر روی برنامه ریزی های موسسه تاثیر می گذارند را ایجاد کردند. چون 
آموزش همیشه در دسترس نیست، مهارت هاي فني نیز همانند مهارت هاي سنتي تغییر می  کنند 
محدود  شدت  به  )بودجه  ها(  دانشگاهی  منابع  است.  دشوار  بسیار  آن ها  نگهداشتن  روزآمد  لذا 
هستند، و موانعي را براي دسترسی به اطالعات و ترویج وابستگي به بودجه خارجي ایجاد می  کنند.
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