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تضمین كيفيت و تاثير آن بر مديريت
1
كتابخانههاي دانشگاهي نيجريه
نويسنده دكتر اي .ال .ادبايو
ترجمه حميده جعفري پاورسي

2

مقدمه

تضمین كيفيت ،روشی برای سنجش ،بهبود و حفظ کیفیت تمامي فعاليتهاي انسانی ارزشمند
است .اين فعالیت ممكن است یک فعاليت دانشگاهي ،ورزشي ،تجاري يا اقتصادي باشد .تضمین
3
كيفيت به معنای حصول اطمينان از بهترين شيوههاي پيشرو در نظام اجتماعي است .كيسايلوسكا
( )2002اشاره کرده که اصول تضمین كيفيت ،شكل خاصي از طراحي و سازماندهي اقدامات
ضروری برای تضمینکیفیت است ،براي مثال ،ارزيابي آموزش که طي فرآیند تامين اعتبار داخلي
و خارجي هر دانشگاه ،صورت ميگيرد .در نتيجه ،اصول تضمین كيفيت به عنوان شاخصي براي
قابليت تضمین ،مورد استفاده قرار ميگرفت .قابل ذكر است كه اصول تضمین كيفيت ،فعاليتهاي
خارجی و داخلی یک مؤسسه آموزشي را نيز تنظيم ميكند.
دانشگاه موناش )2005(4اعالن نموده ،كتابخانه بايد در تضمین كيفیت در برابر بهترين اقدامات
ارائه خدمات و مديريت منابع متعهد باشد و اين در شرايطي ميسر است كه كتابخانه از نظر مالی
تأمين بوده و پاسخگوئی اجرائی را نيز داشته باشد .نامراه )2002( 5اظهار كرده مديريت مؤثر
دانشگاههاي نيجريه تا حدود زیادی به چگونگی استفاده مديران دانشگاهی (از جمله كتابداران
دانشگاهی) از منابع انساني و مواد موجود بستگی دارد .هر کتابخانه برای کارآمد بودن ،باید از
نیروی انسانی و امکانات کافی بهرهمند باشد .ارزيابي دو گروه مشابه به عنوان ابزار ارزيابي با هر
استاندارد قابل قبولي منطبق است؛ بنابراين معموال» قبل از تضمین كيفيت ،بايد استانداردی هم
1.Adebayo, E. L. (2009). Quality Assurance and the Implication for the Management
of University Libraries in Nigeria. Library Philosophy and Practice.
 .2دانشجوي دكتري علم اطالعات و دانششناسی و كتابدار كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر
hmdh.jfr@gmail.com
)3. Kisailowska (2002
)4. Monash (2005
)5. Nwamarah (2002
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وجود داشته باشد.
تضمین كيفيت یعنی:
• تعيين هدف و نامگذاري عناصر اصلي ارزیابی یک فرآيند آموزشي و يا عناصر ديگر قابل ارزیابی.
• تعیین شیوه کار ،انتساب افراد و کار بر روی اسناد ضروری به منظور اجرای درست وظایف
مربوط به یک نهاد؛
• تنظیم شاخصهای کیفی؛ و
• تحليل اصول ثابت کیفی با استفاده از ابزارهاي مناسب.
تضمین كيفيت در كتابخانهها ،به اين معني كه همواره بايد ميان آنچه بايد باشد و آنچه در
كتابخانهها وجود دارد ،تعادل قابل مالحظهای برقرار باشد.
نكته قابل توجه اين است كه استاندارد مورد استفاده به عنوان معيار توسعه ،باید حداقل
استانداردهای توصیه شده كتابخانهها را به طور دقيق دنبال کند.

تضمین كيفيت در كتابخانههاي دانشگاهی نيجريه

در هر سازمان ،نیاز به کیفیت در عمل سامانه به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده است.
عوامل تضمين كيفيت كتابخانه از اين قرارند:
• كتابخانهاي كه بايد حداقل خدمات مورد انتظار در زمينه قرن بيست و يكم را به كاربران خود
ارائه كند.
• يك كتابخانه در حال رشد ،براي مثال ،كتابخانهاي است كه براي بررسي حداقل استانداردهاي
تصريح شده توسط سازمان ناظر تالش ميكند( .در این مثال كميسيون دانشگاههاي ملي)

خدمات كتابخانه

در قرن بيست و يكم ،خدمات كتابخانهاي از فعاليتهاي سنتي و روزمره به فعالیتهای سيستمي
زندهتر ،پویاتر و چالشيتر تغيير پيدا كرده است .خدمات عمليتر و كاربرمدارتر مانند خدمات
آگاهيرساني جاري ،6اشاعه اطالعات گزينشي ،7جستجوي متني ،8نمايهسازي و چكيدهنويسی9و
خدمات فنآوری اطالعات و ارتباطات 10وظيفه مدار ،در ميان خدمات ديگر بايد در اولويت قرار
گيرد .خدمات مرجع براي دانشجويان دوره کارشناسی نه تنها شامل پاسخگويي به سواالت ويژه
است ،بلكه آموزش اختصاصی در مورد شناسایی و مکانيابي مطالب را نيز در بر ميگيرد (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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كتابداران آمريكا .)2006 ،11خدمات مرجع ،طيف وسيعي از منابع سامانه كتابخانه و فراتر از آن،
ارتباطات دانشجویان دوره کارشناسی با کتابخانههای تخصصی و دیگر خدمات پشتیبانی دانشگاه
را نشان میدهد .در آموزش کاربر باید توانایی دانشجویان را برای استفاده از کتابخانه تقويت كرد.
اين دستورالعمل ممكن است در قالب بخشي از كارهاي تحصیلی ،كارگاههای آموزشی ،آموزش
مبتنی بر شبكه ،اصطالحات مقاله ،و از طریق مناطق استفاده از کمک در کتابخانه ارائهشود.

حداقل استانداردها

دانشگاه موناش ( )2005بررسي كيفي را كه تمامی كارکنان در آن نقش داشتهاند ،توصيف
12
ميكند .اين بررسي مستلزم تجزيه و تحليل قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهديدهاي سیستم
است .گزارش اين نوع بررسي ميتواند شالوده پنل بررسی خارجی مانند تیم كميسيون دانشگاههاي
ملي 13در نيجريه را تشكيل دهد.
ارزش مجموعه كتابخانه با قابليت استفاده و اندازه آن مورد سنجش قرار ميگیرد .استانداردها
و دستورالعملهای سازمانهای كتابخانه و انجمنهای آنها ،حاوي استانداردهاي مجموعه است.
اين استانداردها مشمول کل مجموعه و مازاد ساالنه مرتبط با جمعیت دانشجويان ميشود.
انجمن كتابداران آمريكا ( ،)2006حمايت از منابع معتبر و روزآمد مبتنی بر نيازهاي دانشجويان
کارشناسی را تشريح ميكند .هيچ استاندارد مطلقي براي اندازه مجموعه وجود ندارد ،اما منابع
بايد به قدر كافي ،نيازهاي ويژه استفادهكننده را تأمين کنند .به نظر میرسد که تیم تامين اعتبار
دانشگاه ونچورا )2004( 14با این ایده مخالف است ،و یک مجموعه حداقل اولیه از  50960کتاب،
نشریه ،ویدئو ،فیلم و موارد دیگر را برای یک مجموعه حداکثر  378000جلدی برای 19000
دانشآموز اف .تي .اي 15.توصیهمیکند .آي .فيدن 50000 )1985( 16جلدکتاب را برای مجموعه
پایه و یک افزایش ساالنه با  15000جلد کتاب را توصیه میکند .كالپ و جردن)1985( 17
 12000جلد کتاب برای  600دانشجو را پيشنهاد میکنند.
انجمن كتابداران آمريكا ( )2006هيچ موقعیت خاصي را براي كميت و كيفيت كارکنان در نظر
نگرفته ،چرا كه هيچ مدركي دال بر این پرسش که نسبت كارمندان به مراجعهكنندگان اوليه
چقدر است ،وجود ندارد .دانشكده ونچورا )2004( 18پيشنهاد ويژهاي 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  7كارمند از جمله مديران ،كتابداران و متخصصان است و كاركنان دیگر برای  13000تا
 40دانشآموز افزایش مییابد .دستورالعملها و استانداردهاي برنامه كتابخانهاي توسط كتابخانه
ايالت تگزاس ( )1997طراحي و پيشنهاد شد كه به شرح ذیل است :يك كارمند به نسبت يك
كتابدار كارشناس و تحصيلكرده براي ميانگين حضور روزانه  700-0مراجعهكننده 2 ،19كارمند
براي  1400-701مراجعهكننده 3 ،كارمند براي  2100-1401مراجعهكننده ،و  4كتابدار براي
 2101مراجعهكننده.
در نيجريه ،برخي سازمانها وجود  3كارمند حرفهاي به منزله سرپرست و الگويي برای  5كارمند
نيمه حرفهاي و  25كارمند دفتري ،و در مجموع  33كارمند را توصیه میکنند .انجمن كتابداران
آمريكا بیان کرد كارکنانی که به دانشجويان دوره كارشناسي خدمترسانی میکنند باید از دانش و
توانايي تضمین مديريت موثر و استفاده از منابع برخوردار باشند .آنان بايد پیشزمينههاي متنوعی
را براي بررسی نيازهاي يادگيري و آموزش کاربران نیز داشته باشند كه اين امر به مهارتهاي
ارتباطی خاص نياز دارد .ريتنهاوس )1991( 20مدعی است که بدون وجود كارکنان باشخصیت،
دلسوز و کاردان در تيررس کاربران ،پيشبيني تسهيالت با کیفیت ،مجموعهها و برنامهها ،هيچ
كتابخانهاي در امور خود موفق نخواهد شد.
در مورد بودجهبندي ،بود )1998( 21ادعا كرد که برخي از استانداردها  5يا  6درصد هزينههای
آموزشي و دولتی را پيشنهاد ميكنند .توصیه برای كتابخانههاي نيجريه شامل  10درصد
هزينههای جاری کل است .مورد مذكور با  10درصد هزينههاي اضافي تفسير میشود .كتابخانهها
در واقع سازمانهاي متمركزي از منابع هستند که برای تحقق ماموریت خود ،به ورود منابع به
ویژه منابع مالي نیاز دارند .كتابخانههاي دانشگاهي نميتوانند و نباید خود را در وضعيت توليد
منابع مالي قرار دهند.
انجمن كتابداران آمريكا ( )2006سطوح مناسب بودجهبندی را به شرح ذيل اعالم کرده است:
• آيا بودجه ،از نیروی انسانی مناسب پشتیبانی ميكند؟
• آيا بودجه ،پشتيبانی كافي را براي خدمات اساسي فراهم ميآورد؟
• آيا بودجه ،خطمشي مجموعهها را براي فراهمآوري مواد و يا دسترسي به آنها در حمايت از
نيازهاي كتابخانه به طور مناسب پشتيباني ميكند؟
• آیا بودجه به اندازه کافی براي پشتيباني از برنامهها و ابداعات جديد ضروري ،منعطف است؟
• آيا مديران كتابخانه صالحيت كنترل بودجه را دارند؟
اين سواالت در پس توصیههای صددرصد قرار ميگیرند .آنها نیازمند ارزيابي عميقتري از
برنامهها و خدمات هستند.
ظرفیت صندلی ،ناحیه بحرانی ديگري براي استانداردها است .برخي از استانداردها توصیه می
)19. Average Daily Attendance (ADA
20. Rittenhouse
21. Budd
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کنند که ظرفیت صندلی  25درصد جمعیت دانشجویان باشد .انجمن كتابداران آمريكا ()2006
رویکرد گستردهتري را در نظر گرفت ،و چند سوال راهنما مطرح کرد:
• آيا امكانات ،ایمنی هستند و از نظر محیطی كنترل ميشوند؟
• آيا اين تسهيالت باعث ترويج همكاري و مشاركت و ارتباط در ميان دانشجويان ميشود؟
• آيا منابع ،در قبال مفقودي و آسيبديدگي و زيانهاي ديگر به اندازه کافی حفاظت شدهاند؟
• آيا فضاي نشيمن در دسترس كاربر با نيازها و كارهای متنوع كاربران متناسب است؟
• آيا فضا براي استفاده گروههای آموزشي ،مطالعه ،تحقيق و فناوری اطالعات و ارتباطات به
درستي تخصيص داده شده است؟
• آيا امكانات و تسهيالت براي همه كاربران قابل دسترس است؟
• آيا فضا اجازه اجراي برنامههاي مشارکتی با ساير كتابخانهها و واحدهاي دانشگاهي را ميدهد؟
ديدگاه انجمن كتابداران آمريكا در صورتی قابل استدالل است كه فضای مورد نیاز ،به متغير يا
متغيرهاي خاصي وابسته باشد؛ هنگامی که متغيری تغيير ميكند ،فضا بالفاصله نميتواند تغییر
کند و در اين مورد هيچ رای اعتمادی به مديريت داده نخواهد شد.
انجمن كتابداران آمريكا رویکردهای قابل قبولی در نظر گرفته است .اگر نياز به فضا به متغير
و يا متغيرهاي خاصی بستگي داشته باشد ،چنانچه متغيرها تغيير يابند ،فضا نمیتواند بهطور
خودکار تغییرکند .يك كتابخانه رو به رشد و پويا نيز ميتواند با تست انعطافپذیری مدیریت
ارزیابی شود .فنآوري اطالعات و ارتباطات به طور گسترده در تمامی عرصههای زندگي از جمله
كتابخانه بحث کرده است .اهميت فنآوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه كتابخانه تعیینکننده
است .نامراه ( )2002ادعا کرده است كه نياز به اشتراكگذاری اطالعات در محيط دانشگاهی از
اهميت بيشتري برخوردار است ،بنابراين امكانات فنآوري اطالعات و ارتباطات به حل مسائل
الينفكي كه كتابخانهها به طور عمومی با آن مواجه هستند ،کمک ميکند .يك مثال خوب
از اين اشتراكگذاری منابع تئال( 22يا كتابخانه الكترونيكي اصلي كشاورزي) است كه به همه
نشريات كشاورزي موجود ،اجازه دسترسی ميدهد .كتابخانه مجازي دولت فدرال كه به وسيله
كميسيون دانشگاههاي ملي (در نيجريه) ايجاد شده ،پروژه قابل تحسینی است .با حمايت از
فنآوري اطالعات و ارتباطات ،انيافه )1986( 23تنها نظريه ذخيره مواد چاپي را محکوم کرد .وي
بیان کرد كه كتابها ،زمان كابران ما را هدر ميدهند .کاربران نميتوانند به سرعت 300500
صفحه یا بيشتر را در  6ساعت بخوانند .کاربران پس از گذشت  10-12دقیقه از آغاز مطالعه به
راحتی خوابشان میبرد ،در حالي كه در نظام خودكار ،يك كتاب  600صفحهاي در مدت زماني
كمتر از  1ساعت در دسترس قرار میگیرد.

)22. TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library
23. Eniafe
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افزايش كيفيت

نهای در دانشگاهها وجود داشته باشد ،باید استانداردها دنبال شوند.
اگر خدمات مفيد كتابخا 
اين استانداردها ،شامل مجموعهسازی ،كارگزيني (تأمين نیروی انساني) ،مديريت ،بودجهبندي ،و
استانداردهاي خدمات است .مسئله بودجهبندي به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت .پیشنویس
مركز مورتنسون 24براي برنامههاي كتابخانه بينالمللي در سال  2005شامل بیانیهای است كه پس
از مشورت با كتابداران دانشگاه و مديران اجرايي دانشكده ،تصميمي مبني بر به كارگيري بیشتر
بودجه مكآرتور 25اعمال میشود .اين امر حاکی از این است كه مسئله بودجهبندي به مرحلهای
میرسد که اين كمك بايد از باالدست ديده شود .توجهات تهاجمي؛ به مسئله بودجهبندي ،حل
مسائل مجموعهها ،نیروی انسانی و فضا كمك بزرگي خواهد كرد.
کتابداران براي تأمين فضاي كافي ،بايد از معماري و ساختار كتابخانه آگاهي داشته باشند از جمله
مشاوره دادن در مورد معماری مواردی مثل اداره (بخشهاي اداري) ،فضاي مطالعه ،پاركينگ،
روشنايي و تهويه كتابخانه.
استعدادها و تعداد كارمندان مورد نياز در هر واحد كتابخانه بايد قابل دسترس باشد .برخي از
بخشها احتماال شامل مرجع ،كتابخانه حقوق ،كتابخانه پزشكي ،مجموعهسازي و نشريات بايد
به طور قطع از نظر نیروی انسانی توسط كتابداران كارشناس در سطوح ارشد و دكترا مجهز و
تامین شوند .در شرايطي كه كتابخانه كمتر از  10كتابدار حرفهاي داشته باشد ،اين مسئله با
مشكل مواجه ميشود .اين مسئله عبارت است از پيدا كردن كادر كتابداران متخصص ،قابل،
واجد شرايط و با تجربه براي خدمات توسعه سريع (اكوري .)1974 ،26کارکنان باید آموزش داده
شوند ،بازآموزی شوند ،و برای رسیدن به خروجی مطلوب حفظ شوند .پیشنویس مرکز مورتنسون
()2005اشارهکرده كه در نيجريه ،كتابداران بسياري از دانشگاهها با فقدان كارمند آموزشديده
كتابخانه موافق هستند و عدم حفظ كارکنان چالشی است که با كمبود بودجه برابری میکند.
مديران كتابخانه میتوانند بر روی مسائل فنآوري اطالعات و ارتباطات كارهاي زيادي انجام
دهند .پیشنویس مرکز مورتنسون ( )2005اعالمکرد که «بودجهبندي تنها یک مسئله نيست،
بلكه فراهم كردن دسترسي به منابع الكترونيكي نيز يك بحران است و ایجاد دسترسی به این
خدمات که استفاده از اطالعات را تسهیل میکند برای کتابخانههای دانشگاهی دشوار است».
این پیشنویس مدعی است که انتخاب و مديريت منابع الكترونيكي يك چالش است چرا كه
كتابخانهها از اکثر توليدات جدید و يا آن چه که ممكن است به افراد جامعه خدمت بهتري ارائه
کند ،آگاهي ندارند .ايكونگ )2005( 27مشاهده كرد كه زیرساختهای کنونی فنآوري اطالعات
و ارتباطات در نيجريه نميتواند نيجريهايها و يا دانشگاههايشان را قادر سازد تا بخش كاملي از
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جامعه جهاني اطالعات باشند.
امروزه كتابخانههاي دانشگاهي نبايد ،امنيت مواد ارزشمندي كه به سختي به دست آمدهاند را
فراموش كنند .آشمن )1995( 28چگونگي آتشسوزي دانشكده موفقيت اتحاديه جماهير شوروي
را تشریح کرد ،لنينگارد 29در فوريه سال  400000 ،1988جلد كتاب را معدوم كرده و به بيش از
 1700000كتاب آسيب رساند.
بين )1992(30ادعا میکند كه دزدی تنها  2261000مورد از  4326000را به خود اختصاص
میدهد .برای مثال  52/3درصد در ميان  9جرم مختلف بررسی شده در انگلستان در سال 1980
و  1990است .اینها حقایق مفاهیم مهمی برای مدیران کتابخانه هستند.

نتيجهگيري

توسعه نظام تحويل اطالعات موثر ،مولفه كليدی آموزش دانشگاهی است و فناوري جديد (فنآوري
اطالعات و ارتباطات) است كه بهطور فزایندهای چنین نظامی را ارتقا میدهد .كتابداران دانشگاهي
که در مورد فناوري سطح باالی كتابخانه تجربهای نداشتند( ،بودجهبندي/تأمين منابع انساني)،
تصور عمومی مشکالتی که بر روی برنامهریزیهای موسسه تاثیر میگذارند را ایجاد کردند .چون
آموزش همیشه در دسترس نیست ،مهارتهاي فني نیز همانند مهارتهاي سنتي تغییر میکنند
لذا روزآمد نگهداشتن آنها بسيار دشوار است .منابع دانشگاهی (بودجهها) به شدت محدود
هستند ،و موانعي را براي دسترسی به اطالعات و ترويج وابستگي به بودجه خارجي ایجاد میکنند.
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