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چکیده
هدف :هنگامی که از نسلهای دانشگاهی سخن به میان میآید ،مالحظه میشود که گویا سنگ پایه و مبنای
تفکیکها و توسعه ها ،افزایش سطح استقالل و خوداتکایی بوده است .حال اگر سنگ پایه تمییز و تشخیص نسلها،
ارائه خدمات علمی سودمندتر باشد ،چگونه میتوان نسل ها را پی در پی متمایز ساخت ،رصد کرد و معرفی نمود.
بدین جهت ،سیر اصلی پژوهش ،تالش برای فهم علت جهتگیریهای کتابخانههای پیشرو در دانشگاههای برتر است.
روش :در این پژوهش ،ابتدا به مطالعه تطبیقی ویژگیهای پنج دانشگاه پیشرو براساس تراز جهانی  QSپرداخته شده
است؛ سپس ویژگیهای کتابخانههای آنها مقایسه شده و پس از آن ،ضمن مطالعه تطبیقی ،ویژگیهای دانشگاه
پیشرو و خدمتگزار ،رصد و بازپردازی شدهاند .در نهایت ،یک الگوی ذهنی از کتابخانه تعالیگرا طراحی شده است.
یافتهها :بر این اساس ،در کتابخانههای خوب آینده ،بر دسترسی سریعتر ،بهتر و تحلیل شدهتر اطالعات و مدیریت
دانش به ویژه از حیث تولید ،نگهداری و اشاعه دانش تأکید میشود.

واژگان کلیدی :دانشگاههای تعالیگرا ،دانشگاههای نسل چهارم ،کتابخانههای تعالیگرا ،کتابخانههای
دانشمبنا
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مقدمه
به نظر میرسد که سرعت تحول در دانشگاهها ،کتابخانههای دانشگاهی را جا گذاشته است ،به
طوری که فاصله زیادی بین وضع مطلوب و وضع موجود آنها قابل تصور است .این پژوهش با
تأکید بر دو سؤال زیر قصد دارد تا امکان رصد آینده و افزایش همگرایی رو به رشد دانشگاهها و
کتابخانههای دانشگاهی را در جهت نیل به چشمانداز برتر آنها ،مدنظر قرار دهد؛ در این امتداد
این سؤال مطرح میشود که؛
دانشگاههای پیشرو در امر تولید علم و به تبع آن ارائه خدمت اجتماعی مهم (ثروت و امنیت و
آگاهی) ،چه ویژگیهایی دارند؟
بدیهی است که سؤال فوق حال و هوای آرمانی و تصویرپردازانه نوعی دانشگاه برتر را از منظر
عالی نگاه علمی نزد استادان و دانشدوستان در نظر میآورد .در امتداد این سؤال ،سؤال دیگر این
پژوهش مطرح میشود که همگرا با دانشگاه پیشرو و خدمتگرا ،کتابخانههای دانشگاهی باید چه
ویژگیهایی داشته باشند و برحسب کدام فضیلت متمایز گردند؟ بنابراین ضمن مالحظه سیر تحول
دانشگاه های پیشرو (پنج دانشگاه برتر در سطح جهانی) ،سیر تطور و نحوه مدیریت کتابخانههای
آن ها ،در کانون توجه قرار گرفته است .در بحث از مطالعه تطبیقی ،عالوه بر مطالعه ویژگیهای
دانشگاهها و کتابخانه های پیشرو ،نوع تقاضا و نگرش کاربران به کتابخانههای دانشگاهی و نقش
آنها در حال و آینده ،مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است.
از این رو ،در بخش ادبیات پژوهش ،به موارد زیر پرداخته شده است:
سیر تطور نسلهای دانشگاهی؛
شیوه مدیریت کتابخانههای دانشگاهی؛
امکان توسعه مدیریت دانش در کتابخانهها؛
معنیبخشی به مفهوم دانشگاه پیشرو و کتابخانه پیشرو و تعالیگرا؛
ساخت واقعیت آینده و تصویرپردازی از دانشگاه و کتابخانه تعالیگرا.

نسلهاي دانشگاهها
دانشگاههای مدرن از بدو پیدایش ،سه نسل متفاوت را تجربه کردهاند .دانشگاههای مدرن نسل
اول که عموماً آموزشی و مبتنی بر فعالیتهای تعلیمی بودهاند؛ دانشگاههای نسل دوم که عموماً
پژوهشی و مبتنی بر فعالیتهای پژوهشی بودهاند؛ دانشگاههای نسل سوم که عموماً کارآفرین
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هستند و مبتنی بر کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و سامانمند و در مراوده با محیط
پیرامونی فعالیت میکنند .در دانشگاه نسل سوم ،محور و مأموریت کانونی نظام دانشگاهی،
کارآفرینی است (مهدی .)103 :1394 ،دگردیسی سامانمند نهاد دانشگاه از نسل اول به نسلهای
باالتر ،طی فراگردی حلزونی بوده و برخورداری از قابلیتهای جدید ،عالوه بر اینکه موجب بروز
کاستی در تأکید کمی و کیفی در سلسله مراتب آموزش و پژوهش نمیشود ،بلکه به منزله یک
ضرورت نیز در روندی پویا و هدفمند ،ترغیب و تقویت میشود (عنایتی و عالیپور.)20 :1393 ،
دانشگاههای کارآفرین با برخی عوامل کلیدی زیر توصیف میشوند:
الف) برخورداری از رهبری قدرتمند و توسعه ظرفیتهای کارآفرینی ،برای همه دانشجویان و
کارکنان در سراسر محوطه دانشگاه؛
ب) برخورداری از روابط قوی با سهامداران خارجی و ارائه ارزش افزوده؛
ج) برخورداری از توانایی ارائه نتایج کارآفرینی و تأثیر بر افراد و سازمانها؛
د) برخورداری از تکنیکهای یادگیری نوآورانه و الهامبخشی عمل کارآفرینانه؛
ه) برخورداری از مرزهای باز و جریانات مؤثر دانش بین سازمانها؛
و) برخوداری از رویکرد چندجانبه آموزشی ،و توان تقلید از تجربیات جهان واقعی و تمرکز بر
حل چالشها و مسائل پیچیده؛
ز) برخورداری از توانایی حرکت به سمت ترویج استفاده از تفکر کارآفرینانه و رهبری
(آرنات.)138 :2010 ،
در این امتداد میتوان دانشگاه کارآفرین را به سه صورت معنی کرد:
 )1در حالتی که خودِ دانشگاه به منزله یک سازمان ،کارآفرین باشد؛
 )2حالتی که عضوی از دانشگاه (استادان ،دانشجویان و کارکنان) ،سعی در تبدیل کردن
خودشان به شخصیت کارآفرین داشته باشند؛
 )3حالتی در مراوده دانشگاه و محیط ،به گونهای که بین دانشگاه و محیط از الگوهای
کارآفرینی پیروی میشود.
واضح است که برای رسیدن به مختصات تعریف دوم ،رسیدن به ویژگیهای تعریف اول
ضروری است و از طرفی برای رسیدن به مختصات تعریف سوم ،رسیدن به ویژگیهای تعریف
دوم از ملزومات میباشد .در نتیجه ،رسیدن به مختصات سه تعریف فوق ،از جمله شرایط الزم و
کافی برای توسعه یک دانشگاه کارآفرین است (راپکی.)3 :2000 ،
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ساختار کلی مدل دانشگاههای نسل سوم ،در نمودار  1مالحظه میشود .این ساختار،
مشارکتکنندگان اصلی (دانشجویان و اعضای هیأت علمی) ،فعالیتها (یادگیری و پژوهش)،
ارتباط آنها ،برنامهریزی راهبردی و نحوه تأمین مالی کل را نشان میدهد .البته رویکرد
دانشگاههای نسل سوم ،هم در جهت ایجاد یک سازمان پژوهشیِ مبتنی بر توسعه است و هم در
جهت ایجاد یک مرکز انتقال فناوریهای نوین که به ادغام آموزش ،فراگردهای پژوهشی و
نوآوری ،میپردازد (اسکریبانز و همکاران.)3 :2013 ،

نمودار  .1ساختار کلی مدل دانشگاههای نسل سوم (براساس :اسکريبانز و همکاران)3 :2013 ،

در جدول  1بر برخی از ویژگیهای پنج دانشگاه برتر جهان که بر اساس سیستم رتبهبندی
بینالمللی  QSطبقهبندی شدهاند ،تأکید شده است .این دانشگاهها را میتوان دانشگاههایی تعالی-
گرا نامید (پورعزت .)1390 ،همانطور که مالحظه میشود ،براساس تراز جهانی  ،QSدانشگاهها
برحسب شش شاخص اعتبار علمی دانشگاه ،اعتبار افراد شاغل ،نسبت اعضای هیأت علمی به
دانشجو ،میزان استناد به هر عضو هیأت علمی ،تعداد عضو هیأت علمی بینالمللی و تعداد
دانشجویان بینالمللی ،رتبهبندی میشوند.
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جدول .1پنج دانشگاه برتر جهان ،بر اساس سیستم رتبهبندی بینالمللی  QSدر سال 2016
شاخصها
رتبه

1

دانشگاه

مؤسسه فناوری

اعتبار

اعتبار

تعداد عضو

تعداد

نسبت اعضای

میزان استناد

دانشجویان
بینالمللی

علمی

افراد

هیأت علمی

به هر عضو

هیأت علمی

دانشگاه

شاغل

به دانشجو

هیأت علمی

بینالمللی

96/6

100

100

100

99/9

100

ماساچوست
2

دانشگاه

100

100

100

99/7

99/7

74

استنفورد
3

دانشگاه هاروارد

100

100

98/5

100

100

70/4

4

دانشگاه کمبریج

100

100

100

86/5

97/6

97/8

5

مؤسسه فناوری

99/4

80/7

100

100

91/2

87/7

کالیفرنیا

حاصل این ارزشیابی ،رسیدن به نام پنج دانشگاه زیر است:
یک) مؤسسه فناوری ماساچوست ) :(MITمأموریت این مؤسسه ،پیشبرد دانشجویان در مسیر
دانش و آموزش ،فناوری و دیگر حوزههای تحصیلی است تا بتوانند به بهترین نحو ،به کشور و
جهان قرن  21خدمت کنند .این مؤسسه به تولید ،اشاعه و حفظ دانش و رعایت الزامات مدیریت
دانش متعهد است.
دو) دانشگاه استنفورد :دانشگاه استنفورد بیش از  8000فارغالتحصیل و دانشجوی در حال
تحصیل میباشد .این دانشگاه فرصتهای زیادی را برای فارغالتحصیالن دورههای تحصیالت
تکمیلی در نظر گرفته است تا در صدد تدریس ،یادگیری و پژوهش برآیند .بسیاری از دانش-
آموختهها و دانشجویان خارق العاده این دانشگاه (مردان و زنانی از همه اقوام ،نژادها و سنین) با
عشق به یادگیری و تمایل به کمک به جامعه ،برجسته شدهاند.
سه) دانشگاه هاروارد :دانشگاه هاروارد در سال  1636میالدی ،با رأی هیأت قانونگذاران در
خلیج ماساچوست تأسیس شد .هاروارد ،قدیمیترین مؤسسه آموزش عالی آمریکاست .مأموریت
این دانشگاه ،پیشبرد ایده های جدید و ارتقاء دانش پایدار است .این دانشگاه در تالش است تا
محیطی آکادمیک را ایجاد کند که در آن دانشجویان و دانشمندان برجسته از سراسر جهان ،به
طور مستمر در محیطی چالش برانگیز و الهامبخش ،به بهترین وجه ممکن به فعالیت بپردازند .این
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تالش های جمعی در دانشگاه هاروارد موجب شده است تا این دانشگاه مکانی پر جنب و جوش
برای زندگی ،یادگیری ،کار و اکتشاف باشد.
چهار) دانشگاه کمبریج :قدمت دانشگاه کمبریج ،باعث شده تا آن را مانند دانشگاه آکسفورد،
دا نشگاه باستانی بنامند .در واقع کمبریج عالوه بر اینکه از حیث علمی و آکادمیک شهرت و اعتبار
دارد برای عالقهمندان تاریخ هم جذاب است .مأموریت این دانشگاه ،خدمت به جامعه از طریق
پیگیری آموزش ،یادگیری و پژوهش در باالترین سطح تعالی بینالمللی است .ارزشهای اصلی
دانشگاه عبارتند از" :آزادی اندیشه و بیان" و "عدم تبعیض".
پنج) مؤسسه فناوری کالیفرنیا :مأموریت مؤسسه فناوری کالیفرنیا ،گسترش دانش بشری و
توسعه جامعه بهرهمند از طریق پژوهش یکپارچه با آموزش است .هیأت علمی و دانشجویان خارق-
العاده این مؤسسه ،به دنبال توسعه درک افراد از جهان و ابداع فناوریهای آینده ،به ویژه با بهره-
مندی از پژوهشهای مبتنی بر علم کوانتوم و مهندسیاند.

مفهوم دانشگاههاي تعالیگرا
با مطالعه سیر توسعه دانشگاهها ،میتوان عناوین "دانشگاههای تعالیگرا "1و "دانشگاههای
تعالیمدار "2را به مثابه اسمهای مناسب برای دانشگاههای آینده معرفی نمود .دانشگاههایی که قرار
است بر مدار تعالی مستمر ،در خدمت توسعه و پیشرفت و تعالی جوامع خود باشند.
الف) دانشگاههای رقابت گرا :در حال حاضر ،شیوههای آموزش در سراسر جهان به طور قابل
توجهی در حال تغییر است .به ویژه آموزش عالی ،موضوعی است که به طور فزایندهای بر
نیروهای بازار تأثیر میگذارد .هازِلکُرن ( )2013بر آن است که رقابت ،همواره آموزش عالی را به
سمت جهانیسازی سوق میدهد .با تشدید رقابتهای ملی و بینالمللی میان دانشگاهها ،ردهبندهای
جهانی ،نقشی کلیدی بر خطمشیگذاران و دیگر افراد داشته ،در مسیر جهانیسازی ،امروزه چشم-
اندار آموزش عالی ،با فشارهای رقابتی و رشد بینالمللی ،توصیف میشود .بدین جهت ،بسیاری از
دانشگاههای سراسر جهان ،در صدد اتخاذ راهبردهای بینالمللی شدن ،برآمدهاند (فلیپو:2015 ،
.)185
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ب) دانشگاههای مشارکتجو :در مدیریت معاصر ،مسئله مشارکت کارکنان در تصمیمگیری-
ها از دیدگاه رویکردهای گوناگون به رهبری و انگیزش مورد بررسی قرار گرفته است و هرکدام،
به گونهای خاص به این مسئله پرداختهاند .از یک دیدگاه ،دانشگاه به مثابه مرکزی برای پاسداری
از دانش موجود و محیطی برای اجرای فعالیتهای پژوهشی ،به منظور کشف حقایق جدیدی که
راهگشای حل مسائل انسانها و جوامع بشری است ،تعریف شدهاند؛ در این امتداد ،تکلیف نحوه
استقرار الگوی سازمانی و اداره کردن چنین مؤسساتی کامالً روشن است .این کار مهم ،زمانی
تحقق مییابد که دانشگاهها با ایجاد تحوالتی در رویکرد مشارکتی ،از آزادی کافی برای اجرای
فعالیت های علمی و آموزشی برخوردار باشند و با تکیه بر الگوی نوین تصمیمگیری ،زمینه
مشارکت برای همگان از جمله اعضای هیئت علمی را فراهم کنند .نتایج پژوهشها نشان داده
است که اعضای هیئت علمی برخوردار از تخصص باال ،عمدتاً برای انجام دادن کارهای مورد
عالقهشان برانگیخته میشوند و موفقیت آنها در گرو میزان استقالل و تفویض اختیار در پرتو
مشارکت آن هاست .به دلیل اینکه اعضای هیئت علمی از سطح باالی دانش ،بلوغ فکری ،درک
نیازهای اجتماعی ،مسئولیتپذیری و خودیابی بهتر در میان قشرهای جامعه برخوردارند ،شایسته
است که در تصمیمگیریها مشارکت کنند؛ ضمن آنکه تأثیر آنها بر نحوه ارائه خدمات عمومی،
تربیت نیروی انسانی و متخصص برای تأمین نیازهای جامعه و کشاندن افراد به سوی مقاصد
مشترک ،از نقش کلیدی و محوری آنها در برنامههای دانشگاهی حکایت دارد (مهرعلیزاده و
همکاران.)3-2 :1384 ،
ج) دانشگاههای اخالقمدار :با بهبود سطح رفتار اخالقی و مدیریت اخالقمدار و نهادینه
کردن آن در سازمان می توان به جو اخالقی آرمانی دست یافت .منظور از مدیریت اخالقی،
عبارت است از شناسایی و اولویتبندی ارزشها برای هدایت رفتار در سازمانها .سازمانها با
ایجاد برنامههای مدیریت اخالق ،میتوانند امور اخالقی را در محیط کار مدیریت کنند .برنامههای
ترویج اخالق ،به سازمانها کمک میکنند تا بتوانند در شرایط آشفته ،عملکرد اخالقی خود را
حفظ کنند .امروزه ،برای مدیریت اخالق از رویکردی برنامهای و ابزارهایی عملی استفاده میشود.
این ابزارها کدهای اخالقی ،کدهای رفتاری ،خطمشیها و رویهها ،قوانین و نرمهای سازمانی،
روشهای حل معضالت اخالقی و آموزشی را در بر میگیرند (خزنی و همکاران.)107 :1392 ،
دانشگاههای تعالیگرا ،دانشگاههایی اخالقمدار و ارزشگرا بوده ،به توسعه کرامتهای انسانی
پایبندند.
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د) دانشگاههای تحولآفرین :قرن جدید ،امواج تازهای از تغییر را با خود به همراه آورده است.
محیط پیرامون سازمانها ،پویاتر از قبل شده و این امر باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن
پاسخهایی مناسب برای مواجهه با این پویاییها باشند .برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی،
ضروری است سازمانها به سمت انعطافپذیری ،پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون پرهیز
کنند .سازمانهای امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند ،بلکه فقط میتوانند
تردیدها ،نوسانات و بیثباتیها را به فرصتهایی برای آموختن ،تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل
کنند (ضیائی و نرگسیان .)14 :1389 ،دانشگاههایی موفقتر خواهند بود که در این زمینهها پیشرو
باشند.

کتابخانههاي تعالیگرا
در دانشگاههای تعالیگرا ،کتابخانههایی متفاوت طراحی و مستقر میگردد؛ کتابخانههایی که
میتوان آنها را کتابخانههای تعالیگرا نامید؛ کتابخانههایی دانشبنیان و مصر به یادگیری ،توسعه
و اشاعه اطالعات و دانش در میان استفادهکنندگان و خدماتگیرندگان .از میان ویژگیهای
کتابخانههای تعالیگرا ،به ویژه میتوان بر موارد زیر تأکید کرد.
یک) خدمترسان بودن :رقابت جهانی در میان نهادهای دانشگاهی ،کتابخانههای دانشگاهها را
وادار میسازد که خدمات متعارف و نقشهای سنتی خود را جهت ارائه بهترین خدمات به
کاربران خود ،به ارائه خدمات همه جانبه و پیچیدهتر تبدیل کنند .کتابخانههای دانشگاهها باید به
گسترش منابع و نرمافزارهای اطالعاتی و همچنین رقابت میان بخشهای گوناگون ارائه خدمات
بپردازند (داهان و همکاران.)38 :2016 ،
دو) پیشرو بودن :هدف نهایی این کتابخانهها درجامعه اطالعاتی ،فراهم کردن وسایل دسترسی
به هرنوع اطالعات برای هرکس در هر زمان و مکان است .چنین کاری هم برای مدیران کتابخانه-
ها و هم برای استفادهکنندگان از خدمات ،حائز اهمیت است .این کتابخانهها باید به روشی
استداللی نشان دهند که خدمات ارائه شده توسط آنها ،به شکلی مؤثر ،نیازهای استفادهکنندگان
را بر طرف میکند و از طرف دیگر ،میزان منابع مالی تخصیص داده شده به آن کتابخانهها ،با
میزان برطرف کردن نیاز مراجعان و رضایتمندی آنها تناسب دارد (محمدبیگی ،حسن زاده،
.)32:1388
سه) همزبان بودن :برای رسیدن به اهداف مذکور ،کتابدار و استفادهکننده بایستی همزبان
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باشند؛ یعنی زبان کتابخانه برای استفادهکننده ،دارای شفافیت الزم باشد.
چهار) سایر عوامل :عالوه بر موارد فوق میتوان ،عوامل دیگری را به مثابه ویژگیهای
کتابخانههای تعالیگرا مدنظر قرار داد که درکتابخانههای پیشرو بیشتر و بهتر جلوهگر میشوند:
الف) سهولت در دستیابی به منابع و استفاده از کتابخانه؛
ب) هدفگذاری برای استفاده بهتر از کتابخانه؛
ج) موفقیت در کسب منابع و اطالعات؛
د) استفاده بهتر از کارکنان؛
ه) ایجاد رضایت کلی از کتابخانه؛
و) مشخص نمودن عواملی که در کاهش و برطرف نمودن نیازهای اطالعاتی افراد مؤثرند
(کازلی.)88 :2009 ،

روش پژوهش
این پژوهش در دو مرحله ساماندهی شده است .در بخش اول ضمن مطالعه پیشینه تطور نسل-
های دانشگاهی ،ویژگیهای نسلهای متوالی دانشگاهی رصد و احصاء و تحلیل تم شدهاند .در
بخش دوم ضمن مطالعه تطبیقی ،ویژگیهای اصلی و محوری دانشگاههای برتر شناسایی و
مستندسازی و مقایسه شدهاند.
در پژوهش حاضر ،از روش کیفی تحلیل تم ،برای پاسخ به سؤاالت پژوهش استفاده شده
است .تحلیل مضمون یا تحلیل تم ،شیوهای است جهت شناسایی ،تحلیل و گزارش الگوهای درون
دادهها .این روش ،فراگردی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و گوناگون را به
دادههای غنی تبدیل میکند (براون و کالرک .)4 :2006 ،بدین ترتیب ،تمهای حاصل از مطالعه
تطبیقی ،برای صورتبندی یک طرح ابتدایی از سازه مفهومی "کتابخانه تعالیگرا" مورد استفاده
قرار میگیرند.
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مطالعه اکتشافی

مطالعه تطبیقی

تحلیل تم

طراحی الگوي ذهنی کتابخانه تعالیگرا

نمودار  .2مراحل پژوهش

مطالعه تطبیقی کتابخانهها
هنگام مطالعه عملکرد کتابخانهها ،میتوان چهار مرحله ارزشیابی را مدنظر قرار داد؛ مراحلی
که به کارگیری هر یک از آنها ،به اهداف از پیش تعیین شده و برنامهریزی میانبرد و بلندبرد در
فراگرد طراحی ،پیادهسازی و توسعه ،بستگی دارد .براین اساس ،میتوان موارد و گونههای زیر را
مدنظر قرار داد (کتابی:)50 :1390 ،
ارزیابی شناختی :در این گونه از ارزیابی کتابخانهها ،بر شناخت اصول اوليه فعاليتها،
اهداف و نتایج مورد انتظار از کتابخانهها تأکيد میشود و نتایج حاصله میتواند از وقوع شرایط
غير قابل پيشبينی در طی روند ایجاد و راهاندازی کتابخانه جلوگيری کند.
ارزیابی نتایج حاصله :از اینگونه ارزیابی ،در زمان راهاندازی کتابخانهها استفاده میشود.
نتایج این ارزیابی ،بيانگر ميزان وصول به اهداف از پيش تعيين شده است .نتایج حاصل از این
مرحله ممکن است در ارتقا و بهبود کيفيت سيستم تاثيرگذار باشد .میتوان گفت که ارزیابی
شناختی ،مقدمهای برای این گونه ارزیابی است.
ارزیابی مجدد :این گونه ارزیابی ،در مرحله اوليه طراحی و توسعه سيستم انجام میگيرد و
طی آن ،مراحل موقت طراحی در مقایسه با اهداف و نتایج حاصله مدنظر قرار میگيرند.
رویکردهای این مرحله ،در امر شناسایی اهداف قابل پيشبينی در شروع ،به طراح سيستم
کمك کرده ،فرصتهایی را برای انتخاب اهداف در فراگرد توسعه سيستم فراهم میآورد.
22

_____________________________

تصويرپردازی از کتابخانههای تعالیگرا و دانشمبنا

ارزیابی تطبيقی :در این مرحله از ارزیابی ،استانداردهایی برای مقایسه کتابخانههای
گوناگون ،ابداع میشود .ممکن است در این مرحله امتيازات هر کتابخانه برحسب معيارهای
گوناگون شناسایی شوند و معرفی گردند.

تأملی بر شاخصهاي ارزيابی کتابخانهها
در پژوهشهای سنتی ،شاخصهای ارزیابی کتابخانهها ،اندازه ،تعداد و کميت آنها بوند؛
شاخصهایی نظير اندازه مجموعه ،ميزان بودجه ،ميزان هزینهها ،تعداد کارکنان ،ميزان تالش
برای برطرف کردن نياز استفادهکنندگان ،ميزان امکانات کتابخانه برای برطرف کردن این نيازها
و مواردی از این دست .اما این اعداد و اندازهها ،چگونگی برآورده شدن نيازهای استفاده-
کنندگان را ارزیابی نمیکردند (خاصه ،علیاکبر .)65 :1392 ،اثر کتابخانه باید از حيث کيفيت
مراوده استفادهکننده با منابع و خدمات کتابخانه ارزیابی شود .یکی از راههایی که جدیداً برای
ارزیابی عملکرد کتابخانه ،مورد استفاده قرار میگيرد آن است که از قضاوت استفادهکنندگان،
بهمنزله بخشی مهم از ارزیابی عملکرد کتابخانه ،استفاده گردد .این شيوه بر مراتب رضایت
استفادهکنندگان و ارزیابی کيفيت ارائه خدمات کتابخانه به آنها تمرکز دارد.
در این روش ،به کتابخانهها مانند هر سازمان دیگری که باید از فنون مدیریت کيفی استفاده
کنند ،نگاه میشود .به کيفيت از دو جنبه توليد مداری 1و خدمت مداری 2توجه شده است .از
این جهت ،توسعه کيفيت ،هم در توليد و هم در خدمات ،هدف نهایی است و این کيفيت،
مطابق با حد مطلوب تأمين نياز استفادهکنندگان ،تعریف میشود.
کارایی سيستمها به منظور تعيين نيازها و نشان دادن موفقيت خدمات ،به عوامل زیر
بستگی دارد:
الف) تعيين نيازها و انتظارات مشتریان؛
ب) ارتباط مدیریت با مشتریان؛
ج) استانداردهای ارائه خدمات به مشتریان؛
د) تعهد نسبت به مشتریان؛
_______________________________________________________________
Product-Oriented

1

Service-Oriented

2
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ه) حل مشکالت و شکایتها برای بهبودبخشی کيفی به خدمات.
از آنجا که ارائه کيفيت مطلوب ،هدف نهایی هر سازمان تعالیگراست ،تعریف مفهوم
کيفيت برای آن بسيار حائز اهميت است؛ بنابراین ،هر کتابخانه میتواند با توجه به اهداف
خود ،کيفيت را تعریف کند .بنابراین ،قبل از تبعيت از استانداردهای خاص برای بيان کيفيت،
الزم است هر کتابخانه از آرمانها و اهداف خود تعریف روشنی ارائه دهد .از طرف دیگر،
آرمانها و اهداف هر سازمان باید نيازهای استفادهکنندگان را برآورده کند و این هدف حاصل
نمیشود ،مگر از طریق شناخت دقيق استفادهکنندگان (محمدبيگی.)60 :1388 ،
از این رو تأکيد میشود که چنانچه کتابخانهای قصد داشته باشد که خدمات خود را
گسترش دهد ،باید در جهات زیر برنامهریزی کند:
توجه به جامعه هدف استفادهکنندگان از خدمات -این امر ،به ویژه برای کتابخانههای
تخصصی و کتابخانههای بزرگ اهميت دارد (کازلی)88 :2009 ،؛
در نظر گرفتن تنوع خدمات -هر کتابخانه با توجه به قشر استفادهکنندگان و نيازهای متنوع
آنان ،باید انواع خدمات مناسب را برنامهریزی کرده و ارائه بدهد .به عبارت دیگر ،الزم است پا
را از ارائه خدمات سنتی ،مانند امانت دادن کتاب و یا خدمات مرجع ،فراتر گذاشته و به ارائه
خدمات تخصصیتری ،مانند ارائه خدمات و مصاحبه برای استفاده بهتر از منابع مرجع ،ارائه
خدمات آگاهیرسانی جاری ،ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطالعات ،ارائه خدمات تحویل
مدارک مهم و ارائه خدمات الکترونيکی از راه دور (از طریق شبکه رایانه) پرداخته شود ( ليو،
)111 :2009؛
بهبود کيفيت خدمات :بدون تردید ،از جمله مهمترین عواملی که بيش از عوامل دیگر می-
تواند به موفقيت خدمات کتابخانه کمك کند ،توجه به کيفيت ارائه خدمات است این کيفيت،
به ویژه از حيث تسهيل دسترسی به اطالعات خوب و به موقع و کيفی ،مدنظر قرار میگيرد؛
بهبود ارتباط کتابداران با مراجعهکنندگان :شيوه ارتباط و نوع برخورد کتابداران با جامعه
هدف استفادهکننده از کتابخانه ،تأثير مهمی بر سطح و کيفيت خدمات دارد .در صورت برخورد
نامطلوب با استفادهکنندگان ،استقبال از خدمات کتابخانه و ارج نهادن به تالشهای کتابداران به
شدت کاهش خواهد یافت .همه مراجعهکنندگان حضوری یا غير حضوری ،باید احساس کنند
که کتابدارانی با آمادگی کامل و روی باز ،در خدمت آنان هستند؛
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تأمين انواع منابع اطالعاتی :با افزایش تنوع در منابع اطالعاتی ،از جمله منابع دیداری-
شنيداری ،منابع الکترونيکی و منابع چندرسانهای و نيز افزایش تنوع در ابزارهای اطالعاتی،
مانند دیسكهای فشرده و یا شبکه بر خط جهانی ،این انتظار وجود دارد که کتابخانهها انواع
منابع مورد نياز را با توجه به توسعه ظرفيت پردازش اطالعات و روند پيشرفت فناوری ،تهيه
کنند و در دسترس مراجعان قرار دهند؛
توسعه زمان فعاليت :افزایش ساعات کار کتابخانهها و همچنين فراهم آوردن امکانات
استفاده از منابع و خدمات کتابخانه از طریق شبکه رایانه و ایجاد وب سایت از جمله ملزومات
توسعه زمان ارائه خدمات در کتابخانههای پيشرو محسوب میشود؛
توسعه مکان ارائه خدمات :با استفاده از امکانات فناوری جدید و ارائه خدماتی مانند
تحویل اسناد و مدرک به مراجعان راه دور و به ویژه کتابرسانی به اقشاری که نمیتوانند به
کتابخانه مراجعه نمایند ،میتوان ظرفيت فرامکانی ،گستره ارائه خدمات را بهبود بخشيد
(ریچمن .)140 :2006

چرخه جامع اندازهگیري ارزيابی خدمات کتابخانهاي در کتابخانههاي برتر
تعالیگرایی بر تمایلی مستمر به اصالح و بهبود داللت دارد؛ اگر بخواهيم تعالیگر بمانيم
باید به طور مستمر عملکرد خود را اصالح و روشهای انجام کار را بازبينی نمایيم .در نمودار
 ،3چرخه جامع ارزیابی خدمات کتابخانه به تصویر کشيده شده است.
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نمودار .3چرخه جامع ارزيابی خدمات کتابخانهای (براساس :لین)2009 ،

در شیوههای مرسوم مدیریت عملکرد ،معموالً خروجیهای منتج از عملکرد سازمان را مدنظر
قرار میدهند؛ درحالیکه در رویکرد سیستمی ،با اتخاذ رویکرد جامع ،تالش میشود تا دستیابی به
خروجیها با مطالعه رفتار ورودیها و با مالحظه فراگردهای مناسب امکانپذیر گردد؛ با این
تأکید که توجه صرف به خروجیها در ارزیابی و مدیریت عملکرد ،سیستم را به تباهی میکشد.
بنابراین توصیه میشود که در ارزیابیهای این چنینی ،از تحلیل پوششی دادهها استفاده شود
(ریچمن.)135: 2006 ،

خطمشی ارزيابی براي تعالی کتابخانه
برای روشنتر شدن زوایای گوناگون ارزیابی کتابخانههای دانشکدهها ،در ابتدا میتوان
سؤاالتی را به شکل زیر مطرح کرد (محمدبیگی ،حسن زاده:)32 :1388 ،
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الف) چرا باید ارزیابی صورت گیرد؟
برای تعالی توسعه پایدار و موفقیت بیشتر کتابخانههای دانشکدهها ،الزم است در مقاطع زمانی
گوناگون ،زمینه ارزیابی آنها فراهم آید .جهت دستیابی به کتابخانههای پویا و کارآمد در مراحل
گوناگون برنامهریزی ،طراحی ،پیادهسازی و توسعه ،اهتمام به ارزیابی ضرورت دارد .ارزیابی،
امکان شناخت دقیق و آگاهی بهتر از فراگرددها و عملکردها را فراهم آورده ،امکان
تصمیمگیریهای مناسب و به موقع را در اختیار میگذارد.
ب) چه چیزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟
نکته این است که هدف از ارزیابی چیست؟ آیا هدف بررسی سیستم موجود است یا قرار است
با توجه به رابطه فناوری و محیط ،امکان ارتقاء سیستم در آینده رصد شود .سؤال دیگر اینکه
کاربران در این میان ،از چه جایگاهی برخوردارند .برای مثال ،کتابداران ممکن است بر
فراهمآوری مجموعه متمرکز شوند و متخصصان علوم رایانه ،جنبههای فنی را مد نظر قرار دهند.
تعیین هر یک از این عوامل ،فراگرد مخصوص به خود را در پی خواهد داشت.
ج) چه کسی برای ارزیابی مناسب است؟
ارزیابی تعالیگرا ،مستلزم فعالیتهای همزمان گروههای گوناگون ،از جمله مدیران ،طراحان
(توسعهدهندگان) ،کاربران و سایر گروههای درگیر است؛ بنابراین تشخیص فرد یا افراد شایسته،
میتواند نتایج مثبت و قابل مالحظهای را به همراه داشته باشد.
د) چه زمانی برای ارزیابی مناسب است؟
ارزیابی در هر مقطع زمانی و در مراحل گوناگون قابل انجام است .پژوهشگر ممکن است برای
گزینش عملکرد خاصی نیازمند ارزیابی باشد و یا اینکه یک کتابدار برای دریافت بازخورد از
کاربران ،در راستای ارتقا مجموعه و خدماترسانی در مرحله پیادهسازی ،نیازمند ارزیابی باشد.
تشخیص و تعیین زمان مناسب برای ارزیابی ،میتواند از وقوع شرایط غیر قابل پیشبینی جلوگیری
کند.
ه) نتایج حاصل از ارزیابی مورد نیاز چه کسی است؟
نتایج حاصل ممکن است برای پیادهسازی صحیح الگو و یا ارتقا آن به کار گرفته شود یا ارائه
خدمت خاصی را در پی داشته باشد.
و) اهداف خاص کتابخانه کدامند؟
نکته این است که این کتابخانه چرا و برای چه کسانی کتابخانهایجاد شده است؟ این سواالت
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می توانند در مشخص کردن اهداف خاص کتابخانه به ما کمک کنند .زیرا هر کتابخانه ممکن
است هدف خاصی را دنبال کند و دارای مخاطبان خاصی باشد و مجموعه خود را بر اساس این
اهداف بازگرایی و سازماندهی کند .واضح است که این امر در تدوین خطمشی کتابخانه تاثیر به
سزایی دارد .بنابراین ،دقت در این عوامل میتواند در نتایج ارزیابی تاثیرات مهمی را بر جای
بگذارد.
ز) کاربران کتابخانه چه کسانی هستند؟
در این بخش ،هدف از ارزیابی مشخص کردن طیف کاربرانی است که کتابخانه قرار است به
آنها خدمات ارائه دهد .کاربران را در نگاه اول میتوان به سطوح متفاوتی همچون کاربران
داخلی و بیرونی ،آموزشی و پژوهشی و غیره تقسیم کرد.
ح) کتابخانه چه کاربردهایی دارد؟
برای مثال ،آیا هدف از راه اندازی کتابخانه ،جستوجوی صرف است یا اینکه کتابخانه به-
منزله محلی برای تامین نیازهای اطالعاتی پژوهشی به حساب میآید .بر این اساس باید مشخص
شود که کتابخانه از این حیث باید دارای چه ویژگیهایی باشد و کدام دامنههای موضوعی را
پوشش دهد.
ط) ارتباط میان کاربران و مجموعه چگونه است؟
با توجه به نوع کاربران و گستردگی آنها ،مجموعه کتابخانه باید دارای چه ابعاد و
ویژگیهایی باشد .آیا مجموعه فراهم آمده میتواند پاسخگوی نیازهای کاربران باشد .کاربران در
شکلگیری مجموعه چه نقشی را میتوانند ایفا کنند .آیا میتوان برای توسعه مجموعه از کاربران
کمک گرفت .سایر مواردی که در این رابطه میتوان مدنظر قرار داد کدامند؟
ی) میزان صحت و اعتبار ارزیابی
همانطور که به آن اشاره شد ،انواع دیدگاهها و مالکها برای تعیین شاخص ارزیابی قابل
طرحند .این مهم ممکن است از زوایای گوناگون صورت پذیرد .از این رو ،باید مجموعهای از
عوامل مهم ،مانند ساختار و توافقات مربوط به ارزیابی ،محتوای ارزیابی ،مالکها و معیارهای
ارزیابی و شیوههای سنجش نتایج ،مدنظر قرار گیرد؛ دیگر آنکه روشهای گوناگون ارزیابی
سعی دارند با جمع آوری اطالعات کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل آنها ،نشان دهند که چطور
میتوان الگویی را برای پشتیبانی از کاربران و کاربردهای گوناگون طراحی کرد .این امر بیانگر
آن است که مجموعهای از روشها و فنون باید تهیه شوند و در جهت ارزیابی کتابخانهها به کار
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گرفته شوند .همه این معیارها باید با هدف بهبود عملکرد و تسریع و تسهیل سیر تعالی کتابخانههای
دانشگاهی به کار گرفته شوند.
جدول .2شاخصهای ارزيابی کتابخانههای پیشرو (بر اساس مطالعه تطبیقی ،جستجوی کتابخانهای و اينترنتی)
شاخصهای
اصلی

شاخصهای فرعی

شاخص ورودی

شده
مساحت کتابخانه

شاخص منابع

تعداد کتابها
کل ساعات کار در هفته
کتاب های جدید خریداری

شاخصهای
اصلی

میزان استفاده از کتب الکترونیکی
میزان استفاده از میکروفرمها
میزان استفاده از نرمافزار همراه کتاب

هزینه عملیاتی ساالنه

میزان استفاده از استاندارد ها
میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی

تعداد اعضا
سرانه مراجعات
سرانه کل مراجعات

شاخص خروجی

بخش سمعی و بصری

بازدهی منابع یا امانت بر حسب
منبع
امانت بر اساس ساعات فعالیت

کل منابع برای هر نفر
تهیه پایان رایانههای شخصی برای هر نفر
تعداد مراجعین
میزان استفاده از فیلم آموزشی DVD

تعداد کتابدار
کل روزهای فعال کتابخانه در
سال

عضویت در کتابخانه با در نظر
گرفتن درصد جمعیت

شاخصهای فرعی

سرانه درخواستهای مرجع
تعداد دسترسی به خدمات

میزان استفاده از مجلههای الکترونیکی روی
CD
تعداد مقاالت درخواستی از سایر دانشگاه ها
و مراکز
تعداد کتب درخواستی از سایر دانشگاه ها و
مراکز
تعداد مقاالت و کتب درخواستی از BL
تعداد کتب و مقاالت درخواستی از LHL
(لیندهال) و UMI

الکترونیکی و سایر موارد چاپی

تعداد کتب امانت داده شده به سایر
دانشگاهها و مراکز

شاخص کیفی

تعداد مقاالت امانت داده شده به سایر
دانشگاهها و مراکز
تعداد خدمات ارائه شده به عضو غدیر

میزان رضایت استفادهکنندگان
میزان درخواستهای پاسخ
داده شده

میزان استفاده از رایانههای بخش ،برای
جستجو در منابع الکترونیکی

شاخص هزینه

هزینههای هر مراجعه

امانت مرکزی

هزینههای کارمندان
هزینههای هر عضو

فعالیتها و خدمات بخش

هزینه انجام وظایف
خدمات و فعالیتها

تعداد ثبت کتب جدید
تعداد خدمات قابل ارائه به عضو دارای
معرفینامه
تعداد کتاب ها ی رزرو شده توسط اعضا از
راه دور
تعداد کل اعضا فعال
تعداد تسویه حساب
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بدین ترتیب بهترین ویژگیهایی که میتوان برای توسعه کتابخانههای تعالیگرا در آینده رصد
کرد عبارتند از:
یک) حفظ و نگهداری از آثار مدارک و کتابهای نفیس -کتابخانهها به طور سنتی ،محل
حفظ و نگهداری آثار باستانی نفیس علمی و هنری جوامع گوناگون بودهاند؛
دو) حفظ و نگهداری از انواع کتابها و گزارشهای روز -کتابخانهها به طور سنتی ،محل
حفظ و نگهداری دستاوردهای ادبی ،علمی ،هنری جوامع گوناگوناند.
سه) ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و پژوهش -کتابخانههای خوب به طور سنتی ،محلی آرام
برای مطالعه و پژوهش بودهاند.
چهار) پاسخگویی سریع به دانشپژوهان و ارائه اطالعات مورد نیاز آنان -کتابخانههای تعالی-
گرا برای وقت دانشپژوهان ارزش ویژهای قائل بوده ،سعی میکند نیازهای آنان را به سریعترین
شکل ممکن و ترجیحاً به صورت برخط برطرف سازند.
پنج) تعریف دقیق و روشن فراگرد انجام کار -کتابخانههای تعالیگرا تالش میکنند با بهبود
فراگردها و روشها ،مسیرهای انجام کار و ارائه خدمات را به سهولت آموزش دهند.
شش) ارائه خدمات جانبی به دانشپژوهان -کتابخانههای تعالیگرا به ارائه صرف متون
آموزشی و علمی بسنده نکرده ،با استفاده از فناوری اطالعات تالش میکنند تا هرگونه اطالعات و
دانش مورد نیاز پژوهشگران را تأمین کرده و در اختیار آنان قرار دهند.
هفت) تسهیل دسترسی به انواع پایگاههای اطالعاتی -در کتابخانههای تعالیگرا تالش میشود
تا زمینه دسترسی به انواع پایگاههای اطالعات و دادهها فراهم آید و حتیالمقدور هر دانشی که در
جهان تولید میشود را در اختیار مراجعهکنندگان خود قرار دهند.
هشت) فرآوری دانش تحلیل شده برای دانشپژوهان -کتابخانههای تعالیگرا عالوه بر ارائه
اطالعات ،امکان فرآوری دانش و تبدیل اطالعات به دانش را از طریق ظرفیتهای دادهپردازی و
کنفرانسها و میزگردها و سمینارهای علمی فراهم میسازند.
نه) رسوخ بین خانوادهها و آحاد جامعه -کتابخانههای تعالیگرا تالش میکنند ،دانش را
عمومیت بخشیده ،در سطح جامعه و بین همه آحاد آن جاری و ساری سازند.
ده) مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات -کتابخانههای تعالیگرا محیط مناسبی برای
مدیریت دانش از طریق ثبت و ضبط ،فرآوری و مستندسازی ایدهها و دانستهها و اشاعه آنها
فراهم میآورد.
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یازده) پایبندی به اخالق و رعایت کرامت انسانی -در کتابخانههای تعالیگرا ،اصول اخالقی
در ارتباط با حقوق انواع ذینفعان و ذیحقان رعایت شده ،حفظ کرامت انسانی درصدد اهداف
مدیریت کتابخانه و کارکنان آن قرار میگیرد.
جالب آنکه بسیاری از این ویژگیها یکدیگر را تقویت کرده ،به بهبود عملی عملکرد
کتابخانه کمک میکنند.

نمودار .4مهمترين ويژگیهای کتابخانههای تعالیگرا

يافتهها و نتیجهگیري
در این پژوهش ،مبنای اولیه کار ،بر بررسی وضعیت کتابخانههای دانشگاههای موفق و پیشرو
جهان گزارده شده است؛ دانشگاههایی که میتوان آنها را تعالیگرا نامید .پس از بررسی پنج
دانشگاه پیشرو ،کتابخانههای آنها نیز به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
یک) کتابخانههای مؤسسه فناوری ماساچوست ) :(MITمؤسسه فناوری ماساچوست ،یک
دانشگاه خصوصی مستقل است .امکانات مؤسسه از جمله کتابخانههای آن ،با هدف اصلی حمایت
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از برنامههای آموزشی و پژوهشی  MITدایر شدهاند .البته این کتابخانهها ،ممکن است با استفاده از
امکانات خود ،بدون اینکه گزندی به هدف اصلی مؤسسه وارد شود ،به جامعه ،کشور و سراسر
جهان خدمت کنند .به ویژه زمانی که نیازی ضروری وجود داشته باشد .دسترسی و استفاده از
کتابخانههای  ،MITامتیازی است که عالوه بر اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و کارکنان جامعه
 ،MITدر اختیار سایر افراد نظیر خانواده اعضا و شرکتهای وابسته و حامی گسترش یافته است.
دسترسی به امکانات ،خدمات و منابع کتابخانههای  MITتوسط بازدیدکنندگان ،برحسب نیازهای
خاص علمی ،پژوهشی و یا مواد و خدمات آموزشی ،از حیث میزان دسترسی محدود شده است.
دو) کتابخانههای دانشگاه استنفورد :این کتابخانهها شامل بیش از  20کتابخانه منحصر به فرد
در سراسر محوطه دانشگاه بوده ،هر کدام از این کتابخانهها مجموعهای از کتابها ،مجالت ،فیلم-
ها ،نقشهها ،پایگاههای داده و مواردی از این دست از سراسر جهان 1را در اختیار دارند .کتابداران
موضوعی 2برای مشاوره فردی ،کالسهای گروهی و کارگاههای آموزشی ویژه ،در دسترس
هستند .کتابخانه های این دانشگاه ،طیف وسیعی از منابع اطالعاتی را شامل کارهای پژوهشی ،مقاله
و پایگاههای داده نمایهسازی ،اشتراک مجلههای الکترونیکی و مجموعههای تخصصی موضوعی،
توسعه داده و نگهداری میکنند .همچنین منابع رایانشی متعددی را نظیر رایانههای عمومی ،اسکن
دیجیتال و تجهیزات ویرایشی ،فراهم کرده و از پروژههای چندرسانهای ،نرمافزار پشتیبان مکانی،
دادههای علوم اجتماعی و خدمات نرمافزاری پشتیبانی میکنند.
سه) کتابخانه دانشگاه هاروارد :کتابخانه دانشگاه هاروارد ،از جمله قدیمیترین مجموعه
فرهنگی در آمریکاست که با شعبات خود ،بزرگترین کتابخانه دنیا را شکل میدهد که در حال
حاضر دارای  14٬500٬000جلد کتاب ،رساله و میکروفیلم است .مأموریت این کتابخانه ،پیشرفت
تحصیلی و آموزشی با تعهد به ایجاد ،حفظ و اشاعه دانش است .این کتابخانه از حیث خدمت-
رسانی و ارائه اطالعات به اعضا ،از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.
چهار) کتابخانه دانشگاه کمبریج :وظایف این کتابخانه عبارتست از:
الف) گردآوری کل انتشارات دانشگاه کمبریج و کتابهای انگلیسی زبان در جهان از سال
 1940به بعد؛
_______________________________________________________________
world-class

1

Subject Librarians

2
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ب) حفظ و نگهداری دراز مدت مجموعه؛
ج) سازماندهی جامع آنها.
مجموعه کل کتابخانه دانشگاه کمبریج در سال  1997بیش از  15میلیون مدرک ،به اضافه 790
هزار موسیقی ضبط شده و چاپی بود که در آن نگهداری میشود .ساالنه حدود  300000مدرک
جدید نیز به این مجموعه اضافه میگردد .این کتابخانه یک سازمان مستقل و کامالً خودمختار
است و نظارت عالی بر آن بر عهده وزارت کشور است .وظایف ملی کتابخانه عبارتند از :تدوین
قواعد برای برگهآرایی؛ تدوین قواعد برای فهرستنویسی؛ همکاری ملی و نگهداری فهرستهای
مستند موضوعی ،مشاهیر و سازمانها؛ تهیه و تدوین استاندارد ،و معیارهای کتابداری و کتابخانهها؛
مرکز ملیISSN؛ اجرای برنامه " ایجاد و ارتباط گسترده بین سازمانهای اطالعرسانی و انجمن-
های کتابداری".
پنج) کتابخانه مؤسسه فناوری کالیفرنیا :کتابخانه مؤسسه فناوری کالیفرنیا به جامعه کتابداران از
راههای بیشمار یاری میرساند .از جمله :ایجاد و پشتیبانی از استانداردهای ملی و بینالمللی
فهرستنویسی؛ فهرستنویسی کتابها ،نقشهها ،و مواد دیگر (به شکلی که همه کتابخانهها بتوانند
از آنها استفاده کنند)؛ توزیع دادههای فهرستنویسی؛ فهرستنویسی با همکاری نهادهای
پژوهشی دیگر؛ گردآوری انتشارات خارجی با همکاری نهادهای دیگر؛ هماهنگسازی فعالیتها
با کتابخانههای دیگر (از طریق کمیته مرکز فدرال اطالعات کتابخانهای و رابط رایانهای آن) و
جستجو برای یافتن روشهای جدید نگهداری از کتابها در مقیاس بزرگ ،برای جلوگیری از
تجزیه کاغذ اسیدی .این کتابخانه ،با دارا بودن  134میلیون نسخه کتاب و سند ،در رده دوم جهان
از حیث تعداد منابع است و از حدود  800کیلومتر قفسه جهت ذخیرهسازی کلکسیون خود استفاده
میکند؛ ضمن اینکه بیش از  30میلیون کتاب و اسناد چاپ شده به  470زبان متفاوت را در اختیار
دارد.
از رویکرد این پژوهش ،فهرست پنجگانه فوق ،فهرست کتابخانههای دانشگاهی پیشرو تلقی
شده ،مستعد تبدیل به کتابخانههای تعالیگرا هستند .روش مورد استفاده برای تعیین این فهرست،
کسب نظر از خبرگان و متخصصان مجرب بوده است .ضمن اینکه به عواملی چون تعداد کتابها،
منابع دیجیتال ،آزمایشگاههای رایانهای و آمارهای دیگر توجه شده است .ضمن اینکه سه دانشگاه
زیر نیز از کتابخانههای بسیار خوبی برخوردار بودهاند:
کتابخانه دانشگاه پرینستون :دانشگاه پرینستون در نيوجرسی ،یکی از بهترین برنامههای
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علمی 1موجود در جهان را ارائه میکند .این دانشگاه ،بيش از ده کتابخانه دارد که بهترین منابع
را در اختيار دارند .برخی از این کتابخانهها شامل کتابخانه موسيقی مِندل ،2کتابخانه فيزیك
پالسمای فورث ،3کتابخانه شرق آسيا 4و کتابخانه خطی ماد 5بسيار تأمل برانگيزند.
کتابخانه دانشگاه جورج تاون :دانشگاه جرج تاون فرصتی را به دانشجویان میدهد تا
بخشی از برندگان جوایز سيستم کتابخانه دانشگاه باشند .دانشجویان ،پژوهشگران ،استادان و
فارغالتحصيالن هریك از شاخههای داخلی و بينالمللی کتابخانههای دانشگاه جرج تاون می-
توانند به سهولت از مزایای این کتابخانه استفاده کنند .یکی از اهداف این کتابخانه ،شناخته
شدن به عنوان "نماد تحول" در سراسر جهان تا سال  2020است.
کتابخانه دانشگاه پنسيلوانيا :دانشگاه پنسيلوانيا در فهرست بر خط خود با عنوان فرانکلين
شناخته میشود .کتابخانههای این دانشگاه نيز بسيار ارزشمند بوده ،ظرفيت خوبی برای آموزش
و پژوهش ایجاد کردهاند .ظرفيتهای گوناگون کتابخانههای آن ،شامل کتابخانه کتابهای
کمياب و نسخ خطی ،کتابخانه مرکزی مطالعات پيشرفته یهودی و کتابخانه پزشکی و
دندانپزشکی است.
همانطور که مالحظه میشود ،کتابخانههای دانشگاه با تغییر و تحول دانشگاههای مبدأ خود،
در معرض تحوالت اساسی قرار دارند .در پنج دانشگاه برتر جهان ،پنج کتابخانه دانشگاهی بسیار
خوب نیز وجود دارد؛ هر چند بهترین کتابخانههای دانشگاهی الزاماً متعلق به بهترین دانشگاهها
نبودهاند .با این حال ،در پژوهش حاضر تالش شده است با نگاهی اجمالی به وضعیت پنج کتابخانه
برتر در پنج دانشگاه برتر (طبق شاخص  )QSو سه کتابخانه برتر طبق گزارش سایت
 ،www.bestcolleges.comتصویری از بهترین کتابخانههای دانشگاهی جهان مدنظر قرار
گیرند.
حاصل پژوهش آن است که در بهترین کتابخانههای دانشگاهی ،بر امور زیر تأکید میشود:
_______________________________________________________________
academic programs

1

Mendel Music Library

2

Furth Plasma Physics Library
East Asian Library

3
4

the Mudd Manuscript Library

5
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حفظ و نگهداری از آثار ،مدارک و کتابهای نفيس؛
حفظ و نگهداری از انواع کتابها و گزارشهای روز؛
ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و پژوهش؛
پاسخگویی سریع به دانشپژوهان و ارائه اطالعات مورد نياز آنان؛
تعریف فراگردهای دقيق و روشن انجام کار؛
ارائه خدمات جانبی به دانشپژوهان؛
تسهيل دسترسی به انواع پایگاههای اطالعاتی؛
فرآوری دانش تحليل شده برای دانشپژوهان؛
رسوخ بين خانوادهها و آحاد جامعه؛
مدیریت دانش و مستندسازی تجربيات؛
پایبندی به اخالق و رعایت کرامت انسانی.
به نظر میرسد که به ویژه در کتابخانههای تعالیگرا ،بر مدیریت دانش در دو جنبه تأکید
خواهد شد:
الف) مستندسازی رویههای انجام کار و خدمترسانی و مدیریت دانش کتابخانهداری؛
ب) مستندسازی دستاوردهای علمی دانشپژوهان و مدیریت دانش جامع به مفهوم گسترده.
در این راستا ،به نظر میرسد که کتابخانههای آینده بر توسعه فضایی برای ثبت و ضبط و
انتشار ایدههای نو در علوم و دانشهای گوناگون تأکید داشته باشند .فضایی که امکان ایجاد
دسترسی فرازمانی و فرامکانی به انواع ایدههای ثبت شده و رصد مالکیت معنوی ایدهها را فراهم
ساخته ،ضمن توسعه دانش ،از امکان کپیبرداری و انتشار نامشروع آثار و ایدههای دیگران،
ممانعت به عمل آورده ،در میان خانوادهها و آحاد جامعه رسوخ کرده ،امکان نشر و توسعه مستمر
دانش را فراهم آورد؛ فضایی بر خط که نمونه ساده آن در دایرة المعارفها و دانشنامههای بر
خط قابل رؤیت و ارزیابی است.

منابع
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