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هاي تحت پوشش وزارت براي كتابخانه(شناسي طرح تأمين مدرك آسيب

و فناوري،علوم  گاه تهران هاي دانش با تاكيد بر كتابخانه) تحقيقات

 دكتر عباس حري
و اطالع  رساني دانشگاه تهران استاد گروه آموزشي كتابداري

 امين زارع
و اطالع  رساني دانشگاه تهران كارشناس ارشد كتابداري

 چكيده
و فناوري براي كتابخانه( تامين مدرك طرح: هدف ) هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات

ك1378در سال بررسي. اهش سهميه ارزي خريد منابع، آغاز به كار كردو در پي بحران
و همچنين سنجش ميزان رضايت چگونگي شكل و توقف طرح تامين مدرك گيري، اجرا
.هاي اين پژوهش است ترين هدف كتابداران از مهم

و پيمايشي استفاده شده است:روش  گردآوري اطالعات، براي. در اين پژوهش از دو روش سندي

و مصاحبه با دست بر عالوه اندركاران، از ابزار پرسشنامه مطالعه مستندات طرح تامين مدرك

.گرديده استنيز استفاده 

و تاثيرات اين طرح بر كتابخانهروشن:ها يافته  مورد مطالعه از هاي ساختن نقاط قوت، ضعف

.هاي اين پژوهش است ترين يافته مهم

و فناوزارت علوم،. رح تأمين مدركط، تحويل مدركوتأمين:هاي كليدي واژه . وري تحقيقات

.سازي اشتراكي مجموعه،كتابخانه،دانشگاه تهران
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 مقدمه

و توسعه دانش بشري در سده بيستم رشدي شتابان داشته است به  توليد اطالعات
مي گونه در كنار اين. كنند اي كه از اين پديده به عنوان انفجار اطالعات ياد

ك و يفي دانش بشري كه همراه با افزايش قيمت منابع اطالعاتي گسترش كمي

كاهش بودجه. ها در حال سكون يا حتي كاهش است بوده، منابع مالي كتابخانه
و باال رفتن قيمت منابع 1990ها در دهه كتابخانه  همراه با رشد سريع انتشارات

. ساخته استاطالعاتي، اتكا به مجموعه يك كتابخانه را به امري غيرممكن بدل

و نگهداري تمامي منابع مورد نياز با توجه به اين مسائل، اتخاذ سياست تهيه
به همين دليل امروزه. رسد پذير به نظر نمي توسط يك كتابخانه مفروض امكان

و اطالعمفهومي جديد در ادبيات  رساني مطرح است كه از آن به عنوان كتابداري
مي»2ترسي در برابر نگهداريدس«يا»1دسترسي در برابر مالكيت« عصاره(شود ياد

).1383و حيدري، 
و اشتراك در تهيه منابع اطالعاتي عبارتند از :برخي از داليل لزوم همكاري

و رشد روزافزون دانش بشري؛•  پديده انفجار اطالعات
ب توسعه فناوري• و ارتباطات؛هاي نوين  ويژه درحوزه اطالعات
 العاتي؛رشد روزافزون قيمت منابع اط•
 ها؛ سكون يا حتي كاهش بودجه كتابخانه•
 افزايش تقاضا براي اطالعات؛•
و منابع موجود در كتابخانه•  ها؛ عدم تناسب ميان نيازها
).1380عليدوستي،(محدوديت فضاي نگهداري•

از هاي غلبه بر اين محدوديتحل خدمات تحويل مدرك به عنوان يكي از راه  ها
تحويل مدرك عبارت است از تهيه ). 1999كيندر،(ت دستاوردهاي قرن بيستم اس

مدرك اعم از منتشر شده يا منتشر نشده، در شكل چاپي يا غيرچاپي، بنابر 

. درخواست در قبال دريافت وجه يا مفاد يك قرارداد براي يك فرد يا سازمان
كه خدمات تحويل مدرك را برخي خدمات تأمين مدرك نيز مي  خوانند در حالي
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و مجموعه رسد تأمين مدرك در حوزه فراهمميبه نظر و آوري سازي است
و حيدري،(تحويل مدرك در حوزه خدمات اشاعه اطالعات  ).1383عصاره

 بيان مساله

در كتابخانه . اند پژوهش بودهفرايندهاي دانشگاهي همواره داراي نقشي مهم
و حيات علمي يك دانشگاه تا حد زيادي منوط به وجود كتابخانه هاي بزرگ

و چه از نظر كيفي در آن دانشگاه است هاي كتابخانه. گسترده چه از نظر كمي
و فناوري جمهوري اسالمي ايران نيز از  تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات

و فناوري 1370در اواسط دهه. اين امر مستثني نيستند ، وزارت علوم، تحقيقات

ها تهيه منابع اطالعاتي براي دانشگاهاي در زمينه تأمين بودجه با مسائل عديده
از روبرو بود، به گونه و تهيه تمامي مجالت علمي كه تا پيش اي كه ديگر خريد

 مصادف با 1378لذا در سال. شد امكان پذير نبود اين توسط اين وزارت تهيه مي
هاي تحت براي كتابخانه(طرح تأمين مدرك« طي طرحي موسوم به 1999سال

و فناوريپوشش وزارت  و مركز اسناد»)علوم، تحقيقات سه كتابخانه مركزي
و منطقه به دانشگاه تهران، مركزي تربيت مدرس، و تكنولوژي شيراز اي علوم

و مقرر گرديد تا بقيه  عنوان محل نگهداري مجالت علمي تعيين شدند

به كتابخانه هاي تحت پوشش وزارتخانه از طريق خدمات تحويل مدرك اقدام
و مدارك مورد نياز خود از يكي از اين سه كتابخانه نمايندتهيه با. كپي مقاالت

هاي دانشگاهي در سطح كشور از دريافت مستقيم توجه به اين امر تمامي كتابخانه
و جهت صرفه و استفاده جويي در هزينه نشريات خارجي محروم گشتند ها

د شدمشترك، سهميه آنان به يكي از سه كتابخانه ياد شده .ر باال اختصاص داده
شد1380طرح تأمين مدرك سه سال پس از آغاز يعني در سال اين. متوقف

با امر بسياري از كتابخانه و فناوري را هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات
معضل جديدي مواجه ساخت، زيرا در پي اجراي طرح ياد شده سهميه دريافت 

ام مجالت كتابخانه ا پس از توقف طرح، بودجه قطع شده ها حذف شده بود،
و اين خريد مجالت برخي از كتابخانه  ها مجدداً، به طور كامل تخصيص داده نشد
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هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات امر باعث گرديد تا بسياري از كتابخانه
.نباشند آنها اشتراك ادامهياو خود خارجي مجالت مجموعه ترميم به قادر فناوريو

ف عملياتيتعري

و بررسي: آسيب شناسي منظور بررسي طرح تأمين مدرك از جنبه روش اجرا
و رضايت كتابخانه و نيز حفظ مجموعه نشريات خارجي هاي جامعه تحقيق

.پيامدهاي احتمالي اين طرح است
در: طرح تأمين مدرك طرح تهيه متمركز نشريات ادواري توسط سه مركز

و ارائه خدمات تصوي و حفظ الاقل يك نسخه چاپي در كشور حوزه ملي ربرداري

.از هر نشريه مورد نياز
و هاي دانشكده منظور كتابخانه: هاي دانشگاه تهران كتابخانه اي دانشگاه تهران

و مستقيما همچنين كتابخانه هاي موسساتي است كه از نظر سازماني مستقل بوده
ميزير نظر رئيس دانشگاه  و مركز ). ابخانهكت21 جمعاً(شوند اداره كتابخانه مركزي

و محل نگهداري اسناد دانشگاه تهران چون يكي از مجريان طرح تأمين مدرك
. گرديدمجالت خارجي بود از جامعه پژوهش خارج

 هاي اساسي پرسش

 گيري طرح تأمين مدرك چگونه بود؟ نحوه شكل.1
 نحوه اجراي طرح تأمين مدرك چگونه بود؟.2
چه.3 و به چه داليلي متوقف شد؟طرح تأمين مدرك در  زمان
هاي دانشگاه تهران تا چه اندازه به مجريان اين طرح در تأمين كتابخانه.4

 نشريات خارجي اعتماد داشتند؟
چه ميزان استفاده كتابخانه.5 هاي دانشگاه تهران از خدمات طرح تأمين مدرك

 مقدار بود؟
خ نظر كتابخانه.6  دمات در قالب طرحهاي دانشگاه تهران در مورد كيفيت ارائه

 چيست؟
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 هاي دانشگاه تهران در مورد سرعت ارائه خدمات در قالب طرح نظر كتابخانه.7
 چيست؟

 بودجه ارزي خريد مجالت پس از توقف طرح چه تغييري يافت؟.8
 كداميك از سه مجري خدمات بهتري ارائه داده اند؟.9

و فايده پژوهش  هدف

ط بررسي چگونگي شكل. الف:هدف و اجراي .برح تأمين مدرك؛ گيري
و نظرات آنان درباره ميزان رضايت كتابداران كتابخانهبررسي هاي دانشگاه تهران

. طرح تأمين مدرك

و تأثيرات: فايده با انجام اين پژوهش طرح تأمين مدرك به طريقي مستند شده
و همچنين احتمالي توقف طرح تأمين مدرك بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران

شد كتابخانهنظرات اين با مشخص. ها درباره نحوه اجراي طرح مشخص خواهد
توان پيشنهادات كاربردي براي ادامه طرح يا ارائه طرحي شدن موارد ياد شده، مي

.جديد مطرح نمود

و جامعه پژوهش  روش تحقيق

و جهت و پيمايشي استفاده شده است در اين پژوهش از دو روش سندي
و مصاحبه با عالوه اطالعات، گردآوري بر مطالعه مستندات طرح تامين مدرك

بر(هاي تحت پوشش نظرات كتابخانهدست اندركاران، جهت بررسي با تاكيد
مدرك از ابزار پرسشنامه استفاده درباره طرح تامين) هاي دانشگاه تهران كتابخانه

و در بخش مربوط به نحوه شكل. شده است و اجرا  توقف طرح تامين گيري
هاي جامعه مورد مطالعه نيز عبارت است از مجريان طرح يعني كتابخانهمدرك،

و منطقه و مركز اسناد دانشگاه تهران، مركزي تربيت مدرس، و مركزي اي علوم

و توزيع كتب  و دست اندركاران طرح تأمين مدرك در دفتر تهيه تكنولوژي شيراز
و فناوري در  و در 1385-1378 هاي سالو نشريات وزارت علوم، تحقيقات

هاي تحت پوشش درباره طرح تامين بخش مربوط به بررسي نظرات كتابخانه
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.هاي وابسته به دانشگاه تهران مدرك جامعه مورد مطالعه عبارت است از كتابخانه

 مطالعات پيشين

 در ايران. الف

بررسي«ارشد خود تحت عنوان نامه كارشناسي در پايان) 1376(محسني

و تحقيقاتي وزارت دسترسيچگونگي  به مقاالت غير فارسي در مراكز آموزشي
كه با استفاده از روش پيمايشي انجام شد، وضعيت دسترسي را از جهات» جهاد

اي، استفاده از خدمات كارگزاران اطالعات، سرعت كتابخانه همكاري بين
دسترسي، ميزان دسترسي، قيمت، سهولت استفاده از خدمات تحويل مدرك، 

و تحقيقاتي امكان و نيروي انساني در مراكز آموزشي و تجهيزات، ات، لوازم
 نتايج اين پژوهش نشان داد كه سرعت.وزارت جهادسازندگي بررسي نمود

و و تجهيزات موجود در مراكز آموزشي و امكانات دسترسي به اطالعات
.تحقيقاتي وابسته به وزارت جهاد وضعيت مطلوبي ندارد

پا) 1376(غفاري بررسي وضعيت تهيه«نامه كارشناسي ارشد خود با نام ياندر
، توان»هاي جامع شهر تهران هاي مركزي دانشگاهو تحويل مدرك در كتابخانه

يابي، ارائه مدارك، شناسايي هاي دانشگاهي شهر تهران را از نظر مكان كتابخانه

و راه حل و پيشنهادها ب مشكالت مربوط به دستيابي به مدارك، راي هايي
و به كارگيري فناوري . هاي نوين در اين زمينه، ارائه نمود دسترسي به مدارك

از يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه طوالني بودن زمان تحويل مدارك، يكي
هاي دانشگاه تهران در زمينه ارائه خدمات مهمترين مشكالت پيش روي كتابخانه

مربوط به تقاضاي مقاالت از تحويل مدرك است ضمن اينكه بيشترين استفاده 
و توسط دانشجويان كارشناسي ارشد بوده است با. كتابخانه بريتانيا اين تحقيق

.استفاده از روش پيمايشي انجام شد

در پيمايش خود خدمات تحويل مدرك را در مراكز وابسته) 1378(كوالئيان
و به اين نتيجه رسيد كه بيشت رين استفاده به وزارت جهاد سازندگي بررسي كرد

. خدمات تحويل مدرك كتابخانه بريتانيا صورت گرفته است
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در«در پژوهش خود تحت عنوان) 1379(جو صنعت خدمات تحويل مدرك
كه به روش پيمايشي انجام شد،» مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي

و خدمات تحويل  و نيروي انساني متغيرهاي موضوع فعاليت، توزيع جغرافيايي
رك در مراكز تحقيقات وابسته به وزارت جهاد سازندگي را مورد بررسي قرار مد
وي در اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه حوزه منابع طبيعي به لحاظ. داد

و قابليت مراكز را نيز در ارائه موضوعي، فعال ترين حوزه موضوعي است

.خدمات تحويل مدرك ضعيف ارزيابي نمود
بررسي وضعيت خدمات«يشي ديگر تحت عنوان در پيما) 1383(حيدري

و امانت بين كه» اي در ايران كتابخانه تحويل مدرك به اين نتيجه دست يافت
و مراكز اطالع درصد از كتابخانه5/57 رساني داخلي از خدمات تحويل مدرك ها

و خارج از كشور استفاده مي  درصد اين مراكز هم در زمينه خدمات5/97نمايند
ميتحويل و درصد از كتابخانه8/58ضمناً. نمايند مدرك داخل كشور فعاليت ها

كننده از خدمات تحويل مدرك خارج از كشور، رساني داخلي استفاده مراكز اطالع

نمايند بر اساس اين پژوهش مركز از مركز تهيه مدرك كتابخانه بريتانيا استفاده مي
و مدارك علمي ايران هم با تهيه اط ها درصد از كتابخانه39العات براي اطالعات

رساني داخلي، بيشترين خدمات را در بين مراكز داخلي تحويلو مراكز اطالع
.نمايد مدرك، ارائه مي

 در خارج از ايران.ب

خدمات تحويل مدرك در ميان پژوهشگران خارجي بسيار مورد توجه بوده

جه است، اما بسياري از پژوهش ان يا معطوف به هاي انجام شده در سطح
با هاي نظري تحويل مدرك است يا به گونه جنبه اي است كه ارتباط زيادي

با. پژوهش حاضر ندارند از ميان منابع خارجي، موارد ذيل قرابت بيشتري
.پژوهش كنوني دارند

و) 1985(3بوزارد در پژوهش خود به بررسي برنامه همكاري در خريد
نتايج اين. پرداخت4تي در دانشگاه كاليفرنيااستفاده مشترك از منابع اطالعا
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 پرديس دانشگاه كاليفرنيا با همكاري در اين طرح،9پژوهش حاكي از آن بود كه
.باشند داشته اطالعاتي منابع خريد بودجه نظر از توجهي قابل جويي صرفه توانستند

تحويل مدرك«اي مروري با عنوان در مقاله) 1995(6و كيليون5هويسون
به» هاي دانشگاهي جاري از منظر كتابخانهت به بحث پيرامون تحويل مدرك

و مسائل پيش روي خدمات  صورت انتفاعي، انتخاب كارگزار، توسعه مجموعه
آنان تحويل. هاي دانشگاهي پرداخته است انتفاعي تحويل مدرك در كتابخانه

.هاي دانشگاهي امري الزم دانستند مدرك تجاري را براي كتابخانه
تحويل مدرك«در پژوهشي پيمايشي تحت عنوان) 1996(8و دنيس7اور

و پرسنل دانشگاهي در دانشگاه كوئينزلند مركزي و» بدون واسطه ارائه
اطالعات پيوسته را در دانشگاه كوئينزلند مركزي هاي پذير ساختن پايگاه دسترس

ين چگونگي پژوهش كه با هدف تعيآنان در اين. اند مورد بررسي قرار داده
و جستجوي در پايگاه و تأمين منابع مورد نياز در دانشگاه دسترسي هاي اطالعاتي

ياد شده انجام شد، به اين نتيجه دست يافتند كه كاربران تغييرات بوجود آمده را 

و كندي مي پذيرند اما در عين حال به شدت طرفدار دسترسي مستقيم به آرامي
و مدا . رك هستندكاربران نهايي به منابع

هاي كنوني فعاليت«در پژوهشي ديگر با عنوان) 1998(10و بالگ9موريس
ها، دسترسي مجموعه كتابخانه» هاي دانشگاهي بريتانيا تحويل مدرك در كتابخانه

و كيفيت استفاده از اين خدمات را در كتابخانه هاي به خدمات تحويل مدرك
از يافته.نددانشگاهي بريتانيا مورد ارزيابي قرار داد هاي اين تحقيق كه با استفاده

هاي دانشگاهي بريتانيا روش پيمايش توام با مشاهده انجام شد نشان داد كتابخانه

اند اما اي مناسب پذيرفته استفاده از خدمات تحويل مدرك را به عنوان گزينه
.كيفيت اينگونه خدمات را مناسب ندانستند

و شيوه طراحي فلوچارت براي دفتر فرايندبه در مقاله خود) 1999(11واتكينز
هايي كه از لحاظ وسعت در سطح متوسط قرار خدمات تحويل مدرك در دانشگاه

و تشكيالت. دارند توجه نمود وي در اين مقاله اظهار نمود كه وجود فلوچارت
و كيفيت ارائه خدمات تحويل مدرك منظم سازماني مي تواند باعث بهبود سرعت
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.گردد
تحويل مدرك بدون«در پژوهشي تحت عنوان) 2001(13و يونگ12چبير

را» از پروژه تا عمل: واسطه در دانشگاه ليدز امكان ارائه خدمات تحويل مدرك
هاي جامعه تحقيق اين پژوهش دانشكده. در دانشگاه ليدز مورد توجه قرار دادند

و مهندسي دانشگاه ليدز بود و فني .علوم پايه
در پيمايش خود تأثير خدمات تحويل مدرك بدون) 2001(15ورو نيل14دونر

در واسطه بر استفاده اعضاي هيات علمي از خدمات سنتي امانت بين كتابخانه اي
و به اين نتيجه دست يافتند كه 16دانشگاه ايالتي ويكيتا  مورد بررسي قرار دادند

 از خدمات دسترسي بالواسطه به خدمات تحويل مدرك باعث افزايش استفاده
.اي نيز شده است سنتي امانت بين كتابخانه

پتانسيل خدمات تحويل مدرك«اي تحت عنوان در مقاله) 2001(17دميلو
ضمن بيان كلياتي در مورد» هاي دانشگاهي اتيوپي الكترونيكي براي كتابخانه

هاي خدمات تحويل مدرك، امكان ارائه اين نوع خدمات را در كتابخانه

ك وي در اين مقاله امكانات. شور اتيوپي مورد بررسي قرار داده استدانشگاهي
هاي دانشگاهي اتيوپي را براي ارائه خدمات تحويل مدرك موجود در كتابخانه

. مناسب دانستنا
در تحقيق خود به موضوع تحويل مدرك به صورت) 2002(19و روبن18ويبل

ايج پژوهش آنان حاكي از آن بودنت. پرداختند20الكترونيكي در دانشگاه ايلي نويز
در تواند باعث صرفه كه تحويل مدرك الكترونيكي در دانشگاه ياد شده مي جويي

زمان كاربران گردد، هرچند كه در كنار مزاياي مختلف، مسائلي نيز در پي خواهد 

و فعاليت به سياستگذاري، برنامه) 2002(21استابلر. داشت هاي انجام شده ريزي
و امانت بين كتابخانهجهت ارائه اي را در ايالتي خدمات تحويل مدرك
در مقاله خود) 2003(23ناتالي. مورد بحث قرار داده است22نيومكزيكو

ب تالش  در راستاي ارائه 24هاي دانشگاه كانكتيكات عمل آمده در كتابخانهه هاي

و بررسي قرار داده است  26دو وار25آلن. خدمات تحويل مدرك را مورد بحث
هاي موجود همكاري در خريد، توسعه در مقاله خود به بررسي مدل) 2003(
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و استفاده مشترك از منابع كتابخانه همكاري بين كتابخانه هاي اي در كتابخانه اي
. اياالت متحده پرداختند

نيز در پژوهش خود تحت عنوان) 2005(28و دامبلتون27نيكلسون
و تحويل مدرك براي منابع كم استفادههسازي، امانت بين كتابخان ذخيره« اي

و تحويل مدرك» هاي دانشگاهي اسكاتلند دركتابخانه به امر ذخيره سازي، امانت
آنان در اين. هاي دانشگاهي اسكاتلند پرداختتند به صورت مشترك بين كتابخانه

پژوهش توجه خود را معطوف به موادي نمودند كه كمتر مورد استفاده قرار 
در اين پژوهش معيارهاي انجام اين همكاري مورد توجه قرار گرفته.ندگير مي

و مسائل مديريتي از اهميت بيشتري  است كه در بين اين معيارها منابع مالي
.اند برخوردار بوده

بهبود چرخه زماني خدمات تحويل«در پژوهشي تحت عنوان) 2006(29ژنگ
در»ندمدرك براي منابعي كه در تملك كتابخانه نيست خدمات تحويل مدرك را

نتايج اين پژوهش. مورد پيمايش قرار داد30ي ام تكزاسها هاي دانشگاه كتابخانه

هاي نفر از مراجعان كتابخانه50000حاكي از آن بود كه به طور متوسط ساالنه 
اين دانشگاه از خدمات تحويل مدرك الكترونيكي به صورت رايگان استفاده 

ز . مطلوب نيستفرايندمان انجام نمودند، اما مدت

 طرح تأمين مدرك

در اصل تفكر لزوم اشتراك منابع اطالعاتي دانشگاه ها با ظهور مشكالت ارزي
و آموزش عالي شكل گرفت 1377سال  ). 1381رحيميان،( در وزارت فرهنگ

را در اين سال بسياري از دانشگاه هاي كشور كه سياهه مجالت مورد نياز خود
و   در انتظار،ناشر يا كارگزار مورد نظر خود را نيز انتخاب كرده بودندآماده

و نشريات خارجي و توزيع كتب تخصيص بودجه ارزي از سوي دفتر تهيه
و   عالي بودند تا نسبت به خريد مجالت ياد شده اقدام آموزشوزارت فرهنگ

ي1999اين در حالي بود كه سال. نمايند و هيچ از ميالدي آغاز شده بود ك
و آموزش عالي موفق به اشتراك كتابخانه هاي تحت پوشش وزارت فرهنگ
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كل دفترو پس از اعالم مدير1377ر ديماهد. نشده بودند1999مجالت سال
و  و نشريات دانشگاهي وزارت فرهنگ و توزيع كتب  عالي مبني بر آموزشتهيه

و اين بار و هدفي نبود ارز، باز هم استفاده از خدمات تحويل مدرك  با شكل
).1385 الف؛ احمدي،. 1385زاده، عبدي(جديد مطرح شد

و با اين موضوع بر و نشريات وزارتخانه و توزيع كتب اساس دعوت دفتر تهيه
در ابتدا.ي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتها حضور نمايندگان دانشگاه

از استفاده بهينه از اعتبارات ارزي محدود آن سال براي صرفاً تهيه تنها يك نسخه
و در اين راستا تهيه تمام مجالت خارجي مورد نياز تمامي دانشگاه ها مطرح بود

و تهيه كپي مقاالت براي متقاضيان مد  و نگهداري آنها در يك مكان اين مجالت
 ). 1381منتظر،(نظر قرار گرفت 

 توسط1998در اين راستا پيشنهاد گرديد از كليه مجالتي كه در سال
و آموزش عالي خريداري شده است، كتابخانه  هاي تحت پوشش وزارت فرهنگ

و از يك محل واحد در وزارت فرهنگ تنها يك نسخه براي كل كشور تهيه شود

و مراكز، خدمات ارائه گردد  .1385عمراني،(و آموزش عالي به ساير موسسات
و نشريات مدير).ب و توزيع كتب و دانشگاهي وزاركل دفتر تهيه ت فرهنگ

در جلسه14/10/1377 لذا در تاريخ. عالي از اين پيشنهاد استقبال كردآموزش اي
و آموزش عالي تشكيل شد و مالي وزارت فرهنگ در اين جلسه. معاونت اداري

رئيس مركز انفورماتيك دانشگاه تهران، معاون اداري مالي دانشگاه تهران، مدير 
و و بودجه وزارت فرهنگ خكل تشكيالت دمات ماشيني آموزش عالي، مدير كل

و پيشنهاد كه در آن جلسه مواردي چون. دهنده طرح حضور داشتند وزارتخانه

و ميزان بودجه طرح، محل اجراي طرح، هزينه شد... هاي اجرايي، . مطرح
).1385احمدي،(

و حدود يك هفته بعد طبق تصميم معاونت اداري مالي وزارت فرهنگ
ا و و توزيع، مبلغ طريق مديرز آموزش عالي  دالر براي 3,000,000كل دفتر تهيه

و تكنولوژي محل اجراي طرح نيز كتابخانه منطقه. طرح مذكور ابالغ شد اي علوم
و موسسات اين امر مورد اعتراض بسياري از دانشگاه. شيراز در نظر گرفته شد ها
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مس استدالل دانشگاه. واقع در تهران قرار گرفت و موسسات تقر در تهران اين ها
از60بود كه بيش از  و بيش  درصد75 درصد دانشجويان تحصيالت تكميلي

و شيراز با كمتر از  درصد5موسسات پژوهشي ايران در تهران مستقر هستند
و محققان كشور متولي  درصد خدمات راه دور95دانشجويان تحصيالت تكميلي

30تا25شود خدمات راه دور حال آنكه اگر طرح در تهران اجرا. خواهد شد
گيري در اين خصوص تصميم). 1385احمدي،(درصد كل خدمات خواهد بود

شد به جلسه معاونين پژوهشي دانشگاه و مراكز پژوهشي حوزه تهران واگذار . ها
و كتابخانه منطقه و در اين جلسه سه دانشگاه تهران، تربيت مدرس، اي علوم

و مقرر شد هر يك از اين تكنولوژي شيراز به عنوان مجر يان طرح تعيين گرديدند
را سه مركز به ازاي منابع مالي كه به اين امر اختصاص مي دهند، بخشي از منابع

و به ارائه خدمات بپردازند  ). 1385الف؛ احمدي،.1385،يعمران(دريافت نموده
و توزيع پيشنهاد به مديراي پس از اين تصميم، در جلسه شد تا كل دفتر تهيه

اجراي طرح به يك مركز ستادي وزارتخانه يا يك مركز غير دانشگاهي مانند 

و مدارك علمي يا سازمان پژوهش و صنعتي واگذار مركز اطالعات هاي علمي
لذا ). 1385احمدي،(شود كه مدير كل بنا به مسائل مالي اين پيشنهاد را نپذيرفت 

م و كتابخانه و تربيت مدرس به نطقهدو دانشگاه تهران و تكنولوژي شيراز اي
و كميته اي متشكل از نمايندگان سه مركز عنوان مجريان نهايي تصويب گرديدند

و يك مشاور جهت اجراي طرح  و توزيع ياد شده به عالوه مدير كل دفتر تهيه
؛ عبدي.1385عمراني،(تشكيل شد  ).1385الف؛ منتظر،. 1385زاده،ب

هاي كشور كه در سال يد مجالت دانشگاهپس از تشكيل كميته، صورت خر

شد1998 و توزيع مجوز ارسال ارز دريافت كرده بودند تهيه . از دفتر تهيه
 ها به حدود عنوان بود كه به حذف تكراري22400فهرست اوليه شامل بيش از

را52به اين صورت بايد. عنوان رسيد3700  عنوان پايگاه اطالعاتي چكيده نامه
).1385فهيم نيا،(نيز افزود

به درخواست و قيمت10ها شد كارگزار ارسال گرديد از قيمت. ها مقايسه ها
از سه كارگزار كه تعداد. دالر پيشنهاد شده بود5,000,000 تا 4,500,000
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هاي جديد بيشتري از منابع مورد تقاضا را قيمت داده بودند تقاضا شد تا تخفيف
كه 31داوسونن آن مربوط به نماينده شركت خود را اعالم نمايند، كه كمتري بود

مي5/3+ شامل قيمت ناشر با پرداخت). الف. 1385زاده، عبدي(شد درصد ها
و طرح نيز آغاز به كار كرد متاسفانه طرح فاقد يك سند. چند ماه تاخير انجام شد

ي و تنها سندي كه به منظور اجراي طرح ارائه شده بود تنها ك مكتوب رسمي بود
و فناوري دستورالعمل اجرايي به امضاي معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات

در اين سند مدت زمان طرح يك سال پيش بيني شده بود كه در صورت نياز. بود
به. قابل تمديد بود طرح بنا به داليلي مانند عدم تخصيص بودجه مستقل

سه دانشگاه و اختصاص اين بودجه به  مركز مجري طرح ها براي خريد مجالت
به. تأمين مدرك به مدت دو سال ديگر تمديد شد هرچند كه اين تمديد در جايي

و مستند ذكر نشد اما عدم تخصيص بودجه مستقل به بسياري از  صورت مكتوب
را دانشگاه و اختصاص اين بودجه به سه مركز يادشده ها براي خريد مجالت

بر تمديد مدت طرح تأمين مدرك توان دليلي بر تاييد ضمني وزارتخانه مي

 ). 1385ب؛ منتظر،.1385 زاده، عبدي(دانست 

 توقف طرح تأمين مدرك

و مهمترين دليل توقف طرح تأمين مدرك به  تاييد اندك اسناد موجود
. نظر دست اندركاران طرح، همانا در شيوه تدوين طرح نهفته استاظهار

ضاي معاون پژوهشي وقت دستورالعمل اجرايي طرح تأمين مدرك كه به ام
و آموزش عالي رسيده است به صراحت طرح تأمين مدرك را  وزارت فرهنگ

،فرهودي(داند كه زمان اتمام آن از ابتدا مشخص بوده است طرحي موقت مي
يك در دستور).1378 در العمل يادشده طرح به صورت ساله ديده شده كه

ب صورت صالح و ا توجه به گشايش اعتبار ديد وزارت قابل تمديد بوده است
 آخر اجراي طرح تأمين مدرك، ديگر نيازي به تمديد طرح از هاي سالارزي در

و طرح تأمين مدرك پس از سه سال، در سال سوي وزارتخانه احساس نشد
و. متوقف گرديد1380 هرچند طرح تأمين مدرك از همان ابتدا به صورت موقت
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 تدوين شده بود اما در زمان اجرا نيزها سالبا توجه به شرايط بحران ارزي آن
ترين نقاط برخي از مهم. تاثير نبودند داراي اشكاالتي بود كه در توقف طرح بي

:ضعف طرح تأمين مدرك از اين قرارند

 عدم مستندسازي مناسب.1

اين امر يكي از مهمترين مشكالت بر سر راه انجام پژوهش كنوني نيز بوده
و همانطرح تأمين مدرك. است گونه كه قبالً نيز ذكر آن رفت، فاقد متني مستند

مصوب است كه به امضاي مقامي مسئول رسيده باشد يا الاقل چنين سندي قابل 
به. دسترس نبود تنها سند در دسترس عبارت است از دستورالعمل اجرايي طرح

و فناوري، چند صورت به امضاي معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات جلسه
و آمار مربوط به سفارشات با توجه به اين امر، بسياري از روابط. صورت پراكنده

و  اجرايي در طرح تأمين مدرك نه براساس مستندات، كه كاري، سازماني، مالي

و رويهبر . هاي اجرايي اداري بنيان نهاده شده است اساس شفاهيات

 اندازي طرحهاي تحت پوشش از راه عدم اطالع بسياري از كتابخانه.2

اي استخراج شده است كه به بررسي تأثير طرح بر اساس پرسشنامه1جدول

بر بر كتابخانه و فناوري با تاكيد اي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات
. هاي دانشگاه تهران پرداخته است كتابخانه

 درصد تعدادها كتابخانه

كه از راه كتابخانه %58/23ندا اندازي طرح آگاهي داشته هايي

كه از راه كتابخانه %162/76 اند اندازي طرح آگاهي نداشته هايي

%21100 جمع كل

از آگاهي يا عدم آگاهي كتابخانه.1جدول  هاي دانشگاه تهران
 اندازي طرح تأمين مدرك راه

به21 مشخص است از مجموع1گونه كه در جدول همان  كتابخانه وابسته



47 ...ك شناسي طرح تأمين مدر آسيب

از16دانشگاه تهران از76 كتابخانه يعني بيش  درصد جامعه پژوهش اطالعي
و اطالع اندازي طرح تأمين مدرك نداشته راه رساني مناسبي در خصوص اند

اندازي طرح از سوي مجريان يا سازمان متبوع يعني دانشگاه تهران انجام نشده راه
اري از اين امر باعث شد تا دست اندركاران طرح از نظرات مشورتي بسي. است

. هاي دانشگاهي محروم بمانند كتابداران كتابخانه

و توجيه نبودن ايشان سردرگمي كتابخانه.3  هاي تحت پوشش

و خـدمات بسياري از كتابخانه هاي تحت پوشش نسبت به طرح تأمين مدرك
هـايي ماننـد با توجه به اينكه هـدف از اجـراي طـرح. آن اطالعات كافي نداشتند 

و استفاده مـشترك از منـابع واحـد كاهش خريد طرح تأمين مدرك،  هاي تكراري
ها اقدام به سفارش كپـي است اما آمارها حاكي از آن است كه بسياري از كتابخانه 

و به صورت مقاله تمام متن مجله مي  . هاي منفـرد كردند نه سفارش بر اساس نياز
ص در واقع مي و توان گفت طرح تأمين مدرك در زمان اجرا كم كم از ورت تأمين

اي كه روند تحويل مقاله به صورت طرح تكثير تمام متن مجالت در آمد به گونه 
هاي سه سال اجراي طرح تأمين مدرك حـاكي از آن بـود كـه وزارتخانـه فعاليت

ايـن).ب 1381 مهـراد،(چيزي غير از خدمات تحويل مدرك را ارائه داده اسـت 

بيني شده براي تحويـل كپـي مقـاالت هاي پيش امر باعث شد تا بسياري از هزينه 
. 1385،هزاد الـف؛ عبـدي. 1385عمرانـي،(صرف خدمات تكثير تمام متن شـود 

هاي موجود در دفتر تجهيزات آموزشي دانشگاه تهران اين امر را تأييد آمار). الف
هاي تابع دانشگاه تهران بر خالف اصـول مرسـوم نمايد كه بسياري از كتابخانه مي

 تحويل مدرك يعني سفارش مقاله بر اساس نياز، اقدام بـه سـفارش هاي در طرح 
.اند براي فتوكپي كل مجله نموده

 736 كه آخرين سال اجراي طرح بود، از مجموع 1380به عنوان مثال در سال
به صورت)5/80( عنوان 593عنوان مجله دريافت شده در دانشگاه تهران، تعداد

و فتوكپي اي كه قبال آن مجله جزو موجودي به كتابخانهتمام متن كپي شده است
و اصل نيز در محل اجراي طرح تأمين مدرك در  آن بوده ارسال گرديده است
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و مركز اسناد نگهداري شده است دانشگاه تهران واقع در كتابخانه مركزي
).1 نمودار(
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ك.1نمودار ه فقط نسبت عناوين مجالتي كه كامل فتوكپي شده به عناوين مجالتي
(بخشي از آن فتوكپي شده است )هاي دانشگاه تهران كتابخانه1380مربوط به سال.

آمد كه از مجالتي كه بين دو كتابخانه مشترك در اين ميان حتي گاه پيش مي
و ارسال مي به. گرديد بود براي هر دو كتابخانه فتوكپي تهيه شده اين امر شايد

ا ندركاران طرح احتماالً از تداوم طرح اين دليل صورت گرفته است كه دست
.اند دوره مجالت ناقص گردد خواسته اند؛ لذا نمي اطمينان نداشته

 حذف برخي از عناوين به اشتباه.4

ها با اعتماد به اينكه در مجموعه برخي از مجالت سفارش شده از سوي دانشگاه

ش32پروكوئست از موجود است از ليست سفارش نهايي وزارتخانه حذف د، اما پس
ها مشخص گرديد كه در بسياري از موارد فقط چكيده مجالت حذف دريافت سفارش
و خبري از متن كامل مجالت ياد شده پروكوئست موجود است شده در پايگاه

از ضمناً برخي از چكيده نامه. نيست هاي پوشش دادن آنها توسط پايگاه ها با اطمينان
حا. اطالعاتي خريداري نشدند را اطالعاتي آن چكيده نامههاي لي كه پايگاهدر ها

).1381منتظر،(پوشش نمي دادند 

 تاخير در ارائه خدمات.5

و نقاط دورافتاده تاخير در ارائه خدمات به خصوص در مورد شهرستان ها
و طوالني بودن زمان تحويل مدرك پس از دريافت درخواست باعث  كشور
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 نحوه ارائه خدمات در قالب طرح تأمين مدرك نارضايتي بسياري از كاربران از
).1381منتظر،(شد مي

 كيفيت نامطلوب مدارك ارسالي.6

. بود مناسب خواناييو كيفيت فاقد مدرك تأمين طرح قالب در ارسالي مدارك

).1381 منتظر،( بود كاربران بين در نارضايتي ايجاد عوامل از ديگر يكي نيز امر اين

و مديريتينبود زير ساخ.7  تار مناسب اداري

و وجود از ديگر نقاط ضعف طرح تأمين مدرك زيرساختار نامناسب اداري

و همچنين عدم هماهنگي بين مجريان طرح بود  ). 1381منتظر،(بوروكراسي
خاكي،(ترين عوامل موفقيت يك مجموعه است وحدت در مديريت از مهم

ي). 1376 ك واحد ستادي وزارتخانه يا يك طرح تأمين مدرك ابتدا قرار بود در

و مدارك علمي يا سازمان پژوهش هاي مركز غير دانشگاهي مانند مركز اطالعات
و به صورت متمركز اجرا شود  و صنعني ابتدا وزارتخانه ). 1381رحيميان،(علمي

و تكنولوژي شيراز اعالم نمود محل اجراي طرح را كتابخانه منطقه اي علوم
درن امر مورد اعتراض دانشگاهاي). 1385احمدي،( و مراكز پژوهشي مستقر ها

در پي اين اعتراض وزارتخانه اجراي طرح را به سه كتابخانه. تهران قرار گرفت
و  و مركز اسناد دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس مركزي

و تكنولوژي شيراز سپرد كتابخانه منطقه (اي علوم الف؛. 1385زاده، عبدي.
اين امر يعني سپردن اجراي يك طرح به سه مركز مجزا باعث ). 1385احمدي، 

و مديريت در طرح تأمين مدرك دچار اشكال شود شد تا وحدت تصميم . گيري
و مديريت عالوه بر اين، مي و تغيير معاونين در توان از جابجايي وزير هاي ذيربط

.ت مديريتي ياد نمودطول اجراي طرح تامين مدرك به عنوان اشكاال

 احساس مالكيت بر اطالعات.8

كننده اطالعات نيز بودند، نوعي با توجه به اينكه مجريان طرح خود استفاده
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اين احساس.شد احساس مالكيت نسبت به منابع در بين مجريان احساس مي
و عدم مسوليت پذيري در قبال ساير مالكيت بر اطالعات توسط مراكز مجري

 ). 1381منتظر،( ديگر نقاط ضعف طرح تأمين مدرك بود مراكز از

و اطالع.9  رساني عدم استفاده از متخصصان كتابداري

و و عدم پوشش كليه نيازهاي اطالعاتي و كارشناسانه نبود نياز سنجي دقيق
همچنين حذف برخي از عناوين مجالت بدون اطالع از عدم پوشش آنها در 

. شده از نقاط ضعف طرح تأمين مدرك استبانكهاي اطالعاتي خريداري 

و اجراي طرح اين امر حاكي از آن است كه طرح در شكل). 1381منتظر،( گيري
تأمين مدرك يا كتابداران متخصص حضور نداشته اند يا به نظرات آنان توجه 

اما در عين حال طرح تأمين مدرك نقاط قوتي نيز داشت كه مهمترين. نشده است
ا :زآنها عبارتند

؛اي به علت تمركز خريد نشريات جويي در منابع بودجه صرفه.1
و جويي در هزينه صرفه.2 ؛...هاي مربوط به منابع انساني، فضا
و اطالعات ضروري براي محققين.3 ؛امكان دسترسي به كليه نشريات

؛هاي كشور ايجاد فرهنگ اشتراك منابع در بين دانشگاه.4
).1381 منتظر،( سفارشو خريدرد موازي عملياتوها كاري دوباره حذف.5

آن بررسي نظرات كتابخانه و تاثير  هاي وابسته به دانشگاه تهران در مورد طرح تامين مدرك

در در اين بخش از پژوهش نظرات كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران
و تاثيرات آن مورد بررسي قرار گرفت با. مورد طرح تامين مدرك به همين منظور

و برنامه ريزي كتابخانهمراج هاي دانشگاه تهران، تعداد عه به فايل كميته توسعه
و موسسه كتابخانه دانشكده21 هاي مستقل شناخته شدند اي به عنوان كتابخانه اي

برو پرسشنامه از18اي مشتمل دو16 پرسش، كه عبارت بود و  پرسش بسته
شدهاي ياد شده ارس پرسش باز براي مديران كتابخانه هاي دانشگاه در كتابخانه. ال

 نفر شاغل در 165از مجموع. نفر مشغول به فعاليت هستند165 تهران جمعاً
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و) درصد51( نفر84هاي دانشگاه تهران كتابخانه 81داراي تحصيالت كتابداري
2جدول).2نمودار(كتابداري بودند داراي تحصيالت غير) درصد49(نفر

بر انساني شاغل در كتابخانه تفكيك منابعدهنده نشان نهاي ياد شده وع اساس
و مقطع تحصيلي است كه بر اساس آن بيشترين نيروي شاغل در مدرك

از كتابخانه و كمترين تعداد نيز هاي نامبرده عبارت است از كارشناسان كتابداري
هاي هيچ يك از كاركنان كتابخانه. آن كارشناسان ارشد غير كتابداري است

.33 داراي مدرك دكتري نبودنددانشگاهي
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 هاي دانشگاه تهران مدرك تحصيلي كاركنان كتابخانه.2نمودار

و مدرك تحصيلي كتابداري كتابداريغير كل  مقطع

18 3  كارشناسي ارشد 15
90 27  كارشناسي 63
11 5 6  كارداني
و پايين تر -- -- 46  ديپلم

شا.2 جدول و مدرك تحصيلي كاركنان  هاي دانشگاه تهران غل در كتابخانهمقطع

و تعداد كننده كتابخانه دهنده جامعه استفاده نشان3جدول هاي دانشگاه تهران
طبق اطالعات مندرج در اين. هاست مجالت خارجي موجود در اين كتابخانه

و كتابخانه موسسه جدول كتابخانه دانشكده فني بيشترين تعداد استفاده كننده

كننده را دارا هستند در عين حال زيك كمترين تعداد استفادهبيوشيمي بيوفي
كتابخانه دانشكده فني بيشترين تعداد مجالت خارجي را دارد در حالي كه 
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و علوم تربيتي كمترين تعداد مجالت خارجي را كتابخانه دانشكده روان شناسي
. در بين جامعه پژوهش داراست

 هاي دانشگاه تهران كننده كتابخانه جامعه استفاده.3جدول

و تحليل پرسشنامه ها تجزيه

هاي وابسته به دانشگاه از كتابخانه ابتدادر پرسش اول پرسشنامه: پرسش اول

كنندهه استفادهجامعتعداد مجالت خارجينام كتابخانه

 3601603 اقتصاد
 1102050 مديريت

و علوم تربيتي 401180 روان شناسي

 441200 علوم اجتماعي
45895 تربيت بدني

1198 215 زبانهاي خارجي

 6200 2100 فني
و علوم سياسي 1831980 حقوق

و علوم انساني 4142260 ادبيات

و معارف اسالمي 752120 الهيات

69580 حيط زيستم

60890 جغرافيا

 451750 هنرهاي زيبا
 1200 1300 علوم

267694 دامپزشكي

 3383500 كشاورزي
 2401683 منابع طبيعي

51975 ابوريحان

44512 قم

443145 بيوشيمي بيوفيزيك

276276 ژئوفيزيك
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آن تهران، سوال شد كه آيا از شكل گيري طرح تأمين مدرك پيش از آغاز به كار
 نيز ذكر شد، شانزده1گونه كه قبال در جدول در پاسخ همان. آگاهي داشتند

و يك كتابخانه مورد پژوهش كتابخانه از مجموع  درصد جامعه76(بيست
 بيان كننده3نمودار. از شكل گيري طرح پيش از آغاز آن آگاهي نداشتند) پژوهش

هاي كتابخانهاب داشتند آگاهي طرح گيري شكل از كه است هاي كتابخانه ميان نسبت
.كه از اين امر بي اطالع بودند
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و نامطلع از شكله نسبت ميان كتابخانه.3نمودار  گيري طرح تأمين مدرك اي مطلع

د كه به نظر شما اجراي چنين طرحيشدر پرسش دوم مطرح: پرسش دوم
و يك كتابخانه. بهتر است چگونه صورت گيرد اي كه به اين از مجموع بيست

تمركزم«گزينه) درصد جامعه پژوهش61(پرسش پاسخ دادند سيزده كتابخانه 
توسط«گزينه) درصد جامعه پژوهش19(چهار كتابخانه،»توسط وزارتخانه

و چهار كتابخانه»هاي بزرگ دانشگاه نيز گزينه) درصد جامعه پژوهش19(،
،دهندگان پاسخ از كدام هيچ.كردند انتخابرا»اشتراكي صورت به مركز چند توسط«

(گزينه ساير موارد را انتخاب نكردند ).4نمودار.
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Series1

پا.4نمودار  هايي مانند دهندگان درباره چگونگي اجراي طرحسخنظر
 طرح تأمين مدرك

دهندگان تا چه اندازه به مجريان در پاسخ به اين پرسش كه پاسخ: پرسش سوم
اي ها از طيف پنج رده طرح تأمين مدرك اعتماد داشتند، براي سنجش پاسخ

يك. استفاده شد34ليكرت و 33(د، هفت موردهنده پاسخاز مجموع بيست
) جامعه پژوهش درصد52(گزينه خيلي كم، يازده مورد) درصد جامعه پژوهش

و يك مورد) درصد جامعه پژوهش5/9(گزينه كم، دومورد 7/4(گزينه زياد
از. نيز گزينه خيلي زياد را انتخاب نمودند) درصد جامعه پژوهش هيچ كدام

ادهندگان پاسخ (دندنتخاب نكر گزينه متوسط را  آمده از دستبهعدد).5 نمودار.
به اعتماد كم پاسخدهنده نشانباشد،مي2تحليل طيف ليكرت كه عدد دهندگان

. مجريان طرح تأمين مدرك است
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 ميزان اعتماد به مجريان طرح تأمين مدرك.5 نمودار
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نتايج به دست آمده در باره پرسشي درمورد ميزان ارسال: پرسش چهارم
هاي دانشگاه تهران براي دريافت مقالهه از سوي كتابخانهتقاضا در طول يك ما

 درصد9/61(در قالب طرح تأمين مدرك، حاكي از آن است كه سيزده كتابخانه 
از) جامعه پژوهش 5/28(، شش كتابخانه اند نموده مقاله در ماه تقاضا10كمتر

 كتابخانه2و اند نموده مقاله را در ماه تقاضا20تا11بين) درصد جامعه پژوهش
 مقاله را به صورت ماهانه تقاضا30تا21نيز بين) درصد جامعه پژوهش5/9(

از40تا31ها بين هيچ كدام از كتابخانه. اند نموده  مقاله را در ماه40و بيش
).6نمودار(تقاضا نكردند
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انهاي دانشگاه تهر ميزان تقاضاي ماهانه مقاله از سوي كتابخانه.6نمودار

 خواسته شد تا تعداد كل مقاالتي را كه در دهندگان پاسخاز: پرسش پنجم
متاسفانه به علت نبود. اند را ذكر كنند طول دوره سه ساله طرح تقاضا داده

 به اين پرسش پاسخ دهندگان پاسخبايگاني مناسب به جز دو كتابخانه باقي 

ذ809و 1026 اعداد دهنده پاسخدو. ندادند از. كر نمودند عنوان را بسياري
 چون فتوكپي كامل نشريه را دريافت نموده بودند:داشتند اعالم دهندگان پاسخ

گونه همان. نياز زيادي به ارسال تقاضا براي دريافت مقاله به صورت منفرد نبود
و نارسايي هاي كه قبال نيز ذكر شد، سفارش كامل مجالت يكي از معضالت

از پاسخ. مدرك بودموجود در اجراي طرح تأمين  هاي ارائه شده در اين بخش
، اين واقعيت را كه در طول اجراي طرح تأمين مدرك، دهندگان پاسخسوي 
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و حتي مجريان، طرح را به صورت يك طرح تكثير بسياري از استفاده كنندگان
مي كامل مجله مي .نمايد نگريستند نه تحويل مدرك بر اساس نياز، تاييد

پا: پرسش ششم سخ به پرسشي درباره فاصله زماني بين ارسال تقاضا از در
از سوي كتابخانه متقاضي مقاله تا دريافت آن مقاله، يافته ها حاكي از آن است كه

و يك كتابخانه، سه كتابخانه  ) درصد جامعه پژوهش2/14(مجموع بيست
د درص5/28(نمودند، شش كتابخانه مقاالت را در كمتر از يك هفته دريافت مي

 درصد38(در فاصله زماني بين يك تا دو هفته، هشت كتابخانه) جامعه پژوهش
 درصد2/14(و سه كتابخانه در فاصله زماني بين دو تا سه هفته،) جامعه پژوهش
نيزدر فاصله زماني بين سه تا چهار هفته مقاالت خود را دريافت) جامعه پژوهش

تا)ه پژوهش درصد جامع7/4(يك كتابخانه نيز. اند نموده از زمان ارسال تقاضا

).7نمودار(دريافت مقاالت بيش از چهار هفته در انتظار بوده است 
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 فاصله زماني بين ارسال تقاضا تا دريافت مقاالت.7نمودار

 خواسته شد تا نظر خود را درباره سرعت دهندگان پاسخاز: پرسش هفتم
 پاسخ21از مجموع.ك بيان نمايندزماني ارائه خدمات در قالب طرح تأمين مدر

را) درصد جامعه پژوهش7/4(ارائه شده، يك مورد سرعت زماني ارائه خدمات
آن را ضعيف دانسته) درصد جامعه پژوهش38(خوب اعالم نمود، هشت مورد 

نيز سرعت زماني ارائه خدمات) درصد جامعه پژوهش57(دهنده پاسخو دوازده 
از.ندا را بسيار ضعيف دانسته هاي به اين پرسش، گزينهدهندگان پاسخهيچ كدام
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و بسيار خوب را انتخاب  آمده از تحليل دستبهعدد).8نمودار(دند نكرمتوسط
مي)5/1(طيف ليكرت دهد كه سرعت زماني ارائه خدمات در قالب طرح نشان

يا در هاي وابسته به دانشگاه تهران، بسيار ضعيف تأمين مدرك از نظر كتابخانه
.ترين وضعيت ضعيف ارزيابي شده است خوشبينانه
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 سرعت ارائه خدمات طرح تأمين مدرك.8 نمودار

و: پرسش هشتم از كاربران خواسته شد تا نظر خود را درباره كيفيت كاغذ

يك. فتوكپي مقاالت دريافتي اعالم نمايند و ، دو مورد دهنده پاسخاز مجموع بيست
 درصد جامعه5/28(شش مورد گزينه خوب،)هش درصد جامعه پژو5/9(

و) درصد جامعه پژوهش3/52(گزينه متوسط، يازده مورد) پژوهش گزينه ضعيف

. نيز گزينه بسيار ضعيف را انتخاب نمودند) درصد جامعه پژوهش5/9(دو مورد 
( گزينه بسيار خوب را انتخاب نكردنددهندگان پاسخهيچ كدام از در).9نمودار.

اي ليكرت مورد تحليل قرار ها با استفاده از طيف پنج رده بخش نيز، پاسخاين
مي3/2 آمده از تحليل پرسشها عدد دستبهعدد. گرفت دهد كيفيت بود كه نشان

هاي وابسته به دانشگاه تهران ضعيف تا متوسط مقاالت دريافتي، از نظر كتابخانه
. ارزيابي شده است
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ت دريافتيكيفيت مقاال.9 نمودار

از: پرسش نهم  خواسته شد تا تعداد عناوين دهندگان پاسخدر پرسشي ديگر

 اجراي طرح تأمين مدرك خريداري هاي سالمجالت خارجي خود را كه در
درها يافته. ذكر كننداند نموده  هاي سال حاكي از آن بود كه با توجه به اينكه

 بودجه ارزي خريد 2001 تا 1999 هاي سالاجراي طرح تأمين مدرك يعني

و خريد مجالت خارجي به صورت مجالت خارجي از دانشكده ها گرفته شد
از متمركز در قالب طرح تأمين مدرك انجام مي پذيرفت، لذا هيچ كدام

در كتابخانه  ذكر شده نتوانستند مجالت خارجي مورد نياز هاي سالهاي ياد شده
درها سالط به آن هرچند كه مجالت مربو. خود را تأمين كنند  به صورت كپي

و اين امر اختيار كتابخانه ها قرار گرفت، اما برخي از مجالت به دست آنها نرسيد
در باعث شد تا آرشيو مجالت خارجي كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران

. ناقص گردد) 2001 تا 1999( ياد شده هاي سال
تادهندگان پاسخاز: پرسش دهم  تعداد عناويني را كه در فاصله خواسته شد

. را اعالم كننداند نموده به صورت فتوكپي كامل دريافت 2001 تا 1999 هاي سال
 2001 تا 1999 هاي سال تعداد عناويني است كه مربوط به دهنده نشان6جدول

و فتوكپي آنها به طور كامل در اختيار كتابخانه مي . ها قرار گرفته است باشند

ك همان به4ه از جدولگونه  معلوم است بيشترين تعداد مجالت كپي شده مربوط
و كمترين مربوط به دانشكده علوم بوده است ها نيز برخي دانشكده. دانشكده فني

).4جدول(آمده است* از ارائه آمار خود داري كردند كه جلوي نام آنها عالمت 
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 نام كتابخانه 1999سال 2000سال 2001سال كل

66 33 22 11  اقتصاد
14 5 6 3  مديريت
61 29 22 10 و علوم تربيتي  روان شناسي
69 31 29 9  علوم اجتماعي

* * * *  تربيت بدني

* * * *  زبانهاي خارجي
166 56 73 37  فني
56 28 19 9 و علوم سياسي  حقوق
49 25 17 7 و علوم انساني  ادبيات

* * * * و معارف اسالمي  الهيات
78 44 22 12  محيط زيست
37 18 13 6  جغرافيا
44 22 17 5  هنرهاي زيبا
3 0 1 2  علوم
45 18 20 7  دامپزشكي
99 45 40 14  كشاورزي
67 30 26 11  منابع طبيعي
47 22 19 6  ابوريحان
37 17 15 5  قم
55 26 20 9  بيوشيمي بيوفيزيك
35 14 15 6  ژئوفيزيك

ك.4 جدول  انده به صورت كامل كپي شدهآمار مربوط به مجالتي
كه( به واحدتعداد عناوين مجالتي به صورت كامل .)ها تحويل شده است فتوكپي آن

 خواسته شد تا بودجه ارزي خريد مجالت دهندگان پاسخاز: پرسش يازدهم
خارجي خود را در طول مدت زمان اجراي طرح تأمين مدرك به تفكيك سال

 توسط معاونتها سالمشترك مجالت در آن با توجه به خريد. اعالم كنند
هاي ياد شده،و عدم ثبت آمار مربوط به بودجه در كتابخانه پژوهشي دانشگاه،
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ها آماري در مورد ميزان بودجه ارزي خود براي خريد از كتابخانهكدام هيچ
. ذكر نكردند2001 تا 1999 هاي سالمجالت خارجي در فاصله 

د: پرسش دوازدهم  خواسته شد تا وضعيت دهندگان پاسخيگر از در پرسشي
از نظر( را پس از توقف طرح تأمين مدرك بودجه خريد مجالت خارجي خود

از يافته.بيان كنند) كاهش يا افزايش بودجه خريد مجالت هاي اين بخش حاكي
و يك   درصد جامعه5/9(، دو مورد دهنده پاسخآن بود كه از مجموع بيست

. كه بودجه خريد مجالت كتابخانه آنها افزايش يافته استمدعي بودند) پژوهش
و) درصد جامعه پژوهش76(بودجه خريد مجالت شانزده كتابخانه كاهش يافته

بودجه. نيز تغييري نكرده است) درصد جامعه پژوهش2/14(بودجه سه كتابخانه 
).10ر نمودا(كلي قطع نشد ها نيز پس از توقف طرح به طور هيچ كدام از كتابخانه

الزم به ذكر است با توجه با اينكه بودجه خريد مجالت خارجي در دانشگاه
تهران متمركز است، عدم توزيع مناسب بودجه پس از توقف طرح تامين مدرك 

.نيز محتمل است

0

5

10

15

20

����� خ���
�� ����
�� ���

����� خ���
���� ����

����

����� خ���
����

���� ������

����� خ���
����

���� ������

Series1

از.10نمودار  وضعيت بودجه خريد مجالت خارجي پس
 توقف طرح تأمين مدرك

سوال شد كه روزآمد بودن مجالت كتابخانه دهندگان پاسخاز: پرسش سيزدهم

ها حاكي از آن است پاسخ. متبوعشان در طول اجراي طرح تأمين مدرك چگونه بود
و يك كتابخانه مورد پژوهش، روزآمدي مجالت يك كتابخانه  كه از مجموع بيست

سه كتابخانه. در مدت زمان ياد شده، خوب بوده است) درصد جامعه پژوهش7/4(
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نيز روزآمدي مجالت خارجي خود را در طول اجراي) صد جامعه پژوهشدر2/14(
) درصد جامعه پژوهش6/47(ده كتابخانه. طرح تأمين مدرك متوسط اعالم كردند

و هفت كتابخانه  درصد جامعه33(نيز در پاسخ به اين پرسش گزينه ضعيف
جي در روزآمدي مجالت خار. نيز گزينه خيلي ضعيف را انتخاب كردند) پژوهش

 دستبهعدد).11نمودار(هاي مورد پژوهش بسيار خوب نبود هيچ يك از كتابخانه
مي9/1آمده طيف ليكرت در اين پرسش دهد جامعه پژوهش است كه نشان

روزآمدي مجالت خارجي را در طول اجراي طرح تأمين مدرك بسيار ضعيف تا 
. ضعيف دانسته اند
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 جي در طول اجراي طرح تأمين مدركروزآمدي مجالت خار.11 نمودار

 همچنين خواسته شد تا نظر كلي خود را دهندگان پاسخاز: پرسش چهاردهم

هايي چون طرح تأمين درباره تأمين مقاالت به صورت متمركز در قالب طرح
يك. مدرك بيان كنند و  دهنده پاسخنتايج حاكي از آن بود كه از مجموع بيست

هاي شيوه تأمين مقاالت در قالب طرح) عه پژوهش درصد جام3/33(هفت مورد

و ده كتابخانه   درصد جامعه6/47(تحويل مدرك را بسيار خوب ارزيابي كردند
از. اين شيوه را خوب دانسته اند) پژوهش  درصد2/14(دهندگان پاسخسه مورد

و يك مورد) جامعه پژوهش نيز گزينه) درصد جامعه پژوهش7/4(گزينه متوسط
از. را انتخاب نمودندضعيف  ، در پاسخ به اين پرسش دهندگان پاسخهيچ يك

).12نمودار(گزينه بسيار ضعيف را انتخاب نكردند
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 درباره شيوه تأمين مقاالت در قالب دهندگان پاسخنظر.12نمودار
 هايي چون طرح تأمين مدرك طرح

ك09/4 آمده طيف ليكرت در مورد اين پرسش دستبهعدد مي بود داده نشان
ها در قالب كلي ديدگاهي مثبت نسبت به همكاري كتابخانهدهنگان به طور پاسخ

.خدمات تحويل مدرك دارند
از: پرسش پانزدهم  خواسته شد تا نظر خود را دهندگان پاسخدر پرسشي ديگر
هاي مركزي يك از سه مجري طرح تأمين مدرك يعني كتابخانه درباره اينكه كدام

و منطقهو مركز اس و تكنولوژي شيراز ناد دانشگاه تهران، تربيت مدرس اي علوم
و كيفيت ارائه خدمات در وضعيت بهتري قرار داشته اند، اعالم  از نظر سرعت

و يك پاسخ، هفده مورد. كنند ) درصد جامعه پژوهش9/80(از مجموع بيست
از) پژوهش درصد جامعه2/14(سه مورد. دندكرندارم را انتخاب گزينه نظري

و يك مورد دهندگان پاسخ و مركز اسناد دانشگاه تهران 7/4( كتابخانه مركزي
. كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس را انتخاب كردند) درصد جامعه پژوهش

و تكنولوژي شيراز را انتخاب كتابخانه منطقه،دهندگان پاسخهيچ كدام از اي علوم
ع و عدم استفاده از خدمات آن نكردند كه اين امر احتماالً به لت بعد مسافت

نمودار( بوده است دهندگان پاسخكتابخانه در قالب طرح تأمين مدرك از سوي 
13. (

از همان  در پاسخ به اين دهندگان پاسخ درصد80گونه كه مشاهده شد بيش
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كه. اند سوال گزينه نظري ندارم را انتخاب كرده اين امر شايد به اين معنا باشد
و كيفيت الزم در ارائه خدمات كدام هيچنانآ  از مجريان را داراي سرعت

به كتابخانه(ضمناً با توجه به اينكه جامعه پژوهش. اند ندانسته هاي وابسته
و مركز اسناد دانشگاه) دانشگاه تهران اكثر خدمات خود را از كتابخانه مركزي

بر متبوع خود دريافت كرده كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت اند برتري آن كتابخانه
.رسيد مدرس در اين پرسش محتمل به نظر مي
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و سرعت ارائه خدمات توسط مجريان طرح تأمين مدرك.13 نمودار  كيفيت

هر: پرسش شانزدهم از گونه خدمات كتابخانهرضايت كاربران از اي يكي
از. مهمترين معيارهاي سنجش آن خدمات است لذا در پرسشي مجزا

موفقيت طرح تأمين خواسته شد تا نظر خود را درمورد ميزان دهندگان پاسخ
كه پاسخ. كلي بيان كنندمدرك را به طور هاي ارائه شده به اين پرسش نشان داد

بسيار) درصد جامعه پژوهش38(دهنده پاسخطرح تأمين مدرك از نظر هشت 

و از نظر ده  ازدو. ضعيف بوده است)6/47(دهنده پاسخضعيف  مورد
يك) درصد جامعه پژوهش5/9(دهندگان پاسخ و طرح تأمين مدرك را متوسط
نيز ميزان موفقيت طرح را خوب) درصد جامعه پژوهش7/4(دهنده پاسخ

از. اند دانسته موفقيت طرح تأمين مدرك را بسيار زياد،دهندگان پاسخهيچ يك

طدستبهعدد).14نمودار(ندانستند  يف ليكرت در اين پرسش آمده از تحليل
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مي8/1  به اين پرسش طرح تأمين مدرك را دهندگان پاسخدهد است كه نشان
و در خوشبينانه .ترين وضعيت ضعيف دانسته اند طرحي بسيار ضعيف
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Series1

 ميزان موفقيت طرح.14 نمودار

هاي پرسش اين از يكيدر.بود نيز باز پرسش دو داراي نامه پرسش:هفدهم پرسش

ا  سوال شده بود كه در زمان اجراي طرح تأمين مدرك با چه دهندگان پاسخز باز
و مشكالتي در زمينه استفاده از خدمات طرح ياد شده روبرو بوده اند . مسائل

:قرارند اين از بود شده بيان دهندگان پاسخ سوي از كه مشكالتيو مسائل بيشترين
 تاخير زياد در دريافت مقاالت؛•
و فتوكپي به خصوص در كيفيت نسبتا پاي• ين مقاالت دريافتي از نظر كاغذ

و تصوير ؛مورد مقاالت داراي جدول، نمودار
 كنندگان؛ برخورد نامناسب كاركنان طرح تأمين مدرك با مراجعه•
 بي نظمي در ارائه خدمات؛•
سازماندهي ضعيف مجالت رسيده به طرح تأمين مدرك كه خود باعث اتالف•

.شد زمان مي
از: پرسش هجدهم  خواسته شد تا دهندگان پاسخدر پرسش باز ديگري

. پيشنهادهاي خود را براي ارائه بهتر خدمات تحويل مدرك بيان كنند
:هاي ارائه شده به اين پرسش از اين قرارند اهم پاسخ
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 استفاده از نظام تحويل مدرك الكترونيكي؛•
و با تجربه در امور اجرايي چن•  هايي؛ ين طرحاستفاده از كتابداران متخصص
 متمركز شدن طرح در يك سازمان؛•
و آگاهي از ميزان رضايت كاربران؛•  ارزيابي مرتب طرح
و شيوه اطالع•  هاي اجراي طرح؛ رساني شفاف در زمينه راه اندازي
. آموزشي مرتبطهاي برگزاري كارگاه•

 نتايج پژوهش

 ميالدي كه وزارت 1999طرح تأمين مدرك در يك بازه زماني در سال
و آموزش عالي و فناوري كنوني(فرهنگ با بحران ارزي) وزارت علوم، تحقيقات

خارجي مجالت از نسخه يك االمكان حتي تهيه طرح هدف.گرفت شكل بود روبرو

و بعضا تكراري توسط كتابخانه هاي مختلف كه تا آن تاريخ به صورت پراكنده
بر خريداري مي و ارائه كپي مقاالت تشد؛ و طرح. قاضاي كاربران بوداساس نياز

تأمين مدرك از همان ابتدا به تاييد دستورالعمل اجرايي طرح به عنوان طرحي 
و يكساله در نظر گرفته شده بود كه در صورت صالحديد وزارتخانه قابل  موقت

طرح تأمين مدرك به پس از اولين سال اجرا به مدت دو سال ديگر. تمديد بود
و سرانجام در  خورشيدي 1380 ميالدي مصادف با 2001 سال نيز تمديد شد

شدمتو و تاييد اسناد در بيان علل توقف طرح بنا. قف بر اظهارات دست اندركاران

توان چنين گفت كه مهمترين دليل توقف طرح تأمين مدرك موقت موجود مي
طرح تأمين مدرك براي. ديده شدن طرح تأمين مدرك از همان ابتدا بوده است

و در واقع پايان آن از آغاز معلوم بوديك دوره موقت و راه اندازي شد . طراحي
و آن كاميابي يا ناكامي اما اين طرح موقت از زاويه اي ديگر نيز قابل بررسي است

نتايح اين پژوهش نشان داد كه طرح تأمين. طرح در همان بازه زماني اجرا است
ك مدرك در زمان شكل و اجرا نيز اشكاالتي داشت كيفيت كار طرحه بر گيري

و علوم، وزارت تا شد مضاعفي دليل،اشكاالت همين شايد.بود گذارتأثير تحقيقات

.داقدام نكن به تمديد مجدد طرح فناوري پس از پايان مدت اوليه آ،
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 نقاط ضعف طرح تامين مدرك

سازي سوابق انه طرح تأمين مدرك از نظر مستندمتاسف: سازي ضعيفمستند

و مستندي است ضعيف بوده است  تا جايي كه اين طرح حتي فاقد متن مكتوب
بسياري از جلسات مرتبط با طرح بنا. كه به امضاي يك مقام مسئول رسيده باشد

اندك. به تاييد تني چند از دست اندركاران طرح فاقد صورت جلسه بوده است
ج و صورت لسه اسناد به جا مانده عبارتند از دستورالعمل اجرايي، چند نامه

و آمار مربوط به تقاضاها .پراكنده
كه بسياري از كتابخانه: رساني در مورد طرح تأمين مدرك عدم اطالع هايي

بي تحت پوشش اين طرح در آمدند از راه اطالع اندازي اين طرح پيش از آغاز

كه. بودند هاي وابسته به دانشگاه درصد كتابخانه76نتايج اين پژوهش نشان داد
جامعه پژوهش اين تحقيق بودند از شكل گيري طرح تأمين مدرك تهران كه 

.اطالع بودند بي
و اين امر نيز در اثر عدم اطالع: كنندگان سردرگمي استفاده رساني مناسب

شد كمبود كارگاه نتايج اين پژوهش معلوم ساخت كه بيش. هاي آموزشي حاصل
نه80از  متن مقاالت به صورت درصد تقاضاها براي كپي متن كامل مجالت بود

اين مساله برخالف شيوه مرسوم در خدمات تحويل مدرك است كه تقاضا. منفرد

.گردد نه متن كامل مجله براي متن مقاله ارسال مي
در سال اول عناوين بسياري از مجالت مورد نياز: حذف برخي عناوين

طو(ها با اطمينان از پوشش آنها در مجالت الكترونيكي دانشگاه ر مشخص با به
پس. حذف گرديدند) اطمينان از پوشش آنها در پروكوئست اين در حالي بود كه

.اند گشته حذف طريق اين از مجالت از بسياري كه شد معلومها سفارش دريافت از
و مديريتي نتايج پژوهش نشان داد كه با توجه: نبود زير ساختار مناسب اداري

م جري در سه نقطه جغرافيايي اجرا شد، به اينكه طرح تأمين مدرك توسط سه
و وجود بوروكراسي اداري باعث بروز مشكالتي در  عدم وحدت در مديريت

و مسائل اجرايي طرح تأمين مدرك گرديد زمينه تصميم .گيري
تاخير در ارائه خدمات به خصوص در مورد: تاخير در ارائه خدمات
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و طوالني بودن شهرستان و نقاط دورافتاده كشور  زمان تحويل مدرك پس از ها
دريافت درخواست باعث نارضايتي بسياري از كاربران از نحوه ارائه خدمات در

.شد قالب طرح تأمين مدرك مي
مدارك ارسالي در قالب طرح تأمين مدرك: كيفيت نامطلوب مدارك ارسالي

و خوانايي مناسب بود اين امر نيز يكي ديگر از عوامل ايجاد. فاقد كيفيت
.ايتي در بين كاربران بودنارض

با توجه به اينكه مجريان طرح خود استفاده: احساس مالكيت بر اطالعات
كننده اطالعات نيز بودند، نوعي احساس مالكيت نسبت به منابع در بين مجريان 

و عدم.شد احساس مي اين احساس مالكيت بر اطالعات توسط مراكز مجري
.از ديگر نقاط ضعف طرح تأمين مدرك بودپذيري در قبال ساير مراكز مسوليت

و اطالع و: رساني عدم استفاده از متخصصان كتابداري نبود نياز سنجي دقيق
و همچنين حذف برخي از  و عدم پوشش كليه نيازهاي اطالعاتي كارشناسانه

 اطالعاتي هاي پايگاهعناوين مجالت بدون اطالع از عدم پوشش آنها در 

ض (عف طرح تأمين مدرك استخريداري شده از نقاط اين امر ). 1381منتظر،.
يا حاكي از آن است كه طرح در شكل و اجراي طرح تأمين مدرك گيري

.كتابداران متخصص حضور نداشته اند يا به نظرات آنان توجه نشده است

 نقاط قوت طرح تامين مدرك

ي در جوي اي به علت تمركز خريد نشريات، صرفه جويي در منابع بودجه صرفه
وهاي هزينه و ...مربوط به منابع انساني، فضا ، امكان دسترسي به كليه نشريات

هاي اطالعات ضروري براي محققين، ايجاد فرهنگ اشتراك منابع در بين دانشگاه
و سفارش كاري حذف دوباره كشور، و عمليات موازي در خريد از سويي. ها

بو ديگر هر و چند كه طرح تأمين مدرك طرحي موقت د اما داراي اثرات پايدار
هاي تحت پوشش قابل ماندگاري شد كه برخي از اين اثرات هنوز نيز در كتابخانه

.مشاهده است
و تأثيرات طرح تأمين مدرك اين بخش از پژوهش يعني مرور نظرات كاربران
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.هاي دانشگاه تهران انجام گرفت با تاكيد بر كتابخانه هاي تحت پوش، بر كتابخانه
گيري درصد جامعه پژوهش از شكل76يج پژوهش نشان داد كه بيش از نتا

مي61.اند طرح مطلع نبوده دادند كه انجام چنين درصد جامعه پژوهش ترجيح
اين نتيجه،. پذيرفت طرحي به صورت متمركز توسط وزارتخانه انجام مي

و سازماني واحد يافته هاي اجرايي هاي ما را در مورد اينكه پراكندگي جغرافيايي
آن. از نقاط ضعف طرح تأمين مدرك بودند تاييد نمود نتايج همچنين حاكي از

هاي خدمات تحويل است كه هرچند نظر كلي جامعه پژوهش در مورد نظام
مدرك بسيار مثبت است اما جامعه پژوهش اعتماد كمي به مجريان طرح تأمين 

م. اند مدرك كه موضوع اين پژوهش بوده داشته رتبط با فاصله زماني بين نتايج
هاي متقاضي خدمات تا زمان وصول مقاالت زمان ارسال تقاضا از سوي كتابخانه

نمودند، نيز نشان داد كه سه كتابخانه مقاالت را در كمتر از يك هفته دريافت مي
شش كتابخانه در فاصله زماني بين يك تا دو هفته، هشت كتابخانه در فاصله 

و سه كتابخانه نيزدر فاصله زماني بين سه تا چهار هفته زماني بين دو تا سه  هفته،

تا. مقاالت خود را دريافت كرده اند يك كتابخانه نيز از زمان ارسال تقاضا
نتايج مرتبط با ارائه. دريافت مقاالت بيش از چهار هفته در انتظار بوده است

ك، از نظر خدمات نشان داد كه سرعت ارائه خدمات در قالب طرح تأمين مدر
و كيفيت ظاهري مقاالت نيز ضعيف بوده است . جامعه پژوهش بسيار ضعيف

بودجه ارزي خريد مجالت خارجي همچنين پس از توقف طرح تأمين مدرك،
.هاي مورد پژوهش كاهش يافت درصد از كتابخانه76در 

 درصد80. روزآمد بودن مجالت در زمان اجراي طرح نيز ضعيف ارزيابي شد

درهكتابخان ها نيز درباره اينكه كداميك از سه مجري طرح از نظر ارائه خدمات
وضعيت بهتري قرار داشتند نظري ندادند كه اين شايد به معناي آن باشد كه 

 خدمات از مجريان از نظر جامعه پژوهش داراي كيفيت الزم در ارائهكدام هيچ
مدهمچنين به طور. نبوده اند رك را طرحي بسيار كلي جامعه پژوهش طرح تأمين

اما با توجه به عدم دسترسي به آمار مربوط به تعداد. ضعيف تا ضعيف دانسته اند
و بعد از طرح تأمين مدرك مجالت موجود در كتابخانه هاي دانشگاه تهران قبل
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هاي دانشگاه تهران پس از توقف پاسخ اين پرسش كه تعداد مجالت كتابخانه
ليكن با توجه به اينكه بودجه خريد مجالت طرح چه تغييري نمود يافت نشد 

احتياط رعايت با است، يافته كاهش پژوهش مورد هاي كتابخانه از درصد 76 خارجي
هاي دانشگاه تهران نيز توان نتيجه گرفت كه تعداد مجالت موجود در كتابخانه مي

بسياري در ميالدي 2001 تا 1999 هاي سال آرشيو كه آن ضمن.است يافته كاهش
هايي كه داراي همچنين كتابخانه. هاي دانشگاه تهران ناقص گرديد از كتابخانه

شان كننده استفاده جامعه كه هايي كتابخانه به نسبت بودند، بيشتري كننده استفاده جامعه
.كوچكتر بود از خدمات طرح تامين مدرك رضايت بيشتري داشتند

 پيشنهادهاي عملياتي

هاي رساني مناسب براي كتابخانه ي، بايد اطالعهاي پيش از اجراي چنين طرح.1
و از نظرات مشورتي كتابداران اين كتابخانه ها تحت پوشش انجام گردد

 استفاده شود؛

و توسط يك نهاد اجرا شود؛ حتي االمكان چنين طرح.2  هايي به صورت متمركز
و آموزش ديده در امور اجرايي طرح.3 هاي مشابه استفاده از كتابداران متخصص

 گردد؛

كننده استفاده جامعه نمودن توجيهو رساني آگاهي به منوطها طرح اينگونه موفقيت.4
مي برگزاري كارگاه. از خدمات آن است  شود؛ هاي آموزشي مرتبط پيشنهاد

هايي منوط به وجود بايگاني مناسب براي نگهداري اجراي موفق چنين طرح.5
مو. هاي كاري است پيشينه ارد پيشنهادي اين پژوهش مستندسازي از مهمترين

 است؛
قبل از اجراي نهايي يك طرح ملي، بايد مدل كوچكي از طرح به صورت.6

 آزمايشي اجرا شود؛
و ميزان رضايت كاربران.7 طرح، به طور مرتب مورد ارزيابي قرار گرفته

 سنجيده شود؛
.شود استفاده بهينه صورت به الكترونيكي مدرك تحويل خدمات ارائه امكاناتاز.8
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.سايه نما:تهران. آشنايي با مديريت بهره وري). 1376(، غالمرضا خاكي

 مورخ21690/44نامه اداري معاون پژوهشي دانشگاه تهران به شماره ). 1381(، محمدرحيميان
د20/5/1381 و فناوري به مدير كل .فتر پشتيباني وزارت علوم، تحقيقات

مد). 1379(جو، اعظم صنعت كتابداري. سازندگيرك در مراكز تحقيقاتي وزارت جهادخدمات تحويل
.36-23.،)4(3. رسانيو اطالع

و نشريات دانشگاهي دانشگاه تهران). الف( حسين عبدي زاده، و توزيع كتب دفتر. مدير كل دفتر تهيه
.27/9/1385. مصاحبه. كتابدارينشريه 

و نشريات دانشگاهي دانشگاه تهران).ب( زاده، حسينعبدي و توزيع كتب ر دفت. مدير كل دفتر تهيه
.29/9/1385. مصاحبه. نشريه كتابداري

؛ حيدري، غالم عصاره .انايرمفهومي نا آشنا در كتابداري: خدمات تحويل مدرك). 1383(، فريده
.80-72،)60(15، فصلنامه كتاب

و همكاري بين كتابخانه).1380(، سيروسعليدوستي و: تهران.ها اشتراك منابع اركمدمركز اطالعات
.علمي ايران

؛ نظري، مريمليدوستي،ع و همكاري بين كتابخانه). 1384(سيروس :هاعوامل موفقيت اشتراك منابع
و اطالع.و استراتژيسيستمينگرش .32-5،)32(، رساني كتابداري

كتابخانه دانشكده علوم. مشاور معاون پژوهشي وزير در طرح تأمين مدرك) الف(عمراني، ابراهيم
.22/6/1385. مصاحبه.گاه تهراندانش
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كتابخانه دانشكده علوم. مشاور معاون پژوهشي وزير در طرح تأمين مدرك)ب(عمراني، ابراهيم
.11/9/1385. مصاحبه.گاه تهراندانش

نسغ و تحويل مدارك كتابخانه). 1376(ينرفاري، هاي مركزي دانشگاههاي جامع بررسي وضعيت تهيه
و اطالعپايان. تهرانشهر  رساني، دانشگاه تهران، دانشكده روان نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري

و  ترشناسي .بيتيعلوم

. دستورالعمل اجرايي طرح تأمين مدرك). 12/4/1378(، جوادفرهودي

و فناوريفاطمهم نيا، فهي و نشريات وزارت علوم، تحقيقات و توزيع كتب كده دانش. مشاور دفتر تهيه
و علوم تربيتي دانشگاه تهران .22/9/1385. مصاحبه. روانشناسي

و ). 1378(كوالئيان، فردين  خدماتمروري بر فعاليتهاي خدمات تحويل مدرك در مراكز اطالع رسامي
.8-6،)6(، رسانيالعاط. علمي جهاد سازندگي

(رساني اطالع. الحظاتي در باب خدمات تحويل مدركم). 1383(، فردين كوالئيان .19) (4،3.(19-29

و فناوري.، ناهيدمجيدي وزارت علوم،. كارشناس مسئول نشريات خارجي وزارت علوم، تحقيقات
و فناوري  .18/5/1385. مصاحبه. تحقيقات

و بر). 1376(، حميدمحسني رسي چگونگي دسترسي به مقاالت غير فارسي در مراكز آموزشي
و اطالعپايان. تحقيقاتي وزارت جهادسازندگي رساني، دانشگاه نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري

.تهران، دانشكده روان شناسي علوم تربيتي

و خدمات تحويل مدرك) 1378(، حميدمحسني .نشر كتابدار: تهران. سفارش

 مصاحبه. گروه برق دانشگاه تربيت مدرس. معاون پژوهشي سابق دانشگاه تربيت مدرس. غالمعلي،منتظر
28/9/1385.

. راهكارهاي تحقق بنياد ملي اطالعات در ايران). 1381(، غالمعليمنتظر

طراحي بنياد ملي اطالعات راهكار بهبود شاخص بهره وري ). 1382( محقق، نيلوفر، غالمعلي؛منتظر
.230-219،)45(پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا،-فصلنامه علمي.تاطالعا

و تكنولوژي شيراز به شماره نامه اداري رئيس كتابخانه منطقه). الف1381(، جعفرمهراد اي علوم
م مورخ/5678 و فناوري 7/5/1381ك . به مدير كل دفتر پشتيباني وزارت علوم، تحقيقات
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و فناوري 26/3/1381مورخ . به وزير علوم، تحقيقات
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