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هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي  گستري كتابخانه ي فرايند مجموعه مقايسه
  *هاي مذكور گستري در كتابخانه ي الگوي مناسب مجموعه اصفهان، به منظور ارايه

  
  2فر امين مهدي، 1زاده عبدالحميد معرف

 

  چكيده
ي يك كتابخانه را بر حسب نيازهاي اطالعاتي كاربران  گستري به عنوان فرايندي كه نقاط قوت و ضعف مجموعه مجموعه :مقدمه

هاي  ي روند اجراي فعاليت پژوهش حاضر، ضمن مقايسه. كند هاي اطالعاتي نقش اساسي ايفا مي كند، در مديريت سيستم شناسايي مي
ي مشكالت اجرايي مديران اين هاي دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان و شناساي گستري در كتابخانه ي مجموعه مرتبط با حوزه

ها  گستري اين كتابخانه سازي روند اجراي فرايند مجموعه ي پيشنهادهايي در جهت بهينه گستري، به ارايه ي مجموعه ها در زمينه كتابخانه
  .پرداخته است

ي آماري پژوهش  معهجا. صورت پذيرفته است 1388و به صورت پيمايشي در سال  هپژوهش حاضر از نوع توصيفي بود :بررسيروش 
ي مراكز آموزشي  كتابخانه 10هاي آموزشي،  ي متعلق به گروه كتابخانه 12اي،  ي دانشكده كتابخانه 15ي مركزي،  كتابخانه 2شامل 

نياز با  اطالعات مورد. پرداختند شد؛ كه زير نظر اين دو دانشگاه به فعاليت مي ي وابسته به مراكز علمي تحقيقاتي مي كتابخانه 1درماني و 
هاي مركزي دو  با مسؤوالن كتابخانه  و مصاحبه) كتابخانه 40(هاي مذكور  ي مديران كتابخانه نامه در ميان كليه استفاده از توزيع پرسش

ي مذكور، از روش روايي صوري و محتوايي استفاده گرديد و پايايي آن با  به منظور سنجش روايي پرسشنامه. شد دانشگاه گردآوري
  هاي آماري توصيفي و استنباطي  ها نيز با كمك روش محاسبه شد و تحليل داده) درصد Cronbach's alpha )86از ضريب  استفاده

)Chi square test (15افزارهاي آماري  و نرمSPSS  وExcel صورت پذيرفت.  
هاي ديگري جز خريد  مورد نياز، از طريق روشدرصد منابع  25هاي دو دانشگاه، تنها كمتر از  درصد از كتابخانه 70در بيش از  :ها يافته

ها در  گستري بودند و مشكالت آن هاي مكتوب مجموعه مشي هاي مذكور داراي خط درصد از كتابخانه 5/17تنها . شد منابع تأمين مي
  .هاي مكتوب بود  مشي ي تدوين و به كارگيري خط گستري، در دو مقوله ي مجموعه حوزه
سازي اين  گستري، به منظور بهينه هاي مجموعه مشي ي پژوهش در تدوين خط هاي جامعه مشكالت كتابخانه با توجه به :گيري نتيجه

  .گردد هاي مذكور ارايه مي گستري در كتابخانه مشي مكتوب مجموعه فرايند، در اين پژوهش الگويي جهت تدوين خط
  .اي مشي؛ امانت بين كتابخانه كتابخانه؛ خط گستري هاي پزشكي؛ مجموعه ها؛ كتابخانه كتابخانه :ي كليديها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  30/4/89 :پذيرش مقاله    6/4/89 :اصالح نهايي    12/8/88: مقاله دريافت
هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي  گستري كتابخانه ي فرايند مجموعه مقايسه. فر امين زاده عبدالحميد، مهدي معرف :ارجاع

  .512-523 ):4(8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد .هاي مذكور گستري در كتابخانه ي الگوي مناسب مجموعه منظور ارايهاصفهان، به 
  

  مقدمه
هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به  امروزه حمايت از برنامه

هاي دانشگاهي در عصر اطالعات  عنوان رسالت اصلي كتابخانه
ي  ش به جايگاه برجستهشود و لزوم توجه بيش از پي قلمداد مي

باشد كه  دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد مي ي نامه اين مقاله حاصل پايان*
  .ده استبدون حمايت مالي هر گونه سازمان خاصي انجام ش

استاديار، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز،  .1
   .ايران

كارشناس ارشد، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم . 2
  )ي مسؤول نويسنده( .و تحقيقات خوزستان، خوزستان، ايران

                Email: danial.ma71@gmail.com  
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هاي دانشگاهي در دستيابي طيف وسيعي از كاربران به  كتابخانه
  .اي برخوردار است العاده اطالعات مورد نيازشان از اهميت فوق

هاي پيش روي  با توجه به مشكالت و چالش
ي اجراي  هاي دانشگاهي در عصر حاضر، الزمه كتابخانه

ريزي مستمر  توان برنامه ها را مي صحيح وظايف اين كتابخانه
هاي الزم به منظور دستيابي به يك چهارچوب  و همكاري

آوري منابع و  ي مديريت و فراهم جامع و مدون كاري در زمينه
انتقادي در ميان برخي از  هاي بر طرف ساختن موانع و گرايش

ها در بخش مديريت مجموعه تلقي  دست اندر كاران كتابخانه
ترين فرايند در  ري به عنوان مهمگست مجموعه). 1(نمود 

ي يك محيط اطالعاتي، ضمن توسعه،  مديريت بهينه
ي يك كتابخانه، به شناسايي  دهي و ارزيابي مجموعه سازمان

نيازهاي اطالعاتي كاربران در سطوح مختلف با توجه به 
 ).2(پردازد  امكانات موجود مي

ترين  گستري يكي از مهم هاي مجموعه مشي تدوين خط
گستري در  هاي اجرايي مرتبط با فرايند مجموعه اليتفع

هاي دانشگاهي است كه هدف اصلي به كارگيري آن،  كتابخانه
آوري و حفظ تعادل مجموعه است؛ اما در بيشتر  انتخاب، فراهم

ريزي مستمر و  هاي دانشگاهي ايران به لزوم برنامه كتابخانه
اجراي  ها و مشي منسجم در جهت تدوين و به كارگيري خط

  . گستري، توجه كافي نشده است ي فرايند مجموعه بهينه
Tucker  وTorrence اي با عنوان  در مقاله

، »هايي از مجرا توصيه: گستري براي كتابداران جديد مجموعه«
گستري، به بررسي سير تدوين  با بررسي مفاهيم فرايند مجموعه

هاي  گستري در كتابخانه هاي مجموعه مشي و تكميل خط
ها حاكي از آن است  هاي پژوهش آن يافته. دانشگاهي پرداختند

ي روابط كاري مستمر كتابداران با متخصصان  كه توسعه
موضوعي، شناسايي صحيح نيازهاي اطالعاتي كاربران در 

ها و سطوح علمي مختلف، ارزيابي صحيح مجموعه و  حوزه
ز سازي فرايند مديريت زمان در مجموعه سازي منابع، ا بهينه
هاي دانشگاهي در  هاي اجرايي كتابخانه ترين فعاليت مهم  جمله
بايست مورد توجه  باشد كه مي گستري مي ي مجموعه حوزه

اي با  نيز در مقاله Peggy J). 3(مسؤوالن قرار گيرد 

گستري و مديريت  بررسي اصول بنيادي فرايند مجموعه«عنوان
علمي مرتبط با آوري اطالعات  ، فراهم»هاي دانشگاهي كتابخانه
هاي آموزشي دانشگاه، تدوين و ارزيابي مستمر  برنامه
گستري، پشتيباني مسؤوالن از  هاي مجموعه مشي خط

ي  اي به منظور توسعه هاي بين كتابخانه هاي همكاري برنامه
هاي خاص  سطح دستيابي كاربران به منابع، توجه به مزيت

كمي و كيفي ي  هاي اطالعاتي جديد در توسعه برخي از محمل
ي گزينشي اطالعات  ي خدمات اشاعه سطح اطالعات و توسعه
بايست به منظور مديريت  داند كه مي را از جمله مواردي مي

هاي دانشگاهي به  گستري در كتابخانه ي فرايند مجموعه بهينه
  ).4(ي اجرا برسد  مرحله

ي مطالعات صورت گرفته در خصوص بررسي  در زمينه
هاي دانشگاهي سطح كشور و روند تدوين  ي كتابخانه مجموعه

ها، كه  گستري در آن هاي مجموعه مشي و به كارگيري خط
و ) 6(، سليماني و پريرخ )5(توسط افرادي همچون مرادمند 

صورت پذيرفته است، نتايج پژوهش حاكي از آن ) 7(رستمي 
هاي مذكور در  سازي كتابخانه است كه روند مديريت و مجموعه

مشي مشخصي پيروي  از هيچ طرح و يا خط اكثر موارد،
توان به مواردي همچون  ترين داليل آن مي كند و از مهم نمي

گستري، عدم آشنايي مديران با  عدم رعايت معيارهاي مجموعه
هاي مدون  مشي گستري و نبود خط فرايند مجموعه

  . گستري اشاره نمود مجموعه
ي  رندهگستري، در بر گي در اين پژوهش فرايند مجموعه

هاي اجرايي همچون  روند اجراي طيف وسيعي از فعاليت
آوري، ارزيابي و  هاي گوناگون فراهم نيازسنجي اطالعات، روش
اي و تدوين و  هاي بين كتابخانه وجين مجموعه، همكاري

ي  گستري، در حوزه هاي مجموعه مشي ارزيابي خط
هاي دو دانشگاه اصفهان و علوم  گستري كتابخانه مجموعه

  . زشكي اصفهان بوده استپ
اراي دهاي اين دو دانشگاه  برخي از كتابخانهاز آنجا كه 

و به لحاظ منابع مالي با بعضي از  بوده؛غير متخصص  مديريتي
گستري  مشكالت و كمبودها مواجه بودند و در بخش مجموعه

هاي مدون به  مشي نيز به طور معمول بدون استفاده از خط
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فرايند ي اجراي  ر زمينهدپرداختند؛  تأمين منابع مي
ي امكانات موجود به  از كليه دنا نستهنتوا گستري مجموعه

صورت بهينه و هدفمند در راستاي رسالت خويش مبني بر 
اي متعادل از منابع مطابق با نيازهاي اطالعاتي  ايجاد مجموعه

كاربران خود استفاده نمايند و در مسير ارتقاي جايگاه علمي و 
و ضرورت ر از اين. هاي مؤثري بردارند پژوهشي دانشگاه، گام

ي  هاي مرتبط با حوزه دارد تا ضمن تبيين روند اجراي فعاليت
و شناسايي مشكالت  ذكورمهاي  گستري در كتابخانه مجموعه

سازي فرايند  ها در اين زمينه، راهكارهايي عملي جهت بهينه آن
  . ها ارايه گردد گستري اين كتابخانه مجموعه

وند ي ر هدف كلي از اجراي اين پژوهش، بررسي و مقايسه
ها، به منظور بررسي  گستري اين كتابخانه اجراي فرايند مجموعه
ي  گستري و ارايه ي مجموعه ها در حوزه مشكالت اجرايي آن

گستري در  هاي مجموعه مشي الگويي مناسب جهت تدوين خط
  .هاي اجرايي اين حوزه بود سازي فعاليت راستاي بهينه

  
  روش بررسي

كه در سال  هپيمايشي بود پژوهش مورد نظر توصيفي و از نوع
ي  ي پژوهش در بر گيرنده جامعه. ورت پذيرفته استص 1388

كتابخانه در  20ي دانشگاه اصفهان و  كتابخانه در مجموعه 20
 2كه شامل  هي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود مجموعه
 ي كتابخانه 12اي،  ي دانشكده كتابخانه 15ي مركزي،  كتابخانه

 10ها،  ي آن ير مجموعههاي آموزشي ز متعلق به گروه
ي مركز  ي وابسته به مراكز آموزشي درماني و كتابخانه كتابخانه

الزم . شد توسعه مطالعات و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مي
هاي دو  هاي مستقر در خوابگاه به ذكر است كه كتابخانه

هاي مراكز علمي، تحقيقاتي و  دانشگاه و همچنين كتابخانه
قر در معاونت درمان و معاونت غذا و دارو هاي مست كتابخانه

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به دليل فقدان نيروي 
هاي اجرايي مستقل و مشخص در  انساني ثابت و فعاليت

ي پژوهش حذف  گستري، از فهرست جامعه ي مجموعه حوزه
  . گرديدند

ه نامه اي بود ها، پرسش در اين پژوهش، ابزار گردآوري داده
ه توسط پژوهشگر از طريق استخراج مفاهيم و نكات ك است

ي  مرتبط با اهداف و سؤاالت پژوهش، تدوين و بين كليه
توزيع ) كتابخانه 40(ي پژوهش  هاي جامعه مديران كتابخانه

هاي  نامه نامه، از برخي پرسش در تنظيم ساختار پرسش. گرديد
هاي كارشناسي ارشد  نامه پژوهشي و پايان - مقاالت علمي

گستري  ي فرايند مجموعه كتابداري و اطالع رساني در زمينه
  . هاي دانشگاهي، استفاده گرديد  كتابخانه

سؤال باز و بسته بود كه در چهار  65نامه مشتمل بر  پرسش
هاي اجرايي مرتبط با فرايند  بخش كلي بررسي فعاليت

هاي  مشي ها و جايگاه خط گستري، بررسي ويژگي مجموعه
گستري و بررسي  ي مجموعه ، مشكالت حوزهگستري مجموعه

ي پژوهش در خصوص  هاي جامعه نظرات مديران كتابخانه
همچنين . گستري تنظيم شده بود سازي فرايند مجموعه بهينه

هاي مركزي دو دانشگاه و  مصاحبه با مديران كتابخانه
، به منظور آشنايي ذكورمهاي  مسؤوالن بخش سفارش كتابخانه

تر  گستري و شناسايي دقيق اجراي فرايند مجموعه بيشتر با روند
مشكالت مربوط به اين حوزه، از ديگر ابزار گردآوري اطالعات 

  . مورد نياز بود
نامه  به منظور بررسي روايي صوري و محتوايي پرسش

ي نهايي در خصوص  نامه جهت اصالح ساختار پرسش
يأت سازي انتقال مفاهيم، از نظرات برخي از اعضاي ه بهينه

علمي گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه شهيد چمران 
هاي  ي كتابخانه اهواز و برخي از مسؤوالن متخصص و با تجربه

ي پژوهش در دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي  جامعه
نامه  همچنين جهت تعيين پايايي پرسش. اصفهان، استفاده شد

مورد  15SPSS ،Cronbach's alphaافزار  با كمك نرم
درصد حاصل شد؛ كه بيانگر  86محاسبه قرار گرفت و ضريب 

  . نامه بود پايايي مناسب پرسش
هاي آماري  ها از روش در اين پژوهش به منظور تحليل داده

مانند فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف (توصيفي 
ي ضريب  و محاسبه Chi square test(و استنباطي ) معيار

به منظور بررسي ميزان تفاوت در سطح  داري سطح معني
هاي  ي اجراي فعاليت هاي دو دانشگاه در زمينه عملكرد كتابخانه

افزار آماري  نرم. استفاده شد) گستري ي مجموعه حوزه
15SPSSافزار  ، به منظور تحليل اطالعات حاصل و نرم
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  .ها بودند از ديگر ابزار تحليل داده Excelمحاسباتي 
  
  ها يافته
ي  هاي مرتبط با حوزه ي بررسي ميزان اجراي فعاليت مينهدر ز

دهد كه به لحاظ  گستري، نتايج پژوهش نشان مي مجموعه
ي پژوهش در  هاي جامعه درصد از كتابخانه 60كمي، بيش از 

هاي مختلف مرتبط با فرايند  دو دانشگاه، به اجراي فعاليت
اين پرداختند كه بيشترين ميزان اجراي  گستري مي مجموعه

آوري منابع و دريافت منابع  ها مربوط به فراهم گونه فعاليت
و كمترين ميزان اجرا مربوط به واسپاري ) درصد 100(اهدايي 

  . باشد مي) درصد 5/22(منابع 
همچنين نتايج به دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه 

و ) درصد 5/37(ي تدوين  هاي دو دانشگاه در زمينه كتابخانه
هاي  ها و دستورالعمل مشي مستمر خطارزيابي 

هاي  ، مانند بيشتر كتابخانه)درصد 15(گستري  مجموعه
. دانشگاهي در سطح كشور عملكرد چندان موفقي نداشتند

گستري  ي مجموعه هاي حوزه ، ميزان اجراي فعاليت1جدول 

  . دهد ي پژوهش نشان مي هاي جامعه را در كتابخانه
روند اجراي فرايند  ترين اختالفات موجود در مهم
ي پژوهش، با به  هاي جامعه گستري كتابخانه مجموعه

ي ضريب سطح  و محاسبه Chi square testكارگيري 
هاي اجرايي مربوط به اين  ي فعاليت داري براي كليه معني

، مورد ≥ P 05/0حوزه و متغيرهاي وابسته به آن در سطح 
عيت است كه نتايج پژوهش گوياي اين واق. بررسي قرار گرفت

هاي دو دانشگاه در  داري در عملكرد كتابخانه تفاوت معني
ي  ها و معيارهاي اجرايي در زمينه خصوص به كارگيري روش

گستري مالحظه  ي مجموعه هاي حوزه اجراي برخي فعاليت
هاي  ي تركيب گروه ها در زمينه ترين آن گردد كه مهم مي

منابع،  هاي گزينش ي افراد در كميته مشاركت كننده
هاي به كار گرفته شده در  آوري منابع و روش هاي فراهم روش

، 2جدول . باشد خصوص ارزيابي و وجين منابع اطالعاتي مي
ترين اختالفات موجود در روند اجراي فرايند  مهم

هاي دو دانشگاه و نتايج حاصل را  گستري كتابخانه مجموعه
  .كند به تفكيك بيان مي

  
  ي پژوهش به تفكيك دو دانشگاه هاي جامعه گستري كتابخانه هاي اجرايي مرتبط با فرايند مجموعه ني فعاليتتوزيع فراوا :1جدول 

 دانشگاه           

  هاي فعاليت
  گستري  ي مجموعه حوزه

  ي پژوهش كل جامعه علوم پزشكي اصفهان اصفهان

  درصد  فراواني درصد  فراواني درصد فراواني

  90  36  95  19 85 17 نيازسنجي اطالعات 1
  5/72  29  70  14 75 15 ي كاربران كتابخانه تحليل جامعه 2
  5/37  15  50  10 25 5 مشي  تدوين خط 3
  15  6  20  4 10 2 مشي ارزيابي خط 4
  5/77  31  85  17 70 14 ارزيابي مجموعه 5
  100  40 100  20 100 20  آوري فراهم 6
  100  40 100  20 100 20 دريافت منابع اهدايي 7
  5/72  29  75  15 70 14  ي منابع مبادله 8
  95  38 100  20 90 18  اهداي منابع 9

  65  26  60  12 70 14  اشتراك منابع 10
  5/42  17  45  9 40 8 خدمات تحويل مدرك 11
  5/22  9  20  4 25 5  واسپاري منابع 12
  5/87  35  95  19 80 16  وجين مجموعه 13
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ها و معيارهاي اجراي  ترين اختالفات موجود در روش ، به منظور بررسي مهمChi squareنتايج به كارگيري آزمون : 2جدول 
  هاي دو دانشگاه  گستري كتابخانه هاي مرتبط با فرايند مجموعه فعاليت

 دانشگاه              
  ها      روش

  و معيارهاي اجراي
 گستري  هاي مجموعه   فعاليت 

  )Chi square(مجذور كاي  علوم پزشكي اصفهان
05/0 ≤ P  

فراواني فراواني
 كل

فراواني  فراواني درصد
  كل

مجذور   درصد
  كاي

ي  درجه
  آزادي

ضريب 
  داري معني

تركيب افراد تشكيل 
هاي  ي كميته دهنده

  گزينش منابع

هاي  نمايندگان گروه
آموزشي و اعضاي 

  هيأت علمي
7 15  7/46  19 20 95  605/7  1 006/0  

منابع مورد استفاده 
ع در گزينش مناب

 اطالعاتي

  044/0  1  067/4  60  20  12  90  20  18  ها   كتابشناسي
  036/0  1  377/4  45  20  9  75 20  15  منابع نقد و بررسي

  014/0  1  000/6  25  20 5 60 20 12  كتاب ماه
  013/0  1  254/6  100  20 20 85 20 17  اينترنت

  039/0  1  240/4  95  20  19  75  20  15 ارتباط با ناشران

ارزيابي  هاي   روش
 مجموعه

ي مجموعه با  مقايسه
 ها  كتابشناسي

12  14  7/85  3  17  6/17  598/10  1  0009/0  

نظرات اعضاي هيأت 
 علمي

7  14  50  16  17  1/94  718/5  1  017/0  

عيارهاي وجين م
  منابع

وجود ويرايش جديدتر 
 و يا برتر

9  16  3/56  19  19  100  305/7  1  007/0  

مؤثر نبودن محتواي
هاي  ر برنامهمنابع د

 آموزشي

16 16 100  16  19  2/84  345/5  1  019/0 

  
هاي دو  هاي موجود در عملكرد كتابخانه از ديگر تفاوت
گستري، به ميزان تأمين منابع  ي مجموعه دانشگاه در زمينه

توان اشاره  آوري مي هاي مختلف فراهم  مورد نياز از طريق روش
ي دانشگاه علوم پزشكي ها درصد از كتابخانه 70بيش از . نمود

ديگر طريق درصد منابع مورد نياز خود را از  25تنها كمتر از 
نمودند؛  غير از خريد منابع تأمين ميبه  آوري فراهمهاي   روش

تر از ديگر  ي بهينه هاي دانشگاه اصفهان با استفاده اما كتابخانه
 هاي مرتبط با فعاليت(گوناگون تأمين منابع هاي  روش

ميزان  مورد نياز خود را به ، منابع)اي هاي بين كتابخانه همكاري
است كه  الزم به ذكر. كردند كمتري از طريق خريد تأمين مي

ي به  داري در زمينه در اين خصوص، تفاوت عملكرد معني
آوري مانند خريد منابع  هاي فراهم   كارگيري بيشتر روش

)018/0  =05/0 ≤ P( اشتراك منابع ،)05/0=  015/0 ≤ P(، 
، خدمات تحويل مدرك )P ≥ 05/0=  006/0(واسپاري 

)004/0  =05/0 ≤ P (اي  و امانت بين كتابخانه  
)009/0  =05/0 ≤ P (مالحظه گرديد .  

هاي   هاي موجود در كتابخانه  مشي در بررسي انواع خط
 7دهد كه  ي پژوهش، نتايج به دست آمده نشان مي جامعه

 20هاي مكتوب،  مشي داراي خط) درصد 5/17(كتابخانه 
 13هاي شفاهي و  مشي داراي خط) درصد 50(  نهكتابخا
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مشي  نيز فاقد هر گونه خط) درصد 5/32(كتابخانه 
 4در اين ميان، دانشگاه علوم پزشكي با . گستري بودند مجموعه
 13هاي مكتوب و  مشي داراي خط) درصد 20(ي  كتابخانه
مشي شفاهي، نسبت به  داراي خط) درصد 65(ي  كتابخانه
) درصد 15(ي  كتابخانه 3انشگاه اصفهان با هاي د كتابخانه

) درصد 50(ي  كتابخانه 10هاي مكتوب و  مشي داراي خط
  .تري برخوردار بود مشي شفاهي از وضعيت مطلوب داراي خط

هاي  مشي هاي خط ي بررسي عناصر و ويژگي در زمينه
ي  هاي جامعه گستري موجود در كتابخانه مكتوب مجموعه
ري كه در ساختار اين گونه ترين عناص پژوهش، مهم

ها وجود داشتند، شامل فلسفه و هدف تدوين  مشي خط

هاي گوناگون تأمين منابع اطالعاتي و  مشي، روش خط
) درصد 100(هاي منابع اطالعاتي موجود در مجموعه  قالب
درصد از  50از ديگر مواردي كه در ساختار بيش از . بود
نشگاه وجود داشت، هاي دو دا  هاي مكتوب كتابخانه مشي خط
  ها  ي كتابخانه توان به مسايل مربوط به بودجه مي

و ) درصد 4/71(، تبيين اهداف سازمان مادر )درصد 7/85(
هاي بين  ها در قبال همكاري هاي كتابخانه بيان سياست

ترين  نيز مهم 3جدول . اشاره نمود) درصد 1/57(اي  كتابخانه
گستري  موعههاي شفاهي مج  مشي عناصر موجود در خط

ي پژوهش را به تفكيك دو دانشگاه  هاي جامعه كتابخانه
  .دهد نشان مي

  
 پژوهش به تفكيك دو دانشگاه ي هاي جامعه گستري كتابخانه هاي شفاهي مجموعه مشي ترين عناصر موجود در خط مهم: 3جدول 

 دانشگاه                  
 عناصر

 گستري  هاي شفاهي مجموعه مشي خط

  ي پژوهش كل جامعه علوم پزشكي اصفهان اصفهان

  درصد  فراواني درصد  فراواني درصد فراواني

  100  23 100  13 100 10  هاي منابع اطالعاتي  قالب
  9/86  20 6/84  11 90 9  اهداف تشكيل مجموعه

  2/65  15 8/53  7 80 8  هاي تأمين منابع  روش
  9/60  14 8/53  7 70 7 اي هاي بين كتابخانه همكاري

  8/47  11 1/46  6 50 5  ي كتابخانه ودجهب
  
  گستري  هاي مدون مجموعه مشي ي پژوهش بر اساس خط هاي جامعه گستري كتابخانه هاي مجموعه توزيع فراواني ميزان اجراي فعاليت: 4جدول 

 دانشگاه          

  ها ميزان اجراي فعاليت
 ها  مشي در چهارچوب خط 

  هشي پژو كل جامعه  علوم پزشكي اصفهان
  درصد  فراواني كل  فراواني  درصد  فراواني كل فراواني درصد فراواني كل فراواني

  5/17  40 7  20 20 4 15 20 3  انتخاب منابع اطالعاتي
  5/17  40 7  20 20 4 15 20 3  خريد منابع اطالعاتي
  28  25 7  7/41 12 5 4/15 13 2  اي همكاري بين كتابخانه

  4/26  34 9  30 20 6 4/21 14 3  اي امانت بين كتابخانه
  1/63  38  24  6/86 20 15 50 18 9  اهداي منابع

  1/62  29  18  2/72 15 13 7/35 14 5  ي منابعمبادله
  6/68  35  24  9/78 19 15 3/56 16 9 وجين

  8/3  26 1  3/8 12 1 0 14 0  اشتراك منابع
  4/29  17 5  3/33 9 3 25 8 2  خدمات تحويل مدرك
  5/53  40  21  70 20 14 35 20 7  پذيرش منابع اهدايي
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ي  هاي حوزه در ارتباط با ميزان اجراي فعاليت
هاي مدون  ها و دستورالعمل مشي گستري بر اساس خط مجموعه

ي پژوهش،  هاي جامعه گستري در كتابخانه ي مجموعه حوزه
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در روند اجراي فرايند 

اه علوم پزشكي، به طور هاي دانشگ گستري كتابخانه مجموعه
هاي مذكور در چهارچوب  درصد از فعاليت 46متوسط در حدود 

گستري صورت  هاي مدون مجموعه ها و دستورالعمل مشي خط
هاي دانشگاه  گرفت، در حالي كه اين ميزان براي كتابخانه مي

بيشترين ميزان اجراي . درصد بود 27اصفهان در حدود 
هاي مدون صورت  شيم هايي كه بر اساس خط فعاليت

و كمترين ميزان ) درصد 6/68(گرفت، متعلق به وجين منابع  مي
  ).4جدول (بود ) درصد 8/3(آن مربوط به اشتراك منابع 

 هاي واجد هاي موجود در عملكرد كتابخانه در بررسي تفاوت
 هاي مشي  مدون از حيث اجراي فعاليت و فاقد خط

در  داري ي تفاوت معني گستري، نتايج حاصل بيان كننده مجموعه
در  گستري ي مجموعه هاي مربوط به حوزه روند اجراي فعاليت

مشي است؛ به طوري كه در  هاي واجد و فاقد خط كتابخانه
ها از جمله نيازسنجي اطالعات  ي اجراي بيشتر فعاليت زمينه

)021/0  =05/0 ≤ P( ارزيابي مجموعه ،)05/0=  008/0 ≤ P( ،
  ، اهداي منابع )P ≥ 05/0 = 014/0(وجين مجموعه 

)046/0  =05/0 ≤ P(اي  ، امانت بين كتابخانه  
)007/0  =05/0 ≤ P(اي در  هاي بين كتابخانه ، همكاري

و خدمات تحويل ) P ≥ 05/0=  003/0( المللي سطح بين
داري مالحظه  تفاوت معني) P ≥ 05/0 = 015/0(مدرك 
چنين استدالل توان  با توجه به نتايج به دست آمده، مي. گرديد

مشي مكتوب  ها داراي خط نمود كه چنانچه كتابخانه
هاي  ي فعاليت ي اجراي كليه گستري باشند، در زمينه مجموعه

تري دارند و احتمال بيشتري  مربوط به اين حوزه، عملكرد موفق
  .هاي فوق بپردازند   رود كه به اجراي مستمر فعاليت مي

ي  در حوزه ي پژوهش هاي جامعه مشكالت كتابخانه
بندي  ي زير تقسيم توان در دو مقوله گستري را مي مجموعه

  :نمود
هاي مكتوب  مشي مشكالت مربوط به تدوين خط. 1

ترين  طبق نتايج به دست آمده از مهم: گستري مجموعه
پژوهش در اين بخش، به  ي هاي جامعه مشكالت كتابخانه

مواردي چون نياز به ارزيابي مستمر مجموعه توسط مسؤوالن 
  ها  مشي ، عدم وجود راهنماي تدوين خط)درصد 85(مربوط 

  ها  مشي ، دشواري بازنگري مستمر در خط)درصد 70(
) درصد 5/52(ها  مشي گير بودن تدوين خط و وقت) درصد 55(

  .توان اشاره نمود مي
مكتوب هاي  مشي ه كارگيري خطمشكالت ب. 2

ي  جامعههاي  كتابخانهدر مشكالت گونه  اين :گستري مجموعه
گستري  ي اجراي فرايند مجموعه زمينهدر پژوهش اغلب 

دهد كه مواردي از قبيل عدم  نتايج پژوهش نشان مي .باشد مي
  گستري مدون  مشي كلي مجموعه وجود يك خط

مشكالت ناشي از خريدهاي نابجا از نمايشگاه ، )درصد 5/87(
، وجود قوانين پيچيده در مراحل )درصد 80(المللي كتاب  بين

ريزي صحيح  ، عدم وجود برنامه)درصد 75(اداري خريد منابع 
، عدم وجود بخش )درصد 70(در ارزيابي مداوم مجموعه 

) درصد 5/67(ها  گستري در بيشتر كتابخانه مستقل مجموعه
) درصد 5/62(ي مستقل و مشخص  تخصيص بودجه و عدم

هاي دو دانشگاه در اين   ترين مشكالت كتابخانه مهم از
  .بخش بودند
درصد مسؤوالن به  50ترين مواردي كه بيش از  از مهم

مشي مطلوب  هاي مورد نياز در تدوين يك خط عنوان اولويت
توان به مواردي همچون  اند، مي گستري مطرح نموده مجموعه

، )درصد 95(ررسي كيفيت و كميت منابع موجود در مجموعه ب
، تعيين دقيق بودجه و )درصد 5/92(گذاري خريد منابع  اولويت

، )درصد 5/87(ي خريد منابع چاپي و الكترونيكي  تفكيك بودجه
 5/82(هاي كاربران  تعيين اهداف مجموعه و بررسي نياز

ركز هاي مجموعه از نظر سطح تم ، بررسي ويژگي)درصد
هاي  و تبيين سياست) درصد 70(موضوعي، زبان و قالب منابع 

آوري منابع  هاي مختلف فراهم ها در به كارگيري روش كتابخانه
  . اشاره نمود) درصد 5/62(اطالعاتي 

هاي دو  در خصوص بررسي پيشنهادهاي مديران كتابخانه
گستري، نتايج  سازي فرايند مجموعه دانشگاه به منظور بهينه
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گوياي اين واقعيت است كه اغلب نظرات اصلي  حاصل
مسؤوالن در اين خصوص مشترك است و بيشتر حول مسايلي 

 5/92(ها  ي مستقل به كتابخانه از قبيل اختصاص بودجه
المللي كتاب  هاي خريد از نمايشگاه بين ، اصالح روش)درصد

گستري و يا  ، ايجاد بخش مستقل مجموعه)درصد 5/87(
، ارتباط مستمر و )درصد 5/82(ها  كتابخانهسازي در  مجموعه

ها  سازنده با كاربران و تحليل مداوم نيازهاي اطالعاتي آن
آوري منابع الكترونيكي و  سازي روند فراهم ، بهينه)درصد 5/77(

، ايجاد )درصد 75(ها  ايجاد بسترهاي مناسب براي استفاده از آن
تدوين و ) درصد 5/72(هاي تخصصي گزينش منابع   كميته
  . باشد مي) درصد 5/67(گستري  هاي مكتوب مجموعه مشي خط

گستري در  هاي مكتوب مجموعه مشي الگوي تدوين خط
  :هاي دانشگاهي سطح كشور كتابخانه

بخش كلي مطالب مقدماتي، بيان رسالت  5الگوي زير در 
هاي كتابخانه در قبال روند گزينش و  كتابخانه، بيان سياست

هاي كتابخانه در  ع اطالعاتي، بيان سياستانتخاب انواع مناب
آوري منابع و مسايل متفرقه طراحي شده  خصوص روند فراهم

به ويژه (هاي دانشگاهي در سطح كشور  ي كتابخانه است و كليه
توانند از اين  ، مي)ي پژوهش در دو دانشگاه هاي جامعه كتابخانه

ق با گستري، مطاب هاي مجموعه مشي الگو به منظور تدوين خط
هاي اجرايي و نوع  اهداف، نيازها، امكانات، سطح فعاليت

هاي مختلف اين  ساختار بخش. ي كاربران استفاده نمايند جامعه
  : اشدب الگو به شرح زير مي

مشي و  در اين بخش علت و اهداف تدوين خط :مقدمه
  .شوند نويسندگان آن ذكر مي

در اين بخش اهداف و  :ي رسالت كتابخانه بيانيه
هاي كتابخانه،  هاي سازمان مادر، اهداف و رسالت سالتر

هاي آموزشي و پژوهشي، نوع و  ي كاربري، نوع برنامه جامعه
هاي موجود در دانشگاه به روشني بيان    سطح تحصيلي رشته

  .شوند مي
اين بخش بايد به تشريح فعاليت  :انتخاب و گزينش منابع

ها،  خانه و وظايف آنافراد دست اندر كار انتخاب منابع در كتاب
ي استفاده كنندگان، نوع منابع انتخاب شده، معيارهاي  جامعه

انتخاب منابع و سطح انتخاب منابع در موضوعات مختلف 
توان  و اهم مطالب قابل ارايه در اين بخش را مير از اين. بپردازد

  :به صورت زير بيان نمود
يب در اين بند ترك :هاي انتخاب منابع    كميته. الف
ي هر كدام مشخص خواهد  هاي انتخاب منابع و وظيفه كميته
  .شد

ي  در هر مقوله :هاي موضوعي  تحليل مفصل زمينه. ب
ي  موضوعي بايد به عناصري مانند ميزان و سطح مجموعه

هاي مورد نياز،  پوشاني با موضوعات ديگر، زبان فعلي، ميزان هم
منابع و سطح  هاي زماني ي جغرافيايي منابع، محدوده محدوده

) سطح حداقل، پايه، مطالعاتي، پژوهشي و جامع(انتخاب منابع 
  .توجه نمود

هاي  هاي موضوعي بر اساس شكل تحليل زمينه. پ
هاي مربوط به  در اين بند بايد سياست: مختلف مجموعه

منابع غير كتابي به ويژه منابع الكترونيكي تعيين آوري  فراهم
ي منابع  تخاب و ادارههاي ان ي پيچيدگي به واسطه(شوند 

مشي منابع الكترونيكي  تري به خط الكترونيكي، به طور مفصل
تمامي عناصري كه در بخش قبل ذكر شد، ). پرداخته شود

بايستي در مورد مواد غير كتابي و به ويژه منابع الكترونيكي نيز 
ترين مسايلي كه الزم است در  عالوه بر آن مهم. تعيين گردند

ميزان اختصاص بودجه و  املشها پرداخته شود  اين بند به آن
هاي  توزيع مناسب آن بين انواع منابع، تعيين نوع محمل

اطالعاتي، تعيين دقيق معيارها و ضوابط انتخاب انواع منابع 
الكترونيكي، تعيين نوع و چگونگي دسترسي به منابع 
الكترونيكي، تعيين موضع كتابخانه در مقابل حفاظت و 

از منابع، تعيين دقيق مسايل حقوقي و قانوني و نگهداري 
  .اشندب استفاده از منابع الكترونيكي مي

در اين بخش بايد به مسايل مختلف  :فراهم آوري منابع
آوري انواع منابع اطالعاتي   مربوط به سفارش و فراهم

  :گيرد اي پرداخته شود كه موارد زير را در بر مي كتابخانه
هاي  در اين بند انواع روش: ارشنوع و چگونگي سف. الف

مورد استفاده در سفارش منابع و ميزان به كارگيري هر يك از 
 .گيرند ها مورد بررسي قرار مي آن
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هاي كتابخانه  در اين بند بايد سياست: آوري منابع فراهم. ب
آوري بيان گردد  هاي فراهم در قبال استفاده از هر يك از روش

هر يك از ق يطراز نيز د نياز كتابخانه سطح تأمين منابع مورو 
  .تعيين شودهاي مذكور  روش
در اين بند الزم است : اي هاي بين كتابخانه همكاري. پ
ي  هاي اتخاذ شده از سوي كتابخانه در ارتباط با نحوه سياست

مانند امانت (ها  هاي مرتبط با اين گونه همكاري اجراي فعاليت
ي منابع، اهداي منابع و  اك منابع، مبادلهاي، اشتر بين كتابخانه

و همچنين سطح تأمين منابع مورد نياز كتابخانه از طريق ...) 
  .ها مورد بررسي قرار گيرند هر يك از اين روش
هاي  معيارهاي وجين مجموعه، روش :مسايل متفرقه

هاي كتابخانه در قبال سانسور  ارزيابي مجموعه، تبيين سياست
بندي مشخصي  ي زمان ي برنامه مؤلف و ارايه منابع، قوانين حق

هاي مكتوب  مشي به منظور بازنگري مستمر در خط
ها     ن گستري، مسايلي هستند كه در اين بخش به آ مجموعه

  .شود پرداخته مي
  
  بحث

ي  هاي جامعه درصد از كتابخانه 60طبق نتايج حاصل، بيش از 
ي  ف حوزههاي مختل پژوهش به لحاظ كمي به اجراي فعاليت

هاي اطالعاتي كاربران،  گستري از قبيل شناسايي نياز مجموعه
اي  هاي بين كتابخانه آوري و ارزيابي مجموعه و همكاري فراهم
هاي مهم اين حوزه  پرداختند؛ اما در اجراي برخي از فعاليت مي

گستري،  هاي مجموعه مشي مانند تدوين و ارزيابي مستمر خط
 70مچنين به طور متوسط بيش از ه. عملكرد موفقي نداشتند

درصد  25ژوهش، تنها كمتر از ي پ هاي جامعه درصد از كتابخانه
آوري منابع، به  هاي فراهم منابع مورد نياز خود را از ديگر روش

هاي  نمودند و در برقراري همكاري غير از خريد منابع تأمين مي
ايجاد  و) المللي به ويژه در سطوح ملي و بين(اي  بين كتابخانه

ها عملكرد  ي اين همكاري بسترهاي مناسب به منظور توسعه
درصد  50به طور متوسط، در مجموع كمتر از . موفقي نداشتند

ي  هاي مرتبط با حوزه به اجراي فعاليتمذكور هاي  كتابخانه
گستري  هاي مجموعه مشي گستري بر اساس خط مجموعه

ن توان در عملكرد ضعيف اي پرداختند كه دليل اين امر را مي مي
ها و  مشي ها در خصوص تدوين و به كارگيري خط  كتابخانه

  . گستري دانست ي مجموعه هاي حوزه دستورالعمل
در اين خصوص نتايج حاصل از پژوهش، با مطالعات 

سازي برخي از  ي بررسي روند مجموعه صورت گرفته در زمينه
ي آن با  هاي دانشگاهي سطح كشور و مقايسه   كتابخانه
و بررسي ) 5- 6(هاي دانشگاهي ايران   ي كتابخانهها استاندارد

هاي مركزي   گستري كتابخانه هاي مجموعه  مشي ساختار خط
ي ميزان تدوين  مطابقت دارد؛ اما در زمينه) 7(دانشگاهي ايران 
هاي   گستري در كتابخانه هاي مجموعه  مشي و ارزيابي خط

اي  حظهدانشگاهي خارج از كشور، نتايج گوياي تفاوت قابل مال
توان در  ترين دليل آن را مي در اين خصوص است كه مهم

هاي علمي و آموزش عملي مناسب، وجود نيروي  داشتن مهارت
مشي متناسب با  هاي تدوين خط متخصص و وجود راهنما

  . ها دانست  اهداف، وظايف و سطح مجموعه در آن كتابخانه
ي  مينهي پژوهش در دو دانشگاه، در ز هاي جامعه كتابخانه

گستري از جمله  ي مجموعه هاي حوزه اجراي برخي از فعاليت
گستري با  هاي مجموعه  مشي تدوين و به كارگيري خط
 5/52(گير بودن فرايند تدوين  مشكالت مهمي مانند وقت

و عدم ) درصد 55(مشي  ، دشواري ارزيابي مستمر خط)درصد
) صددر 70(مشي  دسترسي به راهنماهاي الزم جهت تدوين خط

  . مواجه بودند
هايي كه در  نتايج به دست آمده در اين خصوص، با پژوهش

هاي  گستري كتابخانه هاي مجموعه مشي ي بررسي خط زمينه
هاي  مشي ، بررسي جايگاه خط)7(مركزي دانشگاهي ايران 

هاي  ي كتابخانه گستري در مديريت مجموعه مدون مجموعه
هاي  مشي تدوين خط هاي ، دستورالعمل)8(دانشگاهي پاكستان 
هاي دانشگاهي  گستري در كتابخانه مكتوب مجموعه

Louisiana )9(هاي  مشي هاي ارزيابي خط ، دستورالعمل
و ) 10(هاي دانشگاهي آمريكا  گستري در كتابخانه مجموعه

هاي دانشگاهي  گستري كتابخانه هاي مجموعه مشي مسايل خط
طالع رساني هاي كارشناسي ارشد كتابداري و ا  مجري دوره

  . صورت گرفته است، مشابهت دارد) 11(
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هاي  همچنين در ارتباط با نظرات مديران كتابخانه
ي  ي پژوهش، به منظور بررسي عناصر الزم جهت ارايه جامعه

سازي فرايند  گستري و بهينه مشي مجموعه الگوي تدوين خط
ها، نتايج حاصل در اين  گستري اين كتابخانه مجموعه

ي بررسي رويكردهاي  هايي كه در زمينه هشخصوص با پژو
هاي  گستري كتابخانه موجود در ارتباط با فرآيند مجموعه

هاي مكتوب  مشي هاي تدوين خط ، دستورالعمل)2(دانشگاهي 
 Louisianaهاي دانشگاهي  گستري در كتابخانه مجموعه
هاي گوناگون در خصوص تدوين و  ي مدل ، ارايه)9(آمريكا 

گستري در   هاي مكتوب مجموعه ارزيابي خط مشي
ي  و بررسي بيانيه) 10(هاي دانشگاهي آمريكا  كتابخانه

دانشگاه هاي  كتابخانهگستري  مشي مجموعه خط
Santjohns )12 (خواني دارد صورت پذيرفته است، هم.  

   
  گيري  نتيجه
گستري به عنوان فرايندي كه نقاط قوت و ضعف  مجموعه
ازهاي كاربران و ي منابع يك كتابخانه را بر حسب ني مجموعه

ي طيف وسيعي از  كند، در بر گيرنده منابع جامعه شناسايي مي
ها همچون نيازسنجي و تحليل  هاي اجرايي كتابخانه فعاليت
آوري منابع  ي اطالعاتي كاربران، گزينش و فراهم جامعه

اطالعاتي، ارزيابي و وجين مجموعه و ايجاد بسترهاي مناسب 
  . اي است ي بين كتابخانهها ي همكاري به منظور توسعه

ترين عنصر الزم جهت حفظ تعادل  با توجه به اينكه مهم
گستري،  ي فرايند مجموعه مجموعه و در نتيجه اجراي بهينه

باشد  گستري مي هاي مجموعه  مشي تدوين و به كارگيري خط
و از آنجا كه فقدان دانش پايه و آموزش عملي الزم و نيز نبود 

هاي  مشي ي تدوين خط در زمينه راهنماها و الگوهايي
هاي دانشگاهي  ترين مشكل كتابخانه گستري، مهم مجموعه

در سطح كشور است، الگوي ارايه شده در اين پژوهش 
ي  هاي حوزه مشي تواند در تدوين و به كارگيري خط مي

سازي روند اجراي فرايند  گستري در راستاي بهينه مجموعه
اي دانشگاهي سطح كشور ه ي كتابخانه گستري كليه مجموعه

ي دو  ي پژوهش در مجموعه هاي جامعه  و از جمله كتابخانه

  .دانشگاه، مورد استفاده قرار گيرد
  

  پيشنهادها
گستري در  سازي روند اجراي فرايند مجموعه به منظور بهينه

هاي دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان،  كتابخانه
رد توجه مسؤوالن اين گردد پيشنهادهاي زير مو توصيه مي

  :ها قرار گيرد   كتابخانه
ها تحت عنوان بخش  ايجاد بخش مستقلي در كتابخانه - 

هاي مربوط  گستري به منظور متمركز نمودن فعاليت مجموعه
  به اين حوزه،

ي اهداف و وظايف خاص هر كتابخانه با  تدوين بيانيه - 
  هاي موجود،   توجه به دستورالعمل

ي كتابدار به  هاي متخصص و باتجربه وبه كارگيري نير - 
  ي پژوهش، هاي جامعه  منظور مديريت كتابخانه

ي  هاي مدون اجرايي در كليه  تدوين دستورالعمل - 
هاي تخصصي گزينش منابع در سطح هر كتابخانه و  كميته

هاي  ي نمايندگان گروه استفاده از نظرات و پيشنهادهاي سازنده
علمي و معاونت پژوهشي  آموزشي دانشكده، اعضاي هيأت

  ها،   ي تدوين اين دستورالعمل دانشگاه در زمينه
ريزي مناسب به منظور ايجاد بسترهاي الزم جهت  برنامه - 

ي بهينه  اي و استفاده هاي بين كتابخانه افزايش سطح همكاري
هاي تأمين منابع به غير از خريد، در جهت كاهش  از ديگر روش

  مؤثر از امكانات موجود، ي ها و استفاده     هزينه
گستري در  مشي مكتوب مجموعه تدوين خط - 

ي پژوهش؛ با توجه به اهداف، وظايف،  هاي جامعه كتابخانه
ها  هاي اجرايي آن نيازها، امكانات، سطح مجموعه و نوع فعاليت

ها   مشي گستري و اختصاص بخشي از خط ي مجموعه در حوزه
  الكترونيكي، گستري منابع به مسايل مختلف مجموعه

ي مشخص و معيني به صورت مستقل  اختصاص بودجه - 
ريزي  ها در ابتداي سال مالي به منظور برنامه براي كتابخانه

گيري بهينه از بودجه و  مناسب توسط مسؤوالن، جهت بهره
  ي منابع مورد نياز در طول سال، تهيه

هاي اجرايي مناسب به منظور تعادل  به كارگيري روش - 
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ي خريد منابع چاپي و  ها و تفكيك بودجه  نهدر هزي
  الكترونيكي،

ها و  ي زيرساخت سازي و توسعه توجه كافي به آماده - 
ي بهينه از منابع  آوري و استفاده هاي الزم جهت فراهم پشتيباني

هاي  ي انتشار اطالعات در محمل الكترونيكي، با توجه به توسعه

  الكترونيكي،
به منظور امكان دسترسي بيني تمهيدات خاص  پيش - 

هاي  هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي به پايگاه كتابخانه
گيري از امكانات شبكه و  اطالعاتي موجود در دانشگاه، با بهره

  .هاي مخابراتي تكنولوژي
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A Suitable Pattern for Collection Development based on a Comparison 
between Collection Development Processes in the Libraries of Isfahan 

University and Isfahan University of Medical Sciences* 

Hamid Moarrefzadeh, PhD1; Amin Mehdifar2 

Abstract 
Introduction: Collection development is a process to identify the strengths and weaknesses of 
the collection of a library based on the needs of the users which plays an important role in the of 
information systems management. The present research aimed to compare the process of 
collection development in the libraries of Isfahan University and Isfahan University of Medical 
sciences to recognize the problems faced by their executive managers and to offer suggestions for 
optimizing the process in the two aforementioned libraries. 
Methods: This descriptive survey was conducted in 2009 and included 2 central, 15 school, and 12 
department libraries, as well as 10 libraries belonging to therapeutic educational centers and 1 library 
associated with research centers. All mentioned libraries were supervised by Isfahan University and 
Isfahan University of Medical Sciences. Data was collected by distributing a questionnaire among 
mangers of the 40 studied libraries and also interviewing with the managers of central libraries in the 
two universities. After face and content validity of the questionnaire were evaluated, its reliability was 
determined by Cronbach's alpha coefficient (86%). Data analysis was done using descriptive and 
inferential statistical methods (chi-square test) in SPSS15 and Microsoft Excel. 
Results: Research findings showed that in more than 70% of the studied libraries, less than 25% of 
necessary resources were provided using ways other than purchasing. In addition, only 17.5% of 
the libraries in the two universities had written collection development guidelines. In the collection 
development field, the libraries faced problems regarding writing collection development policies 
and also implementing the written policies. 
Conclusion: Considering the problems in writing collection development policies in the studied 
libraries, a pattern needs to be provided to optimize the process. 
Keywords: Libraries; Medical Libraries; Library Collection Development; Policy; Interlibrary 
Loans. 
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