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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to explore the barriers to and effects of the 

Covid-19 pandemic on the services of central libraries of the first grade Iranian universities. 

Methodology: The research method was qualitative and data collection was done through 

telephone and online interviews with central library managers or assistants of 13 first grade 

university libraries. The interview recordings were transcribed with CallX software. The 

content of the interviews was analyzed and coded using MaxQDA software and led to the 

extraction of 120 initial codes that discussed the effects and barriers of Covid-19. 

Findings: Almost all central libraries of the studied universities limited their in-person 

services during the Covid-19 pandemic and tried to increase digital and remote services. The 

main problem in the online services of the central libraries was low internet speed and 

bandwidth that made it difficult to provide online services in libraries. Other important 

barriers included the issue of intellectual property of Persian resources and the lack of a clear 

framework for exploiting the digital format of these resources at the national level as well as 

budget problems and lack of specific protocols for sending physical resources via mail, etc. 
Conclusion: Converting Covid-19 as an opportunity, institutionalizing teleworking for 

organizations, facilitating the bureaucratic process of essential library purchases, and 

accepting the change are among the cases affected by the Covid-19 pandemic. 
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و موانع ارائه   یدانشگاه یهابر خدمات کتابخانه 19-د ی کوو یریگهمه  وع یش ریتأث

 کشور کی سطح  یهادانشگاه یمرکز یهاخدمات: کتابخانه
 

 2صدیقه شاکری ، 1نژاد اعظم نجفقلی

              10/3/1400: رشیپذ  خی تار             22/1/1400: افتیدر  خی تار

  

 دهیچک
های سطح  دانشگاه  مرکزی  های بر خدمات کتابخانه  19-کووید  گیر بررسی تأثیر شیوع بیماری همههدف این مطالعه  :  مقدمه

 روی آنها بود.و نیز موانع پیش یک کشور 

 های مرکزیمدیران کتابخانه  باها از طریق مصاحبه تلفنی و آنالین  دادهآوری  جمع: پژوهش حاضر کیفی است و  شناسیروش

کتابخا سیزده  معاونان  دانشگاهی  یا  کشور  نه  یک  مصاحبهسطح  شد.  نرمانجام  با  محتوای   ایکس کال  افزارها  گردید.  ضبط 

کد اولیه شناسایی شد که به تأثیرات    120و تعداد   وتحلیل و کدگذاری شد تجزیه  کیودامکس  افزارها با استفاده از نرممصاحبه

 پرداخته بودند.  19-و موانع کووید

محدود   19-ه شیوع کوویدرهای مورد مطالعه، خدمات حضوری خود را در دوهای مرکزی دانشگاهابخانهتقریباً همه کت   ها:یافته 

کرده و سعی در افزایش خدمات دیجیتال و از راه دور داشتند. بحث سرعت پایین اینترنت و پهنای باند از جمله مشکالت  

با مشارائه خدمات غیرحضوری در کتابخانهکه  بود    ایعمده به مسئله  از دیگر موانع مهم می  کرد.کل مواجه میها را  توان 

برای   نبود چارچوب مشخص  آثار فارسی و  برداری از فرمت دیجیتال این منابع در سطح کالن کشور،  بهرهمالکیت معنوی 

 های مشخص جهت ارسال پستی منابع فیزیکی و ... اشاره نمود.نبود پروتکل  مشکالت بودجه،

ها، تسهیل فرایند بوروکراسی خریدهای سازمان، نهادینه شدن دورکاری برای  19-به فرصت شدن کوویدتبدیل   :گیرینتیجه

های دانشگاهی بر خدمات کتابخانه  19-کووید  گیرو ... از جمله موارد متأثر از شیوع بیماری همه  ، پذیرش تغییرضروری کتابخانه

 بود.مورد مطالعه 

 خدمات غیرحضوری ،کتابخانهخدمات  ،های دانشگاهیکتابخانههای مرکزی، تابخانهکرونا، ک ، 19-کووید :های کلیدیواژه
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 مقدمه 

بدیلی که در حمایت از آموزش و پژوهش  سبب نقش بیهای دانشگاهی در شرایط بحرانی بهکتابخانه

عنوان رابط و تسهیلگر در  کتابداران نیز بهدهندگان اطالعات حائز اهمیت هستند.  عنوان اشاعهدارند به

، در شرایط بحران  هاتعطیلی خدمات حضوری کتابخانه   . با توجه بهکننداین فرایند، نقش مهمی ایفا می

احساس   شیازپ شیهای دانشگاهی بهای غیرحضوری کتابخانهبازبینی و توجه ویژه به خدمات و فعالیت

های سراسر جهان بسیار تالش کتابخانه  ،19-یری ویروس کوویدگنظر به همه(.  1399شود )اسدی،  می

دورکرده راه  از  تا  مجموعه  ، اند  به  کتابخانهدسترسی  این  کنند.  فراهم  را  خدمات  و  برای ها  اغلب  ها 

در حالی که بسیاری از .  کنندها و ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن تالش میسایتروزرسانی وببه

حضور پررنگی در ارائه خدمات دیجیتالی داشتند، بسیاری دیگر اکنون برای ایجاد و    ،بلها از قکتابخانه

 COVID-19 and the Global Libraryاند ) ارائه خدمات دیجیتالی و از راه دور به کاربران خود روی آورده 

Field, 2020.)  ها نقش  این کتابخانهطور که  اند. همانهای دانشگاهی نیز از این امر مستثنی نبودهکتابخانه

علمی دارند تغییرات مهمی در ارائه خدمات مهمی در تأمین نیازهای دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت

اند. این پژوهش با هدف بررسی  ایجاد کرده  19-کوویدهای جدید  خود به کاربران در پاسخ به محدودیت

های سطح یک کشور ایجاد  مرکزی دانشگاه  های برای کتابخانه  19-کوویدگیر  ویروس همه  هایی کهچالش

پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی    .پردازدکرده است و همچنین تأثیر این بحران بر خدمات این مراکز می

 : رودزیر پیش می سؤاالتبه 

با چه موانعی در    19-کووید  گیریهای سطح یک کشور در دوران همههای مرکزی دانشگاهکتابخانه .1

 ؟نداهمواجه بودارائه خدمات 

های سطح یک کشور های مرکزی دانشگاهکتابخانهخدمات  بر ارائه 19-کووید گیریشیوع همه  تأثیر .2

 چیست؟ 

در کشورهای مختلف،    19-های دانشگاهی به کوویدهای متعددی در زمینه پاسخ کتابخانهپژوهش

هایی در داخل کشور قابل  هشهای عمومی نیز پژو. در سطح کتابخانههای اخیر منتشر شده استطی ماه

ها و اقدامات چالش  یی شناسا( طی پژوهشی به  1399زاده )ریزی و سعیدیردیابی است. طاهری، اشرفی

بازگشا  یعموم  یهاکتابخانه خصوص  تحل  یی در  با  خدمات  ارائه  ب  یلو  اقدامات  و    یالمللینراهنماها 

ا از جستجو  ینپرداختند. در  انتخاب   گوگل  یمطالعه، پس  از م  39و  ، مسائل هاآن   یانصفحه مرتبط 

محتوای استقرایی مورد تحلیل   یلبه روش تحل  یعموم  یهابر خدمات کتابخانه  19  یدمربوط به تأثیر کوو

که شامل »اقدامات پیشگیرانه   یدگرد  یی شناسا  یو هفت طبقه فرع  یکد در سه طبقه اصل 340  .قرار گرفت

ها در ارائه ها و چالشیتدر زمان بحران و محدود ی رسانها، توسعه خدمات اطالعو بهداشتی در کتابخانه

بحران   یریتبرنامه مد  ینتواند در تدویدست آمده م به  یجنتا  د.بحران« بو  یندر زمان ا  یاخدمات کتابخانه

(  1400)  در همین راستا زنگنه  .یردکشور مورد استفاده قرار گ  یعموم  یهادر نهاد کتابخانه  19-یدکوو
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  پژوهش این. پرداخت یعموم یهادر کتابخانه 19-بحران کووید یریتمد برایبه ارائه الگو  یپژوهش یط

مرتبط در حوزه   یهاو مرور پژوهش  یامختلف دن  یهاکتابخانه  هاییتو با رصد فعال  ی به روش اکتشاف 

  یطراح  یعموم  یهاکتابخانه  یو جامع برا  یمناسب، مفهوم  ییکه الگو  داشتبر آن    یسع  ،بحران  یریتمد

بحران و پس از بحران   یناز بحران، ح  یشبحران در سه فاز پ   یریتمد  ی برا  یشنهادیپ   یالگو  .کندو ارائه  

 ارائه  آمادگی  و  پیشگیری  بینی،پیش  عناوین  با  عمده   هایفعالیت  بحران  از  پیش  فاز  در.  یدگرد  یطراح

به   یعسر  یی مداوم و پاسخگو  یابیو ارز  یاتی اقدامات عمل  ی، رسانهشدار و اطالع  بحران،  شروع  فاز   در.  شد

ها مورد توجه قرار و آموخته   یبازساز  یابی،مراجعان مطرح شد و در فاز پس از بحران باز  یاطالعات  یازن

  ی مهم   یارو بس  یهعنصر اطالعات نقش اول  ،پژوهش   ینارائه شده در ا  یدر هر سه مرحله از الگو.  گرفت

 توسط   عملیاتی  هایبرنامه  نقص  بدون  اجرای  و  آن  درست  مدیریت  و  کافی  اطالعات  داشتن  با  .کند یم  یفاا

 .کرد کنترل را بحرانی وضعیت زیادی  حدود تا توانمی کتابداران  و اطالعات علم متخصصان

های دانشگاهی در مواجهه با  مل کتابخانهالعهایی در مورد عکسدر کشورهای متعددی، پژوهش

های دانشگاه  پژوهشی در مورد واکنش کتابخانه(  2020)  1قابل ردیابی است. تمیز و ساللکار  19-کووید

- کوویدبه    هاآن  های دانشگاهی و پاسخخدمات دیجیتالی کتابخانه  هاآن  . انجام دادند  19-کووید سوئد به  

-کوویدگیری ویروس  ها، گسترش و همه دانشگاه سوئد را مورد بررسی قرار دادند. طبق یافته  39  در  19

  ها و تعطیلی برای عموم مردم را موجب شد. همچنین محققان، ساعات کاری کتابخانه محدود شدن ،19

گیزه و  پذیری اطالعات، افزایش استفاده از خدمات موجود، انهای دانشگاهی را از نظر دسترس کتابخانه

 سمت به های مورد مطالعه پیشنهادات خود را  همه دانشگاه.  گذاری اجتماعی ارزیابی کردندحمایت از فاصله 

داده سوق  آنالین  ابزارهای  از  آن  یافته.  انداستفاده  از  حاکی  کهها  میکتابخانه  بود  از ها  فراتر  توانند 

های بهداشتی و  پروتکلرا به رعایت    های خود حرکت کرده و از لحاظ روحی و روانی جامعهمسئولیت 

ی آموزشی آنالین،  هاو کارگاهها، جلسات آنالین اجتماعی  یلمفحفظ فاصله اجتماعی با ابزارهایی از جمله  

های های حاصل از این پژوهش نشان داد ارائه خدمات دیجیتالی کتابخانهیافته. تشویق و پشتیبانی کنند

مطالعه مورد  رانا نیازمند    ،دانشگاهی  و  والش  است.  بازنگری  و  خدمات (  2020)  2بررسی  تداوم  نیز 

را در دوره شیوع همهکتابخانه تورنتو  دانشگاه  پژوهش.  ارزیابی کردند   19-گیری کوویدهای  این    ،طی 

های این پژوهش شیوه.  ها در دانشگاه تورنتو بررسی شدها و مجموعهتداوم دسترسی خدمات کتابخانه

های دانشگاه تورنتو جهت ادامه ارائه خدمات اصلی برای آموزش و پژوهش  وسط کتابخانهکارگرفته شده تبه

از طریق کتابداران با آموزش مهارت.  را مورد بررسی قرار داد های سواد اطالعاتی موردنیاز دانشجویان 

کالس  کتابخانهبرگزاری  طراحی  دور،  راه  از  پژوهش  راهنماهای  آموزشی،  انج های  و  آنالین  ام  های 
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رسانی از راه دور از جمله ارائه خدمات مرجع و اطالع.  ، از آموزش پشتیبانی کردندفردفردبههای  مشاوره

محققان   .با کتابداران، دسترسی آزاد به تحقیقات پزشکی را در این دوره تسهیل نمود  برخطگفتگوی  

سیاری از محققان برای باعث شد ب  19-کووید دریافتند که هرچند این نوع از خدمات جدید نیست اما  

( ارائه خدمات 2020)  1در همین راستا، گائو، یانگ، یانگ، لیو، بیلفیلد و تارپ   .اولین بار آن را کشف کنند

دریافتند   هاآن  . را بررسی کردند  19- گیری ویروس کوویدکتابخانه دانشگاهی چین در دوره همه  137  در

از بیش  کتابخانه  94  که  از  دانشگاهی  درصد  به  های  مربوط  اطالعات  طریق   19-کوویدچین  از  را 

آنالین و  ها تمرکز خدمات خود را به اکثریت کتابخانه.  کنندهای خود منتشر میسایتوب صورت کامالً 

اند، از جمله دسترسی از راه دور به منابع الکترونیکی  سمت و سوی خدمات آنالین تغییر دادهبرخی نیز به

روزه و خدمات پشتیبانی تحقیقاتی؛    7  ساعته  24  دیجیتال قابل دسترسیرایگان، ارائه خدمات مرجع  

منابع   ارسال  کتابهمچنین  شد.  ها و  چاپی  منابع  جایگزین  الکترونیکی  علقیرفی  بتول،  اوهلل  ی،    2و 

را مورد بررسی قرار دادند و    19-گیری کوویدنیز پاسخ هفت کتابخانه دانشگاهی در طی همه(  2021)

استراتژی شیوه  خدمات،  الگوهای  کار،  کتابخانههای  نقش  و  کاربردی  کردند های  بررسی  را  اکثر ها   .

دانشگاهی هاکتابخانه بودند  ،ی  ارتباط  در  کاربران  با  اما  نداشتند  مراجعین  به  حضوری  خدمات  .  ارائه 

ا در دسترس قرار داده  روزرسانی کرده، منابع رطور مرتب بازنگری و بهها صفحات وب خود را به کتابخانه

های اجتماعی در طول پورتال دانشگاه و سایر ابزارهای رسانه.  ریزی کردندو ارائه خدمات آنالین را برنامه

کارمندان کتابخانه دورکار بودند و  .  گیری، کمتر از سایر ابزارهای ارتباطی مورد استفاده قرار گرفت همه

گونه سیاست رسمی کاری برای روال کار جدید،  یچهدون  روز هفته، ب  7  ساعته طی   24  دلیل اتصالبه

های مورد مطالعه دریافتند که شکاف دیجیتال،  کتابداران دانشگاه.  ازحد قرار گرفتندیشبتحت فشارکاری  

در ارائه خدمات   هاآن  روینداشتن مهارت سواد دیجیتالی و سرعت پایین اینترنت مهمترین موانع پیش

 آنالین است.

پیشی زمان شیوع بحران کوویدها نشان مینه مرور  از  پژوهش  19-دهد  از کشور  های  در خارج 

 ;Temiz & Salelkar, 2020; Walsh & Rana, 2020ها انجام شده است )متعددی در سطح کتابخانه

Guo et al., 2020 ).  طور همانهایی آغاز شده است.  های عمومی در ایران نیز پژوهشدر سطح کتابخانه 

و الگوی های عمومی در خصوص بازگشایی و ارائه خدمات  ها و اقدامات کتابخانهچالشالً اشاره شد  که قب

کووید  بحران  تالش  19-مدیریت  جمله  اشرفیاز  )طاهری،  است  شده  انجام  که  است  و  هایی  ریزی 

زنگنه،    1399زاده،  سعیدی کتابخانه1400و  سطح  در  اگرچه  سطح (.  در  پژوهشی  دانشگاهی،  های 

اینکه واکنش کتابخانهابخانهکت ایران یافت نشد. با توجه به  های دانشگاهی در اکثر کشورها مورد های 

رسانی  ها در خدماتتوجه قرار گرفته است و این قضیه از نظر مطالعه واکنش و تأثیرات و موانع بحران 

 
1. Guo, Yang, Yang, Liu, Bielefield, & Tharp 

2. Rafiq, Batool, Ali, & Ullah 
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بحراکتابخانه تأثیرات  و  موانع  دارند  قصد  پژوهشگران  است،  مهم  دانشگاهی  کوویدهای  در را    19-ن 

های سطح های مرکزی دانشگاهکتابخانهی  عبارتبه  . ی دانشگاهی سطح یک کشور مطالعه کنندهاکتابخانه

با چه موانعی    های دانشگاهیتر نسبت به سایر کتابخانهیک کشور با وجود برخورداری از امکانات مناسب

 یری از این موقعیت پذیرفتند. تأثدر ارائه خدمات به کاربران مواجه بودند و چه 

 

 پژوهش   روش

  13های دولتی ایران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  بندی دانشگاهطبق ابالغ نتایج سطح

ک کشور ایران محسوب های سطح یالمللی، جزو دانشگاهدانشگاه جامع و تخصصی با تراز عملکرد بین

 ین معاون  یا و    یرانپژوهش با مد  ینا  یهاداده  یگردآور  یبرا  روش پژوهش حاضر کیفی است و   .1شوند می

)   13  ینا  یمرکز  یهاکتابخانه مصاحبه  یکدانشگاه  شد.  انجام  مصاحبه  دانشگاه(  هر  از  نیمه ها  نفر 

محوره در  شده  تعیین  پیش  از  سؤاالت  مبنای  بر  و  شد.  ساختاریافته  انجام  پژوهش  این  مشخص  ای 

نرممصاحبه  با  به  ضبط گردید  2ایکس کال  افزارها  در سازی شد. مصاحبهیادهپ صورت متنی  و سپس  ها 

مصاحبه  1399  ماهبهمن زمان  متوسط  و  شد  مشارکتانجام  هر  با  بود.    45کننده  ها  محتوای دقیقه 

نرممصاحبه  از  استفاده  با  کیودا ها  مکس  داده  20نسخه    3افزار  تحلیل  شد.  کدگذاری  و  های تحلیل 

اولیه شد. بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی  120ها منجر به استخراج  مصاحبه    کد 

درون  چندین  مرحله،  زیردرون چندین  و  گردید. مایه  حاصل  داده   مایه  صحت  و  استحکام  از جهت  ها 

و   5پذیریپذیری، اطمیناناستفاده شد. این معیارها عبارتند از: اعتبار، انتقال  4ن لمعیارهای گوبا و لینک

به اعتبار، از درگیری   ابیدستی  برای  (.1392چهر،  )طباطبایی، حسنی، مرتضوی و طباطبایی  6تأییدپذیری

دادهطوالنی با  برایمدت  شد.  استفاده  همکار  توسط  بازبینی  و  مصاحبه  دو    پذیری،اطمینان  های  هر 

 از   تأییدپذیری نیز.  نمودند   تأیید  و  بازنگری  را  کنندگانهای مشارکتقولکدگذاری و نقل  مراحل  نویسنده

اسایی  شن  های مایهها و زیردرونمایهها، درونمصاحبهو ردوبدل کردن متن    بارهچندین  هایبازبینی  طریق

 یید شود. تأها گیرید تا توافق بر روی تصمیمشده توسط نویسندگان حاصل ش

 

 

های های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد( و دانشگاههای جامع )دانشگاه. دانشگاه1

امیرکبیر، صنعتی خواجه اصفهان، صنعتی  و نصیرالدین طوسی، صنعتی شتخصصی )صنعتی  علم  و  طباطبایی  عالمه  ریف، 

 صنعت ایران( 
2. CallX 

3. MaxQda 
4. Guba, Lincoln 

5. dependability 

6. confirmability 
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 هایافته

خدمات حضوری   19-های مورد مطالعه با شیوع بیماری کوویدهای مرکزی دانشگاههمه کتابخانه

های استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شبکه  و بر خدمات الکترونیکی تمرکز نمودند.   ه خود را محدود کرد

ها برای ارتباط با کاربر گزارش شد. دورکاری و  ای در همه کتابخانهاجتماعی و نیز آموزش سواد کتابخانه

ها  ور در اکثر کتابخانهریزی ستاد ملی کرونای کشها نیز مطابق با برنامهخدمات از راه دور کارکنان کتابخانه

 شود: دوم اجرا شد. در ادامه، به سؤاالت اساسی پژوهش پاسخ داده میسوم و یکبا ظرفیت یک

با چه موانعی    19-کووید  گیریهای سطح یک کشور در دوران همههای مرکزی دانشگاه کتابخانه   :سؤال اول

 ؟نداه در ارائه خدمات مواجه بود 

تعطیلی   بهدانشگاهبا  و  کتابخانهها  تعطیلی  آن  حضوری، تبع  خدمات  کاهش  و  مرکزی  های 

 با موانع و مشکالتی روبرو بودند که مهمترین ،  در ارائه خدمات غیرحضوری  ها های مرکزی دانشگاهکتابخانه

 در شکل زیر قابل مشاهده است: ها آن 

 کشور   کی  سطح  یهادانشگاه   یمرکز  یهاکتابخانه   یرحضور یغ  خدمات  ارائه  یاصل  موانع.  1  نمودار

 
های مورد  ها در دانشگاهدر ادامه تشریح هر یک از موانع اصلی ارائه خدمات غیرحضوری کتابخانه

 ( آورده شده است: 13تا  1کنندگان )شماره هایی از مشارکتقولمطالعه با ذکر نقل
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 مشکل اینترنت ( الف

  با کنندگان،  مشارکت  توسطمشکالت گزارش شده    یناز مهمتر  یکی  :اینترنت  باند  پهنای  و  سرعت

 یان ب  7شماره    کننده مشارکت.  گرددبرمیباند    یو سرعت و پهنا  ینترنت(، به مشکل ا18بسامد )  یشترینب

را نیز   هاریزیصورت آنالین انجام گیرد و کلیه برنامهها بهما در نظر داشتیم که آموزش پایگاه»داشت  

شد و مجبور به ضبط کالس قطع می  ،کننده علت حجم باالی استفادهها بهنجام دادیم ولی با شروع کالسا

قطعی مکرر   ،در برخی جلسات یا وبینارها نیز اذعان داشت: »  10کننده شماره  مشارکت  ،«آفالین شدیم

سرعت کم اینترنت و  کنندگان دیگر نیز از این مانع بسیار شاکی بودند: »مشارکت  ،«صدا یا تصویر داریم

؛  (2کننده شماره  « )مشارکتهای آنالین کتابخانه بودهای هر روزه کالسقطعی مداوم اینترنت از چالش

های هشود و درخواست مقاله از پایگا ایمیل می  ،درخواست   70روزانه  تصریح کرد »  9کننده شماره  مشارکت

  ،کنندباید سرچ شود و ارسال شود ولی چون، همکاران دورکار از اینترنت خانگی استفاده می که مختلف

 .گیرد«و این وقت زیادی می آل را نداشته باشند همه ممکن است سرعت مناسب و ایده
 ب( حقوق معنوی آثار 

فارس  یمعنو  یتمالک منابع  و  خدم  ی: آثار  ارائه  در  مهم  موانع  دیگر  کتابخانهاز  غیرحضوری  های  ات 

کننده شماره (، خصوصاً منابع فارسی اشاره داشت. مشارکت12مرکزی به مالکیت معنوی آثار )با فراوانی  

داشت:    7 کتاب»بیان  از  دیجیتال  ،پرمراجعه  درسیهای  بعضی  بهامکان  مؤلف سازی  حق  قانون  دلیل 

سایت کتابخانه از نیازهای مطرح بود ولی  دادن در وب اسکن کردن کتب درسی پرمراجعه و قرار  ،  ندارند

عنوان یک حق مؤلف آثار فارسی بهنیز معتقد بود: »  13کننده شماره  مشارکت ،  «این امکان میسر نبود

محتوای آنالین بسیار نیز »  1کننده  از نظر مشارکت،  رد«گذامانع قانونی، کیفیت خدمات را تحت تأثیر می

نیاز   حقیقتاستمورد  به  اً،  کتاباینکه  بگیریم  سمت  اشتراک  بتوانیم  که  برویم  فارسی   چنانچه های 

های آنالین و مطالعه الکترونیکی یا  کارگزاری باشد که با رعایت حقوق معنوی، امکان دسترسی به کتاب

ین نیاز فارسی، پدیده جذابی خواهد بود. ا  های موردویژه کتابرا فراهم کند به  هاآن  امانت الکترونیکی

 .«نیاز کاربر است و الزم است روی این قسمت بیشتر کار شود
 : بودجه ج(

  ها کتابخانه  بودجه  بحث  ها،کتابخانه  توسط  مؤثر  یرحضوریغ   خدمات  ارائه  بر  تأثیرگذار  موانع  گرید  از

 :شودیم خالصه ریز هایهیماردرونیز در که بود

برا.  1 بودجه  الت  یسفارش  یدخر  یمشکالت  شماره  مشارکت   ین:منابع  داشت:  6کننده  کتاب   بیان  »خرید 

افزایش بودجه  »  نیز معتقد بود:  1کننده شماره  مشارکت   ،«ا ارز و به نرخ روز مسئله بودبغیرفارسی  

 . «برای خرید منابع الکترونیکی ضرورت داشت

»متأسفانه کمبود بودجه   :اذعان داشت  3کننده  مشارکت  :و منابع   یزاتتجه  یدخر  یمشکالت بودجه برا.  2

ابزار و زیرساخت  و  الکترونیکی  از مشکالت موجود  های جدید و قوانین کپیبرای خرید منابع  رایت 
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تر، برای ارائه خدمات غیرحضوری بیشتر و اصولینیز معتقد بود: »  10کننده شماره  مشارکت،  «هستند

 . «نیروی انسانی داریممانند اسکنر مخصوص و همچنین  ینیاز به امکانات و تجهیزات

ای باید  کتابخانهخدمات  »  2کننده شماره  به اعتقاد مشارکت  منابع:  یارسال پست   یمشکالت بودجه برا.  3

های مختلف مثل استفاده از پست و یا پیک برای ارسال منابع فیزیکی  باشد و از روش  یرحضور یغکامالً  

 . «داداین اجازه را نمی ،نیز استفاده کرد اما بودجه

 یزیکیمنابع ف یارسال پست( د

  در  هاکتابخانه یرحضوریموانع گزارش شده در ارائه خدمات غ  یناز مهمتر یکی :رویه ووتکل رنبود پ

 منابع  پستی  ارسال  برای  مشخص  پروتکل  نبود  ،19-کووید  بحران  دلیلبه  هاکتابخانه  تعطیلی  دوران

دلیل اینکه برگشت یا ارسال کتاب به پست به»داشت:    یانب  3شماره    کنندهمشارکت:  بود  کتابخانه  فیزیکی

رغم تمایل مسئوالن کتابخانه،  متأسفانه علی  شود.صورت روتین انجام نمیبه  استدرست تعریف نشده  

 .«طور گسترده انجام نشده استهای چاپی از طریق پست بهدلیل برخی مشکالت، امکان ارسال کتاببه
 فرهنگ ( ه

  خدمات   فرهنگ  با  بودن  ناآشنا  از  کنندگانمشارکت   از  برخی  :فرهنگ خدمات از راه دور  یافتادنجا ن

کار را پیش بردیم و بدون   ا آزمون و خطا »بمعتقد بود:    9کننده شماره  . مشارکتکردند   صحبت  دور  راه

بودیم و هنوز هم هستیم این شیوه موجب  .  تجربه  پرسنل هم کاربر گرددممکن است  ؛  نارضایتی هم 

جاانداختن فرهنگ دورکاری و رعایت و آموزش یک سری اصول حین دورکاری برای همکاران نیز کمی  

کننده  مشارکت  . «کاری تفاوتی قائل نبودندو کم  ، بیکاریبرخی همکاران دورکار بین دورکاری؛  بر بودزمان

مندی از خدمات از راه دور برای مسئوالن و برخی های بهره ها و رویهپروتکل»  هم تصریح کرد:  6شماره  

 «.کاربران جا نیافتاده است
 هامحدودیت( و

اعمال محدودیتمشارکت  ی:حضور   یرسانخدمات  هاییتاعمال محدود برای کنندگان،  اجباری  های 

کننده شماره ( در دوران بحران عنوان کردند: مشارکت10خدمات )با فراوانی    ارائهکاربران را از دیگر موانع  

خیلی از ؛  خیلی از کاربران به محدود شدن خدمات حضوری و فیزیکی معترض هستندبیان داشت: »  9

پذیر  ها هستند که در حال حاضر برای ما امکانپروتکلی مطالعه با رعایت  کاربران خواهان بازشدن فضا

دانشجو اجازه ورود به مخزن کتاب را ؛ از طرفی سایر خدمات حضوری نیز محدود شده است و  نیست

 .«مانند قبل ندارد
 

همه  :دوم  سؤال  شیوع  کتابخانه  19-کووید  گیری تأثیر  دانشگاه بر  مرکزی  یک  های  سطح  کشور  های 

 چیست؟ 

 گیریهای مرکزی خواسته شد تأثیر شیوع همه برای پاسخ به این سؤال از مدیران و معاونان کتابخانه

 استخراج شد: هاآن هایصحبت را در سطح کالن بیان کنند. تأثیرات زیر از  19-کووید
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 کشور  کی  سطح  یهادانشگاه   یمرکز   یهاکتابخانه   بر  19-دیکوو  کالن  ریتأث.  2  نمودار

 

های مورد مطالعه  های مرکزی دانشگاهبر کتابخانه  19-در ادامه تشریح هر یک از تأثیرات کالن کووید

 ( آورده شده است:13تا  1کنندگان )شماره از مشارکت هاییقولنقلبا ذکر 

تبدیل  تغییرات مؤثر و    19-گیری کوویدیکی از مهمترین تأثیرات همه  :19-دیکوو  شدن  فرصت  به  لیتبد .1

کننده  مشارکت  ها آن را تجربه کردند:ها و خود دانشگاه( بود که کتابخانه9به فرصت شدن )با فراوانی  

انجام می»بیان داشت:    4شماره   پیش  از دو سال  آنالین  با شیوع برخی خدمات  امر  این  پذیرفت، 

مرب اشکاالت  رفع  و  ارتقا  باعث  و  واقع شد  مفید  بسیار  ما  برای  کووید  گردیدبیماری  آن  به  ،  « وط 

شماره  مشارکت »  2کننده  داد:  اعضاخبر  و  اساتید  اتاق   یعلمئتیه  یتمامی  مجازی  دارای  های 

ببریم    ییجاتصمیم نداریم کتابخانه را به  وقتچیهنیز معتقد بود: »  1کننده شماره  مشارکت  ،«هستند

که فقط اگر فرد نیاز به امانت دارد به کتابخانه مراجعه کند هدف ما تبدیل کتابخانه به کانون علمی  

 .«و فرهنگی است

  خرید  تسهیل  کنندگانمشارکت  از  برخی  :کتابخانه  یضرور  ملزومات  یدهایخر  ی بوروکراس  ندیفرا  لیتسه .2

:  کرد  بیان  13  شماره   کنندهمشارکت.  عنوان کردند 19-پیامد کووید   را  مرکزی هایکتابخانه ملزومات

افزار کتابخانه مرکزی بگیریم و  ای برای تغییر نرمما از این فرصت استفاده کردیم و توانستیم بودجه »

 «.سازی خواهد شدافزار جدید پیادهتقریباً مصوب شده و انشااهلل تا پایان سال نرم

  هایکتابخانه  برای  19-کووید   گیریهمه  بحران  مهم   پیامدهای   از  تغییر  اجباری  پذیرش  ییر:تغ  رشیپذ .3

از دوره همه»:  کرد  بیان  2  شماره  کنندهمشارکت:  شد  عنوان  مرکزی   مسلماً  19-کووید  گیریپس 

نیز    12کننده شماره  مشارکت،  «تمرکز بر ارائه منابع و نیز خدمات دیجیتال و از راه دور خواهد بود

نظر دارم تعطیل نبودن کتابخانه و    رویایی که برای این مجموعه در  عقیده شخصی ومعتقد بود: »
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صورت شیفت از همکاران حضوری و بهکه  ساعته است. اگر این امکان را داشتیم    24ارائه خدمات  

رسانی بود که خیلی از کتابداران نیز به کردیم، انقالبی در ارائه خدمات اطالعاستفاده می  یرحضوریغ 

اشتیاق   امر  شماره  مشارکت  ، «دارنداین  داشت:   9کننده  ابراز  روش    قطعاً »  نیز  این  دادن  ادامه 

 .«رسانی به کاربران یک فرهنگ شدسازی آن و نحوه اطالعدهی و بهینهخدمات

  یرحضوریغ  خدمات  تثبیت  کنندگان،مشارکت  از  برخی  :انیدانشجو  در  دور  راه  از  خدمات  شدن  نهینهاد .4

را عامل نهادینه شدن خدمات از راه دور )با فراوانی    19کردند و کووید  بینی پیش  را  پساکرونا   دوران  در

بازخوردهای مثبتی از ارائه خدمات دیجیتال  »:  داشت  بیان   2  شماره  کنندهمشارکت:  ( عنوان کردند8

ز های ارتباطی اهای خود را از طریق راه ایم. بیشتر کاربران نیاز دارند که درخواست و راه دور گرفته

کننده شماره  مشارکت،  «راه دور ارسال کنند و منبع موردنیاز خود را نیز به همین روش دریافت کنند

باالتر از قبل رفته است و   رسانی طبیعتاًتوقع دانشجویان هم با این شیوه اطالع»:  تصریح کردنیز    9

این روند ادامه داشته باشد به اعتقاد مشارکت«احتماالً  های آینده  در سال»  نیز  10  شماره  کننده ، 

صورت سریع دریافت ممکن است خیلی از دانشجویان خواهان این روش باشند تا بتوانند اطالعات را به

 .«کنند

  پذیرش  از  هم   مرکزی  هایکتابخانه  معاونان  و   مدیران  برخی  ها:سازمان  برای  دورکاری  شدن  نهادینه .5

 تجربه   اصالً  این  از  »قبل:  داشت  بیان  2  شماره   کنندهمشارکت  دادند.  خبر  هاسازمان  برای  ی دورکار

  ومرور  به  و   شد  نوشته  کار  این  برای  اولیه  طرح  یک  ابتدا،   در.  نداشت  وجود  کتابخانه  در  دورکاری

 ارائه  به اقدام دانشگاه، اداری قسمت  ،1399 مردادماه در. شد ترکامل آمده دستبه  تجربیات براساس

  50  تعداد  مرکزی،  کتابخانه  در  شاغل  کتابدار  80  میان  ؛ ازح دورکاری برای کارمندان کردطر  رسمی

 خود  نیز معتقد بود: »برای  9کننده شماره  مشارکت  اند«،داده  انجام  دورکاری  مداوم  صورتبه  کتابدار

 .باشند«  داشته  بیشتری خاطر  آرامش  با   و   بهتر  پاسخگویی  دورکاری  با   که  است  ترراحت  هم   همکاران

 

 گیرینتیجه

های دانشگاهی نقش مهمی در تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان، اساتید و  کتابخانه

،  19-کوویدهای جدید  در پاسخ به محدودیت  19-گیری کووید علمی دارند. با شروع همهاعضای هیئت

تأثیرات و    اند. پژوهش حاضرها تغییرات مهمی در ارائه خدمات خود به کاربران ایجاد کردهاین کتابخانه

ارائه خدمات کتابخانه از دیدگاه  های مرکزی دانشگاهموانع  مدیر یا معاون   13های سطح یک کشور را 

)نمودار   است  داده  قرار  مطالعه  یافته2و    1مورد  داد  (.  نشان  پژوهش  کتابخانههای  مرکزی همه  های 

و بر خدمات  هرا محدود کردخدمات حضوری خود  19-های مورد مطالعه با شیوع بیماری کوویددانشگاه

نمودند.  تمرکز  شبکه  الکترونیکی  و  الکترونیکی  ابزارهای  از  سواد  استفاده  آموزش  نیز  و  اجتماعی  های 

ها برای ارتباط با کاربر گزارش شد. دورکاری و خدمات از راه دور کارکنان ای در همه کتابخانهکتابخانه
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با ظرف ها نیز در اکثر کتابخانه کتابخانه  کنندگان در پژوهش، دوم اجرا شد. مشارکت سوم و یک یت یک ها 

های  ( را مهمترین مانع بر سر برگزاری کارگاه 18مشکل اینترنت و سرعت و پهنای باند اینترنت )فراوانی  

عنوان چالش جدی نام بردند. این مشکل ضمن  ها عنوان کردند و از آن به آموزشی سواد اطالعاتی کتابخانه 

های دورکاری کارکنان  ، در فعالیت کرد کم می ها  از سوی کتابخانه انورهای جدی و آنالین را  امکان م  اینکه 

( نیز شکاف دیجیتال و سرعت 2021شد. رفیق، بتول و اوهلل ) کتابخانه نیز باعث اتالف وقت بسیاری می 

نوی آثار و منابع روی ارائه خدمات آنالین برشمردند. مالکیت مع پایین اینترنت را از مهمترین موانع پیش 

های درسی پرمراجعه، نمود ( از دیگر موانع گزارش شده بود. این قضیه در مورد کتاب 12فارسی )با فراوانی  

زمان حق  سازی این منابع و رفع نیازهای اطالعاتی دانشجویان و رعایت هم بیشتری داشت. اسکن و دیجیتال 

در داد.  یت ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار می شد و کیف مؤلف، چالش جدی برای کتابداران محسوب می 

یک چالش جدی  ها و حق مالکیت معنوی آثار  سازی کتاب دیجیتال بسیاری از کشورهای دنیا نیز موضوع  

های فراوانی برای افزایش دسترسی آزاد تالش   19- گیری بیماری کووید در دوره شیوع همه آید.  حساب می به 

 Walsh & Rana, 2020; Guo et)  دیگر دنیا هم انجام شده است  های ابخانه کتهای الکترونیکی در  به کتاب 

al., 2020  .)  نیازمند افزایش بودجه و رعایت حقوق مالکیت معنوی    ،محتوای اطالعات  دسترسی آزاد به ایجاد

ی مشکالت بودجه برای خرید منابع مورد تقاضای کاربران، تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات سفارش است.  

و حتی ارسال منابع فیزیکی برای کاربران از دیگر موانع گزارش شد. البته عالوه بر بودجه، نبود پروتکل 

ها ارسال منابع فیزیکی به کاربران از عوامل نارضایتی کاربران و عامل محدودیت ارائه خدمات توسط کتابخانه 

های زیادی  ، سال 1نشگاه میشیگان مرکزیها در خارج از کشور، از جمله دا عنوان شد. بسیاری از دانشگاه 

پروتکل  با  که  اعضای  است  دانشجویان،  کلیه  به  را  دور  راه  فراگیران  تقاضای  مورد  اسناد  مشخصی  های 

 (.Powers & James, 2019کنند )علمی و کارکنان از طریق پست ارسال می یئت ه 

غافلیافته راه دور،    19-گیری کوویدگیری همهها نشان داد  از  ارائه خدمات  و نداشتن تجربه در 

از عوامل این مانع، کمبود آموزش اصول کار دورکاری کتابخانه ها را با مشکل جدی مواجه کرد. یکی 

به  خدمات  ارائه  مهم  موانع  دیگر  از  بود.  کاربران  به  دور  راه  خدمات  ارائه  و  دانشجویان،   کارکنان 

( برای جلوگیری از شیوع بیماری بود.  10رسانی حضوری به دانشجویان )با فراوانی  های خدماتمحدودیت

ها از نظر ارائه خدمات و با توجه به نیمه تعطیل بودن کتابخانه  19-این امر در دوره شیوع ویروس کووید

ها،  رای کتابداران و کارکنان کتابخانهحضوری و نیز وجود خطرات ناشی از عدم رعایت فاصله اجتماعی ب 

ی بوده است که مدیران زیبرانگبحثهای مهم و  نارضایتی اعضا را در پی داشته است که از جمله چالش

 اند. ها با آن مواجه بودهکتابخانه

کتابخانه  کتابداران  بهاکثر  پژوهش  این  در  مطالعه  دانشگاهی مورد  ارائه های  به  صورت دورکاری 

 
1. Central Michigan University 
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صورت چرخشی دورکار بودند. مدیریت صورت دائم و برخی نیز بهپردازند. برخی از کتابداران به میخدمات  

های دانشگاهی آن را گزارش دادند.  هایی بود که مدیران کتابخانهدورکاری کتابداران نیز از جمله چالش

این امر ارائه خدمات بهینه  امکانات اولیه کار در منزل را نداشتند و  ،متأسفانه در مواردی حتی کتابداران

توان از دورکاری بهترین نتیجه را گرفت نمود. بدیهی است که زمانی میتر مواجه میرا با مشکل جدی

 همان های الزم برای کار مؤثر برخوردار هستند.  که اطمینان حاصل کرد همه کارکنان از ابزارها و آموزش

از کشورها  طور برخی  و سمین  ،که در  کتابخانه  ارهاییوبینارها  کتابداران  با هدف  برای  دانشگاهی  های 

 شود. چگونگی ارائه خدمات بهینه از راه دور به کاربران برگزار می

با سرعت زیادی کشورها را درنوردید و مجال پاسخ سریع را کم کرد اما برخی از    19-کووید  گرچه

یاد کردند و آن را عنوان فرصت  ن بحران، بهاز ای(  9)با فراوانی  های ایران  های مرکزی دانشگاهکتابخانه

های دانشگاهی  عامل ارتقاء و رفع اشکاالت خدمات آنالین برای کاربران برشمردند. تقریباً تمامی کتابخانه

های اجتماعی برای اشاعه بهینه اطالعات و رفع نیازهای اطالعاتی کاربران مطالعه شده به استفاده از شبکه 

 ;Temiz & Salelkar, 2020شود )های دیگر هم دیده میاین قضیه در اکثر پژوهشاند.  خود روی آورده

Walsh & Rana, 2020; Guo et al., 2020.)  توان به نهادینه ترتیب میبه  19-از دیگر تأثیرات مهم کووید

سی  (، تسهیل بوروکرا6(، پذیرش تغییر )8)  ها آن  شدن خدمات راه دور برای دانشجویان و افزایش توقع 

 ( نام برد. 3ها )( و نهادینه شدن دورکاری برای کتابخانه3خریدهای ملزومات کتابخانه )

رسانی به شکل و قالب خدمات،  ها و کتابخانهتوسط کاربران    پذیرش تغییربا    توان گفتبنابراین می

ریزی رنامهنیازمند ب  وتهدید بزرگی است    هم   فرصت و  ای پیدا کرده است که هم تغییرات عمدهکاربران،  

های پروتکلاست تا ضمن حفظ کیفیت خدمات،    و استفاده از تجربیات یکدیگر   های مرکزیدقیق کتابخانه

 .کنندمشخصی برای آن تعریف 

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می ، های حاصل از این پژوهشبا توجه به داده

منابع  .1 الکترونیکی  امانت  پژوهش    :سامانه  این  در  فارسی  آثار  معنوی  حقوق  رعایت  اینکه  به  توجه  با 

ارائه خدمات غیرحضوری مطرح شد،  به از مهمترین موانع در  الکترونیکی  سامانه امانت  عنوان یکی 

یکی از مهمترین پیشنهادها است. اگر بتوان در سطح کالن    هابا رعایت حقوق مالکیت کتابمنابع  

فکر ک این گزینه  به  برنامهکشوری  آن  روی  بر  و  ناشر،  رد  و  رعایت حقوق مؤلف  ریزی کرد، ضمن 

 شود. ها دچار تحول میرسانی غیرحضوری در کتابخانهخدمات

فیزیکی دانشگاه پروتکلتدوین   .2 منابع  ارسال پستی  برای  یافته  :ها در کشورهای یکدست  این  طبق  های 

ها به کاربران، الزم  منابع فیزیکی کتابخانههای مشخص برای ارسال  پژوهش و با توجه به نبود پروتکل

های مشخصی برای ارسال پستی منابع فیزیکی در هماهنگی کامل با اداره پست کشور است رویه 

 ها در ارسال منابع فیزیکی تردید نداشته باشند. ها با تبعیت از این رویهتدوین گردد تا کتابخانه

ای گزارش شده در پژوهش حاضر برای  با مشکالت بودجه   های فعال محتوای دیجیتال:ایجاد کنسرسیوم .3
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های فعال محتوای خرید منابع موردنیاز کاربران و یا ارسال پستی منابع به کاربران، ایجاد کنسرسیوم

تواند یکی از  های دانشگاهی کشور، میدیجیتال با هدف اشتراک منابع الکترونیکی در سطح کتابخانه

 کند. های مرکزی را جبران کمبود منابع کتابخانه  راهکارهای احتمالی باشد تا

جانیافتادن فرهنگ دورکاری و خدمات از راه دور    های ضمن خدمت و وبینارهای آموزشی:برگزاری دوره .4

عنوان یکی از موانع پژوهش حاضر، لزوم برگزاری وبینارهای آموزشی با هدف آشنایی کتابداران و  به

انجاکارکنان کتابخانه برای  مهارتها  فراگیری  و همچنین  راه دور  از  و  غیرحضوری  های  م خدمات 

چالش آن،  مختصات  و  دورکاری  تبیین  و  کتابخانهارتباطی  در  را  کارکنان  مورد های  مرکزی  های 

 کند. مطالعه، جبران می

خط .5 کتابخانهتدوین  کتابداران  دورکاری  کارکنان  مشی  دورکاری  موانع  حل  برای  دانشگاهی  های 

 ا از دیگر ملزومات مورد نیاز است.ه کتابخانه

های  آمدن بر موقعیت  فائقهای دانشگاهی برای  مشی مدیریت بحران در سطح کتابخانهتدوین خط .6

 بحرانی نیز الزم و ضروری است.
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