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Abstract 

Introduction: Deadly outbreak of Corona virus in the late 2019 is the main challenge for 

human society. The pandemic of dangerous and highly contagious virus in addition harmed 

businesses and jobs and also caused serious harms to the field of science. Libraries as cultural 

and social institutions which are responsible in providing information have special place in 

field of crisis management and because of the type of services of libraries that associated 

with in-person users, many libraries have closed at the same time during pandemic of this 

virus, but many university libraries reopened in short break again and started their activities. 

Of course, this reopening has doubled concern for managers, librarians and users about 

readiness of university libraries in facing and dealing with this virus. Due to type of libraries 

and characteristics of users’ community and different culture and necessary facilities, 

libraries are so various therefore the decisions and type of services are so different. So, this 

survey decided to investigate the readiness of university libraries in Isfahan during the 

epidemic of coronavirus and the effect on the current activities and measure and decision 

taken against this virus. 

Methodology: This research was done by survey method. The statistical population was staff 

in university libraries of Isfahan city including Isfahan University of Technology, Isfahan 

University, Isfahan University of Medical Science, Isfahan University of Art, Malek Ashtar 

University of Technology, Azad University branch of Khorasgan, and Payam Noor 

University. Also, tool for collecting data are self-administrated questionnaire conformed by 

experts and professors of library science and its reliability was calculated by Cronbach’s 

alpha as .77. It used SPSS software version 26 and for confirmatory factor analysis used 

Amos software version 24 and to analysis data from descriptive statistic and drawing graph 

used one sample t-test with the level of .5. 

Findings: According to the information obtained from findings of the current survey, it was 

determined that weighted average of the total score of the answers given to questions which 

is related to the level of readiness of university libraries in facing the crisis of the COVID-19 

disease amounted to 66.66%. It showed the readiness of libraries is good and above average. 

The highest score which indicates implementation of suggested solution in Isfahan libraries 
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belong to requirement of using mask for users after that implementation of shift work and 

remote work are in the second place and auto renewal of resource is in the third place of 

public implementation of these methods at the Isfahan university libraries. Reducing working 

hours and enabling search, renewing and reserving resources and paying fine for late delivery 

electronically by the library software is located in fourth place with a smooth difference. But 

in the mentioned libraries, no attention was paid to disinfection of return sources and taking 

fever at the time of entry. 

Conclusion: The state of readiness of investigated libraries is evaluated as optimal while 

pandemic of COVID-19 causes reduction in main activities of libraries. One of the main 

strength points of investigated libraries against this virus can be mentioned as the use of 

internet network infrastructure and use of web library software with proper ability which 

provides users with access to resource and document electronically without visiting in-

person. While until to archive the proper point, infrastructure development and increasing 

level of digital literacy, improving media literacy skills, developing user's access to 

information resource, controlling the digital content, using multimedia resources and 

reducing digital gap need more attention. If this condition continues, it is strongly probably 

that libraries will have many changes in providing services and it will more often virtual and 

electronic therefore suggested that library manager providing suitable chance to share their 

creativity and innovation get from different various special areas in fighting against COVID-

19 with other communities which are involved in this epidemic crisis. Also it is necessary to 

settlement infrastructure related to information and communication technology with the aim 

of transferring performance  services from tradition to online, choose mixed pattern, the need 

to allocated budget for libraries, obtain new skill by university librarian for supporting 

distance education and learning, correct information and reliability, holding  virtual reading 

meeting, increasing media literacy producing digital content and presenting services in 

virtual space platform, sharing information between users, preparing informative poster and 

etc. should be given more attention. 

Keywords: Pandemic, University libraries of Isfahan, Crisis, Library services, COVID-19  
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 چکیده
ها  است. کتابخانه  ی جامعه انسان   یچالش برا  ن یتر سابقهیم. ب   2019در اواخر سال    19-دی س کوورویمرگبار و   وعیش  :مقدمه

مانند سازین  و سازمان  ری ،  برا نهادها  تداب   یها،  آن  با  تداب .  انددهیشیاند  یریمواجهه  پژوهش حاضر،  م  ریدر  و    زانیاتخاذشده 

 . شودیم یبررس  19-د یکوو یماریشهر اصفهان در مواجهه با ب  یهای دانشگاهکتابخانه یآمادگ

به:  پژوهشروش   پ پژوهش حاضر  پژوهش  یشیمایروش  شهر    یدانشگاه  ی ها، کتابداران کتابخانهحاضر  انجام شد. جامعه 

متخصصان    توسط آن    ییروا   و است    فاء ی نامه خود انفر از کتابداران جامعه بود. ابزار پژوهش، پرسش  70  یاصفهان و نمونه آمار

 انجام شد. Amos-24و   SPSS-26ها با داده  لیمحاسبه شد. تحل 77/0 به مقدار کرونباخ  یآن با آلفا ییا یو پا  دیی تأ یکتابدار

درصد است که باالتر از حد    66/66، معادل  19-دی کوو  یماریموردپژوهش در مواجهه با ب   یهاکتابخانه  یآمادگ  زان ی: مهاافته ی

  تیاولو  یخودکار منابع دارا دیتمد  ،ی، دورکاریکارتف یالزام استفاده از ماسک، ش ،یمار یمقابله با ب  یشد. برا یاب یمتوسط ارز 

اختالف در    یبا کم  زین   رکردیجرائم د  یكیرزرو منابع و پرداخت الكترون  د،یامكان جستجو، تمد   ،یو کاهش ساعت ادار  شتریب 

 ن موردتوجه واقع نشده است.کاربرا  یسنجو تب یمنابع بازگشت یکه ضدعفون یرتبه بعد قرار گرفت. در حال

حالگیریجهینت در  همه  ی:  فعال  19-دی کوو  یماریب  یریگکه  کاهش  گرد کتابخانه  یاصل  یهاتیباعث  لزوم دیها  است.  ه 

غ  یسازتالیجید خدمات  ارائه  زیرحضوریمنابع،  توسعه  افزا  هارساختی ،  د  ش ی و  سواد  رسانه  یتالیجیسطح  توسعه  یاو   ،

 .رد یقرار گ شتریموردتوجه ب  یستیبا   یاو استفاده از منابع چندرسانه یتالیجی د یکنترل محتوا ،یبه منابع اطالعات یدسترس

 ی اکتابخانه یهاسیدانشگاهی اصفهان، بحران، سرو یهاکتابخانه ،یر یگهمه، 19 -: کوویدواژه های کلیدی

 

 

 

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir پژوهشیمقاله 
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 مقدمه 

  119-پیدا کرد که به ویروس کووید  وعیمرگبار شدر شهر ووهان چین ویروسی    2019در دسامبر  

شكل عارضه یا بیماری حاد  موسوم به کروناست که به  یهاروسیاز انواع و  یك ی  روسیموسوم گشت، این و

  ی تیو تبعات آن، منجر به وضع  روسیو   نیا  از  ق یشناخت دق  نداشتن.  شودیدر انسان ظاهر م  یتنفس

بود که در مدت    یتا حد  روسیو  نیا  یریگو غافل  یریگت همهدر مواجهه با آن شده است. سرع   دهیچیپ 

کشورهای جهان را درگیر نمود و مهار آن تا زمان کشف واکسن یا درمان قطعی به توصیه   شتریکوتاهی ب

ها، استفاده از ماسک و  بهداشتی )شستشوی مرتب دست  یهاسازمان بهداشت جهانی، با رعایت پروتكل

  (.IFLA, 2020)  شده است  لیاجتماعی( به دغدغه اصلی کشورهای درگیر با این بیماری تبد  یگذارفاصله

خود و    یبقا  یاست که در آن آدم  یجامعه انسان   یچالش برا  ترینسابقهیب  19-د یشاید بتوان گفت کوو

 ی و از مجرا  یمجاز  د یجد  ی بر فضا  هی و با تك  ی المللنیب  ی مشارکت علم  به کمکرا    ی اجتماع   یعملكردها

 (. 1399، یرزائی)م بخشدیاستمرار م یرحضوریمتقابل غ   یهاکنش

  زیرا ن  یجد  یهابیوکارها، آسبه کسب  بیعالوه بر آس  ریاخ  یها در ماه  19-دیکوو  روسیو  وعیش

ا به  نی به حوزه علم وارد کرده است؛  ا  ییخصوص در کشورهاموضوع   یها رساخت یز  آن  در  رانیمانند 

احساس  شتریوجود ندارد، ب  یادر سطح گسترده و حرفه   تالیجیصورت دها بهعرضه کتاب   یبرا  یمناسب

اختالل در   جادیو ا  رها یوممرگ  یدر جهان برخالف تمام  19-د یکوو  یریگهمه  گرید   یی. از سودشویم

بعض کسب توسعه  موجب  علم  یوکارها،  فعال  یاز خدمات  توسعه  است.  علم    یهاتیهم شده  با  مرتبط 

 ن ی ازجمله ا  یو مجاز  نیسمت ارتقاء خدمات آنالها بهو حرکت عملكرد کتابخانه  یشناساطالعات و دانش

 (. 1399عرب، موارد هستند )

بهکتابخانه عهدهها،  کـه  کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  نهادهای  تأمعنوان  محـوری  نقش   نیدار 

زم در  هسـتند،  جایگا   نهیاطالعـات  از  نیز  طبیعی  بالیای  با  مقابله  و  بحران  خاصی  مدیریت  ارزشی  ه 

پژوهشگران  رسانیاری(؛ و با ارائه منابع اطالعاتی، 1393 ،یاسكوئ یو ناصح لیبرخوردارند )محمداسماع 

با مراجعه حضوری کاربران   شترینوع خدمات که ب  لیدلهستند و به  ی انسان  جامعه  ی اصل  شگامانیو پ   ی علم

  ی رسان (؛ اما از آنجا که روند آموزش و اطالع1399)زنگنه،    اندشدهلیهمراه است در چند ماه اخیر تعط 

از وقفه  ی دانشگاه  یهاکتابخانه  شترینبوده، ب  بردارلیها تعطخصوص در سطح دانشگاهبه کوتاه    یاپس 

بازگشا فعال  ییدوباره  و  آغ   یهاتیشدند  را  اخود  البته  کردند.   ران،یمد  یهادغدغه  هاییبازگشا  نیاز 

را دوچندان   روسیو  نیمقابله با ا  یبرا  ی دانشگاه  یهاکتابخانه  یآمادگ   زان یکتابداران و کاربران در مورد م

 (. Ifla, 2020کرده است )

 ن ینمختلف و همچ  یهاکنندگان و فرهنگجامعه استفاده  یهایژگ یها و واز آنجا که نوع کتابخانه

 
1. COVID-19 
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شده  و نوع خدمات ارائه   ماتیمتفاوت و متنوع است، تصم  اریها بسامكانات الزم و در دسترس کتابخانه

  یآمادگ   تیپژوهش حاضر درصدد است وضع  نیمتفاوت است؛ بنابرا  ار یبس  زین  19-د یکوو  وعیپس از ش

آنها و    یجار  ی هاتیآن بر فعال  ریو تأث  یریگهمه  ن یشهر اصفهان در مقابله با ا  ی دانشگاه  یهاکتابخانه

ا  ماتیو تصم  ریتداب ابزار پرسشنامه مبتن  روسیو   نیاتخاذشده در برابر با  با  بر نظر کتابداران و با    یرا 

 . دهد ارائه یی راهكارها ط،یشرا نینموده و در صورت تداوم ا ی، بررسمراکز نیا رانیمد یهمكار

 

 پژوهش نهیشیپ

  یعلم  یهاگاهیآمده در مجالت و پا عملبه  یو با بررس  19-د یکوو  ی ریگهمهبا توجه به نوظهور بودن  

نشد؛ اما   افتیکه مطابق با موضوع و اهداف پژوهش حاضر باشد    ییهابر پژوهش یاطالعات مبتن ،یداخل

 .ها پرداخته خواهد شدچندین پژوهش در موضوعات مشابه یافت شد که به بررسی چند مورد از آن 

مرکزی    یها(، در پژوهشی با عنوان »بررسی میزان آمادگی کتابخانه1394مقدم )پورقلیغفاری و  

  ،سیل  غیرمترقبه  ادثحو  برابرها را در  کتابخانه  گی دما«، آرمترقبهینور قم در برابر حوادث غ دانشگاه پیام

نور مپیا  ه نشگادا  یرکزم  یهاکتابخانه  کهداد    ننشا  ها افتهی .  انددهیسنج  صاعقه و    نطوفا،  یسوز آتش  ،لزلهز

  ندارندرا    رمترقبهیغ   ادثحو  برابردر    زمال  گیدماو آ  هستند  ضعیف  رمترقبهیغ   ادثحو  برابردر    قماستان  

 .کنند حفظرا  نکنا رکاو  منابع منیتا توانندیو نم

غالم  یغفار  ،یانیزک پژوهش1397)  ی و  در  »  دیبررکا  ی(،  عنوان    گی دماآ  انمیز  سیربر با 

  گید ماآ  انمیز  سنجش  ره با«، درطبیعی  ی بالیا  با   جههامودر    ینوقز  پزشكی  م علو  ه نشگادا  یهاکتابخانه

.  پرداختند  نکنارکاو    مدیریت  ن،ساختما  ه؛ یدگاد  سهاز    ادثوـح  برابرجامعه پژوهش در    یهاکتابخانه

درصد(،    25)  سیل  برابردر    ینوقز  پزشكی  م علو  ه نشگادا  یهاکتابخانه  گی دماآ  انمیزنشان داد    ها افتهی

 ان میز  یطور کلدرصد( و به  5)  صاعقهدرصد( و    8)  نطوفادرصد(،    14)  یسوزدرصد(، آتش  20)  لزلهز

در  کتابخانه  گی دماآ که    4/14  ادثحو  یتمام  مقابل ها  است  بوده  آ  ننشادرصد   ن ی ا  ضعیف  گی دما از 

 است.  کتابخانه

)یخادم محمدی  و  پهلو  فرج  در  1399زاده،  آمادگی    یشهو پژ(،  میزان  »بررسی  عنوان  تحت 

ها  بحران   نماها در زکتابخانه  نقش  مطالعه«، به  زگردهایعمومی ایران در مواجهه با بحران ر  یهاکتابخانه

پرداختزگردیر  انبحر) و  ن نشاها  آن  پژوهش   نتایج .  ند(  ، هموردمطالع   یهاکتابخانه  گی دما آ  ضعیتداد 

  بعدو    حین  ،پیش   مرحله  سه  هردر   زگردها یر  ه پدید  با   جههامو( در  نستازخو  م، یالا  ه،کرمانشا  ن،ستادکر)

 .اردند ارقر مطلوبی سطحدر  انبحراز 

ها و اقدامات  با عنوان »چالش  ی ، در پژوهش(1399زاده )یدیو سع  یزیریاشرف  ،یطاهر  نیهمچن

  دندیرس  جهینت  ن ی«، به ا19  د یو ارائه خدمات در زمان بحران کوو  ییبازگشا  یبرا  یعموم  یهاکتابخانه

 ی ها فناورانه مانند استفاده از شبكه  ی هالیاز پتانس  یریگو بهره  یالزامات بهداشت  تیها با رعا کتابخانه
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خود را متناسب با    یرسانکرده و خدمات اطالع  ییاقدام به بازگشا  توانندیم  ی تالیجیو منابع د  یاجتماع 

  یهانهیشیوجو در منابع اطالعاتی خارجی چند مورد از پ جامعه گسترش دهند. همچنین با جست  طیشرا

 . دیگرد یاند بررسمنتشر شده  یتازگمرتبط که به

 19-دیکوو  وعیدر طول دوران ش  یه به ارائه خدمات کتابخانه دانشگا  ی(، در پژوهش2020)  1لئو 

 دمانیچ رییمانند ماسک زدن کاربران، تغ یکنگ پرداخته است که شامل اقداماتهنگچاک  در کتابخانه 

ا  ها یصندل اجتماع   جادیجهت  پ   یریجلوگ  ، یفاصله  پشت  کاربران  تجمع  تعط  شخوانیاز    یلیخدمت، 

  ،یبرگشت  یهاکتاب ی دست در مناطق مختلف کتابخانه، ضدعفون یمواد ضدعفون هیمطالعه، تعب یهااتاق 

 ی ها گاهیبه پا  ی، دسترسیریتأخ  مهیجر  دنیدوره امانت، بخش  شیافزا  ،یامانت   یهاخودکار کتاب  دیتمد

 دانشجو و ... بوده است.به بوک طرح امانت نوت ،یكیالكترون ی هاداده، کتاب

شناسا2020)  2انگ یو    ویگ به  خود  پژوهش  در  انجام  یی (،  باقدامات  در    کتابخانه  137  ن یشده 

  یده سیتمرکز سرو  نیشتریها بکتابخانه  نیاند. اپرداخته   19-دیکوو  یریگبا اشاره به همه  نیچ  ی دانشگاه

به منابع و    گانیرا  یدسترس لیاز قب  ییهاتیدور قرار داده و فعالاز راه  یو دسترس  نیصورت آنالخود را به

 اند. را فراهم نموده نیآنال یقاتیو خدمات تحق یكیالكترون یهاگاهیپا

پاکستان در برابر    یدانشگاه   ی هاواکنش کتابخانه  ی(، با هدف بررس2020)  3و اوال   ی، بتول، علقیرف

فقدان مهارت  ،ی تالیجینشان داد شكاف د  هاافتهی. ندشده پرداختاعمال یراهبردهابه مطالعه   19-دیکوو

  یك یزیاز حالت ف  ی رسانموانع انتقال ارائه خدمات اطالع  ن یترمهم  نترنتیا  یینپا سرعتو    تالیجیسواد د

  یدانشگاه   یهاخدمات کتابخانه  گری ها بوده است. از داستفاده کمتر از آن  جهیو در نت  نیبه حالت آنال 

آموزش   ن، یآنال  یمنابع و محتوا  عیو توز  هینظارت بر نحوه ته  نترنت،یاتصال به ا  یهابه ارائه بسته  توانیم

 اشاره کرد.  دی جد یهایفناور نهیدر زم  یعلمئتیه یاعضا

  یهاروش   یالگو   رییدر تغ  هیجرین  ی دانشگاه  یها(، نقش کتابخانه2020)  4وسف یو    جهی فیا  نیهمچن

فعال   یده و خدمت  یروزرسانو به  ایپو   ی. طراحندنمود  یرا بررس  19-د ی کوو  وعیارائه خدمات پس از ش

 ن ی عنوان بهتربه  یاجتماع   یهاو استفاده از شبكه   یبیترک  یامدل کتابخانه  رشیکتابخانه، پذ  تیساوب

 است. ده یگرد شنهادیپ  ریاخ یبحران طیها در مواجهه با شراکتابخانه یروش برا

طور خالصه، بسته  به  19-دیدانمارک و کوو  یبا عنوان کتابخانه سلطنت  یا(، در مقاله2020)  5الرسن 

بازگشا  و  سلطنت  ییشدن  م  یکتابخانه  شرح  را  اولودهدیدانمارک  بر  و  دوران   یسازتالیجید  تی؛  در 

 تال یجیو خدمات د  تالیجید  یهامجموعه  ردیگی م  جهینت  یوکرده است.    دیتأک  19-دیکوو  یریگهمه

 
1. Leo 

2. Guo & Yang 

3. Rafiq, Batool, Ali, & Ullah 

4. Ifijeh, & Yusuf 

5. Larsen 
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 هستند. تالیجیتحول د یبرا کتابخانه راهبرد یمهم و سنگ بنا یگرید از هر زمان شیب

اسكاتلند«،    ی تا شروع مجدد در کتابخانه مل  یلیبا عنوان »از تعط  یادر مقاله  زی(، ن2021)  1یاسكال

مقابله با بحران بهداشت   یاسكاتلند برا  ی موسسه کتابخانه مل  یهااستیشده، تجربه و ساقدامات انجام

چگونه کتابخانه با وجود بسته شدن، به ارائه خدمات در قالب   که  کندیم   انیب  و  کندیم  فیرا توص  یعموم

 . دهدیخود ادامه م تیبه فعال تال، یجیخدمات د

  ی ورهاکش  یدانشگاه   یهااز کتابخانه  یهرچند در برخ  دیمشخص گرد  هانه یشیبا مرور پ   یطورکلبه

تأثبه   یصورت موردبه  گرید ارائه  فعال  19-دی کوو  یماریب  ریدنبال  بوده  یهاتیبر  انجام خود  به  اما  اند؛ 

در ارائه راهكارها    رانیو استفاده از نظرات کارکنان و مد   عیاز چند کتابخانه در سطح وس  یشیمایپژوهش پ 

بر   یماری ب  نیا  ریدر مورد تأث  یانه یش یپ   نكهیاند؛ ضمن امند نپرداخته صورت نظام شده بهو اقدامات انجام

به  حوادث    نیوقوع چن  یبرا  یالزم است برنامه و راهبرد  نینشد؛ بنابرا  دایها در داخل کشور پ کتابخانه

اگردد  یطراح  رکنندهیغافلگ  نسبت ب  نی.  با  کتابخانه  طیشرا  یررسموضوع  ترسموجود  و   ط یشرا  میها 

خواهد    ر یپذامكان  رندگانیگمیمناسب از جانب تصم  ریاز بحران و اتخاذ تداب  یریرپذیتأث  زانیمطلوب، م

بد ا  نیشد.  کتابخانهمؤلفه   نیمنظور  در  دانشگاه  یهاها  واکاو  ی مرکز  مورد  اصفهان  بررس  یشهر    ی و 

 قرارگرفته است. 

 

 پژوهش یهاپرسش

 است؟  چگونه   19- د یکوو   ی مار ی اصفهان در مواجهه با بحران ب  یدانشگاه   یها کتابخانه   یآمادگ  ت ی وضع  (1

کتابخانه (2 کتابداران  نظر  تأثیموردبررس  ی دانشگاه  یهااز  رو19-د یکوو  روسیو  وعی ش  ری،    ی، 

 مختلف کتابخانه به چه میزان بوده است؟  یهابخش

  19-دی کوو  یماریمقابله با ب  یبرا   ی داتیو تمه  ماتیشهر اصفهان چه تصم  ی دانشگاه  یهاکتابخانه (3

 اند؟ اتخاذ کرده

 

 پژوهش  یشناسروش

  ی هاپژوهش را کتابداران کتابخانه  ن یا  یآمار  جامعهاست.    یشیمایصورت پ روش پژوهش حاضر به

اصفهان،  یاصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشك یدانشگاه صنعتاصفهان شامل:  شهر یدانشگاه

 اصفهان   نورامیاشتر، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان و دانشگاه پ مالک  یدانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعت

،  یمورگان و کرجس  حجم نمونه  نیینفر است. بر اساس جدول تع  100  جامعه  یاند. تعداد اعضاداده  لیتشك

انتخاب شدند. در   ینسبت  یاطبقه  یتصادف   یریگبا روش نمونه  یموردبررس  یهانفر کتابدار از دانشگاه  70

 
1. Scally 
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 .مختلف انتخاب شد  یهادانشگاه یهاروش، حجم نمونه بر اساس تعداد کتابداران کتابخانه نیا

اابزار   پرسشنامه خود  پ   فاءیپژوهش،  از مطالعه  مرتبط در مورد    هانهیشیاست که پس  و مطالب 

 یها و مؤسسات کتابدارانجمن   یالمللن یب  ونی فدراساز طرف    یبهداشت  یهاه یو توص  19-دیکوو  یماریب

(Ifla, 2020به ،)ت ی و رعا   ی اجتماع   طیفرم طراحی و با توجه به شرابا استفاده از گوگل  ی كیصورت الكترون 

 ن ی ا  رانیمد  یاجتماعی و با هماهنگ   یمجاز  ی هاو شبكه   الكترونیکپستاز طریق    ی بهداشت  ی هاپروتكل

زمانکتابخانه بازه  در  ب  1399مهرماه    یها  توز  نیدر  پژوهش  پ   عیجامعه  از  پس  فراوان   یهایریگیو 

انجام گرفت و    یریگز آغاز همهماه ا  6پژوهش تنها پس از گذشت    نیا.  دیگرد  یآورپژوهشگران، جمع

کار  یموردبررسجامعه   سابقه  با  کارکنان  تحص  یرا  مقاطع  و  تشك  یالتیمختلف    .دادند یم  لیمتفاوت 

 3به    تیموضوع، در نها   یاز پراکندگ  یریمقاالت مشابه و جلوگ  ریبا الگو گرفتن از سا،  ییپرسشنامه نها

 روس یو  یریگهمه ریگزاره، تأث  4شامل    19-د یمقابله با کوو  یها براکتابخانه یانسان  یروین یعامل: آمادگ

ها در کتابخانه  یگزاره و آمادگ  5شهر اصفهان شامل    ی دانشگاه  یهاکتابخانه  یهاتیبر فعال  19-دیکوو

 . شد  یبندمیگزاره تقس  3شامل  ازیموردن زاتیدارا بودن تجه یبر مبنا 19-دیبرابر کوو

برا  ی هاپرسش بررس  ی دانشگاه  یهاکتابخانه  ی آمادگ  زانیم  یبررس  یپرسشنامه    راتیتأث  ی و 

 كرت یل  یادرجه پنج  فیصورت طبه  یدانشگاه   یهاکتابخانه  یهاتیبر فعال  19-دیکوو  روسیو  یریگهمه

در انتها با  .  ردیگیتعلق م   1کم نمره  یلیخ  نهیو به گز  5نمره    اد یزیلیخ  نهیشده است؛ که به گز  میتنظ

 داتیو تمه  ماتیتصم  دیگرد یشده سع  میتنظ  ری بله و خ  یانهیصورت دوگزآنها به  که پاسخ  ییهاپرسش

 شود.  ییشناسا 19 دیکوو یریگاصفهان، جهت کنترل همه ی دانشگاه ی هاشده در کتابخانهدهیشیاند

اخته است، با توجه به پژوهشگرس  یاپژوهش پرسشنامه  نیاز آنجا که پرسشنامه مورداستفاده در ا

توسط پژوهشگر ارائه شد. سپس   یفرضشیپرسشنامه، در ابتدا طرح پ   یهاپژوهش و پرسش یهاپرسش

از   استفاده  تعر  زانیم  ید ییتأ   یعامل  لیتحلبا  قبل  از  مدل  مجموعهشدهفی توان  با  داده  یا،   ی ها از 

بررسمشاهده است. در ط  یشده   از   ف یضع  یهاهیو گو  شدهمحاسبه  ی عامل  ی بارها  یبررس  ن یا  یشده 

 . شدند حذف پرسشنامه
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 استانداردشده   بی. ضرا1نمودار  

 

-pپژوهش، مقدار  نیکرد. در ا یابیمناسب بودن مدل را ارز توانیم  یادیز یارهایبا استفاده از مع

valueیدو به درجه آزاد  ینسبت مجذور کا  اری، مع  (CMIN/DFمع ،)کییاطالع آکا  اری  (AICر ،)شه ی 

 ی خطا   انسی(، مجذور برآورد وارCFI)  یقیتطب  ی(، شاخص برازندگ RMR)   هاماندهیمجذورات باق  نیانگیم

 شده است.( گزارش RMSEA) بیتقر
 یدییتأ   یعامل  لیتحل  جی. نتا1جدول  

 
سطح  

 ی معنادار

آماره  

 آزمون 

درجه  

 یآزاد
CMIN/DF RMR RMSEA AIC 

 736/109 03/0 171/0 09/1 51 736/55 403/0 یعامل 3مدل 

 

باشد، مدل   تر ک ی نزد   ک ی به    ی دو به درجه آزاد  یهرچه نسبت مجذور کا   ی د ییتأ   ی عامل  ل ی در تحل 

ا   یی ها برازش مدل   ه ی دارد. پژوهشگران فرض   ی برازش بهتر  تر است را رد بزرگ   2نسبت از    ن ی که در آنها 

  رش ی باشد، نشانه پذ  0/ 05فرض  ش ی پ   ی که سطح آزمون باالتر از سطح معنادار   ی در صورت  ن ی . همچن کنند ی م 

باشد، مدل برازش    ترک ی مورد آزمون به صفر نزد   مدل  یبرا  RMRهر چه  شده است.    مدل برازش داده 

( 1)   شمارهطور که از جدول    آل است. همان ده ی ا   0/ 05کمتر از    ری مقاد   ز ی ن   RMSEAدارد. در مورد    ی بهتر 

مدل،   ی بررس   ی ها از راه   ی كی برازش، موردقبول هستند.    ییكو ی مربوط به ن   ی ارها یمع   ی مشخص است تمام 

  ی مشخص است، تمام بارها  ر ی گونه که از تصو   همان است.    ید ییتأ   یعامل   لی در تحل   ی عامل  یبارها   ی بررس 

آن   ی ها سازه و شاخص   ن ی ب   انس ی نكته است که وار  ن ی دهنده ا نشان دارند که   0/ 4تر از  بزرگ   ی مقدار   ی عامل
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 .قبول است قابل   یر ی گ در مورد آن مدل اندازه   ییای بوده و پا  شتر ی آن سازه ب   ی ر ی گ اندازه   یخطا   انسی از وار 

از متخصصان و اسات  8  اریپرسشنامه، در اخت  ن ی، اییروا  د ییتأ   یبرا حوزه علم اطالعات و    د ینفر 

 ان ینفر از دانشجو  2جنبه سالمت موضوع پژوهش، از نظرات    تیو با توجه به اهمقرار گرفت؛    یشناسدانش

پرسشنامه    میو نظرات آنان در تنظاستفاده شد    زین  یپزشك  یشناسعلم اطالعات و دانش  یمقطع دکتر

  کرونباخ،  یپرسش، با استفاده از آلفا انس یبعد از محاسبه وار زینپژوهش   پرسشنامه  ییای پا  .د یلحاظ گرد

برای پایا قلمداد کردن یک ابزار، حداقل  که  1ی بر اساس استدالل نونال  و است    77/0مقدار آلفا برابر با  که  

م  7/0مقدار   لذا  است،  آلفا الزم  اساس شیوه هماهنگی درونی  ابزار طرح  توانیبرای ضریب  بر  را  شده 

)هاهیگو قلمداد کرد  پایا   ،Nunnally, 1978.)  نعامل  ییایپا برا  یبررس  زیها  بر   19-دی کوو  ریتأث  یشد. 

ها مقدار آلفا  کتابخانه  زاتیتجه  ی آمادگ  ی، برا733/0کرونباخ برابر با    یامقدار آلف  ی دانشگاه  یهاکتابخانه

محاسبه شد.    717/0مقدار آلفا برابر با    یماریمقابله با ب  یبرا  یانسان  یروین  یآمادگ  ی، برا729/0برابر با  

 داشته است. یهمواره مقدار قابل قبول یی ای مقدار پا شودیطور که مشاهده م همان

نرم  ن یا  یهاداده  لیتحل  یبرا  از  برا  26نسخه    2اساسیپ افزار اس پرسشنامه    یعامل  لیتحل  یو 

ااز نرم  یدییتأ  از آمار توصداده  لیوتحله یتجز  یو برا  24نسخه    3موس یافزار  و رسم نمودارها و   یفیها 

 شده است.استفاده  05/0 یبا سطح معنادار رهیمتغ تک tآزمون 

 

 پژوهش   یهاافتهی

پژوهش در دانشگاه    نیا  یدرصد( از افراد حاضر در نمونه آمار  25/ 7نفر )  18  ،یآمار  لیبر اساس تحل

درصد( در دانشگاه    3/24نفر )  17،  اصفهانها در دانشگاه  درصد( از آن  9/22نفر )  16اصفهان،    یصنعت

نفر  7واحد خوراسگان و دانشگاه هنر اصفهان   یآزاد اسالم یهااصفهان، هرکدام از دانشگاه یعلوم پزشك

اصفهان   نورامی ( در دانشگاه پ 9/2نفر )  2اشتر و  مالک یدرصد( در دانشگاه صنعت  3/4نفر ) 3درصد(،    10)

 مشغول به کار هستند. 
 دهندگان پاسخ  یلیمقطع تحص  یتجمع  ی. فراوان2جدول  

 درصد  ی تجمع ی فراوان  درصد  ی فراوان  ی لیمقطع تحص

 9/2 2 9/2 2 پلمید

 3/4 3 4/1 1 پلم یدفوق

 7/35 25 4/31 22 ی کارشناس

 8/92 65 1/57 40 ارشد  یکارشناس

 100 70 1/7 5 یدکتر

 
1. Nunnally, C. 

2. spss 

3. amos 
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 2/ 9نفر )   2پژوهش، تنها    نی در ا   ی افراد موردبررس   نی ( مشخص است، در ب 2گونه که از جدول )   همان 

 یل ی مدارک تحص   ری سا   ن ی تعداد در ب   ن ی تعداد کمتر   ن ی هستند که ا  پلم ی د  یل ی مدرک تحص   ی درصد( دارا 

مدرک   ی ارشد هستند. تعداد افراد دارا   ی مدرک کارشناس  ی پژوهش دارا   ن ی افراد حاضر در ا   بیشتر است.  

 ی مدرک کارشناس  ی درصد( از افراد دارا   92/ 8نفر )   65درصد( است.    1/57نفر )   40ارشد برابر با    ی کارشناس

و   پلمی دفوق   ، یمدرک کارشناس   ی درصد( از افراد دارا   7/ 35نفر )   25که    ی هستند. در حال   تر ن یی ارشد و پا

 هستند.  1ی دکتر   یعن ی  ی ل ی مدرک تحص   نی باالتر  ی دارا   ز ی درصد( از افراد ن   7/ 1نفر )  5اند.  بوده   پلمی د 

- دیکوو  یماریاصفهان در مواجهه با بحران ب  یدانشگاه  یهاکتابخانه  یآمادگ  تیوضعپرسش اول:  

 است؟  چگونه 19

  ی مار یشهر اصفهان در مواجهه با بحران ب  یدانشگاه  یهاکتابخانه  یآمادگ  زانیمشخص شدن م  یبرا

پرسش  12،  19-دیکوو در  گردپرسش  طرح    هـای کتابخانه  ازهــاییامت  مجمــوع  ابتــدا   در.  د ینامه 

از آن   موردمطالعه   ح،یجواب صر  ک یگزارش    یگرفته شد. برا  یوزن  نیانگیها ممحاسـبه شد و سـپس 

تبددستبه  یوزن  نیانگیم درصد  به  )  لیآمده  جدول  طبق  و  وضع3شد    ی هاکتابخانه  یآمادگ  تی( 

  ییهاتک پرسششد. سپس تک  دهیسنج  19-دیکوو  یماریب  شهر اصفهان در مواجهه با بحران  ی دانشگاه

طور جداگانه در مواجهه با این بحران بودند به  یموردبررس  یهاکتابخانه  یآمادگ   زانیدهنده مکه نشان

 گرفته است.  قرار یموردبررس
 

 19-دیکوو  یمار یشهر اصفهان در مواجهه با ب  یدانشگاه  یهاکتابخانه   یآمادگ  یازبندی. روش امت3جدول  
 ف یضعار یبس ف یضع متوسط  خوب  ی عال )در پرسشنامه(  تیوضع

 0 -20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 کتابخانه )درصد(  ازیامت

 

  یآمادگ  زانیمرتبط با م  یهاشده به پرسشداده  یهاپاسخ  یازها یمجموع امت  ی وزنـ  ن یـانگیم

مقدار معادل   ن یاست که ا  8،  19-دی کوو  یماریشهر اصفهان در مواجهه با بحران ب  ی دانشگاه  یهاکتابخانه

- د یکوو  روسیدرصد در بحران و  66/66شهر اصفهان    ی دانشگاه  یهاکتابخانه  یعنیدرصد است؛    66/66با  

شد.    یابیهـا در حـد خوب ارز( وضعیت آمادگی کتابخانـه3؛ که با توجـه بـه جـدول )دارند  یآمادگ  19

.  می اکرده  یاب یارز  ارهایمع  نیها را بر اساس اکتابخانه  یکه آمادگ  میپردازیم   ییهانه یزم  یر ادامه به بررسد

 رهیمتغ  تک  tشهر اصفهان از آزمون    یدانشگاه  یهاکتابخانه  یآمادگ   زان یبه م  یقیدق  دیداشتن د  یبرا

 شده است. استفاده  05/0در سطح 

 

 

 باشند. علمی و دارای مدرک دکترا میکتابخانه بیشتر جزء اعضای هیئتروسای .  1
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 19-دیکوو روسی مقابله با و ی)کتابداران و کاربران( برا یانسان یروی ن ی( آمادگ1
 ی بهداشت یهاپروتکل تیو مشارکت کتابداران در لزوم رعا یهمکار زانیالف( م

توسط کتابداران،    یبهداشت  یهاپروتكل   تیلزوم رعا  زانی م  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا4جدول  

 3با سطح متوسط  

  یهاپروتكل تی لزوم رعا

 توسط کتابداران  یبهداشت

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

70 21/4 778/0 093/0 055/13 00/0 

 

( است و 3است که باالتر از سطح متوسط ) 21/4برابر  نیانگیهمان طور که مشخص است مقدار م

  یاقالم بهداشت ریاصفهان لزوم استفاده از ماسک و سا  یدانشگاه  یهاکه کتابداران کتابخانه  داردیم انیب

 . کنند یم  تیکتابخانه را رعا دیو مقررات جد هاتی محدود نیو همچن هیو اصول اول
 

 یبهداشت یهاپروتکل تیو مشارکت کاربران در لزوم رعا یهمکار زانیب( م

توسط کاربران، با سطح    یبهداشت  یهاپروتكل  تیرعا  زانی م  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا5جدول  

 3متوسط  
  یهاپروتكل تی لزوم رعا

 توسط کاربران  یبهداشت

 ی معنادارسطح  t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

70 91/3 756/0 090/0 112/10 00/0 
 

است که باالتر از سطح    91/3برابر    نیانگی؛ مقدار مشودی( مشاهده م5همان گونه که در جدول )

شهر اصفهان، استفاده از   ی دانشگاه یها کنندگان به کتابخانهمراجعه   دهدی( است که نشان م3متوسط )

 . کنندیم  تیکتابخانه را رعا  دیو مقررات جد هاتیمحدود نیو همچن یبهداشت هیماسک و اصول اول
 

 ع یموقع و سربه ریج( اتخاذ تداب

شده در  انجام   یبودن اقدامات کل  یمناسب و کاف   زانی م  نیانگیم  سهیه، مقاریتک متغ  tآزمون    جی. نتا6جدول  

 3با سطح متوسط    19-دیکنترل کوو  یکتابخانه برا 
بودن اقدامات   ی مناسب و کاف

شده در کتابخانه  انجام یکل

 19-دی کنترل کوو  یبرا

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

70 17/3 722/0 086/0 228/8 051/0 

 جه ی تر است. در نت بزرگ   0/ 05از    یسطح معنادار   زانی مشخص است م (  6همان طور که از جدول )

شده انجام   یبودن اقدامات کل   ی کاف  زان ی اصفهان، م   یدانشگاه  ی ها گفت از نظر کتابداران کتابخانه   توان ی م 

پژوهش پس از گذشت   ن ی در سطح متوسط است. از آنجا که ا   19- دی کوو   روس ی کنترل و  ی در کتابخانه برا 

مربوطه    ران ی که مسئوالن و مد   رود ی است، انتظار م  رفته ی در کشور انجام پذ  ی مار ی ب   ه ی اول   وع ی ماه از ش   7

 . ندی اتخاذ نما  نه ی زم   نی در ا   ی تر مناسب   مات ی نظران تصم با متخصصان و صاحب   ی و همفكر   ی بتوانند با همكار 
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 درست  یرساند( اطالع

  تیکتابخانه در مورد ماه  یرسانمناسب بودن نحوه اطالع  زانیم  سهیمقا  ره،یمتغتک    tآزمون    جی. نتا7جدول  

 3، با سطح متوسط  19-دیکوو
  ی رسان مناسب بودن نحوه اطالع

  تیکتابخانه در مورد ماه

 19-دی کوو ی ماریب 

 ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد
انحراف از  

 ن یانگیم
t 

سطح  

 ی معنادار

69 28/3 820/0 099/0 788/2 007/0 

 

تر است در کوچک   0/ 05آزمون از    ی ( مشخص است مقدار سطح معنادار 7همان طور که از جدول ) 

-د یکوو   ی مار ی ب   ت ی کتابخانه در مورد ماه  یرسان مناسب بودن نحوه اطالع  زان ی فرض متوسط بودن م  جه ی نت 

 دهدی ( است و نشان م 3است که باالتر از سطح متوسط )   3/ 28برابر    ن ی انگ یمقدار م   یود. از طرفش ی رد م  19

 مناسبی صورت گرفته است. ی رساناطالع   19- دی کوو  ی مار ی ب   تی در مورد ماه   یدانشگاه  ی ها در کتابخانه 

 19-دیکوو روسیو وعیمهار ش یو استفاده از آنها برا زات ی( مناسب بودن تجه2
 کنندهیمواد ضدعفون عیالف( نحوه توز

و اقالم    کنندهی مواد ضدعفون  عیمناسب بودن توز  زانی م  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا8جدول  

 3با سطح متوسط    ،یبهداشت
مواد   عیتوز

و   کنندهیضدعفون 

 یاقالم بهداشت

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

69 03/3 820/0 084/1 222/0 825/0 

 

 شتر یب 05/0که از  825/0 ی( مشخص است و با توجه به سطح معنادار8همان طور که از جدول )

توز  توانیاست، م نحوه  بودن  مناسب  بودن  متوسط  اقالم    ر یو سا  کنندهیمواد ضدعفون  عی گفت فرض 

 . شودیم  رفتهیاصفهان پذ یدانشگاه یهااز نظر کتابداران کتابخانه یبهداشت

 هیتهو یهاستمیس تیب( فعال

  یهادر کتابخانه   هیتهو  یهاستمیمناسب س  تیفعال  زانیم  نیانگیم  سهیمقا  ره، یتک متغ  tآزمون    جهی. نت9جدول  

 3با سطح متوسط    ،یدانشگاه
مناسب   ت یفعال

در   هی تهو یهاستمیس

 ی دانشگاه ی هاکتابخانه

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

70 80/2 085/1 130/0 543/1 - 12/0 

 

  یهاستمیس  تی( مشخص است فرض متوسط بودن مناسب بودن فعال9همان طور که از جدول )

 .شودیم رفتهی اصفهان پذ یدانشگاه   یهامحل کار از نظر کتابداران کتابخانه هیتهو
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 اشعه فرابنفش، ازن و ...(  ، یمنابع )حرارت کنندهیضدعفون زاتیج( استفاده از تجه

،  یمنابع )حرارت  کنندهی ضدعفون  زاتیاستفاده از تجه  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جهی. نت10جدول  

 3با سطح متوسط    یدانشگاه  یهافرابنفش، ازن و ...( در کتابخانه اشعه  
  زات یاستفاده از تجه

منابع   کنندهیضدعفون 

، اشعه  ی)حرارت

 فرابنفش، ازن و ...(

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

70 73/1 815/0 117/0 890/10 - 00/0 

کمتر است و با توجه    05/0از    ی( مشخص است مقدار سطح معنادار10)همان طور که از جدول  

  tتر بودن مقدار  ( است و با توجه به کوچک 3کمتر از سطح متوسط )  و  73/1برابر    که  نیانگیبه مقدار م

 ی برا  ، یدانشگاه   یهاگرفت که از نظر کتابداران کتابخانه  جهینت  توانیم   عیتوز  ن یجدول ا  یاز مقدار بحران

، اشعه فرابنفش، ازن و ...(  ی)حرارت منابع   کنندهیضدعفون  زاتیها از تجهکردن محل کار آن  یضدعفون

 نشده است. استفاده 

،  19-دیکوو روسیو وعیش ری، تأثیموردبررس یدانشگاه  یهااز نظر کتابداران کتابخانهپرسش دوم:  

 مختلف کتابخانه به چه میزان بوده است؟   یهابخش یرو
 هاکتابخانه یجار یهاتیبر تداوم فعال 19-د یکوو روسیو وعیش یرگذار یتأث زانیالف( م

  یهات یبر فعال  19-دیکوو  روسیو  وعیش ریتأث  زانی م  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا11جدول  

 3با سطح متوسط    یموردبررس  یدانشگاه  یهاکتابخانه   یجار 
  وع یش ی رگذاریتأث زانیم

بر    19-د یکوو  روسیو

 ی جار یهاتیتداوم فعال

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

68 81/3 888/0 107/0 534/7 00/0 

  یکمتر است. پس فرض برابر  0/ 05از    ی( مشخص است سطح معنادار11همان طور که از جدول )

. از شودیکتابخانه با سطح متوسط رد م   یجار  یهاتیبر فعال  19-دی کوو  روسیو  وعیش  ریتأث  نیانگیم

 روس یو  نیا  وعی، شدهد یکه نشان م( است 3باالتر از سطح متوسط )  و   81/3برابر    نیانگیمقدار م  یطرف

 داشته است.  یریگچشم ریتأث یموردبررس ی هاکتابخانه یجار یهاتیبر فعال
م  19-دیکوو  روسیو  وعیش  ریتأثب(   غ  زانیبر  از خدمات  کاربران  )تمد  ی رحضوریاستفاده  ،  یتلفن   دیکتابخانه 

 و ...(  یکیخدمات پست الکترون ای یمشاوره تلفن

استفاده از خدمات    زانیم  19-دیکوو  روس یو  وعی ش ریتأث  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا12جدول  

 3با سطح متوسط    یموردبررس  یدانشگاه  یهاکاربران در کتابخانه   یرحضور یغ
  روسیو وع یش  ریتأث زانیم

استفاده   زانیم 19- دیکوو

  ی رحضوریاز خدمات غ

  یهاکاربران در کتابخانه

 ی دانشگاه

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

68 97/3 828/0 100/0 66/9 00/0 
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کمتر است. از آنجا که   05/0از   ی( مشخص است مقدار سطح معنادار12همان طور که از جدول )

استفاده کاربران از خدمات   ش یافزا  انگر یب،  ( است3از سطح متوسط )  شتریب  و   97/3برابر    نیانگیمقدار م

 است.  19-دیکوو  روسیو وعیمورد پژوهش در هنگام ش  یهاکتابخانه یرحضوریغ 
 منابع کتابخانه یسازتالیجید روند بر 19-د یکوو روسیو وعیش ریتأث ج(

  یساز تال یجیبر روند د  19-دیکوو  روس یو  وعی ش ریتأث  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جی. نتا13جدول  

 3با سطح متوسط    یموردبررس  یدانشگاه  یهامنابع در کتابخانه 
  ی سازتالیجیروند د

  وع یمنابع در دوران ش

 19-د یکوو  روسیو

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

69 65/2 174/1 141/0 462/2 - 01/0 

 

  نیانگیاست و مقدار م  05/0کمتر از    ی( مشخص است سطح معنادار13همان طور که از جدول )

باعث   19-د یکوو  روسیو  وعی، شدهدی( است و نشان م3است که کمتر از سطح متوسط )  65/2برابر  

 مذکور شده است. یهامنابع در کتابخانه یسازتالیجیکاهش روند د
 

 های الکترونیکیبر میزان استفاده از پایگاه  19-دیکوو روسیو ریتأث د(

استفاده از    زانیم  19-دیکوو  روسیو  ی رگذار یتأث  زانیم  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جهینت.  14جدول  

 3با سطح متوسط    یموردبررس  یدانشگاه  یهادر کتابخانه   یكیالكترون  یهاگاه یپا

  19-دیکوو  روسیو  ریتأث

بر میزان استفاده از  

 های الكترونیكی پایگاه

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

61 62/3 916/0 117/0 312/5 00/0 

 

از سطح متوسط   شتریب  و  62/3  برابر  نیانگی( مشخص است مقدار م14همان طور که از جدول )

  یكیالكترون  ی هاگاهی استفاده از پا  زانیم  ی بر رو  19-دی کوو  روسیو  وعیاز آن است که ش   ی حاک  و ( است  3)

 بوده است.  رگذاریتأث

 
 یبازگشت و  یامانت یهابر تعداد کتاب 19-د یکوو روسیو یریگ همه ریتأثه( 

و    یامانت  یهابر تعداد کتاب  روسیو  ی رگذار یتأث  زانیم  نیانگیم  سهیمقا  ره،یتک متغ  tآزمون    جهی. نت15جدول  

 ی موردبررس  یدانشگاه  یهادر کتابخانه  یبازگشت
  روسیو یرگذاریتأث

تعداد  بر  19- دیکوو

و   یامانت  یهاکتاب

 یبازگشت

 ی سطح معنادار t ن یانگیانحراف از م ار یانحراف مع ن یانگیم تعداد

64 84/0 - 444/0 056/0 192/15 - 00/0 
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 ( از جدول  از  15همان طور که  آزمون  مقدار   یاز طرف  ؛کمتر است  0/ 05( مشخص است سطح 

  یاز مقدار بحران   tتر بودن مقدار  است که کمتر از صفر است و با توجه به کوچک   -192/15برابر    نیانگیم

- دیکوو  روسیو  وعیش  ،یدانشگاه   یهاگرفت که از نظر کارکنان کتابخانه  جهی نت  توانیم  عیتوز  نیجدول ا

 شده است.  یو بازگشت ی امانت یهاباعث کاهش تعداد کتاب 19

ب  یبرا  یداتیو تمه  ماتیاصفهان چه تصم  یدانشگاه  ی هاکتابخانهپرسش سوم:   با  اتخاذ    یماریمقابله 

 اند؟ کرده
اتخاذ    یماریمقابله با ب  یشهر اصفهان برا  یدانشگاه   یهاکه کتابخانه  یمیقسمت هفده تصم  نیدر ا

قرار  نموده اردیگیماند موردمطالعه  از پرسش  نی. در  اجرا  یهاقسمت  به  )بله(   یراهكارها  یبه جواب 

هر راهكار   یشده از اجراکسب  ازیگرفته است. سپس امتتعلق    0  ازیامت  ر یو به جواب خ  1  ازیامت  یشنهادیپ 

 شده است.  محاسبه
 19-دیکوو  یماریمقابله با ب  یشده برادر نظر گرفته  داتیو تمه  ماتیتصم  عی. توز16جدول  

 فیرد
  یشده برادر نظر گرفته دات یو تمه ماتیتصم

 ی ماریمقابله با ب 

 ( 0) ریخ ( 1)  یبل
 ازیامت

 درصد  ی فراوان  درصد  ی فراوان 

1 
محل گرفتن  نظر    ی ها کتاب  نهیقرنط  یبرا  یدر 

 یبازگشت
39 7/55 22 4/31 39 

 22 9/62 44 4/31 22 کتابخانه  یجعبه بازگشت کتاب در ورود هیتعب 2

 5 1/87 61 1/7 5 یمنابع بازگشت یضدعفون  3

 54 9/22 16 1/77 54 خودکار منابع  د یتمد 4

5 
تمد جستجو،  پرداخت  دی امكان  و  منابع  رزرو   ،

 افزار کتابخانه از طریق نرم  رکردی جرائم د  یكیالكترون 
53 7/75 15 4/21 53 

6 
برای    یالزام ماسک  از  استفاده  کردن 

 کنندگان مراجعه
66 3/94 4 7/5 66 

 9 1/87 61 9/12 9 سنجی در هنگام ورود به کتابخانه انجام تب 7

8 
و    تی محدود  یاجرا مطالعه  سالن  از  استفاده  در 

 کتابخانه   یتاالرها
31 3/44 35 0/50 31 

9 
  نه یموثق در زم  یرسان استفاده از بروشورهای اطالع

 19-د یویروس کوو 
22 4/31 45 3/64 22 

10 

نرم از  اجتماعی    ی هاشبكه  ی افزارهااستفاده 

جهت    نستاگرام، ی)ا در  و...(  تلگرام  واتساپ، 

ارائه    یهانامهوهیبه کاربران در مورد ش  یرسان اطالع

 خدمات 

31 3/44 31 3/44 31 

وب 11 اصلی  صفحه  از  برای    تیسا استفاده   47 4/21 15 1/67 47کتابخانه 
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 ارائه خدمات   نامهوهیش نهیدر زم یرسان اطالع

12 
 نییتب  یبرا  ی ریو تصو  ی صوت  ی هالیاستفاده از فا 

 ها نامهوهیو ش طی شرا
13 6/18 47 1/76 13 

 28 52 37 0/40 28 ن ی آنال یهادوره یبرگزار 13

 53 3/24 17 7/75 53 ی کاهش ساعت ادار 14

 57 6/18 13 4/81 57 ی و دورکار یکارفتیش  یاجرا 15

16 
نوع    یهاوجود سطل از  بهداشتی  و شیرآالت  زباله 

 پدالی یا چشم الكترونیكی
29 4/41 41 6/58 29 

17 
م روزه  و    ی زهایضدعفونی هر  کاربران  و  کتابداران 

 سطوح 
36 4/51 31 3/44 36 

 

راهكار   شتریب  یدهنده اجراکه نشان  ازیامت   نیشتری( مشخص است، ب16همان طور که از جدول )

 ی شهر اصفهان است مربوط به الزام استفاده از ماسک برا   ی دانشگاه  ی هادر سطح کتابخانه  یشنهادیپ 

خودکار منابع در رتبه سوم  دی در رتبه دوم و تمد یو دورکار یکارفتی ش یکاربران است. بعد از آن اجرا

دارند. کاهش ساعت   یدانشگاه  یهاتابخانهها در سطح کروش  نیا  ی همگان  یاجرا  قرار  اصفهان،  شهر 

افزار از طریق نرم   رکردیجرائم د  یكی رزرو منابع و پرداخت الكترون  د،یامكان جستجو، تمد  ایجادو    یادار

مذکور نسبت به   یهامتأسفانه در کتابخانه  یاختالف در رتبه چهارم قرار دارد. ول  یبا کم  زیکتابخانه ن

 شده است. یتوجهیدر هنگام ورود ب  یسنجو انجام تب یابع بازگشتمن  یضدعفون

 

 نتیجه

مجموع   یوزنـ  نیـانگیم شد مشخص  حاضر  پژوهش  یهاافتهیآمده از  دستبا توجه به اطالعات به 

شهر اصفهان   ی دانشگاه  ی هاکتابخانه  ی آمادگ  زانیمرتبط با م  ی هاشده به پرسشداده  یهاپاسخ  یازهایامت

( وضعیت 3درصد است؛ که با توجـه بـه جـدول )  66/66، معادل با  19-دیکوو  یماریدر مواجهه با بحران ب

شد. این میزان آمادگی در مقایسه با    یابیهـا در حـد خوب و باالتر از حد متوسط، ارزآمادگی کتابخانـه

غالم  یغفار  ، ی انیزک  پژوهش  کتابخانه1397)  ی و  آمادگی  میزان  بودن  ضعیف  بیانگر  که  برابر (  در  ها 

پهلو و محمدی زاده، فرجیبا پژوهش خادم   نیطبیعی مانند سیل و زلزله و ... بودند و همچن  یهابحران 

  یآمادگ  زانیبودن م  فینشان از ضع  یببه ترت( که  1394پور مقدم )( و پژوهش غفاری و قلی1399)

غ   زگردهایبرابر بحران رها در  کتابخانه اگرچه در   دهدیبود همسو نیست و نشان م  رمترقبهیو حوادث 

تعطیل شدند اما باگذشت   صورت کامل بهدانشگاهی نیز    یهاکتابخانه  یهاتیابتدای شیوع بیماری، فعال

هفت حدود  که  پژوهش  این  انجام  زمان  تا  و  ازمان  در  ابتال  اولین  گزارش  از   است   گذشته  رانیماه 

دستورالعمل   یهاتابخانهک رعایت  با  کوو  یهادانشگاهی  با  مبارزه  ملی  ستاد  طرف  از  و    19-دی ابالغی 
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اند  و تا حدی توانسته   انددهینسبی رس  یدستورالعمل مراقبتی و بهداشتی ایفال به خودآگاهی و خود مراقبت

 خود را در برابر این بحران مهیا کنند.

  نیانگی، مقدار میموردبررس  یها کتابخانه  یجار  یهاتیبر فعال  19-د یکوو  روسیو  ریدر مؤلفه تأث

کتابخانه    یروزمره و جار  ی هاتی، بر فعالروسیو  نیا  وعیش  دهدینشان م  واست    81/3برابر    ریتأث  نیا

 زان یبر م  19-دیکوو  روسیو  ریدر مؤلفه تأث  بیترتداشته است؛ که به  یریچشمگ  ریتأث  تشانیمحل فعال

نشان   واست    97/3برابر    نیانگیمقدار م  یموردبررس  یهاکتابخانه  یرحضوریز خدمات غ استفاده کاربران ا

شده و در مؤلفه   کتابخانه   یرحضوریاستفاده کاربران از خدمات غ   شیباعث افزا  روسیو  نیا  وعیش  دهدیم

آن است که در زمان   یایگو  واست    65/2برابر    نیانگیدوران، مقدار م  نیمنابع در ا  یسازتالیجیروند د

بر میزان استفاده از   روسیو  ریمنابع، کاهش داشته است. در مؤلفه تأث  یسازتالیجیبحران، روند د  نیا

مپایگاه الكترونیكی، مقدار  م   62/3برابر    نیانگیهای  بر   19-دی کوو  روسیو   وعیش  دهد یاست که نشان 

 روس یو  یریگهمه  ریمهم در مؤلفه تأث  نیبوده است. ا  رگذاریتأث  یكیالكترون  یهاگاهیاستفاده از پا  زانیم

 شتر یخود را نشان داده است، چراکه طبق نظر ب  زین  یو بازگشت  یامانت  یهابر تعداد کتاب  19-دیکوو

 19-دیکوو  روسیع وو یدر دوران ش  یو بازگشت  یامانت   یهاها تعداد کتابدهندگان در همه دانشگاهپاسخ

 است. افتهی  کاهش

نتا )  جیطبق  تصم16جدول  مجموع  از  براگرفته  یهام ی(،  ا  یشده  با  ضرورت   روس،یو  نیمقابله 

برا از ماسک  دارا  یاستفاده  اجرا  ازیامت  نیشتریب  یکاربران  اجراروش  نیا  یهمگان   ی است.  مانند   ی ها 

رزرو   د، یامكان جستجو، تمد  ایجاد و    یخودکار منابع، کاهش ساعت ادار  د ی، تمدیو دورکار  یکارفت یش

الكترون پرداخت  و  نرم  رکردیجرائم د   یكیمنابع  ناز طریق  ول   زیافزار کتابخانه  قرار دارد.  رتبه بعد    یدر 

بازگشت  یمتأسفانه نسبت به ضدعفون انجام تب  یمنابع  ب  یسنجو  شده است.    یتوجهیدر هنگام ورود 

گونه که در آن  ایدن  یهاکتابخانه  ریسا  یهاتیبا فعال  یموردبررس  یدانشگاه   یهاعملكرد کتابخانه  نیبنابرا

همان .  شودیکشورها مشاهده م  ریسا  یهابا کتابخانه  یخوان است و عملكرد مشابه شد هم  انیب  هانه یشیپ 

شده،  اشاره  ها نهیشیکه در پ   یالمللنی ب  ی هاپژوهش  ریسا  و  (1399و همكاران )  ی گونه که در پژوهش طاهر

 بحران مصون ماند.  نیا یاز اثرات منف یتا حد توانیم تالیجی شكل دبه ارائه خدمات به د یبا تأک

  ی هارساختیاز ز  یریگبه بهره  توانیم   روس، یو  نیدر برابر ا  یموردبررس  ی هااز نقاط قوت کتابخانه

ا نرم  نترنتیشبكه  از  استفاده  با   یاکتابخانه  یافزارهاو  وب  که   یهاتیقابل  تحت  کرد  اشاره  مناسب 

فراهم نمودند. در   یو بدون مراجعه حضور   یكیصورت الكترونکاربران، به منابع و مدارک را به  یدسترس

رس  یحال تا  مطلوب  دنیکه  نقطه  زبه  توسعه  د سطح  شی افزا  و   ها رساخت ی،  ارتقاء    یتالیجیسواد  و 

بهره    ،یتالیجید  یکنترل محتوا  ،یکاربران به منابع اطالعات   یدسترس، توسعه  یاسواد رسانه  یهامهارت

 است. ازین یشتریبه توجه ب ی تالیجیو کاهش شكاف د یابردن از منابع چندرسانه

به تدوالزم است کتابخانه  یکل  رطوبه با در نظر گرفتن    ت یریمد»سند    ن یها  بحران« که در آن 
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روش  یراهكارها  ،یریشگیپ   ی هاراه  ، یاحتمال  یهابحران  بازساز  یهامقابله،  و   ی ها خسارت  یبهبود 

اتخاذ تداباز یموردن  زاتیو کتابداران، امكانات و تجه  رانیآموزش مد  ،یاحتمال  یها مناسب در حوزه   ری، 

اشاره   ی صورت شفاف و کاربردبه  نهی زم  ن یو ... همت گمارند و به نقش کتابداران در ا  یادار  ، یبانیپشت

 (. 1399، زنایبه کار گرفته شود )ل  ین مقتضنموده تا در زما

خواهند   یفراوان  راتییها در ارائه خدمات خود تغکتابخانه  یقو احتمال به  ط،یدر صورت تداوم شرا

به اغلب  و  الكترون  یشكل مجازداشت  ها  کتابخانه  رانیمد   شودیم  شنهادیپ  نیبنابرا ؛بود  خواهد  یكیو 

مختلف در مبارزه با    یتخصص  یهارا که در حوزه  ییهایو نوآور  هافراهم نموده تا ابتكار  یفرصت مناسب

 نی ، به اشتراک گذاشته شود. همچنی ریگبحران همه   نیدر ا  ریجوامع درگ  ریآمده با سا دستبه  19-دیکوو

با هدف انتقال ارائه خدمات   1اطالعات و ارتباطات  یفناور مربوط به  یها رساخت یضرورت دارد استقرار ز

 ی ها ها، کسب مهارتکتابخانه  یبرا  ی لزوم اختصاص بودجه کاف  ،یبیترک  یانتخاب الگو  ن، یبه آنال  یسنت

درست و    ی رساناز راه دور، اطالع  یریادگی از آموزش و    تیحما  یبرا  ی توسط کتابداران دانشگاه   دیجد

برگزارنانیاطمقابل افزایخوانکتاب  یت مجازجلسا  ی،  رسانه  ش ی،  و    تالیجید  یمحتوا  دی، تولیاسواد 

فضا بستر  در  ب  یگذاراشتراک  ،یمجاز  یارائه  ته  نیاطالعات  ...    بخش یآگاه   ی پوسترها  هیکاربران،  و 

 . ردیقرار گ موردتوجه شیازپ شیب
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