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Abstract 

The purpose of this study was the  investigation of  academic libraries’ reaction 

during the Pandemic Covid-19 and determining work practices, service patterns, 

functional strategies and their played role. This study is a literary study that was 

performed by content analysis. 25 articles in the field of academic libraries during 

the Pandemia of Covid -19 were selected from among published articles in 

reputable scientific journals in different databases randomly and analyzed. 

Findings showed that most university libraries in different countries were 

physically closed for users during the prevalence of this pandemic, but they were 

served. In this period, most libraries renovated their web pages, re-assigned 

resources, and planned strong online designs. The university portal and other 

social media tools were underused communication tools during the pandemic.  

The Library staff worked remotely and felt too responsible by the boarding 

communication during the week without any formal work policies to address new 

work routines.  

Academic librarians felt that the digital gap, lack of digital literacy skills and low 

internet speed were the most important barriers to their transferring from physical 

to online mode, less use of library online resources and web portals. This study 

also provided recommendations to improve the role of libraries in such conditions. 

Keywords: covid -19, Emergency Library Services, Online Services, University 

Library 
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 چکیده 

و تعیین  19-دمی کویدهای دانشگاهی در طول پان هدف از این مطالعه بررسی واکنش کتابخانه

ها بود. این مطالعه یک  های کاربردی و نقش ایفا شده آن های کاری، الگوهای خدماتی، استراتژی شیوه

مقاله در حوزه  25بررسی متن پژوهانه است که به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفت. تعداد 

منتشر شده در مجالت معتبر  های از میان مقاله 19-های دانشگاهی در دوران پاندمی کوید کتابخانه

های اطالعاتی مختلف به روش تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرار  علمی بازیابی شده در پایگاه

صورت فیزیکی   های دانشگاهی در کشورهای مختلف به ها نشان داد که اکثر کتابخانه گرفت. یافته

در  .شد ند اما به آنها خدمت رسانی میبود گیر بسته شده برای کاربران در هنگام شیوع این بیماری همه

تخصیص دادند، و  ها صفحات وب خود را نوسازی کردند، منابع جدیدی را کتابخانهاین دوران اکثر

های اجتماعی در  پورتال دانشگاه و دیگر ابزارهای رسانه ریزی کردند. را برنامههای آنالین قوی  طرح

کردند  کارکنان کتابخانه دورکاری می .ی کم استفاده بودندگیر از ابزارهای ارتباط طول این بیماری همه

روزی در طول هفته و بدون هیچ سیاست کاری رسمی برای پرداختن به   و به دلیل ارتباط شبانه

کردند  کتابداران دانشگاهی احساس میهای کاری جدید، احساس مسئولیت بیش از حد داشتند. روال

اد دیجیتالی و سرعت پایین اینترنت مهمترین موانع انتقال آنها که شکاف دیجیتالی، نداشتن مهارت سو

این  های وب است.   از حالت فیزیکی به حالت آنالین استفاده کمتر از منابع آنالین کتابخانه و پورتال

 /ها در چنین شرایطی ارائه داد.  هایی را برای بهبود نقش کتابخانه  مطالعه همچنین توصیه

 ، خدمات کتابخانه اضطراری، خدمات برخط، کتابخانه دانشگاهی19-کویدکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

. (WHO, 2019)در چین گزارش شد  2019نخستین مورد ویروس کورونا در دسامبر  

در  .در سراسر جهان ظاهر شد و بسیاری را به کام مرگ کشید 19-یدوکو از آن، موارد

بسته شدند و به نوعی دانشجویان از ها  و کتابخانه آموزشی مؤسساتنتیجه، بسیاری از 

 The) روزی شدند های شبانه آموزشی منع و مجبور به ترک خوابگاه مؤسساتورود به 

Nation, 2020a) .های زندگی ساکنان جهان  تقریبا یک شبه تمام جنبه 19-کووید پاندمی

ند دا کس نمی در حال حاضر نوعی عدم قطعیت وجود دارد و هیچ .است را تغییر داده

آموزشی  مؤسساتبنابراین،  .چه مدت طول خواهد کشید 19 -کووید بحران

در ایران  .اند ها و تکالیف برای دانشجویان را آغاز کرده های آنالین مانند کالس مشارکت

آموزش عالی کشور  مؤسساتها و  نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کلیه دانشگاه

ین با دانشجویان را هر چه زودتر آغاز کنند تا به خواست تا طرح آموزش و تعامل آنال

نوعی از خطر از دست دادن یک سال تحصیلی جلوگیری شود. در بسیاری از موارد، 

های  های آنالین، بسته افزار برای کالس آوردن نرم ها در فراهم دولت حتی به دانشگاه

ارائه راهنمایی در  علمی، ایجاد یک مخزن داده، اتصال اینترنتی، آموزش اعضای هیات

 است های نظارت و ارزیابی کمک کرده اندازی و تطبیق سیستم مورد بهبود کیفیت، و راه

های آنالین، وزارت  از نظر برگزاری کالس (.1399)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

رهنمودهایی را برای آمادگی آنالین منتشر کرده و هشت عامل از جمله نظام علوم 

علمی، خدمات کتابخانه  ها، وظایف اعضای هیات شگاه، نحوه برگزاری دورهمدیریت دان

سازی دانشجویان، سیستم ارزیابی و  وری، آمادهنایا بانک منابع، ملزومات زیرساختی ف

است )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،   آزمایشگاهی را تبیین کرده -های عملی کالس

های زیر کامال  زم بانک دانش ملی با مسئولیتدر این میان ضرورت ایجاد مکانی .(1399

 قابل درک است:

 ها در دوره انتقال به آموزش آنالین پشتیبانی از کتابخانه 
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 های آنالین شناسایی و بررسی مطالب آنالین مناسب برای دوره 

 دهندگان محتوا برای ایجاد  مذاکره با مراکز آموزشی تولیدکننده محتوا و دیگر ارائه

 .  (Massan, Shaikh, Dahri, 2020, 251)لی بانک دانش م

از  19-کووید های دانشگاهی در پاسخ به بحران ای کتابخانه در این میان نقش حرفه

ریزی برای حمایت  ای برخوردار است. وظایف جدید آنها در برنامه اهمیت قابل مالحظه

است که پیش از علمی و دانشجویان اتفاقی  تئاز آموزش آنالین و ارتباط با اعضای هی

ها قرار داده است. این در  هایی را پیش روی این کتابخانه این سابقه نداشته و چالش

های عمومی در ایران فاقد منابع، امکانات و  خانهحالی است که بسیاری از کتاب

های اطالعات و ارتباطات هستند تا در وضعیت کنونی فعالیت کنند و کمک  وریناف

 .حال دانشجویان باشند

های دانشگاهی به  مروری در مورد واکنش کتابخانه پژوهش هدف از این مطالعه، انجام یک

ها و الگوی خدمات در طول پاندمی  این مطالعه به بررسی شیوه .باشد می 19-کووید پاندمی

های آنالین آغاز شده است،  های دانشگاه به حالت تعلیق درآمده و کالس زمانی که کالس

های دانشگاهی در این وضعیت  های کتابخانه ها و فرصت در معرفی چالشپردازد و سعی  می

زمینه  .چالش اصلی انتقال از تحویل فیزیکی به تحویل آنالین خدمات اطالعاتی است .دارد

های دانشگاهی به عنوان  کتابخانه .های دانشگاهی ایران منحصر به فرد است کتابخانه

های اجتماعی، مالی و فنی  در کشور، با چالش های یک دانشگاه ترین بخش یافته توسعه

های کاربردی تکنولوژیکی در مقیاس وسیع، دسترسی  کمبود برنامه .متعددی مواجه هستند

های دیجیتال در مقیاس بزرگ، مخازن  خارج از محوطه دانشگاه به منابع مشترک، طرح

العه در این پاندمی ها را به کانون توجه خاص برای مط های مشترک، آن سازمانی و پروژه

عالوه بر این، نفوذ نسبتاً پایین اینترنت و دسترسی به پهنای باند مناسب در  .است تبدیل کرده

ها و منابع  به کالس مؤثرشهرهای کوچک تا حد زیادی بر توانایی دانشجویان برای دسترسی 

توجهی برای  بلهای قا بنابراین، چالش(Nakhoda, 2020). گذارد می تأثیراطالعاتی آنالین 

پرواضح است  .ها وجود دارد های دانشگاهی در برآوردن نیازهای کاربران آن کتابخانه
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های آنالین  های دانشگاهی در تالش هستند تا به نوعی در برگزاری مناسب کالس کتابخانه

های کاری  مشارکت کنند، نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اساتید را برآورده سازند، شیوه

با این حال،  .های نوظهور فردی و جمعی را بشناسند و بپذیرند ین را اتخاذ کنند و نقشآنال

های  باعث ایجاد هرج و مرج، عدم قطعیت و تغییر بسیاری از شیوه 19-کووید پاندمی

های  پژوهش حاضر از طریق بررسی متون سعی در بررسی پاسخ .معمول شده است

 19-کوویدگیر  ها در مورد وضعیت متأثر بیماری همه انهها و مسؤولیت مدیران کتابخ کتابخانه

هایی را  عالوه بر این، این مطالعه نه تنها وضعیت فعلی امور، بلکه توصیه و آینده دارد.

 دهد. ها ارائه می براساس این یافته

 مرور ادبیات

ین ترتیب بررسی اولیه ادبیات موضوع، حاکی از منابع نسبتاً کمیابی در این راستا دارد و بد

های اطالعاتی  جوی فراوان در پایگاهو مطالعات تجربی در مورد این پدیده علیرغم جست

های وبالگ، با تمرکز بر  تعداد کمی از مقاالت و پست متعدد کمتر یافت شد.

های کار کتابخانه در زمان این بیماری همه گیر، در مورد موضوع پاندمی در  دستورالعمل

های کتابداری نیز، از طریق تحقیقات  د. با این حال، انجمنسراسر جهان منتشر شدن

المللی  بین ایفال )فدراسیوناند.  هایی را برای پاسخ مناسب در دوران پاندمی ارائه داده کمک

، اطالعات و منابع مربوط به 19-کوویداز زمان انتشار    1(کتابداری مؤسساتانجمن و 

همچنین   (2020 است. ایفال )  آوری کرده های سراسر جهان را جمع وضعیت کتابخانه

خدمات  مؤسسهکند.  رسانی میاطالعات موجود در وب سایت خود را به طور منظم به روز

را برای همه انواع  19-کوویدمنابع   (2020 ) 2متحده آمریکا در ایاالت موزه و کتابخانه

تحقیقاتی  و دانشگاهی های کتابخانه انجمن است. ها در صفحه وب خود فراهم کرده کتابخانه

 زمینه آموزش در پژوهشی و دانشگاهی های هایی را برای کتابخانه ( راهنمایی2020) آمریکا

 و 19 -کووید بحران طول در مجموعه تجارب، نگهداری ای، بهترین حرفه راه دور، توسعه از

                                                                 
1. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
2. Institute of Museum and Library Services (IMLS) 
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های  کتابخانه انجمن .است ، توسعه دادهها کتابخانه بازگشایی برای سازی کتابداران آماده

  و صفحات وب راهنما را توسعه داده 19-کوویدنیز صفحات خبری   (2020 تحقیقاتی )

گذاری  یک صفحه وب برای به اشتراک ( 2020 انجمن اطالعات و کتابخانه استرالیا ) است.

 است.  ایجاد کرده 19-کوویدای و اخبار مربوط به واکنش آنها نسبت به  خدمات کتابخانه

 19-کووید جغرافیایی منطقه مورد در ای ( بیانیه2020) کتابخانه کنسرسیوم المللی بین ائتالف

 در های شخصی کتابخانه دوم کنسرسیوم نیمه در کتابخانه منابع و خدمات بر آن تأثیر و

های  دارد که کتابخانه اظهار می ( 2020 ) 1مارتزوکودر همین راستا،  .کرد منتشر جهان سراسر

های دیجیتالی  های فیزیکی خود را بسته و به جای آن مخزن آمریکا ساختمان متحده ایاالت

های داده  دهد که استفاده از پایگاه ( گزارش می2020و همکاران ) 2ژیو اند. خود را باز کرده

عالوه بر این، حدود  یافته است. درصد افزایش 75ها تا  آنالین به دلیل بسته بودن کتابخانه

در یک روز قبل از  3بخانه عمومی شهرستان میدلتاون ایالت نیوجرسیکتاب از کتا 3000

یک راهنمای منابع برای کتابداران  ( 2020 انجمن کتابخانه پزشکی ) بسته شدن آن منتشر شد.

  است.  علوم بهداشتی و سایر کتابداران در وب سایت خود ایجاد کرده

ابدار علوم پزشکی را در طول پاندمی سه نقش کلیدی کت ( 2020 ) 4در همین حال، یو و مانی

شرح دادند: ترویج و انتشار اطالعات مربوط به اقدامات پیشگیرانه برای آگاهی از  19-کووید

سالمت عمومی؛ ارائه آخرین اطالعات در مورد بیماری جهت کمک به پژوهشگران و 

( 2020 ن )و همکارا 5فاسی برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی کاربران عادی کتابخانه

را  19-کوویدها در طول بحران  های خدمات جدید و پیامدهای فناورانه برای کتابخانه مدل 

های دانشگاهی به  با این حال، تاکنون هیچ مطالعه جامعی در مورد پاسخ کتابخانه ارائه کرد.

 منتشر نشده است.  19-کوویدگیری  ها در دوران همه بسته شدن فیزیکی کتابخانه

                                                                 
1. Martzoukou 
2 .Guo 

3 .Middletown, NJ 
4 .Yu & Mani 
5. Fasae 
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 سیشنا روش

پژوهانه انجام پذیرفته است زیرا هدف،  این مطالعه ماهیت مروری دارد که به روش متن

برای  .های مختلف آن از طریق بررسی متون بود کردن جنبه کاوش در پدیده و برجسته

ها به وضعیت اضطراری اخیر، نگارنده متون منتشر شده در  بررسی چگونگی واکنش کتابخانه

مقاله منتشر شده در مجالت علمی  25ارسی کرد متون مربوط در دقت و این حوزه را به

صورت  های اطالعاتی مختلف به های بازیابی شده از پایگاه خارجی معتبر بود که از میان مقاله

 اساسفهرستی از مسائل و راهکارهای صورت گرفته بر (.1)جدول تصادفی انتخاب شدند 

 ه شرح زیر ارائه گردیده است.و بتهیه در جهان  گذشته تجربیات و مقاالت

 . نمونه آماری پژوهش1جدول 

Row Title writer journal year 

1 How an academic library 

worked during the Covid-

19 pandemic 

Landøy, A., & 

Færevaag, T 

Romanian 

Journal of Library 

and Information 

Science 

2020 

2 Polish university libraries 

social networking services 

during the COVID-19 

pandemic… 

Gmiterek, G The Journal of 

Academic 

Librarianship 

2020 

3 The role of libraries in 

distance learning during 

COVID-19 

Zhou, J. Information 

Development 

2021 

4 Four health science 

librarians’ experiences: 

How they responded to the 

COVID-19  … 

Mi, M., Zhang, 

Y., Wu, L., & 

Wu, W. 

College & 

Research 

Libraries News 

2020 

5 Information dissemination 

in an era of a pandemic 

(COVID-19): librarians’ 

role.  

Okike, B. I. Library Hi Tech 

News 

2020 

6 Rethinking academic 

library space amidst the 

COVID-19 pandemic in 

South Africa 

Chisita, C. T., 

& Chizoma, U. 

S. 

Information 

Discovery and 

Delivery 

2021 

7 COVID-19 demonstrates 

the value of open access: 

Tavernier, W. College & 

Research 

2020 
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What happens next? Libraries News 

8 Covid-19 impact on the 

Caribbean academic 

library: Jamaica's 

preliminary response to…  

Harris, S. Y. Library 

Management 

2021 

9 Library support for student 

mental health and well-

being in the UK: Before 

and during… 

Cox, A., & 

Brewster, L. 

The Journal of 

Academic 

Librarianship 

2020 

10 COVID-19 pandemic and 

social media news in 

Nigeria: The role of 

libraries and …. 

Ladan, A., 

Haruna, B., & 

Madu, A. U. 

International 

Journal of 

Innovation and 

Research in 

Educational 

Sciences 

2020 

11 Academic Library Services 

in Post Covid-19 Era.  

Dhiman, A. K Pearl: A Journal 

of Library and 

Information 

Science  

2020 

12 Information literacy 

education during the 

pandemic: The cases of 

academic libraries... 

Guo, J., & 

Huang, J. 

The Journal of 

Academic 

Librarianship 

2021 

13 Examination of Academic 

Library Websites 

Regarding COVID-19 

Responsiveness.  

Condic, K. Journal of Web 

Librarianship 

2021 

14 A survey of response of 

access services in 

academic libraries to 

COVID-19 

Tolppanen, B. 

P. 

Journal of Access 

Services 

2021 

15 COVID-19 and digital 

library services–a case 

study of a university 

library 
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 آموزش و پاندمی

منفی  تأثیرها از جمله سیستم آموزشی  طور جهانی بر تمام بخش به 19-کوویدپاندمی 

ها را مجبور کرد تا برای حفظ ایمنی کاربران  دانشگاهی و کتابخانه مؤسساتگذاشت و تمام 

گیر  اند که اثرات این وضعیت همه وند. بسیاری از جوامع علمی اظهار داشتهخود بسته ش

با این حال، این وضعیت اضطراری . (Tammaro, 2020, 217)تر از قبل است  بسیار گسترده

در  .های بسیاری را برای تغییر به سمت محیط دیجیتال به ارمغان آورد ها و تماس فرصت

ه را مورد بررسی قرار داد در حالی که در مورد وضعیت این جنب پژوهشگرها،  طول بررسی

ها  ها و کتابخانه سازی دانشگاه آموزشی و آماده مؤسساتدر  19-کووید آموزش در پاندمی
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مد نظر قرار داشت. متون مختلف حاالت مختلفی را گزارش کرده بودند. برخی ن 

نالین در طول پاندمی های آ نویسندگان مقاالت، با شور و هیجان در مورد شروع کالس

های بخش  چند تن دیگر در مورد نقش مقامات عالی در تعیین سیاست .گزارش دادند

 .آموزش و پرورش در سراسر کشور بحث و تبادل نظر کردند

برخی نویسندگان اظهار داشته بودند که پیش از این عدم اطمینان وجود داشت اما 

با این  .اند های مناسبی را صادر کرده تورالعملدس مانند آنهاهای آموزش عالی و  وزارتخانه

حال، تغییرات سریع در تصمیمات دولت، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در 

گیری  موجب تاخیر در تصمیم 19-کووید های نخست بسیاری از کشورها، به ویژه در هفته

ها در  یان دانشگاهها شد با این حال، نوعی هرج و مرج و سردرگمی در م در مورد دانشگاه

ها اجازه داده شد  مراحل اولیه وجود داشت، در همین حال، در بسیاری از کشورها به دانشگاه

زمانی را به   های آنالین را با حفظ پارامترهای کیفی خاص آغاز کنند یا این که مدت تا کالس

ها  ز دانشگاه. برخی ا(Landoy, Færevaag, 2020, 7)وان تعطیالت تابستانی اعالم کنندعن

ها تعطیالت تابستانی را اعالم کردند و  برخی از دانشگاه .رویکردهای ترکیبی را اتخاذ کردند

  .های آنالین را آغاز کردند تعطیل شدند در حالی که برخی دیگر کالس

های درس  ، زیرساخت انتقال به کالسمؤسساتاست که بسیاری از  با این حال، مشاهده شده

این  .های الزم بودند تند، اما برخی دیگر در کش و قوس ایجاد زیرساختدیجیتال را داش

است و  گیر باعث تغییر ناگهانی در ارائه آموزش در بسیاری از کشورها شده  بیماری همه

) ,Martzoukouهای سریع سیاسی را نیز به دنبال داشته است  بعضاً اصالحات و دخالت

2020, 270 ) . 

 دسترسی به کتابخانه

های  گیر، نقش کتابخانه دلیل بسته شدن بخش آموزش در دوران این بیماری همه به

های سراسر جهان در ارائه خدمات یا  کتابخانه .دانشگاهی چالش برانگیزتر شده است

برخی  .های سختی مواجه هستند هایی برای تعطیلی کامل یا جزئی، با انتخاب محدودیت

های متعددی  ها، نمونه د بسته شدن فیزیکی کتابخانهنویسندگان مقاالت مورد بررسی در مور
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ها از نظر فیزیکی  بسیاری بیان داشته بودند که کتابخانه آن .از خدمات را به اشتراک گذاشتند

 ,Gemiterek)بود، با این حال پس از آن به ارائه محتوا و خدمات دیجیتال روی آوردند  بسته

های مورد بررسی او فقط برای  ه بود که کتابخانهتنها یک نویسنده اشاره کرد . ( 3 ,2021

 "تسهیالت امانت دهی منابع"علمی مقیم پردیس باز بوده و خدماتی از جمله  اعضای هیات

و خطر انتقال ویروس، برخی  19-کووید درباب خطرات. ) (Zhou, 2021, 5دهد  را ارائه می

ها خالی و بسته  مورد بررسی آنهای  نویسندگان اظهار نظر کرده بودند که محوطه دانشگاه

ها اجازه ماندن در  های آن علمی و کارکنان مقیم و خانواده است و تنها اعضای هیات شده

به  "پردیس دانشگاه تقریبا به شیوه قرنطینه بسته شده بود زیرا  .اجتماع دانشگاهی را داشتند

قبلی مدیریت دانشگاه  هیچ یک از ساکنان محوطه دانشگاه اجازه داده نشد که بدون اجازه

علمی  ها بیان داشتند که ارائه تسهیالت امانت دهی به اعضای هیات . بنابراین آن"خارج شود.

داد که اکثر  با این وجود، بررسی متون نشان می .مقیم محوطه دانشگاه کار مشکلی است

آنالین  اند و بر راهکارهای های مورد بررسی رویکردهای جدیدی را اتخاذ کرده کتابخانه

 . (Mi, et al., 2020, 332)اند  قوی تمرکز کرده

 دورکاری

 .هستند "دورکاری"المللی در حال حاضر در حال اجرای سیاست  های بین بسیاری از سازمان

ها  گیر، کار از راه دور را تنها گزینه برای سازمان با این حال، وضعیت کنونی این بیماری همه

طور که برخی از نویسندگان متون مورد بررسی اشاره همان .است در سطح جهانی کرده

برخی از آنها تجارب  .دورکاری را در دستور کار خود قرار داده بودند اند، کتابداران کرده

 ,Okike)دهند را توضیح دادند  خود و وظایف مختلفی که در حین کار از خانه انجام می

خانه در جلسات با مقامات باالتر در مورد از آن میان برخی اشاره کرده بودند از  . (3 ,2020

کنند، با سواالت آنالین مربوط به تهیه کتاب، مقاله و سرقت ادبی  تغییر سیاست شرکت می

گذارند که برای تسهیل کاربران  های مشابهی را به اشتراک می مرتبط هستند. همچنین دیدگاه

 & Chisita)کنند  ار میروز در هفته ک 7ساعت در شبانه روز و  24به صورت آنالین 

Chizoma, 2021, 109).  در ارائه محتوای دیجیتال باز، به روز رسانی بسیاری از کتابداران
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 .وب سایت کتابخانه، دانلود و ارسال کتاب / مقاله، پاسخ به سواالت کاربران شرکت داشتند

پورتال  .کردند ها از طریق تلفن، واتساپ و ایمیل با کاربران ارتباط برقرار می بیشتر آن

ترین استفاده را در میان ابزارهای ارتباطی در طول پاندمی  های اجتماعی کم دانشگاه و رسانه

 . (Tavernier, 2020, 228)داشتند 

 منابع و خدمات موجود

های دانشگاهی در  ، کتابخانه19-کوویدهای آنالین به دلیل پاندمی  به منظور حمایت از کالس

در  های دیجیتال برآورده سازند. ای کاربران خود را از طریق مجموعهتالش هستند تا نیازه

حمایت از جامعه دانشگاهی، تعدادی از فروشندگان و ناشران نیز نقش اجتماعی خود را با 

 کنند. گیر ایفا می فراهم کردن دسترسی آزاد به برخی از منابع خود در طول این بیماری همه

بررسی اشاره کردند که منابع مختلف در شرایط اضطراری  برخی از نویسندگان مقاالت مورد

مانند کتابخانه دیجیتال، دسترسی خارج از محوطه دانشگاه، خدمات تحویل اسناد 

 ,Harris)ها و مخازن کتاب، جزو منابع مفید مورد دسترسی آزاد بودند  نامه الکترونیکی، پایان

2021, ahead-of-print)هایی  ن مشهود بود که آن دسته از کتابخانه. از نتایج بررسی برخی متو

ها  به خوبی پاسخ دادند. برخی از کتابخانه 19-کوویدهای ترکیبی دارند به بحران  که مجموعه

به کاربرانشان بودند، با این حال، چند کتابخانه تنها این  VPNقادر به ارائه دسترسی 

ها به خوبی  ران آگاه شدند که آنکردند. کتابدا امکانات را برای ساکنان پردیس فراهم می

ها  های اسکن شده کتاب توانند خدمات تحویل مدرک را از طریق ایمیل و همچنین فصل می

ها مجهز به منابعی  دهند. همچنین مشخص گردید که آیا کتابخانه و مقاالت مورد نیاز ارائه 

 .(Cox & Brewster, 2020)های اضطراری هستند یا خیر  برای رسیدگی به وضعیت

گیر،  با این حال، ارائه آنالین خدمات مرجع، مفهوم جدیدی نیست، قبل از این بیماری همه

با این حال،  .گرفت تر مورد استفاده کاربران قرار می نیز خدمات مرجع به صورت فیزیکی کم

و خدمات آنالین کتابخانه ایجاد کرد.   آگاهی بیشتری در مورد مجموعه 19-کوویدپاندمی 

ندگان متون مورد بررسی در این مطالعه تجارب متعدد خود را در مورد ارائه خدمات نویس

، خدمات نقطه دسترسی، دسترسی به خدمات مرتبط "از کتابدار بپرس"آنالین مانند خدمات 
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با کتاب الکترونیکی و بررسی سرقت ادبی به اشتراک گذاشتند. کتابداران این دیدگاه را 

یافته است و کاربران از  ای پرس و جوی آنالین در این روزها افزایشه داشتند که تعداد نامه

های دانشگاهی  دسترسی به  کتابداران کتابخانه گیرند. ها تماس می های مختلف با آن رشته

 یکی از داغترین مسائل این روزها گزارش کرده بودند VPNاز طریق   محتوای دیجیتال را

 .  (Ladan, et al., 2020, 129)اک گذاشتند و تجارب خود را با یکدیگر به اشتر

 حضور آنالین

ها با توجه به سیاست دولت برای درگیر کردن جوانان در  های آنالین در اکثر دانشگاه کالس

ای  های دانشگاهی مجبور شدند منابع کتابخانه کتابخانه یادگیری در این زمان دشوار آغاز شد.

علمی  ا نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اعضای هیاتخود را به صورت آنالین ارائه دهند ت

های خود  درگیر پروژه پژوهشگرانی کردند و همچنین های آنالین شرکت می که در کالس

همچنین، زمان آن شده بود تا کتابخانه با ارائه منابع دیجیتال به جای  بودند را برآورده سازند.

سندگان مقاالت مورد بررسی توضیح دادند برخی نوی بسته شدن، موقعیت مثبتی داشته باشد.

که کتابداران همچنین مشغول بهبود حضور آنالین خود با افزودن و به روز رسانی منابع و 

های مختلفی برداشته بودند که از آن میان برای مثال  خدمات هستند و دراین راستا گام

-کوویددرباره اطالعات توان به  به روز رسانی مرتب وب سایت، آپلود اطالعات بیشتر  می

هایی در مورد چگونگی استفاده از منابع  بر روی وب سایت، توسعه و آپلود آموزش 19

های سواد اطالعاتی آنالین، و کار بر روی  ریزی برنامه کتابخانه در طول پاندمی، برنامه

  .(Dhiman & Kumar, 2020, 133)یک نقطه به تمام منابع اشاره داشت از  دسترسی

 ع تغییر از فیزیکی به دیجیتالیموان

ها و  های عمومی جهانی به طور کامل از وضعیت فیزیکی به مجموعه قبل از این که کتابخانه

های دیگر به سرعت به این تغییر دیجیتال واکنش نشان  خدمات دیجیتال منتقل شوند، سازمان

ارها و نیازهای جستجوی ادبیات مربوط به رفتار اطالعاتی نیز نشان داده است که رفت دادند.

توان دید که وضعیت بحرانی کنونی  می اطالعات کاربران به سرعت در حال تغییر هستند.

های یادگیری را نیز متحول  پاندمی نه تنها سبک زندگی ما را تغییر داد، بلکه الگوها و شیوه
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کی به دیجیتال قرار الگوی تغییر از فیزی تأثیرها نیز تحت  ها، کتابخانه همانند دیگر بخش کرد.

کشورهای  با این حال، این تغییر برای کشورهای در حال توسعه پیچیده است. دارند.

های  آوری و مجموعه مالی، زیرساخت، فن تأمیننیافته با مشکالت متعددی از جمله  توسعه

در پاسخ به سوال در مورد . (Nawaz, et al, 2020, 1953)الکترونیکی محدود مواجه هستند 

کردند که  تأکیدحوه واکنش متخصصان به تغییر دیجیتال، نویسندگان مقاالت مورد بررسی ن

ها و مخازن  مجموعه مشغول ایجادها در کشورهای در حال توسعه  بسیاری از کتابخانه

های مذکور  رسد که کتابخانه به آنها ضربه زد. به نظر می 19-کوویددیجیتال بودند که بحران 

ها  سی به طور کامل برای یک تغییر دیجیتال آماده نبودند، با این حال، آندر متون مورد برر

ها اشاره  عالوه بر این، کتابداران برخی از این کتابخانه بودند. فرایندریزی این  در حال برنامه

تر  های سواد دیجیتالی هستند و در مناطق کم کرده بودند که کاربران کتابخانه نیز فاقد مهارت

آنها همچنین توضیح دادند که در  کنند. ته با ارتباطات ضعیف اینترنتی زندگی مییاف توسعه

ها به دلیل تعطیلی فیزیکی  ساز نیست چرا که آن حال حاضر بودجه برای آنها مساله

ها نگران بودند که  با این حال، آن کردند. های چاپی را خریداری نمی ها، مجموعه کتابخانه

انتقال به دنیای دیجیتال را تکمیل کنند و در حقیقت، یک  فرایندند های محلی نتوان کتابخانه

 . (Guo & Huang, 2021, 5)اجرا خواهد بود  رویکرد ترکیبی برای این کشورها قابل

 های عادی جدید کتابخانه

ای را برای مبارزه با شرایط هولناک ایجاد  العاده در سراسر جهان مردم اقدامات احتیاطی فوق

های عملیاتی  دهند. اکنون کشورها به تدریج با اجرای رویه انجام می 19-کوویدشده توسط 

آیند. از این رو مردم باید  است، به حالت تعلیق در می ها صادر شده استاندارد که توسط دولت

نامیده  "1نیونورمال"این وضعیت جدید  .یاد بگیرند که چگونه در این شرایط زندگی کنند

گیر، نویسندگان  ها پس از این بیماری همه مسأله بازگشایی کتابخانه شود. در پاسخ به می

گذاری اجتماعی و  اند مانند فاصله ریزی کرده های مختلف برنامه مقاالت مورد بررسی برنامه

های دقیق بهداشتی در دانشگاه و غیره را پیشنهاد داده و به اشتراک  رعایت کردن پروتکل

                                                                 
1
 New normal 



 

201 

ها و دقت  های مذکور نگران بازگشایی کتابخانه وسای کتابخانهرسد که ر به نظر می .گذاشتند

  . (Condic, 2021, 11)های اتخاذ شده هستند  عمل در مورد استراتژی

 کتابداران خط مقدم

به عبارتی  .این موضوع بیشتر اشاره به نقش اجتماعی کتابداران در طول دوران بحران دارد

عنوان یک شهروند و  توانند نقش خود را به می این سوال مطرح است که کتابداران چگونه

در مقاالت مورد بررسی  .تر یک کتابدار در طول دوران سخت ایفا کنند طور گسترده به

چندین مسئولیت اجتماعی از جمله ترویج عادات  به مطالعه و مطالب خوب برای کمک به 

یسندگان مقاالت مذکور ایده دیگری که توسط نو .افراد در انزوا، را به اشتراک گذاشتند

سازی کشور در برابر گسترش  پیشنهاد شد، برگزاری جلسات سواد اطالعاتی برای آماده

های  این نویسندگان در ادامه توضیح دادند که یکی از نقش .اطالعات جعلی یا نادرست بود

فراد در در این دوران، ارتقای روحیه اجتماعی افراد جهت نیل به رفاه است. ا کتابداران مهم 

گیری دچار افسردگی و ناامیدی هستند و این زمانی است که باید برای التیام قلب  دوران همه

اکثر نویسندگان به اجماع رسیدند که نقش کتابداران در طول بحران  .و روح آنها تالش کرد

 . (Tolppanen, 2021, 8)شود  تر می تر و سخت اضطراری به دالیل مختلف مهم

 بحث

 .شوند های یک کشور محسوب می ترین بخش دانشگاه یافته های دانشگاهی توسعه کتابخانه

به کشورها  19-کووید تقریبا در تمام دنیا ترم تحصیلی دانشگاه زمانی در جریان بود که

ها  با این حال، واکنش دانشگاه .آموزشی مجبور به تعطیلی شدند مؤسساتحمله کرد و همه 

های آنالین را  ها کالس اکثر دانشگاه .های آنالین بود به کالسترکیبی از بستن کلی یا رفتن 

های دانشگاهی باید به دانشجویان و استادان در این زمان بحرانی کمک  آغاز کردند و کتابخانه

هایشان را به حال تعلیق  ها کالس رسد تعداد  بسیاری از دانشگاه به نظر می .کردند می

ها به دلیل انجام وظایف و  ای بسیاری از این  دانشگاه بخانهدرآوردند؛ با این حال، خدمات کتا

نقش  .علمی از منزل و به صورت دورکاری، تعطیل نبود تکالیف پژوهشگران و اعضای هیات

ها در آموزش آنالین یک افق جدید فرا روی کتابداران بود زیرا تعداد بسیار کمی از  کتابخانه
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دادند و شیوه آموزش غالب  گیر ارائه می ین بیماری همهها آموزش آنالین را قبل از ا دانشگاه

هایی را برای  ها و همچنین فرصت این پاندمی در نهایت چالش .به صورت حضوری بود

های دانشگاهی برای طراحی مجدد نقش، خدمات و رسیدن به نیازهای اطالعاتی  کتابخانه

در بسیاری از کشورها من  های دانشگاهی در گذشته، کتابخانه .جامعه فراهم آورده است

های کاربردی وب یا  ای آنالین از طریق برنامه جمله ایران توجه کافی به خدمات کتابخانه

ای براساس منابع فیزیکی و  حالت اکثر خدمات کتابخانه .های اجتماعی نداشتند رسانه

 ارائه برای رکمت های کاربردی برنامه و اجتماعی های رسانه ابزارهای .تعامالت رو در رو بود

 19-کووید پاندمی  (Mehta & Wang, 2020, 359).رفتند می کار به اطالعاتی خدمات

دهند، حضور  منابع جدیدی را به این امر اختصاصهای دانشگاهی را مجبور کرد تا  کتابخانه

های مختلفی را برای پاسخگویی به تقاضای کاربران  خود در وب را اصالح کنند، و استراتژی

های کاری خود را تغییر دادند، صفحات وب خود را مرور کرده  ها شیوه کتابخانه . کنند اتخاذ

های وب خود مجددا بارگذاری کردند، منابع  و بهبود بخشیدند، منابع خود را بر روی پورتال

ها  های عمومی بر روی وب سایت شده، امکان تماس الکترونیکی جدید، منابع در نظر گرفته

عمده د و خدمات خود را از طریق ایمیل و واتس آپ و غیره گسترش دادند. را اضافه کردن

را برای کاربران  "نقاط دسترسی به تمام منابع"ها باید  فعاالن این حوزه معفتقدند که کتابخانه

با این وجود، فراهم کردن  کشف اطالعات مورد نیاز خود باشند. فراهم آورند تا قادر به

تمام منابع کتابخانه نیاز به زیرساخت فناورانه و پشتیبانی سیستم  ای به دسترسی یک مرحله

  دارد.

توانند ترکیبی از دسترسی کلی  ها می از نظر دسترسی به منابع و خدمات فیزیکی، کتابخانه

های دانشگاهی  در عین حال تعداد کمی از کتابخانه .بسته، نیمه بسته یا محدود را ارائه دهند

سی محدودی به منابع و خدمات خود، به طور عمده، به اعضای هیأت وجود دارند که دستر

 تأثیر های دانشگاهی تحت های کتابخانه سیاست .کنند علمی مقیم در محوطه دانشگاه ارائه می

های  ها سیاست بوده است. کتابخانه وزارت آموزش عالی تصمیمات مدیریت دانشگاه و

ها تدوین نشده  های رسمی کتابخانه نوز سیاستکردند؛ با این حال، ه را دنبال می مؤسسات
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پاندمی و اقدامات  تأثیر دهد که عمدتا تحت سویه را نشان می است و این امر یک روند تک

  . (Ma, 2020)ها قرار دارد  واکنشی اتخاذ شده توسط این کتابخانه

را تجربه  "دورکاری"کنند، به نوعی  های دانشگاهی کار می کتابدارانی که در کتابخانه 

های کاری  های جدید و سبک این امر در نهایت چالش برانگیز است، و با روال .اند کرده

کند  هایی را برای کارکنان کتابخانه ایجاد می دورکاری چالش .جدید نیاز به سازگاری دارد

دهند و چنین روال  روز هفته خدمات ارائه می 7ساعت در شبانه روز در  24زیرا بعضاً آنها 

هایی مستلزم بررسی مجدد  چنین روال .دهد ها را تحت فشار قرار میای آن ری گستردهکا

های الزم جهت اطمینان از سالمت روانی، اجتماعی و  وظایف و نقش کارکنان، و مسؤولیت

گذاری بر روی توسعه کارکنان،  همچنین پژوهشگران خواستار سرمایه .باشد فیزیکی آنها می

های دانشگاه  بررسی متون نشان داد که بعضاً پورتال .اند وری بودهناف بهبود زیرساخت و ارائه

موارد مشابهی نیز  .گیرند طور گسترده توسط کاربران در این پاندمی مورد استفاده قرار نمی به

تر و غیره گزارش شده است. یبوک، توی های اجتماعی مانند فیس های رسانه در مورد کانال

 .ویژه در مناطق روستایی باشد م اینترنت و اتصال کند اینترنت  بهدلیل آن ممکن است نفوذ ک

ها  ترین کانالمؤثرهای اجتماعی نظیر واتساپ به عنوان  با این وجود، تلفن، ایمیل و شبکه

از برخی امکانات موجود در  .اند برای برقراری ارتباط، تماس و تعامل با کاربر ظاهر شده

 .برای برگزاری جلسات کارکنان استفاده شده است نیز Zom و Google Meet وب نظیر

دهنده نیاز به طراحی مجدد کتابخانه و خدمات اطالعاتی را با کمک  چنین وضعیتی، نشان

عالوه بر این، بر . ای داشته باشند گسترده تأثیرباشد که ممکن است دسترسی و  ابزارهایی می

هرهای کوچک و شهرهای بزرگ بلکه در نیاز به اتصال اینترنت با سرعت باال نه تنها در ش

سرعت پایین اینترنت و اتصال پهنای باند، به ویژه در  .شده است تأکیدمناطق روستایی نیز 

های  شهرها و روستاهای کوچک ممکن است مانع بزرگی در افزایش استفاده از پورتال

 ,Shi, Li, & Luo)ای مبتنی بر وب باشد  دانشگاهی یا کتابخانه و همچنین خدمات کتابخانه

2021, 165) .  
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افزایش تقاضا برای منابع و خدمات اطالعات الکترونیکی عمدتا از تغییر حالت آموزش 

ا این حال، چالشی را . بدهد به آموزش آنالین خبر می آموزش روی در روی ها از دانشگاه

برخی  .ه سازنداست تا نیازهای اطالعاتی کاربران را برآورد ها ایجاد کرده برای کتابخانه

اطالعاتی کاربران اطمینان داشتند و اظهار داشتند  نویسندگان در مورد برآورده کردن نیازهای 

 .است ای شده گیر باعث افزایش آگاهی در مورد منابع و خدمات کتابخانه که این بیماری همه

 .تکی هستندهای دانشگاهی بر دسترسی آزاد و منابع کتابخانه دیجیتال ملی م اکثر کتابخانه

عالوه بر  .و دسترسی خارج از محوطه دانشگاه افزایش یافته است VPN تقاضای استفاده از

ها به نیازهای اطالعاتی  ها و مقاله ها با  اسکن کتاب این، الزم به ذکر است که کتابخانه

 های حق مؤلف و با این حال، این کار نیازمند توجه جدّی به چالش .دهند کاربران پاسخ می

 ( به درستی در مورد پاندمی2020همانطور که کاکس ) .کند استفاده منصفانه از آثار می

که استفاده منصفانه برای استفاده آموزشی از مطالب دارای حق  :چنین اشاره دارد 19-کووید

کنند، و تنها تالش دارند  علمی آن را درک نمی مولف فراهم است لیکن بیشتر اعضای هیات

خواهند دسترسی  ها، می س دانشجویانشان قرار دهند و با آنالین شدن دورهمحتوا در دستر

  ,Abubakar, 2021)های خود داشته باشند  هرچند بیشتری به مطالب مورد استفاده در دوره

14) . 

های ترکیبی به  های دارای مجموعه عالوه بر این، برخی نویسندگان اظهار داشتند که کتابخانه

های چاپی و  با این حال نیاز به دیجیتالی کردن کتاب .اند ه خوبی پاسخ دادهنیازهای کاربران ب

های آتی، انتقال محتوای دیجیتال شده به  است؛ در سال های ویژه کامالً محسوس  مجموعه

با این حال، به  (Cox, 2020) ."نقطه دسترسی اولیه برای این مجموعه تبدیل خواهد شد

های  یافته به ویژه کتابخانه های کشورهای توسعه شتر در کتابخانهرسد زمینه این امر بی نظر می

های دانشگاهی بدون  تر از یک سوم کتابخانه در حالیکه در ایران تنها کم .آمریکا فراهم باشد

سازی  های دیجیتال سازی رسمی، مشغول نوعی فعالیت هیچ گونه سیاست رسمی دیجیتال

ها و  سازی سیاست هایددیجیتال به فقدان برنامهباشند. از این رو برخی پژوهشگران  می

سازی و نبود  های دیجیتال تر پروژه های ایجاد شده اشاره کردند و اولویت کم روش
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زیرساخت، منابع مالی و نیروی انسانی توانا به عنوان موانع اصلی دیجیتالی شدن در 

است چنین به نظر  ممکن .های دانشگاهی کشورهای در حال توسعه شناخته شدند کتابخانه

سازی رسمی برای  های دیجیتال های دانشگاهی نیاز به آغاز برنامه برسد که کتابخانه

با این  .در آینده دارند 19-کووید گیری پاسخگویی به نیازهای کاربران در شرایط مشابه همه

گاهی های دانش های دیجیتالی شدن در کتابخانه وجود، قوانین حق مولف مانع از چنین برنامه

ترین مشکل یعنی عدم  عالوه بر این، باید توجه داشت که مهم .من جمله در ایران خواهد شد

دسترسی گسترده به اینترنت با سرعت باال تا حد زیادی استفاده از چنین موادی را مختل 

 . (Samanta, 2020, 4)خواهد کرد 

کشورهای مختلف را  شکاف دیجیتالی میان ساکنین مناطق شهری و روستایی در 19-کووید

عدم وجود سواد دیجیتال در میان دانشجویان مناطق مختلف گزارش شده است.  .آشکار کرد

ها قصد سازمانی خود را برای تمرکز بیشتر بر خرید منابع آنالین، به ویژه  برخی کتابخانه

 افزایش استفاده و تقاضا برای محتوای دیجیتال در بخش .های درسی، آشکار کردند کتاب

به  .گیر این واقعیت را به شدت افزایش داد آموزش عالی هم اکنون وجود دارد و بیماری همه

های الکترونیکی  به خدمات و مجموعه -های دانشگاهی بیشتر  رسد که کتابخانه نظر می

 تمرکز خواهند نمود.

ت مورد ها از وضعیت جدید پیروی کنند و در میان نویسندگان مقاال رود کتابخانه انتظار می

ها باید تغییر کنند و برای حالت جدید  بررسی یک درک جمعی وجود داشت که کتابخانه

ای، حفظ فاصله اجتماعی، و  ها و خدمات کتابخانه ها سازماندهی مجدد برنامه آن .آماده شوند

ها و  نوعی درک جمعی در مورد نقش کتابخانه .گسترش خدمات آنالین را در نظر گرفتند

اکثر نویسندگان مقاالت مورد بررسی در  .گیر وجود داشت ر این بیماری همهکتابداران د

 19-کووید ها و کتابداران در جوامع خود در پاندمی مورد نقش اجتماعی و گسترده کتابخانه

ای که با اطالعات نادرست و اخبار جعلی سر  ها در جامعه ها نقش کتابخانه آن .صحبت کردند

برقراری ارتباط بین  .ارت و راهنمایی اعضای جامعه در نظر گرفتندو کار دارد، به عنوان نظ

کتابداران ممکن  .دهد افراد و اشاعه حس همدلی، تحقق نقش گسترده کتابداران را نشان می
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ها آن .پذیرتری داشته باشند است در ترویج دسترسی آزاد و قوانین حق مؤلف نقش انعطاف

ها و  ی سواد اطالعاتی و دیجیتال با توسعه آموزشها همچنین ممکن است برای بهبود مهارت

کتابداران ممکن است با  .های آنالین فعالیت بیشتری از خود نشان دهند ترتیب دادن برنامه

های آموزشی و محتوای دوره، بازاریابی این  علمی در توسعه برنامه همکاری با اعضای هیات

های آموزشی را ارتقا داده، هماهنگ کنند  امهها، و هماهنگی با کاربران، برن ها و دوره آموزش

(Mestri, 2020, 21) . 
های  های کاربردی کتابخانه ای از الگوهای خدماتی و استراتژی به طور خالصه، مجموعه

 ارائه شده است. 2دانشگاهی در دوران کرونا مطرح شده در مقاالت مورد بررسی، در جدول 

 های دانشگاهی در دوران کرونا ی کاربردی کتابخانهها . الگوهای خدماتی و استراتژی2جدول

 نویسنده ها  الگوهای خدماتی و استراتژی ردیف

بسته شدن فیزیکی کتابخانه و ارائه خدمات و محتوای  1

 دیجیتالی

Gemiterek, 2021; Zhou, 2021 

سایت،  از طریق وب  دور کاری و ارائه خدمات آنالین 2

 های اجتماعی و شبکه ایمیل، تلفن، پرتال کتابخانه

Okike, 2020; Chisita & Chizoma, 

2021; Tavernier, 2020 

ارائه خدمات تحویل مدارک الکترونیکی و )ترکیبی(،  3

دسترسی به محتوای دیجیتال از خدمات مرجع مجازی، 

 VPNطریق 

Harris, 2021; Cox & Brewster, 

2020; Ladan, et al., 2020 

وب سایت، آپلود اطالعات بیشتر رسانی مرتب  به روز 4

بر روی وب سایت، توسعه و  19-کوویددرباره اطالعات 

هایی در مورد چگونگی استفاده از منابع  آپلود آموزش

های سواد  ریزی برنامه کتابخانه در طول پاندمی، برنامه

 اطالعاتی آنالین

Dhiman, 2020; Nawaz, et al, 2020; 

Guo & Huang, 2021;  

های دقیق  گذاری اجتماعی و رعایت کردن پروتکل فاصله 5

 بهداشتی در دانشگاه

Condic, 2021 

 ,Shi, Li, & Luo, 2021; Abubakar های دیجیتالی ها و منابع ایجاد کتابخانه ارتقای زیرساخت 6

2021 
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 گیرینتیجه

کند  ر میما را مجبو 19-یدوکو ها در حال گذر از دوران سختی هستند زیرا پاندمی کتابخانه

بر اهمیت منابع  19-یدوکو بحران .تا سبک زندگی و روال روزمره خود را تغییر دهیم

است با این حال،  کرده تأکیدالکترونیکی و دسترسی به اینترنت به عنوان کلید آموزش 

تر تعلق دارند  دانشجویانی که به مناطق کم درآمدتر و از نظر جغرافیایی دور از دسترس

بنابراین، خدمات  .ینترنت دسترسی نداشته یا دسترسی محدودی داشته باشندممکن است به ا

آنالین به طور یکنواخت به دانشجویان سود نخواهد رساند و این اختالف و شکاف را 

قدرت  مؤثرطور  ها درک کنند چطور به است که دولت زمان آن رسیده  .گسترش خواهد داد

وقفه را برای کل کشور متبوعشان  ات اینترنتی بیاینترنت را تحت کنترل درآورده و امکان

 .فراهم آورند

گیر  های دانشگاهی از نظر فیزیکی برای حمایت از افراد در این بیماری همه اکثر کتابخانه

ها در صفحات  کتابخانه .سر و کار دارند یاند، اما در عین حال با کاربران بسیار بسته شده

ها و  اند و برخی از استراتژی ع را مجددا تخصیص دادهاند، مناب وب خود تجدید نظر کرده

ها از طریق تلفن، واتساپ و ایمیل با  بیشتر آن .اند کار گرفته را به قویپیشنهادهای آنالین 

 24کارکنان کتابخانه به صورت دورکاری و به دلیل ارتباط  .کنند کاربران ارتباط برقرار می

های  است کاری رسمی که انتظارات و مسئولیتو بدون هیچ سیساعته در هفت روز هفته 

  .اند جدید را مورد توجه قرار دهد، احساس مسئولیت بیش از حدی را متوجه خود کرده

ها و موانع خاصی در تبدیل ماهیت خود از فیزیکی به  ها با چالش با این حال کتابخانه

یکی و خدمات را ثابت گیر، اهمیت منابع الکترون این بیماری همه .دیجیتال مواجه هستند

ها ایجاد کرد تا از کاربران دانشگاهی  کرد، از این رو، یک موقعیت مناسب برای کتابخانه

های درسی، در دسترس  حمایت کنند و محتوای دیجیتال بیشتری را به ویژه در رابطه با کتاب

های  کالس هایی برای رفع نیازهای ها همچنین باید زیرساخت و سیستم کتابخانه .قرار دهند

با این حال،  .آنالین ایجاد کنند و تحویل از راه دور منابع و خدمات کتابخانه را افزایش دهند

اتصال اینترنت با سرعت باال برای کاربر نهایی نیز برای افزایش مزایای محتوا و خدمات 
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های  ههای دانشگاهی آماده پذیرش شیو با این حال، کتابخانه .آنالین مورد نیاز خواهد بود

های دولتی و نهادی بستگی  کاری جدید هستند که تا حد زیادی به قوانین و دستورالعمل

کتابداران همچنین نقش فردی و جمعی ماهیت اجتماعی و آموزشی خود را  .خواهد داشت

از حمایت انگیزشی از یک عضو جامعه گرفته تا مقابله با اطالعات جعلی و نادرست در 

های آنالین مانند  اف دیجیتالی در این پاندمی و سازماندهی برنامهوب، کار برای کاهش شک

 .دهند پرتوان ادامه می "باشگاه کتاب آنالین"

 پیشنهادها

 :است  در اینجا چند پیشنهاد براساس این مطالعه مروری ارائه شده

گذاری را افزایش داده و  های کشورهای در حال توسعه باید سرمایه دولت (1

ها باید اقداماتی را  دولت .بندی کنند را در جوامع خود اولویت دگرگونی دیجیتال

برای بهبود نفوذ اینترنت به ویژه نفوذ اینترنت موبایل و پل زدن بر شکاف 

 .دیجیتالی میان روستاها، شهرها و استانها انجام دهند

های خود را برای  های کتابخانه را بازنویسی کنند و شیوه ها باید سیاست کتابخانه (2

گذاری  شرایط جدید برای خدمت به کاربران و پیروی از استانداردهای فاصله

همه را در حالت شوک و اضطرار قرار  19-کووید اجتماعی تنظیم کنند زیرا

های عملیاتی استاندارد را برای کارکنان و کاربران  ها باید رویه کتابخانه .است داده

گذاری اجتماعی در طول و بعد از  لهکتابخانه توسعه دهند تا از استانداردهای فاص

 .پیروی کنند 19-کووید گیر شدن همه

های کتابخانه برای افزایش منابع  بندی مجدد بودجه همچنین افزایش یا اولویت (3

ها باید بر روی  کتابخانه .رسد نظر می الکترونیکی و خدمات الکترونیکی مهم به

و توسعه کارکنان ها  ها، سیستم های جدید، زیرساخت آوری دریافت فن

های آنالین در حال ظهور  گذاری کنند تا بتوانند به کاربران خود در محیط سرمایه

 .خدمت دهند
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های  های دانشگاهی نیز باید درباره نقش خود به ویژه در زمینه کالس کتابخانه (4

ها باید منابع، خدمات،  کتابخانه .ها تجدید نظر کنند شده توسط دانشگاه آنالین ارائه

ها  آن .به دانشجویان آنالین آماده کنند مؤثرها و کارکنان خود را برای کمک  ستمسی

باید دسترسی خارج از دانشگاه به همه منابع الکترونیکی خود را فراهم کنند؛ چرا 

همچنین ممکن است نیاز  .کنند که اکثر دانشجویان در خارج از دانشگاه زندگی می

کنندگان محتویات آنالین و  تأمینها با  اک آنبه مذاکره مجدد در مورد مجوز اشتر

 .همچنین افزایش اشتراک به ویژه مواد درسی وجود داشته باشد

های دیجیتالی شدن را آغاز کنند  های دانشگاهی همچنین نیاز دارند تا طرح کتابخانه (5

های دیجیتالی فراهم کنند. این امر به  و دسترسی آنالین به محتوا را در قالب

ایجاد  های علوم انسانی و اجتماعی اهمیت دارد. ی کاربران رشتهخصوص برا

رویکرد مشارکتی ممکن مخازن تحقیقات سازمانی ممکن است شروع خوبی باشد. 

همچنین الزم است که  است پایداری بلند مدت چنین ابتکاراتی را تضمین کند.

ها  کتابخانهد. رسمی شو ها( ) مؤسسهدار  مقامات صالحیت تأییدچنین ابتکاراتی با 

رسد سنجش استفاده از  به نظر می همچنین باید حضور خود در وب را مرور کنند.

ها از  ای و طراحی مجدد / اصالح صفحات وب کتابخانه های کتابخانه پورتال

ها همچنین باید بر روی فراهم کردن  کتابخانه .اهمیت بیشتری برخوردار باشد

های  نه کار کنند و باید تالش کنند تا سیستمنقاط دسترسی به تمام منابع کتابخا

 جدید را برای چنین اهدافی خریداری یا ایجاد نمایند.

 های فردی و جمعی خود را در جوامع به رسمیت بشناسند. مدیران کتابخانه، نقش (6

های سواد اطالعاتی و دیجیتالی کاربران و  ها ممکن است در بهبود مهارت کتابخانه

ها ممکن است  کتابخانه عضل اخبار جعلی نقش داشته باشند.همچنین مقابله با م

های اجتماعی برای طراحی  علمی، واحدهای دانشگاهی، یا سازمان با اعضای هیات

های آموزشی و غیره در این زمینه  ها، برنامه و ارائه دسترسی به صفحات وب، فیلم

ه مهم است که این امر به ویژه در زمینه کشورهای در حال توسع همکاری کنند.
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در آن کمبود اطالعات از یک سو و انتشار اطالعات جعلی و غیر معتبر از سوی 

 دیگر است.
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