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 2کتابخانه دیجیتال 

 تؼاریف مفِومی و معلیایت 
 کتابداران:  
تؼریف مفِومی: کتابداران کساین ُستنتٌتد  

نن  کَ ػمل و ُرن کتابداری را کست  کتر ٍ اهتد و  
هوییس، ر ٍ صامل مدیریت، سازماهدُی، فِرست

ص يایس و اصاػتَ اظتاػتاس استت   بيدی،  اوش
ُای روز  ر حتوزٍ ػتلتوم  کتابداران ابید اب  اوش

نصت تيتا ابصت تيتد ویت تی  کتابداری و اظاع رستاین  
 ( 8002پدای،

تؼریف معلیایت:  ر این پژوُش ،مٌظور از 
کتابداران،  کتابداراین ُسنتٌتد کتَ  ارای متدر  
حتعییل  یپمل ،فوق  یپمل،اکرص يایس، اکرصت تيتایس

ابص يد و  ر زمیيَ کتتتابتداری  ارصد، و  کرتی می
ُای  اوضگاٍ ستابتلتَ اکر  ارهتد و بتَ   ر کتاخباهَ

ظتورس است تتتترتدام رینتی، پتترین، و كتترار ا ی 
 مضغول بَ اکرهد 

 مدیران:

نمتد تؼریف مفِومی : فرایيد بَ اکرگریی متثرتر و اکر 
، سازماهتدُتی، ریزی برانمَمٌابع ما ی و اوساین  ر 

بس یج مٌابع و اماکانس، ُدایت و کيرتل است کتَ 
برای  سنیایب بَ اُداف سازماین و بر اساس هظتام 

گتتری   ستتایتتت  ارزیش متتور  كتتصتتول ظتتورس متتی
 (8002وی یپدای،

ُتای  : مٌظور مدیران خبش تؼریف معلیایت
 خمتلف  اوضگاٍ است 

 کتاخباهَ  جییتال: 
ُایی ُای  جییتایل سازمانتؼریف مفِومی: کتاخباهَ

نن اتمنی مٌابع، حضور اکرکياین متخعط،  ُسنٌد کَ  ر  
فرایيد اهتراب، سازماهدُی، مکک و راُامنیی برای  سنیایب 
مٌعلی و غلاین بَ اظاػاس  جییتایل(، تفسری، توزیع، حفغ 

نن و تضمنی برای ای از وحو  و ىگِداری مجموػَی پارچگی  
ناثر  جییتال  ر مدس زمان ظوالین مور  توخَ كرار می گری  ات  
حوایهَ بَ بتوان مٌابع اظاػایت  جییتال را اب رسغت و رصفَ

ای از حلاظ اكتعا ی برای اس تفا ٍ یک خامؼَ ای مجموػَ
 ( 8002پذیر ساخت زیيک ، حوامع خاص  سرتس

تؼریف معلیایت: نتاخباهَ ُاي  جییتال سازمان ُايي 
نن اکرنيان متخعيص بَ اهتراب و سازماهديه  ُسنٌد نَ  ر  
مٌابع اظاػايت  جییتال بپر ازهد، اظاػاس متام منت  جییتال بَ 
نن نتاخباهَ ارائَ صو ، وابس تَ بَ یم نتاخباهَ  خامؼَ اکربران  
سًيت ابصد، اظاػاس  جییتايل بَ مدس زمان ظوالين بَ مثابَ 
مٌابع اظاػايت پایدار كابل  سرتس ابص يد  نتاخباهَ ُايي نَ 

  مهَ این غيارص را  ارا ابص يد، نتاخباهَ  جییتال می صوهد
 ُا:ُا ای ىگرش یدگاٍ

ُا و  ُا، احساس تؼریف مفِومی: ترکی  ص ياخت
نما گی برای معل وسبت بَ یک چزی مؼنی را ىگرش خشط 

ننبَوسبت ( مؼا ل 892،ص3131چزیگویيد کرمیی، 
ابصد کَ چٌدین مؼيا  میAttitudeاىگلییس لکمَ ىگارش، واٍژ

گرفتَ صدٍ کَ بَ مؼین Optus ار   این واٍژ از لکمَ التنی
ایفتگی است و ریضَ  یگر این لکمَ  مٌاسبت و سازش

Aptitude نما گی ذُین ای ف ری بو ٍ کَ بَ مؼین حالت و  
ابصد  از ایرنو  ر اکربر  این  و ریضَ  ر  برای معل می

ص يایس احامتغی بنی  و  س تَ ىگرش تف یک كایل  روان
نل ُای ذُيیو ای ىگرش اهد: ای ىگرش صدٍ ،  ورس پ ُای حرکیت   

 ( 3133ار ،  وی  ور ون گ
 ر این حتلیق مٌظور از ىگرش برتؼریف معلیایت: 

ُای  اصت و تعور مدیران و کتابداران وسبت بَ کتاخباهَ
نگاُی،  اوش، و جتربَ  نن ُا بر مصيای  جییتایل اب توخَ بَ  

 ُای  اوضگاٍ  است اماکانس موحو   ر کتاخباهَ

 دانشکذه پرستاری الیگودرز
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واحدُای  اوضگاٍ بَ غيوان ی ی از مراکز 
حتلیلایت ُسنٌد کَ بَ مٌظور اتمنی هریوی 
متخعط  ر ملاظع اکر این، اکرص يایس، اکرص يایس

اهد  ارصد، و  کرتی اتکيون رشوع بَ اکرکر ٍ
ُا زیر هظر مؼاوهت ا اٍر امور مربوط بَ کتاخباهَ

گری   اُداف لکی  اوضگاٍ پژوُضی ظورس می
نموزش هظری و معیل  اوضجواین  ر  غبارتيد از:  

، فرامه ُای خمتلف حتت پوصش  اوضگاٍرص تَ
نموزیش و پژوُضی برای  منو ن تسِیاس  
نموزیش هجت اجنام حتلیلاس   اوضجواین و اک ر  

 هظری معیل، و اهنضار مٌابع ػلمی است 
نور ٍ نوری صدن این اُداف و بَ اکرگریی فتن بر   

ُای  اوضگاٍ، بَ ىگرش  ُای اظاػاس  ر کتاخباهَ
نن بس تگی  ار ؛  نگاُی مدیران وکتابداران   و مزیان  

ُتای  کتر ن کتتتاخبتاهتَ بَ غبارس  یگتر،  جیتیتتتایل
ا و امتاکانس ایتن مترکتز،   اوضگاٍ ، هَ تيِا بَ هیاُز
بل َ بَ كدرس تف ر و بیًش مدیران و کتتابتدارن و 

نانن هزی مربوط  نگاُی   است  اب  جییتایل کر ن مزیان  
صو  کَ جحت  غتظتاتی از  مٌابع این اماکن فرامه می

مٌابع بَ حنوی ذخرٍی و ابزاییب گر   کَ  سرتیس بَ 
اظاػاس اب رصف مکرتین ُزیيَ و  ر ارسع وكتت 
مم ن گر   و  ر اختیار  اوضتجتواین و است تتتا ان 
كرار گری   ُزیيَ پیا ٍ سازی اولیَ ایيگوهَ کتتاخبتاهتَ 
ُا بس یار ابالست؛ ویل مدیران، کتابتدارن و فتن

نوران از مجهل افرا ی ُسنٌد کَ  ر تعتمتم گتریی   
  کتاخباهَ هلش اسایس  ارهد 

نگاُاهَ  ر ابب ُر موضوع برای تعمم گریی  
ابید ػاٍو بر فرامه ساخنت اماکانس و جتِزیاس خست

افزاری، از اظاػاس ختعیص مربوط بَ افزاری و ىرم
نگاُی، ختعط  نگاٍ بو   مدیراین کَ فاكد   نن موضوع هزی    
و ىگرش مثبت وسبت بَ این موضوع ابص يد بَ راحیت 

نوریمنی ُایی را  ر این زمیيَ اجیا  تواهيد حتول و هو 
 کييد 

هوع ىگرش مدیران نتاخباهَ، مدیران ػايل و 
نن  نتابداران بَ نتاخباهَ  جییتال بس یار  ر رسهوصت  

چَ ىگرش مثبت و حصیحي از اتثریگذار است  چٌان
نتاخباهَ ُاي  جییتال وحو   اص تَ ابصد مسلام سازواکر 

نن راحت   تر فرامه يم صو ساخت  
 
ُای مدیران و این هوص تَ  ر هظر  ار   یدگاٍ 

ُای  اوضگاٍ را  ر مور  اجیا  کتابداران کتاخباهَ
کتاخباهَ  جییتایل مور  برریس كرار  ُد، چون تعمم

نن نگاُی و مهراٍ گریی توسط   ُااجنام می صو  و اگر اب  
اب ىگرش مثبت ظورس گری  احامتل موفلیت  ر رشایط 
نیيدٍ برای اجیا  کتاخباهَ  جییتال بیضرت خواُد  کيوین و  

 بو  

رساین وکتاخباهَامروٍز امهیت مراکز اظاع
ُای اظاػاس ُای  جییتایل و اس تفا ٍ ازپایگاٍ

 جییتایل بَ ویٍژ  رکضورُای  رحال رصد کَ چالش
گذار از کتاخباهَ سًیت بَ کتاخباهَ  جییتایل را ُای مرحهل

اهد بر ُیچ کس پوص یدٍ رس گذاص تَات حد زای  پضت
ُای  جییتایل مفِوم خدید  ر غرظَ فنهیست  کتاخباهَ

نوری اظاػاس است کَ بَ ُدف رساهدن اظاػاس   
بَ اكیص هلاط هجان معرح گر یدٍ است   امٌَ وسؼت 

نن از سعوح ػلمی هظری سایتفؼالیت ُای ُای  
گرفتَ ات کتاخباهَُا و جماس ػلمیانمَحاوی پااین

ُای ُای معومی کَ بَ ُدف ارایَ کتاب
ال رتوهی ی متيوع بَ معوم كرشُای خمتلف مر م می

  ابصد

 الیلمعداتبَ جییتالُايکتاخباهَتوسؼَ
 :ابصدمیذیل

حتلیلاس سرتیس بَ مٌابع وتسِیلافزایش
 خدید

مجموػَارزشوافزایشمٌابعحفغبَمکک
 ما رسازمانُاي

پذیري،فرامهمداوم،اهؼعاف سرتیسارائَ
وباکرگریيوحتلیلجتزیَافزایشُايكابلیتکر ن
 اکربران روكتحوییورصفَاظاػاس

وپژوُشال رتوهی یازای گریيپض تیصاین
 پیوس تَ

چاپیی سًیت(وی پارچَمٌابعبرايممکیل
ص ب َرويايچٌدرساهَکتاخباهَخدماسسازي
 مضرتك

هبرتبَخدماسوارایَوريهبٍرافزایش
 اکربران

بَ سرتسكابلُاياجیا مجموػَ
 اکربران بَظورمهزمان

 

 


