
و ای اب دعوت مضاور و مهراُی اکرکيان ُامن 
منایيد. در سازمان، اقدام بَ ساخت کتاخباهَ دجییتایل می

این اثياء، مضلکی کَ ساخت  کتاخباهَ دجییتال را بیضرت 
بیین ىکردن هریوی اوساین الضعاع قرار دادٍ، پیشحتت

برای تعدی کتاخباهَ، در ساختار سازماین است. چٌان
چَ هریویی برای این امر اختعاص ایفتَ ابصد، اب آ موزش 

ُای یک کتابدار دجییتال دست پیدا می توان بَ همارت
کرد، ویل هبود هریو مضلکی بَ مراتب حادتر است. 
ای جامعَ و رقابت اب سایر  مدیران اب توجَ بَ فضاُر
مراکز، جمبورهد بَ ُر صلکی از هریوُای موجود ای 

در  «مک دواندل »هریوُای غری رمسی اس تفادٍ کييد. 
اتکید بر جذب هریوی متخعط کتاخباهَ دجییتال اظِار می

دارد کَ کتاخباهَ دجییتال، کتابدار دجییتایل هیاز دارد کَ 
دارای داوش و جتربَ اکیف در زمیيَ کتاخباهَ دجییتایل ابصد. 

کيمی برای چٌنی مقوهل هممی ُيوز بيابر این، مضاُدٍ می
هریوی اوساین متياسب در ااغلب کتاخباهَ ُای ایران پیش 

 (.9831بیین وضدٍ است)ساالری،

19دی ماٍ   

ُای ُا ی کتاخباهَچالش
 دجییتایل 

دجییتال ات حد زایدی بَ مددیدریدت و  کتاخباهَ موفقیت
دلدیدا ایدن »  مکددواندل»اکرکيان کتاخباهَ وابس تَ است.

ُای حتقیقایت زایدی  امر را جتربَ مدیران و تعداد ظرح
داهد کَ در ابٍر ىگرش و مدیریت اوساین کتداخبداهدَ  می

دجییتایل اجنام صدٍ است و بر مهنی اسداس، تدوظدیدَ 
کيد برای پایداری و اکرا بودن خدمات دجیدیدتدال،  می

ديدگ خددمدات  يگ سدازمدان مدادر، فدُر ابید در فُر
ُای کدتداخبداهدَ، سداخدتدار سدازمدان و  جدید، ارزش

  س بک مدیریت کتاخباهَ، تغیریات اعامل صود.
گدذار در فدرایديدد سداخدت  عاما بس یار همم و اتثدری

جدا کدَ  کتاخباهَ دجییتایل، هریوی اوساین است. از آ ن
ُدای  برای ساخت کتاخباهَ دجییتال ُدامهديدد کدتداخبداهدَ

ُدا  سًیت، جتربَ و عمل اکیف وجود هدارد، اکرث کتاخبداهدَ
در ایران در این خعوص در تيگٌا قرار دارهد. بَ هدردر 

ُای ایران ُديدوز در ابدتددای  رسد بیضرت کتاخباهَ می
ورود بَ عرظَ کتاخباهَ دجییتایل ُستٌد و جتربدَ اهدد  

ُدای مددیدران بدرای  دارهد. در واقع، یکی از چدالدش
ساخت کتاخباهَ دجییتال، هدبدود هدریوی اوسداین مداُدر 
است. هریوی اوساین ماُر و جمرب در پیضربد کتاخباهدَ 

گضاست. اب توجَ بَ ایيکَ کتاخباهدَ  دجییتایل بس یار راٍ
ُای هو ظِور در عرظدَ کدتدابدداری  دجییتال از پدیدٍ

رسداین در  است، ُيوز در رص تَ کتابداری و اظدعع
ُدای  قالب واحدُای مضخط بَ داوضجواین آ مدوزش

صود. بيدابدرایدن، بدر  از مددیدران اب  رمسی دادٍ منی
وجود درک وس یب از کتاخباهَ دجییتال، بَ علدت هدبدود 
هریوی متخعط، قادر هیستٌد بَ اتاکی هریوی داخد  

رو، ای امدور  خود بَ ساخدت آ ن بدددردازهدد. از ایدن
 کييد س پاری میدجییتایل خود را برون

ُا و مسدایدا زدوزٍ هدریوی اوسداین  چالش
 ُای دجییتایل کتاخباهَ

 داوضکدٍ پرس تاری الیگودرز



تدریدن زدوزٍ کدتداخبداهدَ  چالش بدراىدگدز
دجییتال، زوزٍ ىگریش آ ن اسدت. هدوع ىدگدرش 
مدیران کتاخباهَ،   مدیران عایل و کدتدابدداران بدَ 
کتاخباهَ دجییتال بس یار در رسهدوصدت آ ن اتثدری 

چَ ىگرش مثبت و حصدید دی  گذار است. چٌان
ُای دجییتال وجدود داصد دتدَ ابصدد،  از کتاخباهَ

تر فدرا  مدیرشایط و زمیيَ ساخت آ ن رازت
 صود .

ُدای هددو ظدِددور در ُددر  بدرای مددقددوهل
ای ابدعداد و  د   سازمان، ابیدد ظدی بدرانمدَ

ویٍژ رضوری موضوع آ ن بَ خویب تبینی صود. بَ
ُایی کدَ دامدٌدَ  است برای معریف و تفِمی پدیدٍ

ُا در سازمان زاید اسدت، بدَ  گذاری آ ن اتثری
مٌرور ارتقای داوش و آ گداُدی اکرکديدان، زمدان 
بیضرتی رصف صود. بدین ترتیب، درک وسدتدتدا 
یکساین میان  مدیران کتاخباهَ و جمراین کتاخباهدَ
ُای دجییتایل و مس ئدوالن عدایل یدک سدازمدان 

 صود . اجیاد می
این تفا  موقعیت یک سازمان را بدرای 
اختاذ تعمامیت پایدار، درایفت بودجَ و رسمایدَ

ُای دجییدتدایل  گذاری اظویل برای اجیاد کتاخباهَ
ُای دجییتدایل را  فرا  و اس مترار فعالیت کتاخباهَ

 کيد.تضمنی می
ُای این زوزٍ مدی تدوان بدَ  از چالش
 مواردزیر اصاٍر کرد:

الف( درک انحصیح از مفِوم کدتداخبداهدَ
 ُای دجییتال:

 

ُددا، اخدد دداری از زابن  گدداٍ در رسدداهددَ
صود کدَ از درک ُا صًیدٍ میمس ئوالن سازمان

انقط آ انن وستت بَ مفِوم کدتداخبداهدَ دجیدیدتدال و 
تفاوت آ ن اب کتاخباهَ الکرتوهیک زاکیت دارد. ایدن 

ُای دجییتال ابعد  انآ گاُی از مفِوم واقعی کتاخباهَ
صود در اتمنی اعتبار و بودجَ الزم برای معالعَ  می

ُای دجیدیدتدال، تدردیدد کديديددو  و ساخت کتاخباهَ
خبضی از این انآ گاُی، بَ ستب ماُیت کدتداخبداهدَ

ُای سدًدیت،  ُای دجییتال است کَ ُامهيد کتاخباهَ
ُای مرتبط بدَ فزیکی هیست و اکرکردُا و فعالیت

تر اسدت. ایدن وضدعدیدت  تر و انحمسوس آ ن، فین
موجب صدٍ اب وجدود ادایدا مددیدران بدرای اجیداد 
کتاخباهَ دجییتایل، بدَ خداظدر صد ديداخدت اناکیف از 
ماُیت و اکرکردُای کتاخباهَ دجییتایل، برای اجیاد و 

 ای هداص تَ ابص يد.راُربی آ ن برانمَ

ُدای  ب( سادٍ اىگاری برای اجیاد کتاخباهدَ
 دجییتال 

بَ علت درک انحصیح از اکرکدردُدای یدک 
کتاخباهَ دجییتال توسط مدیران عایل و زدیت بدر  
از کتابداران ، اجرای برانمَ ساخت این کدتداخبداهدَ

صود . ایدن ىدگدرش دو  ُا بس یار سادٍ تعور می
خواُد داصدت خنسسدت ایديدکدَ  مس ئهل را در پیی

مس ئوالن از مدیران کتاخباهَ اهترار دارهد در مکرتیدن 
زمان کتاخباهَ دجییتال اجیاد صود، زیدرا حدداکدرث اکر 

داهديدد. مسد دئدهل  سازی را اسکن مٌابع مدی دجییتال
دیگر این است کَ اکرکيان کتاخباهَ بَ علت س بدک 

ُای علمدی  مشردن اکر، خود را از معالعَ و برریس
کييد اظععات علدمدی  داهيد و تعور می هیاز می یب

الزم در ارتباط اب کتاخباهَ دجییتال را بَ ظدور اکمدا 
اىدگداری ،  در اختیار دارهد . بَ خاظر مهنی سدادٍ

پس از رصف زمان ظوالین و ُزیيَ بسد دیدار بدرای 
اجیاد کتاخباهدَ دجیدیدتدایل ، امدور اجندام صددٍ بدَ 

 کيد.اظعحات و ابزىگری اسایس هیاز پیدا می

ریدزی مددون  ج( هداصنت ظرح و بدرانمدَ
 ُای دجییتال برای اجیاد کتاخباهَ

بَ علت سدادٍ اىدگداری ، در بدر  از 
ای مددون بدرای  ُدا ، ظدرح و بدرانمدَ کتاخباهدَ

صود  اجیداد  ساخت کتاخباهَ دجییتال پیش بیین منی
ُای دجییتال بيا بر ماُیت آ ن ، بسد دیدار  کتاخباهَ

زیيَ و دارای مسایا و چدالدش ُدای  زمان بر ، پُر
چَ بدَ ُدریدک از ایدن  خاص خود است . چٌان

ُای دجیدیدتدایل  عيارص توجَ وضود ، پروٍژ کتاخباهَ
صود، ای حمعویل تولید مدی اب صکست روبرو می

 گردد کَ اعتبار و اکرایی الزم را هدارد.

 


