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 .22-14 ؛ صفحات1400 پاییز؛ سومشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهيچک

بقاء و  یبرا یننو یکردهایو استفاده از رو ییراتتغ ازمندیخود ن یاییحفظ پو یبرا یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعامروزه کتابخانه هدف:

ابزارها و  یپژوهش قصد دارد به معرف ینا رو،یناز ا باشد،یم یبرند و برندساز یجاداستفاده از ا یجار یکردهایاز رو یکیتوسعه خود هستند. 
 .کندیم یفاا یرانا یپزشک یرسانمراکز اطالع ها وهکتابخان یدر برندساز یدر ارائه خدمات بپردازد که نقش مهم هایییفناور

در  یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یو رؤسا یرانتعداد چهارده نفر از مد و با روش مصاحبه با یفیپژوهش ک ینا یکردرو :هاروش

 .صورت گرفت 2018نسخه  MaxQDAافزار از نرم ستفادهها با امصاحبه یمحتوا یلانجام شد که با روش هدفمند انتخاب شدند. تحل 1398سال 

 یافزارهانوظهور، نرم هایی]فناور مؤلفه 5[، یبر فناور یو خدمات مبتن ی]کاربست فناور یمفهوم اصل 2پژوهش،  ینا یجنتابراساس  نتایج:

ها و مراکز کتابخانه یدر برندساز یاط با فناورر ارتبکد د 18و  [یارائه خدمات ارتباط ی،ارائه خدمات اطالعات ی،ارائه خدمات آموزش ی،کاربرد
 .شد ییشناسا یپزشک رسانیعاطال

در ارائه  هاآن یریکارگبه یو چگونگ یرساناطالع یهانوظهور، سامانه هاییفناور یریکارگپژوهش نشان داد، به هاییافته ی:گيرنتيجه

کتابخانه در سطح جامعه،  یمعرف ی،اثربخش یشتر،خدمات، جذب کاربران ب یاسازیبه پو به کاربران، منجر یو ارتباط یاطالعات ی،خدمات آموزش
 یبرندساز یدر راستا یبر فناور یخدمات مبتن یکاربردها ینترشده که از مهم یدر ارائه خدمات اطالعات ترازهم هایزمانبا سا یزتما یجادا

علوم  یهادانشگاه یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یرانالزم است که مد ،روینازا. شودیممحسوب  یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه
 .نوظهور داشته باشند هاییالزم در استفاده هوشمندانه از فناور یزیرران برنامهیا یپزشک

 .نیراا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکتابخانه ی،کاربست فناور ی،برندساز ی،فناورها: کليدواژه

 پژوهشی ع مقاله:نو

 9/9/1400پذیرش مقاله:                19/7/1400اصالح نهایی:         12/6/1400 دریافت مقاله:

-14 :7(3) ؛1400 .نوین کیپزش یرساناطالعمجله . [یفیک مطالعه]  یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یدر برندساز ینقش فناور یینتب. یبخو حب یعمران، بگلو رضا یرجبعل، عبدالرسول یخسرو، زهرا صفایی ارجاع:

22 . 

  

  مقدمه:
 یتاهم یلبه دل یپزشک یرسانها و مراکز اطالعامروزه کتابخانه

 قرار اییژهو یطبه اطالعات سالمت و جذب کاربران در شرا یدسترس

 ترنتنیانتشار اطالعات سالمت از بستر ا ینهزم های. توسعه فناوراندگرفته

کاربران  یمختلف را فراهم نموده است که برا یها و ابزارهاروهتوسط گ

ها اطالعات سالمت که با جان انسان ،یدارد. از طرف یگرد ابیتیجذ

 یقاست که الزم است از طر یدوچندان یتاهم یدارد، دارا سروکار

ر بست یقبه کاربران مناسب از طر یپزشک یرساناطالعها و مراکز کتابخانه

 [. 1] مان مناسب برسداسب در زمن
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 و همکاران صفایی                                                                                                                                             ها کتابخانه یدر برندساز ینقش فناور یینتب 

 

 1400پاییز، سومره دوره هفتم، شما ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

ها و مراکز کتابخانه ،به اطالعات یدسترس ییرتغو  یفناور یشرفتبا پ

 یازن هاآناز کاربران خود دارند.  یتدر حما یکنقش استراتژ یرساناطالع

 ازتحوالت خود،  یمؤثر برا یاربس یو کاربرد فناور یرساختز یجادبه ا

 ی،مرتبط با فناور انییبهارت و پشتمتمرکز، م یخدمات فناور جمله

 یخدمات مبتن ین،ا عالوه برکتابخانه دارند.  یدتوسعه خدمات و منابع جد

 ییباال یبانیصورت مداوم و با پشت به بایستیها مکتابخانه یبرا یبر فناور

کاربران در هر زمان و مکان ارائه  یازهاین ینتأم یاز کارکنان کتابخانه برا

با آن روبرو  یکمو  بیست قرن در هاتابخانهکه ک یچالش نیتربزرگشود. 

و  ینترنتکه ا شودیگفته م یشترآن است. ب ربراناست، حفظ ارتباط با کا

اند. داده ییررا تغ یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یگاهگوگل رسالت و جا

 هارفتن کتابخانه یناز ب یاست، اما به معنا توجه قابلچالش گرچه  ینا

با گوگل و ...،  یرسانها و مراکز اطالعرقابت کتابخانه یشفزابا ا ..یستن

و  یازهان ینتأم منظور بهدر اداره کتابخانه  یابیمفهوم بازار پذیرش

 یهااز راه یکی ینشده است. بنابرا یکاربران کتابخانه ضرور یهاخواسته

 یهااهبرددر ر یبازنگر یاتوسعه و  تواندیمقابله با چالش موجود م

 رستد هاییباشد، استراتژ یابیبازار یماز مفاه یکیعنوان  به یدسازبرن

ها خواهد و ارتقاء کتابخانه یاییمنجر به پو احتمال به یو برندساز یابیبازار

دهنده اطالعات در دانشگاه مرکز ارائه ترینیعنوان اصل ها بهشد. کتابخانه

از  توانیمهم را م ینش کنند. اجذب و حفظ کاربران خود تال یبرا یدبا

از  یبرخ ی،دانشگاه یهاانجام داد. در کتابخانه یو برندساز یابیبازار یقطر

از  یابیبازار یبه حداکثر رساندن اثربخش یبرا یابیقابل دست هاییاستراتژ

وجود  یداده محور و استفاده از فناور هایگیرییمتصم ی،برندساز یق،طر

 . [2-6] دارد

استفاده از،  یبرندساز یها براکتابخانه یدجد دیکررو حاضر، در حال

 یهانشانه یمیل،بروشور، ا یقو ارائه خدمات از طر یاخبار، منابع، فضاساز

در  یشکتابخانه و نما یتسابوک، اخبار در وب یسف یهاپست یجیتال،د

 یبرندساز یبرا یاستفاده از فناور ینکتابخانه و همچن یوترصفحه کامپ

 یراهبرد یزیربرنامه ،راستا ین[. در ا7،8] باشدیدار مه و کتاببخانکتا

 یهاشبکه یت،سامانند: وب هایییبا استفاده از فناور یغاتو تبل ازیبرندس

بهبود  یاز را دور، برا یادگیری ین،خدمات آنال ی،آموزش مجاز ی،اجتماع

 یدانه مفکاربران از برند کتابخ یذهن یرتصو ییرکاربران و تغ یدسترس

نند کیمدرن تالش م یدانشگاه یهاکتابخانه[. اگرچه 9-12هد بود ]خوا

در حال  یاطالعات یازهایبه ن ییگوپاسخ یرا برا یدیجد هاییفناور

 یاطالعات یهادر قالب هاآن یشترکنند، اما هنوز هم ب یتکامل کاربر معرف

ه ک کندیم یدکتأ Walton ،راستا یندر ا .[12] اندیافته سازمان یسنت

 یفناور و کاربرددو مقوله مرتبط به هم هستند  یو برندساز یفناور

 یلپتانس یطور اساس به یتنها درشده و  ینوآور یجادخلق و ا وجبم

البته در خصوص ارائه  .کندیاطالعات متحول م یایها را در دنکتابخانه

 یادیز یهاکتابخانه پژوهش یجهت برندساز یبر فناور یخدمات مبتن

ها و در ارائه خدمات کتابخانه یکاربرد فناور یشده که چگونگانجام 

 [. 7،13-17اند ]اشاره داشته یبرد اهداف برندسازیشپ

خدمات به  سازییشخصŽumer  و  Mercunیگرد یدر پژوهش

 یاها و ، وبالگیتربوک، توئ یسچون ف هایییکاربران با استفاده از فناور

 یاکاربران  هاییمندصوص عالقهدر خ ییاوردهبازخ (Flickr) یلکرف

RSSیهاپلتفرم یرو سا یاجتماع یها، خدمات شبکه Web2 ،جمله از 

[. 18کاربرد دارند ] یاربرند کتابخانه بس یغاست که در تبل یموارد

 یازن مورداطالعات  سازییجیتالدWendo  و  Mwanzuینهمچن

مؤثر  هاییاز فناورو تبلت را  لیموبا هاییکیشنکاربران و استفاده از اپل

 [. 19کردند ] یبرند کتابخانه معرف یجاددر ا

برند  یجادو ضرورت ا یبرندساز یاست که در راستا ینا یکل یندبرآ

بر  یاطالعات مبتن یرسانها و مراکز اطالعدر کتابخانه یبر فناور یمبتن

خدمات  یو معرف یبه بررس یقمنسجم و دق صورت بهکه  یپژوهش

 هپرداخت یرسانها و مراکز اطالعبرند کتابخانه یجاددر ا یوربر فنا یمبتن

 یو معرف ییپژوهش شناسا ینهدف ا ،اساس ینبر هم .نشد یافتباشد، 

 یرسانها و مراکز اطالعدر کتابخانه یدر برندساز یبر فناور یخدمات مبتن

اکز مر آن یرانمد یدگاهبر د یدبا تأک یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه

  .شدبایم

 

 : هامواد و روش

 1398محتوا در سال  یلو با روش تحل یفیپژوهش از نوع ک ینا

بود.  یافته ساختاریمهها، مصاحبه نداده یانجام شد. ابزار گردآور

 یو رؤسا یرساناطالع یرانپژوهش مد ینکنندگان در امشارکت

مند ل هدفشکه به بودند ک یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکتابخانه

پژوهش و  یهدف اصل یهمصاحبه بر پا هایانتخاب شدند. پرسش

با توجه به  ،دیگر یانب بهشدند.  یمپژوهش تنظ یشینهو پ یچارچوب نظر

 یزسازیمتما یمطرح شد که برا یکل طور بهپرسش  یکهدف پژوهش، 

و  ؟کنیدیاستفاده م هایییکتابخانه خود از چه نوع فناور یو برندساز

 یانب تریجزئ یهاپرسش گان،شوندمصاحبه یهاپاسخس براساسپس 

ها و مراکز کتابخانه یرانپژوهش مد ینورود در ا یارهایشد. مع

با حداقل سابقه دو سال  یعلوم پزشک یهادانشگاه یپزشک یرساناطالع
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 همکاران و ییصفا                                                                                                                                         ها     کتابخانه یدر برندساز ینقش فناور یینتب 

 

1400 پاییز، سومفتم، شماره دوره ه، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

در  یعدم ورود به پژوهش، نبود تجربه و سابقه کاف یاربود و مع یریتمد

آغاز  یبود. برا یرانا یپزشک یرسانمراکز اطالعها و بخانهتاک یریتمد

 نظر مورد یهاانجام شد و سؤال یمقدمات صورت بهپژوهش، دو مصاحبه 

 یو قرار قبل یها با هماهنگشد. مصاحبه ییدتأ یمصاحبه اصل یاجرا یبرا

تا  30 ینب یو تلفن (شوندگاندر محل کار مصاحبه) یبه دو شکل حضور

در  ایینهزم العاتقبل از شروع مصاحبه، اط. یدطول کش هیقدق 35

 یمیلا یقو ضرورت انجام پژوهش از طر یخصوص موضوع برندساز

ها تا اشباع شد و مصاحبه سازییادهارسال شد. هر مصاحبه پس از اجرا پ

ها داده یگردآور ندآیفر یکه هنگام یمعن ینبه ا .کرد یداها ادامه پداده

. یامدن به دستها مصاحبه یاز محتوا یدیجد یکدهاه ک یرفتپذ یانپا

مشاهده شد و  یدجد یبه بعد تکرار در کدها 10از مصاحبه  واقع در

 یمحتوا یلها به روش تحل. دادهیافتادامه  14اشباع داده تا مصاحبه 

که  صورت ینقرار گرفت؛ بد تحلیل و یهتجزمورد  یاسیق یفیک

 یپژوهش کدگذار شینهیموجود در پ یچارچوب نظر یهها بر پامصاحبه

را  ییهامؤلفهیرز تر،یسطح انتزاع یکمشابه در  یکدها سپسشدند. 

داشت و در ادامه،  یهاول ینسبت به کدها یشتریب یتداد که کل یلتشک

با سطح انتزاع  ییهاشد و مؤلفه یقبا مضمون مشابه تلف یهامؤلفهیرز

 MaxQDAزار افاده از نرممراحل با استف ینداد. ا یلرا تشک یشترب

 یارهایمع یهبر پا یزشد. اعتبار پژوهش ن جامان 2018 یرایشو

 و Lincoln ییدپذیریو تأ پذیرییناناطم یری،پذانتقال یری،اعتبارپذ

Guba مدتیطوالن یریدرگ یکردهایبا استفاده از رو (Long 

Engagement)پژوهشگران بندییه، زاو (Researcher 

Triangulation) ،ء اعضا یبررس(Member Cheking) توسط  یو بررس

 قابل) یتمقبول یجادا ی[. برا20انجام شد ] (Peer Debriefing) ترازهم

کنندگان برقرار ارتباط مناسب با مشارکت (هاو اعتماد بودن داده یرشپذ

و  مدت یطوالن یریگر با درگدر روند پژوهش، پژوهش ین،شد. افزون بر ا

 . شیدبخ یشها را افزا، اعتبار دادههادر دادهمل کا یورغوطه

با  آمده دست به هاییافته یبررس ها،یافتهاعتبار  ینتأم یگرروش د

تمام  یااز متن مصاحبه  یبخش ،منظور ینبه همکنندگان بود. مشارکت

نفر از  14 یاردر اخت یهاول شده استخراج یهمراه با کدها آن را

کدها مستخرج  ینا یادهند که آ اده شد تا نظرکنندگان قرار دمشارکت

جمالت  یانها از بآن یها بوده و با منظور واقعآن ینظر واقع یایگو

 ،داشتند یشوندگان نظرات اصالحمصاحبه چنانچه. یرخ یادارد  یخوانهم

 یگراز د ترازهمتوسط  یدر نظر گرفته شد. بازنگر هاآن یشنهادینکات پ

 یها به همراه کدهاکه مصاحبهپژوهش بود  یتمقبول ینتأم یهاروش

و  یحوزه کتابدار یندو نفر از متخصص)ناظر  ینرا به چند یاستخراج

داده شد، تا مورد  ارائه (که در بخش مصاحبه حضور نداشتند یرساناطالع

 آمده دست به ینآنچه توسط ناظر یاو مشخص شود، آ یردقرار گ یلتحل

دارد. اگر  یخوان، همآمده دست بهگر شبا آنچه توسط پژوه آید،یم

ها و داده یلوجود داشت؛ تحل ینو ناظر گرپژوهش ینب نظراختالف

برگشت داده شد  ینگر انجام و به ناظردوباره توسط پژوهش یپردازمفهوم

 و اجماع نظر قرار گرفت.  ییدمورد تأ که ینتا ا

متن  یسازیادهبا پ زمانهم یکدگذار ینددر پژوهش حاضر، فرآ

و  ستخراجها اکد از متن مصاحبه 70 مجموع درها آغاز شد که حبهمصا

 یبنددسته، مقوله یکسنخ در و موارد هم یابیالگو یمفهوم نظر ازکدها 

 بودن یردرگ یلبه دلگران ]پژوهش یهااز تجربه یبندطبقه یشدند. برا

 هایهینیشدر موضوع پژوهش[، اصطالحات مستخرج از پ یو عمل یعلم

 اینخبرگان، استفاده شد. در  یدگاهشده از د استخراج یو تخصص ینظر

که در  یشوندگان و نام افرادمصاحبه ی،پژوهش، نام کتابخانه دانشگاه

محفوظ مانده  یمالحظات اخالق یترعا یلبه دلاند، مصاحبه ذکر کرده

 .است

 

 :هایافته

د ک 18مؤلفه و  5 ی،مفهوم اصل 2پژوهش،  ینا هاییافتهبراساس 

 یو برندساز یزسازیدر متما یفناور یریکارگدر ارتباط با به یینها

 1شد که در جدول  ییشناسا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

  .نشان داده شده است

 یهادانشگاه یهامجموع کتابخانه ، در1جدول  یهادادهبراساس 

 یمتنوع ایهیر از فناورخود و جذب کارب یبرندساز یبرا یعلوم پزشک

 هاییفناور "یدر دو دسته اصل یکه کاربست فناور کنندیاستفاده م

در سه دسته  یبر فناور یو خدمات مبتن "یکاربرد یافزارهانوظهور و نرم

 "یو ارائه خدمات ارتباط یارائه خدمات اطالعات ی،آموزش دماتارائه خ"

برند  یاندگاردر توسعه و م هایفناور ینشد که در ادامه نقش ا ییشناسا

 یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یرانمد یدگاهدبراساس کتابخانه، 

 .شوندیم یحمطالعه تشر ینکننده در اشرکت
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 و همکاران صفایی                                                                                                                                             ها کتابخانه یدر برندساز ینقش فناور یینتب 

 

 1400پاییز، سومره دوره هفتم، شما ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 هامصاحبه یمحتوا يلمستخرج از تحل یها و کدهاو مؤلفه يممفاه -1جدول 

 کد نهایی مؤلفه مفهوم اصلی

 کاربست فناوری

 هورهای نوظفناوری

 سیم اینترنت رایگان و بیخدمات ستفاده از ا

 امانت و بازگشت کتاب خودکار سیستمو  RFIDاستفاده از فناوری 

 در منابع کتابخانه ی آنالینهای جستجواستفاده از سیستم

 های آموزشیبرگزاری کارگاه آموزش مجازی برایهای استفاده از سیستم

 افزارهای کاربردینرم

 اددهیای استنفزارهانرم

 افزارهای آمارینرم

 افزارهای آفیسنرم

 افزارهای فتوشاپنرم

 Focusky افزار فوکاسکینرم

 Camtasia Studio Screen Recorder تازیابرداری از مانیتور کمافزار فیلمنرم

 خدمات مبتنی بر فناوری

 ارائه خدمات آموزشی

 سایتطراحی وب

 های آموزشی تحت وبفیلم

 اری وبینارگزبر

 های مجازیتولید محتوای آموزشی در محیط

 ارائه خدمات اطالعاتی
 های تحت وبسامانه

 افزارهای کاربردینرم

 ارائه خدمات ارتباطی
 سازی کاربر از خدماتآگاه

 ابزارهای دیجیتالی

ها و مراکز پژوهش نشان داد کتابخانه هاییافته: یکاربست فناور -1

خود  یو برندساز یزسازیاهداف و متما یشبردپ یبرا یپزشک یرساناطالع

که در ادامه شرح داده  کنندیاستفاده م ییافزارهاو نرم هایاز فناور

 :شودیم

پژوهش نشان داد استفاده از  هاییافته: نوظهور هاییفناور -الف

امانت  هاییستمو س RFID یفناور یریکارگ به یگان،را ینترنتخدمات ا

جستجو در منابع و  هاییستمتاب، استفاده از سگشت خودکار کو باز

 یآموزش یهاسالن ی،آموزش مجاز یهاو کالس یدئوکنفرانسو یبرگزار

 هاییستمو س یگانرا ینترنتمتصل به ا یوتریکامپ هاییستممجهز به س

 جمله ازمحتوا  یدو تول یدئوکنفرانسو یبرگزار یبرا یریو تصو یصوت

 یبرندساز یستند که در راستاه ینوظهور ایهیفناور یقمصاد

: 5کننده شماره زعم شرکتشد. به ییشناسا یبر فناور یها مبتنکتابخانه

 یابیجستجو و باز لتو سهو ینترنتبه ا یدسترس یزاتدر کتابخانه تجه "

وجود دارد که  ینجلسات آنال یو حت یآموزش مجاز هاییستممنابع، س

و  یزاتکاربرد تجه ینبنابرا است. "بخانهو برند کتا یخود شاخصه اصل

 یرتصو ییرها و تغکتابخانه یدر برندساز هاآن یرنوظهور و تأث هاییفناور

 .شد ییکاربران شناسا یذهن

حاصل از پژوهش نشان داد ارائه  هاییافته: یکاربرد یافزارهانرم -ب

 ی؛هاستنادد یافزارهانرم): جمله از یکاربرد یافزارهاو آموزش نرم

افزار فتوشاپ؛ نرم یافزارهانرم یس؛آف یافزارهانرم ی؛آمار یرهاافزانرم

که  باشدیم یدساخت اسال یتو سا افزارنرم یک یفوکاسک (.یفوکاسک

کرد و  یطراح یباز یاربس یهاافکتبا  یدهاییبه کمک آن اسال توانیم

و  یترضا انزیم باال بردندر  یاتازکم یتوراز مان بردارییلمافزار فنرم

کمک خواهد  یارکتابخانه بس یآن برندساز به دنبالکاربران و  یمراجعه

کتابخانه از  هرچقدرگفت: » 12کننده شماره راستا شرکت ینکرد. در هم

 یشترب یشرفتشپ ینهزم ،استفاده بکند هایافزارها و تکنولوژنرم رینآخ

 یجخرو ینبهتره ک یافزار فوکاسکو آموزش نرم یریکارگبه مثالً. است

باال را دارد و  یلیخ یکیگراف یتو قابل هاییمیشنهمراه با ان یشنپرزنت

با  راهکه هم یاتازمانند کم کندیم بردارییلمکه از دسکتاپ ف یافزارنرم

مانند:  یمنابع علم یریتو مد یاستنادده یافزارهانرم یاصدا است و 

است  زهایییچ هاینا، (Zotero) و اندنوت و زوترو (Mandeley)مندلی 

کتابخانه  یو در برندساز یمآموزش بده یبه کمک فناور توانیمیکه م

و  ایترض یبرا یکاربرد یافزارهاآنچه گفته شد نرم بنا بر. «کندیکمک م

 یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعبرند کتابخانه یجادجذب کاربران و ا

 .شد ییشناسا

 هاییافتهبراساس : یبرندساز یبرا هایاوراستفاده از فن یچگونگ -2

به سه  هایها از فناورکتابخانه ،آمده 1گونه که در جدول پژوهش و همان

و ارائه خدمات  یارائه خدمات ارتباط ی،ارائه خدمات آموزش"شکل 

و با استناد به  یکموارد به تفک یندر ادامه ا کنند،یاستفاده م "یاطالعات

 .گردندیم یحها تشرمتن مصاحبه

پژوهش نشان داد، توجه به  هاییافته: ی: ارائه خدمات آموزشفال

منابع و خدمات کتابخانه  یکتابخانه و معرف یتساوب یطمح یسازجذاب
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 همکاران و ییصفا                                                                                                                                         ها     کتابخانه یدر برندساز ینقش فناور یینتب 

 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

 ی،مجاز هاییطمح یرسا یمنابع آموزش ینکدرج ل یط،در همان مح

تحت وب در آن  یآموزش یمحتواها یدو تول یآموزش ینارهایوب یبرگزار

 یخدمات آموزش ازجمله یآموزش یهاپلتفرم یراو آپارات و س یطمح

 یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه یبرندساز یدر راستا یبر فناور یمبتن

گفت:  9کننده شماره خصوص شرکت یناست. در هم یرانا یپزشک

داد و  یصتشخ یدرا با نفعانیو ذ ینمخاطب یاکاربران  یرفتار اطالعات"

انجام داد؟  یدبا کارچهمراجعه نکند، به کتابخانه  یاگر کس کهینا

 یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

 یهاکرده و در شبکه یهته یآموزش هاییلمف یبا کمک فناور بایست،یم

با  هاآنتا  یندنما یبارگذارکتابخانه و آپارات  یتساوب یاو  یاجتماع

که در  یتییرابه تغ با توجهشوند.  مواجه یت کمتراضطراب و مشکال

انجام  یرسانها و مراکز اطالعدر کتابخانه هاآنو کاربرد  یحوزه فناور

منابع  یهطور مداوم نسبت به ته ضرورت دارد، کتابداران به شود،یم

. "و منابع اقدام کنند هایتمنظور استفاده بهتر از قابل به ینآنال یآموزش

ها و کتابخانه یراناه مدیدگاز د یاز موارد برندساز یکیه گفته شد بنابرآنچ

در ارائه خدمات  یفناور یریکارگهب یرانا یپزشک یرسانمراکز اطالع

 .شد ییبه کاربران شناسا یآموزش

حاصل از پژوهش در  هاییافته: تحت وب یارائه خدمات اطالعات -ب

تفاده از اسا نشان داد هکتابخانه یدر برندساز یخصوص کاربرد فناور

ها و تحت وب مانند سامانه یارائه خدمات اطالعات یبرا یفناور

 یهااست که کتابخانه یاقدامات یگراز د ،تحت وب کتابخانه یافزارهانرم

کتابخانه خود و با هدف  رندسازیب یبرا یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه

. هنددیانجام م یکیو الکترون یکاربر به منابع چاپ یدسترس یجادا

آموزش از  هاییستمها و ستحت وب کتابخانه همچون سامانه یهاسامانه

 نامه؛یانسامانه پا یجیتال؛سامانه منابع د ین،آنال ییگوراه دور و پاسخ

 یتو بدون محدود ینآنال یمدرک و جستجو دسترس یلسامانه تحو

 یلتبد تحت وب، افزارنرم یاندازاز منابع کتابخانه با راه یو مکان یزمان

و قابل دانلود و  خوانینماش یجیتالکاربران به فرمت د یازاطالعات مورد ن

به  یجستجو و دسترس یو تبلت برا یلموبا هاییکیشناستفاده از اپل

علوم  یهادانشگاه یرسانو مراکز اطالع هاخانهاطالعات از اقدامات در کتاب

زعم شد. به ییتحت وب شناسا یدر ارائه خدمات اطالعات یرانا یپزشک

امکان  یجادو ا یجیتالداشتن سامانه منابع د": 13کننده شماره شرکت

 یعمدرک و سامانه تجم ینسامانه تأم یاندازبه آن، راه یدسترس

افزار جامع تحت وب که بدون نرم یکبه همراه داشتن  هانامهیانپا

 یرذپنبخانه امکامنابع کتا یابیزمان و مکان، جستجو و باز یتمحدود

داشته باشد تا  یداست که هر کتابخانه در عصر حاضر با یباشد، از موارد

با  یارائه خدمات اطالعات ین. بنابرا"کنند ینبتواند نظر کاربران را تأم

برند  یجاداست که در ا یاز جمله موارد یاروز دن هاییفناور یریکارگبه

 .شد ییشناسا یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

جدول  یهادادهبراساس : یبر فناور یمبتن یارائه خدمات ارتباط -ج

 تواندیکه م یبا تمرکز برفناور یبرندساز یهااز مقوله یگرد یکی، 1

 یلرا تبد یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

ها و مراکز انهدر کتابخ یاوربرفن یمبتن یبه برند کند، ارائه خدمات ارتباط

 یهاحاصل از پژوهش نشان داد، کتابخانه یهاهیافتاست که  یرساناطالع

کاربر از خدمات با ارسال  یسازبه دو شکل آگاه یعلوم پزشک یهادانشگاه

 یشنهادپ یبا محتوا یکارسال پست الکترون یقخبر و اطالعات از طر

، (...؟ دانیدیم یاآ) یهارسشو ارسال پ هایهاخبار و اطالع یز،انگشگفت

 یهاآپارات و شبکه یطرا در مح یکوتاه آموزش یهایلمو ف یامکارسال پ

که در  کنندیکتابخانه خود و جذب کاربر کمک م یبه برندساز یاجتماع

 یرسانما در خدمات اطالع": 6کننده شماره زعم شرکتراستا به ینهم

هم استفاده  یامکاز پ کنیم،یمکتابخانه استفاده  یمیلاز ا که ینبر ا عالوه

همچون استفاده از  یجیتالید یابزارها یریکارگهب یگری. و د"کنیمیم

کتابخانه؛ خدمات  یتساکاربرپسند وب یاستاندارد در طراح یافزارهانرم

مانند:  یجیتالید یشگرو نصب نما یتور مجاز یو طراح یرساناطالع یننو

در  یگانرا ینترنتبه ا یدسترس ینروان و همچن یبلوهاو تا ی.دیال.س

 یانب 2کننده شماره خصوص شرکت ین. در همباشدیم بخانهکتا یطمح

کتابخانه  یتساوب ی،مجاز یایکتابخانه در دن یتریندر واقع و"کرد:

جذب کاربر  یدقت برا یتنها یدآن با یو محتوا یکه در طراح باشدیم

 یبرا یجیتالروان و د یو نصب تابلوها یجازتور م یگریو د یردصورت گ

و  ییمدگوآخوش هاییامو منابع کتابخانه و پ نلخدمات، پرس یمعرف

کاربران نسبت  یدگاهد ییردر تغ یکه نقش مهم باشدیمناسبات م یکتبر

بر  یمبتن ی. بنابرآنچه گفته شد ارائه خدمات ارتباط"شودیبه کتابخانه م

 .شد ییابخانه شناسااز برند کت یو آگاهجذب کاربران  یبرا یفناور
 

 گيری:بحث و نتيجه

 یمؤثر در برندساز هاییبر فناور یپژوهش، خدمات مبتن یندر ا

 هاییافتهشد.  ییشناسا یرانا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

در ارائه خدمات  هایاستفاده از فناور یو چگونگ یپژوهش کاربست فناور

 یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه مؤثر در حوزه خدمات را از عوامل

 د.نشان دا یرانا

18 
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نوظهور و  هاییاز فناور یعلوم پزشک یهادانشگاه هایکتابخانه

. کنندیخود و جذب کاربر استفاده م یبرندساز یبرا یکاربرد یافزارهانرم

نقش  یفناور بر یو تحوالت مبتن یدجد هاییها با کاربرد فناورکتابخانه

 یفاا آنهابرند  یجادها در ذهن کاربران و اکتابخانه یرتصو ییرتغ در یمهم

 یزسازیدر متما ینقش مهم یشرفتهپ یبا تکنولوژ یطیمح یجاد. اکندیم

 یکاربرد یافزارهاکتابخانه خواهد داشت. ارائه و آموزش نرم یو برندساز

 یسازدنبال آن برند و بهکاربران  یو مراجعه یترضا یزانبردن م در باال

 گونهینا ین[. بنابرا10،14،16،18،21مؤثر خواهد بود ] یارکتابخانه بس

 یبرا یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکرد، کتابخانه یرتفس توانیم

 یکاربرد یافزاهاو نرم هایاز فناور بایستیخود م یاییو پو یگاهجا ییرتغ

 .خود استفاده کنند یو برندساز یزسازیمتما یدر راستا

آنها  یاطالعات یازو نوع ن النفعانیذ یرفتار اطالعات ییآنجا که شناسا از

که اگر کاربر به کتابخانه مراجعه و این باشدیم یدمف یاردر ارائه خدمات بس

جذب آنها باید انجام داد؟ نیاز به یک زیرساخت  یبرا ینکند، چه اقدامات

وبینار و  گزاریرو ب یرپسند جهت معرفکارب یتساوب یطراح یقوی برا

آوری ها با فراهمکتابخانه ین. بنابراباشدیهای آموزشی آنالین مکالس

و  یزسازیبه متما توانندیافزارهای پُرکاربرد مو نرم ینآنال یامکانات آموزش

ذکر  الزم به .[7،11،14،17،22کتابخانه خود کمک کنند ] یبرندساز

و  یروهان یریبکارگ ،در ارائه هر خدمت تیموفق یاست که الزمه

 یبرندساز یهااز مقوله یگرد یکی. باشدیحوزه م ینکتابداران متخصص ا

 یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه تواندیکه م یفناور با تمرکز بر

به برند کند، ارائه خدمات  یلرا تبد یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه

 یبرا یرسانعاطال نوین یابزارها یریکارگهو ب یبر فناور یمبتن یارتباط

 [. 8،12،23کاربر از خدمات کتابخانه است ] یآگاه یشافزا

 اییانهبه اطالعات در هر مکان و زمان از مباحث را یکنترل و دسترس

 یلتحو یستمو س یجیتالسامانه منابع د یجادها با ااست که کتابخانه

و مشخص در  کزمتمر یستمس یکبا  مدرک از آن بهره برده و کاربر بتواند

 یخود دسترس یازو مقاالت مورد ن یکیزمان به منابع الکترون ینترکوتاه

در خدمت ارائه  یفناور ینبنابرا .[3،9،11،14،19،24داشته باشد ]

و  یاطالعات رفتار ییرتغ یلدل به یادن یهاخدمات است و در تمام کتابخانه

 یو با کمک فناور نتینترموجود در بستر ا یهاکاربر، به کمک پلتفرم یازن

 .کنندیخود کمک م یکاربر را برطرف کرده و به برندساز یاطالعات یازن

مورد  یجار یکردهایاز رو یکیبا توجه به آنچه اشاره شد،  یکل طور به

 یبرند و برندساز یجادا یپزشک یرسانها و مراکز اطالعاستفاده کتابخانه

کاربر اشاره دارد که سبب  یساختار ذهن یجادا به ی. برندسازباشدیم

شود.  یجادا یاز کتابخانه در ذهن و یزیمتما یذهن یرتا تصو شودیم

 ی،اجتماع یهاشبکه یت،ساوب یچون طراح هایییفناور یریکارگبه

 یدر برندساز تواندیمنابع و... در ارائه خدمات کتابخانه، م سازییجیتالد

ها، جذب مات کتابخانهخد یاسازیباشند، پو ها نقش داشتهکتابخانه

با  یزتما یجادکتابخانه در سطح جامعه، ا یمعرف ی،اثربخش یشتر،کاربران ب

 یکاربردها ینتراز مهم یتراز در ارائه خدمات اطالعاتهم یهاسازمان

ها محسوب کتابخانه یبرندساز یدر راستا یبر فناور یخدمات مبتن

 یبرا یبرندساز یجاددر ا یاستفاده از فناور امروزه ین. بنابراشودیم

 رونب یضرورت برا یکبه عنوان  یپزشک یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

 یرانالزم است که مد ین. بنابراشودیم یاد یفعل یترفت از وضع

 یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه

نوظهور داشته  هاییوشمندانه از فناورالزم در استفاده ه یزیربرنامه

 رائهمنجر به ا هایباور باشند که استفاده هوشمندانه از فناور ینا باشند و بر

از  یمثبت یذهن یراطالعات مناسب در زمان مناسب شده و همواره تصو

 توانندیها مدنبال آن کتابخانه . بهشودیم یجادکتابخانه در ذهن کاربران ا

  د.نشان دهن یکردرو ینا ارقبا ب یرد را با ساخو یزوجه تما

مواجهه  هایییتها با محدودحوزه یانجام گرفته در تمام هایپژوهش

. از جمله باشدیقاعده مستثنا نم ینهستند که پژوهش حاضر از ا

ها و مراکز کتابخانه یرانبا مد یپژوهش، هماهنگ ینا هاییتمحدود

 .احبه بودو ذهاب جهت انجام مص یابو ا یرانا یپزشک یرساناطالع

 

 تشکر و قدردانی:

علوم  یهادانشگاه یهاکتابخانه یراناز مد یسندگاننو ینوسیلهبد

در  یاد،پژوهش، که با وجود مشغله ز ینکننده در اشرکت یرانا یپزشک

انجام مصاحبه در  ینمودند و زمان خود را برا یپژوهش همکار ینانجام ا

 یو فناور یقاتعاونت تحقاز م یندادند و همچنپژوهشگران قرار  یاراخت

 . آورندیعمل م به یبوشهر تشکر و قدردان یعلوم پزشک نشگاهدا

 

 یيدیه اخالقی:تأ

 یاخالق ییدیهأت یمصوب دارا یقاتیمطالعه برگرفته از طرح تحق ینا

 یاز دانشگاه  علوم پزشک IR.BPUMS.REC.1399.13به شماره  

 .بوشهر است

 

 :تعارض منافع

 .اندنداشته یتضاد منافع یچه یسندگانش، نوپژوه یندر انجام ا
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 سهم نویسندگان:

 هایافته یآورنگارش متن مقاله و جمع (اول یسندهنو) ییزهرا صفا

 ییدنظارت و تأ( دوم و مسئول یسندهنو) یعبدالرسول خسرو ؛درصد 35

جام ان (سوم یسندهنو) بگلویرضا رجبعل ؛درصد 35مقاله  یینسخه نها

انجام  (چهارم یسندهنو) خویعمران یبحب ؛درصد 30 کار ییمراحل اجرا

 . درصد 30کار  ییمراحل اجرا

 

 حمایت مالی:

نشده و  یمال یتحما یاسسهؤم یاگونه نهاد  یچمقاله از طرف ه ینا

 . شده است ینمأت یسندگانآن از طرف نو یتمام منابع مال
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Abstract 
 

Aim: Today, Iranian medical libraries and information centers need changes and new approaches for 

their survival and developments to maintain their dynamism. One of the current approaches is the use of 

brand and branding, so this study intends to introduce tools and technologies in providing services that 

play an essential role in branding libraries and medical information centers in Iran. 

Methods: The following applied research was conducted using a qualitative approach. The purposeful 

approach selected samples from fourteen managers and heads of MLICs of Iran in 2019. Content 

analysis of the interviews was performed using MaxQDA 2018 version. 

Results: 2 main concepts [application of technology and technology-based services], 5 components 

[Emerging technologies, applications, educational services, information services, communication 

services], and 18 codes related to technology in branding libraries and medical information centers were 

identified. 
 

Conclusion: The research findings show that using emerging technologies, information systems, and 

how to use them in providing educational, information, and communicative services to users lead to 

service dynamics, attracting more users, effectiveness, introducing the library at the community level, 

and causing differentiation with peer organizations in providing information services and is one of the 

most important applications of technology-based services in the branding of libraries and medical 

information centers in Iran. Therefore, the managers of libraries and information centers of Iranian 

universities of medical sciences must do the necessary planning in the intelligent use of emerging 

technologies. 

Keywords: Technology, Branding, Technology Application, Libraries of Iran University of Medical 

Sciences. 
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