Archive of SID
مجله مدیریت اطالعات سالمت

Published by Vesnu Publications
DOI: 10.22122/him.v17i6.4243

سال هفدهم /شماره ششم /بهمن و اسفند 1399

شناسایی ویژگیهای مورد نیاز کتابداران در برندسازی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ایران:
یک مطالعه کیفی
زهرا صفایی

1

 ،عبدالرسول خسروی

2

 ،رضا رجبعلیبگلو

3

مقاله پژوهشی

چكيده

مقدمه :مدیریت منابع انسانی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ،میتواند نقش مهمی در برندسازی آنها داشته باشد که این موضوع تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از
اینرو ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگیها و نقش کتابداران به عنوان رکن مهم نیروی انسانی در برندسازی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ایران انجام گردید.
روش بررسي :این مطالعه کاربردی ،با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد .دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با نمونههای هدفمند شامل  14نفر از مدیران کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی پزشکی ایران جمعآوری گردید.
يافتهها 3 :مفهوم اصلی (مهارتهای شناختی ،مهارت تخصصی و حرفهای و مهارتهای ارتباطی) 7 ،مؤلفه و  28کد در ارتباط با نقش و ویژگیهای کتابداران در برندسازی
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی شناسایی شد.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج به دست آمده ،باید اشاره نمود که مدیران کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی باید در راستای برندسازی ،نسبت به جذب ،گزینش و استخدام و
توانمندسازی کتابداران حساسیت و برنامهریزی داشته باشند.
واژههاي کليدي :کتابخانههای پزشکی؛ مراکز اطالعرسانی؛ ایران
پيام کليدي :چنانچه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی بخواهند در دنیای رقابتی از مزیتهای رقابتی برخوردار شوند و رویکرد برندسازی در حوزه کتابدار و نیروی انسانی
اتخاذ نمایند ،الرم است به ویژگیها و مهارتهای اشاره شده در این پژوهش توجه کنند.
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مقدمه
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ،یکی از مراکز مهم در جمعآوری،
ذخیره و اشاعه اطالعات سالمت به شمار میروند که به عنوان یک نظام
ارتباطی ،نقش مهمی در تأمین نیازهای اطالعاتی و ارتقای سطح علمی کاربران
حوزه سالمت ایفا میکنند .از طرف دیگر ،سرعت تغییر و تحول در محیط
پیرامون کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بیشتر شده ،اتکاء به فنآوری افزایش
یافته و سطح رقابتها برای جذب هرچه بیشتر منابع و مخاطبان و ذینفعان باال
رفته است .از آنجا که چنین تغییرات سریعی میتواند موجودیت کتابخانهها را به
مخاطره اندازد ( ،)1بازاریابی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،میتواند به
مدیران در دستیابی به اهدافشان به منظور برآورده ساختن نیازهای مراجعان،
رسیدن به خودکفایی مالی و جذب هرچه بیشتر کاربران در دنیای رقابتی امروز
یاری رساند ( .)2یکی از رویکردهای مهم در بازاریابی ،برندسازی است .بنابراین،
الزم است کتابخانهها با اجرای هدفمند و مناسب راهبردهای بازاریابی همچون
برندسازی ،به بهبود و ارتقای خدمات و فعالیتهای خود بپردازند.
به طور کلی ،برندسازی در کتابخانهها تحت تأثیر چهار مؤلفه اصلی
«کتابداران ،خدمات ،ساختمان و تجهیزات و فنآوری» قرار دارد ( .)3مدیریت
منابع انسانی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ،میتواند نقش مهمی
در برندسازی آنها داشته باشد .از آنجا که به نظر میرسد برندسازی کتابخانهها

و مراکز اطالعرسانی پزشکی به ویژه در سازه کتابداران ،به پویاسازی و تغییر
نگرش کاربران به کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی کمک میکند،
ضرورت دارد که ویژگیها و مهارتهای کتابداران به عنوان یکی از سازههای
اصلی و تأثیرگذار در ایجاد برند کتابخانهها ( ،)3-7شناسایی گردد تا بتوان در
پیشبرد اهداف برندسازی کتابخانه ،اقدامات مناسبی انجام داد .موضوع برندسازی
در کتابخانهها ،در مرکز توجه پژوهشهای متعددی در داخل و خارج از کشور
مقاله حاصل پایاننامه دکتری تخصصی به شماره  950333475میباشد که با حمایت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است.
 -1دانشجوی دکتری تخصصی ،علم اطالعات و دانششناسی ،گروه علم اطالعات و
دانششناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،گروه کتابداری پزشکی ،دانشکده
پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
 -3استادیار ،علم اطالعات و دانششناسی ،پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران
(ایرانداک) ،تهران ،ایران
نويسنده طرف مکاتبه :عبدالرسول خسروی؛ دانشیار ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی،
گروه کتابداری پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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بوده و تعدادی از آنها نیز به بررسی برندسازی شخصی ()Personal Branding
کتابداران ،توجه به ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز و نقش آن در موفقیت
کتابخانه و در بافت کتابخانههای عمومی و غیر پزشکی پرداختهاند ( .)4-6با این
وجود ،مطالعهای که بتواند به عنوان منبعی کاربردی برای شناسایی ویژگیها و
مهارتهای مورد نیاز کتابداران در پیادهسازی برندسازی سازه کتابداران در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد ،مشاهده
نشد .بر پایه مطالب بیان شده ،اهمیت شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار برندسازی
کتابداران را میتوان جدی تلقی کرد؛ بهگونهای که تحقیقات گوناگونی در این حوزه
موضوعی انجام شده است که در ادامه ،به برخی از این پژوهشها اشاره میشود.
برخی از مطالعات به ویژگیهای تأثیرگذار کتابداران که به برندسازی آنها
کمک میکند ،اشاره کردهاند .به عنوان نمونه ،نتایج تحقیق  Roughenتأکید
داشت که کتابداران به عنوان طراحان برند با ویژگی دانش ضمنی و پنهان و
ویژگیهای منحصر به فرد در برقراری ارتباط با کاربران ،نقش مهمی در
برندسازی کتابخانهها دارند ( .)8در همین راستا Grant ،بر این باور است که
کتابداران باید در مورد برندسازی کتابخانه ،مهارتهای الزم ارتباطی را در جهت
شناسایی نیازهای اطالعاتی داشته باشند و این موضوع برای آنها باید مهم و
نگرانکننده باشد ( Singh .)9و  Ovsakبر این عقیدهاند که برخورد کتابداران با
کاربران یا به عبارت دیگر ،مهارتهای ارتباطی در بهبود تجربه مثبت و رضایت
کاربران از کتابخانه و در نهایت ،برندسازی آن مؤثر است ( .)10اشاره به این
نکته ضروری است که پژوهشهایی نیز بر اهمیت ،ضرورت و جایگاه کتابداران
با داشتن ویژگیها ،مهارتها و شرایط الزم در برندسازی انجام شدهاند .به عنوان
مثال ،نتایج مطالعه  Okamotو  Polgerنشان داد که کتابداران دانشگاههایی که
ویژگیهای بازاریابی ،روابط عمومی و مهارتهای ارتباطی باالیی در شبکههای
اجتماعی داشتند ،بیشترین تأثیر را در ایجاد برند و موقعیت کتابداران داشتند
( Wynne .)11و همکاران نیز در مطالعه خود در راستای برندسازی کتابخانههای
دانشگاهی ،بر توسعه کتابدار پژوهشگر و طرز کار حرفهای بازاریابی آنها تأکید
نمودند ( Baharuddin .)12و  Kassimدر تحقیق خود بیان کردند که
ویژگیهای مهارتی و علمی کتابداران که منجر به برندسازی میشود ،نقش
مهمی در ارتقای حرفه کتابداری ایفا میکند ( .)5همچنین Kalbande ،در
پژوهش خود تأکید کرد که کتابداران و حضور در دنیای دیجیتال مانند داشتن
پروفایلهای علمی در محیطهای  Google Scholar ،Research Gateو،...
میتواند در برندسازی کتابخانه کمک کند (.)6
در مطالعه دیگری در خصوص برندسازی کتابخانه Singh ،و Trinchetta
به نقش کتابداران در ایجاد ارتباط مؤثر در ارتباطات اجتماعی با کاربر و تالش
برای بهبود کیفیت ارایه خدمات در جهت ایجاد برند کتابخانه اشاره کردند (.)13
در راستای کنشگری و فعالیت کتابدار خارج از محیط کتابخانه و استراتژی
بازاریابی Albert ،در تحقیق خود تأکید کرد که کتابداران باید از دیوارهای
کتابخانه فراتر روند ،ارزش خود را به اشتراک بگذارند و خود را به عنوان یک
برند ارزشمند معرفی نمایند و با استفاده از استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی به
همراه رفتار خوب ،برای برندسازی کتابخانه تالش کنند ( .)14برآیند کلی مرور
متون نشان داد که کتابداران به عنوان سازه اصلی برندسازی کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی نقش مهمی در این راستا دارند که برای ایفای نقش خود ،باید واجد
ویژگیها و شرایطی باشند و الزم است به طور علمی شناسایی شوند و الگویی
در این زمینه در اختیار کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی قرار گیرد.

روش بررسی
این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد .ابزار
جمعآوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختار یافته بود .مشارکتکنندگان را مدیران
اطالعرسانی و رؤسای کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی ایران تشکیل داد
که به شکل هدفمند انتخاب شدند .پرسشهای مصاحبه بر پایه هدف اصلی
مطالعه و چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تنظیم گردید .به بیان دیگر ،با توجه
به هدف پژوهش ،یک پرسش به طور کلی مطرح و سپس بر اساس پاسخهای
مصاحبهشوندگان ،پرسشهای جزییتر بیان شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل
مدیران کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی با حداقل سابقه مدیریتی بیش
از دو سال در دانشگاههای علوم پزشکی بود .نبود عالقه و تخصص مدیر
کتابخانهها به موضوع برندسازی و همچنین ،نداشتن تجربه و تخصص در حوزه
مدیریت کتابخانه ،معیارهای عدم ورود مشارکتکنندگان در نظر گرفته شد.
برای آغاز پژوهش ،دو مصاحبه به صورت مقدماتی انجام گرفت و سؤاالت
مورد نظر برای اجرای مصاحبه اصلی تأیید گردید .مصاحبهها با هماهنگی و قرار
قبلی به دو شکل حضوری (در محل کار مصاحبهشوندگان) و تلفنی بین  30تا
 35دقیقه به طول انجامید .قبل از شروع مصاحبه ،اطالعات زمینهای در خصوص
موضوع برندسازی و ضرورت انجام تحقیق از طریق ایمیل ارسال شد .هر
مصاحبه پس از اجرا پیادهسازی گردید و مصاحبهها تا اشباع دادهها ادامه یافت؛
به این معنی که هنگامی فرایند جمعآوری دادهها پایان پذیرفت که کدهای
جدیدی از محتوای مصاحبهها به دست نیامد .در واقع ،از مصاحبه  10به بعد
تکرار در کدهای جدید مشاهده شد و اشباع داده تا مصاحبه  14ادامه یافت.
دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛
بدین صورت که مصاحبهها بر پایه چارچوب نظری موجود در پیشینه پژوهش
کدگذاری شد .سپس کدهای مشابه در یک سطح انتزاعیتر ،زیرمؤلفههایی را
تشکیل داد که کلیت بیشتری نسبت به کدهای اولیه داشت و در ادامه،
زیرمؤلفههای با مضمون مشابه تلفیق گردید و مؤلفههایی با سطح انتزاع بیشتر را
تشکیل داد .این مراحل در نرمافزار  MAXQDAنسخه  2018انجام شد .اعتبار
پژوهش نیز بر پایه معیارهای اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری و تأییدپذیری
 Gubaو  )15( Lincolnبا استفاده از رویکردهای درگیری طوالنی مدت
( ،)Long Engagementزاویهبندی پژوهشگران (،)Researcher Triangulation
بررسی اعضا ( )Member Checkingو بررسی توسط همتراز ()Peer Debriefing
انجام شد.
به منظور ایجاد مقبولیت (قابل پذیرش و اعتماد بودن دادهها) ،ارتباط مناسب با
مشارکتکنندگان برقرار گردید .عالوه بر این ،در روند تحقیق ،پژوهشگر با درگیری
طوالنی مدت و غوطهوری کامل در دادهها ،اعتبار دادهها را افزایش بخشید.
روش دیگر تأمین اعتبار یافتهها ،بررسی یافتههای به دست آمده با
مشارکتکنندگان بود .به همین منظور بخشی از متن مصاحبه یا تمام آن همراه
با کدهای استخراج شده اولیه ،در اختیار مشارکتکنندگان قرار داده شد تا نظر
دهند که آیا این کدهای مستخرج گویای نظر واقعی آنها بوده است و با منظور
واقعی آنها از بیان جمالت همخوانی دارد یا خیر؟ چنانچه مصاحبهشوندگان
نظرات اصالحی داشتند ،نکات پیشنهادی آنها در نظر گرفته شد.
بازنگری توسط هم تراز از دیگر روش های تأمین مقبولیت مطالعه بود.
در این راستا ،مصاحبه ها به همراه کدهای استخراجی به چندین ناظر (دو
نفر از متخصصان حوزه کتابداری و اطالع رسانی که در بخش مصاحبه
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حضور نداشتند) ارایه گردید تا مورد تحلیل قرار گیرد و مشخص شود آیا
آنچه توسط ناظران به دست می آید ،با آنچه توسط پژوهشگر به دست آمده
است ،همخوانی دارد؟ اگر اختالف نظر بین پژوهشگر و ناظران وجود داشت،
تحلیل داده ها و مفهوم پردازی دوباره توسط پژوهشگر انجام می شد و به
ناظران برگشت داده می شد تا این که مورد تأیید و اجماع نظر قرار گیرد.
در پژوهش حاضر ،فرایند کدگذاری همزمان با پیادهسازی متن مصاحبهها آغاز
گردید و در مجموع 109 ،کد از متن مصاحبهها استخراج و کدها از نظر مفهومی
الگویابی و موارد همسنخ در یک دسته مقولهبندی شد .برای طبقهبندی از تجارب
پژوهشگران (به دلیل درگیر بودن علمی و عملی در موضوع پژوهش) ،اصطالحات
مستخرج از پیشینههای نظری و تخصصی استخراج شده از دیدگاه خبرگان استفاده
گردید .به دلیل رعایت مالحظات اخالقی در مطالعه حاضر ،نام کتابخانه دانشگاهی،
مصاحبهشوندگان و نام افرادی که در مصاحبه ذکر کردهاند ،محفوظ ماند.

یافتهها
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر 3 ،مفهوم اصلی 7 ،مؤلفه و  28کد نهایی در

ارتباط با نقش و ویژگیهای کتابداران در برندسازی کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی پزشکی شناسایی گردید که در جدول  1ارایه شده است.
بر اساس یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر ،در مجموع سه مفهوم
«مهارتهای شناختی ،مهارتهای تخصصی و مهارتهای ارتباطی کتابداران»
شناسایی گردید که در ادامه ،نقش این مهارتها در توسعه و ماندگاری برند
کتابخانه ،بر اساس دیدگاه مدیران کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی
شرکتکننده در مطالعه تشریح شدهاند.
مهارتهای شناختی :مهارتهای شناختی کتابداران به ویژگیهای
شخصیتی آنها برمیگردد که شامل «نگرش مثبت به برندسازی و خالقیت در
ارایه خدمت ،توانایی انتقال تجربه ،حس مسؤولیتپذیری و ویژگیهای رفتاری»
است .در همین راستا ،شرکتکننده شماره  10بیان کرد« :خالقیت در ارایه
خدمت که به ویژگی شخصیتی کتابداران بستگی دارد ،ما باید تفکر خالق را در
بین کتابداران ترویج دهیم» .به عبارت دیگر ،توجه به ویژگیهای شخصیتی
کتابداران در زمان استخدام و توجه به مهارتهای شناختی کتابداران شاغل به
عنوان یکی از سازههای برندسازی شناسایی گردید.

جدول  :1مفاهیم و مؤلفهها و کدهای مستخرج از تحلیل محتوای مصاحبهها
مفهوم اصلی
مهارتهای شناختی

مؤلفه
ویژگیهای شخصیتی

مهارتهای تخصصی

مهارت اطالعاتی و حرفهای

مهارت آموزشی
مهارت آموزشی
مهارتهای ارتباطی

هوش اجتماعی

ارتباط مؤثر با کاربر

مشتریمداری

کد نهایی
نگرش مثبت نسبت به برندسازی
توانایی انتقال تجربه
مسؤولیتپذیری اجتماعی ( )Social Responsibilityو شغلی
خالقیت در ارایه خدمت
ویژگیهای رفتاری ()Behavioral Attributes
تخصص موضوعی پزشکی کتابدار
جستجو و دستیابی به اطالعات سالمت
مشاوره اطالعاتی سالمت و پژوهشی به کاربر
متخصص در بانکهای اطالعاتی پزشکی
خودتوانمندسازی کتابدار ()Self-Empowerment
مهارت بازاریابی اطالعات
کتابدار بالینی
آموزش سواد اطالعاتی کاربران
مهارت آموزشی (تدریس) کتابدار
پژوهشگری
توانایی داوری علمی مقاالت
مدیریت استنادهای کتابشناختی
شناخت اصول ارتباطی
شناخت کاربر
رعایت اخالق سازمانی
نیازسنجی کاربر
شناخت رفتار اطالعیابی کاربر
شناخت اصول ارتباط
جلب اعتماد کاربر
تعامل حرفهای
کنشگری
خدمات برونبر ()Outdoor Services
پیگیری نیاز کاربران
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مهارتهای تخصصی :یکی دیگر از مهارتهای کتابداران در راستای
برندسازی کتابخانهها ،ضرورت برخورداری از مهارتهایی تخصصی همچون
مهارت اطالعاتی و حرفهای ،مهارت آموزشی و مهارت پژوهشی آنها میباشد.
الف .مهارت اطالعاتی و حرفهای :شامل مهارتهایی از جمله تخصص
موضوعی پزشکی کتابدار ،جستجو و دستیابی به اطالعات سالمت ،مشاوره
اطالعاتی سالمت و پژوهشی به کاربر ،متخصص در بانکهای اطالعاتی پزشکی،
خودتوانمندسازی کتابدار ،مهارت بازاریابی اطالعات و کتابدار بالینی است.
شرکتکننده شماره  2گفت« :زمانی که کاربر از کتابدار سؤال کند کارآزمایی بالینی
چه هست؟ و من ایشان را از بین کتابداران به کتابداری ارجاع میدهم که در بخش
اطالعرسانی پزشکی مشغول و مهارتهای تخصص موضوعی و بازیابی اطالعات
سالمت دارد و من نسبت به این موضوع شناخت کافی دارم» .شرکتکننده شماره
 13اظهار داشت« :زمانی که دانشجوی ارشد پرستاری به دنبال اطالعات مبتنی بر
شواهد در حوزه پرستاری است ،من به کتابداری ارجاع میدهم که در این حوزه
تخصص و شناخت الزم را دارد .بنابراین ،کتابدار من باید تخصصی در بازیابی
اطالعات در حوزههای مختلف پزشکی داشته باشد» .به عبارت دیگر ،توجه به
مهارتهای اطالعاتی و حرفهای کتابداران شاغل به عنوان زیرمجموعه مهارتهای
تخصصی ،یکی از سازههای برندسازی میباشد.
ب .مهارت آموزشی :یافتههای پژوهش نشان داد که مهارتهای آموزشی
کتابداران در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی شامل آموزش سواد اطالعاتی
به کاربران و مهارت تدریس در کارگاههای آموزشی جستجو و بازیابی اطالعات به
عنوان ویژگیهای آموزشی کتابداران شناسایی شد .در همین راستا شرکتکننده
شماره  14بیان کرد« :یکی از انتظارات من از کتابداران این است که بتوانند به
کاربران آموزشهای الزم در مورد استفاده از پایگاههای اطالعاتی در کتابخانه ارائه
دهند» .بنابراین مهارتهای آموزشی کتابداران بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم
کتابداران شاغل در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی معرفی شد.
ج .مهارت پژوهشی :مهارتهای پژوهشی مؤثر در برندسازی شامل
«پژوهشگری ،توانایی داوری علمی مقاالت و مدیریت استنادهای کتابشناختی»
است که به عنوان ویژگیهای مهارتهای پژوهشی کتابداران و متخصصان
اطالعرسانی پزشکی معرفی گردید .به بیان شرکتکننده شماره « :12کتابدار
برای این که بتواند به پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی کمک کند،
خود باید بتواند کار پژوهشی انجام دهد .بنابراین ،من مراجعهکنندگان به کتابخانه
که در زمینه پژوهشی نیاز به کمک دارند را به کتابدار خودم که توانایی الزم را
دارد و از نظر خودم برند است ،معرفی میکنم» .بنابراین ،ویژگیهای مهم
برندسازی کتابداران در حوزه مهارتهای پژوهشی شناسایی گردید.
مهارتهای ارتباطی :برخورداری کتابداران از مهارتهای ارتباطی ،نقش
کلیدی در برندسازی کتابخانههای علوم پزشکی ایفا مینماید که در قالب هوش
اجتماعی باال و ارتباط مؤثر با کاربر قابل تبیین است .مهمترین ویژگیهای
کتابداران و متخصصان اطالعرسانی پزشکی در حوزه مهارتهای ارتباطی،
برخورداری کتابدار از هوش اجتماعی باال ،ارتباط مؤثر با کاربر و مشتریمداری
میباشد .به عبارت دیگر ،ویژگیهای کتابداران و متخصصان اطالعرسانی
پزشکی ،شناخت اصول ارتباطی ،شناخت کاربر و رعایت اخالق سازمانی در باال
بردن هوش اجتماعی کتابدار شناسایی گردید.
در حوزه ارتباط مؤثر ،نیازسنجی کاربر و شناخت رفتار اطالعیابی او برای
داشتن ارتباط مؤثر بسیار معرفی شد .همچنین ،جلب اعتماد کاربر ،تعامل

حرفهای ،کنشگری ،خدمات برونبر و پیگیری نیاز کاربران به عنوان مهمترین
ویژگیهای مشتریمداری یکی از مؤلفههای برندسازی کتابداران عنوان گردید.
در همین راستا ،شرکتکننده شماره  3گفت« :تالش کردهام کتابدارانی که
روحیه تعاملپذیری بیشتری با کاربران دارند را در بخشهایی که باید پاسخگوی
آنها باشند ،منصوب کنم تا جلب رضایت آنها فراهم شود و کاربر به جای دیگر
مراجعه نکند» .همچنین ،شرکتکننده شماره  5اظهار نمود« :برخی از کاربران
که شامل متخصصان پزشکی میباشند ،به دالیل و گرفتاریهای کاری امکان
مراجعه به کتابخانه ندارند .کتابدار بخش اطالعرسانی موظف است که از طریق
تلفن و یا ایمیل ،نیازهای اطالعاتی متخصصان را دریافت و اطالعات را در اسرع
وقت به آنها ارسال نماید و این باعث شده است که متخصصان نگاه ویژهای به
کتابخانه ما داشته باشند» .بنابراین ،همانگونه که اشاره شد ،مهارتهای ارتباطی
یکی ویژگیهای کتابداران جهت برندسازی معرفی گردید.

بحث
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،ویژگیهای مورد نیاز کتابدار در جهت برندسازی
در سه دسته «مهارتهای شناختی ،مهارتهای تخصصی و مهارتهای
ارتباطی» شناسایی و دستهبندی گردید.
یکی از مهارتها ،توجه به مهارتهای شناختی کتابداران به منظور
برندسازی است ،به عبارت دیگر ،کتابداران شاغل در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی پزشکی ایران ،باید ویژگیهای شخصیتی الزم را داشته باشند تا
کمک کنند که کتابخانهها به سمت برندسازی حرکت کنند؛ یعنی داشتن
ویژگیهای همچون نگرش مثبت نسبت به برندسازی که اولین قدم در ایجاد
برند کتابخانه میباشد و توانایی انتقال مهارتها و تجربیات به مخاطبان بالفعل و
بالقوه کتابخانه و کتابداران همکار و در نهایت ،خالقیت در ارایه خدمت که به
ویژگیهای درونی افراد بستگی دارد .نتایج مطالعات  Singh ،)4( Gallو Ovsak
( Baharuddin ،)10و  )5( Kassimو  Okamotoو  )11( Polgerنسبت به
نقش کتابداران و رفتار و نگرش آنها نسبت به برندسازی در کتابخانهها ،با
یافتههای این بخش از تحقیق حاضر همخوانی داشت .اینگونه میتوان تفسیر
کرد که توجه به ویژگیهای شناختی موجب میشود تا کتابدار نگرش مثبتی به
متمایز کردن جایگاه خود و خدمتی که انجام میدهد ،داشته باشد و با معرفی
خود و کارهایی که انجام میدهد ،به صورت یک برنامه مدون و مشخص با
استفاده از عزت نفس و اعتمادی که به خود دارد ،متفاوت عمل کند و همچنین،
مسؤولیتپذیری اجتماعی و شغلی داشته باشد .داشتن چنین ویژگی سبب
میشود که بهتر بتواند به سمت متمایز شدن گام بردارد.
مهارت بعدی که در راستای هدف تحقیق و برندسازی کتابداران در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پزشکی ایران تأکید شد ،برخورداری آنها از
مهارتهای تخصصی میباشد .به عبارت دیگر ،توانایی آنها در داشتن تخصص
موضوعی ،مهارت بازیابی اطالعات سالمت و توانایی مشاوره در اطالعات
سالمت به کاربران ،شناخت فرایندهای پژوهش و داشتن مهارتهای مورد نیاز
کتابدار بالینی است .در این راستا Baharuddin ،و )6( Kalbande ،)5( Kassim
و  )8( Roughenدر پژوهشهای خود ،بر برندسازی شخصی کتابداران در دنیای
مجازی و ارایه خدمات باکیفیت تأکید داشتند که تا حدودی با نتایج مطالعه حاضر
همسو بود ،اما یافتههای تحقیق حاضر بسیار جزییتر به مهارتهای تخصصی
کتابداران حوزه سالمت پرداخت .چنین اینگونه تفسیر کرد که مهارتهای
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تخصصی یاد شده ،موجب میشود تا کتابدار ضمن دانشافزایی ،در راستای
پیشی گرفتن از رقبا ،جذب کاربران و متمایز کردن خود به عنوان سفیر اطالعات
سالمت ،سبب متمایز شدن کتابخانهها از یکدیگر شود.
از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،ضرورت توجه به مهارتهای
ارتباطی کتابدار در راستای برندسازی کتابداران است که شامل برخورداری از
هوش اجتماعی ،ارتباط مؤثر با کاربر و مشتریمداری بود .در این راستاAlbert ،
( )14و  )4( Gallدر مطالعات خود به لزوم ارتباط و تعامل با کاربر از طریق
شناسایی نیازهای اطالعاتی آنها پرداختند که با نتایج تحقیق حاضر همراستا
میباشد .در این باره میتوان گفت که داشتن مهارتهای ارتباطی کتابدار باعث
میشود تا کتابدار با هوش اجتماعی مناسب در برخورد با کاربر ،شناخت نیازها،
عواطف و احساسات ،بتواند خدمات بهتر و تعامل و رفتار متناسب با او داشته باشد
و در نتیجه ،باعث ایجاد اعتماد بیشتر شود .به عبارت دیگر ،مهارتهای ارتباطی
کتابداران و متخصصان اطالعرسانی پزشکی و شناخت اصول ارتباطی در ارایه
خدمات ضروری است.
مشتریمدار بودن ،یکی دیگر از مهارتهای ارتباطی است که در راستای
برندسازی کتابخانه به آن اشاره گردید .در این راستا ،جلب اعتماد کاربر ،تعامل حرفهای
با او ،کنشگری و فعاالنه بهد نبال کاربر بودن ،از ویژگیهای کتابداران میباشد .باید
این نکته را یادآور شد که با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به اطالعات در هر جا و
مکان ،خدمات بیرونسازمانی ( )Outreach Library Servicesگسترش یافته است
و کتابداران باید در این راستا تالش نمایند )4( Gall ،)14( Albert .و  Singhو
 )13( Trinchettaدر تحقیقات خود به این نکته اشاره کردند که کتابداران برای
برند شدن و معرفی خود ،باید به خارج از دیوار کتابخانه بروند و با تعامل با کاربر،
به برندسازی کتابخانه کمک کنند که این یافتهها با نتایج پژوهش حاضر
مشابهت داشت .در واقع ،میتوان نتیجهگیری کرد که کتابداران باید با توجه به
قابلیتها و فنآوریهایی که ایجاد شده است ،تالش نمایند تا به کاربران خدمات
از راه دور ارایه دهند و در جهت رفع نیازهای آنان تا کسب رضایتشان تالش
کنند و کاربر را رها نکنند .در نتیجه ،مشتریمداری موجب میشود که به سمت
برند شدن حرکت کنند.
با توجه به شرایط اجرای پژوهش و پراکندگی و ناشناخته بودن برخی
مدیران کتابخانههای علوم پزشکی ،امکان مصاحبه با طیف گستردهتری از افراد

به صورت حضوری فراهم نشد و بنابراین ،با برخی از مشارکتکنندگان به
صورت تلفنی مصاحبه شد.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،کتابداران برخوردار از چنین ویژگیهایی ،نقش
بسیار کلیدی در برندسازی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاههای علوم
پزشکی ایران ایفا مینمایند .بر این اساس ،توجه به ویژگیها و مهارتهای
شناختی ،تخصصی و ارتباطی کتابداران متخصص و کارامد ،در افزایش جذب و
رضایت کاربران و پیشی گرفتن از رقبای کتابخانهها و در نهایت ،متمایز کردن و
برندسازی کتابخانهها مؤثر است .بنابراین ،نتایج تحقیق حاضر به عنوان یک
راهنما و دستنامه در توانمندسازی کتابداران شاغل در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی به ویژه در حوزه پزشکی و تهیه نقشه راهی برای مدیران ،میتواند
مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهادها
با توجه به شناخت ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز کتابداران در راستای برندسازی
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،پیشنهاد میشود مدیران کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران در جذب ،گزینش و ارزیابی عملکرد
سالیانه کتابداران ،به این ویژگیها توجه کنند .همچنین ،با برگزاری دورههای
مهارتی و تخصصی در جهت ارتقای کتابداران تالش و زمینه رقابت سالم را بین
آنها فراهم نمایند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از همه افراد و مدیران کتابخانههایی که با وجود مشغله
زیاد ،در انجام پژوهش حاضر همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.

تضاد منافع
در انجام پژوهش حاضر ،نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشتهاند.
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Abstract

Introduction: Human resource management in libraries and medical information centers can play an important role in the
branding process, which has received less attention so far. This study endeavored to identify the characteristics and role of
librarians, as an important pillar of human resources, in branding Iranian medical libraries and information centers.
Methods: This applied study employed qualitative content analysis method. The data were collected through semi-structured
interviews with a purposeful sample of 14 managers of Iranian libraries and medical information centers.
Results: Three major concepts, including cognitive, professional, and communication skills, 8 components and 28 codes related
to the role and characteristics of librarians in branding libraries and medical information centers were identified.
Conclusion: The managers of libraries and medical information centers should have sufficient sensitivity and planning to attract,
select, and trigger librarians towards branding.
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