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 چکیده
از کتابخانه در ذهن کاربر   یزیمتما  یذهن  ریتا تصو  شودیکاربر اشاره دارد که سبب م  یساختار ذهن   جادیبه ا  یبرندسازمقدمه:  

مدل   پژوهش ارائه نیهدف از ا رو، نیخود را ارتقاء ببخشند. از ا گاه یجا کردیرو نیبا اتخاذ ا توانندیم زیها ن شود. کتابخانه جادیا

 . است یرسانو مراکز اطالع هاابخانهدر کت ی برندساز یشنهادیپ

انجام شده است. است.   ی اسناد  ل یبا استفاده از روش تحل   ی فیک  کردیو با رو  است  یپژوهش از نوع کاربرد  نیاشناسی:  روش

 ی در حوزه برندساز   ییباال  یکه پوشش موضوع  یو خارج  یداخل  یاطالعات  یهاگاه یصورت هدفمند با جستجو در پامنظور به  نیبد

 ، ی اسناد  لیو با استفاده از روش تحل   یابیها بازکتابخانه  یدر حوزه برندساز  ده منتشر ش  پژوهش  33ها را داشتند، تعداد  و کتابخانه

بر    ت یو در نها  دیگرد  یی ها شناساکتابخانه  یمؤثر در برندساز   ی هاو مؤلفه  ی بندآنها دسته  یبرندساز   ت یفعال   ی هابر اساس حوزه 

 شده است.  ی سازبرند آکر  مفهوم ژه یرزش واساس مدل مرسوم ا

و مهم    کننده نییتع  ی هاعنوان مؤلفهو خدمات به  ،یفناور  زات،یپژوهش نشان داد که کتابداران، ساختمان و تجه  یها افتهیها:  یافته 

 ند یآیشمار مها بهدر کتابخانه یبرندساز

برند    ژهیمدل ارزش و  ر یتحت تأث  یکار گرفته شده در حوزه برندسازبه  ی هامدل   شتری پژوهش نشان داد که ب   ی هاافتهی:  :  نتیجه 

 .گرددیمدل ارائه م نیا هیبر پا زیپژوهش حاضر ن  یمفهوم ی الگو  رو،نی»آکر« است. از ا

برندسازکتابخانه:  هاکلیدواژه  کتابخانه  یها،  برندسازدر  مدل  و  ،یها،  ارزش  مفهوم  ژه یمدل  مدل  آکر،  در   یبرندساز  یبرند 

 ها کتابخانه
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 مقدمه و بیان مسأله

  هایهدف   برانگیزترین  چالش  و  ترینمهم   از   یکی  به  اطالعات  خدمات  کیفیت   ارتقای  امروزه 

شده   دنیا  سرتاسر  در  اطالعات  هاینظام  عناصر  کلیه  آنها  به  رسیدن  برای  که  هاییهدف .  است  تبدیل 

و  نقش    و   اهمیت  کاربران  و   استادان  کتابداران،  مدیران،  از  اعم  رسانیاطالع   نظام  یک  دهنده تشکیل مهم 

بر   خدمات ارائه   کیفیت  افزایش  واقع،  در آفرینی داشته باشند دارند و در این خصوص باید نقش  تأثیرگذاری 

  پویاسازی   و  ارتقاء  حفظ،  سویبه   را  رسانیاطالع   هاینظام   که  است  راهبردی  رویکرد  یک  کاربران  نیاز  اساس

به کتابخانه   کاربران  رضایت  مسأله.  دهدمی  سوق  کاربران  رضایت  نهایت  در  و نظام ها  و  کلی    های طور 

  به   تواندمی  که  است  خاصی   اهمیت  دارای  اطالعات   هایبسته   و  خدمات  ارائه  طور خاص ازرسانی بهاطالع 

 و ذخیره  را  دانش و اطالعات نظامی که است؛  ارتباطی نظام یک کتابخانه  .کند  کمک  آنها  حیات  ادامه

 کانالی وجود دیگر، ارتباطی نظام هر مانند  کتابخانه  صحیح  عملکرد و پویایی الزمه .کندمی بازیابی موقعبه 

 کننده(،)مراجعه پیام گیرنده  و (شده  ذخیره  اطالعات و دانش )مجموعه  پیام فرستنده  میان باشد قادر که است

دن .(1395  ،سلیمانیو    ،شهرزادی  ،ریزیاشرفی  نژاد،هدهدی )   نماید برقرار کامل و  درست   ارتباط   یای در 

در تالش است تا   یاست و هر سازمان  یانرقابت در جر یها، نوعها از جمله کتابخانه همه سازمان  ینب ی،کنون

ب  ی،رقابت  یتبر مز  یدبا تأک  افزا  هایینه از هز  یشدرآمد خود را  ها و مراکز تابخانه ک   .دهد   یشصرف شده 

ینکه  اعالوه بر  جامعه است، باید    بیشترخود که همانا ارائه خدمت به    یبه هدف اصل  یدنرس  یرسانی برااطالع 

، خدماتی ارائه  محور بوده و با افزایش تقاضاکاربر  ازپیشیش بهای نوین مدیریتی استفاده کنند، باید  از روش

 .خود طراحی شده باشند کنند که بر اساس نیازهای کاربران ویژه 

  هاسازمان  بازرگانی  هایبرنامه  ارکان  تریناساسی  از  یکی  بازاریابی،  مدیریت،  نوین  هایروش  در

 در  تغییر   ارتباطات،   و   اطالعات   آوریفن  رشد   دلیل   به   هاکتابخانه   در   بازاریابی   امروزه .  شودمی  محسوب

  عنوان به   متفاوت،   نیازهای   با  کاربران  تنوع   و   آن،   از  استفاده   و  دانش  سریع  رشد   ها،کتابخانه   بودجه   وضعیت 

 بازاریابی  زیرا  است؛  کرده   بیشتررا  آن  به   پرداختن  برای  را  کتابداران  مسئولیت  و  شودمی  تلقی  مهم  عاملی

  افزایش  با  اساس،  این   بر.  شودمی  کتابخانه  خدمات  از   استفاده   ارتقای  و  کاربر  رضایت   بهبود   برای  ابزاری

بود    هاکتابخانه   حیات   ادامه  برای  مهم  عاملی  بازاریابی  اطالعاتی،  جهان   در  رقابت و    یزیری)اشرفخواهد 

 است   برند  ای  ی تجار  نشان  کی  ارائه  خدمات،  و   محصوالت  یابیبازار  عمده   اهداف  از  یکی.  (1387ر،پوکاظم

  و   خود  محصوالت   ن ییتع  جهت  هاآن  همه   از   یقیتلف  ای  هانشانه   طرح  عبارت  نام،   از  سازمان  کی  آن   در  که

  نشان   یطراح  نهیزم  در  عمده   مفهوم  دو.  بردیم  بهره   رقبا  ریسا  محصوالت  از  هاآن  ساختن  زیمتما  نیهمچن
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  به   کتابخانه   کی  شناساندن  در  یمهم  نقش  که  است«  یسازمان  ریتصو»   و «  یسازمان  تی »هو  برند،  ای  یتجار

 ی متفاوت   ف یموجود ممکن است با ط  یا(. برنده1388ی،  جهرمیریان )بص  دارد  عهده   بر   خود   مخاطب  جامعه

 قرارها  کتابخانه   توجه  کانون  برندسازی در  که  سال است   30حدود    .رندیاز محصوالت مورد استفاده قرار گ

  .( Kenneway, 2006; Walton, 2008; Wynne, Dixon, Donohue & Rowlands, 2016)  است   گرفته

را  و آن   جاد یاز خدمات و محصوالت خود ا  فردمنحصربه   تیهو  کیها  واسطه آن کتابخانه که به   یکردیرو

 موفق عمل کنند.  یامروز  یرقابت طیتا در مح ، (Walton, 2008) کنندیبه کاربران منتقل م

و    کندیکارکنان م  هی کتابخانه و روح  ریبه بهبود تصو  یریگکمک چشم  هاکتابخانه   در  یبرندساز

( بدون شک، برند قدرتمند،  همان منبعدنبال دارد ) کتابخانه را به   گاه یو جا  تیکاربران و حفظ موقع  شیافزا

  یها تی بهبود فعال  جهیخدمات و در نت  ت یفیک   ی و ارتقا  کندیم  جاد یها اکتابخانه   انیرا م  یو مثبت  ا یرقابت پو

 ;Brantz & Sadowski 2010; Hepburn & Lewis 2008دنبال دارد )را به   هادانشگاه   یتجار  و  یآموزش

Holt 2003; Singh & Ovsak 2013; Singh & Trinchetta 2019; Wynne et al., 2016از    یار ی(. بس

کتابخان   یبرا  یبرندساز  یهاکیتکن انضباط  و  مف  هاه نظم  اطالعات  مراکز   هاکتابخانه   رایز  ، هستند  دیو  و 

درک بهتر کاربران    باعثکتابخانه    ی(. برندساز Shaffer, 2003)  هستند   یدر حال تحول اساس  یرساناطالع 

 (. Singh & Ovsak, 2013) شودیماز نقش و کارکرد کتابخانه 

  در   شود  ل یتبدها  کتابخانه   یاصل   یهات ی اولو  به   دی با  یبرندساز  چرا   نکه یا  لیدل  و   یبرندساز  ت یاهم

 De Rosa, Joanne) است شده  انی ب خوبیبه  شده  منتشر «1سی اِلاوسی»  یسو از 2004 سال در که یگزارش

Cantrell, Peggy Gallagher, Janet Hawk, Irene Hoffman, & Renee Page, 2014  .) گزارش   ن یا  در 

 که   دارد  آن   از  ت یحکا  دهد، یم  ارائه  را   جهان   سراسر  از  اطالعات   کننده مصرف  3300  از   ش یب  دگاه ید  که

  دنبال به  که  یافراد  دید  معرض  در  کمتر  کارکنانشان  و  نهاآ   منابع  و  هاکتاب  مجموعه،  هاکتابخانه  ساختمان

 که  بود   نیا  کردند،میموردی که مردم در خصوص کتابخانه از آن یاد    تنها.  دارند  قرار  هستند،   اطالعات

،  مثبت  یریتصو  برند، نوع نگاه به   ن یا  ظاهر  به  چند  هر. دندیدیم  کتابخانه  برند  عنوانبه  را«  کتاب» ها تنها  آن

 اما  هسته اصلی خدمات کتابخانه است،  «کتاب» چراکه    کندیم  منعکس  را   کتابخانه  از  مفهومی و کارکردی

تر گسترده   منابع شود  این نوع نگاه باعث می   دنبال داشته باشد، زیراها به کتابخانه هایی را برای  ی نگران  تواند می

  . راندب  ه ی حاش به اند، نادیده گرفته و یا که اتفاقاً رشد زیادی هم داشته  را ( کی الکترون نوع  از ویژه به ) اطالعات 

ها مطمئن شوند که برند آنها در ذهن کاربران فراتر از یک مکان برای امانت کتاب که کتابخانه برای این 

 
1. OCLC 
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 Hood & Henderson, 2005; Singh)  است، بایستی در راستای ایجاد و توسعه برند کتابخانه تالش کنند 

& Ovsak, 2013.) 

این به  نتیجه گرفت که  گونه میهرحال  برندساز  ت یاهم  لیدلبه توان  کتابخانه   یموضوع  ادر    نی ها، 

پژوهش  توجه  متعددموضوع در مرکز  و    ی های  بوده  از کشور  ادامه  همان در داخل و خارج  گونه که در 

، وجود  نی. با ااندارائه کرده   یبرندساز  ی را برای  متعدد  یهاها و روش مؤلفه   هاپژوهش دست از    آید، اینمی

  ی کاربرد   یمنبع  عنوانبه   بتواند   که   هاروش  و  هامؤلفه   ن یا  از  یجامع  و   منسجم  یتاکنون الگو   رسدنظر میبه 

در این    .است  نشده   ارائه   ،ردیگ  قرار  استفاده   مورد   هاکتابخانه   در  یبرندساز  یسازاده یپ  و   یبردارده یا  یبرا

 انی ارائه شود. رسها و مراکز اطالع مقاله تالش شده است تا الگوی پیشنهادی مناسب برندسازی در کتابخانه

ها شامل موارد  های مرتبط با برندسازی در کتابخانه طور مشخص، اهداف پژوهش با بررسی متون پژوهش به 

 زیر است:

ای  یا زمینه ها )منظور از سازه، حوزه های برندسازی در کتابخانه ها و مؤلفه مشخص کردن سازه  ➢

ها در بخش بعد  اند. این سازه الیت کرده ها برای برندسازی کتابخانه روی آن فعاست که کتابخانه 

 اند(. معرفی شده 

 ها بر اساس مرور متون.ارائه مدل مفهومی پیشنهادی برای برندسازی در کتابخانه  ➢

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  از   استفاده   و  تغییرات  نیازمند  خود   پویایی  حفظ   برای  رسانیاطالع   مراکز  و   هاکتابخانه   امروزه 

  و   برند   ایجاد   از   استفاده   جاری   رویکردهای  از  یکی.  هستند  خود  توسعه  و  بقاء   برای   نوین   رویکردهای

عنوان ابزاری برای تشخیص کاالها از یکدیگر دهد که برندسازی به بررسی متون نشان می.  باشدمی  برندسازی

عنوان کلید اصلی بازاریابی مورد هاست که مورد توجه بوده و در اوایل قرن بیستم برندسازی تجاری به قرن

)اخالصی،  است  قرار گرفته  نظر  1391توجه  از   اصلی  بردی راه  مشکل  یک   عنوانبه   برندسازی   ،«والتون» ( 

(. بر پایه آنچه اشاره شد، اهمیت برندسازی  Walton, 2005است )  شده   تبدیل  جهان  سراسرهای  کتابخانه   برای

های گوناگونی در این حوزه موضوعی ای که پژوهش گونه توان جدی تلقی کرد بهها را میبرای کتابخانه 

شود. یادآوری این نکته ضروری است که این  ها اشاره میانجام شده است. در ادامه به برخی از این پژوهش 

ها و خدمات آنها ای بر نوع خاصی از کتابخانه ها مطرح شده و تأکید ویژه ها برای همه انواع کتابخانه پژوهش 

کتابخانه  انواع  از  کدامیک  برای  و  برندسازی چگونه  اینکه  مقاله،  این  در  بنابراین  مینیست.  انجام  شود  ها 

 کار گرفته شود. تواند به ی مینوعبه ها و برای همه کتابخانه اهمیت خاصی ندارد 
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نوشته   از  برنامه برخی  به  شده  منتشر  برنامه های  این  اهمیت  یا  برندسازی  کتابخانه های  برای  ها  ها 

تجربه ارائه  به  پژوهشی  در  گلین  نمونه،  برای  دارد.  اداره    اختصاص  شمالی» های  کتابخانهدر   «1آمریکای 

دارند. اگر  ی خاص و متفاوت برای برندسازی خودهابه ارائه خدمات و برنامه   ازیها نکه کتابخانه   پردازدمی

کتاب،   گذاری بروشورها، نشانه   م،یپست مستق  شتر،یب   غ یتبل  آشکارتر )مثالً  یابیبازار  ی هات یکتابخانه فعال  کی

را انجام  (  یونیزیخدمات تلو  یعموم  غاتیتبل  ا یو    ییوی راد  غاتی، تبلیمحل  ی لبوردهایاتوبوس، ب  یهاکارت

استفاده مجاز  کار  گردش  ان، گدکنندیبازددهد،   و  افزا  یمرجع  کتابخانه    شی آن  برند  و  پیدا خواهد کرد 

درباره اینکه چگونه برندسازی در بهبود    «و هندرسون هود » (.  Holt, 2003شود )صورت خاص دیده میبه 

 خدمات  تواند یک شیوه مناسب برایمی  کند، بر این باورند که برندسازیکتابخانه کمک می  تصویر خدمات

باشد    گرفتن مالکیت خدمات آنها   کارکنان برای  افزایش اعتبار و امکان دادن به   های عمومی برای کتابخانه 

(Hood & Henderson, 2005).    ها و  با مرور کتاب   «و چاندراتری ام. چاندراتری اس.» دیگری    مطالعهدر

رسانی با تمرکز بر نقش برندسازی کتابداران  نشریات مرتبط با حوزه مدیریت بازاریابی کتابداری و اطالع 

ست.  ا  ها پرداخته های دانشگاهی، به بررسی رویکردهای بازاریابی و برندسازی در کتابخانه در کتابخانه   شاغل

خدمات   یهاهنوز در سازمان  یفرهنگ برندسازبر اساس این مطالعه مروری، او به این نتیجه دست یافت که  

 . (Chandratre & Chandratre, 2015) نشده است  نهادینه  یاطالعات

سازی آن تأکید دارند. برای  ها هم درباره کاربرد و کارکرد برندسازی و شیوه پیاده برخی از پژوهش

رؤیت  خصوص  در  مطالعه  نمونه،  نتایج  کتابخانه  اهمیت  «والتون» پذیری  هدف  با    برای   برندسازی  که 

در حال تغییر   سرعتبه ها  کتابخانه  داد که های پیشین انجام شد، نشان  و بر اساس مرور پژوهشها  کتابخانه 

  توسعه  ایجاد، در  کتابخانه   کارکنان.  ببرند سود  مؤثر   برند   از   توانند میها  معنی است که آن  هستند و این بدان 

.  دارند  کلیدی   نقشی  برند   توسعه   در  کتابخانه  رهبران  و   مدیران.  کنندمی  ایفا  کلیدی   نقشی  کتابخانه   برند  ارائه   و

(. در پژوهشی دیگر Walton, 2008)  باشند  داشته   را  دانش  بهترین  آن  خدمات  و  کتابخانه  به  نسبت   بایدها  آن

ها اشاره ها و کاربرد آن در کتابخانه های معتبر برندسازی در سایر حرفهها و نمونه با بررسی تجربه   «گرانت» 

به این نکته توجه کنند که کاربران چه نظری در کتابخانه  برندسازی  در مورد،    دی کتابداران باکند که  می

از   کتابخانه  مفهوم  و  دارند  کتابخانه  و  مورد  چیست؟  آنها  نوعمنظر  کاربران  یچه  از تجربه    ، از  استفاده 

  گرانید  تجربیات  از  یریادگی  ی ها براحرفه  ریسا  با بررسی برندسازیتوانند  یکتابداران م  دارند.   را  هاکتابخانه 

و    «سینگ» کتابخانه و تعامل با جامعه،    به  مربوط   (. همچنین در راستای مسائلGrant, 2015)  مند شوند بهره 

 
1. North American library 



 189 ... ها ودر کتابخانه ی برندساز یمدل مفهوم شنهادیپ                                              1399و زمستان  زیی، پا2، شماره  10سال 

 

  .مؤثر است  جامعه از کتابخانه  تجربه  بهبود   در  های کتابداران دیدگاه   و  هاکنند که اندیشه بیان می  «اوساک» 

  برندسازی   طرح  یک  و  جذاب  محیط  ایجاد   برند و تصویر کتابخانه،  های این پژوهش مروری اهمیتیافته

 .(Singh & Ovsak, 2013داشت )دگاه جامعه از کتابخانه خواهد استراتژیک، نقش مهمی در تغییر دی 

ها به نقش کتابداران و رابطه  ها، تعدادی از پژوهش در خصوص عوامل مؤثر در برندسازی کتابخانه 

دارد که کتابدار با برقراری ارتباط مؤثر با بیان می  «1گال» اند،  آن با اعتماد و وفاداری کاربران اشاره کرده 

ای کتابدار و باال های حرفه در باال بردن آگاهی کاربران از قابلیت   تواندمی  «2راه دور  از  آموزش» کاربران و  

کند   تالش  کتابخانه  به  آنها  وفاداری  و  کاربران  اعتماد  پژوهش    .( Gall, 2012)بردن  در   «آلبرت» نتایج 

نه و استفاده از ارزیابی برای ایجاد حمایت از کتابخانه در جامعه آموزشی دانشگاه، خصوص خدمات کتابخا 

 ارزش  بروند،  فراتر  کتابخانه  دیوارهای  از باید  کتابداران   ها،حامی برای کتابخانه   ایجاد  منظورنشان داد که به 

های  برای این کار از برنامه کنند و    معرفی  ارزشمند   برند   یک   عنوانبه   را   خود   و   بگذارند   اشتراک   به   را   خود

  طریق   از  ایکتابخانه  خدمات  ارزیابی  استفاده   آنالین برای برندسازی در دانشگاه استفاده کنند. همچنین با

برای برندسازی کتابخانه و    راه   از  آموزشی  هایکتابخانه   ایجاد   برای  دانشگاهی  همکاری  مرکز  یک دور، 

 « کالبنده » های پژوهش  (. یافته Albert, 2017کند )اهی تالش  دانشگ  آموزش  جامعه  دست آوردن حامی، دربه 

تواند در ایجاد یک نشان داد که برندسازی شخصی کتابداران و مدیریت و حضور در دنیای دیجیتال، می

 (. Kalbande, 2019تصویر و باال رفتن جایگاه حرفه کتابداری کمک کند )

ساخ و  محیطی  عوامل  مطالعات  برخی  راستا،  همین  معرفی  در  دیگر،  عوامل  از  را  کتابخانه  تمان 

ادبیات مرتبط در حوزه برندسازی و    مروربه که با هدف برندسازی در کتابخانه،    «تامیک» اند، همانند  کرده 

پرداخت. نتایج    «آمریکا  4ویتون « در دانشکده » 3ل سوبو» بازاریابی کتابخانه و نظرسنجی از کاربران کتابخانه  

به کاربران کمک کند، از عوامل مؤثر  جوره همه این پژوهش نشان داد محیطی آرام، منابع زیاد، محیطی که  

(. در خصوص تأثیر ساختمان و فضا در برندسازی کتابخانه  Tomcik, 2015در ایجاد برند کتابخانه است )

عنوان  ساختمان کتابخانه به   ، نتایج نشان داد کهانجام شد  «وندو» و    «اموانزو» پژوهشی در قاره آفریقا توسط  

شوند  ها محسوب میفضایی راحت و زیبا بر اساس استانداردهای جهانی یکی از عوامل برندسازی در کتابخانه 

(Mwanzu & Wendo, 2017 .) 

 
1. Gall 
2. Distance Education librarians 
3. Buswell Library 

4. Wheaton  College 
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عنوان عوامل مؤثر  برخی دیگر از مطالعات به معرفی برخی خدمات متفاوت و خاص در کتابخانه به 

آ کرده در  اشاره  کتابخانه  برند  تصویر  و  اقدام گاهی  پژوهش  نتایج  مانند  در خصوص    «ونگلر»   یپژوهاند، 

  اساتید،   دانشجویان،  با   پژوهشی  نشان داد که برگزاری جلسات  برندسازی خدمات کتابخانه  به  مربوط  مسائل

ر تصویر کتابخانه در ذهن  در محیط کتابخانه، باعث باال بردن آگاهی کاربران و تغیی  مسئوالن  و  کتابداران

 یمحلهای دانشکده  برندز و سادوسکی پژوهشی در یکی از کتابخانه   (.Wengler, 2018آنها خواهد شد )

های  دانشکده، با همکاری گروه   برای برندسازی در کتابخانه   استراتژی  یک  عنوانانجام دادند که به   «1آرپائو » 

بازآموزی ریاضی برای دانشجویان در محل کتابخانه نمودند، این  های  آموزشی، اقدام به برگزاری کالس 

عنوان یک مرکز بر باال بردن میزان آگاهی کاربران از کتابخانه، نسبت به برندسازی کتابخانه به   امر عالوه 

بوده است ) در پژوهشی دیگر در خصوص عوامل مؤثر در (.  Brantz & Sadowski, 2010ریاضی مؤثر 

کاربران کتابخانه ملی   و  کارکنان  انه، کریمی و خسروی با پژوهشی که بر اساس دیدگاه برندسازی کتابخ

خدمات  کردن بهتر   به بیشتر توجه  کتابخانه،( برند نمانام ) بر  تأثیرگذار عوامل کند که ازانجام دادند، بیان می

 (. 1395 ،است )کریمی و خسروی

می بیان  کتابخانه،  از  کاربران  آشنایی  پی چگونگی  در  نیز  مطالعات  از  که  تعدادی  تبلیغات  » کنند 

بیان    «ینچیتا»ترو   «ینگس» طور که  یکی از ابزارهای مهم در معرفی برند کتابخانه است، همان  «دهانبه دهان

بیاوردارند، زمانی که کاربران تجربه خوب و مفیدی از کتابخانه به می با  دست  ند از طریق صحبت کردن 

 & Singhباشند )توانند مبلغان خوبی برای آگاهی دیگران از کتابخانه  دوستان خود در این خصوص می

Trinchetta, 2019 .) 

هایی ها به بررسی ابعاد و مؤلفه طور که در بررسی نوشتارها نشان داده شد، هر یک از این پژوهش همان 

اند، لیکن هیچ پژوهش مروری منسجمی به بررسی چگونگی برندسازی در  رداخته ها پ از برندسازی در کتابخانه 

های اثربخش در این زمینه نپرداخته است. این در حالی است که بدنه دانشی نسبتًا  ها و عوامل و روش کتابخانه 

مینه در بافت  ها وجود دارد و مطالعات میدانی متعددی در این ز ای درباره چگونگی برندسازی در کتابخانه غنی 

بنابراین، آنچه اشاره شد، در ادامه و پس از تبیین چارچوب نظری پژوهش    .اند های گوناگون انجام شده کتابخانه 

 دست آمده توجه دارد.های به و یافته   ها آید، به چگونگی انجام این دست از پژوهش می 

  

 
1. Arapahoe 
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 روش پژوهش 

برای    شد.  انجام  اسنادی  تحلیل  روش  با  و  کیفی  رویکرد  از  استفاده  با  و  کاربردی  پژوهش  این 

ها در راستای ارائه الگوی مفهومی، ضمن مرور ادبیات پژوهش بر ها، مقایسه و تفسیر داده گردآوری داده 

رهای مورد نظر استخراج های آنها استفاده و متغیاسنادی از مطالعات موجود و تحلیل داده ـاساس روش تحلیلی

های  های مورد نیاز )مفروضات و الزامات طراحی الگو( و مطابقت آنها با مؤلفه گردید و ضمن شناسایی سازه 

های الگوی مفهومی( در نهایت مدل پیشنهادی استخراج گردید. روش اسنادی، یک نوع  برندسازی )مؤلفه 

است که پژوهشگر تالش می استفاده  روش کیفی  با  داده نظام کند  از  و منظم  به کشف، مند  اسنادی،  های 

طبقه  اقدام  استخراج،  خود  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  مطالب  ارزیابی  و  )بندی  (.  1387محمدی،  کنند 

های  های مرتبط در حوزه الگوهای برندسازی و سازه آمده، برای شناسایی پژوهش   1گونه که در جدول  همان

های  های اطالعات متنوعی، با کلیدواژه و خارج از کشور در منابع و پایگاه ها در داخل  برندسازی در کتابخانه 

های مرتبط در جدول زیر ارائه  مختلفی جستجو انجام شد که خالصه روش جستجو و گردآوری پژوهش 

 است.  شده 
 ها های مرتبط در حوزه برندسازی و برندسازی کتابخانه . روش شناسایی پژوهش1جدول 

 های مورد جستجو منابع و پایگاه  جو های جستکلیدواژه 

مدل  برندسازی،  کتابخانهبرند،  برندسازی  نمانام،  برندسازی،  برند  های  ها، 

برند   تداعی  کتابخانه،  برند  به  وفاداری  کتابخانه،  برند  تصویر  کتابخانه، 

 کتابخانه، تداعی برند در کتابخانه 

جستجوی  ، نورمگز،  SID، مگیران،  نداکایرا

 ای فارسی در گوگل واژه کلید

Branding, Brand, Branding models, brand and library, 

branding in library, library and Branding, Library Image, 

Library Awareness, Library Loyalty, Library Brand 

Association, library Advertising 

Scopus, ProQuest, Emerald, google 

scholar, google, science Direct 
 

پژو   اول  مؤلفه هش نوع  به  مربوط  کتابخانه ها  برندسازی  در  انتظار  مورد  از    های  شد،  تالش  که  بود 

اما مطالعاتی که در حوزه   کتابخانه   گوناگون  به  استخراج شود.  نزدیک  بود،  انجام شده  و حوزه خدماتی  ها 

 ,Foroudi, 2019; Lahap, Ramli) داری  هایی از قبیل صنعت هتل د که در حوزه بنابراین از مقاالتی استفاده ش 

Said,  Radzi, & Zain, 2016 ) ،   های تجاری و خدماتی ها و سازمان شرکت (Odoom & Mensah, 2019) ،  

فرودگاه   مقصد   ، (Figueiredo & Castro, 2019)برندسازی  مالی ،  (Tasci, 2018) برند   Raja)  خدمات 

Ambedkar, Murugesan, & Thamaraiselvan, 2018) ،    ایجاد برند شخصیت علمی(Hotez, 2018) ،    مقاصد

و همچنین برندسازی    (Kotsi, Pike & Gottlieb 2018; Bose, Roy, Alwi, & Nguyen, 2020)  المللی بین 

 ؛1397  یمیان، رح ؛  1397نیا،  نژاد، ناظمی و رحیم حسین ) (؛ دانشگاه  1393  ، جوانی   ;Lobpries, 2014در ورزش ) 
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پور  ها )اسماعیل بانک  ، ( 1396، برندسازی در صنایع کارآفرینانه )فشارکی، صحت و موسوی،  ( 1396  ی، شکار 

هایی که خدمات و محصوالتی برای ارائه به مشتریان  ( و خیلی از صنایع و سازمان 1395؛ گریوانی،  1396  ، آرام   و 

ها و اثرهایی که در  برندسازی قصد بر جذب و حفظ مشتریان خود دارند. همچنین پژوهش دارند و از طریق  

مدل  و  برندسازی  برند،  به حوزه  برندسازی  پژوهش های  بیشتر  توجه  مورد  منبع  قرار  عنوان  حوزه  این  در  ها 

ای مشابه و مرتبط  ه تا بر اساس آنها مؤلفه   ، مورد مطالعه قرار گرفت   ( Aaker, 1996; Keller, 2013) اند  گرفته 

 رسانی استخراج و استفاده شود. ها و مراکز اطالع با انجام خدمات کتابخانه 

به   شده  استفاده  نوشتار  دوم  سازه نوع  استخراج  کتابخانه منظور  در  برندسازی  مراکز های  و  ها 

ها، اهداف و نتایج پژوهش ها بیشتر با مطالعه رسانی بود. یادآوری این نکته اهمیت دارد که این مطالعه اطالع 

های چهارگانه برندسازی بود، مواردی که هدف اصلی آنها ایجاد برند کتابخانه و یا بررسی یکی از سازه 

شده در های انجام دلیل تعداد محدود پژوهش رو، به گزینش و در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. از این 

های ارائه  محدودیت زمانی صورت گرفت. بر اساس کلیدواژه ها، جستجو بدون  حوزه برندسازی کتابخانه 

نتایج پژوهش ، پژوهش 1شده در جدول   اهداف و  با مطالعه  بازیابی شدند که  ها، مواردی که  های زیادی 

های چهارگانه برندسازی بود، گزینش و در هدف اصلی آنها ایجاد برند کتابخانه و یا بررسی یکی از سازه 

بر برندسازی در کتابخانه   33رسی قرار گرفتند. در مجموع  این مطالعه مورد  با  ها شناسایی پژوهش مرتبط 

این تعداد سه پژوهش فارسی و   از  بودند  30شدند که  به زبان انگلیسی  ها در اغلب این پژوهش .  پژوهش 

 & Singh & Ovsak 2013; Okamoto) (، آمریکاRowley, 1997; Rowley, 2004کشورهای انگلستان )

Polger, 2012  Hepburn & Lewis, 2008; Holt, 2003; Tomcik, 2015( مالزی و فیلیپین ،)Baharuddin 

& Kassim, 2014; Cristobal, 2018 )( هند   ،Kalbande, 2019) ،   کتابخانه بافت  در  و  و  عمومی  های 

شده  انجام  بر اند.  دانشگاهی  خصوص  در  شده  بازیابی  مقاله  اولین  که  است  یادآوری  به  در  الزم  ندسازی 

شروع شده است. همچنین نظر به اینکه برندسازی یکی از ابزارهای بازاریابی و در    1997ها از سال  کتابخانه 

  »آکر« حوزه رشته مدیریت بوده و بررسی متون این حوزه الزمه پیشبرد این پژوهش است، مدل برندسازی  

ها،  های مؤثر برندسازی در کتابخانه متعاقبًا مؤلفه های این حوزه شناسایی و  عنوان یکی از پُرکاربردترین مدل به 

 عنوان مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. های این مدل )آگاهی، تداعی، وفاداری و اعتماد( به بر اساس سازه 

 

 رسانیها و مراکز اطالع های برندسازی مورد توجه کتابخانهمؤلفه

هر    مدل  در  نوع  وکارکسب برندسازی  به  بسته  میی  تدوین  سازمان  غایی  و هدف  شود.  فعالیت 

مدل بررسی که  داد  نشان  شده  انجام  حوزه های  در  زیادی  بسیار  برندسازی  و  های  سازمانی  مختلف  های 



 193 ... ها ودر کتابخانه ی برندساز یمدل مفهوم شنهادیپ                                              1399و زمستان  زیی، پا2، شماره  10سال 

 

های  ها با تأکید بر مؤلفه وجود دارند، حال با توجه به گستردگی منابع تعداد محدودی از پژوهش   وکارکسب

 ها کاربرد دارند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برندسازی که بیشتر در آن 

ها نشان داد که برندسازی تحت تأثیر عملکرد برند قرار دارد و از طریقی عملکرد بررسی پژوهش  

ابعاد  گذارد و موجب تغییر تصویر برند در ذهن مشتری خواهد شد.  ری مشتریان تأثیر مثبت میبرند بر وفادا

است.    آکر«ارزش ویژه  » های مورد مطالعه استفاده شده، ابعاد مدل  طور وسیعی در پژوهش هایی که به و مؤلفه 

تعهداتی که با اسم و لوگوی  ها و  ای از داراییعنوان مجموعه به   1991بار در سال  اول  »آکر«مدل ارزش برند  

برند، بر اساس ماهیت و عملکرد سازمان    تعهدات  و  هابرند ارتباط دارد، مطرح شد. بر اساس این مدل، دارایی

به برند،    یادراک شده، وفادار  یفیتک ی یعنی  چهار عنصر اصلگیرند. مدل آکر از  و ارائه خدماتش شکل می

که استفاده از مدل چهاربُعدی آن  طوری، به ی( تشکیل شده استتصویر ذهنبرند )تداعی  از برند و    یآگاه

 ;Keller 1993, 2013; Kim & Hyum, 2011)طور وسیعی مورد تأیید و استفاده پژوهشگران بوده است  به 

Sharma, 2017;  های  . از آنجا که این مدل بیشتر از سایر مدل (1388  هلری،حسینی، ابوالفضلی و رحیمی

 شود:های این مدل معرفی میوجه پژوهشگران قرار گرفته است، در ادامه مؤلفه برندسازی مورد ت 

برند از  برند    :1آگاهی  از  آوردنآگاهی  خاطر  بین  ویژگی  به  در  برند  یا  محصول  خاص  های 

های آن در حافظه نظیر در قالب ایجـاد ارتبـاط بین برند و تداعیمحصوالت مشابه توسط کاربر است، که  

. که در این مطالعه منظور یادآوری  (1392ی،رندی و هفاطم ، یانیم)رحآید  وجود میبه   عالمت اسم، لوگـو و 

تواند عملکرد خوب و خالقیت کتابخانه در کتابخانه و متمایز شدن آن در ذهن کاربر است که دلیلش می

 اشد. های چهارگانه برندسازی کتابخانه بهر یک از سازه 

توانند  یم  یابانشد، بازار  یجاداز برند ا  یاز آگاه  یکه سطح کافهنگامی  :2ایجاد تصویر ذهنی از برند

تصویر برند برداشت و تصوری است که  ( Keller, 2013) از برند داشته باشند  یر تصو ایجاد بر   یشتریب  یدتأک 

 و استفاده از محصول یا خدمات   خریدبعد از    نقاط مثبت و منفی(  کیفیت، قیمت،)از کلیت یک برند  مشتری  

آورد، طوری که با شنیدن نام برند و یا دیدن لوگو و یا عالمتی از برند، همه خصوصیات محصول  میدست  به 

طرز تفکر کاربر در خصوص برند که در اینجا   .(1394ی،  خدام  و )اصانلوآورد  و خدمات برند را به یاد می

ای از کتابخانه در ذهن خود دارد  و به این مورد اشاره دارد که کاربر چه تجربه   منظور تصویر کتابخانه است

هاست  های برندسازی کتابخانه که این تجربه ناشی از نوع برخورد کارکنان، کیفیت خدمات و دیگر سازه 

 
1. Brand awareness 

2. Brand image 
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 تواند تصویر تجربه خوب یا بدی باشد که در ذهن کاربر متصور شده است. که می

ب اعتماد  و  برندوفاداری  مشتریان    :1ه  محصوالت  وفاداری  هر  به  موفقیت  .  باشدمی  تجارتیکلید 

برند محصول و کیفیت برند   از طور مستقیم تحت تأثیر رضایت یا عدم رضایتبه  برند محصول به وفاداری

بود   خواهد  درازمدت  وفهیم  ;Kim, Gon Kim, & An, 2003)در  از   .(1393  یی،بایز  نیا  زیادی  تعداد 

مدت بین مشتری و برند  پژوهشگران بر این باور هستند که اعتماد به برند در ایجاد و حفظ یک رابطه طوالنی 

در اینجا وفاداری کاربر در بافت    (1397شاهی،   و نجات،  کردنائیج، )و حفظ مزیت رقابتی حائز اهمیت است  

 گردد. کتابخانه، مجدداً به کتابخانه برمیکتابخانه یعنی کاربر به دلیل رضایت و اعتماد به 

است،   تاخدم و محصوالت هایویژگی و عملکرد  کاربرد، یدرباره رسانی  شامل اطالع   :2تبلیغات

 ,Coelho, Rita, & Santos)طوری که مشتری از وجود و مزایای این محصوالت و خدمات مطلع شود  

رسانی و تبلیغ محصوالت ها برای اطالع ها و ابزارهایی است که کتابخانه . در این مطالعه منظور روش (2018

عنوان ابزار برندسازی  برند تا کاربر از وجود و مزایای آنها مطلع گردد )تبلیغات به کار میو خدمات خود به 

ها  های مهم در برندسازی کتابخانه شود ولیکن با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله معرفی سازه محسوب می

های مؤثر در معرفی برند کتابخانه بر اساس مطالعه متون اشاره شده است(.  عنوان یکی از سازه است، تبلیغات به 

پراستفاده   »آکر«طور که گفته شد، مدل  همان برندسازی در حوزه ترین مدل از  از جمله  های  های مختلف 

در این مطالعه از   به همین دلیل، (.  Sharma, 2017)ها و...است  ها، سازمانها، هتل مدیریت، بازاریابی بانک

ها استفاده گردید. مدلی که با استفاده عنوان مبنای نظری برای تبیین مفهومی برندسازی در کتابخانه این مدل به 

زیر است که  صورت و به   1دست آمده است در شکل ای در این پژوهش به از تحقیقات و مطالعات کتابخانه 

ها بر های مؤثر در برندسازی کتابخانه در ادامه به معرفی مؤلفه.  های اصلی برندسازی استمربوط به مؤلفه 

 شود.ای پرداخته میاساس مطالعات کتابخانه 

 

 

 

 

 
 ای مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه . مدل 1شکل 

 
1. Brand Loyalty 

2. Advertising 

 وفاداری به برند

 تصویر برند

 آگاهی از برند تبلیغات دهان به دهان

 اعتماد به برند
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 ها های برندسازی در کتابخانهحوزه

انتظاراتشوندمتبادر می که به ذهن    یزهایی»همه چ  یعنیکتابخانه  برند    تمام  هنگام  کاربران  که    ی، 

درک و تجسم کند«. چگونه د کاربر او را خواه یمکتابخانه  ینکهدارند و ا از کتابخانه کلمه کتابخانه  یدن شن

ها استفاده ها برای برندسازی کتابخانه ها، طیف متنوعی از روش بر اساس مطالعات حوزه برندسازی کتابخانه 

 :بندی هستنداند که در چهار حوزه اصلی قابل دسته یا پیشنهاد شده 

 تابخانه )شامل کتابدار و مدیر کتابخانه( در برندسازی کتابخانه حوزه اول: نقش کارکنان ک 

 حوزه دوم: نقش ساختمان و تجهیزات کتابخانه در برندسازی کتابخانه 

 حوزه سوم: نقش خدمات کتابخانه در برندسازی کتابخانه 

 حوزه چهارم: نقش فناوری و چگونگی استفاده از آن در برندسازی کتابخانه 
کننده کارکنان کتابخانه: که دربرگیرنده کتابداران و مدیران کتابخانه است و برجسته ؛  حوزه اول

در کتابخانه    جدید   خدمات  کنند. بر این اساس، وقتی می  نقش کلیدی است که در توسعه و ارائه برند ایفا 

  اطمینان خود تخدمای توسعه  در برند  کلیدیهای پیام  کانونی بودن به نسبت  باید کارکنان، شوندمی ایجاد

 ;Baharuddin & Kassim, 2014; Gall, 2012; Kalbande, 2019; Shaffer, 2003)کنند    حاصل

Walton, 2008; Singh & Ovsak, 2013). ها حاصل تالشی است که مدیران  درواقع، برندسازی در کتابخانه

 کنند.کاربران صرف میو کتابداران کتابخانه برای شناسایی و ارائه خدمات خود به 

  کتابخانه   1گانه رانگاناتان پنج   ن ی قوان   از   پنجم   قانون بر اساس  ؛ ساختمان و تجهیزات کتابخانه:  حوزه دوم 

دلیل پیشرفت تکنولوژی و  ها در عصر حاضر به ارگانیسم رو به رشد است و ماهیت عملکردی کتابخانه   ک ی 

تغییرکرده است، بنابراین فضا و ساختمان کتابخانه نیاز به گسترش و تغییر  های نوظهور در ارائه اطالعات  فناوری 

در کاربری محیط جهت ارائه خدمات و جذب کاربر دارد، تا بتوانند پویایی خود را حفظ نموده و از رکود و  

  قرار   وجه ت   مورد   ی طراح  در   ی ات ی ح   عامل   عنوان به   را   فضا   د ی با   ها کتابخانه   که   بدین معنی   ایستایی خارج شوند. 

، فضایی برای استفاده از منابع الکترونیکی، فضاهای  باز   ی فضا ،  ها کتابخانه   ساختمان محیط    در   ر ییتغ   جمله   از   دهند 

  ن ی آنال حضور فیزیکی در کتابخانه را به دسترسی    کاربران   که یی جهت جذب کاربر  با ی ز   ی ها بازتاب   و   متنوع 

دهد که ظاهر و مکان ساختمان  ها نشان می بررسی پژوهش .  ( Bhatt, 2011; Stimson, 2007) ترجیح دهند  

جمله موارد کلیدی هستند که توجه به آنها نقش مؤثری در  از  کتابخانه، تجهیزات و امکانات رفاهی کتابخانه  

 . ( Mwanzu & Wendo, 2017; Rajesh, 2011; Tomcik, 2015) کنند  ها ایفا می برندسازی کتابخانه 

 
1. Ranganathan (1988 ( 
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 و خدمات محصوالت  کیفیت از مشتریان ادراکمتأثر از    برند تصویرنه:  ؛ خدمات کتابخاحوزه سوم

صورت مستقیم از طریق تجربه و یا غیرمستقیم از طریق تبلیغات یا تصویر برند در ذهن مشتریان، به   و است

(. و تغییر تصویر ذهنی 103، ص.1396،  کلرشود )دهان، ایجاد میبه سایر منابع اطالعاتی نظیر تبلیغات دهان

متفاوت از جمله مواردی است که ی خاص و  هاارائه خدمات و برنامه کاربر نسبت به کتابخانه با تمرکز بر  

های زیادی بوده است  ها بسیار برجسته شده و موضوع پژوهش نیاز به آن در مطالعات برندسازی کتابخانه 

(Holt, 2003) کتابخانه و  .  هستند  خود  کارکردی  هویت  در  تغییر  نیازمند  کاربران  ذهنیت  تغییر  برای  ها 

تواند در برجسته کردن خدمات و تغییر تصویر و  ذب کاربران می عنوان ابزار مهم بازاریابی و جبرندسازی به 

  د ی با  کتابخانه   که  کندیم  اضافه (  2011)  1بات(.  Rowley, 1997; 2004باشد )ها تأثیر داشته  هویت کتابخانه 

، جایگاه خود را حفظ کند. تغییر در ارائه خدمات جهان  در  گرید  راتییتغو با    دهد  رییتغ  زین  را  خود  خدمات

فناوری  با  جدید،  منطبق  نحوه   ایپو  یهاط یمح  جاد یاهای  تغییر  سرگرمی،  و  یادگیری  برای  چندسطحی   و 

و ارائه خدمات   ممکن  قالب  و  شکل  هر  در  هاکتابو ارائه    تالیجید  عصر  در  هاکتاب   از  لذت بردن  و  یریادگی

 اند.ها برای تغییر تصویر خود در ذهن کاربران انجام داده است که کتابخانه  آنالین، از جمله مواردی 

فناوری در کتابخانه فناوری در کتابخانه   ؛حوزه چهارم از  استفاده  از دیگر مواردی است که  ها:  ها 

کتابخانه  برندسازی  در  چشمگیری  تأثیر  آن  به  نوآوریپرداختن  چراکه  دارد،  جزء   برندسازی  و  ها  دو 

کتابخانه را در   پتانسیل  بنیادین   طورکند و بهها را هموار میجداناپذیر هستند و فناوری مسیر خلق نوآوری 

)می  تغییر  اطالعات   بازار به Walton, 2008دهد  مدهازدان(.  را   هاخانه کتاب(  2008)  2زعم  تغییرات سریعی 

محصوالت و  .  عات ایجاد کرده استفناوری اطالعات دروازه جدیدی برای خدمات اطال و   دنکنتجربه می

 . است  شیارتر کرده وتر و ه رسانی را رقابتی ها و مراکز اطالع کتابخانه   ، هاخدمات اطالعاتی در بسیاری از قالب

به همان تنها  موارد  همه  شد  گفته  قبل  مباحث  در  که  برندسازی  طور  در  تأثیرگذار  عوامل  عنوان 

ها  طور خاص در بافت کتابخانه صورت کیفی و به که همه عوامل را به اند و هنوز پژوهشی  کتابخانه معرفی شده 

های  ای و بررسی متون و مدل انجام داده باشد، انجام نشده است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه 

رسانی را پیشنهاد کرده است. ابعاد این مدل چهار ها و مراکز اطالع برندسازی، مدل برندسازی در کتابخانه 

کتابداران، فناوری، ساختمان و تجهیزات، و خدمات( است که با بررسی ها )مؤلفه مؤثر در برندسازی کتابخانه 

های مؤثر در برندسازی  ها استخراج شده است و دیگر سازه و تحلیل مطالعات در حوزه برندسازی کتابخانه 

 
1. Bhatt 
2. Madhusudhan 
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اصلی برندسازی )آگاهی به برند،  های  است که با بررسی و مطالعه متون مرتبط در حوزه برندسازی، سازه 

دنبال اعتماد و وفاداری دهان که به به تصویر )تداعی( برند، وفاداری به برند، اعتماد به برند( و تبلیغات دهان

  نظری   مبانی  بر اساس  همچنین،   باال و   استدالل  به  توجه  با  اند. بنابراین،رد، معرفی شده یگبه برند صورت می

این مدل با ترکیب و تحلیل   .است  شده   تدوین  و   طراحی  2  شکل  صورتبه   پژوهش   مفهومی  مدل   پژوهش

  های میدانی طراحی شده است.و نیز داده   پژوهشهای حاصل از ادبیات داده 

 
 ها بر اساس مطالعه متون . مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه 2شکل 

 

 نتیجه

کتابخانه از    در  برندسازی  به  ایجاد عالقه  بر  مؤثر  کاهشعوامل  مواردی چون:  استفاده،    ها  میزان 

سیاسی دولت، خدمات برند خارجی و تقاضای کاربر، کمبود   هایموفقیت رقبای تجاری، ابتکارات و طرح

ها و مراکز نظر به فواید برندسازی، کتابخانه(  Hood & Henderson, 2005; Rowley, 2004بودجه است )

شدن با تغییرات دنیای  توانند برای پیشبرد اهداف خود و جذب کاربران و همگام  رسانی و پژوهشی میاطالع

های صورت گرفته و استفاده عنوان یک برند مطرح کنند، با توجه به پژوهش اطالعات، خدمات خود را به 

 رسانی، پتانسیل برندسازی را خواهند داشت. اطالع  ها و مراکزهای رایج برندسازی، کتابخانه های مدل از مؤلفه 

ترین مدل برندسازی در  رایج  »آکر«برای ارائه مدل مفهومی این پژوهش از مدل ارزش ویژه برند   
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عنوان شالوده اصلی مدل استفاده شده است. این مدل دارای چهار  به (،  sharma, 2017های مختلف )حوزه 

اعتماد برند(، تداعی )تصویر( برند، وفاداری به برند  شده )کیفیت ادراک    مؤلفه برندسازی: آگاهی از برند،

ی مدل مفهومی تبلیغات است که یکی از ابزارهای بازاریابی برای ارتباط با مشتری جهت  است و دیگر مؤلفه 

کن  شود ولی(. هر چند تبلیغات از ابزار برندسازی و بازاریابی محسوب می1396  ،ایجاد برند است )اخالصی

عنوان مبلغی برای کتابخانه  شود که آنها به ها نشان داد، وفاداری و اعتماد کاربران به کتابخانه باعث میبررسی

عنوان  ( در پژوهش خود از این مؤلفه به 2019)  1«یتا»ترانچو    «ینگ»سنقش داشته باشند و در این خصوص  

 اند.ر از کتابخانه بیان کرده نتیجه تجربه کارب راآن دهان نام برده و به تبلیغات دهان 

در همین راستا    ها است؛های مؤثر برندسازی در کتابخانه قسمت دیگر مدل مفهومی مربوط به مؤلفه  

ساختمان و    -4آوری  فن  -3خدمات    -2کتابداران    -1ها چهار حوزه مطالعاتی  برای برندسازی در کتابخانه 

برندسازی در    در  برندسازی  با   مرتبط  مطالعات  در  هاست کهکتابخانه تجهیزات کتابخانه، از عوامل اصلی 

طور عمیق به آن  بایست به و میاند  کرده   یید موارد را تأ  ینمطالعات ا  ین ا  یجو نتا  شده   اشاره   به آنها   هاکتابخانه 

 توجه گردد. 

ترین موردی که در ساخت برند کتابخانه در ذهن کاربر  ها نشان داد که اولین و مهم بررسی پژوهش

دهند. برای  ای است که موقع تأمین نیاز کاربر از خود نشان می نقش دارد، رفتار کارکنان و اشتیاق و عالقه 

بسیار اهمیت دارد و این مورد که   کاربران با  کتابداران متفاوت برخوردمانند کتابخانه، های خدماتی سازمان

ها از جمله،  کتابداران و مدیران کتابخانه تأثیر چشمگیری در ایجاد برند کتابخانه دارند در اغلب پژوهش 

( مورد تأیید قرار گرفته است و دیگر اینکه  2013) «4و اوساک  ینگ»س( و 2008)«3»والتون (، 2003) «2»شافر 

توانند با حضور در فضای مجازی، داشتن پروفایل علمی و یا نوع رفتار متفاوت و خاص، خود کتابداران می

به  نقش مهمی دارد، را  نیز  برند کتابخانه  ایجاد  برندسازی شخصی آنها در  عنوان یک برند معرفی کنند و 

کتابدا شخصی  به برندسازی  پژوهش  ر  در  کتابخانه  برند  ایجاد  در  اصلی  عوامل  از  یکی   «5»کالبنده عنوان 

 ( مورد تأیید قرار گرفته است.2006) «6ی »ِکنِو( و 2019)

ارائه    مانندنتایج نشان داد که فرآیند برندسازی خدمات در کتابخانه باید از طریق برجستگی خدمات  

 
1. Singh, R., & Trinchetta 

2. Shaffer 

3. Walton 
4. Singh, R., & Ovsak, A 

5. Kalbande, D. T 

6. Kenneway, M 
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ارائه خدمات مرجع آنالین،    مانندن کتابخانه در شرایط مختلف  خدماتی خاص و متفاوت و مورد نیاز کاربرا

های آموزشی کاربران و یا ارائه خدمات رایگان و متفاوت و ... انجام شود. ارائه خدمات برگزاری کالس

است که   نتایج پژوهش موردی  از  برگزاری کنفرانس  و  تقویتی  برگزاری کالس  و    »برندز«خاصی چون 

عنوان  اند. ارائه خدمات باکیفیت و خاص به ر خصوص ایجاد برند به آن اشاره کرده ( د2010) «1ی »سادوسک

مؤلفه از  پژوهش یکی  اغلب  در  برندسازی  جمله  های  از  و  (1997) «3ی»رول(،  2003)  «2هالت» ها 

 ( مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است.2018)«4ونگلر» 

کتابخانه  در  فناوری  از  موااستفاده  دیگر  از  در  ها  چشمگیری  تأثیر  آن  به  پرداختن  که  است  ردی 

کتابخانه  نوآوری برندسازی  چراکه  دارد،  خلق    برندسازی  و   ها  مسیر  فناوری  و  هستند  جداناپذیر  جزء  دو 

 ,Waltonدهد )می  تغییر  اطالعات  کتابخانه را در بازار  پتانسیل  بنیادین  طورکند و به ها را هموار مینوآوری 

کتابخانه 2008 برندسازی  مطالعات  بررسی  با  فن (.  از  استفاده  وب آوریها،  چون  شبکه هایی  های  سایت، 

ها نقش داشته  تواند در برندسازی کتابخانه سازی منابع و ... در ارائه خدمات کتابخانه، میاجتماعی، دیجیتال 

 «5»گال(، 2019) »کالبنده«(، 9213های زیادی از جمله کشوری و عبدالهی )باشند، این مورد نیز در پژوهش 

 عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد برند کتابخانه اشاره شده است. ( به 2017) «6»آلبرت( و 2010)

از  دهد که ظاهر و مکان ساختمان، تجهیزات و امکانات رفاهی کتابخانه ها نشان میبررسی پژوهش

مؤثر نقش  به آنها  هستند که توجه  کتابخانه جمله موارد کلیدی  برندسازی  ایفاء میی در  این  ها  کنند. در 

های  ( در پژوهش 2013)  «ینگ و اوساک»س( و  2017)  «8»وندو و    »اموانزو«(،  2015)  «7یکک»تامخصوص  

کافی معماری،  کتابخانه،  مبلمان  و  ساختمان  رنگ  چون:  مواردی  به  تاالرهای  خود  گفتگو،  اتاق  شاپ، 

 تواند در ایجاد برند کتابخانه مؤثر باشد. اند که می اره کرده نمایشگاهی و خیلی موارد دیگر اش

ها به این دلیل استفاده شد که آگاهی از برند کتابخانه باعث تغییر تصویر ذهنی کاربران  از این مؤلفه  

عنوان  عنوان محلی برای مطالعه و قفسه کتاب در ذهن کاربران است، خواهد گردید، به از کتابخانه که تنها به 

سنجی، و یا شنیدن کلمه استناددهی مقاالت، کاربران به یاد کتابخانه خواهند افتاد و  ثال با شنیدن کلمه علم م

دنبال آن ارائه خدمات با کیفیت باعث وفاداری و اعتماد کاربران و برگشت مجدد آنها به کتابخانه خواهد  به 

 
1. Brantz, M., & Sadowski, E. B 
2. Holt, G. 
3. Rowley, J. 

4. Wengler, S. 

5. Gall, D 
6. Albert 

7. Tomcik, L 

8. Mwanzu, A., & Wendo, D. 
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عنوان یک برند معرفی خواهند  کتابخانه را به   شد، که در نتیجه کاربران با معرفی کتابخانه به دوستان خود،

نمود؛ بر همین اساس هر کدام از چهار سازه مؤثر در برندسازی کتابخانه )کتابداران، فناوری، ساختمان و  

توانند در آگاهی از برند، تصویر ذهنی، اعتماد و وفاداری و تبلیغات برند  تجهیزات و خدمات کتابخانه( می 

 . کتابخانه مؤثر باشند

ها اشاره شده بود، در  صورت ناملموس به برندسازی در کتابخانه های پیشین که به برخالف پژوهش 

ها، شناسایی شد  های مؤثر در برندسازی کتابخانه ها و قابلیت تری از نقش تر و متنوع این مطالعه طیف گسترده 

در طراحی مدل برندسازی در به متون پیشین و همچنین رویکرد متفاوت این پژوهش    که حاصل نگاه جامع 

و  کتابخانه  طراحی  دقیقی  و  جامع  جستجوی  استراتژی  پژوهش،  مفهومی  مدل  ساخت  برای  است.  ها 

مؤلفه مرتبط و  گردآوری  پژوهش  حوزه  در  منابع  کتابخانه ترین  برندسازی  و  های  استخراج  آنها  دل  از  ها 

 بندی شد.دسته

ها،  های مؤثر در برندسازی کتابخانه و معرفی مؤلفه  های حوزه برندسازی و شناساییتمرکز بر پژوهش

کند، بلکه دانش  ها و حفظ کاربران کمک میهای برندسازی در پیشبرد اهداف کتابخانه به فهم قابلیت   تنهانه 

چالش موانع،  درباره  قابلیت منسجمی  این  رساندن  فعلیت  به  ملزومات  و  این  ها  کرد.  خواهد  عرضه  نیز  ها 

دهد،  ها و سیاستگذاران قرار می ای در اختیار مدیران کتابخانه گرایانه لگوی عملیاتی واقعپژوهش، بینش و ا

تر از گذشته و  ها متفاوت که چه مالحظات آموزشی و زیرساختی باید مدنظر قرار گیرد تا عملکرد کتابخانه 

 ای راهبردی داشته باشد. بر اساس نیاز جامعه و مقابله با رقبا برنامه

ــازی کـتابـخاـنهدر این  ــازی ـها، روشپژوهش برای تبیین و طراحی ـمدل مفهومی برـندسـ ـهای برـندسـ

های مرتبط برای هر یک از مراحل چهارگانه برندســازی یعنی آگاهی از برند، ایجاد ها که پژوهشکتابخانه

ــویر ذهنی )ـتداعی( از برـند، وـفاداری و اعتـماد ـبه برـند و تبلیـغات در حوزه  ــازی  ـهای چـهارـگاـنه برتصـ ـندسـ

 ها یعنی کارکنان، خدمات، فناوری و ساختمان و تجهیزات، پیشنهاد داده بودند. استخراج گردید.کتابخانه

قالب چهار    ها درهای برندسازی در کتابخانه ها و قابلیت طور که بیان شد، در این پژوهش مؤلفه همان

که بتوانند  رسانی برای اینها و مراکز اطالع کتابخانهرسد  نظر میمؤلفه اصلی مورد شناسایی قرار گرفت. به 

ای، نسبت به تغییر کار بگیرند، الزم است بر اساس بافت کتابخانه ها را در خدمات اطالعاتی خود به این مؤلفه 

ر ها در باال بردن دانش و آگاهی کاربران از کتابخانه و تغییر تصویکارکردی در تمام و یا تعدادی از این مؤلفه 

مؤلفه  اساس  بر  کتابخانه  به  نسبت  آنها  برندسازیذهنی  در  مؤثر  در   های  پیشنهادی  مدل  این  نمایند.  اقدام 

 گیرد که نتایج آن از طریق مقاالت دیگر منتشر خواهد شد. پژوهش بعدی مورد سنجش قرار می
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 های آیندهپیشنهاد برای پژوهش

برندسازی بر اساس چهار حوزه یا مؤلفه را خواهند  قابلیت   هانتایج این پژوهش نشان داد که کتابخانه 

بایست از کتابداران شروع شود. ها یک فعالیت خودجوش است که می داشت. بنابراین برندسازی در کتابخانه 

های  گردد در پژوهش از آنجا که عوامل انسانی در تغییر عملکرد هر سازمان نقش مؤثری دارند، پیشنهاد می

عنوان عامل اصلی در ایجاد و  ها و آموزش تخصصی در برندسازی شخصی کتابداران به کارارائه راه   آینده 

تغییر برند کتابخانه مورد بررسی قرار بگیرد، چراکه ضرورت تغییر در کتابداران منجر به ارائه خدمات بر 

 اساس نیاز کاربران و جذب مخاطب خواهد داشت.

رفتار مطالعاتی و نیاز کاربران، از پیشنهادات دیگر این    های نوظهور و تأثیر آن دربا توجه به فناوری  

همچنین    پژوهش، برندسازی در حوزه خدمات کتابخانه است که منجر به تغییر در ارائه خدمات خواهد شد.

ها باعث شده کاربران در محیطی غیر از کتابخانه نیز به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی حضور این فناوری 

ها خواهد داشت، بنابراین  بنابراین عدم حضور کاربران در کتابخانه، خطر جدی برای کتابخانه داشته باشند،  

کتابخانه می فناوری در  از  استفاده  تجهیزات و  تمهیداتی در فضا، ساختان،  ها دیده شود که چطور بایست 

 رد.های ذکر شده، کاربران را جذب کتابخانه ک توان با استفاده از برندسازی در حوزه می

 

 منابع 

 . علمی : تهران. برندسازی اصول .(1396) اخالصی، امیر

برند آنها    ریاز تصو  انیها بر ادراک مشتربانک  ی اجتماع  تی. تأثیر مسئول(1396).  ، مجید؛ و آرام، فرشادپورل یاسماع

 . 142- 109 ،(3) 4 ،برند تیریمد: شعب بانک ملت بوشهر(. العه)مورد مط 

 10.22051/BMR.2018.14407.1270 
و کاظم زیر  ی اشرف  بازار( 1387پور، رضا )ی، حسن؛  اطالعات  ی ابی.  و محصوالت  مراکز در کتابخانه  ی خدمات  و  ها 

مل.  ی رساناطالع   1بازیابی شده در   .52-41  ،(2) 19  ،اطالعات  ی و سازمانده  یکتابدار  ی فصلنامه مطالعات 

 http://nastinfo.nlai.ir/article_355.html :از 1398 مرداد

 یفیت ک  بر  ی سازمان مبتن  یبرا  ی مشتر  یبرند بر سودآور   یرتأثیر تصو  ی . بررس(1394)  ، بهاره؛ و خدامی، سهیالاصانلو

  1 بازیابی شده در  .  32-13،(7)   51  ،یی اجرا   یریتمد  یپژوهشنامه .  یخدمات و ارزش ادراک شده مشتر

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304079: از 1398 مرداد

نامه دکترا. تهران:  پایان.  رانیدر ا  یتفکر راهبرد  کردیبا رو   یمدل برندساز  نییو تب  ی طراح.  (1393)  یههوجی،  جوان

 .مدرس تیدانشگاه ترب

 یربر تصو  یشی و پاال  ی اکتشاف   هایی. تأثیر استراتژ(1397)  نیا، فریبرزالدین؛ و رحیمنژاد، زهرا؛ ناظمی، شمسحسین

https://dx.doi.org/10.22051/bmr.2018.14407.1270
http://nastinfo.nlai.ir/article_355.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=304079
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. بازیابی شده  36-13  ،(24)  68  ی،راهبرد   یریتمد  ی هاپژوهشعملکرد برند.    واسطهبه   ی برند و تعهد مشتر

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=361356 :از 1398 مرداد 1 در

  ی نام و نشان تجار  ژهیتأثیر ارزش و   ی . بررس( 1388)محمد  رحیمی هلری،    ؛ و ابوالفضلابوالفضلی،    ؛محموددیسحسینی،  

. بازیابی 28-9،  (32)  9  ،تیریانداز مدچشم(.  رانولیا  ی: نام و نشان تجاریکننده )مطالعه موردبر پاسخ مصرف 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 109419 :از 1398 مرداد 1شده در 

  ی بر مشتر   ی برند مبتن   یژه آثار متقابل ابعاد ارزش و   ی . بررس(1392)  و هرندی، عطااله  یا، فریبرز؛ فاطمی، زهرا؛ن  رحیم

 . 20-1 ،(4) 5ی، بازرگان یریتمدشهر مشهد(. پنج ستاره کالن یهاهتل  )مورد مطالعه:

10.22059/JIBM.2013.50341 

. (نور مرکز کرج   امی: دانشگاه پی)مطالعه مورد ی آموزش عال  دیجد  ازیدانشگاه: ن  ی. برندساز(1397، اشرف )انیمیرح

 :از 1398 مرداد 11بازیابی شده در  .139- 158 ،(1) 11 ،ی آموزش یهادر نظام یزیرو برنامه تیریمد

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466432 

:  ی)مطالعه مورد  یفاز  یابی بازار  یکپارچهمدل ارتباطات    ی . طراح(1387رضوانی، مهران؛ و خدادادحسینی، حسین )

  مرداد  12.. بازیابی شده در  89-137،  (29)  87  ،یریتانداز مدچشم  :(ی و ورزش   ی پزشک  یزاتتجه  یدصنعت تول

    https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=103630 : از 1398
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Abstract 

Introduction: Branding in organizations has key benefits in terms of counteracting negative 

perceptions, attracting new users and increasing service credibility. The potential 

advantage of branding in libraries can be attributed to the reversal of user attendance, 

and the weakening of library status. Branding can enable library users to have more 

information about the offered services and have a significant impact on promoting 

libraries. 

Methodology: The purpose of this study was to present a model of branding in libraries and 

information centers based on previous published researches in the field of library 

branding. Therefore, 33 related researches were retrieved and analyzed using library 

method / literature review. 

Findings: The findings of the present study showed that librarians, buildings and equipment, 

technology, and services are important determinants of branding in libraries. 

Conclusion: The frequently used models in branding are influenced by Aaker Brand Equity 

Model. Hence, the conceptual model of the present research is based on this model. 

Keywords: Branding in Libraries, Branding Model, Acer Brand Equity Model 
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