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Abstract
Objective: Trademark experts consider the brand as an intangible asset of a company or
organization. Today, due to the existence of competitive markets, both nationally and
internationally, the economy of publishing has been particularly sensitive, and publishers have
an economic view of this industry. Brand equity is also considered as one of the most
competitive indices. On the other hand, the field of Knowledge and Information Science has
grown in recent years in Iran with the growth of the number of departments, students and
professors, and consequently the growth of books and publications. Therefore, the purpose of
this research is to investigate the most important publishers of Knowledge and Information
Science in terms of brand equity indices (brand awareness, brand association, perceived quality,
and brand loyalty) from the viewpoints of postgraduate students in this field.
Methodology: This research is a descriptive survey. The data-gathering tool was a
questionnaire prepared based on the Acer model and its validity and reliability have been
obtained. The research population was all the master and Ph.D. students of Tehran, Ferdowsi
and Shahid Chamran Universities in the field of Knowledge and Information Science. The
questionnaires were designed electronically and sent to the students of the study by email.
Among the publishers, four Iranian publishers, Ketabdar, Chapar, Ketabkhane Rayanei, and
Dabizesh, which were measured in previous studies as the main nongovernmental publishers in
the field of Knowledge and Information Science, were selected for review. To analyze the data,
descriptive and analytical statistics have been used.
Findings: The results showed that Ketabdar and Chapar have more brand equity indices than
Ketabkhane Rayanei and Dabizesh. In general, Ketabdar, Chapar, Ketabkhane rayanei and
Dabizesh ranked high to low brand equity, respectively. Almost all publishers have had a
medium score in brand equity. In addition, results showed that publishers, which were in
Tehran, have more brand equity than the publishers in other cities.
Conclusion: In general, the publishers are in a moderate position in terms of brand equity and
need to be more active in promoting each brand equity index. Almost all publishers had better
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score in brand awareness than other brand equity indexes. The minimum score was in brand
loyalty. These results indicate that if new publishers or other publishers are not considered in
this study to be more active, enter the competition, then these major publishers may be
discarded from the competition. It needs to study other publishers and by other indexes in term
of the brand.
Keywords: Publishers, Knowledge and Information Science, Brand equity
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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی به لحاظ شاخصهای ارزش ویژژه برنژد از دیژدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی این رشته است.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی است .ابزار مورد استفاده ،پرسشنامهای است که بر اساس مدل آکر تهیه شده است
و روایی و پایایی آن تأیید شد .جامعه پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسیارشد و دکتری) دانشگاههای تهران ،فردوسی
و شهید چمران تشکیل داده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون  )tاستفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که نشر کتابدار ،چاپار ،کتابخانه رایانهای و دبیزش به ترتیب بیشترین نمرات شاخصهای ارزش ویژه
برند را کسب کردهاند.
نتیجهگیری :در کل میتوان گفت که ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی به لحاظ ارزش ویژه برند در وضعیت متوسطی قرار دارنژد و
نیاز است تا جهت ارتقا در هر یک از شاخصهای ارزش ویژه برند فعالیت شود.
کلیدواژهها :ناشر ،علم اطالعات و دانششناسی ،ارزش ویژه برند
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مقدمه

برند از واژه اسكانديناوي »برندر «1به معني «سوختن» گرفته شده است ،به طوري كه هنوز اين عالمتها
توسط دامداران براي مشخصكردن حيواناتشان به كار ميرود (كلر .)1991 ،2طبق تعريف انجمن بازاريابي
آمريكا ،3برند ،اسم ،عبارت ،سمبل ،طرح و يا تركيبي از اين موارد است .هدف برند ،شناسايي كاال و خدمات از
يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان و تفكيككردن آنها از يكديگر در رقابتهاي اقتصادي است .از لحاظ
فني ،برند يك نام ،لوگو يا سمبل جديد براي محصول ميباشد (وزارت بازرگاني.)1311 ،
متخصصان حوزه اقتصاد و بازرگاني برند را جزء سرمايههاي نامشهود يك شركت يا سازمان در نظر
ميگيرند .در سالهاي اخير ،اهميت نقش داراييهاي نامشهود در اثربخشي فعاليتها ،خلق و بقاي عملكرد
مالي كسب و كارها در سطح صنايع مختلف بر همگان آشكار شده است .شناخت اين نقش ،نياز سازمانها به
ارزيابي وضعيت برند خود و مقايسه آن با ساير رقبا را تقويت كرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهرهگيري از
جديدترين شيوهها و ابزارهاي كيفي و كمي را يادآوري كرده است .دستيابي به مزيت رقابتي در دنياي امروز،
تنها با تكيه بر ويژگيهاي كاركردي محصوالت و خدمات حاصل نميشود؛ بلكه در عصر حاضر ،برند مهمترين
عامل متمايزكننده يك شركت تجاري از رقبا است (آكر.)1991 ،4
مفهوم «ارزش ويژه برند »5موضوع تعداد زيادي از مطالعات بوده و ضمن بررسي از منظرهاي مختلف،
غالباً به عنوان ارزشي كه يك برند به محصول مي دهد توصيف شده است .اين ارزش مانند هالهاي نوراني
اطراف آن محصول است كه باعث انتخاب آن محصول از ميان ساير كاالها ميگردد (آكر ،1991 ،نقل در
سبزعلي يمقاني .)1392 ،ارزش افزودهاي كه يك برند معين به محصول اعطا ميكند اولين بار توسط فاركوآر
( )1919بهعنوان ارزش ويژه برند تعريف شده است (نقل در سبزعلي يمقاني.)1392 ،
ارزش ويژه برند به دو روش محاسبه ميشود .يكي ارزش ويژه برند بر اساس صورتهاي مالي؛ و ديگري،
ارزش ويژه برند مبتني بر نظر مصرفكننده .6مورد نخست با مقايسه شاخصهاي مشخص مالي اولويتبندي و
طبقهبندي ميان برندهاي مختلف در سطح ملي و بينالمللي توسط سازمانهاي مختلف انجام ميشود .اما
صورت دوم ،ارزش ويژه برند مبتني بر نظر مصرفكننده است كه هدف آن تجزيه و تحليل واكنش
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مصرفكننده به يك نام تجاري است كه منجر به تصوير ذهني برند و وفاداري به برند ميگردد (ابراهيمي،
خيري و يادگاري.)1311 ،
صورت دوم كه موضوع اين مقاله است ،اولين بار توسط آكر ( )1991مطرح شد و ميتوان گفت كه يك
مدل كامالً روانشناختي است .از مدلهاي ديگري كه به بررسي ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرفكننده
ميپردازند ميتوان به مدل كلر1؛ مدل يو ،دانلو و لي2؛ مدل چانلينگ ،پينگ و هايزنگ 3و چند مدل ديگر
اشاره كرد (سبزعلي يمقاني .)1392 ،اما مدل آكر نسبت به ساير مدلهاي ارزش ويژه نام و نشان تجاري،
مزايايي دارد كه باعث شده براي اين پژوهش مورد استفاده قرار گيرد .اول آن كه مدل آكر بهعنوان اولين مدل
مطرحشده در حوزه نام و نشان تجاري است و مدلهاي ديگر به نوعي برگرفته از اين مدل است؛ دوم آنكه
مدل آكر و ابعاد ارائه شده توسط وي ،به صورت عمومي ،به وسيله بسياري از پژوهشگران مورد استفاده قرار
گرفته است و عدهاي از اين پژوهشگران نيز ابعاد مدل آكر را اعتبارسنجي كردهاند .از ديگر مزاياي اين مدل،
راحتي و تعداد ابعاد كم اين مدل و همچنين ،تركيب دو بُعد رفتاري و ادراكي در يك شاخص اندازهگيري
ارزش ويژه نام و نشان است (مرادي و بدري.)1391 ،
اين مدل ،ارزش ويژه را از ديد مصرفكننده مورد سنجش قرار ميدهد و شامل  5بُعد آگاهي از برند،4
تداعي برند ،5كيفيت درکشده ،6وفاداري به برند 1و ساير داراييهاي مالكانه مرتبط با برند شركت است .عمالً
 4بُعد اول در آناليز تجزيه و تحليل ارزش ويژه برند مبتني بر نظر مصرفكننده در نظر گرفته ميشود كه
حتي آكر در ساير نظرياتش از همين  4عامل استفاده كرده است و پنجمين عامل را به عنوان كانال ارتباطي
ميان شركت و ديگر عوامل ،و نه به عنوان يك رابطه مستقيم با مصرفكننده مطرح كرده است (ابراهيمي،
خيري و يادگاري.)1311 ،
از نظر آكر (« )1991آگاهي از برند» را ميتوان توانايي مصرفكننده در شناسايي يا به خاطر آوردن يك
برند در يك طبقه محصول مشخص تعريف كرد ،مثالً به ياد آوردن نام و نشان خاصي مانند كوكاكوال .به
عبارت ديگر ،آگاهي از برند عبارت است از توانايي خريدار در تشخيص اين كه يك برند عضوي از يك طبقه
كاالست.
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2. Yoo, Donthu and Lee
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5. Brand Associations
6. Perceived Quality
7. Brand loyalty
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«تداعي برند» ،هر چيز مرتبط با برند در ذهن است و ميتواند شامل ذهنيت مصرفكننده ،ويژگيهاي
محصول ،موارد مصرف ،تداعيهاي مربوط به سازمان ،شخصيت برند و نمادها باشد (روزنامه دنياي اقتصاد،
 .)1311به عقيده آكر ( )1991آگاهي از برند رابطه نزديكي با تداعي برند دارد .او تداعي برند را ارتباطي در
حافظه با يك برند تعريف كرده است.
«كيفيت ادراکشده» ميتواند به صورت درک مشتري از كيفيت كلي و يا برتري محصول يا خدمت با
توجه به هدف مورد انتظارش در مقايسه با گزينههاي ديگر تعريف شود .به هرحال كيفيت ادراکشده معموالً
مبتني بر ابعاد كليدي است كه شامل مشخصات محصول مانند قابليت اطمينان و عملكرد است (آكر.)1991 ،
انجمن بازاريابي آمريكا «وفاداري به برند» را نوعي رفتار در ميان مصرفكنندگان ميداند كه در اثر آن،
مصرفكننده ترجيح ميدهد خريدهاي آينده خود را از همان برندي كه هم اكنون مورد استفاده قرار ميدهد
انجامداده ،يا به شكلي ديگر « همچنان استفاده از برند فعلي را ادامه دهد» (گيل ،آندرس و ساليناس.)2001 ،
به اين ترتيب ،زماني كه ارزش ويژه برند يك كاال در وضعيت خوبي قرار داشته باشد ،ميتوان انتظار داشت كه
خريداران ،آن را در ميان انبوه كاالهاي موجود تشخيص دهند و با ذهنيت مثبتي كه نسبت به ويژگيها و
موارد مصرف و كيفيت و عملكرد آن دارند از برتري محصول مورد نظر نسبت به ساير محصوالت اطمينان
حاصل كنند؛ و از سوي ديگر ،خريدهاي آتي خود را از همان محصول مورد نظر انجام داده و در نهايت كاال
جزئي از سبد خريد مشتري تلقي شود.
امروزه با توجه به وجود بازارهاي رقابتي چه در سطح ملي و چه در سطح بينالمللي ،اقتصاد نشر از
حساسيت ويژهاي برخوردار شده است و ناشران با ديد اقتصادي بيشتري به اين صنعت مينگرند .در اين دنياي
رقابتي ميتوان ناشران را به عنوان شركتهاي ارائهكننده كاال در نظر گرفت كه سعي در بهدستگرفتن بازار
دارند .ارزش ويژه برند نيز به عنوان يكي از شاخصهاي رقابتي محسوب ميگردد .موضوع ارزش برند با
موفقيت شركت گره خورده است ،زيرا زماني كه ارزش براي نام تجاري ايجاد ميشود بر سودآوري افزوده شده
و باعث كاهش هزينههاي شركت ميشود (ميرز)2003 ،1؛ بنابراين ،ارزشيابي برند ميتواند به مديريت جهت
برنامهريزي بهتر به منظور موفقيت در بازار رقابتي كمك كند.
حوزه علم اطالعات و دانششناسي در سالهاي اخير با رشد تعداد گروههاي آموزشي ،گرايشها،
دانشجويان و استادان ،و به تبع آن رشد كتاب و نشريات اين حوزه روبهرو بوده است .در اين زمينه پژوهش
اشرفيريزي ،كاظمپور و پاپي ( )1319نشان داد كه در سال 1310تا  1311چهار ناشر اصلي غيردولتي حوزه

1. Myers
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علم اطالعات و دانششناسي (كتابخانه رايانهاي ،چاپار ،كتابدار و دبيزش)  222كتاب به چاپ رساندهاند؛
دادههاي سايت خانه كتاب 1نيز نشان ميدهد كه اين چهار ناشر ،در مجموع تاكنون  1059كتاب منتشر
كردهاند .اين كتب ميتوانند مورد استفاده اساتيد ،دانشجويان ،كتابداران و شاغالن اين رشته باشد.
با توجه به نياز دانشجويان و دانشآموختگان به آموزش مستمر در دوران دانشجويي و فارغالتحصيلي و
آموزشهاي ضمنخدمت افرادي مانند كتابداران شاغل در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني و در كل باالرفتن
دانش فارغالتحصيالن و دانشجويان اين رشته از يكسو و نياز به شناسايي وضع موجود به لحاظ شاخصهاي
ارزيابي برند و ايجاد رقابت و برنامهريزي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي در صنعت پيچيده نشر از
سوي ديگر؛ اين پرسش مطرح است كه ميزان آشنايي دانشجويان تحصيالت تكميلي علم اطالعات و
دانششناسي با هر يك از اين ناشران به چه ميزان است؟ به عبارت ديگر ،مسئله اصلي اين پژوهش آن است
كه ارزش ويژه برندهاي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي
اين رشته به چه صورت است؟ و آيا ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي مختلف در مقاطع مختلف در اين زمينه به
شكل معنيداري متفاوت است؟ نتايج اين پژوهش ميتواند در برنامهريزي راهبردي برندسازي ناشران جهت
ارتقاي جايگاه خود كمك شاياني كند.
از اين رو هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارزش ويژه برندهاي ناشرين تخصصي حوزه علم اطالعات و
دانششناسي ايران از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي است.
براي دستيابي به هدف فوق ،به پرسشهاي زير پاسخ داده شده است:
 .1آگاهي از برندهاي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي ايران از ديدگاه دانشجويان تحصيالت
تكميلي علم اطالعات و دانششناسي به چه ميزان است؟
 .2تداعي برندهاي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي ايران از ديدگاه دانشجويان تحصيالت
تكميلي علم اطالعات و دانششناسي به چه ميزان است؟
 .3كيفيت درک شده از برندهاي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي ايران از ديدگاه دانشجويان
تحصيالت تكميلي علم اطالعات و دانششناسي به چه ميزان است؟
 .4وفاداري به برندهاي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي ايران از ديدگاه دانشجويان تحصيالت
تكميلي علم اطالعات و دانششناسي به چه ميزان است؟

1. www.ketab.ir
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پیشینه پژوهش

آكر از نخستين افرادي است كه به بررسي ارزش ويژه برند پرداخته است .پس از آكر محققان ديگري از جمله
كلر )1993( 1به تعديل ابعاد آن پرداختند .پس از آن در سالهاي مختلف توسط محققان و در حوزههاي
مختلفي اين مفهوم مورد بررسي و پژوهش قرار گرفت .براي نمونه يو و دانثو )2002( 2تأثير فعاليتهاي
بازاريابي (قيمت ،تصوير ذهني ،مخارج تبليغات ،ميزان قيمت و توان توزيع) و ابعاد ارزش ويژه نام و نشان
تجاري (آگاهي ،تداعي،كيفيت درکشده و وفاداري به نام و نشان تجاري) در دوازده نام تجاري متفاوت در دو
كشور آمريكا و كره را مورد بررسي قرار دادهاند .همچنين ارزش ويژه برند با مدل آكر توسط ،تونگ و هاولي

3

( )2009در بازار پوشاک ورزشي چين ،شاه )2012( 4در بازار موبايل هند و چو ،لينگ ،ين و هوانگ)2016( 5
صنعت گردشگري ،حسن ( )2011در كارخانه هاي خودروسازي در كراچي پاكستان ،را مورد مطالعه قرار
دادهاند.
در داخل كشور نيز پژوهشهاي مختلفي در مورد ارزشيابي برند صورت گرفته است .ابراهيمي ،خيري و
يادگاري نياركي ( )1311عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند مبتني بر نظر مصرفكننده در  6طبقه محصول
مصرفي در فروشگاههاي رفاه سطح شهر تهران ،ايماني خوشخو و ايوبي يزدي ( )1319ارزش ويژه برند مقاصد
گردشگري كيش و قشم؛ سلطانحسيني ،نصراصفهاني ،جواني و سليمي ( )1390ارزش ويژه برند باشگاهها در
بين هواداران ليگ برتر فوتبال ايران؛ عباسي ،كاوسي دوالنفر و اسمعيلي ( )1390ارزش ويژه برند بانك ملت؛
سبحانيفرد ،اخوانخرازيان ،محمد زماني و انصاري ( )1391ارزش ويژه برند در لوازم خانگي؛ اكبرپور و
زنگويي ( )1394ارزش ويژه برند بانك حكمت ايرانيان؛ خداداد حسيني ،كريميان و مشبكي ( )1394تأثير
محرکهاي ارزش ويژه برند بر طنين برند دانشگاه هاي اميركبير ،تربيت مدرس ،تهران و شريف؛ را با مدل آكر
مورد بررسي و پژوهش قرار دادهاند .در پژوهشي نيز كريمي و خسروي ( )1395عوامل تأثيرگذار بر برند
كتابخانه ملي ايران را بررسي كردهاند.
در حوزه علم اطالعات و دانش شناسي آثار چنداني مرتبط با اين مبحث انجام نشده است .اما براي مثال
ميتوان به مرادي و بدري ( )1391اشاره كرد كه در پژوهش خود به بررسي تأثير ارزش ويژه نام و نشان
تجاري بر پاسخ مخاطبان كتابهاي كمك درسي و به صورت موردي انتشارات گاج پرداختهاند .نتايج پژوهش

1. Keller
2. Yoo & Donthu
3. Tong & Hawley
4. Shah
5. Chow, Ling, Yen & Hwang
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آنها نشان داد كه انتشارات گاج در همه مؤلفههاي ارزش ويژه برند آكر از ميانگين باالتر است و اين مؤلفهها
با تمايل به خريد و پيشنهاد دادن به ديگران رابطه معنيدار و مثبتي داشتهاند.
رجوعي ،پورنگ و بهبودي ( )1396نيز تأثير ارزش ويژه برند بر رفتار خريد كتب دانشگاهي و به صورت
موردي انتشارات سمت را با مدل آكر سنجيدهاند .نتايج نشان داد كه ارزش ويژه برند بر واكنشهاي رفتاري
خريداران كتب دانشگاهي انتشارات سمت از طريق نقش ميانجي اعتماد و هويت برند تأثيرگذار است.
همچنين مشخص شد كه ارزش ويژه برند بر اعتماد و هويت برند تأثيرگذار است و اعتماد نيز بر واكنشهاي
رفتاري خريداران موثر است؛ اما تأثير هويت برند بر واكنشهاي رفتاري خريداران تأييد نشد.
بررسي پيشينههايي كه در باال اشاره شد نشان ميدهد كه بررسي ارزش ويژه برند به خصوص با مدل آكر
در حوزههاي مختلف و با بررسي عوامل مختلف انجامشده و اخيراً در حوزههاي مرتبط با علم اطالعات و چاپ
و نشر نيز مورد توجه قرار گرفته است .اما پژوهش خاصي كه به ارزيابي و مقايسه ناشران تخصصي اين حوزه
بر اساس ارزش ويژه برند بپردازد انجام نشده است .با مشخصشدن جايگاه ناشران به لحاظ شاخصهاي ارزش
ويژه برند ،مديران اين مؤسسات انتشاراتي ميتوانند جايگاه خود را درک كنند و با راهكارهاي مختلف سعي در
ارتقاي ارزش ويژه برند خود داشته باشند تا بتوانند از منابع داشتن يك برند با ارزش ويژه باال ،بهره ببرند .از
اينرو اين پژوهش نيز به دنبال بررسي مؤلفههاي ارزش ويژه برند در مورد ناشران تخصصي حوزه علم اطالعات
و دانششناسي است.
به منظور نمايش تصويري گويههاي و عوامل پرسشنامه مدل مفهومي اين پژوهش بر اساس پيشينههاي
مرتبط و مدل آكر در شكل  1نشان داده شده است.
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شکل  .8مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش

اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع كاربردي و از نظر گردآوري دادهها از نوع پيمايشي تحليلي است .ابزار مورد
استفاده پرسشنامهاي است كه بر اساس مدل آكر تهيه شده است .اين پرسشنامه بر اساس مرور پيشينهها و
پرسشنامههايي كه پيش از اين در متون مربوطه براي همينمنظور استفاده شده بود ،با تغيير آيتمهاي آن
متناسب با اين پژوهش ،تهيه شد .سه سؤال جمعيتشناختي و  41سؤال ( 3سؤال براي هركدام از گويههاي
آگاهي از برند ،تداعي برند ،كيفيت درکشده و وفاداري به برند مربوط به هركدام از ناشران) با طيف ليكرت 5
گزينهاي ،سؤاالت پرسشنامه را تشكيل دادهاند .در پژوهش حاضر با توجه به طيف ليكرت پنجگزينهاي
طراحيشده در پرسشنامه ،حداكثر و حداقل ميانگين امتيازات هر بُعد به ترتيب برابر با  5و  1بود .اگر
مؤلفهاي حداقل  50درصد از كل امتياز قابل اكتساب را به دستآورد ،آن مؤلفه مطلوب در نظر گرفته شده
است؛ بنابراين مقدار عددي  3بهعنوان حدي در نظر گرفته شده كه امتياز باالتر از آن به عنوان مطلوب بودن
وضعيت در نظر گرفته شد .چنانچه ميانگين پاسخها در هر يك از مؤلفههاي متغيرها از عدد  3بيشتر باشد
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متغير در وضعيت مطلوبي از ديدگاه پاسخدهندهها قرار دارد ،در غير اين صورت از نظر جامعه مورد آزمون،
متغير بررسيشده در وضعيت مطلوبي قرار نخواهد داشت.
از ميان ناشران ،چهار انتشارات كتابدار ،چاپار ،كتابخانه رايانهاي و دبيزش كه در پژوهشهاي پيشين
(اشرفيريزي ،كاظمپور و پاپي )1319 ،به عنوان ناشران اصلي و غيردولتي حوزه علم اطالعات و دانششناسي
مورد سنجش قرار گرفتهاند ،جهت بررسي انتخاب شدند .روايي پرسشنامه به صورت روايي صوري و با
نظرخواهي از متخصصان اين حوزه ( 5نفر از متخصصان علم اطالعات و دانششناسي  2نفر از متخصصان
حوزه مديريت) ،و پايايي آن با استفاده از آزمون همساني آلفاي كرونباخ سنجيده شد كه عدد  0/94به دست
آمد و نشان از پايايي باالي ابزار پژوهش است .جامعه اين پژوهش را تمامي دانشجويان تحصيالت تكميلي علم
اطالعات و دانششناسي دانشگاههاي تهران ،فردوسي مشهد و شهيد چمران اهواز تشكيل ميدهند .علت
انتخاب دانشگاههاي مذكور به عنوان جامعه پژوهش اين است كه اين دانشگاهها سالهاي متمادي است در هر
سه مقطع كارشناسي ،كارشناسيارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو ميكنند و با دارا بودن اساتيد زبده و
با تجربه ميتوان آنها را دانشگاههاي اصلي ارائه دهنده رشته علم اطالعات و دانششناسي در ايران معرفي
نمود؛ از سوي ديگر ،اين دانشگاههاي اصلي در رشته علم اطالعات و دانششناسي ،در مناطق جغرافيايي
مختلفي نيز قرار دارند .همچنين به اين دليل دانشجويان انتخاب شدهاند كه به دليل رويكرد دانشجويي و
تحصيل ،بيشتر با خريد كتابهاي تخصصي رشته سروكار دارند تا گروههاي ديگر .به اين ترتيب ،به دليل
امكان دسترسي پژوهشگران به تمامي اعضاء جامعه ،پژوهش حاضر به صورت سرشماري انجام شده است.
بر اساس استعالم صورتگرفته از ادارههاي آموزش دانشگاههاي مورد بررسي ،در زمان توزيع پرسشنامهها،
تعداد  139دانشجوي كارشناسي ارشد ،و  14دانشجوي دكتري در اين دانشگاهها مشغول به تحصيل بودهاند.
پرسشنامهها به صورت الكترونيكي و از طريق نرمافزار گوگل داكس 1طراحي ،و پيوند 2آن به پست
الكترونيكي دانشجويان فرستاده شد .به اين ترتيب از  223پرسشنامه توزيع شده191 ،پرسشنامه (معادل
 11/11درصد) عودت داده شد .در نهايت تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار اس پي اس اس نسخه
 22انجام و با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي (شامل ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي شامل
آزمون كولموگروف-اسميرنوف (براي سنجش نرمالبودن توزيع دادهها) ،آزمون  tتكنمونهاي (براي بررسي
وضعيت و ميزان برخورداري ناشران از مؤلفههاي ارزشهاي ويژه برند) به تحليل نتايج پرداخته شده است.

1. Google Docs
2. Link
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یافتهها

در اين بخش به ارائه يافتهها و پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش پرداخته ميشود.
پرسش اول .آگاهی از برندهای ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی ایران از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانششناسی به چه میزان است؟
در جدول  1نتايج مربوط به مؤلفه آگاهي از برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي نشان داده
شده است.
جدول .8میزان آگاهی از برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی
ناشر

مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

sig

کتابدار

9/398

0/303

86/606

839

0/000

آگاهی

چاپار

9/977

0/176

82/699

839

0/000

از برند

کتابخانه رایانهای

2/691

8/039

-6/860

839

0/000

دبیزش

2/612

0/378

-9/676

839

0/000

همانطور كه در جدول  1مشخص است انتشارات كتابدار ،چاپار ،كتابخانه رايانهاي و دبيزش به ترتيب
بيشترين ميزان مؤلفه آگاهي از برند را به خود اختصاص دادهاند.
به منظور تعيين معنيداري اختالف بين ميانگينها از آزمون  tتك نمونهاي 1استفاده شده است .اين
آزمون براي تعيين معني داري اختالف بين ميانگين يك متغير با يك مقدار ثابت كه مقدار آزمون 2ناميده
ميشود ،به كار ميرود .مهمترين نكته در استفاده از آزمون  tتكنمونهاي ،انتخاب مقدار آزمون است كه بايد
يك نقطه وسط را بيان كند .همانطور كه دادههاي جدول  1نشان ميدهد ،اين اختالف ميانگينها معنيدار
است چرا كه مقدار  Pيا همان  sigنشان داده شده در جدول  1از  0/05كمتر است.
پرسش دوم .تداعی برندهای ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی ایران از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانششناسی به چه میزان است؟
از ديگر مؤلفههاي ارزش ويژه برند ،تداعي برند است .همانطور كه نتايج ارائه شده در جدول  2نشان
ميدهد ،نشر كتابدار بيشترين ميزان ميانگين نمره تداعي برند را به خود اختصاص داده است و نشر چاپار،
كتابخانه رايانهاي و دبيزش در جايگاههاي بعدي قرار گرفته اند .از آنجا كه كه مقدار  Pيا همان  sigنشان داده
شده در جدول  2از  0/05كمتر است ميتوان گفت كه اختالف ميانگينها معنيدار است.
1. One Sample T. Test
2. Test Value
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جدول .8میزان آگاهی از برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

مؤلفه
تداعی برند

ناشر
کتابدار
چاپار
کتابخانه رایانهای
دبیزش

میانگین
9/666
9/729
2/616
2/902

انحراف استاندارد
0/167
0/183
0/376
0/138

t
80/708
1/399
-9/779
-88/086

درجه آزادی
839
839
839
839

sig
0/000
0/000
0/000
0/000

پرسش سوم .کیفیت درک شده از برندهای ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی ایران از
دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانششناسی به چه میزان است؟
بررسي دادهها نشان داد كه به لحاظ ميانگين نمره شاخص كيفيت ادراک شده ،نشر كتابدار بيشترين
ميزان ميانگين اين شاخص را به خود اختصاص داده است .انتشارات كتابخانه رايانهاي و دبيزش تقريباً داراي
ميانگين يكساني در اين شاخص بوده و پايينتر از نشر چاپار ،كمترين ميزان كيفيت ادارک شده را دارند.
نتايج بررسي مؤلفه كيفيت ادراک شده در جدول  3نشان داده شده است .بررسي مقدار  Pنشان ميدهد كه
ميانگينهاي به دست آمده معنيدار هستند.
جدول .9کیفیت ادراک شده از برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی
مؤلفه
کیفیت
ادراک شده

ناشر
کتابدار
چاپار
کتابخانه رایانهای
دبیزش

میانگین
9/629
9/219
2/791
2/789

انحراف استاندارد
0/368
0/323
0/363
0/118

t
6/998
6/969
-6/820
-9/989

درجه آزادی
839
839
839
839

sig
0/000
0/000
0/000
0/000

پرسش چهارم .وفاداری به برندهای ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی ایران از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی علم اطالعات و دانششناسی به چه میزان است؟
چهارمين مؤلفه از شاخص ارزش ويژه برند ،وفاداري به برند است .بررسي دادهها نشان ميدهد كه نشر
كتابدار بيشترين ميانگين وفاداري به برند را به خود اختصاص داده است و پس از آن با اختالف اندكي نشر
چاپار قرار گرفته است .انتشارات كتابخانه رايانهاي و دبيزش با ميانگين تقريباً يكساني داراي كمترين ميزان
وفاداري به برند را دارند .نتايج بررسي اين مؤلفه در جدول  4نشان داده شده است .از آنجا كه ميزان  Pكمتر
از  0/05است ،ميتوان نتيجه گرفت كه اختالف ميانگين به دست آمده بين ناشران ،معنيدار است.
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جدول .8وفاداری به برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانش شناسی
مؤلفه
وفاداری به برند

ناشر
کتابدار
چاپار
کتابخانه رایانهای
دبیزش

میانگین
9/973
9/268
2/696
2/666

انحراف استاندارد
8/032
8/097
0/337
8/802

t
6/692
9/687
-9/363
-9/807

درجه آزادی
839
839
839
839

sig
0/000
0/008
0/000
0/000

به منظور بررسي ارزش ويژه برند كه برآيند چهار مؤلفه ميباشد ،ميانگين ارزش ويژه برند ناشران در
جدول  5ارائه شده است .همانطور كه نتايج جدول  5نشان ميدهد ،نشر كتابدار و نشر چاپار باالتر از حد
ميانگين نمره  3با با نمرهاي نزديك به هم داراي بيشترين ميزان ارزش ويژه برند هستند .همچنين كتابخانه
رايانهاي و دبيزش با مقدار نمره ارزش ويژه برند كمتر از حد ميانگين نمره  ،3داراي كمترين ميزان ارزش ويژه
برند هستند .به عبارتي ديگر ناشران تخصصي حوزه علم اطالعات و دانش شناسي بررسي شده را ميتوان به
ترتيب از بيشترين ميزان نمره ميانگين ارزش ويژه برند ،نشر كتابدار ،چاپار ،كتابخانه رايانهاي و دبيزش نام
برد .نتايج اين بررسي در جدول  5نشان داده شده است و از آنجا كه ميزان  Pكمتر از  0/05است ميتوان
نتيجه گرفت كه مقايسه ميانگينها معنيدار است.
جدول .8ارزش ویژه برند ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسی
مؤلفه
ارزش ویژه
برند

ناشر
کتابدار
چاپار
کتابخانه رایانهای
دبیزش

میانگین
9/713
9/676
2/767
2/696

انحراف استاندارد
0/916
0/969
0/198
0/123

t
80/768
1/660
-9/903
-3/796

درجه آزادی
839
839
839
839

به منظور مقايسه بهتر نتايج ارائه شده در هر يك از مؤلفهها در نمودار  1نشان داده شده است.

sig
0/000
0/000
0/000
0/000
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4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
کیفیت ادراک شده

وفاداری به برند
نشر دبیزش

انتشارات کتابخانه رایانه ای

تداعی برند
نشر چاپار

آگاهی از برند
نشر کتابدار

نمودار  .8مقایسه مولفههای ارزش ویژه برند در میان ناشران تخصصی حوزه علم اطالعات

همانطور كه در اين مقايسه نيز مشخص است ،نشر كتابدار و چاپار با ميانگيني نزديك به هم در مؤلفهها
در وضعيت مطلوبتري نسبت به انتشارات كتابخانه رايانهاي و دبيزش قرار دارند.
نتیجهگیری

به دليل پيچيدهتر شدن دنياي كسب وكار كنوني ،صنايع ،شركتها و مؤسسات مختلف به دنبال ايجاد مزيت
رقابتي بوده تا بتوانند در رقابت در بازار پيروز شوند و ادامه حيات دهند .يكي از ابزارهاي اين امر ،برند است.
حوزه چاپ و نشر كه از آن به عنوان صنعت چاپ و نشر نام برده ميشود نيز از اين قاعده مستثني نيست و
مؤسسات انتشاراتي بايد به برندسازي و رقابت بپردازند .يكي از شاخصهايي كه به بررسي برند ميپردازد
ارزش ويژه برند است كه توسط آكر معرفي شده و شامل شاخصهايي همچون آگاهي از برند ،تداعي برند،
كيفيت ادراکشده و وفاداري به برند است .اين پژوهش به دنبال بررسي ارزش ويژه برند ناشران حوزه علم
اطالعات و دانش شناسي در بين دانشجويان تحصيالت تكميلي بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه به لحاظ
شاخصهاي ارزش ويژه برند ،ميتوان انتشارات مورد بررسي را به ترتيب نشر كتابدار ،چاپار ،كتابخانه رايانهاي
و دبيزش در نظر گرفت.
بيشترين امتياز به «آگاهي از برند» به هريك از ناشران داده شده است .به عبارت ديگر جامعه مورد
پژوهش از برندهاي ناشران مورد بررسي آگاهي داشتهاند اما در شاخصهاي ديگر مانند تداعي برند ،كيفيت
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ادراکشده و وفاداري به برند ،ناشران امتياز كمتري دريافت كردهاند و نياز است كه بر روي اين شاخصها نيز
تمركز و فعاليت داشته باشند تا بتوانند در اين صنعت به رقابت بپردازند .براي مثال نتايج نشان ميدهد كه
كمترين امتياز در «وفاداري به برند» كسب شده است .اين نتيجه ميتواند بيانگر آن باشد كه اگر ناشر ديگري
نيز در موضوع مشترک كتاب چاپ كنند ،پاسخگويان وفاداري به اين انتشارات ندارند و ممكن است به سراغ
ناشر ديگر بروند .هرچند نمره تمامي انتشارات بررسيشده ،حول ميانگين  3بوده و بنابراين در كل ميتوان
ارزش ويژه برند نشر كتابدار و چاپار را در حد مطلوب و نزديك به متوسط و كتابخانه رايانهاي و دبيزش را
پايينتر از حد متوسط در نظر گرفت .نتايج پژوهش مرادي و بدري ( )1391نيز نشان داد كه شاخصهاي
ارزش ويژه برند انتشارات گاج حول ميانگين  3بوده است .در سالهاي اخير گروهها و به تبع دانشجويان
تحصيالت تكميلي رشته علم اطالعات و دانششناسي رشد داشته است و عالوه بر اين ناشران اصلي ،ناشران
ديگري نيز به طور تخصصي يا به صورت پراكنده به چاپ و نشر كتب اين حوزه پرداختهاند .با توجه به
رقابتي بودن اين بازار ،در صورتي كه ناشران بخواهند براي خود مزيت رقابتي ايجاد كنند نياز است كه بحث
برندسازي و شاخصهاي تأثيرگذار بر آن را جدي بگيرند.
بررسي ميزان انتشار كتاب ناشران مورد بررسي از طريق دادههاي خانه كتاب نشان ميدهد كه نشر
كتابدار و چاپار كه در شاخصها باالتر از ميانگين بودهاند ميزان انتشارات بيشتري نيز داشتهاند .به همين
نسبت بررسي اوليه نشان ميدهد ك ه موجودي كتابخانه مركزي و دانشكدهاي جامعه مورد بررسي نيز بيشتر
مربوط به نشر كتابدار و چاپار است .شايد بتوان بخشي از باالبودن برخي از مولفههاي ارزش ويژه برند را به
حضور بيشتر در بازار ارتباط داد اما نكته قابل توجه آن است كه نشر كتابخانه رايانهاي با وجود انتشار
كتاب هاي بسيار كمتري نسبت ناشران ديگر مورد بررسي توانسته است در حد نسبتاً مطلوبي نمره شاخصها
را به خود اختصاص دهد .نتايج مرادي و بدري ( )1391و رجوعي ،پورنگ و بهبودي ( )1396نشان ميدهد
ارزش ويژه برند باالتر بر تمايل به خريد كتاب از ناشران يا معرفي به ديگران جهت خريد تأثير مثبت دارد.
البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه عوامل مختلفي ممكن است بر ارزش ويژه برند تأثير داشته
باشند و اين ناشران در شهرهاي مختلفي در حال فعاليت ميباشند كه ميتواند بر ارزش ويژه برند تأثيرگذار
باشد كه بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند خود ميتواند موضوع پژوهشهاي آتي باشد .همچنين پيشنهاد
ميشود در پژوهشي تمامي ناشران حوزه علم اطالعات و دانششناسي (كتابداري و اطالعرساني) به لحاظ
شاخصهاي ارزش ويژه برند بررسي شوند .همچنين ميتوان بررسي ناشران اين حوزه با ديگر مدلهاي ارزش
ويژه برند را به عنوان پيشنهادي براي پژوهشهاي آتي در نظر گرفت.
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