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Abstract 

 

Personal branding is an introspective process by which you define yourself professionally (your 
professional description) and can be used as a path to your professional (career) success. There are six 
steps to building your personal brand: 1) an introverted (in-depth) look, 2) understanding a brand 
(brand) that may already exist (existing), 3) developing your personal brand slogan, 4) Create your 
physical effect (trace), 5) Create your digital effect (trace), 6) Communicate your message. Your 
personal brand is a symbol (promise / promise) of value and performance and it is essential that you 
meet the expectations of your audience. Effective brand management is a key component to maintaining 
a positive brand reputation. 
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  چکیده

برند سازي شخصی فرآیندي درون نگر است که بوسیله آن خودتان را به صورت حرفه اي تعریف می کنید ( وصف حرفه اي 
خود ) و می تواند به عنوان مسیري براي موفقیت حرفه اي ( شغلی ) شما به کار رود. شش مرحله براي ساخت برند شخصی 

مکن است پیش از این وجود داشته م (درك ) برند ( نام تجاري ) که م) فه2) نگاهی درونگرا (عمقی )، 1شما وجود دارد : 

) ایجاد اثر ( رد پاي ) دیجیتال شما، 5) ایجاد اثر ( رد پاي ) فیزیکی شما، 4) توسعه شعار برند شخصی شما، 3موجود بوده )، (
است و ضروري است که انتظارات ارتباط دادن پیام شما. برند شخصی شما نماد ( وعده/ عهدي ) از ارزش و عملکرد ) 6

 مخاطبینتان را برآورده کنید. مدیریت اثربخش برند براي حفظ اعتبار مثبت برند یک مولفه کلیدي است.

 توسعه حرفه اي ( شغلی ).، برند شخصی، کلمات کلیدي : مدیریت برند

 برند سازي شخصی چیست؟

 شناسایی و سرقت از جلوگیري براي دامداران که زمانی شود، می آغاز متحده ایاالت غرب در 1800 دهه از برندسازي تاریخچه

 ،Cheney و Lair، Sullivan هاي گفته طبق.  کردند می گذاري عالمت متمایز نمادهاي با را ها دام شده، گم حیوانات
 برند محصوالت".  یافت ادامه 1970 تا 1920 از آن زمانی اوج دوره و شد آغاز نوزدهم قرن اواخر در کننده مصرف برندسازي

 به انکنندگمصرف براي را فرديمنحصربه هايمزیت توانستندمی که شدندمی عرضه بازار به فرديمنحصربه کاالهاي عنوان به
 مثال عنوان به. کردمی متمایز خانگی هايکنندهپاك دیگر از را محصول یک که بود تجاري نام این بیاورند؛ ارمغان

Spic'N'Span - کنندهرفمص برندسازي طبیعی گسترش شخصی، برندسازي جنبش بنابراین،  .خانگی هاي کننده پاك سایر از 
 .کندمی ایجاد است فردمنحصربه شما مورد در آنچه از ايبسته که است

 حال، این با.  شد رایج "زد صدا را شما برند" عنوان با 1997 سال در خود مقاله در پیترز تام توسط شخصی برندسازي اصطالح
 نگاروی توسط غیرمستقیم طور به اصطالح این که اند کرده بحث نویسندگان از برخی کند، می اشاره Khedher که همانطور

 تغییر سه گذشته، سال 40 طی .است شده معرفی روزمره زندگی در خود ارائه« عنوان با 1959 سال در خود کتاب در گافمن
 که زمانی داد، رخ 1970 دهه در تغییر اولین. است شخصی شده برندسازي مفهوم رشد به منجر که است داده رخ جامعه در

 توانند نمی دیگر افراد که داد نشان ها اخراج این. داد رخ متحده ایاالت در بزرگتر هاي شرکت از برخی در گسترده هاي اخراج
 جامعه دیدج ایده تغییر، دومین .شخصی باشند اقتصادي ثبات و طوالنی اشتغال ،زندگی ضامن تا باشند وابسته کارفرمایان به
 و وريفنا به مربوط تغییر آخرین و سومین که نیست تعجب جاي باشد، معنی و شخصی رضایت منبع تواند می کار که بود

 .است خود شخصی افکار گذاشتن اشتراك به براي آنالین ابزارهاي انواع از استفاده با ارتباط برقراري توانایی
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 به نفس عزت" ،Rampersad گفته به.  دارد وجود مشترك موضوع یک اما دارد، وجود شخصی برندسازي براي زیادي تعاریف

  ".کنند می درك را شما چگونه دیگران که است این به شخصی برندسازي و کنید می درك را خود چگونه شما که است این
 .کنند می نگاه آن به دیگران زیرا یا نه بشناسد را آن خواه دارد، شخصی برند یک هرکسی

 که را رداشتیب خود، شخصی برند »مؤثر و پیوسته استراتژیک،« مدیریت با که دیباش کسی بایدمهمترین چیز این است که شما 
 ها،زشار شخصی، هايویژگی از ترکیبی: کرد تعریف اینگونه توانمی را شخصی برند یک.  دیکن ایجاد دارند شما از دیگران
 ار شما که کسانی به و می کند  متمایز همتایانتان از شما فردمنحصربه ارزشی ویژگی هاي که شما عالیق و هاقوت ها،محرك
 تر، ساده رطو به . دهند شما تجارت انجام با یا کنند استخدام را شما باید آیا که کنند تعیین تا کندمی کمک کنندمی ارزیابی

 ینا خواه کند، می برقرار ارتباط خود اطراف دنیاي با و کند می روشن کند، می شناسایی را شما هویت شخصی برند نام یک"
 بلکه ت،اس مرتبط ادراك با تنها نه شخصی برندسازي. باشد کارآفرینی محیط یک یا دانشگاهی رشته یک تجاري، محیط یک

 .کنید کمک کند استخدام را شما که سازمانی هر به توانید می که است ارزشی دهنده نشان  همچنین

 کننده قانع و واقعی عمیقا آنچه شخصی برندسازي یک زیرا نیست، تصویر و تبلیغی خود بازاریابی، با مترادف شخصی برندسازي
 می هم به اي حرفه موفقیت و تحقق براي موثر استراتژي یک در امروز به تا ما قطعی دستاوردهاي با را است خودمان مورد در

 .پیوندد

 ساختن برند شخصی خودتان

 داشته وجود قبال است ممکن که تجاري نام درك) 2( درونگرا، نگاهی) 1: (دارد وجود مرحله شش شما شخصی برند ساختن رد
 .شما پیام ارتباط) 6( و شما، دیجیتالی ردپاي ایجاد)  5( فیزیکی، ردپاي ایجاد) 4( شما، برند شخصی شعار توسعه) 3( باشد،

 نگاه درونگرا

 ::بیندازید خودتان به درونگرا نگاهی زیر سواالت پرسیدن با که است این شما شخصی برند ساختن در قدم اولین

 چیست؟ من هاي ارزش. 

 کنم؟ پیدا را زندگی معناي کجا از و چگونه. 

 دارم؟ عالقه چیزي چه به من.  

 کند؟ می متمایز خود کاري حوزه از خارج و داخل در دیگران از را من چیزي چه. 

 کنم؟ می عمل موثرتر هایی محیط چه در. 

.  کنید تحلیل و تجزیه را) SWOT( تهدیدها ها، فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط فرآیند، این انجام حین در باید همچنین شما
 و ها فرصت تعیین و کنید درك خود بالقوه کارفرماي براي را خود ارزش تا کند می کمک شما به ضعف و قوت نقاط شناسایی
 لالتحصیفارغ دانشجویان مثال، عنوان به.  هستید روبرو چیزي چه با خود شغلی مسیر در تا کند می کمک شما به تهدیدها
 اند،ردهک نام ثبت شمالی تگزاس دانشگاه اطالعات کالج در شده تدریس اصلی هايدوره در که رسانیاطالع و کتابداري هايرشته
براي رسیدن به مناطقی که نیاز به  را خود ضعف و قوت نقاط است الزم آن در که دارند شخصی برندسازي بر متمرکز ايوظیفه

 .کنند شناسایی بهبود دارند

 برند ( نام تجاري ) موجود

) 1: (دید دیدگاه دو از توان می را موجود برند.  باشد داشته وجود برندي است ممکن که شما شخصی درك ایجاد براي دوم گام

 خوبی ایده.  خود حرفه تجاري نام) 2( و ندانید یا باشید داشته اطالع آن درباره قبل از است ممکن که شما خود موجود برند
.  نیدک می منتقل را پیامی چه ببینید تا کنید بررسی را خود وب فعلی حضور آن در که دهید انجام برند ممیزي یک که است
 یتساوب همچنین و ايحرفه انجمن هايسایتوب و توییتر بوك،فیس لینکدین، در خود شخصی هاينمایه و هاحساب به حتماً

 .دکنی تنظیم هشدار خود نام براي منظم طور به و کنید جستجو گوگل در خودتان باید همچنین،.  کنید نگاه خود شخصی

 ارتقاي براي را جمهوري ریاست انجمنی بین کارگروه یک ویژه هاي کتابخانه انجمن ،1980 دهه اواخر در و اي، حرفه ادبیات در
 می گونهچ که ببینید باید دارد، را خود خاص تجاري نام کتابداري که آنجایی از .کرد تأسیس اي حرفه اطالعات/ کتابدار تصویر
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 کتابداران" نویسد، می گال که همانطور.  شود هماهنگ خود شخصی برند با تا کنید شخصی یا سفارشی را موجود برند این توانید

 رندب گور سالی مثال، عنوان به ".کجاست اطالعات دانند می که هستند افرادي کتابداران...دارند برند یک قبالً کلی طور به
 "دیگر نام هر با کتابدار" خود، وبالگ در او.  است کرده ادغام خود شخصی برند با را بهداشتی علوم کتابداري

>http://librarianhats.net/<، یپژوهش کتابدار و اطالعاتی پژوهشی و پژوهشی ارتباطات بخش رئیس که است داده توضیح 
 هاي مهارت از ترجمه چگونه و بالینی علوم مرکز در پژوهش ارزیابی تحلیلگر عنوان به کتابخانه از خارج در خود فعلی سمت در

 . است کرده استفاده ماساچوست دانشگاه از انتقال در خود اطالعاتی

 مانتراي برند شخصی

 و ساده ع،سری بیانیه یک« شخصی برند شعار.  است شخصی برند شعار یک ایجاد شما، شخصی برند ساختن براي گام سومین
 رندب شخصی شعار توسعه براي.» دارید ارائه براي چیزي چه و هستید کسی چه شما کند می توصیف که است ماندنی یاد به

 هب شما عاطفی جذابیت بگذارید، هم کنار را آنها همه و.  کنید تعیین را خود عملکرد و توصیف عاطفی، جذابیت باید خود،
 چه از دیگران" و  "کنم؟ ایجاد مردم در احساسی چگونه": کنید توجه زیر سؤاالت به باید و شود، می مربوط شما شخصیت

 شما به تا بپرسید اعتماد مورد خانواده و دوستان همکاران، مربیان، از توانید می "کنند؟ می استفاده من توصیف براي کلماتی
 باید و کنید، می کار آن در که دارید ملموسی مهارت آن در که است صنعتی شما توصیف.  کنند کمک سواالت این به پاسخ در

 براي کلماتی چه از و باشم؟ داشته حضور آن در خواهممی یاو  هستم صنعتی یا رشته چه در من :بگیرید نظر در را زیر سواالت
 چه« :بگیرید نظر در را زیر سؤاالت باید و دهید،می انجام که است کاري دقیقاً شما عملکرد کنم؟می استفاده کارم توصیف
 وقتی شوم؟ متمایز بقیه از شود باعث که دهم می انجام کاري چه و بدهم؟ پیشنهاد مردم به باید من.  دهیدمی انجام خدماتی

 ايایهپ عنوانبه.  کنید تدوین را خود مانتراي تا کنید ترکیب هم با را جنبه سه این باید گرفتید، نظر در را سواالت این همه
 هايابخانهکت انجمن روساي مثال، عنوان به. کندمی عمل تانپیام انتقال و دیجیتالی ردپاي ایجاد تان،فیزیکی ردپاي ایجاد براي

   .آورندمی عضویت به سمت این در خود تصدي مدت طول در را خود شخصی برند شعار پزشکی

 رد پا ( اثر ) فیزیکی

 رچهاگ.  شود می شما کاري فضاي و ظاهر شامل که است فیزیکی ردپاي ایجاد شما، شخصی برند ساختن براي مرحله چهارمین
 یم سیمونز که همانطور.  بگیرید نظر در را خود برند از جنبه این باید اما شماست، ظاهر از بیش چیزي شخصی برندسازي
 مالقات خود اي حرفه زندگی طول در باید که هرکسی و کاري، همکاران بالقوه، کارفرمایان که باشید مطمئن توانید می" نویسد،
 جنبه زا دیگر یکی  شخصی برند  ".دهید می نشان کلی طور به را خود چگونه و پوشید می چه شما که شوند می متوجه کنید،
 .ودش روز به مورد این باید شما ظاهر تغییر با اما است، خودتان از اي حرفه عکس یک داشتن بگیرید، نظر در باید که هایی

 براي است ممکن که است استراتژي یک این.  است کاري فضاي تزئین خود، شخصی برند با ارتباط برقراري براي دیگري راه
 فترد و است جوانان خدمات کتابدارياطالعات  کارشناس تگزاس، شمال دانشگاه کالج در استادي.  باشد جذاب درونگراتر افراد
 کسی هر براي.  است او کنفرانس هاي ارائه مورد در هایی اطالعیه و آدامس، دستگاه یک مصور، هاي کتاب پوسترهاي داراي او
 علوم کتابداران عنوان به.  است مند عالقه بزرگساالن و کودکان براي کتابخانه خدمات به او زند، می قدم او کار محل در که

 فورماتیکان و سالمت علوم کتابداري دهنده نشان که را پزشکی هاي کتابخانه انجمن هاي یادگاري و ها پست توانید می بهداشتی،
 به هزمین یک در را شما تخصص که خود، جوایز ویا مدارك نمایش با توانیدمی همچنین.  بگذارید نمایش به را هستند سالمت
 طحیس روشی است ممکن فیزیکی ردپاي.  کنید برقرار ارتباط خود تجاري نام با خود کاري فضاي طریق از گذارد،می اشتراك
 .  گرفت نادیده توان نمی را آن اهمیتکه است  واضح اما برسد، نظر به شما شخصی برند ایجاد براي

 رد پا ( اثر ) دیجیتالی

 هنگام ایدب که کارهایی اولین از یکی.  شماست دیجیتالی ردپاي ایجاد شما، شخصی برند ساختن براي قدم مهمترین و پنجمین
 .یدبیاب آن  اجتماعی هاي رسانه سراسر در استفاده براي را خود تجاري نام که است این دهید انجام خود دیجیتالی ردپاي ایجاد
 که ندکمی توصیه توماس.  کنید استفاده خود میانی یا اول نام از خود کردن متمایز براي است ممکن دارید، مشترکی نام اگر
 در را آن که کندمی پیشنهاد او و نباشد طوالنی خیلی و باشد آسان آوایی امالي و خواندنآل ایده حالت در شما تجاري نام

 و  namechk مانند. شوید مطمئن آن بودن اصلی از تا کنید جستجو اصلی اجتماعی هايشبکه در و  گوگل
http://namechk.com و knowem  وhttp://knowem.com، در نام بودن دسترس در تعیین در شما به توانند می 

 لیولند،ک کلینیک التحصیالنفارغ کتابخانه در پزشکی ارشد کتابدار کرافت، میشل.  کنند کمک اجتماعی هاي رسانه سراسر
 وبالگش براي - "کرافتی کتابدار" - دارد ايخالقانه تجاري نام که است کسی از اينمونه
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>http://www.kraftylibrarian.com/<  .او این، بر عالوه @krafty این.  دارد توییتر براي خود کاربري نام عنوان به را 
 .است او اجتماعی رسانه برند درون در او خانوادگی نام جاسازي براي هوشمندانه راه یک

 متصمی باید و است آنالین صورت به دیجیتالی ردپاي ایجاد براي شروع زمان کردید، مشخص را خود تجاري نام که هنگامی
 هزینه مک حل راه یک اجتماعی هاي رسانه از استفاده.  کنید استفاده خود پیام گذاري اشتراك براي ها کانال کدام از که بگیرید
 از کیی.  کنید دریافت بازخورد و کرده برقرار ارتباط اي گسترده مخاطبان با توانید می و است شما شخصی برند ایجاد براي

 نظر زا توانید می خود، اطالعات بودن دسترس در با و نیست کافی اطالعات کنترل که است این آنالین محیط در حضور ایرادات
 ایجاد براي توانند می کتابداران که هایی فعالیت از فهرستی Eke بگیرید. قرار خطر معرض در "ناکافی و نامناسب برندسازي"

 :تهیه کرده است  کنند شرکت آن در خود دیجیتالی ردپاي

 بپیوندید) لینکدین مانند( آنالین آکادمیک هاي انجمن به. 

 آنالین صورت به شخصی هاي فیلم و اسناد بارگذاري. 

 دامنه نام عنوان به خود نام با وبالگ و سایت وب ایجاد. 

 آنالین هاي المعارف دایره سایر و ها ویکی به محتوا کردن اضافه. 

 آنالین گفتگوي هاي انجمن در شرکت. 

  خود پیوندهاي ارسال و متقابل پیوند. 

 Google Alerts ایجاد. 

 دهید نظر دیگران صفحات و ها وبالگ در. 

 اينم یک و دقیق، دانشگاهی و ايحرفه تاریخچه جدید، عکس یک« شامل لینکدین در شما ايحرفه نمایه که شوید مطمئن
 انندماز دیگر شبکه هاي اجتماعی  لینکدین، بر عالوه البته،.» باشد شما گذشته شغلی آرزوهاي و قوت نقاط دستاوردها، از واضح
 هايرسانه دیدج هايپلتفرم امتحان ( آزمایش ) از  می توانید استفاده کنید پینترست و یوتیوب اینستاگرام، توییتر، بوك، فیس

 .نترسید آنها معرفی با اجتماعی

 هايرسانه در.  بگذارید زمان نیز خود آنالین حضور حفظ براي باید بلکه کنید، ایجاد را خود دیجیتالی ردپاي باید تنها نه
 ورط به محتوا گذارياشتراك و نوشتن به را زمانی باید شما. است تعامل ثبات و فراوانی محتوا، به مربوط چیز همه اجتماعی،

 و همکاران براي را خود که است این دیجیتالی ردپاي داشتن اصلی نکته.  دهید اختصاص اجتماعی هايرسانه طریق از مکرر
 .کنید ایجاد کنندگان دنبال و کنید مشاهده قابل جهان سراسر در خود همساالن

 مورد در باید شما.  دهید انجام خود برند براي را دیجیتال ردپاي بر اي دوره نظارتوظایف  باید شد، ذکر قبال که همانطور
 همراه خواهید می را شخصی اطالعات مقدار چه که بگیرید تصمیم و باشید وجدان با اجتماعی هاي رسانه در خود حضور ماهیت

 .بگذارید اشتراك به خود اي حرفه پیام با

 برقراري ارتباط با پیام شما

 برندسازي" نویسد، می Bence که همانطور و شماست، پیام انتقال شما، شخصی برند ساختن براي مرحله آخرین و ششمین

 مهم  ".بگذارند تأثیر شما شغل روي خواهید می بیشتر که افرادي - شود می شروع شما مخاطبان با استراتژیک و خوب شخصی
 پیام انیدتو می بنابراین د،گیری می قرار هدف کنید، می ایجاد را خود شخصی برند که زمانی. هستید کسی چه بدانید که است
 مورد در.  است تجارت دنیاي در برندسازي درونی رازهاي از یکی عاطفی ارتباط ایجاد.  کنید طراحی مناسب طور به را خود

 فکر اییه راه به باید.  کنید فکر دهد می دست شما به لباسشویی شوینده مواد از خود عالقه مورد برند بوییدن با که احساسی
 .کنید برقرار عاطفی ارتباط خود مخاطبان با خود شخصی برند طریق از بتوانید که کنید

 فافش خود شخصی برند مورد در باید شما.  ثبات و ثبات وضوح،: باشید داشته نظر در خود برند با ارتباط در را C سه باید شما
 از يا نمونه. باشید مشاهده قابل خود هدف مخاطبان براي همیشه و باشید ثابت متعدد ارتباطی هاي کانال در باشید، معتبر و

 ردپاي توییتر، و بوك فیس لینکدین، هاي حساب همچنین و >/http://eagledawg.net< وبالگ طریق از که شخصی
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 دو از ترکیبی که ،eagledawg@ خود تجاري نام با medlibs# چت اصلی مدیر عنوان به او.  دارد ثابتی و قوي دیجیتالی

 .کندمی خدمت است،) dawg( واشنگتن دانشگاه و) عقاب( شمالی تگزاس دانشگاه در او دانشگاه

 قبالً هک همانطور و انتشارات ها، ارائه اي، حرفه بیوگرافی ، تفصیلی سخنرانی رزومه، نامه، پاکت طریق از اغلب شما شخصی رندب
 شما ايه مهارت چگونه که دهد نشان باید نامهپاکت  یک" سیمونز، گفته به.  رسد می اطالع به شما دیجیتالی ردپاي شد، ذکر

 پشتیبانی آن از تا کند فهرست عمیق طور به را شما هاي صالحیت باید رزومه" و "دهد می ارتقا و کند می کمک سازمان به
 تمرین و دبگذاری اشتراك به شفاهی صورت به را خود شخصی برند شعار توانید می شما که است راهیتفصیلی  سخنرانی  ".کند

 همچنین و ماش تجربه که بنویسید اي حرفه بیوگرافی یک که است این خوب تمرین یک.  است مهم بسیار خود برند پیام تحویل
 مانند گروهی به خود ارائه هاي مهارت بهبود براي نیستید، راحت سخنرانی ارائه در اگر.  کند منتقل را شما شخصی برند

Toastmasters International ازیر کنند، ایجاد را خود برند توانند می افراد که است دیگري روش انتشارات.  شوید ملحق 
 افراد آن طریق از که است دیگري راه این.  کنید منتشر خود عالقه مورد زمینه یا موضوع یک مورد در را مقاالتی توانید می شما

 دیجیتالی ردپاي فیزیکی، ردپاي طریق از شما پیام ارتباط برقراري.  کنند برقرار ارتباط خود شخصی برند با توانند می درونگرا
 .است شما شخصی برند موفقیت کلید ابزارها، سایر یا

 اعتبار برند

 برند که باشید داشته یاد به.  کنید حفظ را خود برند اعتبار که دارید وظیفه کردید، ایجاد را خود شخصی برند که هنگامی
 "خرید" را شما برند آنها زیرا کنید برآورده را خود آزمون انتظارات خواهید می شما و است عملکرد و ارزش وعده شما شخصی
 هایی الیتفع در که کنید فکر افراد معمولی به: کند تغییر زمان طول در و باشد منفی یا مثبت تواند می برند شهرت.  اند کرده

 اند یافته بهبود خود منفی تجاري نام اعتبار از افراد این از برخی.  است کرده دار خدشه را آنها برند شهرت که اند کرده شرکت
 می کمک شما به پرسنل برند کارآمد مدیریت.  باشد برانگیز چالش تواند می ادراك تغییر.  اند نتوانسته دیگر برخی که حالی در
 طور به اما آگاهانه، که است این شما شخصی برند مدیریت رویکردهاي از یکی.  کنید اجتناب احتمالی دام این از تا کند

 .کنید برقرار خود ارتباط برندبا  افکار و صدا، نگاه، ها، واکنش ها، کنش: روزمره کلیدي فعالیت پنج طریق از نامحسوس،

 نتیجه گیري

 با تا ندکمی کمک شما به شخصی برند یک.  باشد شما اي حرفه موفقیت مسیر عنوان به تواند می شما شخصی برند اختنس
 برند ایجاد در شما به شده ارائه مرحله شش از پیروي.  کنید برقرار ارتباط کند،می خاص ايحرفه دنیاي در را شما که آنچه

 زمینه این رد روند و شغلی تغییرات با باید و نیستند ثابت شخصی برندهاي که باشید داشته خاطر به.  کند می کمک شخصی
 ".مقصد یک نه است، سفر یک شما شخصی برند حفظ و دستیابی باشید، داشته یاد به".  کنند پیدا تکامل
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