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 چکیده

نحوة گردآوری  با توجه به ،پژوهشای ایران بود. روش  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی شکل

نفر از  23با  ساختاریافته نیمه های مصاحبه ها، داده آوری جمعابزار . در مرحلۀ کیفی بودی آمیخته از نوع اکتشافی متوال ها داده

بود. نمونه آماری پژوهش با استفاده از  ورزشی شناسان جامعهشناسان و  ، روانبازاریابی ورزشی مدیران، ، مربیانای حرفهورزشکاران 

 محوری مرحلۀ باز، سه در کدگذاری روش طریق ها، از برفی انتخاب شد. در مرحلۀ کیفی داده گیری هدفمند و به شیوة گلوله روش نمونه

شدند. در  بندی مفهوم طبقه 39 باز، و در کدگذاری محوری در قالب کدگذاری در نشان 99شامل  ها وتحلیل و یافته تجزیه انتخابی و

پرداخته شده است. در مرحلۀ  ایران ای حرفه ورزشکارانشخصی  برنددهی  مؤثر بر شکلمرحلۀ کدگذاری انتخابی به الگوسازی عوامل 

شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحلۀ کمی تحقیق،  بندی صورت تصادفی، طبقه نفر بود که به 225کمی، نمونۀ آماری پژوهش شامل 

استفاده  Smart PLSافزار  ای ایران از نرم ورزشکاران حرفه دهی برند شخصی الگوی شکلمنظور تأیید  بهساخته بود.  قپرسشنامۀ محق

الگوی برند شخصی ورزشکاران دهی  دارند و در شکل % معنا99در سطح اطمینان  ها تمامی مؤلفه بارهای عاملی tبر طبق نتایج آزمون  .شده است

 داری دارند. معنانقش ای ایران  حرفه

 

  های کلیدی واژه

 الگو، بازاریابی ورزشی، برند، تحقیقات آمیخته، ورزشکاران.
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 مقدمه

ای جهانی و از صنایع بزرگ و مهم در  ورزش، پدیده

و صنعت ورزش تجارت بسیار  ای حرفهورزش  دنیاست

شامل همکاری  ای حرفه، ورزش گیرد برمیبزرگی را در 

، ورزشکاران و تماشاچیان است. ها رسانهحامیان مالی، 

که  نطراز این  ای حرفههمچنین، بازار جهانی ورزش 

با هم ادغام شده و  وکار کسبچندین مهارت و 

، ساختار متفاوتی اند دادهجدیدی را شکل  وکارهای کسب

در حال گسترش  روز روزبهدارد و همچنان این ساختار، 

از عناصر اصلی  ای حرفهاست. از آنجا که ورزشکاران 

هستند، توجه به  ای حرفهورزش  ۀدر حوز وکارها کسب

در صنعت ورزش ضرورت  «افراد مشهور ورزشی»مفهوم 

مختلف صنعت ورزش  های بخشپیدا کرده و مورد توجه 

قرار گرفته است. افراد مشهور ورزشی، همچون اهرمی 

؛ به کنند میحامیان مالی عمل  و ها رسانهبرای جذب 

در صنعت ورزش  گذاران سرمایه، برای تشویق سببهمین 

 (.22) ضروری هستند

 ای ورزش حرفه اجزای ترین از کلیدی ورزشکاران

های جدید  ورزشکاران مشهور در رسانه .شوند می محسوب

های اجتماعی و حامالن معانی فرهنگی  تحت عنوان نشانه

های  درنظر گرفته شده و با درگیر شدن در انواع فعالیت

وکارهای اجتماعی نفوذ خود را فراتر از حیطۀ ورزش  کسب

منزلۀ ابزاری برای تبلیغات و  ا بهتنه دهند و نه گسترش می

روند، بلکه تحت عنوان محصوالت  کار می تأیید محصول به

قهرمانان ورزشی (. 07رسند ) فرهنگی و برند به فروش می

 تجاری قهرمانان ورزشی و دلیل ارزش همانند یک برند، به

. داردسنجش متفاوت آن اهمیت  غیرملموس بودن و

 قهرمانان ورزشی تنها به عملکرداز اوقات، ارزش  بسیاری

عوامل  ۀوسیل بلکه به آنها وابسته نیست، آمیز موفقیت

. شود میتعیین  دیگری همچون ویژگی و سبک بازی آنها

این مورد است. با وجود عملکرد  در یتایگر وود مثال خوب

و ظاهر جذابش  برانگیز چالشسبک بازی  ،اش العاده فوق

 افزوده ای حرفهک ورزشکار عنوان ی ارزش وود به نیز بر

دلیل که  به این است. از سوی دیگر، قهرمانان ورزشی

است،  نشدنی و کنترل ناپذیر بینی پیشعملکرد ورزشی آنها 

ملموس، همچون کفش و لباس،  نسبت به محصوالت

  .(01) ترند متفاوت

و  ها مهارت کسب ،جدید های سازمان های ویژگیاز  

ایجاد برند و  ۀپدید ت.رقابت اسسطح  در هایی شایستگی

ابزار مدیریت استراتژیک و از   ،رقابتی های شایستگی

رود  میشمار  به وکارهای کسبرشد  های زمینه ترین سریع

(. برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، 09)

شود.  گذاری می تخصص افراد مثل برندهای تجاری عالمت

تشخیص عبارت دیگر، به احساس منحصر به  به

(. 1شود ) آل در صاحب برند منجر می یادماندنی و ایده به

های  افراد برای داشتن برند شخصی مطلوب باید ویژگی

مختلفی را از طریق کسب دانش، مهارت و تجربه بیاموزند 

ای، انسانی و  های حرفه کار گیرند. بدون مهارت و آنها را به

د را توسعه توانند حوزۀ برند شخصی خو ادراکی افراد نمی

( نیز در مورد برند شخصی 2100) 0(. مورگان22دهند )

ترین کاری است که  گوید: ساختن برند شخصی مهم می

برای موفقیت باید انجام داد. وی معتقد است برند شخصی 

های  های مبتنی بر کسب مهارت با مجموعه کوشش

آید که توسعۀ آنها با  وجود می افزاری به افزار و نرم سخت

های فردی،  انداز، حفظ و ارتقای ارزش تن چشمداش

گیری چابک میسر خواهد بود  فرد بودن و تصمیم منحصربه

 که است شغل رفتاری شرح مدل شایستگی برند (.22)

پس از »شود.  تعریف حرفه و هر شغل به توجه با باید

ها باید  های یک شغل، این شایستگی تعریف شایستگی

 شایستگی برند شخصی، دلدرون یک مدل قرار بگیرد. م

                                                           

1. Morgan 
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 انجام برای موردنیاز های شماتیک شایستگی شرح

 (. 1) «است یک شغل موفق یا زدنی مثال

 هایی مزیتنیز  ورزشکاران مشهوربرندسازی برای 

 نشان ها مزیتکه در تحقیقات مختلف، این  فراوانی دارد

نتایج پژوهش اسکندری و همکاران  است. شده  داده

های  های سازمان، بعد ارزش ( نشان داد بعد ارزش0701)

های فرهنگ  های اجتماعی، بعد ارزش فرهنگی، بعد ارزش

های تخصصی و بعد  اسالمی، بعد شایستگی –ایرانی 

دهی برند شخصی منابع  های فردی در شکل شایستگی

همکاران  محمودیان و(. 0انسانی نقش مؤثری دارند )

( به مطالعۀ اثر ابعاد تصویر برند ورزشکاران بر 0709)

ابعاد وفاداری هواداران پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

ورزشی، ظاهر جذاب و  تصویر برند ورزشکار )عملکرد

اثر مثبت و معناداری بر وفاداری  (سبک زندگی بازارپسند

بازارپسند  هواداران دارند. از میان این ابعاد، سبک زندگی

وفاداری هواداران داشت. این بعد بازتاب  بیشترین اثر را در

و عملکرد ورزشکاران در خارج از  ها فعالیت، ها ویژگی

 با انجام توانند میزمین بازی است. بنابراین ورزشکاران 

افزایش ارتباط با هواداران، تقدیر و  مانند هایی فعالیت

اجتماعی، فرهنگی و  های فعالیتتشکر از آنان، شرکت در 

نحو  خود را به خیرخواهانه، روابط عمومی باال و غیره برند

احسن مدیریت کرده و تداعی مطلوب تصویر برند خود را 

تا از مزایای آن از جمله وفاداری هواداران  ندفراهم آور

( در مورد 0709قاسمی و همکاران )(. 07) برخوردار شوند

آموزش : ندیگو یمبرند شخصی دانشجویان تربیت بدنی 

بر  عالوه دتوان یمبدنی  تیترب تۀدر رش ارتباطی یها مهارت

برندسازی  به افزایش مهارت خود ها مهارتافزایش این 

( 0707. صفار و همکاران )(00) دکندانشجویان کمک 

 از مثبت تصویری ایجاد ایبر عنوان کردند، در ورزشکاران

 عوامل خارج به زمین، داخل عوامل به توجه بر عالوه خود

 باشند. داشته کافی توجه باید نیز مسابقه میدان از

 بر روی ورزشکاران شخصی برند است بهتر همچنین،

 برندسازی اصلی هدف تا باشد استوار آنها رقابتی مزیت

حسینی و همکاران  .(2) شود حاصل تمایز ایجاد یعنی

( در تبیین الگوی شایستگی برند شخصی، 0707)

ی فرهنگی، اجتماعی و تخصصی را از عوامل ها مؤلفه

ی فردی ها یستگیشابر برند شخصی مبتنی بر  رگذاریتأث

 .(7) اند کردهدر حوزۀ دانش، مهارت و نگرش عنوان 

( در تحقیقی به شناسایی عوامل مؤثر بر 0707صائمیان )

ی برند شخصی در حوزۀ سرمایۀ انسانی ها یستگیشا

ی فرهنگی، ها مؤلفهپرداخته است. نتایج حاکی از آن بود 

اجتماعی و تخصصی بر برند شخصی مبتنی بر 

 ریتأثی فردی در حوزۀ دانش، مهارت و نگرش ها یستگیشا

نشان داد که ابعاد سبک  ها افتهی دارد. همچنین یدار امعن

مستقیم،  طور بهزندگی و سطح خانوادگی بر برند شخصی 

 . (9) اند نداشتهی دار امعن ریتأث

 مطالعۀ به (2101)0لی سونگ و بر این ژیئوها عالوه

چین  کشور ورزشی ستارگان شخصی ارزش برندهای

 بهبود شرایط، برای که رسیدند نتیجه این به و پرداختند

 منظور به هر ورزشکار شرایط با مطابق مختلفی های مدل

 مورد و موفقیت ورزشکاران، مدیریت برند عملکرد توسعۀ

 سطوح به توجه که با داد نشان آنها است. مطالعات نیاز

داد.  قرار توجه مورد را هدف متناسبی بازار باید ورزشکاران

 شغلی و ثبات همچون مختلفی عوامل که آنها دریافتند

 شخصی برند بر دارد، عضویت آن در ورزشکار که تیمی

 تأثیر ورزشی جایگاه قهرمانان تأثیرگذارند. ورزشکاران

 حال، توجه به عین در اما دارد، تصویر برندشان بر عمده

دهی برند  ترین عامل شکل عنوان مهم ورزشکار به عملکرد

(. 20کند ) تواند عمل ای، می ورزشکاران حرفه

سازی،  شی عنوان کرد شبکه( در پژوه2100)2مورگان

ای، ارزیابی  خودآگاهی، پایبندی به اصول اخالق حرفه
                                                           

1. Xiaohua & Songling 

2. Morgan 
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صحیح از موقعیت خود و برتری مهارت، از عوامل مهم در 

0(. کورتسن22ساخت برند شخصی افراد است )
 (2107 )

تصویر  ساخت به اجتماعی های که مسئولیت کند می بیان

 و ارتباطات رسانه عصر و در کند می کمک برند از مثبت

کنندۀ  منعکس طور کامل به و سرعت به رسانه فرهنگ که

 از خارج در مالحظگی بازیکن و مربیان بی است، اتفاقات

 آگاهی و فهمیدن در نقشی حیاتی تواند می مسابقه زمین

 کند. بازی ورزشکاران ماجرای شخصی و داستان از

 اغلب ورزشکاران برندهای که نکته این توجه به با رو، ازاین

 شود، بنا می ورزشی قهرمانان خصوصیات و ها ارزش بر روی

2(. آرایی01دارد ) کنندگان برای مصرف بیشتری جذابیت
 

مربیان  برند تصویر بر تأثیرگذار ( عوامل2100همکاران ) و

 میدان داخل های ویژگی دستۀ کلی دو در و ورزشکاران را

 نه،همین زمی در کنند. می بندی طبقه میدان و خارج

 ،داخل زمین ویژگی عنوان به ورزشکار عملکرد بر عالوه

سمبل و  جذابیت جسمانی،، جذابیت بیرونی ورزشکار

که تحت عنوان عالمت  تناسب اندام پایه و اساسی است

(. همچنین 01) کند میتجاری در برند ورزشکار نقش ایفا 

( نشان داد داستان 2107نتایج پژوهش آرایی و همکاران )

عنوان الگوی نقش و رفتارهای  ورزشکاران که بهزندگی 

اخالقی یک ورزشکار که در جامعه ارزش تقلید شدن را 

دارد و هنجارهای اجتماعی و نمایش رفتار اخالقی 

دهی برند ورزشکاران  ورزشکاران عاملی مؤثر در شکل

( ابعاد 2102) 7(. از نظر شوایزر و دیتل02ای است ) حرفه

امل عملکرد ورزشی، جذابیت و تصویر برند ورزشکار ش

عملکرد خارج از میدان )شامل مفاهیمی مانند اعتماد، 

داشتنی و اجتماعی بودن( است و معتقد  شخصیت دوست

است عملکرد ورزشی بهتر، جذابیت باالی ورزشکاران و 

عملکرد مثبت خارج از زمین با اثرگذاری بر تصویر برند 

                                                           

1. Cortsen 

2. Arai 

3. Schweizer & Dietl 

شود  ویژۀ برند میورزشکار و تمایز آن سبب افزایش ارزش 

همراه دارد  و در نهایت فروش بیشتر برند ورزشکار را به

( در پژوهشی به ارائۀ 2109(. حسن و همکاران )21)

الگویی از تصویر برند ورزشکاران که سازگار با ترجیحات 

( در 2101) 1(. نیسن21هواداران باشد، پرداختند )

شخصی پژوهشی به ارائۀ عواملی که موجب موفقیت برند 

شود، پرداخته است. با توجه به نتایج، در عصر  افراد می

عنوان یک برند  دیجیتال امروز، چگونگی حضور افراد به

های اجتماعی و مدیریت استفاده از  شخصی در رسانه

های اجتماعی عامل کلیدی در توسعه و حفظ برند  رسانه

و همکاران  2(. ژو29شود ) شخصی افراد محسوب می

ای به بررسی تأثیر برند شخصی  مطالعه( در 2121)

ورزشکاران بر رونق محصوالت ورزشی پرداختند و نتایج 

نشان داد سه ویژگی جذابیت، تخصص و تناسب 

کنندگان به  داری بر وابستگی مصرف ورزشکاران تأثیر معنا

محصوالت ورزشی داشته است. همچنین حضور 

افزایش  های اجتماعی نقش مؤثری بر ورزشکاران در رسانه

(. نتایج پژوهش 71کنندگان به برند دارد ) وابستگی مصرف

 داد برندسازی ( نشان2121و همکاران ) 9مانت دی

 نفعان ذی آن در که است اجتماعی کامالً روشی شخصی

 تهیۀ برای را نمادین منابع و اطالعاتی منابع، مادی منابع

(. با توجه به اهمیت 02دهند ) می ارائه شخصی برندهای

تالش ورزشکاران مشهور  صنعت ورزش، دربرندسازی 

برای ساخت برندهای شخصی خود، متمایز کردن خود در 

محیط رقابتی، ایجاد تصویر مثبت و خألهای مطالعات در 

های اثرگذار بر آن، این  زمینۀ برند شخصی و مؤلفه

پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی جامع پیشینه و 

انی که در حوزۀ برند فردی، های نویسنده و محقق دیدگاه

های مؤثر بر  اند، الگویی را در زمینۀ مؤلفه فعالیت داشته

                                                           

4. Nathan 

5. Zhou 

6. Dumont 
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ای مبتنی بر  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه شکل

های فردی، طراحی، تبیین و آزمون کنند تا از  شایستگی

طریق کارکردها و پیامدهای ناشی از آن بتوانیم به ارتقای 

ای ایران دست  زشکاران حرفههای مورد انتظار ور شایستگی

 یابیم.

 

 ی پژوهش شناس روش

ش رو، روش انجام پژوهشبا توجه به پژوهش حاضر 

 ابتدا روش کیفی و سپس)آمیخته از نوع اکتشافی متوالی 

کمک نظریۀ  کیفی پژوهش بهمرحلۀ  روش کمی( بود.

 ،مرحلۀ کیفی ها اجرا شـد. جامعـۀ نظـری برخاسته از داده

بازاریابی ، مربیان ورزشی، مدیران ای هحرفورزشکاران 

ورزشی است که در  شناسان جامعهشناسان و  ورزشی، روان

 ابزار پژوهش .اند داشتهحضور فعال  ای حرفهحوزۀ ورزش 

ی پژوهش در ها سؤالساختاریافته بود که  یمهنمصاحبۀ 

 ای حرفه ورزشکارانشخصی  برند های زمینۀ شایستگی

ایران با مرور پیشینۀ پژوهش تدوین شد و در چند جلسه 

نظران این حوزه، صحت  صاحب بـا حضـور محققـان و

در کفایت آنها برای شناسایی عوامل مؤثر  محتوا و

 ورزشکارانشخصی  برند های دهی مدل شایستگی شکل

نفر بود  27نمونۀ آماری شامل ایران بررسی شد.  ای حرفه

برفی  ری هدفمند با تکنیک گلولهگی که به روش نمونه

 انتخاب شدند.

 در) برای ابزارسنجی، از روش اعتباریابی توسط اعضـا

 یها گفته حین مصاحبه، محققان صحت برداشت خود از

از  و کردند یشوندگان را کنترل م مصاحبه

تـا بـر ایـن برداشـت،  شد یکنندگان درخواست م مشارکت

همکاران استفاده شد.  ـطو بـازبینی توس (صـحه بگذارنـد

از روش درصد  یمند بررسی پایایی بخش کیفی نیز با بهره

 21 انجام گرفت که رقم (محققان)کدگذار  توافق بـین دو

فرایند  کنندۀ پایایی بخـش کیفـی بـود. درصد توافق، بیان

بنیاد مبتنی بر سه  داده پردازی نظریهتحلیل اطالعات در 

کدگذاری محوری و کدگذاری ، مرحلۀ کدگذاری باز

وتحلیل،  ها تجزیه . در کدگذاری باز، مصاحبهانتخابی است

در کدگذاری شد و ها استخراج و  نکات کلیدی مصاحبه

در مرحلۀ و  ها نشاندوم به تحلیل مفاهیم،  ۀمرحل

دهی برند  به تدوین الگوی شکلکدگذاری گزینشی 

 پرداخته شد.  ایران ای شخصی ورزشکاران حرفه

شده در  منظور ارزیابی مدل ارائه به کمی مرحلۀ رد

تحقیق، بیشترین توجه در مباحث مرتبط با حجم نمونه 

به پیچیدگی مدل اختصاص یافته است. در مباحث مرتبط 

با پیچیدگی مدل توجه اصلی، اغلب مربوط به تعداد 

ها یا  ها، تعداد سازه شده یا معرف متغیرهای مشاهده

امترهای آزاد برای برآورد است. در ها و تعداد پار عامل

 به مدل، در موجود پارامترهای تعداد به توجه با تحقیق

(. تعداد 27انتخاب شدند ) نمونه 21تا  01پارامتر  هر ازای

نفر  211نمونۀ تحقیق با توجه به تعداد پارامترهای موجود 

بازاریابی مدیران  ، مربیان،ای حرفهورزشکاران شامل 

است. با  ورزشی شناسان جامعهاسان و شن ورزشی، روان

های موجود در جامعۀ آماری،  توجه به متفاوت بودن گروه

ای تصادفی استفاده شد.  گیری طبقه نمونه از روش

 مرحلۀ کمی تحقیق، از ها در منظور گردآوری داده به

 کیفی مفاهیم بخش از ساخته برگرفته محقق پرسشنامۀ

 بود وزن هم های گویهپرسشنامه شامل  این. شد استفاده

 خیلی تا کم )خیلی ارزشی پنج مقیاس از استفاده با که

آن برای برازش مدل  یهـا داده وشده بود  طراحی زیاد(

 محتوایی و صوری . رواییاستفاده شد ،شده تدوین

شناسان و  متخصصان، مربیان، جامعه پرسشنامه توسط

طریق  شد. پایایی پرسشنامه از شناسان ورزشی تأیید روان

ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی محاسبه و میزان 

(270/1=αگزارش شد. در ) از  تحقیق کمی مرحلۀ

منظور بررسی مدل  به PLSافزار  و نرم Spss 21افزار نرم
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ساختاری متغیرهای پژوهش و ارزیابی مدل پژوهش 

 استفاده شد.
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 نتایج

بنیاد  داده پردازی نظریهفرایند تحلیل اطالعات در 

کدگذاری محوری و ، تنی بر سه مرحلۀ کدگذاری بازمب

ها  . در کدگذاری باز مصاحبهکدگذاری انتخابی است

ها استخراج و  وتحلیل، نکات کلیدی مصاحبه تجزیه

 ها نشاندوم به تحلیل مفاهیم،  ۀمرحلدر کدگذاری شد و 

 دهی براساس عوامل مؤثر در شکلو کدگذاری گزینشی 

پرداخته شد.  ایران ای حرفه ورزشکارانشخصی  برند

سبک مدیریت،  مفهوم شامل 70 در قالب ها نشان

ریزی، اجرا و نظارت بر قوانین، آگاهی از تنبیهات  برنامه

اشخاص حقیقی و حقوقی، بازیکنان، جانشینان و 

گذاری  تماشاگران، درآمدزایی، کارگزاران ورزشی، سیاست

غت، تحمل ای، اوقات فرا دولت، انواع قدرت، تعهد حرفه

ها و باورها، سطح خانوادگی، عوامل درونی،  ابهام، ارزش

گذاری، حضور،  عوامل بیرونی، میزان ارتباط، اشتراک

ها، عملکرد داخل زمین، عملکرد  روابط، شهرت، گروه

خارج زمین، خبرگی ورزشی، جوانمردی و هماوردی، 

سبک رقابت، جذابیت ظاهری، تعامل و ارتباطات 

اجتماعی،  –نگرش، مهارت، فرهنگی  اجتماعی، دانش،

 (.0بندی شدند )جدول  تخصصی طبقه -ارتباطی، فردی 

 

 . کدگذاری باز و محوری9جدول 
 کدها مفهوم مقولۀ فرعی

 عوامل سازمانی

 سبک مدیریتی
  نتایج و عملکرد در خصوص ورزشکاران پاسخگو نبودن

 اجتماعی های محیط در ورزشکاران روابط و رفتار بر نظارت عدم

 ریزی برنامه
 جانبۀ ورزشکاران منظور ارتقای همه ای به ریزی مطلوب در ورزش حرفه عدم برنامه

 گرایی محض در ورزش نتیجه

اجرا و نظارت بر 
 قوانین

 ای و اجرای ضعیف  اخالقی جامع در ورزش حرفه و انضباطی های نامه نبود آیین
 ها ای در رسانه عدم رعایت اصول و اخالق حرفه
 اجرای یکسان قوانین و مقررات

 بازیکنان با برخورد مربی در قاطعیت
 ها نامه آیین و ها دستورالعمل در اخالقی و انضباطی موارد دقیق توضیح
 قوانین اجرای بر قوانین و تأکید کردن نهادینه
 ها فدراسیون قوانین و مدنی کشور قوانین براساس قرارداد تدوین
 ملی های تیم بازیکنان انتخاب عادالنۀ فرایند

 ای ای در ورزش حرفه تأکید بر اجرای قوانین اخالق رسانه
 آگاهی از قوانین حقوقی قراردادهای ورزشی

 آگاهی از قوانین شرایط ضمن عقد قراردادهای ورزشی

بیرونی نیروهای 
 سازمان

آگاهی از تنبیهات 
اشخاص حقیقی و 
حقوقی، بازیکنان، 

جانشینان و 
 تماشاگران

 حقوقی و حقیقی اشخاص مشترک تنبیهات
 قهرمانی های نشان و مقام جوایز، استرداد

 آن محاسبۀ نحوۀ و قرمز( کارت( اخراج
 آن محاسبۀ نحوۀ زرد( و )کارت اخطار

 ای های مرتبط با ورزش حرفه ها، ورزشگاه، فعالیت در رختکن، نیمکت ذخیره حضور از محرومیت
 اجتماعی – فعالیت نوعی انجام به الزام

 سیاستگذاری دولت

 ورزش به دولت نگاه
 ای ورزش حرفه در دولت گذاری سیاست
 در ورزش تعلوم و تحقیقا توزار های گذاری سیاست

 در ورزشو ارشاد  گفرهن توزار های گذاری سیاست 
 و ورزش و جوانان توزار

 های اجتماعی ویژگی پایگاه اجتماعی

 میزان درامد فرد
 سطح تحصیالت و تعداد فرزندان در خانواده

 سطح فرهنگی خانواده
 ها و هنجارهای اجتماعی ورزشکاران میزان پایبندی به ارزش

 انواع قدرت قدرت ورزشکاران
 ها مربیان و مدیرعامل باشگاهنزدیکی و تبانی ورزشکاران با 

 قدرت تخصص و مهارت فنی ورزشکاران، قدرت مالی
 های کاریزماتیک ورزشکاران  ویژگی

پایبندی به اصول 
اخالقی ورزش 

 ای حرفه
 ای تعهد حرفه

 ای ورزشکاران تعهدات حرفه
 ای تبعیت از قانون، قواعد و مقررات ورزش حرفه

 ای رعایت اصول ورزش حرفه

عملکرد 
 ورزشکاران

 تیمی رفتار اخالقی، صداقت، پرهیزکاری، احترام به بازی، مخالفان و هم جوانمردی و هماوردی
 سبک رقابت های خاص عملکرد یک ورزشکار( سبک رقابت )ویژگی
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 . کدگذاری باز و محوری9جدول ادامۀ 
یفرع ۀمقول  کدها مفهوم 

 جذابیت ظاهری جذابیت ورزشکار
 جذابیت جسمانی

 سمبل 
 تناسب اندام 

 زندگی سبک

 (ورزش و رسانه و سینما از متشکل) فراغتی نهادهای اوقات فراغت
 ورزشکاران ذهنی، اخالق و اجتماعی رشد منظور به مثبت های فعالیت بر تأکید

 ای سعه صدر در مقابل مشکالت سیاسی، کاری یا مسائل و رخدادهای ناگهانی در ورزش حرفه تحمل ابهام

 های داوطلبانه و اجتماعی عهده گرفتن نقش بر مسئولیت اجتماعی
 پسند های خیرخواهانه و مردم شرکت در فعالیت

 الگوهای انگیزشی
 احساس رضایت درونی از نتایج عملکرد سبک رقابت

 تالش برای موفقیت –متمایز بودن  -انگیزۀ درونی )شخصی(

 های مادی انگیزه عوامل بیرونی
 اجتماعی و شغلیعوامل 

 های اجتماعی شبکه

 های اجتماعی وسعت رابطۀ هر فرد با دیگران در رسانه میزان ارتباط

 کنند میزان که کاربران محتوایی را دریافت و توزیع می گذاری اشتراک

 راه شناخت این است که چه کسی آنالین، در دسترس یا در این نزدیکی است. حضور

 کاربران با یکدیگر در ارتباط هستندمیزانی که  روابط

 میزان که کاربران از جایگاه اجتماعی دیگران اطالع دارند.  شهرت

 اند. بعدی که کاربران با هم دارای ارتباط جمعی ها گروه

 عملکرد ورزشکاران

 جذابیت و عملکرد باالی ورزشکار در زمین مسابقه عملکرد داخل زمین

 عملکرد مثبت خارج از زمین ورزشکار عملکرد خارج زمین

 دستاوردها و قابلیت ورزشی پیروزی، مهارت و تخصص در رشتۀ ورزشی خبرگی ورزشی

 ای های حرفه صالحیت

 ای پایین بودن سطح تحصیالت مربیان و ورزشکاران حرفه دانش

 نگرش

 نامطلوب و مطلوب رفتارهای دربارۀ اقتضایی قضاوت
 ای حرفه های تیم در شناختی روان مسائل به توجه و اجرا عدم

 توجه به منافع اجتماعی
 ورزشی پایۀ سطوح در اخالقی های ارزش به توجه
 ای حرفه ورزشکاران آینده به توجه
 ای حرفه ورزش در اخالق کنونی وضعیت به توجه
 ورزشکاران رفتار طریق از ها باشگاه اخالقی برندسازی بر تأکید
  (آنی منافع گرفتن درنظر) ورزش در گرایی مقطع

 مطلوب رفتارهای استانداردهای فردگرایی

 های روانی عدم تمرین مهارت مهارت
 ای مربیان در زمینۀ شغلی و رفتار عدم صالحیت حرفه

های  توسعۀ شایستگی
 فردی

 اجتماعی -فرهنگی 

 محض بردگرایی به توجه کاهش
 قانونی و ای حرفه تفکرات جای به ورزش در رفاقتی تفکرات شدن جایگزین

 بین مربیان در مطالعه کمبود
 ورزش در آن انعکاس و جامعه در گری رشوه دینی، تحجر مانند رفتارهای رواج

 ساالری بازیکن
 جامعه در اخالق کردن نهادینه
  استرس کنترل آموزش منظور به مذهبی و دینی مبانی از استفاده

 فرهنگی( مناسب بسترهای کشور )ایجاد ورزش در مطلوب سازمانی فرهنگ  ایجاد
 پذیری فرهنگ و آموزش طریق از زندگی ورزشکاران اغنای
 ورزشی برتر و ارائۀ الگوهای طراحی در ایرانی و اسالمی های ارزش تلفیق

 ارتباطی
 البیگری در ورزش و ارتباطات دوستانه با مدیران سیاسی

 ای نقل و انتقال اتوبوسی در ورزش حرفه
 های ارتباطی مؤثر  آموزش مهارت

تخصصی –فردی   

های خود؛ خودتنظیمی، حل  خودمدیریتی )توانایی برای کنترل و تنظیم عواطف و انگیزه
 های عصبی( تعارضات درونی، کنترل درونی؛ ثبات و تعادل عاطفی، کنترل تکانه

 فنی کادر و مربیان مدیران، ارتباطی ورزشکاران، های مهارت ارتقای و سازی فرهنگ آموزش،
 باشگاه
 یادگیری-  یاددهی فرایند و ایجاد بسترهای مناسب در راستای بهبود

 ای ورزشکاران نیازهای محیط حرفه به منظور پاسخگویی توانمندسازی ورزشکاران به

در گام بعدی محقق براساس نتایج کدگذاری باز و 

پردازد  محوری به کدگذاری انتخابی و ارائه نظریه می

دهی برند  (. در جامعۀ ورزش کنونی الگوی شکل0)شکل 

منظور که در  ، بدینایران ای شخصی ورزشکاران حرفه

نهایت به شناسایی و توسعۀ عوامل مؤثر بر برند شخصی 

شود، ضروری است. با  یران منجر میای ا ورزشکاران حرفه
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توجه به نتایج پژوهش، ضرورت دارد در بعد عوامل 

ریزی، اجرا و  های سبک مدیریتی، برنامه سازمانی به مؤلفه

نظارت بر قوانین، آگاهی از تنبیهات اشخاص حقیقی و 

حقوقی، بازیکنان، جانشینان و تماشاگران توجه شود. 

ریتی متناسب با افراد های مدی امروزه انتخاب نوع سبک

های  های ضروری برای ادارۀ سازمان سازمان، از دانش

انسانی است. سبک مدیریتی که مدیران و مربیان ورزشی 

کنند، نقش مؤثری  منظور ادارۀ ورزشکاران انتخاب می به

دهی برند شخصی  ها و شکل در توسعه، بهبود توانایی

ریزی، مدیران  امهای ایران دارد. در بعد برن ورزشکاران حرفه

و مربیان ورزشی با تدوین و تنظیم یک استراتژی کلی 

برای دستیابی به اهداف رفتاری مطلوب، تعیین و توسعۀ 

ها برای ایجاد  ها و برنامه مراتب جامعی از طرح سلسله

های شخصی و  انسجام، هماهنگی و توسعۀ ویژگی

ای، همچنین تدوین و تنظیم مقررات و  حرفه

مناسب، در امور مربوط به تدوین الگوی  های مشی خط

اقدام  ایران ای حرفه ورزشکارانشخصی  برند دهی شکل

 کنند.  می

ورزشکاران و پایبندی  سازمانی، قدرت بیرون نیروهای

دهی  ای از دیگر عوامل شکل به اصول اخالقی ورزش حرفه

دیگر  سوی ای ایران است. از برند شخصی ورزشکاران حرفه

 گیری و اقداماتی شکل در اساسی فلسفۀ و مهمهای  زمینه

های برند مربیان  کنندۀ طراحی مدل شایستگی که تسهیل

های  های اجتماعی، سبک زندگی و الگو شامل پایگاه

ای  سبک زندگی ورزشکاران حرفه .انگیزشی است

ها، عقاید، الگوهای  کنندۀ طیف کاملی از ارزش منعکس

ها و  همچنین ارزشانگیزشی و فعالیت اجتماعی است. 

عنوان یکی از محورهای اساسی  های ورزشکاران به نگرش

پذیری،  دهی تعهد، احترام، مسئولیت نقش مؤثری در شکل

ای، و سایر  پایبندی به قوانین و مقررات، اخالق حرفه

دهی برند شخصی ورزشکاران  عوامل مؤثر در شکل

خاصی  عمومی های ای ایران دارد. با توجه به جذابیت حرفه

 اجتماعی ای پدیده ای در خود دارد، ورزش که ورزش حرفه

 و نهادها مجموعه، پیوندی منظم و پیوسته با که است

منظور دستیابی به  رو به ازاین. دارد اجتماعی ساختارهای

ای ایران  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه مدل شکل

های اجتماعی، عملکرد و  توجه به محیط اجتماعی و شبکه

ای و توسعۀ  های حرفه بیت ورزشکاران، صالحیتجذا

منظور تسهیل یا تضعیف طراحی  های فردی به شایستگی

 رسد.  نظر می مدل ضروری به

 ورزش ورزشکاران برند شخصی مدل دستیابی برای

فردی،  های شایستگی باید اقداماتی مانند توسعۀ ای حرفه

 ای، توجه به سطح عملکرد و جذابیت های حرفه صالحیت

یادگیری  بر ورزشکاران مبتنی و توانمندسازی ورزشکاران

 افراد تا کند می کمک نیز صورت گیرد. توانمندسازی

 مستمر، یادگیری و طریق خودیادگیری از برند صاحب

 و دهند سوق خودنظمی برانگیختگی، سمت به را خود

 موردنظر های ها و ویژگی شایستگی سطح به وسیله بدین

 وظایف و شغل بهبود مسئولیت توانمند افراد. برسند خود

 با آن مستمر بهبود پی در و پذیرند می را روزانۀ خود

پیامد نهایی مدلسازی برند شخصی  .اند چابک ذهنی

های ورزشی، شناسایی  ای در سازمان ورزشکاران حرفه

ای ایران،  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه عوامل شکل

ی ایران و توسعۀ ا پاسخگویی به نیازهای ورزش حرفه

 (.0ای ایران است )شکل  ورزش حرفه
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 ای ایران دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه . الگوی شکل9شکل 

 

آمده از مرحلۀ  دست در خصوص بررسی کمی نتایج به

وجهی  2کیفی، پرسشنامۀ حاوی سؤاالت بسته )در مقیاس 

دهی  کشف و مدلسازی عوامل مؤثر بر شکللیکرت( برای 

ای ایران طراحی شد.  برند شخصی ورزشکاران حرفه

ای ایران، مربیان و  پرسشنامه توسط ورزشکاران حرفه

شناسان ورزشی و  ای، روان مدیران ورزش حرفه

درصد از نمونۀ  21شناسان ورزشی تکمیل شد.  جامعه

بسکتبال و  ای )والیبال، فوتبال، آماری ورزشکاران حرفه

درصد  1درصد مربیان و مدیران و  07کشتی( و 

درصد از  71شناسان ورزشی بودند و  شناسان و جامعه روان

اعضای نمونۀ آماری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

تر بودند. میانگین  و دکتری و مابقی کارشناسی و پایین

 01 – 21ای در ورزش کشور  سابقۀ حضور و فعالیت حرفه

همچنین . سال است 70ل و میانگین سنی نمونۀ آماری سا

دهی برند شخصی  منظور تأیید مدل عوامل مؤثر بر شکل به

استفاده  Smart PLSافزار  ای ایران از نرم ورزشکاران حرفه

 گفت توان می تأییدی عاملی تحلیلی نتایج به توجه شد. با

 سهم پژوهش های گیری سازه اندازه در شاخص کدام که

 2جدول  نتایج ندارد. براساس شاخص کدام و دارد داری امعن

دلیل  های مورد مطالعه به شود تمامی سازه مشخص می

از اهمیت الزم برای الگوسازی  09/0باالتر از  tداشتن مقدار 

ای ایران برخوردارند و میزان  برند شخصی ورزشکاران حرفه

داری  در سطح معنا 1/1 ها باالتر از بار عاملی تمام گویه

مدلسازی برند شخصی ها در  است. تمامی گویه110/1

 از )همسانی درونی( برخوردارند ای ایران ورزشکاران حرفه

  (.2)جدول 
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 گیری . مقادیر بار عاملی برای متغیرهای هر سازه در قالب مدل اندازه2جدول 

 مؤلفه
بار  ریمتغ

 عاملی
 نتیجه t sig آمارة

 آشکار پنهان

ر 
ر ب

وث
ل م

وام
ع

ل
شک

 
ده

ی 
ند

بر
 

ی 
ص

خ
ش

ن
ارا

شک
رز

و
 

فه
حر

ا 
 ی

ان
یر

ا
 

 لوامع

 سازمانی

 

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 17/72 200/1 سبک مدیریتی

یزیر برنامه  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 21/11 229/1 

و نظارت بر  اجرا

 قوانین
 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 72/11 110/1

آگاهی از تنبیهات 

اشخاص حقیقی، 

حقوقی، بازیکنان، 

 جانشینان و

 تماشاگران

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 29/17 210/1

گذاری دولت سیاست نیروهای بیرونی سازمان  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 12/11 220/1 

قدرتانواع  قدرت ورزشکاران  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 11/02 120/1 

یا حرفهتعهد  یا ورزش حرفه یاصول اخالق  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 12/29 122/1 

 سبک زندگی

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 02/79 212/1 اوقات فراغت

 معنادار% 00اطمینان سطح در 110/1 70/79 179/1 تحمل ابهام

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 12/17 201/1 مسئولیت اجتماعی

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 11/12 211/1 سطح خانوادگی پایگاه اجتماعی

 الگوهای انگیزشی
 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 19/79 101/1 عوامل درونی

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 00/29 210/1 عوامل بیرونی

 ی اجتماعیها شبکه

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 27/10 291/1 میزان ارتباط

یگذار اشتراک  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 11/02 190/1 

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 12/21 210/1 حضور

 معنادار% 00اطمینان سطح در 110/1 10/71 297/1 روابط

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 22/29 110/1 شهرت

ها گروه  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 20/02 297/1 

 عملکرد ورزشکاران

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 02/79 101/1 عملکرد داخل زمین

 معنادار% 00اطمینان سطح در 110/1 70/79 210/1 عملکرد خارج زمین

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 72/12 121/1 خبرگی ورزشی

یظاهر تیجذاب جذابیت ورزشکار  % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 11/17 109/1 

 یا حرفهی ها تیصالح

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 02/21 217/1 دانش

 معنادار% 00اطمینان سطح در 110/1 22/11 110/1 نگرش

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 11/01 217/1 مهارت

 ی فردیها یستگیشاتوسعۀ 

اجتماعی -فرهنگی   % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 00/22 191/1 

 % معنادار00اطمینان سطح در 110/1 27/02 202/1 ارتباطی

تخصصی -فردی   معنادار% 00اطمینان سطح در 110/1 00/20 220/1 
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 روایی برای (AVE)شده  استخراج واریانس میانگین

 دهندۀ نشان ،2/1با  حداقل برابر مقدار که هستند همگرایی

 معنا که این است؛ به مناسبی همگرای روایی های شاخص

 واریانس از نیمی از بیش است قادر متغیر پنهان یک

متوسط  طور به را خود آشکار( های )متغیرهای شاخص

 تمامی دهد می نشان کرونباخ ضریب آلفای کند و تعیین

و  پایایی از نشان باالترند و 9/1 مقدار از آمده دست به ضرایب

 (.7است )جدول  گیری اندازه ابزار باالی اعتبار

 

 های تحقیق . ضرایب همبستگی، روایی واگرا و همگرای سازه3جدول 

 
 

 یریگ جهینتبحث و 

کارگزاران برند  امروزه در صنعت ورزش، مدیران و

و به  ندورزشکار شخصی اغلب مسئول مدیریت برند

 گسترش برند منظور به هایی فرصت ورزشکاران برای ایجاد

برندسازی شخصی فرایندی است کنند.  میکمک  شخصی

مثل برندهای  تخصصشانو  ورزشکارانکه توسط آن، 

 های شناسه ،دیگر تعبار ؛ بهشوند می گذاری عالمت تجاری

 از شخصی برند ساخت گیرد. می شکلورزشکاران شخصی 

 تمایز ایجاد و رفتارها تغییر ،ها مهارت توسعۀ طریق

 (. 9) است ریپذ امکان

به شناسایی و تدوین الگوی در بررسی حاضر  رو ازاین

. شدای پرداخته  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه شکل

 های اثرگذار یکی از مؤلفه نتایج حاصل از آزمون نشان داد

. در بعد استورزشکاران، عوامل سازمانی  شخصی برند بر

ی اثرگذار بر برند شخصی ها مؤلفهعوامل سازمانی، 

ریزی، اجرا و  هورزشکاران شامل سبک مدیریتی، برنام

نظارت بر قوانین، آگاهی از تنبیهات اشخاص حقیقی و 

. نتایج این است حقوقی، بازیکنان، جانشینان و تماشاگران

پژوهش در بعد سبک مدیریتی با نتایج مطالعات کاپلن 

سـبک ( همخوانی دارد. با توجه به نتایج پژوهش، 09)

دهی برند  شکلبـر های ورزشی  مدیریت در سازمان

کـه  ای گونه به است، ای تأثیرگذار شخصی ورزشکاران حرفه

 ورزشکارانعنـوان عامل محرک و انگیزاننـده بـرای  بـه

 ورزشکارانبا های ورزشی  کنـد. مدیران سازمان میعمـل 

کار و فعالیت را در آنها  ۀ؛ انگیزکنند میارتباط برقرار 

 یو به اقتضا پردازند می؛ به حل مشکالت آورند میوجود  به

 و محیط فعالیت ورزشکارانزمان تغییراتی در شرایط 

به این منظور است  ها کوششاین  تمامی. آورند میپدید 
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برند شخص ورزشکاران به روشی طراحی شود که که 

با هم  ورزشکارانو  های ورزشی سازمان های هدفنیازها و 

دیگر از عوامل مؤثر بر یکی  ریزی، برنامه یابد.تحقق 

در  ای ایران است. حرفه ورزشکار شخصی برند دهی کلش

ریزی مطلوب در ورزش  عدم برنامه های این بعد به مؤلفه

جانبۀ ورزشکاران و  منظور ارتقای همه ای به حرفه

 کند. ای توجه می گرایی محض در ورزش حرفه نتیجه

عوامل مؤثر بر بین  بار عاملی براساسشایان ذکر است که 

، ای ایران صی ورزشکاران حرفهدهی برند شخ شکل

است. بنابراین  ریزی برنامهبیشترین سهم مربوط به بعد 

ریزی  از طریق برنامه توانند می مدیران و مربیان ورزشی

جانبۀ ورزشکاران و عدم تأکید بر  منظور ارتقای همه به

های مؤثر  ای، زمینه گرایی محض در ورزش حرفه نتیجه

برند شخصی ورزشکاران دهی مؤثر  برای ارتقا و شکل

. همچنین اجرا و نظارت بر را فراهم آورند ای ایران حرفه

قوانین ورزشی، آگاهی از تنبیهات اشخاص حقیقی و 

حقوقی، بازیکنان، جانشینان و تماشاگران، یکی دیگر از 

ای  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه عوامل مؤثر بر شکل

 یا هر حرفه در الینفک ءقوانین و مقررات جزایران است. 

در  تواند یاطالع و دانش از آنها م که شوند یمحسوب م

دیگر علم بر  ۀبه گفتد. مؤثر باش یا احراز موفقیت حرفه

که انتخاب  یا مقررات و قوانین حاکم بر شغل و حرفه

شغلی  در تعیین سرنوشت یا عامل مهم عمده شود، یم

دهد  میزیرا به فرد فرصت کسب قدرت بیشتر را  ،است

(. ورزشکاران اغلب بر این تصورند که اعمال خالف 21)

ی ورزشی در نهایت تنبیهات انضباطی را ها تیفعالآنها در 

ی را ریگ میتصمدر پی خواهد داشت و مرجع 

یا مدیران،  ها ونیفدراس، ها أتیهی قضایی ها ونیسیکم

ی مربیان، داوران، سرپرستان و ها یآگاهو گسترۀ  دانند یم

ی خود و چه ها تیولئمسرزشی نیز چه در زمینۀ مدیران و

در مورد ورزشکاران معموالً بیش از این نیست. این نقیصه 

را باید با ارتقای سطح آگاهی جامعۀ ورزش از 

یی که قانون در خصوص تخلفات آنان در ها تیولئمس

ساخت و این  برطرفورزش برای آنها مشخص کرده است، 

ررات ورزشی یا قوانین و مق آموزشمهم را با 

ی قانونی در ورزش به انجام رسانید تا با تکیه ها تیولئمس

بر جسم و  ریناپذ جبراناز بروز حوادث  ها یآگاهبر این 

روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد. با توجه 

منظور دستیابی به هدف اصلی و غایی ورزش  به نتایج، به

برند شخصی ورزشکاران  مطلوبی ده شکلی و ا حرفه

، اجرا و نظارت بر قوانین ورزشی، آگاهی از تنبیهات رعایت

اشخاص حقیقی و حقوقی، بازیکنان، جانشینان و 

 .استتماشاگران ضروری 

یکی دیگر از ابعاد اصلی  نیروهای بیرونی سازمان، 

 ای ایران است. حرفهورزشکار  شخصی برند دهی شکل

 طور به

گذارهای  های سیاست مقیاسزیرکلی این مقیاس شامل 

 به تعامل ورزش و سیاست در عصر جدید. استدولت 

از  کوشند می ها حکومتو  است تبدیل شده یمهم ضوعمو

 ترین مهممختلف بهره گیرند.  های بهانهآن به  های ظرفیت

به افکار عمومی، نشان  دهی جهت ،کارکرد سیاسی ورزش

 سازی ملتایت مد از دولت و در نهاکار های چهرهدادن 

عمومی  ۀکه بر حوز تأثیراتیدلیل  است. ورزش به

-میقرار  سیاستمدارانو  ها حکومت، مورد توجه گذارد می

عمومی را به کنترل  ۀآن بتوانند عرص طریقتا از  یردگ

نیز گاه آگاهانه یا ناآگاهانه  کارانورزش .خود درآورند

رسمی را پذیرفته و گاه به  ایدئولوژیراهبری سیاست و 

 (.01اند )  برای ابراز مخالفت تبدیل شده هایی عرصهابزار و 

دهی برند شخصی  شکلمؤثر در  عواملاز دیگر 

مؤلفۀ . است قدرت ورزشکاران، ای ایران ورزشکاران حرفه

قدرت، در این پژوهش به منابع قدرت در ورزشکاران 

ا مربیان و مدیر شامل نزدیکی و قدرت تبانی ورزشکاران ب
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ها، قدرت تخصص و مهارت فنی ورزشکاران،  عامل باشگاه

های کاریزماتیک ورزشکاران اشاره  قدرت مالی و ویژگی

مثابۀ توانایی یا توان بالقوه، عاملی برای  دارد. قدرت به

ها، عقاید و عواطف یا  تغییر رفتار، تمایالت، نگرش

دانش  (. داشتن0شود ) های یک هدف تعریف می ارزش

کافی در زمینۀ قدرت ورزشکاران و شناسایی منابع قدرت 

دهی  تواند نقش مؤثری در شکل و استفادۀ صحیح از آن می

 ای ایران داشته باشد.   برند شخصی ورزشکاران حرفه

ای موضوعاتی  ر زمینۀ پایبندی به اصول اخالق حرفهد

 ای ورزشکاران، تبعیت از قانون، قواعد مانند تعهدات حرفه

 ای حرفهاخالق  و مقررات ورزش عنوان شده است.

از قواعد استانداردی است که افراد در حرفۀ  ای مجموعه

گفت  توان میهمچنین (. 2د )خود بایـد آن را رعایت کنن

اصول و استانداردهای برخورد مناسب و ای  حرفـهاخـالق 

دهی برند شخصی  زمینۀ شکلعمل قابل قبول را در 

عنوان راهنمای  و بهکنـد  مـی فراهم ای ورزشکاران حرفه

گیـرد.  میمختلف مورد تأکید قرار  رفتاری ورزشکاران

بر  عالوهای خود  تحقق اهداف حرفهبرای ورزشکاران 

از  ای مجموعـهقـانونی بـه عملکردی و معیارهای 

رهنمودهای اخالقی و ارزشی در حیطۀ شغل خود نیاز 

 .ـار اداری یاری دهددارند که آنها را در اعمـال و رفت

نهایت  و در ای اخالق حرفهبه  پایبندی و مداری هدف

برای رسیدن به آنها نیز از جمله کارهایی است  ریزی برنامه

اساسی دیگران  های خواستهبرای برآوردن  بایست میکه 

 د. مجموعۀ این عواملگیر مو وظایف انجا تدر قبال تعهدا

 کند. میکمک  ورزشکاران به ایجاد و توسعۀ برند شخصی

زیربنای بسیاری از  توان را می ای حرفهاخالق  رو ازاین

دهی برند  در زمینۀ شکل ورزشکارانمثبت  های ویژگی

نتایج این پژوهش در بعد  .وردشـمار آ  به شخصی آنها

 (. 22ای با نتایج مطالعات مورگان همسوست ) اخالق حرفه

از دیگر  کیینیز  ای ورزشکاران حرفهسبک زندگی 

ای است. برند  حرفه ورزشکار شخصی برند دهی شکلابعاد 

 طور بهمناسبات آنها و  سـبک زنـدگی وشخصی افراد، 

در  که شخص آنها را را معمول و روزانه های فعالیتکلی 

و روی سالمت او تأثیر دارد،  گیرد می کار بهزندگی خـود 

 زندگیسبک  دهد. میقرار داده و شکل  الشعاع تحت

 ورزشکاران های فعالیتمعادل حضور، رفتار و  ورزشکاران

در اجتماع و خارج از میادین ورزشی است. این یافته بر 

الگو بودن در  ۀاهمیت موفقیت ورزشکاران در زمین

اجتماعی تأکید دارد.  ۀکسب وجهو  اجتماعی های فعالیت

 های فعالیتبا شرکت در  توانند میبنابراین ورزشکاران 

تماعی، خیرخواهانه، فرهنگی و انجام رفتارهای مورد اج

پسند جامعه، برقراری ارتباط با هواداران، تقدیر و تشکر از 

دوری از انجام رفتارهای نامناسب، غیراخالقی و  آنان و

کنند. خالف عرف جامعه، بُعد سبک زندگی خود را تقویت 

های محمودیان و  پژوهش های یافتهنتایج این پژوهش با 

( و آرایی و 0707(، صائمیان و همکاران )0709مکاران )ه

 (. 9، 02،07( همسوست )2101همکاران )

اجتماعی بر توسعۀ  مؤلفۀ پایگاهنشان داد که  ها یافته

برای . تأثیر داردورزشکاران برند شخصی  های شایستگی

 توان میبه گستردگی آنها  توجه بااجتماعی  های مؤلفه

بر  نحوی بههریک  فی کرد کهرا معر شماری بیعوامل 

تأثیر  های اجتماعی ورزشکاران در محیطرفتار و شخصیت 

میزان درآمد فرد، سطح از:  اند عبارت. این عوامل گذارد می

تحصیالت، تعداد فرزندان، سطح فرهنگی خانواده 

ها و هنجارهای  ورزشکاران و میزان پایبندی به ارزش

 دست که در ایجاد وو عواملی از این اجتماعی ورزشکاران 

برند شخصی فرهنگی و اجتماعی ابعاد تقویت یا توسعۀ 

های  همچنین نتایج پژوهش با یافته .ندمؤثر ورزشکاران

( و آرایی و 2107(، کورتسن )0707پژوهش صائمیان )

 (. 9، 02، 01( همخوانی دارد )2107همکاران )
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ای یکی دیگر از  الگوهای انگیزشی ورزشکاران حرفه

ای ایران  دهی برند شخصی ورزشکاران حرفه شکلابعاد 

است. در این پژوهش، تأثیر انگیزش بر برند شخصی با 

های عوامل انگیزانندۀ درونی و عوامل انگیزانندۀ  گویه

بیرونی سنجیده شده است. یکی از اقدامات و راهبردهای 

ی برند شخصی ورزشکاران ده شکلمنظور  اساسی به

الگوهای انگیزشی ورزشکاران  ی ایران، توجه بها حرفه

 رفتاری یا مقاصد فعالیت ادامۀ و آغاز برای . انگیزشاست

. است مهم بسیار شخصی ورزشکاران برند یده شکل چون

افراد برای داشتن برند شخصی باید طی زمان با توسعۀ 

ی الزم و کافی ها زهیانگی خود، ها یتوانمندهرچه بیشتر 

عملکردی باالتر  یها شاخصرا برای ایجاد و کسب 

 کنند.  ی برند شخصی کسبده شکلمنظور  به

ی اجتماعی، میزان ارتباطات، ها شبکهاز سوی دیگر 

ی ها طیمحی حریم خصوصی ورزشکاران در گذار اشتراک

ی اجتماعی، سطح روابط ها طیمحاجتماعی، حضور در 

ی ها گروهاجتماعی ورزشکاران، شهرت ورزشکاران و تعداد 

اجتماعی که ورزشکاران عضو هستند، از جمله عوامل مؤثر 

ی ایران است. این ا حرفهی رفتار ورزشکاران ریگ شکلدر 

( 2101(، نیسن )2107یافته با نتایج مطالعات کورتسن )

(. 01، 02، 29ی دارد )همخوان( 2121) مانت یدو 

اند که  ی اجتماعیها رسانهی از ا گونهی اجتماعی ا شبکه

دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباطات و به امکان 

. با اند آوردهی محتوا در اینترنت را فراهم گذار اشتراک

 ویژۀ ارزش در ایجاد اجتماعی های شبکه توجه به نقش

ی دقیقی زیر برنامه؛ است یضروری ا حرفهبرند ورزشکاران 

از لحاظ تولید  ها شبکهدر زمینۀ مسائل مربوط به این 

ی حریم خصوصی ورزشکاران در گذار اشتراکمحتوا، 

ی اجتماعی، ها طیمحی اجتماعی، حضور در ها طیمح

سطح روابط اجتماعی ورزشکاران، شهرت ورزشکاران و 

ی اجتماعی که ورزشکاران عضو هستند، ها گروهتعداد 

توسط ورزشکاران، مربیان، مدیران و مسئوالن فرهنگی و 

ی ورزشی ها سازمان و ها ونیفدراس، ها باشگاهاجتماعی 

 انجام گیرد. 

دهی تصویر برند  یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکل

ای ایران که در این تحقیق بررسی شد،  ورزشکاران حرفه

عملکرد ورزشکاران در محیط داخل و خارج از زمین بازی 

های داخل زمین، از عوامل مهم  بود. نتایج نشان داد ویژگی

ورزشکاران است. نتایج این دهی برند  و باارزش در شکل

(، 0709پژوهش با نتایج مطالعات محمودیان و همکاران )

( و 2101لی ) (، ژیئوها و سونگ0707صفار و همکاران )

(. 2، 07، 02، 20( همسوست )2107آرایی و همکاران )

 ( عنوان کرده است که برند ورزشکار2101) 0هرمانس

 نزمی در داخل او واقعی عملکرد شرایط برحسب

از بین عوامل داخل زمین سبک  .شود می گذاری قیمت

رقابت، سطح مهارت ورزشکاران در اجرای حرکات ورزشی 

دهی برند ورزشکاران دارد.  قدرت تأثیرگذاری بر شکل

 روی اغلب بر ورزشکاران برندهای که آنجا از همچنین

 بنا ورزشی آنها قهرمانان خصوصیات و ها ارزش

سوی  از مسابقه میدان از خارج عملکرد شود.،توجه به می

 (. 20حیاتی است ) قوی برندی ساخت برای ورزشکاران،

اصلی  ابعاد از دیگر یکی جذابیت ورزشکاران،

. است ایران ای حرفه ورزشکارانشخصی ی برند ده شکل

 و سمبل جسمانی، های جذابیت ویژگی جذاب با ظاهر

 صویرت تواند می جذاب شود. ظاهر می تعریف اندام تناسب

 خرید به را کنندگان مصرف و بخشد بهبود را برند ورزشکار

 های پژوهش نتایج با حاضر پژوهش کند. نتایج تشویق برند

 (، حسن2102(، شوایزر و دیتل )2107همکاران ) و آرایی

بر  ( مبنی2121( و ژو و همکاران )2109همکاران ) و

 برنددهی  شکل در اثرگذار و مهم عاملی جذاب ظاهر اینکه

 این (. بر21،02، 21، 71دارد ) همخوانی است، ورزشکار

                                                           

1. Hermansen 
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خود و  برند گسترش و توسعه باید برای ورزشکاران اساس

نحوۀ  به تناسب اندام، نسبت های آن مندی از مزیت بهره

 .کنند توجه خود لباس بودن شیک و مد روز، به پوشش،

 کارگیری به و استفاده برای را الزم های استراتژی و روش

دهی مؤثر  طراحی و شکل جهت نحوۀ پوشش ورزشکاران

 درآورند.  اجرا به ای ایران برند ورزشکاران حرفه

 موضوعاتی است اثرگذارترین از یا حرفهی ها تیصالح

. کند یم کمک شخصی برند توسعۀ و به ایجاد که

 فرد کاری حیطۀ و حوزه در باید یا حرفهی ها تخصص

 دنیا برند صاحب از افراد یا برجسته تعداد البته. باشد

سایر  در بلکه خود، فعالیت با مرتبط کاری رشتۀ در تنها نه

 سطح تخصص و مهارت دانش، از نیز همجوار یها رشته

ی ا حرفهی ها تیصالحتوسعۀ  زمینۀ در برخوردارند. باال

 محیطی از منابع دقیقی یها یابیارز ابتدا شود یم پیشنهاد

 و درک ییتوانا ی محیطی،ها یابیارزصورت گیرد. نتایج 

ی ها تیصالحآینده و  یها برنامه تدوین از را مدیر فهم

. نتایج این کند یمتقویت  ی مورد نیاز جامعۀ ورزشیا حرفه

(، صائمیان 2100پژوهش با نتایج پژوهش مورگان )

( و ژو و همکاران 0707(، حسینی و همکاران )0707)

 دیگر، سوی (. از7، 9، 22، 71) ست( همسو2121)

ی ها یستگیشای ریشه در توسعۀ ا حرفهی ها تیصالح

 است روشی ها یستگیشا از استفادهفردی ورزشکاران دارد. 

 استراتژی با انسانی منابع استراتژی دنکر یکپارچه برای

(. شایان 02) آن به ارزش عملکرد کردن اضافه و سازمان

 انسان یک از تصویری ،ذکر است که الگوهای شایستگی

 برای الزم های یآمادگ از که دهد یم نشان را یافته عهتوس

 شده محول های یتمسئول و وظایف آمیز یتموفق انجام

عوامل  در ها یستگیشا. مجموعۀ این است برخوردار

 تخصصی ریشه –اجتماعی، ارتباطی و فردی  –فرهنگی 

 –عوامل فرهنگی  زمینۀ دارد. با توجه به نتایج پژوهش در

 یا حرفهی برند شخصی ورزشکاران ده شکلاجتماعی 

 محض، جایگزین بردگرایی به توجه موضوعات، کاهش

 و ای حرفه تفکرات جای به ورزش در رفاقتی تفکرات شدن

 رفتارهای بین ورزشکاران، رواج در مطالعه قانونی، کمبود

 در آن انعکاس و جامعه در گری رشوه دینی، تحجر مانند

جامعه،  در اخالق کردن ساالری، نهادینه ورزش، بازیکن

 کنترل آموزش منظور به مذهبی و دینی مبانی از استفاده

کشور،  ورزش در مطلوب سازمانی  فرهنگ استرس، ایجاد

 زندگی ورزشکاران فرهنگی، اغنای مناسب بسترهای ایجاد

 های ارزش پذیری، تلفیق فرهنگ و آموزش طریق از

برند شخصی  و ارائۀ الگوهای طراحی در ایرانی و اسالمی

ای مورد توجه است. همچنین در زمینۀ  ورزشکاران حرفه

عوامل ارتباطی موضوعات، البیگری در ورزش، نقل و 

ای، ارتباطات دوستانه با  انتقال اتوبوسی در ورزش حرفه

های ارتباطی و در زمینۀ  مدیران سیاسی، آموزش مهارت

تخصصی موضوعات، خودمدیریتی )توانایی  –عوامل فردی 

های خود،  ای کنترل و تنظیم عواطف و انگیزهبر

خودتنظیمی، حل تعارضات درونی، کنترل درونی، ثبات و 

 های عصبی(، آموزش، تعادل عاطفی، کنترل تکانه

 ارتباطی ورزشکاران، های مهارت ارتقای و سازی فرهنگ

و ایجاد  ها بهبود باشگاه فنی کادر و مربیان مدیران،

یادگیری، – یاددهی فرایند بسترهای مناسب در راستای

نیازهای  به منظور پاسخگویی توانمندسازی ورزشکاران به

برند  و ارائۀ الگوهای طراحی ای ورزشکاران در محیط حرفه

ای مورد توجه است. ورزشکاران  شخصی ورزشکاران حرفه

 با زمان طی شخصی مطلوب منظور ارائهۀبرند ای به حرفه

 –خود در زمینۀ فردی  یها یتوانمند بیشتر توسعۀ هرچه

تخصصی اقدام کنند. یکی از اقدامات مؤثر در زمینۀ 

ی ایران، ا حرفهی برند شخصی ورزشکاران ده شکل

ی ایران ا حرفهتوانمندسازی مبتنی بر یادگیری ورزشکاران 

و  . فرایند توانمندسازی ورزشکاران از طریق بهبوداست

– یاددهی فرایند ایجاد بسترهای مناسب در راستای
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ی ورزشکاران ا حرفهنیازهای  به یادگیری و پاسخگویی

 ابتدا شود یم پیشنهاد زمینه این . دراست ریپذ امکان

 یادگیری از طریق تخصصی یها مهارت توسعۀ یها برنامه

 تقویت در راستای ها برنامه و یابد افزایش تیمی و فردی

 ارائۀ و وتحلیل   طریق تجزیه از ذهن چابکی مهارت

 .شود ارائه خالقانه یها حل راه
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Abstract 
The aim of this study was to develop a personal brand shaping model for Iran 

professional athletes. The research methodology was a mixed exploratory sequence 

based on the method of collecting data. In the qualitative stage, data were collected by 

semi-structured interviews with 23 professional athletes, coaches, sport marketing 

managers, psychologists and sport sociologists. The research sample was selected 

using purposive and snowball sampling methods. In the qualitative stage, the data 

were analyzed by coding method in three stages: open, axial and selective and the 

findings included 91 concepts in open coding, and were categorized in the form of 31 

concepts in axial coding. In the selective coding stage, those factors influencing the 

personal brand shaping of professional athletes in Iran were modeled.  In the 

quantitative phase, the sample consisted of 220 participants who were selected by 

stratified random sampling method. In the quantitative stage, the research instrument 

was a researcher-made questionnaire. Smart PLS software was used to validate 

personal brand shaping model for Iran professional athletes. According to the results 

of t test, the factor loads of all components were significant at 99% of confidence level 

and played a significant role in shaping the personal brand model of professional 

athletes in Iran.
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