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 چکیده

 بنیاد است.ي از رویکرد نظریۀ دادهریگبهرههدف از این پژوهش واکاوي کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور با 

ي هاپژوهشز نوع ی بود. این پژوهش ادانیم-ياکتابخانهصورت در آن به هادادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، و روش گردآوري 

برفی در مرحلۀ هدفمند در مرحلۀ اول و گلوله گیريگیري با استفاده از روش نمونهنمونهبنیاد انجام گرفت. وش نظریۀ دادهکیفی بود و با ر

از مصاحبۀ  هادادهگردآوري نفر در مصاحبه شرکت کردند. براي  18دوم انجام گرفت و تا رسیدن به اشباع نظري دنبال شد که در مجموع 

آمد که نشان داد  دستبهبعد  6مقوله و  25مفهوم،  93پس از کدگذاري، در مجموع  هاافتهبراساس ی استفاده شد. افتهیساختارمهین

عوامل «و » تخصص، عملکرد و مهارت مربی«، »ترویج«، »سبک زندگی خارج از میدان ورزش«، »رویکرد رفتاري مربی«، »شخصیت«

این عوامل  با تکیه بر توانندیممربیان و مدیران کشور  ی مربیان ورزشی کشور هستند.عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخص نیترمهم» محیطی

 بستر الزم براي توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور را فراهم آورند و به افزایش درآمد و اعتبار آنان کمک کنند.

 
  هاي کلیديواژه

 برند شخصی، تخصص، شخصیت، مربیان ورزشی.
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 مقدمه 

 حتی و محصوالت هویت از نمادي برندها امروزه

 و انحصار محصوالت در تنها . برندروندیم شمار به هاانسان

 شخصی برند توانندیم نیز اشخاص و نیست، هاسازمان

 فرد، هر شخصی يهایژگیوباشند.  داشته خود براي1

. هر فرد داراي برند سازندیم را او شخصی برند تصویر

ي هایژگیوشخصی منحصر به خود است که در نام، نشان و 

و  هامهارتي همراه وي نظیر هاتیخصوصظاهري و دیگر 

ي، مختصات شغلی، سبک تعامل، ظاهر، احرفهي هاداشته

، دوستان، خانواده هاتیفعالي شخصیتی، عالیق، هایژگیو

 عبارت است افراد شخصی برند رونیازا. ابدییمو ... او تجلی 

 و تجربیات ،هایژگیو از ذهنی مخاطبان ادراك از

شخص و تمامی ارتباطات و مناسبات  یک يهایستگیشا

 محبوبیت احترام، . منزلت،دهدیمقرار  الشعاعتحتآنها را 

 برند شخصی با تنگاتنگی وابستگی افراد، اجتماعی شأن و

ي اکنندهنییتع). منابع انسانی در ورزش نقش 4دارد ( آنها

ي اژهیوی از اولویت بخشتوسعهي هابرنامهدارند و در تمامی 

). 3رند، مانند مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران (برخوردا

 بخشالهاممشوق و  معموالًورزشکاران در جوامع معاصر 

هستند و اغلب محبوبیت، آنها را از قهرمانان محلی به 

). مربیان ورزشی 19( کندیمی تبدیل المللنیبي هاستاره

 این درنقش محوري در رشد و تکامل ورزشکاران دارند. 

 رهبر، مدیر، یک مثابۀبه ورزشکاران براي مربیان خصوص،

و  بینیجهان نوع که شوندمی محسوب اخالقی اسوة و معلم

 بلکه ورزشکاران، الگوي فقطنه آنها رفتاري و اخالقی سبک

). در محیط ورزش، مربی چهرة 3است ( هواداران از بسیاري

 شود و مسئولیت فراهم کردناصلی و مرکزي محسوب می

هاي ورزشکاران ها و مهارتهایی براي افزایش تواناییفرصت

عهده دارد. هاي مختلف فنی، بدنی و اخالقی را بهدر زمینه

ترین مشاغل دنیا قرار اگرچه مربیگري در میان سخت

                                                           
1. Personal Brand 

گیرد، هر فردي براي تبدیل شدن به مربی، مناسب نمی

هارت نخواهد بود؛ بنابراین تبدیل شدن به ي مربی نیازمند م

و توانایی در یک ورزش خاص همراه با دانش، خرد و بینش 

نسبت به خود و دیگران و همچنین داشتن تعهد و دلبستگی 

 که است ی چیزيبرند شخص). 10عاطفی به ورزش است (

 در را آنها و دهدیم نجات ياحرفه گمنامی از را افراد

). 24( سازدیم نمایان خاص به علتی یا خاص يارهیدا

موفقیت و پیروزي در دنیاي امروز از آن کسانی خواهد بود 

که خود را در قالب برندي ممتاز عرضه کنند. ستارگان 

سینما، مدیران، ورزشکاران، مربیان و حتی افراد عادي 

در خود بیابند و  فردمنحصربهي ممتاز و هایژگیو توانندیم

شخصی براي ). برند 2به پرورش و ترویج آن اقدام کنند (

که خود را در زمینۀ کاري  کندیمافراد این امکان را فراهم 

فردي متخصص معرفی کرده و براي خود  عنوانبهخویش 

). برندسازي شخصی شروع 13ایجاد شهرت و اعتبار کنند (

ي مختلفی است که افراد براي مشهور شدن انجام هاتیفعال

). برندسازي شخصی به ایجاد و مدیریت برند 27( دهندیم

که از اصول بازاریابی براي  کندیمشخصی توسط افراد اشاره 

، بنابراین کنندیماهداف تبلیغاتی خودشان استفاده 

برندسازي شخصی دغدغۀ اصلی و مهم براي بسیاري از 

با  تواندیم). هر فرد 15متخصصان مانند ورزشکاران است (

و  هاياستراتژف مشخص و استفاده از داشتن اهدا

راهبردهاي مناسب یک برند پایدار داشته باشد. این برند به 

تا در رسیدن به اهداف خود موفق شود.  کندیماو کمک 

ي ورزشی از جمله هاتیشخصامروزه برندسازي براي 

مربیان، همانند برندسازي محصوالت مختلف افزایش یافته 

ه است؛ همچنین نیاز به مربیان و اهمیت زیادي پیدا کرد

. شودیمورزشی شایسته بیش از هر زمان دیگري احساس 

توجه به عواملی که به توسعۀ برند شخصی مربیان  رونیازا

، بسیار مهم است و باید مورد توجه شودیم ورزشی منجر
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عنوان ابزاري قوي در جهت تبادل قرار گیرد. برند شخصی به

ة خدمات و مشتري آن عمل دهندئهاراارزش واقعی در میان 

 تواندیم؛ بنابراین ایجاد برند شخصی قدرتمند کندیم

 يهاسال ). در22ي بازاریابی باشد (هاتیفعالي براي اهیپا

 صنایع براي اهمیت برندسازي شدن مشخص با اخیر،

 براي صنایع دیگر همچون ورزش نیز صنعت مختلف،

 برندسازي يهاکیتکن از استفاده به اهداف خود به دستیابی

 از اجزاي یکی عنواناست. مربیان ورزشی به روي آورده

 هستند، روروبه ییهاچالش با همیشه ورزش، صنعت

دورة آموزشی و  پایان عملکرد، افت ي عصبی،هاتنش

 .ندیآیم شماربه هاچالش این جملۀ از ي ضعیف،ریگجهینت

 هاچالشاین  با برخورد در مربیان ورزشی به تواندیم آنچه

 طرفداران ذهن قدرتمند در و مطلوب کند، تصویري کمک

 است. هواداران و

 ادبیات و گذشته تحقیقات در وجوجست نتایج براساس

 در زمینۀ طور مشخصبه پژوهشی تاکنون پژوهش،

مربیان ورزشی  براي شخصی برندسازي فرایند شناسایی

هاي پژوهشنگرفته است. در ادامه به  انجام کشور

 شود.می اشاره شخصی برند گرفته در زمینۀانجام

هدف تحلیل ) در پژوهشی با 1395صفار و همکاران (

 يادهی تصویر برند ورزشکاران حرفهعوامل مؤثر در شکل

عوامل داخل زمین و خارج زمین هر دو  ند کهنشان داد

 .)6( معناداري با تصویر برند ورزشکاران داشتند ۀرابط

) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 1396صائمیان (

شناختی، سطوح خانوادگی ۀ اجتماعی، شامل جمعیتمؤلف

و هنجارهاي اجتماعی بر برند شخصی مبتنی بر 

ي دانش، مهارت و نگرش هاحوزهي فردي در هایستگیشا

) در 1396). محمودیان و همکاران (5است ( رگذاریتأث

ثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر ا«پژوهش خود با عنوان 

به این نتیجه رسیدند که ابعاد تصویر » وفاداري هواداران

برند ورزشکار (عملکرد ورزشی، ظاهر جذاب و سبک زندگی 

بازارپسند) اثر مثبت و معناداري بر وفاداري هواداران دارند 

ارائۀ «) در پژوهش خود با نام 1396). عزیزي و همکاران (8(

براساس نظریۀ  وکارکسبزي شخصی مربیان مدل برندسا

مدل پارادایمی را ارائه  هادادهبراساس تحلیل » بنیادداده

 توجه با نقش الگوهاي و انگیزشی که در آن الگوهاي کندیم

 وکارکسب مربیان براي برندسازي شخصی اهمیت اینکه به

 به برجسته که تقاضا افزایش همچنین .دهندیم افزایش را

 شود،منجر می مربیان براي شخصی برندسازي لزوم شدن

 انواع از . استفادهاندشده گرفتهنظر  د علی شرایط عنوانبه

 کاربرد خود، از تصویرسازي براي کاربردي يهاروش

 عملکرد، استاندارد چارچوب تعیین ي بازاریابی،هاکیتکن

 فیزیکی فعال، حضور گروهی، يهارسانه انواع از استفاده

 راهبردهایی اجتماعی نگرش تمایز و ایجاد اعتمادسازي،

 يهارساختیز ایجاد از طریق دولت نقش ایفاي با که است

 در رقابتی محیط ایجاد همچنین و اقتصادي شرایط قانونی،

 تسریع و تسهیل را شخصی برندسازي صنعت فرایند

 يهارساختیزبه  توجه با امر این انجام . زمینۀکنندیم

 راهبردها اجراي به و است فراهم فرهنگی، عواملفردي و 

 افزایش اجتماعی، پذیرش ،وکارکسب. توسعۀ کندیم کمک

براي  شخصی برندسازي پیامدهاي اعتبار، افزایش درآمد و

 ).7( ندشویم محسوب وکارکسب مربیان

) در نتایج پژوهشی با 1397زاده و همکاران (ایمان

 حسین و دایی علی انسانی برند اثربخشی هدف بررسی

 ابعاد بین که دادند استان اردبیل نشان ورزش در رضازاده

ي دارامعن تفاوت دایی، علی انسانی برند اثربخشی مختلف

 ترتیببه ابعاد این از هریک يرگذاریتأث ترتیب و دارد وجود

 فرهنگی، اثربخشی اثربخشی ورزشی، اثربخشی شامل

بود.  اقتصادي اثربخشی و سیاسی اثربخشی اجتماعی،

 اثربخشی ابعاد مختلف بین که داد نشان نتایج همچنین

 و دارد وجود يدارامعن تفاوت رضازاده، حسین انسانی برند

 اثربخشی شامل ابعاد از این هریک يرگذاریتأث ترتیب
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 اثربخشی سیاسی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی ورزشی،

 تمامی در یطور کلبهبود.  اجتماعی و اثربخشی اقتصادي،

 حسین به نسبت دایی علی انسانی برند اثربخشی ابعاد

 انسانی بود. در مجموع برند بیشتر يدارامعن طوربهرضازاده 

 فرهنگی و ابعاد ورزشی در رضازاده حسین و دایی علی

 برند يرگذاریتأث بین این در و دارد بیشتري يرگذاریتأث

 ).1بود ( بیشتر دایی علی

) در پژوهش خود عنوان کردند 1398نقوي و همکاران (

ی اغلب شامل برند شخصي اثرگذار بر هامؤلفهکه 

 ي مربیان، عوامل درونی و بیرونیاحرفهي هاتیصالح

  ).11( استي کشور احرفهی رفتار مربیان ورزش دهشکل

) پژوهشی با عنوان 2015اخالصی و همکاران (

» صی براي کارآفرینانشناسایی فرایند برندسازي شخ«

در پژوهش، برندسازي  شدهییشناساانجام داد. فرایند 

بخش فرعی قرار داد که  26بخش اصلی و  6شخصی را در 

 بازار انتخاب اصیل، هویت اصلی (تعریف پدیدةاز:  اندعبارت

حفظ و  انتشار، کار، انجام در متفاوت شیوة اتخاذ بکر،

 محیط شخص، ذاتی هايویژگی(علی  شرایط ،)تکامل

 هاياي (گروهزمینه شرایط ،)نقش الگوي و خانوادگی

 ،)گراجمع فرهنگ دولت، هايگذاريسیاست اجتماعی،

 دولت و سیاسی شرایط مقررات، و گر (قوانینمداخله شرایط

راهبردها  ،)اجتماعی هنجارهاي و ساختارها حاکم،

 خود، از تصویرسازي براي مناسب ابزارهاي کارگیري(به

 هویت ابراز تخصص، کسب سازي اجتماعی،شبکه

پیامدها  ،)اجتماعی مسئولیت انتقال رفتار و در شدهتعریف

 پیشرفت تسهیل فرد، اعتبار افزایش مشتریان، افزایش(

 کسب جدید، کاري هايحوزه به برند کردن اهرم فرد،

فرد)  اجتماعی هايمسئولیت سنگین شدن درونی، رضایت

                                                           
1 .  Sassenberg 
2 .  Arai  
3 .  Resnick 
4 . Hassan 

 مدل ارائۀ ) در2012همکاران ( و 1ساسنبرگ .)16(

 که کردند بیان ورزشی افراد نامدار برند تصویر مفهومی

و  جذابیت بودن، اعتماد قابل اعتبار، مهارت ورزشی، سطوح

 تصویر بر روي تأثیرگذار عوامل جمله از شخصیتی صفات

 افراد برند تصویر اند. همچنینورزشی مشهور افراد برند

بازاریابی  ارتباطات در مؤثري عامل تواندیمورزشی  مشهور

) در پژوهش خود یک 2014و همکاران ( 2آراي .)26باشد (

مدل مفهومی از تصویر برند ورزشکار ارائه دادند که سه بعد 

اصلی آن عملکرد ورزشی، ظاهر جذاب و سبک زندگی 

) در 2016و همکاران ( 3). رسنیک12( ندبازارپسند هست

ان کارآفرین به این نتیجه رسیدند پژوهش خود بر روي زن

 روي و کنندیم شخصی راوکارشان کسب که کارآفرینان

 يهاهیپا عنوانبه خود تجارب و هایستگیها، شامهارت

و 4). حسن25اند (متکی خود بازاریابی و شخصی برندسازي

) در پژوهش خود چارچوبی از برند 2016همکاران (

براي  تنهانهورزشکار را ایجاد و اشاره کرد که برند ورزشکار 

و حامیان ورزشی حیاتی است  هامیتورزشکاران، بلکه براي 

 کندیم) در پژوهش خود بیان 2017( 5). کوچارسکا20(

ي اجتماعی بر برند شخصی و هاشبکهکه هویت برند 

 ).23است ( رگذاریتأثي به برند وفادار

) در پژوهش خود هفت بعد زیر 2017( 6چن و چانگ

: کندیمرا براي سنجش برند شخصی یک مدیرعامل معرفی 

استانداردها و معیارها، سبک و روش، رهبري، شخصیت، 

 اردوگماس و). 14ي ذاتی و کار تیمی (هایژگیو، هاارزش

 برند ساخت« عنوان با خود پژوهش در )2018( 7ایسن

 مدیر پیشرو چهار موردي اجرایی: مطالعۀ مدیران شخصی

 مدیرعامل شخصی برند ساخت براي را مدلی» ترکیه در

 مانند سابقۀ خانوادگی، عواملی به آن در که کردند ارائه

5 . Kucharska 
6 . Chen & Chung  
7.  Erdogmus & Esen 
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 نحوة خود و ارائۀ شغلی، انگیزة تجارب، اجتماعی، پایگاه

و همکاران 1گورباچفهمچنین  .)17کردند ( اشاره ارتباطات

) در پژوهش خود یک مدل نظري از برند شخصی 2018(

ي اقتصادي، اجتماعی و هاشیگراارائه کردند که در آن 

 عنوان عواملی که به برندسازي شخصی منجرفناوري را به

) در 2020و همکاران ( 2). ژو18، معرفی کردند (شودیم

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از برند 

ي ورزشی (جذابیت، تخصص و هماهنگی) هاستارهخصی ش

با ارزش ویژة برند جهانی و عشق به برند رابطۀ مثبتی دارد 

) در پژوهش خود عنوان 2020( 3). دامونت و اوتس27(

اجتماعی است  کامالًکردند که برندسازي شخصی روشی 

نفعان سه نوع منبع را براي ایجاد برند شخصی که در آن ذي

دند: منابع مادي، منابع اطالعاتی و منابع نمادین. این ارائه دا

نفعان در وتحلیل همکاري ذيیافته چارچوبی براي تجزیه

) در 2020( 4). جکسون15برندسازي شخصی ارائه داد (

ي ورزشی برندشده ارسانهپژوهش خود بیان کرد که پوشش 

). با 21ي جدید به مخاطب متعهد بود (هادهیاقادر به ارائۀ 

 براي مربیان ورزشی، با شخصی برندسازي اهمیت وجود

 داخل در پژوهشی و علمی دادةمنابع پایگاه در کندوکاو

در مورد  پژوهشی مطالعه و گونهچیه ایران در ایران، تاکنون

 عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان در ورزش صورت

 از يشمارانگشت يهانمونهنیز  عملی زمینۀ در و نگرفته

. خوردیم چشم مربیان ورزشی به بین شخصی در برندسازي

بین  در شخصی برندسازي به کم توجه ،رسدیمنظر به

 حیطۀ یی درهاپژوهش فقدان از ریتأثیب مربیان ورزشی،

 اهمیت به توجه با بنابرایننیست.  شخصی برندسازي

ي هامؤلفه و شخصی برند زمینۀ در مطالعات خأل موضوع و

 است تا آن بر این پژوهش ورزش کشور، در آن بر اثرگذار

 و هاي نویسندهیدگاهد و پیشینه جامع بررسی ضمن

                                                           
1.  Gorbatov 
2.  Zhou 

، مدلی اندداشته فعالیت شخصی برند حوزة در که محققانی

ي مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان هامؤلفهرا در زمینۀ 

 کارکردها طریق از تا کرند، تبیین ورزشی کشور طراحی و

آن بتواند به ارتقاي جایگاه مربیان  از ناشی پیامدهاي و

ورزشی کشور و ایجاد منابع مالی پایدار براي آنان کمک 

 کند.

بارت ، مسئلۀ این پژوهش عشدهارائهبا توجه به مطالب 

است از اینکه چه عواملی به توسعۀ برند شخصی مربیان 

 شود؟یم ي ورزش کشور منجراحرفه

 
 یشناسروش

کاربردي  نوع پژوهش، از اهداف براساس حاضر پژوهش

 کارگیريبه با و کیفی رویکرد در چارچوب پژوهش است.

 گردآوري براي است. گرفته انجام بنیادداده نظریۀ روش

اي به مطالعه و صورت کتابخانهدر این پژوهش به هاداده

هاي اینترنتی ها، مقاالت، اسناد و سایتبررسی کتاب

بط توصیف و تحلیل شدند. هاي مرتپرداخته شد و پژوهش

گرفته در این بخش، به ارتقاي دانش و هاي انجامتحلیل

ها براي بخش بعدي منجر شد. در تدوین راهنماي مصاحبه

هاي کیفی)، براي ساخت الگوي مرحلۀ بعد (مصاحبه

 بنیاد استفاده شد. باپیشنهادي پژوهش از روش نظریۀ داده

 پژوهش این موقعیت بنیاد باداده نظریۀ اینکه به توجه

 موجود هاينظریه از مناسبی و خوب تبیین و دارد تناسب

شد.  انتخاب روش دلیل این همین به کند،می بازنمایی را

اند عبارت که است رهیافت سه شامل بنیادداده پردازينظریه

 است، معروف وکوربینبه اشتراوس که مندنظام از: رهیافت

 رهیافت و است گلیزر به مربوط ظاهرشونده که رهیافت

 این در .است شده ارائه چارمز گرایانه که توسطساخت

 .است شده ظاهرشونده (گلیزر) استفاده رهیافت از پژوهش

3.  Dumont & Ots 
4 . Jackson 
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 ايکتابخانه مطالعات پژوهش این در هاداده گردآوري روش

 با ساختاریافتهنیمه یا استانداردنیمه عمیقِ مصاحبۀ و

 اطالعات ثبت براي پژوهشگراست.  بوده نظرانصاحب

 با مطالب، رئوس بر یادداشتعالوه ،هامصاحبه از حاصل

 ویژة دستگاه از استفاده با شوندهمصاحبه از اجازه کسب

 با هماهنگی . برايکردیم ضبط را صدا، مصاحبه ضبط

مصاحبه  انجام براي بالقوه کنندگانشرکت با ،هانمونه

 مصاحبه در شرکت به مایل که کسانی با و شد گرفته تماس

 راهنماي و سپس، شدیم هماهنگ مکان و زمان بودند،

 عنوان، دربرگیرندة که شدیم ارسال افراد براي مصاحبه

 با هاشوندهمصاحبه تا بود کلی مصاحبه يهاسؤال و اهداف

 شامل پژوهش آماري جامعۀ .شوند آشنا بحث موضوع

 ورزشی برندسازي و بازاریابی زمینۀ در خبرگان و استادان

 حیطۀ به توجه با که است اي ورزش کشورمربیان حرفه و

 آماري جامعۀ حوزه، این در آماري جامعۀ تخصص و پژوهش

 طرح از گیرينمونه منظوربه .شد انتخاب ترکیب این با

برفی در مرحلۀ هدفمند در مرحلۀ اول و گلوله گیرينمونه

 که کرد پیدا ادامه جایی تا گیريشد. نمونه استفاده دوم

 در مدل پژوهش این در رسید؛ که نظري اشباع حد به مدل

ادامۀ  با کهطوريبه رسید، نظري اشباع حد به 16 مصاحبه

 اطمینان براي ولی نیامد، وجودبه جدیدي اندیشۀ مصاحبه

 براي .یافت ادامه نفر 18 تا مصاحبه پژوهش نتایج از

 به بنیاد،داده پردازينظریه بر مبتنی هايپژوهش سنجش

 مقبولیت، .اندداده پیشنهاد را مقبولیت پایایی، و روایی اي

 تجارب انعکاس در حد چه تا پژوهش هايیافته اینکه یعنی

 مورد پدیدة در مورد خواننده و پژوهشگر کنندگان،مشارکت

 براي شاخص 10است.  باور قابل و قابل اعتماد مطالعه،

 این در از آنها مورد 5که  است شده معرفی مقبولیت معیار

 استفاده پایایی، و روایی و علمی دقت افزایش براي پژوهش

 از اندعبارت استفاده ممیزي مورد هايشد. استراتژي

 نمودن متناسب شناسی،روش انسجام پژوهشگر، حساسیت

مطلعان  بازخورد از استفاده و یک یافته شدن تکرار نمونه،

 گلیزري، روش به بنیادنظریۀ داده تحلیل فرایند ). در8(

 کدبندي .شوندمی کدبندي متنی و ايمصاحبه هايداده

واقعی  است:کدگذاري گام سه و مرحله دو شامل اطالعات

 نظري.  و کدگذاري انتخابی) کدگذاري باز، (کدگذاري

 کدگذاري فرایند مصاحبه، پایان از بعد باز: کدگذاري

بنیادي  کدهاي این مرحله، خروجی شود کهمی شروع باز

 است.

 در محوري مقولۀ کهزمانی انتخابی: کدگذاري

آغاز  انتخابی، کدگذاري فرایند آمد، دستبه باز، کدگذاري

 کدگذاري محوري، متغیر جهت در هامصاحبه و شده

 شوند.می

 سازيیکپارچه فرایند نظري نظري:کدگذاري کدگذاري

 هاست.مقوله بهبود و

 

 هایافته

ي هامصاحبهدر این پژوهش محقق با خواندن مکرر 

سعی  شدهمطرحشده و توجه به کل مباحث و مطالب پیاده

دست یابد؛ سپس با  هامصاحبهکرده است به فهمی کلی از 

 تکتکي مختلف هر مصاحبه و تحلیل هابخشخواندن 

کدها، مفاهیم  هاپاراگرافکلمات، عبارات، جمالت، سطر و 

در  کنندگانمشارکتاستخراج شد. جزئیات  هاولهمقو 

مشخص شده است. در این روش  1مصاحبه در قالب جدول 

)، پس از 1987ي گلیزري (امرحلهبا استفاده از روش هفت

مصاحبه کدهاي اولیه پاالیش شده و با توجه به میزان  هر بار

ي بندطبقه شدهکشفسازگاري و تجانس با سایر مفاهیم 

ي مکرر، هاهیتصفن روش بارها تکرار شد تا پس از شدند؛ ای

ي بنددستهطبقه شناسایی و  1بعد و  6مقوله،  25کد،  93

 شد.
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 در مصاحبه کنندگانمشارکت. جزئیات 1جدول 

 تعداد متغیر
1 

 جنسیت
 زن
 مرد

3 
15 

2 

 سن

20-30  
31-40  
41-50  
51-60  

3 
4 
9 
2 

3 
 تحصیالت

 کارشناسی ارشد
 دکتري

6 
12 

سابقۀ مربیگري در  4
 سطح ملی

 بله
 خیر

11 
7 

5 
 حوزة فعالیت فعلی

 دانشگاه
 مربیگري

 مدیریت فدراسیون، هیأت، باشگاه
 سایر

6 
7 
3 
2 

 18 جمع

 و هاداده نوبت چندین در پژوهشگر پژوهش، این در

 وتحلیلتجزیه هر در کرد و وتحلیلتجزیه را اولیه کدهاي

 در تا کرد بررسی مجدداً و شناسایی را جدیدي مفاهیم

 سپس طبقات را و مباحث چارچوب بتواند نهایت

 تر روش رسیدن به کدهايعبارت دقیقبندي کند. بهدسته

 ها وترتیب بود که در پایان هریک از مصاحبهاولیه بدین

 طور جداگانه مورد تأمل و تعمق قرار گرفته،جمالت به

 سپس پیام اصلی یا مفهوم کلیدي که در هریک از جمالت

 شد. با توجه به هدف پژوهش و بررسیپنهان بود، حاصل می

 اي وآمده از بررسی منابع کتابخانهدستهاي بهداده

 عنوانمصاحبه، توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور به

 ها و ابعادانتخاب شد. مفاهیم، مقولهپدیدة محوري 

 شده از مراحل کدگذاري باز، انتخابی و نظري دراستخراج

 شوند. در این پژوهش در مجموعجداول ذیل مشخص می

 مقوله جزو 3مفهوم در  22مفهوم ایجادشده  93از میان 

 نشان 2قرار گرفتند که در جدول » شخصیت مربی«بعد 

 شوند. داده می

 
 براي شخصیت مربی) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)(مفاهیم منتخب . کدهاي2جدول 

کدهاي  ردیف
 منتخب(مفاهیم)

هامصاحبه پیشینه هامقوله   ابعاد 

ي ذاتی مربیهایژگیو 1  R5, R20 P8, P11  
ي هایژگیو

خاص و ذاتی 
 مربی

 
 

شخصیت 
 مربی

ي خاص هایژگیو 2
 شخصیتی

R5, R13, R14, R26, 
R27, R32, R34, R40, 

R42 

P1, P2, P6, P9,P10, 
P11, P12, P14 

 فردمنحصربهتمایز و  3
 بودن

R7, R9, R16, R23, 
R27, R35, R46, R27, 

R31 

P1, P2, P4, P5, P7, 
P12, P13 

 ,R14, R15, R32, R38 کاریزما 4
R48 

P1, P3, P12 
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 براي شخصیت مربی) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)(مفاهیم منتخب . کدهاي2 جدولادامۀ 
کدهاي  ردیف

 منتخب(مفاهیم)
هامصاحبه پیشینه هامقوله   ابعاد 

 R15, R32, R35 P7, P9, P14 صداقت 5

ویژگی اخالقی 
 مربی

 شخصیت مربی

یکوشسخت 6  R15, R38, R51 P10, P11 
تعهداتعمل به  7  R12, R23 P10, P13 
یشناسوقت 8  R15, R26, R49 - 
یشناسفهیوظ 9  R15, R40 P15 
 ,R11, R12, R14, R28, R29 وفاداري و اعتماد 10

R35 
P2, P7, P8, P10, 

P16 
 R43, R48 P3, P4, P12 خصوصیات اخالقی 11
 R5, R6, R20, R35, R49 P13, P17 همکاري 12
 R6, R20, R26, R44 P7, P9, P11 مسئولیت اجتماعی 13
 - R32, R38 روحیۀ ورزشکاري 14
 R1, R9, R23, R27, R50 P6, P16, P17, P18 اصالت و اعتبار 15
 R6, R14, R15, R20 P5, P10, P11 خالقیت و نوآوري 16
 R21, R49 P13 روحیۀ کارآفرینی 17
 R22, R28, R29, R48 P10, P14 تعلق و وابستگی 18
 - R33, R35, R43, R47, R48 هویت فردي 19
 ,R12, R18, R19, R32, R37 جذابیت ظاهري 20

R38, R40, R41, R46, R23, 
R38, R51 

P1, P6, P11, P12  ظاهر خاص و
 جذاب

 R28, R39 P11, P15 خرید کاالي خاص 21
اندام متناسب با رشتۀ  22

 ورزشی
R48, R51 P17, P18 

 
یکی دیگر از ابعاد » رویکرد رفتاري مربی«

مفهوم  93شده در پژوهش حاضر است که از میان شناسایی

مقوله جزو این بعد قرار  3مفهوم در قالب  14ایجادشده 

 گویاي این مطلب است. 3گرفتند. جدول 

 
 براي رویکرد رفتاري مربی) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)(مفاهیم منتخب . کدهاي3جدول 

هامصاحبه پیشینه کدهاي منتخب(مفاهیم) ردیف هامقوله   ابعاد 
  R49, R51 P1, P10 رفتار مربی با اصحاب رسانه 1

رفتارهاي 
 فردي مربی

 
رویکرد 
رفتاري 

 مربی

 R13, R31, R47, R50 P1, P5 نحوه تعامالت 2
 P5, P13 - زبان بدن مربی 3

رگذاریتأثرفتار  4  R20, R23, R42, R43, 
R46 

P1, P5, P6, P16 

یطبعشوخ 5  - P11, P15, P18 
حضور در مجامع خیریه و  6

ي خیرخواهیهابرنامه  
- P7, P9  

رفتارهاي 
اجتماعی 

 مربی
حضور فیزیکی فعال در  7

ي فعالیتهاطیمحو  دادهایرو  
R34, R48, R49 P17, P18 

ي سیاسیهاتیفعالحضور در  8  R35, R38 P6, P13 
ي مستمر به هاکمک 9

ي حمایت از افرادهاصندوق  
- P1, P15 

همدردي با مردم در زمان وقوع  10
 مشکل

R39 P1, P14 

  R4, R13 P16 داشتن صفحات هواداري 11
رفتار با 
 هواداران

 

در نظر گرفتن عالیق و سالیق  12
هارسانه، حامیان و هواداران  

- P7, P17 

عالقه داشتن به هواداران و  13
 طرفداران

R26, R40 - 

 P12, P13, P15 - احترام به هواداران 14
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مفهوم ایجادشده  93دهد که از میان نشان می 4جدول 

 قرار گرفتند.» ترویج«بعد مقوله جزو  6مفهوم در قالب  17

 
 براي ترویج) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)مفاهیم( منتخب . کدهاي4جدول 

هامصاحبه پیشینه کدهاي منتخب(مفاهیم) ردیف هامقوله   ابعاد 
 خودترویجی و معرفی خود 1

 (تبلیغات)
R1, R6, R20, R34, R4, 

R18, R33 
P3, P4, P6, P8, 
P11, P14, P15 

 
 تبلیغات

 
 

 - R8, R9, R26, R31 دیده شدن 2 ترویج
 - R12, R28 ياهیتوصتبلیغات  3
 R42, R49 P17, P18 بازاریابی 4
 R13, R39, R41 P16 يگذارصحه 5
در دسترس  - R18 حفظ حضور آنالین 6

 - R8, R26 دسترسی 7 بودن
سبک  R5, R14, R38 P4, P5, P12, P15 مربیسبک و روش کار  8

 R6, R20, R34 P10 الگوبرداري 9 مربیگري

  R39 P1, P7, P9 ي تصویريهارسانهحضور در  10
 ,R7, R10, R13, R17 ي اجتماعیهارسانه 11 رسانه

R23, R25, R34, R46, 
R24 

P5, P12 

و  تیمأمور، اندازچشمداشتن  12
 هدف

R9, R14, R26, R39 P1, P2, P7, P12  
هدفمندي 

مشخص کردن هدف، نگرش،  13 بازار 
دیدگاه، حدود و قلمرو 

 فعالیت

- P2, P7, P8 

  P3, P14, P15 - همکاري با افراد مطرح 14
اتصال به 
برندهاي 

 معتبر

 P3, P14, P15 - ي معتبرهاگیلمربیگري در  15
و  هاباشگاهمربیگري در  16

 پرطرفداري هامیت
- P3, P14, P15, P16 

   R40 P17, P18 قدمت و داشتن طرفداران مطرح 17

 

مفهوم ایجادشده  93دهد که از میان نشان می 5جدول 

سبک زندگی خارج از «مقوله جزو بعد  2مفهوم در قالب  9

 قرار گرفتند.» میدان ورزش

 براي سبک زندگی خارج از میدان ورزش) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)مفاهیم( منتخب . کدهاي5جدول 
 کدهاي منتخب ردیف

 (مفاهیم)
هامصاحبه پیشینه هامقوله   ابعاد 

  داستان زندگی R6, R12, R20, R48 P6, P11 سابقۀ خانوادگی 1
سبک زندگی 

خارج از میدان 
 ورزش

 R32, R40, R41, R46, R37 P2, P13 سبک زندگی 2

 P16, P17, P18 - و عالیق خاص هاعادت 3

 P17, P18 - پایبندي به خانواده 4

 ,R6, R7, R12, R15, R16 ارتباطات 5
R18, R22, R26, R27, R33, 

R40, R35, R43 

P7, P11, P12, 
P18 

 
 روابط

 R23 P17 احیاي روابط قدیمی 6

بیشترین در نظر گرفتن  7
ارتباطی مورد  ابزار

 استفاده

- P7 

 R16, R33 P11 حفظ ارتباط با هوادار 8

يسازشبکه 9  R20, R30 - 
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مفهوم ایجادشده  93دهد که از میان نشان می 6جدول 

تخصص، عملکرد و «مقوله جزو بعد  6مفهوم در قالب  24

 قرار گرفتند.» مهارت مربی

 

 براي تخصص، عملکرد و مهارت مربی) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)(مفاهیم منتخب . کدهاي6جدول 
هامصاحبه پیشینه کدهاي منتخب (مفاهیم) ردیف هامقوله   ابعاد 

  R23, R26, R39 P5 موفقیت در حرفه 1
تجربه و سابقه 

 مربی

تخصص، 
عملکرد و 

 مهارت مربی

 R39, R40, R44, R48 P4 ي مداومهايروزیپکسب  2

 R12 P2, P6 دستاوردهاي تیم 3

 R6 P7, P9, P11, P14 سوابق مربی 4

 - R40 بردهاي تاریخی 5

 R6, R7, R14, R42 P2, P3, P6, P9, P10 زیبرانگچالشتجارب کاري  6

 R3, R24, R39 P4, P5, P6 یابیگاهیجا 7

  R6, R33 P3, P12, P18 یدانشگاهتحصیالت  8
 R6 P1, P2, P7, P10 اشتیاق به یادگیري و مطالعه 9 علم و دانش

 R6 P17 ي خارجیهازبانتسلط بر  10

 R23, R26 P2, P3, P5 بروز بودن 11

 - R6, R26, R28, R34 آگاهی  12

 ,R3, R6, R7, R22 مهارت و شایستگی 13
R31, R43, R33, 

R46, R47 

P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P12 

 
 تخصص

 ,R6, R9, R16, R26 تخصص و عملکرد مربی 14
R32, R20, R37, 

R38, R39, R40, R41 

P1, P7 

 P4, P13 - آموزش صحیح و اصولی 15

 P3, P8 - قدرت انتقال دانش 16

 P4, P7, P9 - سازيبازیکن 17

 - R43, R45 عوامل تخصصی 18

 - R8 ي بودناحرفه 19

ي در ریگمیتصمقدرت  20
 شرایط سخت

- P2, P10, P12 ي هامهارت
رهبري و 

يریگمیتصم  R5, R8, R14, R21 P7, P12 ي رهبريهامهارت 21 

مدیریت  R1, R8, R14, R24 P1 هوش هیجانی 22
 احساسات

 سبک رقابت P7, P8, P14 - مزیت رقابتی 23
 R32, R38, R40 P4 زیانگجانیهرقابت  24

 

شده در یکی دیگر از ابعاد شناسایی» عوامل محیطی«

مفهوم  93پژوهش حاضر است که در مجموع از میان 

مقوله جزو این بعد قرار  5مفهوم در قالب  7ایجادشده 

 گویاي این مطلب است. 7گرفتند. جدول 

منظور درك بهتر از فضاي مفهومی برند در نهایت به

ي ورزش کشور، براساس کدها، احرفهشخصی مربیان 

، الگوي بصري هادادهاز  آمدهدستبهو ابعاد  هامقولهمفاهیم، 

نشان داده شده است. در الگوي پیش رو،  1در قالب شکل 

ي ورزش کشور در مرکز الگو قرار احرفهبرند شخصی مربیان 

، »رویکرد رفتاري مربی«، »شخصیت مربی«گرفته است و 

تخصص، «، »سبک زندگی خارج از میدان ورزش«، »ترویج«

نقش عوامل » عوامل محیطی«و » عملکرد و مهارت مربی

ي ورزش کشور را احرفهمؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان 

 دارند.
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 براي عوامل محیطی) شدهاستخراج( شدهاستخراج ابعاد و هامقوله ،)منتخب (مفاهیم . کدهاي7 جدول
هامصاحبه پیشینه کدهاي منتخب(مفاهیم) ردیف هامقوله   ابعاد 

عوامل  عوامل اقتصادي R2, R34 P4 شرایط اقتصادي 1
ي هااستیسقوانین و مقررات و  2 محیطی

 دولت
R14, R20, R34 P1, P8 عوامل سیاسی 

 عوامل فرهنگی R19, R34, R43, R45, R46 P6 شرایط فرهنگی 3
 ,R2, R4, R29, R34, R36 شرایط اجتماعی 4

R43, R45, R39, R19, R20 
P8 عوامل اجتماعی 

هاارزش 5  R4, R5, R14, R31, R35, 
R46, R20, R23, R42 

P9 

يآورفن 6  R2, R33 P11, P18  فناوري و
 P12 - میزان آشنایی مردم با تکنولوژي 7 تکنولوژي

 

 
 . مدل توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی ایران1شکل 

 يریگجهینتبحث و 

دنبال توسعۀ برند این پژوهش با رویکرد کیفی به

شخصی مربیان ورزشی کشور انجام گرفته و مدلی براي 

تبیین برند شخصی مربیان ورزشی کشور، در قالب یک 

برند شخصی  توانیمنظریه ارائه کرده است که از طریق آن 

خوبی تفسیر و تبیین کرد. در خصوص مربیان ورزشی را به

شخصی مربیان ورزشی کشور و شناسایی  تبیین مدل برند

رویکرد رفتاري « ، »شخصیت مربی«بعد شامل  6ابعاد آن، 

، »سبک زندگی خارج از میدان ورزش«، »ترویج«، »مربی

، »عوامل محیطی«و » تخصص، عملکرد و مهارت مربی«

و مفاهیم  هامقولهاز این ابعاد نیز  هر کدامشناسایی شد که 

. در ادامه به تشریح هر کدام از دشونیممتعددي را شامل 

. نتایج پژوهش حاضر حاکی از شودیماین عوامل پرداخته 

این مطلب است که فرایند برندسازي شخصی مربیان 

ي هارساختیزورزشی، نیازمند بسترسازي مناسب و توسعۀ 

فردي است که ترکیبی از شخصیت مربی و رفتارهاي مربی 

ي شخصی مربیان ورزشی زمینۀ برندساز توانندیمکه  است

را فراهم کرده و انجام اقدامات الزم را تسهیل و تسریع کنند. 

عنوان یکی از به» شخصیت مربی«با توجه به نتایج پژوهش 

عوامل توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور شناسایی 

ي اخالقی هایژگیوي ذاتی، هایژگیوشامل  مؤلفهشد. این 

 توانندیمو ظاهر خاص است، بنابراین مربیان ورزشی کشور 

ي ذاتی و اخالقی شخصیت هایژگیواز طریق ایجاد تمایز در 

خود شرایط الزم براي توسعۀ برند شخصی خود را فراهم 

بر این ظاهر خاص، جذاب و شیک، همچنین سازند. عالوه
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در توسعۀ  رگذاریتأثتناسب اندام و شخصیت جذاب از عوامل 

جذابیت از منابع . ندبرند شخصی مربیان ورزشی کشور

دهندة در مطالعات برند شخصی مربیان ورزشی تشکیل

است. جذابیت ظاهري منبع اعتبار افراد مشهور است و تنها 

شود. بنابراین جذابیت محدود به چهره یا اندام فرد نمی

ن ظاهري و شخصیت مربیان عاملی انگیزاننده براي حامیا

این یافته با نتایج پژوهش اخالصی و  روند.شمار میمالی به

)، ژو و همکاران 2016)، حسن و همکاران (2015همکاران (

و  زادهيخسرو) و 1396)، محمودیان و همکاران (2020(

). 27،20،16،8،3) همخوانی دارد (1398همکاران (

 یکی دیگر از ابعاد اصلی توسعۀ برند» رویکرد رفتاري مربی«

، که شامل استشخصی مربیان ورزشی کشور 

ي رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعی و رفتار هااسیرمقیز

با هواداران است. رفتارهاي فردي مربی از جمله رفتار با 

اصحاب رسانه و نحوة تعامل با هواداران و طرفداران، زبان 

ي دادهایرودر  رگذاریتأثبدن مربی و داشتن رفتارهاي 

ی، طبعشوخیادین مختلف و همچنین روحیۀ ورزشی و م

الزمۀ توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور است. 

عنوان یک برند، همچنین الزم است مربیان ورزشی کشور به

ي مورد قبول جامعۀ ایرانی را دارا باشند. هاارزشو  هایژگیو

 بنابراین الزمۀ توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور،

 پسند مورد و فردي و اجتماعی مطلوبوجود رفتارهاي 

 منزلۀبه در خارج از محیط مسابقات ورزشکار تا است جامعه

بازاریابی و  حوزة فردي با برند شخصی معتبر، بتواند در

اساس براي شود. بر این  فعال داخلی فروش محصوالت

ساخت برند شخصی قوي براي مربیان باید به این نکته 

هایی که مربیان در حین مسابقه یا اخالقیتوجه شود که بی

دهند تحت عنوان خارج از مسابقه، از خود نشان می

شوند و تداعیات منفی در ذهن ناهنجاري شناخته می

دنبال آن تأثیر منفی روي آورند که بهوجود مینفعان بهذي

گذارند. بنابراین مربیان و برند شخصی مربیان ورزشی می

دست ندادن طرفداران و حامیان  مدیران برند آنها براي از

مالی خود باید به مسائل اخالقی و رفتاري توجه بیشتري 

بر رفتارهاي فردي، رفتارهاي اجتماعی عالوه داشته باشند.

ي هابرنامهحضور در مجامع خیریه و مربی مانند 

ي هاطیمحو  دادهایروخیرخواهی، حضور فیزیکی فعال در 

ي مستمر هاکمکي سیاسی، هاتیفعالفعالیت، حضور در 

ي حمایت از افراد و همچنین همدردي با مردم هاصندوقبه 

زیادي بر برند شخصی  ریتأث توانندیمدر زمان وقوع مشکل 

این یافته با نتایج پژوهش مربیان ورزشی کشور بگذارند. 

) 2014) و آراي و همکاران (2016حسن و همکاران (

هش حاضر بیانگر این ). نتایج پژو20،12همخوانی دارد (

ي ورزش احرفهمطلب است که شخصیت و رفتار مربیان 

عمل کند  کنندهکنترلو  دهندهشتابمانند  تواندیمکشور 

و زمینۀ برندسازي شخصی آنان را فراهم کند و انجام 

 اقدامات الزم را تسهیل و تسریع بخشد.

از عوامل توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی » ترویج«

شامل اتصال به برندهاي معتبر،  مؤلفه. این استکشور 

، داشتن برنامه و سبک هارسانهتبلیغات، دسترسی، 

مربیگري است. در این زمینه مربیان ورزشی کشور باید براي 

توسعه و گسترش برند خود از طریق همکاري با افراد مطرح، 

و  هاباشگاهي معتبر، مربیگري در هاگیلمربیگري در 

به طرفداران  افتنیدست دنبال آن ي پرطرفدار و بههامیت

مطرح اقدام کنند. مربیان ورزشی کشور باید از طریق 

استفاده کنند؛  شدن دهیدتبلیغات براي معرفی خود و 

ي احرفهي محصوالت از طریق مربیان گذارصحههمچنین 

به ایجاد نگرشی بسیار مثبت در ذهن  تواندیمورزش کشور 

ي بازاریابی منجر شود. این هافرصتي از ریگبهرهمخاطب و 

) و 2012یافته با نتایج پژوهش ساسنبرگ و همکاران (

). مربیان ورزشی 26،21ی دارد (همخوان) 2020جکسون (

ي و حفظ حضور آنالین و سازشبکهکشور باید از طریق 

ي تصویري موجبات توسعۀ برند هارسانههمچنین حضور در 
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ند. در این زمینه سبک خاص شخصی خود را فراهم آور

به جذب  فردمنحصربهمربی و داشتن هدف و استراتژي 

دنبال آن استفاده از هواداران و طرفداران خاص و به

ي بازاریابی براي توسعۀ برند شخصی خود منجر هافرصت

یکی دیگر » سبک زندگی خارج از میدان ورزش«. شودیم

 استرزشی کشور از ابعاد اصلی توسع، برند شخصی مربیان و

ي داستان زندگی و روابط است. ایجاد هااسیرمقیزکه شامل 

برند شخصی، بیان و تفسیري از تصویر افراد است که 

و  سازدیمي از وجود افراد و سبک زندگی را نمایان اجوهره

برند شخصی را کسب و توسعه داد.  توانیماینکه چگونه 

اري و پایبندي به و عالیق، وفاد هاعادتسابقۀ خانوادگی، 

و عقاید در توسعۀ برند شخصی مربیان  هاارزشخانواده و 

 فقطنه هاچهرهزیادي دارند. در واقع  ریتأثورزشی کشور 

واسطۀ مهارت و تخصص، بلکه از طریق سبک زندگی به

اي در فرهنگ رسانه. رندیگیممتمایزشان مورد توجه قرار 

تواند نقش نیز میجدید، حوزة غیرورزشی زندگی یک مربی 

این یافته با  اي در درك شخصیت مربی داشته باشد.ویژه

)، صفار و 1396نتایج پژوهش محمودیان و همکاران (

) و اردوگماس 2016)، حسن و همکاران (1395همکاران (

). مربیان 20،17،8،6) همخوانی دارد (2018وایسن (

طی، ي ارتباهاترمهاورزشی کشور بهتر است با باال بردن 

ارتباطات و مدیریت روابط براي حفظ ارتباط با هواداران و 

احیاي روابط قدیمی تالش کنند تا بستر الزم در جهت 

توسعۀ برند شخصی آنها فراهم شود. با توجه به نتایج 

عنوان یکی به» تخصص، عملکرد و مهارت مربی«پژوهش 

دیگر از عوامل توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور 

شامل تجربه و سابقه، علم و دانش،  مؤلفهی شد. این شناسای

ي، ریگمیتصمي رهبري و هامهارتتخصص و عملکرد، 

هوش هیجانی و سبک رقابت است. داشتن تحصیالت 

آکادمیک و دانشگاهی و اشتیاق به یادگیري و مطالعه و 

بر برند شخصی  توانندیمۀ موردنظر نیزمروز بودن در به

 هادانشگاهمثبتی داشته باشند.  ریأثتمربیان ورزشی کشور 

محل مناسبی براي تقویت این امر باشند؛  توانندیم

بستر مناسبی براي توسعۀ برند شخصی  توانندیمهمچنین 

مربیان و معرفی آنان به جامعه باشند. مهارت و شایستگی، 

، موردنظرتخصص و عملکرد مربیان در رشتۀ ورزشی 

نتقال دانش و آموزش صحیح و اصولی و قدرت ا

است،  رگذاریتأثي بر برند شخصی مربیان ورزشی سازکنیباز

با باال بردن و متمایز  توانندیمبنابراین مربیان ورزشی 

ساختن خود در این موارد، هواداران خود و همچنین 

با  توانندیموفاداري آنها به خود را افزایش دهند. مربیان 

برند خود را مطرح  زیانگجانیهایجاد سبک رقابت متمایز و 

ي صفار و همکاران هاپژوهشکنند. این یافته با نتایج 

)، رسنیک و همکاران 2016)، حسن و همکاران (1395(

) 2020) و ژو و همکاران (2017)، چن و چانگ (2016(

ي هامهارت). داشتن 27،25،20،14،4همخوانی دارد (

ي در شرایط سخت و داشتن ریگمیتصمرهبري و قدرت 

ش هیجانی و مدیریت احساسات بسیاري از مربیان هو

و زمینۀ توسعۀ  کندیمورزشی کشور را از یکدیگر متمایز 

. این یافته با نتایج آوردیمبرند شخصی آنان را فراهم 

). در این 14) همخوانی دارد (2017پژوهش چن و چانگ (

یکی دیگر از عوامل توسعۀ برند » عوامل محیطی«پژوهش 

شامل  مؤلفهورزشی کشور معرفی شد. این  شخصی مربیان

عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوري 

است. شرایط اقتصادي جامعه و پشتوانۀ مالی، قوانین و 

ي دولت و همچنین شرایط سیاسی هااستیسمقررات، 

زیادي روي برند شخصی مربیان  ریتأثموجود در کشور 

اقتصادي در کشور به  شک رونقبی. گذاردیمورزشی کشور 

تبع آن توسعۀ اي و بهافرایش منابع مالی در ورزش حرفه

این یافته با نتایج  کند.برند شخصی مربیان کمک زیادي می

)، اخالصی و همکاران 1396پژوهش عزیزي و همکاران (

) همخوانی دارد 2020) و دامونت و اوتس (2015(
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مربیان ). براي ایجاد و توسعۀ برند شخصی 16،15،7(

و  هاارزشورزشی باید عوامل فرهنگی، فرهنگ حاکم و 

و  هاارزشي رگذاریتأثباورها و اعتقادات تقویت شوند. براي 

باورها بر برند شخصی مربیان ورزشی باید افراد خودآگاه 

باشند و با مدیریت بر خود، ایجادکنندة یک برند شخصی 

تار فرد با باشند. هنجارهاي اجتماعی و اینکه تا چه حد رف

و انتظارات جامعه مغایرت دارد و جامعه  هاسنتهنجارها، 

، معیاري براي ارزیابی برند کندیمچگونه دربارة آن قضاوت 

شخصی مربیان است. اصالت خانوادگی و داشتن وجهه و 

ي قوي بر دوستان رگذاریتأث خصوصبهي و ریرپذیتأثاعتبار، 

عنوان راهنما و الگویی از وجهۀ به تواندیمو هواداران 

اجتماعی استفاده شود. رفتارهاي نابهنجار اثر نامطلوبی در 

. کندیمذهنیت دادن به برند شخصی مربیان ورزشی ایجاد 

ها و اساس ساختارها و هنجارهاي اجتماعی، ارزشبر این 

باورها و فرهنگ هواداران از عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ برند 

بیان است. شناخت هنجارهاي اجتماعی در شخصی مر

هاي مختلف براي شناخت چگونگی نحوة رفتار فردي گروه

) و 1396این یافته با نتایج پژوهش صائمیان (اهمیت دارد. 

ي ورافن). 7،5) همخوانی دارد (1396عزیزي و همکاران (

در توسعۀ برند شخصی  رگذاریتأثیکی دیگر از عوامل کالن 

ورمان است. میزان آشنایی هواداران با مربیان ورزشی کش

تکنولوژي و فضاي مجازي در این زمینه بسیار اثرگذار است؛ 

ي ارتباطی الزم براي توسعۀ برند هارساختیزکه باید 

شخصی مربیان ورزشی فراهم شود. این یافته با نتیج 

) 2018) و گورباچف و همکاران (2017پژوهش کوچارسکا (

این  توانیمبراساس این پژوهش  ).23،18همخوانی دارد (

موضوع را براي مدیران و مربیان ورزشی پیشنهاد کرد که 

یک مربی ورزشی براي توسعۀ برند شخصی خود بهتر است 

بر کسب موفقیت درون میادین ورزشی، ارتباط خوب عالوه

ي با مردم، هواداران و ورزشکاران داشته باشد و استهیشاو 

براي آنان باشد و همچنین در  الگوي خوبی از همه لحاظ

برند قدرتمند ي اجتماعی کوشا باشد. هاتیمسئولپذیرش 

ي باشگاه و تیم هدف هاتیفعالو شاخص مربی به سایر 

منابع سازمانی باشگاه (ورزشکاران،  بخشالهامبخشیده و 

عبارت دیگر توسعۀ مدیران، کارکنان و ...) خواهد بود. به

 میرمستقیغ طوربهبرند شخصی مربی به توسعۀ برند باشگاه 

که در شرایط رقابتی امروزه به توانمندسازي  دشو یم منجر

این پژوهش براي مدیران و  منابع انسانی کمک خواهد کرد.

ة دیدگاهی کنندفراهم تواندیمزشی کشورمان مربیان ور

منسجم در مدیریت برند شخصی مربیان ورزشی باشد و 

همچنین دامنۀ وسیعی از اقدامات الزم مدیریتی را براي 

هرچه بهتر کردن برند شخصی مربیان ورزشی، ساخت برند 

توسعه و گسترش وفاداري  تینهاشخصی قوي و در 

ه و گسترش برند شخصی دنبال آن توسعهواداران و به

ي از مزایاي آن ارائه مندبهرهمربیان ورزشی کشور و 
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Abstract 
The aim of this study was qualitative analysis of those factors affecting the development 
of personal brand of sport coaches in Iran using the grounded theory approach. The 
present study was applied in terms of objectives and the method of data collection was 
library-field. This study was qualitative that was carried out by the grounded theory 
method. The sample was selected by purposive sampling method in the first stage and 
snowball method in the second stage and continued until theoretical saturation. 18 
subjects participated in the interview. In the present study, semi-structured interviews 
were used to collect data. After coding, 93 concepts, 25 categories and 6 dimensions 
were obtained that indicated "personality", "coach behavioral approach", "off-campus 
lifestyle", "promotion", "coach expertise, performance and skill" and "environmental 
factors" were the most important factors influencing the development of sport coaches’ 
personal brand in Iran. Coaches and managers in Iran can rely on these factors to lay 
the necessary groundwork for the development of sport coaches’ personal brand and 
help increase their income and reputation. 
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