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Abstract 
In the document of the fundamental transformation of education, the teacher is mentioned as a 

guiding, reliable, and insightful role model, and the most effective element in fulfilling the 

missions of the education system. The aim of the present study was to design a personal brand 

model for the teachers of physical education in Iran and identify its effective components. This 

study is a qualitative research based on Glaser's Grounded Theory. The statistical population 

included experts in the field of physical education and some well-known and experienced 

teachers. In this study, semi-structured in-depth interviews were used to collect data, using 

purposive and snowball sampling methods to reach theoretical saturation. The study’s results 

led to the identification of 62 codes, 12 categories, 4 dimensions, and a pivotal phenomenon. 

The personal brand of Iranian teachers of physical education as a pivotal phenomenon is 

affected by four main components such as macro-environmental components, organizational 

components, professional and occupational components, and finally individual components. 

Personality, behavior, and appearance, in the individual aspect, fundamental, general and 

specialized categories in the professional component, internal and external organizational 

categories, in the organizational dimension, and finally political, economic, social and 

technological categories in the macro-environmental components, are the influential factors in 

the personal brand of Iranian teachers of physical education. 
 

Keywords: Personal Brand, Teachers of Physical Education, Brand Components, Model 

Design. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
A brand is a functional image that is formed in the minds of consumers or 

recipients of a service combined with the psychological characteristics of the 

product or service. With the development of brand studies, researchers have been 

able to present brand functions in new categories. One form of branding is 

personal branding. A personal brand is a combination of all the expectations, 

images, and perceptions that come to mind when people see or hear a name (1). 

In the document of the fundamental transformation of education, the teacher is 

mentioned as a reliable model and the most effective element in fulfilling the 

missions of the education system. A progressive and intelligent personal brand 

can provide the teachers of physical education with many professional benefits. 

The aim of the present study was to design a personal brand model for the teachers 

of physical education in Iran and identify its effective components. 
 

Materials and Methods 
The present study is a qualitative research based on the Grounded Theory (Glaser) 

(2). In this study, semi-structured in-depth interviews were conducted to collect 

data, and sampling was performed using the snowball sampling method to achieve 

theoretical saturation. In order to collect information, 22 experts and specialists 

were interviewed to the point of theoretical saturation, so that with the 

continuation of the interviews, no new ideas emerged. Accordingly, (55%) of 

participants were men, and (45%) were women. most of whom (90%) had Ph.D. 

degree. The study’s population included all experts in physical education with 

postgraduate education in sports management who had practical experience as a 

physical education teacher. In this study, the seven-step Glaser method was used. 

In the first stage, the entire text of the interviews was carefully reviewed to obtain 

a common understanding of the participants. After studying all phrases and 

descriptions provided by the interviewee, the statements and phrases that were 

related to the phenomenon in question were selected in the software. Then, the 

meaning of each important phrase that was selected in the previous step were 

extracted and defined as codes in the software. In the fourth stage, the researchers 

tried to categorize primary codes according to their semantic similarity and create 

"categories". In the fifth step, while re-examining and carefully analyzing the 

concepts, codes, and categories, based on the degree of compatibility, larger 

categories called "dimensions" were created. In the sixth stage, extracted 

dimensions were combined as a "comprehensive and complete description of the 

phenomenon under study" resulting in a personal brand of physical education 

teachers” and a more inclusive category. Finally, after ensuring the validity of the 
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findings, all final codes, categories, dimensions, and central phenomena were 

entered into the software network environment to obtain a qualitative model of 

the research. 
 

Results 
After performing the seven steps by glaze method, 62 codes, 12 categories, 4 

dimensions and 1 axial phenomenon were identified and categorized. The set of 

selected codes (concepts), categories, dimensions, and the axial phenomenon 

(criterion variable) resulting from the interviews with experts were set in the form 

of Table (1). 
 

Table 1- Codes, Categories, Dimensions, Axial Phenomenon 
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As can be seen in Table 1, the four identified components are based on several 

categories that explain well the various aspects of the effective factors on the 

personal brand of physical education teachers. 

After determining the dimensions and components and validating the data in re-

interviews and at the end of the last step of the seven steps (based on Glaser), the 

final model of the study was derived as follows (Figure 1) . 

 

 
figure 1. The final Research Model 

  
Based on this model, the "personal brand of Iranian physical education teachers" 

is located in the middle core of the model and "individual factors", "professional 

and occupational factors”, “organizational factors", "macro environmental 

factors" have been introduced as the effective factors on the personal brand of 

physical education teachers. 

Based on the study’s results, the personal brand model of physical education 

teachers is affected by 4 main components including individual, professional, 

organizational, and macro-environmental components. Among these, macro and 
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organizational components are the ones that cannot be changed and adjusted; 

however, because of their undeniable importance, they must be kept in mind 

before creating a brand for each person. The findings of this study are consistent 

with the results of Nazemi et al. (2019) (3), and Ashmarina et al. (2019) (4), 

designing and creating a personal brand without considering the macro-

environmental factors and organizational factors will result in failing to achieve 

the goals of creating the brand. Behavior, personality, and appearance are 

categories that form an individual dimension. Many of the interviewees 

considered the behavior and personality of teachers and their individual 

components in terms of their importance and the direct impact effective in creating 

a strong and lasting brand. The professional dimension is composed of three areas 

of general, specialized, and basic characteristics each of which can affect the 

promotion of teachers' brand. The findings of Khedher (2019) (5), and Saemian 

(2015) (6) are in line with the results of this study. 
 

 Conclusion 
In this study, an attempt was made to identify the effective components on the 

personal brand of teachers of physical education in Iran and design a suitable 

model for it in order to help this group of popular and influential teachers to create 

a strong personal brand to succeed in their tasks and better advance career goals. 

Introducing the factors and components of personal brand helps teachers identify 

what helps are needed to create their personal brand by reviewing their assets and 

shortcomings, by moving in the right and certain direction to save time and 

money, and by choosing the right path in determining their job strategies.  
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 مقالة پژوهشی

 1بدنی در ایران تربیت معلمان  شخصی  طراحی مدل برند
 

 4، زهراسادات میرزازاده3عظیم زاده، سید مرتضی 2، محمد کشتی دار1فریبرز رمضانی

 

 ، ایران مشهد   ،. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی1

 )نویسنده مسئول(   ، ایرانمشهد  ،. دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی 2

   ، ایرانمشهد  ،. استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی 3

 ، ایران مشهد  ،فردوسی . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه  4
 

   06/06/1399تاريخ پذيرش:                           27/04/1400تاريخ دريافت: 

  چکیده 

سند تحول بنیادين آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترين عنصر در تحقق ماموريت  

متعالی و هوشمندانه می تواند مزايای حرفه ای زيادی  برند شخصی  های نظام تعلیم و تربیت ياد کرده است.  

رند شخصی معلمان تربیت بدنی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از اين تحقیق، طراحی مدل ب

بود و در آن از رويکرد نظريه داده پژوهش از نوع کیفی  در ايران و شناسايی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. اين  

با و .  استفاده شد  ، رهیافت ظاهرشونده  بنیاد  اساتید، خبرگان  کارشناسان،  تحقیق شامل  اين  آماری  جامعه 

انش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوۀ نمونه متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش د

گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه يافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبة عمیقِ  

بعد و يک پديده محوری    4مقوله،    12کد،   62بر اساس يافته های پژوهش،    نیمه ساختار يافته صورت گرفت.

مورد شناسايی قرار گرفت. همچنین يافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار  

مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کالن محیطی تأثیرپذيری دارد. شخصیت، رفتار و 

ی، مقوله های درون و برون ظاهر، در جنبة فردی، مقوله های بنیادين، عمومی و تخصصی در مؤلفة حرفه ا

کالن  های  مؤلفه  در  فناوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  های  مقوله  نهايتاً  و  سازمانی  بُعد  در  سازمانی، 

 محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.  

 

 طراحی مدل برند شخصی، معلمان تربیت بدنی، مؤلفه های برند،  کلیدی:گانواژ
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 مقدمه  
 آموخته   و  تجربیات  باید  زندگی  در  موفقیت  برای  که  برد  پی  موضوع  این  به  خود  تکامل  سیر  در  بشر

  مختلف،  تولید ابزارهای  و  ها   روش  خلق  با   راه،   این  در  و   کند  منتقل  بعد   نسل  به  را  خود  قبلی  های

  تعلیم   های  سازمان  کشورها،   تمام در  امروز.  داد  ارتقاء  را  خود  زیسته تجربیات  انتقال  و  آموزش  کیفیت

  نظام   یک  پایداری  که  هستند   مهمی  و  راهبردی  های  سازمان  جمله  از  پرورش  و  آموزش  و   تربیتی  و

 و رشد اساسی های  پایه از پرورش و آموزش  .است  تصور  قابل   غیر  تقریباً  آنها  وجود  بدون  اجتماعی

 یاد می شود. نهاد رشد صنعت منزلۀ  به آن از کشورها در اغلب و می آید شمار به کشور هر توسعه

 گویی دارند، نیاز آن به شدت به دولت ها که است امروزی نهادهای مدرن از یکی پرورش و آموزش

هستند  ناتوان خود وظایف دادن انجام در و شمارند می را ناتمام خود وجود نهاد این وجود بدون

ترین آنها  اهمیت و جایگاه این نهاد نقش ایفا می کنند که مهم(. عناصر متعددی در  2010)رضوی،

سند تحول بنیادین    7در بند  (. در همین راستا،  2020معلم به مثابه نیروی انسانی است )رنجبری،  

آموزش و پرورش به نقش معلم و مربی به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرایند  

عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی اشاره   ترینمؤثرتعلیم و تربیت و  

شده است. پس این سازمان مهم برای اجرای فرامین خود نیاز به معلمانی دارد که وظیفه ای فراتر از  

قشر های دیگر جامعه دارند. معلمان مهندسی افکار و چشم انداز رشد فرهنگی و علمی جامعه را در 

امروزه معلم صرفاً به عنوان فردی که منبع اطالعات بوده و مسائل    (.2019،ی محمدیعل دست دارند )

دهد، مورد توجه نیست. چرا که، دانش آموزان بر اساس نظریه   علمی را به دانش آموزان انتقال می

و در وجود خویش حکاکی می    گیرندمیالگوگرایی، همه رفتارها، گفتارها و حرکات معلم را زیر نظر  

 . (2012کنند و آنها را در رفتارها و کردار خویش مجسم می سازند )نادریان جهرمی،

برند عبارت است از یک تصویر عملکردی، توام با ویژگی های روان شناختی یک محصول یا خدمت  

و پرچالش  که در اذهان مصرف کننده یا دریافت کننده خدمت شکل می گیرد. در دنیای پیچیده  

چه به عنوان یک فرد یا به عنوان مدیرِ یک سازمان، با گزینه های متعدد و فزاینده و    امروزی، غالباً

گیری و انتخاب روبرو هستیم. بنابر این یک برند قدرتمند، در تسهیل فرآیند زمان کم برای تصمیم

انتظارات مشتریان، می  تصمیم گیری، کاهش مخاطرات ناشی از تصمیم نادرست، و بارز ساختن نوع  

 (2019، 1تواند بسیار ارزشمند و کمک کننده باشد. )خدهر 

 
1. khedher 
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انسان ها از آغاز آفرینش، تمایل داشته اند تا آنچه را که ساخته یا تولید کرده اند به نام خود   اصوالً

و از ثبت و معرفی نمایند و حضور و توانمندی های خود را به انسان های دیگر و جامعه نمایش دهند  

نمایند.   فراهم  برای خود  و خوشنامی  اند شهرت  توانسته  از هواین طریق  نمادی  برندها   ت یامروزه 

های    انیارتباطات و جر  رییگبرند در شکل  تیو اهم  روند ی  ها به شمار م  انسان  یمحصوالت و حت

و اشخاص    ستیبرند تنها در انحصار محصوالت و سازمان ها ن  .انکار است  رقابلیمرتبط با کسب و کار غ 

 (.2015)صائمیان،  برای خود داشته باشند  یتوانند برند شخص یم زین

است. برند سازی شخصی فرآیندی است که به    1برند سازی شخصی  ،یکی از شکل های برند سازی

عالمت گذاری می شوند و از این طریق شان در قالب یک برند تجاری  موجب آن اشخاص و حرفه کاری

شهرت، نوع ادراک و تلقی دیگران از خود را با هدف ایجاد تمایز و افتراق با دیگران مدیریت می کنند  

  برند شخصی ترکیبی از همه انتظارات، تصویرها و ادراکاتی است که زمانی (.  467،  2،2013)کارادومان 

 (. 5، 3،2008نقش می بندد )رمپرساد ذهنشان   درشنوند  بینند یا می که افراد نام آن شخص را می 

اثرگذار در جامعه مورد توجه محققان متعددی قرار   اهمیت نقش معلم به عنوان یک برند شخصی 

 پژوهش ایشان در  .( اشاره نمود56،  2020گرفته است که از آن جمله می توان به تحقیق هنری )

 تربیت  در جوانان نوجوانان و کودکان، وجودی ابعاد رشد در معلمان نقش و رسالت عنایت به با خود

 آموزشی سازمان های چهره می توان شایسته معلمان با وجود به یقین، که است معتقد جامعه انسانی

 تربیت کرد. معلم تبدیل  و روح افزا بالنده صمیمی، فضای  به را مدارس فضای و  ساخت را دگرگون

 ایجاد همچون  خطیری وظایف پرورش، و در آموزش  انسانی نیروی از  جزئی عنوان به ورزش و بدنی

 آموزش  و اوقات فراغت صحیح غنی سازی پسندیده، اجتماعی و اخالقی صفات بدنی، ایجاد آمادگی

موفقیت در دستیابی به اهداف تربیت بدنی و   عهده دارد. بر را دانش آموزان به زندگی درست  شیوه

ترین این منابع،  امکانات و منابع گوناگونی است. یکی از مهمری از  ورزش در مدارس نیازمند برخوردا 

زاده ) ادهم و شفیع  نوید  انسانی ماهر و متخصص است.  یافته های  176،  2015نیروی  اساس  بر   )

پژوهش خود بیان کردند که پایگاه اجتماعی معلمان در مجموع از دو عامل یکی منزلت و جایگاه نهاد  

منشأ  به باور آنها،    .ی ویژگی های شخصیتی و شخصی معلم اثر پذیری داردآموزش و پرورش و دیگر

.  ردکجو تدر جایگاه و اعتبار معلم جس د ایجاد هر گونه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش را بای 

( بر اساس یافته های تحقیق خود ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تخصصی را به عنوان 2015صائمیان )

 
1. Personal branding 

2. Karaduman 

3. Rampersad 
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همچون؛   مؤثرعوامل   مواردی  و  نماید  می  معرفی  انسانی  سرمایه  شخصی  برند  های  شایستگی  بر 

ار  گذتأثیرخودآگاهی، تعهد به وظیفه و برخورداری از اخالق حرفه ای را در ایجاد برند شخصی موفق، 

عامل ویژگی های شخصیتی و رفتارهای فردی را بر    ( دو2020می داند. در همین ارتباط ناظمی )

دانست و اظهار نمود که رفتارهای فردی و اجتماعی فرد    مؤثرشکل گیری برند شخصی ورزشکاران  

ه  ( در مقایس2019در ایجاد یک برند قوی و متمایز نقش تعیین کننده ای دارد. همچنان که نقوی )

و بررسی وظایف و کارکردهای معلم تربیت بدنی با یک مربی ورزش، به این نتیجه رسید که وظایف  

دو، وظیفه خطیر آموزش و تعلیم را   و مسئولیت های مشابه و همسانی وجود دارد. در حقیقت این هر

ش بر عهده دارند. وی در مطالعه ای با هدف طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورز

نی و روعوامل دو  ای مربیان    های حرفه  عمدتاً شامل صالحیت  را  های اثرگذار بر برند شخصی  مؤلفه

درتحقیق ( 2020) 1یاشینا و آشمارینا ،مانتولنکومعرفی نمود.  مربیان ورزش دهی رفتار بیرونی شکل

تحول   ،نوآورانه  یاقتصادها به سمت بازارها  یریجهت گخود به این نتیجه رسیدند که در هنگامۀ  

 ی ضرور  ی و رقابت  یقو  یتیو ترب  م ی تعل  یک سیستم  حفظ  ی، اجتماع –یاقتصاد  ی ها  ستمیس  تالیجید

بدون    ،نیسطح باال و بنابرا  یقاتیسرآمد، مراکز تحق  یازدانشگاه ها  یامر بدون برخوردار  نی. ااست

از   یدینسل جد  لی، تشکنهیزم  نیمهم در ا  فهیاست. وظ  رممکنیغ  ،منحصر به فرد  نمعلمان و محققا

که در بازار  است تیو ترب م یدانشمندان حوزه تعل و  زیباال، استادان متما ی ها ی ستگیمتخصصان با شا

م  یجهان اینآن  کنند.  یرقابت  در  را  ای  ویژه  نقش  که  کند چه  می  بازی   نیچن  یبرند شخص  ،جا 

از  است  یمتخصصان حاصل  های  یافته  و .  برند شخصی  حوزه  محققان  توسط  انجام شده  تحقیقات 

پژوهشگران حوزه های تعلیم و تربیت، به استنباط این موضوع کمک می کند که برخوردار بودن از 

امری مهم و قابل توجه است. معلمان پایه و اساس   برند شخصی برای تحقق اهداف شغلی و حرفه ای

ترین عنصر در آموزش و  حسوب می شوند و به عنوان مهمنظام های تعلیم تربیت در هر جامعه ای م

تری را مؤثرتر و  پرورش، با ایجاد و توسعه یک برند شخصی قوی و قابل اعتماد می توانند نقش کامل

 (. 2018و تربیت ایفاء نمایند )قاسمی،  در فرآیند تعلیم 

  از   حاکی  آنها  نتایج  و  شده  انجام  برند  زمینه  در  متعددی  تحقیقات  اخیر  های  سال  در  کهاین  وجود  با

از برند  اهمیت   و  مطالعات   اساس  بر  ،است  نظر  مورد  اهداف  تحقق  و  موفقیت  کسب  در  برخورداری 

که موضوعات مربوط به دانش برند و برند سازی مدت کمی است که  با توجه به این  محقق،  جستجوی

  در  پژوهشی   کشورها  دیگر  حتی  و   ایران  در  کنون  وارد جامعه علمی و کاری معلمان شده است، تا

 
1. Mantulenko, Yashina, and. Ashmarina  
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کار معلم، تربیتِ شهروندی    .است  نگرفته  صورت  تربیت بدنی  معلمان  شخصی  برند  بر  مؤثر  عوامل  زمینه

چه در ایفای نقش اجتماعی و زندگی سالم و پرنشاط  مسئول، برخوردار از دانش و خردورز است. هر آن

وانای معلم بنا نهاده می شود. معلمی به عنوان از شهروند خردورز و مسئول انتظار می رود، به دست ت

های مهم و تعیین کننده ایست که میزان برخورداری از هر یک از آنان می    مؤلفهیک حرفه، دارای  

گذار باشد. رابطه پیچیده   تأثیرتواند در موفقیت یا عدم موفقیت یک معلم در پیشبرد اهداف شغلی او  

معلم و دانش آموز ایجاد می کند، موجب می شود معلم نه و گسترده ای که مدرسه و کالس، بین  

خود یعنی حرکات، وضعیت ظاهری، کردار، نگاه و حتی نوع    شئونفقط با زبان و گفتار، بلکه با همه  

باشد.   یاددهنده  اهمیت همه جنبه های حرفه ای معلمیپوشش خود،  یاددهی و    ، با وجود  فرآیند 

به عبارت دیگر چگونگی و کیفیت ص بین معلم و دانش آموز دارد.  ریشه در پیوند و ارتباط خا  یادگیری

این برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموز در دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی بسیار موثر است. 

، معلم را الگوی خود قرار پیوند را می توان در الگو پذیری دانش آموز جستجو کرد. دانش آموز، عموماً 

(. معلمانی که از تخصص علمی و مهارت های حرفه ای کامل تر و باالتری  2016ملکی، می دهد ) قرا

جای می گذارند. اما برخورداری  هبرخوردار هستند، نقش الگویی اثرگذار و ماناتری را در دانش آموزان ب

به ویژه  معلمان از شایستگی های حرفه ای به تنهایی نمی تواند توقعات و انتظارات تعلیم و تربیتی را 

اثرگذار و مداخله گر در موضوع تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان، ت با سایر عوامل  مین  أ در رقابت 

ویژگی خاص و  توانایی  از  باید  این معلمان  بنابر  آموزان نماید.  دانش  اعتماد  و  نظر  برای جلب  تری 

برند  باشند.  اثرگذار،  شخصی  برخوردار  یادمانی    زمان   هر  که  است  ثبتم  و  روشن  قدرتمند،   همانند 

  برند.  کند   می  خطور  ذهنشان  بهویژگی ها و صفات متمایز کننده شخص    کنند  فکر  آن  به  دیگران

 چشم   آن  توسعه  و  ایجاد  برای  که  است  افرادی  های  توانایی  و  باورها  ها،  ارزش  دهنده  نشان  شخصی

(. با توجه به اهمیت موضوع برند شخصی و 2015  دارند )صائمیان،  دقیق  اجرایی  های  برنامه  و  انداز

که معلمی بر اساس مطالعات شخصی و عالئق فردی  آن در موفقیت های حرفه ای، در صورتی  تأثیر

یید شده  أ خود عالقمند به ایجاد و توسعه برند شخصی و کاری خود باشد، هیچ الگو و مدل مناسب و ت

بود، و چه بسا وجود تعابیر غلط و گمراه کننده در این حوزه  ای در این زمینه در اختیار او نخواهد  

 مؤلفه   تا  است  آن  بر  تحقیق  بر همین اساس، این  .باعث اشتباه و طی مسیری نادرست در این راه بشود

 طریق   این  از  تا  کند  ارائه  آن  برای  مدلی  و  ایدنم  شناسایی  را  بدنی  تربیت  معلمان  شخصی  برند  های

اس  معیاری  بتواند های  از  تنادقابل  این    به  دستیابی   چگونگی  و  برند  بدنی  تربیت  معلم   یک  ویژگی 

 .نماید ارائه و تهیه خصوصیات،
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 پژوهش روش
توصیفی ماهیت  لحاظ  به  کاربردی،  اساس هدف  بر  پژوهش  روش-این  کاربرد  دلیل  به  و    اکتشافی 

-به جمع  1با راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد   حاضر  . تحقیقاست کیفیهای  از نوع پژوهش   شناسی

ای  بنیاد، تولید یک نظریه در قالب مجموعه هدف روش نظریۀ داده  .پردازدها می آوری و تحلیل داده

دست آمده است و بسیار    ها به  هم است که از طریق مقایسۀ مستمر داده  های مربوط به  از فرضیه

های مفهومی است    ای یکپارچه از فرضیه  بنیاد، مجموعه  ادهنظریۀ د (،1992،  2گلیزر)انتزاعی است  

داده از  داده  در.  (1998گلیزر،  )شود    ها ظاهر می   که  نظریۀ  روش  از  پژوهشگرانی که  بنیاد    واقع، 

دارند   کنند و بیان می کنندگان را شناسایی می نگرانی اصلی شرکت کنند، دغدغه و دل استفاده می

  جای استفاده از داده بنیاد، به شود. در روش نظریۀ داده دست آنان حل می که چگونه این دغدغه به

جا که درباره (. از آن1998گلیزر،  ) شود    ها برای ایجاد نظریه استفاده می  ها برای آزمون نظریه، از داده

اثر گذار بر برند شخصی   از قبل، با    معلمانماهیت مسئله پژوهش، یعنی عوامل  ایران  تربیت بدنی 

بر اساس   ود تحقیقات مواجه هستیم لذا این شرایط، ضرورت استفاده از روش نظریه داده بنیادکمب

مشارکت کنندگان این تحقیق کارشناسان،    کند.را در این پژوهش توجیه میرهیافت ظاهر شونده  

اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی بودند. برای انتخاب افراد از 

همچنین برای تحلیل روابط   .صورت پذیرفت  22وش گلوله برفی استفاده شد و فرایند مصاحبه تا نفرر

  استفاده شد.  2018نسخه    3بین کدها و مفاهیم ارائه شده در مصاحبه ها از نرم افزار اطلس تی آی

نرم افزار اطلس تی آی برای تحلیل داده های حاصل از روش های تحقیق کیفی نظیر مصاحبه عمیق، 

در این پژوهش    .استمصاحبه، گروه های متمرکز، مشاهده مشارکتی، تحلیل محتوای کیفی، مناسب  

  در مرحله نخست در پایان هر مصاحبه و  ،)ظاهرشونده(ای گلیزری    با استفاده از روش هفت مرحله

به دقت بررسی شد تا یک برداشت مشترک   متن مصاحبه ها، تمام  در نرم افزار  میدانی داده هایثبت  

های    در مرحله دوم پس از مطالعه همه جمالت، عبارات و توصیفبا مشارکت کنندگان حاصل شود.  

در نرم افزار ،  بودند بحث مرتبط    بیانات و عباراتی که با پدیده مورد  ،مصاحبهارائه شده توسط فرد مورد  

 کار مفاهیم مهم یا همان )کوتیشن ها( استخراج شدند.انتخاب شدند، به بیان دیگر با این 

در مرحله سوم مفهوم هر یک از عبارات و جمالت مهمی که در مرحله قبل انتخاب شده بودند استخراج  

مرحله چهارم محقق ضمن مطالعه چندین باره    در   گردید و به عنوان کد در نرم افزار تعریف شدند. 

 
1. Grounded theory 

2. Glaser 

3. Atlas Ti  
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کدهای اولیه استخراج شده سعی نمود تا آن ها را با توجه به شباهت و قرابت معنایی، دسته بندی  

مفاهیم،    ضمن بررسی مجدد و واکاوی دقیق تردر مرحله پنجم    وجود آورد.هرا ب«مقوله ها»و    ایدنم

تری به  ساس میزان سازگاری و همخوانی، دسته های بزرگکدها و مقوله ها، با دسته بندی آن ها بر ا

 ایجاد شوند.   «ابعاد»نام 

به صورت   استخراج شده  ابعاد  کلیه  و کامل»  کیدر مرحله ششم  پدیده تحت    « توصیف جامع  از 

. در  آمدتری پدید  و دسته کلی  شدند به هم پیوند داده    «معلمان تربیت بدنیبرند شخصی  »مطالعه  

هفتم، از طریق مراجعه مجدد به هر یک از شرکت کنندگان و انجام یک مصاحبه منفرد با آنان  مرحله  

و نسبت به    ند جویا شدها   کنندگان را در مورد یافتهنظر شرکت،  و یا انجام جلسه های متعدد مصاحبه

با روش    ،محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار  برای  .شداعتبارسنجی نهایی یافته ها اقدام  

دست آمد  هدرصد ب8/79این روش،  از    پایایی حاصل   .استفاده شد  1درون موضوعی دو کدگذار  توافق

 . بود پایایی مناسبی که بیانگر  

پدیده محوری در   ابعاد و  نهایی، مقوله ها،  اعتبار یافته ها، همۀ کدهای  از  از اطمینان  انتها بعد  در 

مدل کیفی پژوهش حاصل شود. در این مرحله تمامی کدها  محیط شبکه ای نرم افزار وارد شدند تا  

به مقوله مرتبط پیوند خوردند و سپس بین مقوله ها و ابعاد دارای وابستگی، ارتباط الزم برقرار شد.  

دراین مرحله، چهار بعد اصلی شناسایی شده و پدیده محوری، با یکدیگرمرتبط شدند. الزم به ذکر  

ویژگی تسهیل کننده نرم افزارکه به آشکارسازی خطاهای احتمالی به   است در این مرحله با توجه به

نامناسب تشخیص داده می شد   ،خوبی کمک می کرد، اگر در بررسی مجدد موردی دارای خطا و 

   طراحی مجدد به راحتی انجام می گرفت.
 

 نتایج 

تئوری( انجام شد. محقق با استفاده  این تحقیق با استفاده از شیوۀ نظریۀ برخواسته از داده ها )گراندد  

با   برفی  از متخصصان حوزه ورزش دانش آموزی مصاحبه های    22از روش نمونه گیری گلوله  نفر 

عمیق انجام داد تا به داده های مورد نظر خود دست یابد. ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد 

یت بدنی آموزش و پرورش و ورزش مصاحبه که دارای تحصیالت، تخصص و تجربه الزم در حیطۀ ترب

 دانش آموزی بودند در جدول شماره یک ارائه شده است.

 

 
1. Inter Coder Reliability 
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 شناختی مصاحبه شوندگان های جمعیتتوصیف ويژگی -1جدول 

 سن جنسیّت  کد 
سطح 

 تحصیالت

رشته 

 تحصیلی
 سمت

P1 57 مرد  دکتری   سال 
مدیریت  

 ورزشی 

عضو هیئت علمی، معاون تربیت بدنی و سالمت  

آ.پ.وزارت   

P2 60 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

عضو هیئت علمی، معاون اسبق تربیت بدنی و  

 سالمت وزارت آ.پ.

P3 40 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آ.پ.استان 

P4 57 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P5 36 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

کارشناس گروه سالمت و تربیت بدنی دفتر 

 تحقیقات و برنامه ریزی وزارت آ.پ 

P6 34 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P7 37 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P8 45 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آ.پ. استان،  

 مدرس دانشگاه 

P9 38 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P10 43 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P11 44 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
بدنی و مدرس دانشگاه قهرمان جهان ومعلم تربیت   

P12 44 مرد سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 کارشناس مسئول تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P13  36 زن سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 

P14  41 زن سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

معلم تربیت بدنی و سرگروه آموزشی درس تربیت  

 بدنی استان 
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 شناختی مصاحبه شوندگان های جمعیتتوصیف ويژگی -1جدول ادامة 

 سن جنسیّت  کد 
سطح 

 تحصیالت

رشته 

 تحصیلی
 سمت

P15  48 زن سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

معلم تربیت بدنی، مدرس دانشگاه، مسئول انجمن  

 ورزشی داشن آموزی استان 

P16  39 زن سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 

مدرس دانشگاه، مسئول انجمن  معلم تربیت بدنی، 

 ورزشی داشن آموزی استان 

P17  48 زن سال    دکتری 
مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی، مدرس دانشگاه 

P18  33 زن سال    
دانشجوی  

 دکتری

مدیریت  

 ورزشی 
 معلم تربیت بدنی 

P19  زن 
46  
 سال  

 دکتری
فیزیولوژی  

 ورزش 
 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

P20  43 زن سال    دکتری 
فیزیولوژی  

 ورزش 
 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 

P21  زن 
57  
 سال  

کارشناس  

 ارشد  

فیزیو لوژی  

 ورزش 
 پیشکسوت عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

P22  39 زن سال    دکتری 

آسیب 

شناسی  

 ورزشی  

 معلم تربیت بدنی و مدرس دانشگاه 

 

س تی لاط»کدهای نهایی، مقوله ها، ابعاد و پدیده محوری تعیین شده به محیط شبکه ای نرم افزار   

وارد گردید تا مدل کیفی پژوهش بر اساس گروه بندی ها و پیوندهای بین عناصر حاصل شود.    «آی

ارائه شده است پدیده محوری و ابعاد اصلی و    1مدل حاصل از نرم افزار اطلس تی ای که در شکل  

با  و مدل اولیه پژوهش نمایدمیمقوله و مفاهیم را بر اساس شباهت ها و قرابت های آنها دسته بندی  

 تمام جزییات را به نمایش می گذارد.
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 مدل اولیه حاصل از تحلیل با نرم افزار اطلس تی آی  -1شکل 

 

های اصلی اثرگذار بر    مؤلفهدهد که مصاحبه شوندگان  مدل اولیه ارائه شده در شکل یک نشان می

را در قالب   تربیت بدنی  اند و مقوله  4برند شخصی معلمان  اصلی در نظر گرفته  مفاهیم    بعد  ها و 

 گذار می دانند. تأثیرهای اصلی  مؤلفهمتعددی را در شکل گیری هر یک از 

به شیوه گلیزری،   گانه  مراحل هفت  انجام  از  و    4مقوله،   12کد،    62پس  پدیده محوری   یکبعد 

ابعاد، و پدیده محوری   ،مجموعه کدهای منتخب )مفاهیم(، مقوله ها  .شناسایی و دسته بندی گردید

تنظیم گردید. اطالعات ارائه   1حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان در قالب شکل شماره  

که   دهد  می  نشان  یک،  شماره  شکل  در  سیاسی   مؤلفهشده  مختلف  ابعاد  با  محیطی  کالن    ، های 

واند بر شکل گیری برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار باشد،  اجتماعی، اقتصادی و فناوری می ت 

خبرگان مورد مصاحبه در این تحقیق بر این باور هستند که معلمان تربیت بدنی بدون توجه به عواملی  

از قبیل نگرش های سیاسی و قوانین حاکمیتی و یا ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی نمی توانند  

که سطح دسترسی به فناوری های نوین و  ارتقاء برند خود موفق باشند، ضمن ایندر ایجاد، توسعه و  

 . استرسانه ها و امکانات ارتباطی نیز قابل توجه 
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معلمان تربیت بدنی به عنوان عنصری مهم در تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش برای ایجاد و 

رات حاکم بر سازمان، سبک رهبری و  ثر از عواملی همچون قوانین و مقرأ توسعه برند شخصی خود مت

مدیریت سازمان و وضعیت سازمان عتف از نظر میزان اعتماد و پذیرش عمومی و همچنین جایگاه و  

ند و به باور متخصصان و خبرگانی که در این تحقیق هستموقعیت سازمان در نظام ارتباطات اجتماعی  

کالن محیطی اثرگذار بر الگوی برند شخصی    های  مؤلفهقرار گرفته اند، این موارد جزو    سئوالمورد  

 . استمعلمان تربیت بدنی 

ابعاد حرفه ای شغل معلمی می تواند در سه حوزه  از تحقیق نشان می دهد که  یافته های حاصل 

طور که در جدول شماره عمومی، تخصصی و بنیادین دسته بندی و مورد بررسی قرار بگیرد. همان

ز این مقوله ها خود متشکل از مفاهیم متنوعی است که در مورد  یک ا  یک قابل مشاهده است، هر

 و تجربه اندوزی در زمینه مورد نظر، نیاز خواهد بود.   بعضی از آنها، به سال ها تالش برای کسب

ترین  مقوله هایی همچون شخصیت، رفتار و ظاهر معلمان تربیت بدنی از دیدگاه خبرگان، از جمله مهم

راحی الگوی برند شخصی معلمان تربیت بدنی باید به دقت مورد توجه قرار مواردی هستند که در ط

گیرند. مفاهیم تشکیل دهنده این حوزه بسیار متنوع و پرتعداد هستند و مصاحبه شوندگان نقش این  

مفاهیم را در شکل گیری مقوله ها و ابعاد مدل برند شخصی، پر اهمیت دانسته اند. مجموعه کدها،  

د و پدیدۀ محوری تعیین شده بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان مورد مصاحبه در مقوله ها، ابعا 

 جدول شماره دو ارائه شده است.
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 مجموعه کدها، مقوله ها، ابعاد و پديده محوری  -2جدول 
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 مجموعه کدها، مقوله ها، ابعاد و پديده محوری  -2جدولادامة 

 
ها و اعتبار سنجی داده ها در مصاحبه های مجدد و در پایان گام    مؤلفهپس از تعیین شدن ابعاد و  

 آخر از مراحل هفت گانه گلیزری، مدل نهایی پژوهش به صورت زیر استنتاج گردید. 
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 برند شخصی معلمان تربیت بدنی ايران مدل  -2شکل 

 

معلمان تربیت  برند شخصی  »  ،مدل  هسته میانی در    قابل مشاهده است،   2که در شکل    این مدل   پایهبر  

ایران »« بدنی  و  است  گرفته  فردیقرار  »عوامل  شغلی«،  و  ای  حرفه  »عوامل  سازمانی«،  «،  عوامل 

بر برند شخصی معلمان تربیت بدنی معرفی شده اند.    مؤثربه عنوان عوامل  «  عوامل کالن محیطی»

به    مؤلفهعوامل فردی و   با توجه  ای  نزدیک  تأثیرهای شغلی و حرفه  ترین  مستقیمی که دارند در 

هایی همچون عوامل درون و برون سازمانی و   مؤلفهو    ندموقعیت نسبت به پدیده محوری قرار گرفت

واقع   مؤثرو به طور غیر مستقیم می توانند بر شکل گیری برند    استعوامل کالن، محاط بر سایر ابعاد  

طور که در  قرار بدهند. همان  تأثیرهای شغلی و فردی را تحت    مؤلفهوز و رشد و توسعه  شوند، و بر

 مؤلفهداشتند که    تأکید در این تحقیق به این نکته    سئوالمدل اولیه تحقیق اشاره شد، خبرگان مورد  

شکل  های فردی و حرفه ای بر    مؤلفههای سازمانی و کالن محیطی می توانند با اثرگذاری بر دو گروه  

در ایجاد آن قابل مشاهده و درک    چه که مستقیماًواقع شوند، اما آن  مؤثرگیری برند شخصی معلمان 

مورد اشاره را   مؤلفۀهای فردی و حرفه ای است، به این ترتیب مدل نهایی تحقیق دو    مؤلفهاست  

 کرد. نزدیک به پدیده محوری و ابعاد دیگر را در حلقه های دورتر و محاط بر آنها تعیین 
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 بحث و نتیجه گیری 

  ،شودو نام آن شخص ساخته می  شرح حال، تجربه، مهارت، رفتار، ظاهر  بر مبنایبرند شخصی هر فرد،  

در معرض دید دنیای که    شخصی برگرفته از هویت انسانی و هویت نقش شخص است  همچنین برند

این همان    (.2012،  1)بندیش و ترومن او تأثیر میگذارد    و بر ادراک دیگران از  بیرون قرار می گیرد

 شده  یادبرندسازی شخصی  عنوان    در ادبیات معاصر بازاریابی و مدیریت، بهاز آن  است که    فرآیندی

با توجه به تخصصی شدن علم و دانش و با عنایت به توقعات دانش آموزان و خانواده های آنان،   .است

های حرفه ای و شغلی را در   مؤلفهقدرت آن،    هر معلمی می بایست برای ایجاد برند شخصی و حفظ

 طور دائم برای بهبود، ارتقاء و بروز رسانی آن تالش نماید. هحد مطلوب کسب نماید و ب

های    مؤلفهو شناسایی    ایران  طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی درپژوهش حاضر با هدف  

و داده ها با استفاده از مصاحبه های    انجام شد  بنیادنظریه داده  رویکرد    از  استفادهبا    اثرگذار بر آن

کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش  عمیق و نیمه ساختاریافته با  

 .  گردیدآوری  جمعدانش آموزی 

فردی، حرفه ای، سازمانی و کالن محیطی می    مؤلفۀنتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که چهار  

شکل گیری برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار باشند. همچنین بر اساس یافته های  توانند بر  

پژوهش حاضر، عوامل مرتبط با شخصیت، رفتار و ظاهر به عنوان مقوله های سازندۀ بعد فردی، ویژگی 

بنیادین، عمومی و تخصصی، مقوله های سازنده بُعد حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی،    های

چهار مقولۀ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه به عنوان مقوله    تشکیل دهنده بُعد سازمانی و نهایتاً

 های سازندۀ بُعد کالن محیطی معرفی شدند. 

،  معلمان تربیت بدنیبرند شخصی  طراحی مدل  نتایج پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که فرآیند  

مانند  هتواند  است که می  و مهارت های حرفه ای  ای فردیزیرساخت هآگاهی و شناخت از  نیازمند  

. از مشخص و آشکار سازدرا    شخصی  برند به    داربست و راهنما، جهت حرکت و مراحل دستیابییک  

رویکردی راهبردی است باید به عوامل  دارای    برند شخصی،   ایجاد و ارتقاءکه  سویی دیگر با توجه به این

های فناوری    ایط اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و زیرساختکالن از جمله عوامل سیاسی، شر

شود. همچنین نباید از خاطر دور داشت که توجه    معلمان تربیت بدنی  به منظور توسعه برند شخصی

معلمان به عنوان عضوی از سازمان آموزش و پرورش، ملزم به رعایت قوانین حاکمیتی هستند، ضمن  

که معلمان همواره قوانین حاکم بر سازمان را تحت مدیریت هایی با سبک های متفاوت و گوناگون،  این

 
1. Bendisch. F. & Trueman.M. 



 1401، تابستان 27، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     74

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

ین شکل گیری و تعریف برند شخصی یک معلم نمی تواند بدون توجه اتجربه و اجرا می کنند، بنابر

 به عوامل سازمانی به وقوع بپیوندد و به اهداف مورد نظرش برسد. 

اصلی، اثر پذیری دارد، این    مؤلفه  4ل برند شخصی معلمان تربیت بدنی از  بر پایه نتایج پژوهش، مد

های کالن محیطی    مؤلفههای سازمانی و    مؤلفههای حرفه ای،    مؤلفههای فردی،    مؤلفهها شامل    مؤلفه

هایی هستند که تغییر و تنظیم آن   مؤلفههای سازمانی،    مؤلفهو    های کالن  مؤلفههستند. در این بین  

انکاری که دارند باید هنگام هدف گذاری قبل از قابلولی به دلیل اهمیت غیر  یستر فرد ندر اختیا

برند شخصی بدون توجه به عوامل کالن   ایجاد برند هر فرد مورد نظر قرار بگیرند. طراحی و ایجاد 

ه  محیطی و عوامل سازمانی موجب ناکامی در دستیابی به اهداف فرد در ایجاد برند خواهد شد. یافت

(، 2015(، صائمیان )2020)  و همکاران های این پژوهش با نتایج تحقیقات انجام شده توسط ناظمی

( مانتولنکو2019خدهر  بر  (2020)  1(،  مبتنی  تحقیقی  های  یافته  دارد.    2ویبورد  هینظر  همخوانی 

  هیسرما  در کسبکه    یهستند و کسان   یقو  یشخصبرند    یکه دارا  یکسان  نیکه ب  پیشنهاد می کند 

  هی، اختالف وجود دارد. در واقع، سرمای سرمایه گذاری موفقیت آمیزی نداشته اند و فرهنگ   یاجتماع 

 ط یهستند که تحت شرا  یهستند و منابع   یبشر  یها  تیفعال  یمحصول جانب  ی و فرهنگ  یاجتماع   یها

باورهای مذهبی،    توجه به ارزش ها  (. 2019،)خدهر،  شوند  لیتبد  هیسرما  گریتوانند به انواع د  یخاص م

در نظر گرفتن آداب و رسوم قومی و منطقه ای به عنوان بخشی از عوامل کالن محیطی می تواند بر 

  . گذار باشد تأثیربرند شخصی معلمان    موفقیت در خلق  و   سرمایه های اجتماعی و فرهنگیگیری  شکل

وجب تقویت جایگاه معلم  و نه تنها م  ندچه بسا بی توجهی به این موضوع، به عنوان مانع برند عمل ک

نگردد بلکه باعث تضعیف وی و انحراف از راهبردهای مطلوب نیز بشود. این یافته ها با نتایج تحقیقات  

 . است(، همسو 2006) 5(، کالو 2009) 4(، آرای و کو 2011) 3بانیته

ات مثبت و  یرتأثمی پذیرند، می توانند    تأثیرطور که از عملکرد نیروی انسانی خود  سازمان ها همان

منفی فراوانی نیز بر عملکرد و احساس رضایتمندی کارکنان خود ایجاد کنند. در موضوع برند سازی  

شخصی نیز سازمان ها از منظر درونی، یعنی سبک مدیریت و رهبری سازمانی و قوانین حاکم بر آن  

اعی و اعتبار آن و هم  و هم از منظر بیرونی، شامل جایگاه و موقعیت سازمان در نظام ارتباطات اجتم

از جنبه میزان پذیرش عمومی می توانند نقش غیر قابل انکاری بر برند شخصی کارکنان خود داشته 
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از این قائده مستثنی نیستند، بنابر این بر اساس  باشند. معلمان تربیت بدنی در موضوع برند سازی 

به عوامل    مؤثرشخصی قوی و    یافته های این پژوهش ضروری است تا برای برخورداری از یک برند

  (، و قنبرپور2015یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات عابدی )  سازمانی اهمیت الزم داده بشود.

 .  استراستا ( هم2016)

معتبر از استعدادها، دانش و مهارت است که    یمجموعه ا  ی، هر شخص دارایشخص  برند گفتمان    در

از طر  یم بنابرا  ییخودآزما  قیتواند    ی شوند که تظاهر کنند کس  ینم  قیافراد تشو  ،نیکشف شود. 

  ده یا  انیتا بتوانند ب  به دست می آورند  یشتریب  یبلکه نسبت به نقاط قوت و ضعف خود آگاه  ،ستندین

دانش و   . (104، 2019)خدهر،  کنند  تیریمد یرند راهایی که در معرض قضاوت و دید قرار می گ آل

به باور    بندی شده است.مهارت در این تحقیق در حوزه عوامل حرفه ای مورد نیاز یک معلم دسته

متخصصان مورد مصاحبه، معلمان برای موفقیت در پیشبرد اهداف شغلی و حرفه ای خود می بایست  

طور که  اما همان صصی و بنیادین برخوردار باشند.از سه گروه شایستگی های حرفه ای عمومی، تخ

کید می کنند، تنها برخورداری از این خصوصیات برای برند شدن کافی نیست  أ متخصصان حوزه برند ت 

بلکه تمایز در این ویژگی ها و خاص بودن در صفات مورد نظر است که باعث برتری و تمایز فرد می  

 (.2013 ،1، پارمنتیر2015)صائمیان،  مخاطبان به همراه می آوردشود و تداعی هایی را برای او نزد  

های حرفه ای برای یک معلم تربیت بدنی را شامل سه دسته    مؤلفهمصاحبه شوندگان در این تحقیق  

خالقیت در تدریس و تسلط بر   ، های حرفه ای عمومی مانند تسلط بر شیوه های تدریس  مؤلفه(  1

االت علمی  ق لیف کتب و مأ ای تخصصی شامل مواردی همانند نگارش و ته  مؤلفه(  2  ؛فناوری های نوین

و تخصصی، طراحی وب سایت و وبالگ شخصی، حضور فعال در عرصه های مربیگری و داوری در 

های   مؤلفه(  3و    ؛ المللی، مشارکت در جشنواره ها و رویدادهای علمی و ورزشیسطوح ملی و بین

به حرفه معلمی، برخوردار بودن از تحصیالت و مدارج عالیه حرفه ای بنیادین شامل عشق و عالقه  

تحصیلی و داشتن مهارت های عملی در ورزش ها دانسته اند. به باور نخبگان، برخورداری از این عوامل 

چشمگیری   تأثیرو خاص و متمایز بودن در هر کدام از این ویژگی ها می تواند در ساخت برند شخصی  

(، مانتو لنکو 2015(، عابدی )2020(، ناظمی )2018با یافته های قاسمی )  داشته باشد. نتایج حاصل

( همخوانی دارد. در همین ارتباط یافته های پژوهش های انجام  2019( و خدهر )2020و همکاران )

( هنری  توسط  )2020شده  حسینی  میر   ،)2019( نقوی  با  2019(،  که  و    تأکید(  ها  شایستگی  بر 

 
1. Parmentier 
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ش آن ها در کسب موفقیت های شغلی انجام شده است، با یافته های  صالحیت های حرفه ای و نق

 این بخش از تحقیق همخوانی کاملی را نشان می دهد. 

ترین موقعیت نسبت به پدیده محوری یا  مدل نهایی حاصل از تحقیق به نقش عوامل فردی در نزدیک

از دیدگاه متخصصان همان متغیر معیار پژوهش یعنی برند شخصی معلمان ورزش اشاره می کند،  

مورد مصاحبه در این تحقیق، رفتار، شخصیت و ظاهر، مقوله هایی هستند که بعد فردی را تشکیل 

می دهند. تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان سلوک رفتاری و شخصیت معلمان را در ایجاد برندی  

مستقیم آنها بر برند شخصی   رتأثیهای فردی را از نظر اهمیت و    مؤلفهو    انددانسته  مؤثرقوی و ماندگار  

بسیار پر اهمیت می دانند. ویژگی های شخصیتی همچون ادب و احترام، نوع دوستی، تواضع و فروتنی،  

اعتماد به نفس و خودشناسی از جمله ویژگی های شخصیتی هستند که بنیان برند شخصی معلمان  

 1(، حسن 2013آرای و همکاران )  تربیت بدنی را شکل می دهد. یافته های تحقیقات انجام شده توسط

 ( با یافته های این تحقیق همخوانی دارد. 2019(، خدهر )2011و بروک )  2(، لیو2016و همکاران )

سخت درستکاری،  و  صداقت  همچون  مفاهیمی  از  متشکل  فرد  رفتاری  های  رفتار مقوله  کوشی، 

اعمال و   انضباط در  باور خبرگان مورد صمیمانه، خوش خلق و خوش رفتاری، نظم و  به  نیز  رفتار 

گیری برند شخصی معلمان تربیت بدنی و متمایز شدن آنان مصاحبه در این تحقیق، می تواند در شکل

(،  2018قاسمی ) ،(2015کننده ای داشته باشد.این یافته ها با نتایج تحقیقات صائمیان )نقش تعیین

 همخوانی خوبی را نشان می دهد.  (2020( و مانتولنکو )2016) (، فیگورسکا2020ناظمی )

دیگر یافته های این تحقیق نشانگر آن است که از یک معلم تربیت بدنی دارای برند توقع می رود که  

از تناسب اندام و ترکیب بدنی مناسب و مورد انتظار، برخوردار باشد، پوشش ورزشی مناسب داشته و  

ارگیری بیان و نوع گویش مهارت و تسلط کافی  کهبرخوردار باشد، در ب  از آراستگی ظاهر و جذابیت

(،  2016(، قاسمی )2020(، ناظمی )2020(، مانتولنکو )2019داشته باشد. یافته های پژوهشی خدهر )

 ( با نتایج این تحقیق توافق دارد. 2016حسن و همکاران )

یافته های خدهر  اساس  برند شخصی 2018)  بر  استراتژ  کی  (  افزا  کینشانه  به    شیاست که منجر 

برخورداری از صالحیت ها و شایستگی های    شود.   ی م  ی در بازار کار رقابت  ی ابیبازار  یبرا  افراد  ییتوانا

و امکان  کند  الزم و داشتن چشم انداز و هدف مشخص می تواند مسیر دستیابی به برند را بسیار کوتاه  

دارد که برای برخورداری از برند    تأکیدیافته های این تحقیق بر این نکته    .توسعه برند را فراهم نماید 

هداف شغلی و حرفه ای معلمان تربیت بدنی است، می توان شخصی که الزمه موفقیت و پیشبرد ا
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گذاری کرد و جهت اطمینان از درستی مسیر انتخاب شده و جلوگیری از اتالف برنامه ریزی و هدف

این به متولیان وزرات آموزش و پرورش  زمان و نیرو، مدل و الگوی مناسبی را پیشنهاد می کند. بنابر

خانه پیشنهاد می شود تا با استفاده از یافته های  سالمت این وزرات به خصوص معاونت تربیت بدنی و

همچنین به اساتید و اعضا    .این تحقیق به رشد و شکوفایی معلمان تربیت بدنی کشور کمک نمایند

ترین مرجع تربیت معلم، پیشنهاد می شود  هیئت علمی و مسئولین دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی

های اثرگذار بر برند شخصی را بشناسند و در جهت    مؤلفهن خود کمک نمایند تا  تا به دانشجو معلما

 گذاری نمایند. توسعه و ارتقاء آن برنامه ریزی و هدف ،ایجاد

 

 ی و تشکر قدردان
پژوهشگران بر خود واجب می دانند از تمامی کسانی که در اجرای این پژوهش مشارکت نموده و با  

د موجبات انجام مطلوب این پژوهش را فراهم آوردند، به ویژه اساتید  نظرات و بیان دیدگاه های خو

نمودند، سپاسگزاری و   به پرسشنامه ها همکاری  پاسخ  بزرگواری که در مراحل مختلف مصاحبه و 

 قدردانی نمایند. 
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