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دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تحقیقات
 34-13 ،1399زمستان   ،4 شماره ،53 دوره

 
 

 مورد) ایران نشر صنعت در دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند ارائه الگوی

 (شناسیدانش و اطالعات علم حوزه: مطالعه

  3فرسپیده فهیمی ،2علیرضا نوروزی ،1صفورا شاهپوری

 25/5/99تاریخ پذیرش:    11/1/99تاریخ دریافت:  

 چکیده

 مورد) ایران نشر صنعت در دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل شناسایی هدف پژوهش حاضر :هدف

 است. ساختاری و مفهومی مدل ارائه و( شناسیشدان و اطالعات علم حوزه مطالعه

ژوهش، پ آماری جامعه. است بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی حاضر پژوهش :پژوهش روش

 انجام شد.ای گیری تصادفی طبقهبه شیوة نمونه تهران است که شهر دولتی هایدانشگاه ارشد کارشناسی نفر از دانشجویان 122 شامل

اسنادی  روش مطالعه از. شد استفاده پیمایشی و( ایکتابخانه) اسنادی مطالعه روش دو از هاداده گردآوری منظور به پژوهش این در

ها و مؤلفه اساس این بر و شد؛ برده بهره مفهومی مدل و تدوین پژوهش اولیه چارچوب به دستیابی و نظری مبانی مرور برای

 مبانی مطالعه اب که شد استفاده ایساختهمحقق نامهپرسش از نیز پیمایشی روش در. شد گردآوری نامهرسشپ تدوین هایشاخص

 نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل برای کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار پایایی. شد توزیع دانشجویان میان و طراحی نظری

 آمار هایروش از استفاده با هاداده. آمد دست به 921/0 مقدار نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر عوامل و برای 946/0 مقدار

 تحلیل و تجزیه رایب اس.ال.پی اسمارت و اس.اس.پی.اس افزارهاینرم از و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی

 شد. استفاده هاداده

 فرهنگی مؤلفه: سیرم ضریب اهمیت ترتیب به نویسندگان شخصی برند بر مؤثر یمعیارها که داد نشان هایافته :پژوهش هاییافته

 ضریب همیتا ترتیب به نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر معیارهای و است( 620/0) و اجتماعی( 875/0) تخصصی ،(898/0)

 ( است. 744/0) دانش و( 886/0) نگرش ،(898/0) هامهارت مؤلفه: مسیر

 فردی شایستگی هایمؤلفه بر مبتنی و تخصصی اجتماعی، فرهنگی، هایمؤلفه مناسب برازش از حاکی پژوهش جنتای :گیرینتیجه

 باید را خود برند تهوی فرد دانشگاهی، هایکتاب نویسندگان شخصی برندسازی در که داد نشان همچنین هایافته. است نویسندگان

 ها،مهارت عهتوس طریق از و کند تقویت فردی شایستگی هایویژگی و هامهارت و تخصصی و اجتماعی، فرهنگی، هایارزش با

 یادماندنی به تصویری ش،همکاران به نسبت مثبت، متمایزکنندة هایویژگی از جامعه در مؤثر حضوری با و نو ایده خلق رفتارها تغییر

 د.کن خلق و ایجاد دانشجویان ذهن در خود برند هویت از درک قابل و

 شناسی، فرهنگی،دانش و اطالعات علم ایران، نشر صنعت دانشگاهی، هایکتاب نویسندگان شخصی، برند :یکلیدی هاواژه

 دانش. و نگرش ، هاتخصصی، اجتماعی، مهارت

  

 

_______________________________________________________________ 
: انامهی. رارانیدانشگاه تهران؛ تهران؛ ا ت؛یریدانشکده مد ؛یشناساطالعات؛ گروه علم اطالعات و دانش تیریارشد مد یکارشناس 1

shahpouri.s@ut.ac.ir 
: انامهی. رارانیادانشگاه تهران؛  ت؛یریدانشکده مد ؛یشناسگروه علم اطالعات و دانش ار؛یعلوم اطالعات و اتباطات؛ دانش یدکتر 2

noruzi@ut.ac.ir 
: انامهی. رارانیدانشگاه تهران؛ تهران؛ ا ت؛یریدانشکده مد ؛یشناساطالعات؛ گروه علم اطالعات و دانش تیریارشد مد یکارشناس 3

shahpouri.s@ut.ac.ir 
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  مسئله . مقدمه و بیان1

 کتاب نشر صنعت. شودمی مرتبط محتوا یا اطالعات انتشار و تولید با که ستا هاییفعالیت تمام شامل نشر

 و عناصر است. اطالعات مصرف و( کتاب تجارت) فروش و عرضه ،(نشر و چاپ) تولید هایبخش از متشکل

 نشر وضعیت فراخور به که کنندمی ایفاء نقش کتاب یک مصرف و توزیع تولید، فرایند در زیادی هایگروه

 باشد.  داشته مهمی بسیار نقش تواندمی بخش هر ها،کشور

 های اخیر با رکود مواجه شده است و شمارگان نشر کتاب پایین آمده است. عالوهصنعت نشر ایران در سال

 و مهمترین از یکی ایران، نشر صنعت رکود در دخیل سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل بر

 و محتوای جامعه، نیازهای اطالعاتی با شده تولید محتوای نبودن همخوان نشر، صنعت مشکالت تریناصلی

 گذاری،سرمایه مسئول تنها را ناشر نشر، صنعت به سنتی و ساده نگاه در شاید. است شده منتشر هایکتاب ضعیف

 هستند.  اما ناشران تنها یک سوی این پیوستار بدانیم کتاب فروش و توزیع تولید، فرایند هدایت و هماهنگی

 این در مهمی نقش اطالعات، تولید و محتوا تولید فرایند حلقۀ نخستین عنوان به نویسندگان و پژوهشگران

 نژادصفایی(. 1388 محسنی،) نیست میسر علمی مقاله و کتاب نشر امکان هاآن بدون عمالً و کنندمی ایفاء حلقه

 محتوای کیفیت باید فاخر آثار تولید برای. داندمی فاخر آثار تولید عدم را نشر اقتصاد هایآفت از یکی( 1393)

 اعتبار و شخصیت از نشانی شده تولید اثر. داشت مدنظر را مخاطبان استقبال برای الزم مزایای و تولیدی

 اعتبارِ این و دارند وی شأن درخور انتظاری مشهور، و نامصاحب پدیدآورندة از مخاطبان. دارد پدیدآورنده

تولید  چرخه در بقا برای باشد. ناشران، تأثیرگذار اثر از استقبال میزان در تواندمی وی شهرت و هپدیدآورند

 طراحی کتاب تولید برای که هستند بازاریابی و وکارکسب هایمدل و هااستراتژی به ویژه توجه نیازمند محتوا،

 نعیمی، صابر) یابند دست الزم سودآوری به و باشند داشته کتاب بازار در مناسبی فروش بتوانند کنند تامی

1391.)  

 طبیعی مواد و سنتی کاالهای کنار در فرهنگی کاالیی عنوان به کتاب که اندداده نشان پیشین هایپژوهش

 دیگری حوزه هر مانند شناسیدانش و اطالعات علم حوزه در کتاب نشر صنعت. دارد ایویژه اقتصادی جایگاه

 ناشران پایین بسیار مالی گردش و کتاب پایین تیراژ: جمله از ایعدیده مشکالت و هالشچا با اخیر هایسال در

 از ناشران دشوار شرایط و هاکتابفروشی و تخصصی ناشران از برخی تعطیلی و ورشکستگی ؛(1396 لطیفی،)

 کتاب، از دگانخوانن و دانشجویان خالی سبدهای و نویسندگان؛ و ناشران برخی محبوبیت اقتصادی؛ عدم لحاظ

 زیرا باشد؛ موفق بسیار مخاطب جذب در تواندمی نیاز مبنای بر اثر خلق زمینه، این در. است شده مواجه

 که دارند وجود خوبی دانشگاهی هایکتاب میان این است. در مخاطبان اطالعاتی نیازهای کنندهبرطرف

 بازاریابی تبلیغات، برای را الزم زمان یا بوده منزوی نویسنده چون اما دارند؛ خوب محتوای و نویسندة سرشناس

 رسیدن عدم و انبارها در آن انباشت و مخاطبان دید از کتاب ماندن پنهان موجب گذارد،نمی آثارش معرفی و

 موضوع بررسی برای ضروری دالیل مهمترین جزء هااین. شودمی نویسندگان خود و ناشران به نظر مورد سود

 است. شناسیدانش و اطالعات علم حوزه در ویژه به نشر صنعت در کتاب نویسندگان برندسازی



 

 سندگانینو یبرند شخص یارائه الگو

 ______________________________________________________________  

  

  

15 

 

 برند متفاوت، هایگروه و اشخاص که دهندمی نشان پیشین هایپژوهش شخصی برندسازی زمینه در

 برندسازی به کشور از خارج در هاآن میان از توانمی و اندداده قرار بررسی مورد مختلفی صنایع در را شخصی

 هاییپژوهش به کشور داخل در و (2،2014)ویلیامز مدیران ،(2016، 1)احمد، هاشم  و هاروناران کتابد

 ورزشکاران شخصی برند و( 1393 صائمیان،) فردی هایشایستگی بر مبتنی شخصی برند بررسی موضوع با

 شخصی برند زمینۀ در مشخصی تاکنون الگوی حال، این با. کرد اشاره( 1393 دهقان، و طالبان نسائی،تاج)

 است. نشده ارائه نویسندگان

 سازمان ای شرکت یک برای برند ساختن اندازه به نیز شخص یک مورد در یکتا تصویر و برند یک ساختن

 با شخصی دسازیبرن. باشد داشته شخصی برند یک مشخص، اهداف داشتن با تواندمی فردی هر. دارد اهمیت

 اهمیت از اثر اراعتب تأیید برای نویسنده شهرت و برند. شودمی وی ارتقای باعث نویسنده جایگاه متمایزسازی

 اعتبار برای و کندنمی ابیکت هر انتشار به اقدام معتبر، نویسنده یک که دانندمی مخاطبان. است برخودار زیادی

 (.1398 است )شاهپوری، قائل ارزش خود

 حاکم ارزشی نظام که است فردی هایارزش و عانیم از ایمجموعه پژوهشگران و نویسندگان شخصی برند

 واقع، در شککخصککی برند .شککودمی دیگر نویسککندة از نویسککنده یک تمایز باعث و دهدمی شکککل را فرد رفتار بر

 قدرآن هابرتری این. سکازدمی نمایان حرفه یا جمع یک در را نویسکنده یک هایبرتری که اسکت عاملی همان

؛ بالرا، فراسککت و 1991دهد )آکر، می قرار تأثیر تحت را دیگران تفکر خودآگاهنا صککورت به که اسککت قوی

 دانش، کسککب طریق از را مختلفی هایویژگی باید مطلوب شککخصککی برند داشککتن برای (. نویسککندگان3لنگ

 تمحصوال وجود از را مخاطبان تا کندمی کمک آنان به که گیرند کار به را هاآن و بیاموزند تجربه و مهارت

 تا کنند بیان را فکری محصوالت سایر به نسبت خود محصوالت قوت نقطه و سازند آگاه خود علمی و فکری

 برندسکککازی اهمیت به توجه با بنابراین،. نمایند جذب خود سکککوی به را بیشکککتری مخاطبان طریق این از بتوانند

 با مستقیم ارتباط برقراری به مایل ننفعاذی و مخاطبان که دورانی در نویسندگان، فردیِ موفقیت برای شخصی

 هسککتند، انتشککاراتی هایشککرکت و ناشککران جای به( علمی اجتماعی هایشککبکه طریق از ویژه به) نویسککندگان

 ذهنی تصککویر بررسککی پژوهش این مسککئله بنابراین،. نمایدمی ضککروری خصککوص این در مطالعه و بررسککی

 پژوهش ترتیب، این به. اسککت آثار این حوزه نویسککندگان از شککناسککیدانش و اطالعات علم حوزه دانشککجویان

. است المللیبین و ملی سطح در نویسندگان برندسازی برای مفهومی و ارائه مدلی مطالعه برای فتح بابی حاضر

های اندکی صورت گرفته است که برخی از در زمینۀ برندسازی شخصی در داخل و خارج از کشور پژوهش

 : ها به شرح زیر استآن
ورزشکاران با  پذیری اجتماعی بر برند شخصیاثر مسئولیت»( در پژوهشی با عنوان 1397آزادی و جوانی )

آموختگان پراخت. دانشجویان و دانش« نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند )مطالعه موردی: علی دایی(

_______________________________________________________________ 
1. Ahmad, Hashim & Harun  

2. Williams   
3. Blaera, Frostb & Laing  
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اختاری، جامعه آماری پژوهش پیمایشی که مبتنی بر معادالت س -تربیت بدنی کشور در این پژوهش توصیفی

های پژوهش بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطۀ مسئولیت اجتماعی یکی از عواملی را تشکیل دادند. یافته

 ها را نزد هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصیتواند آناست که می

فر و راه فوایدی را عاید جامعه و خود ورزشکار کند. عزیزی، بهادریورزشکاران را افزایش دهد و از این 

ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب وکار بر اساس نظریه داده »( در پژوهشی با عنوان 1396اخالصی )
وکار در با روش کیفی به وسیله مصاحبه پرداخت. جامعه آماری این پژوهش مشاوران و مربیان کسب« بنیاد

بر اساس نتایج پژوهش فرایند برندسازی نفر است.  11گیری نظری کار و با روش نمونهوربیان کسبتهران/ م

شخصی در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط علی )الگوهای انگیزشی، الگو نقش و افزایش تقاضا(، عوامل 

ی قانونی، شرایط اقتصادی، هاگر )زیرساختهای فردی، عوامل فرهنگی(، عوامل مداخلهای )زیرساختزمینه

های بازاریابی، تعیین محیط رقابتی در صنعت( شکل گرفته است و از طریق راهبردهای کاربرد تکنیک

های گروهی، حضور فیزیکی فعال، اعتمادسازی، ایجاد چارچوب استاندارد عملکرد، استفاده از انواع رسانه

کار، پذیرش اجتماعی، افزایش درآمد و افزایش وکسبتمایز و نگرش اجتماعی، به چهار دسته پیامد توسعه 

و  ییورزشکاران: شناسا یبرندساز»( در پژوهشی به 1393نسائی، طالبان و دهقان )شود. تاجاعتبار منجر می
پرداخت. پژوهشگر « (ییدا یطرفداران )مورد مطالعه: برند عل دگاهیبرند ورزشکاران از د ریتصو یبررس

کمی خود را به وسیله تمام طرفداران ورزش فوتبال که جامعه آماری پژوهش  –کیفی  رویکرد تحلیل محتوای

 تیجذاب ،یبه دست آمده نشان از تأثیر مثبت هر سه شاخص عملکرد ورزش جینتادادند انجام داد. را تشکیل می

تبیین »در  (1393. حسینی و همکاران )( داردییدا یبرند ورزشکار )عل ریتصو یبر رو یو سبک زندگ یظاهر
پرداختند. جامعه آماری این  نامهبه روش پیمایشی به وسیله پرسش« های برند شخصیالگوی توسعه شایستگی

نفر از افراد حائز برند شخصی در صنایع ایران است. نتایج نشان داد که برازش مناسب مدل مبنی  125پژوهش 

هایشان بر برند شخصی مبتنی بر نیز زیر شاخصههای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی و بر تأثیر ابعاد مؤلفه

ای با عنوان ( در مطالعه1393های دانش، مهارت و نگرش است. صائمیان )های فردی در حوزهشایستگی

پرداخت. این پژوهش از نظر « های انسانیدر حوزه سرمایه های برند شخصیشناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی»

 نامهآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی و به وسیله پیمایش و با پرسشهدف کاربردی، و از نظر گرد

در صنایع ایران است. نتایج نشان داد که  نفر از افراد حائز برند شخصی 125است. جامعه آماری این پژوهش 

، های دانشهای فردی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی بر برند شخصی مبتنی بر شایستگیمؤلفه

ها نشان داد که ابعاد سبک زندگی و سطح خانوادگی بر مهارت و نگرش تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته

های بررسی تأثیر مؤلفه»( به 1392اند. صائمیان و همکاران )برند شخصی به طور مستقیم، تأثیر معنادار نداشته
محقق ساز انجام  نامهسیله پیمایش و با پرسشبه و «های فردیمبتنی بر شایستگی فرهنگی بر مدل برند شخصی

تشکیل دادند. نتایج  1392نفر از افراد صاح برند کشور )ایران( در سال  94شد. جامعه آماری این پژوهش را 

ها و باورها، الگوهای فرهنگی شامل: ارزش پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر ابعاد مؤلفه
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های دانش، فردی در حوزه هایتحمل ابهام بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی انگیزشی، سبک زندگی و

 باشد. مهارت و نگرش می

 یک پیشنهاد»نامه ( در پژوهشی به روش کمّی و با پیمایش با استفاده از پرسش2020) 1شفیعی و دیگران
نفر از متخصصان  200ارائه نمود. جامعه آماری پژوهش شامل « شخصی برند الگوی برای جدید چارچوب

 یظاهر تیجذاب ،یبه دست آمده نشان از تأثیر مثبت هر سه شاخص عملکرد ورزش جینتاحوزه برندسازی بود. 

هر فرد با در نظر گرفتن اهداف مشخص شدة . ( داردییدا یبرند ورزشکار )عل ریتصو یبر رو یو سبک زندگ

ها با استفاده از شخصی پایدار برخوردار باشد. داده تواند از یک برندخود و استفاده از راهکارهای مناسب می

تجزیه و تحلیل شدند تا چارچوب نهایی به دست آمد. نتایج  LISREL افزارسازی معادالت ساختاری و نرممدل

های مؤثر از جمله ابعاد مبتنی بر استراتژی، استعداد، تمایز، مخاطبان و عملکرد برای تعیین نشان داد که شاخص

( در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ) 2. المساحبرند شخصی و شاخص مربوط به آن مناسب استالگوی 

کارآفرینان  به بررسی تأثیر برند شخصی« کارآفرینان در جذب سرمایه و تأمین مالی ارزیابی تأثیر برند شخصی»

( پرداخت. این پژوهش 2011) 3در جذب سرمایه با بررسی اعتبار مدل ارزش ویژه برند باالکریشنا و مایکل

بود.  PEI و AI، VC شامل گذارانسرمایه توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را جمعیت

گذار به ایده کارآفرینان یا کارآفرین پشت این ایده توجه دارد. هدف این پژوهش بررسی این است که سرمایه

گذار است. احمد، هاشم کارآفرین مهمترین عامل جذب سرمایه نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد برند شخصی

 یهاکتابداران کتابخانه یمعتبر برا یشخص یبرندساز یارهایمع»( در پژوهشی به بررسی 2016و هارون )
 نفر 45انجام داد. جامعه آماری این پژوهش را  نامهکه به روش کمی و با پیمایش پرسش« یمالز یدانشگاه

 دارای برند شخصی دهد نتایج نشان داد که هویتنشگاهی، دانشگاه مالزی تشکیل میکتابداران دا

 آشنایی و هامهارت یادگیری با سازدمی قادر را کتابداران و است بازاریابی هایاستراتژی با قوی هایهمبستگی

 برند شخصی تیاهم»( به بررسی 2015) 4باشد. لوکا و همکاران داشته مؤثرتری حضور امروزی ملزومات با
که با روش کیفی به وسیله مصاحبه پرداختند. جامعه آماری این پژوهش را « پزشکان برند شخصی ی،احرفه

ساله دارند و حداقل هر سه ماه یک بار به پزشک خانواده، و  40 – 18مادرانی که حداقل یک فرزند دارند، 

کنند، تشکیل دادند. نتایج حاصل از می هر شش ماه یک بار به پزشک تخصصی )هر نوع تخصصی( مراجعه

 بعد بیماران به معرفی برای پوشش و برچسب یک مانند پزشک یک اعتبار و این پژوهش نشان داد که شهرت

 درک مخاطب نظر از باید آن تخصص به توجه بدون پزشکی خدمات و است مهم باال مهارت عملکرد و از

 مزایای و فرایند»( در پژوهشی با عنوان 2014) زامیلویشود.  یابیارز کنندگانمصرف ادراک به توجه با و شود
که با روش کیفی با ابزار مصاحبه پرداختند. جامعه آماری این « رهبران و انسانی منابع برای شخص برندسازی

مختلف است. نتایج پژوهش نشان داد که برندسازی  هایشرکت از مدیران و کارمندان از نفر 15پژوهش 

_______________________________________________________________ 
1. Shafiee et al 
2. ElMassah et al. 
3. Balakrishna & Michael 
4. Luca et al 
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کند. های اولیه )مانند هویت، تصویر و شهرت( پشتیبانی میی نخست از توسعه مفاهیم و چارچوب نظریهشخص

دوم ایجاد فرصتی برای کشف ارتباطات منافع سازمانی و منابع انسانی و مدیران است. و سوم منابع انسانی و 

ی در حوزه فعالیت کارمندان و انجام هایتوانند تصمیمات مؤثری در رابطه با توسعه برنامهمدیران سازمان می

های اجتماعی بر برند تأثیر شبکه»( به پژوهشی با عنوان 2013) 1کارادومانها بگیرند. فرایندهای برندسازی آن
های نفر از مخاطبان شبکه 575با روش کمی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش را « مدیران رده باال شخصی

و پس از آن  داد. نتایج نشان داد که آگاهی از برند شخصین رده باال تشکیل مینفر از مدیرا 14اجتماعی و 

ای کارآمد و ارزان دهد که با شیوههای اجتماعی به مدیران این فرصت را میایجاد وفاداری در مخاطبان شبکه

: استفاده از برند اهمیت ایجاد برند شخصی»( در پژوهشی با عنوان 2012) 2کالینزکار خودشان را تبلیغ کنند. 
به روش کیفی و با مصاحبه پرداخت. جامعه آماری این پژوهش را « برای پیشرفت و موفقیت شغلی شخصی

دادند. نتایج مصاحبه های اجتماعی، بازاریابی و روابط عمومی تشکیل میکارشناسان حوزه مشاوره شغلی، رسانه

ها و ای و انجام تاکتیکموفق و حرفه رند شخصیبا افراد جامعه نشان داد که با ایجاد و توسعه یک ب

( در پژوهشی به 2011) 3توان مسیر موفقیت شغلی را پیمود. البرکیو، مارکوس و میلنهای آن میاستراتژی

از مصاحبه پرداخت. و به روش کیفی با استفاده « ها و پیامدهابرخط: فرایندها، چالش برند شخصی»بررسی 

های نفر از عموم کاربران شبکه احتماعی تشکیل دادند، با ایجاد پروفایل 12ش را جامعه آماری این پژوه

کنند، همچنین مخاطبان متعدد با نیازهای خود را تقویت می اجتماعی و حضور در فضای مجازی برند شخصی

 متفاوت نیازمند مدیریت هستند. 

 اختصاصی مدل و پژوهش پیشنه بودن مک و پژوهشگران و نویسندگان برندسازی موضوع اهمیت به توجه با

 هایشایستگی حوزة در پیشین هایپژوهش پیشینه جامع بررسی ضمن تا است آن بر پژوهش این شخصی، برند

 حاضر، پژوهش هایپرسش به گوییپاسخ راستای در شخصی، برند و دانشگاهی هایکتاب نویسندگان فردی

 هایشایستگی رب مبتنی شخصی برند بر مؤثر هایمؤلفه زمینه در( 1392) صائمیان مدل مبنای بر مفهومی مدلی

 در متغیرها و هامؤلفه و پژوهش هایسازه اساس بر حاضر پژوهش مفهومی مدل. کند تبیین و طراحی فردی،

  .شودمی مالحظه 1 شکل

_______________________________________________________________ 
1. Karduman 

2. Collins  

3. Labrecque, Markos & Milne 
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 فردی یهاشایستگی نویسنده بر اساس شخصی برند بر مؤثر های. مدل مفهومی مؤلفه1شکل 
 شامل بخش سه در نویسندگان شخصی برند توسعۀ بر اثرگذار معیارهای ابتدا گفتهمدل مفهومی پیش در

 شایستگی معیارهای حوزه در دیگر، سوی از. است شده ارائه معیار قالب در تخصصی و اجتماعی فرهنگی،

 کلیدی عوامل عنوان به نیز نگرش و مهارت دانش، اصلی محور سه نیز دانشگاهی هایکتاب نویسندگان فردی

 .اندشده انتخاب

 که است الزم قوی، شخصی برندسازی منظور به فردی کارهایوکسب انواع در که دادند نشان هاپژوهش

 به نسبت مثبت، متمایزکنندة هایویژگی از جامعه در مؤثر حضوری با و کند تقویت را خود برند هویت فرد

 ایجاد مخاطبان ذهن در خود برند هویت از درک قابل و یادماندنی به ویریتص سپس. شود مندبهره همکارانش

 شخصی برندسازی بررسی به که مشخصی همچنین بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که پژوهش. کند خلق و

 سالمت، مانند دیگر هایحوزه در. است نشده انجام کشور خارج و داخل در دانشگاهی هایکتاب نویسندگان

 نداشتند چندانی قرابت حاضر پژوهش با کدام هیچ اما است؛ شده انجام اندکی مطالعات ورزش و یکارآفرین

 . دادندمی پوشش را پژوهش این نظری مبانی از ناچیزی بخش فقط و

 هایکتاب نویسندگان شخصی برندسازی برای جوانب کلیه گرفتن نظر در حیث از حاضر پژوهش

 پژوهشگران و نویسندگان برندسازی زمینه در پژوهشی کار نخستین سب،منا راهکارهای ارائه و دانشگاهی

 .است

  پژوهش هایفرضیه و ها. پرسش2

 :دهد پاسخ زیر اساسی هایپرسش به تا است درصدد حاضر پژوهش

 چگونه دانشجویان دیدگاه از دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل . وضعیت1

 است؟

 است؟ چگونه دانشجویان دیدگاه از نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر واملع . وضعیت2

 کدامند؟ نویسندگان شخصی برند ساخت بر تأثیرگذار های. مؤلفه3

  کدامند؟ دانشگاهی هایکتاب نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر . عوامل4

 اما. نشد بندیصورت ایفرضیه آن برای داشت. بنابراین، اکتشافی ماهیت اول، مرحلۀ در حاضر پژوهش

 : شد تدوین زیر صورت ای بهفرضیه پرسش، بر عالوه است، شده ارزیابی شده تدوین مدل دوم که مرحله در
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 .دارد تأثیر نویسندگان فردی شایستگی عوامل بر نویسنده شخصی برند بر مؤثر . عوامل1

 . روش پژوهش3

 پژوهش این در. است پیمایشی از لحاظ روش پژوهش،کاربردی، و  نوع از هدف مبنای بر حاضر پژوهش

 نویسندگان شخصی برند بر تأثیرگذار هایمؤلفه آوریجمع به پژوهش، نظر مورد هایمؤلفه شناسایی منظور به

 اساس بر اینامهپرسش طراحی از پس. شد پرداخته مرتبط، متون و هاپیشینه مرور طریق از دانشگاهی هایکتاب

 و اطالعات علم در میان متخصصان پیمایشی روش به متخصصان، توسط آن سنجیروایی و کورمذ هایمؤلفه

و پس از اعمال تغییرات  شد آوریجمع جداگانه صورت به افراد این نظرات و شد توزیع برندسازی و بازاریابی

 الزم در جهت بهبود تحلیل محتوای صورت گرفته، روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.

 معه و نمونه آماری. جا4

شامل  ضر  شجوجامعه آماری پژوهش حا س انیدان شنا شد علم اطالعات و دانش یکار سار  یورود یشنا

شگاه 1397سال  شجوبود.  شهر تهران یدولت یهادر دان س انیتعداد دان شنا شته کار  یطبق دفترچه انتخاب ر

شد علم اطالعات و دانش سار شور 1397سال  یشنا سنجش آموزش ک بودند. دلیل انتخاب نفر  139 سازمان 

ها تعداد واحدهای درسی بیشتری دارند و در طول دوره دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد این بود که آن

فناوری را بیشتر  و تحقیقات علوم، وزارت مصوب شناسیدانش و اطالعات علم حوزه دروس های شرحکتاب

ها از نویسکککندگان ی، برتر و تأثیرگذاری که در ذهن و یاد آنهای کاربردکنند. در نتیجه، شکککاخصمطالعه می

شکل گرفته را راحتکتاب ست که درتوانند انتخاب و اولویتتر میها   اخیر هایسال بندی کنند. قابل ذکر ا

 دانشکککگاهی هایکتاب تدوین و تألیف اهمیت الکترونیکی، و حضکککورینیمه هایآموزش گسکککترش دلیل به

 هایجنبه از و دارد؛ گوناگونی ابعاد و متنوع هایویژگی و خصککوصککیات درسککی کتاب. اسککت شککده آشکککار

 دانشکککگاهی کتاب تألیف. گیردمی قرار داوری و ارزیابی مورد ظاهری شککککل و سکککاختاری زبانی، محتوایی،

 دگانتولیدکنن دیگر و نویسککندگان دلیل همین به. نیاز دارد دقیق چارچوبی به علمی هایپژوهش دیگر همانند

 هایویژگی که اسکککت الزم نظر، مورد موضکککوع زمینه در مهارت و تخصکککص از برخوداری بر عالوه محتوا

 شککناسککیدانش و اطالعات علم رشککته دروس شککرح در که هاییکتاب. بدانند را مطلوب کتاب یک نگارش

 را هاویژگی این بیشککتر یا تمام رودمی انتظار که اندگرفته قرار ارزیابی مورد ایکمیته توسککط اندشککده معرفی

است. در پژوهش حاضر بر  ای از دانشجویان صورت گرفتهگیری به صورت تصادفی طبقهباشند. نمونه داشته

 نمونه اکتفا شد.  122صدم به تعداد  3اساس فرمول کوکران با ضریب خطای 

 توسط و توزیع آماری جامعه اعضای میان در نامهپرسش 30 تعداد پایایی، سنجش برای پژوهش این در

 نتایج. شد محاسبه کرونباخ آلفای و گردید اس..اس.پی.اس افزارنرم وارد هاداده سپس و شد تکمیل هاآن

 برند بر مؤثر در قسمت عوامل کرونباخ نشان داده شده است، آلفای 2و1همان طورکه در جدول  پایایی محاسبه

 این است و 921/0 نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر و در قسمت عوامل 946/0 نویسندگان شخصی

  .است ارزیابی مورد هایآیتم باالی پایایی شدن تأیید دهندهنشان
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 هامؤلفه تفکیک به نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل پایایی آزمون. 1جدول 

 هاتعداد شاخص هایمؤلفه معیارهای
آلفای 

 کرونباخ

عوامل آلفای کرونباخ 

 د شخصیمؤثر بر برن

 فرهنگی

 7تا  1 ها و باورهاارزش

939/0 

946/0 

 11تا  8 الگوهای انگیزشی

 17تا  12 سبک زندگی

 20تا  18 تحمل ابهام

 اجتماعی

 24تا  21 شناختیجمعیت

 28تا  25 سطوح خانوادگی 820/0

 33تا  29 هنجارهای اجتماعی

 تخصصی

 35تا  34 منابع قدرت

909/0 
توانمندسازی مبتنی بر 

 یادگیری
 39تا  36

 47تا  40 الگوی ارتباطی

 هامؤلفه تفکیک به نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر عوامل پایایی .آزمون2جدول 

 هایمؤلفه معیارهای
تعداد 

 هاشاخص

آلفای 

 کرونباخ

آلفای عوامل مؤثر بر 

 شایستگی فردی نویسندگان

 دانش
 51تا  48 دانش

880/0 

921/0 

 56تا  52 عمومی

 نگرش
 60تا  57 دانش

856/0 
 65تا  61 تخصصی

 827/0 69تا  66 افزاریافزاری و نرممهارت سخت مهارت

 آماری جامعه از آمده دست به خام هایاز آمار استنباطی استفاده شد. داده هاداده تحلیل و به منظور تجزیه

تحلیل  و تجزیه مورد پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. افزارنرم و مناسب آماری ایهروش و فنون از استفاده با

 به بعد مرحله در و پرداخته ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با هاداده تحلیل سپس، به قرار گرفت.

 .است شده داده پاسخ هافرضیه و پژوهش هایپرسش

 های پژوهش. یافته5

های پژوهش باید توزیع متغیرهای پژوهش مشخص شوند. در بررسی عوامل قبل از پرداختن به پرسش

های هر یک از متغیرها و ابعاد آن پیوسته است، به منظور تأثیرگذار بر برند شخصی ابتدا با توجه به اینکه داده

مل مؤثر استفاده شده است. برای متغیر عوا« اسمیروف-کلموگروف»ها از آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده

ی کج دهد کهیامر نشان م نی. ااست 05/0تر از داری آزمون بزرگمؤلفه اجتماعی سطح معنا بر برند شخصی و

 کیپارامتر هایاز آزمون، نی. بنابرااستجامعه نرمال  عیتوز، گریبه عبارت د. ستندها معنادار نیداده )چولگی(

آزمون  داریها سطح معنامؤلفه ریی فردی نویسندگان و ساعوامل مؤثر بر شایستگ ریمتغ یو براشود استفاده می

 .شودیاستفاده م کیناپارامتر هایآزمون ازدارد و پژوهش بودن جامعه  رنرمالیاست که نشان از غ 05/0کمتر از 
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 اطالعات 3 دانشگاهی، جدول هایکتاب نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل در بررسی وضعیت

 .دهدمی نشان را آن ابعاد و نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر توصیفی
 آن ابعاد و نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر توصیفی اطالعات .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر یا بُعد

 710/0 189/4 122 ها و باورهاارزش

 730/0 219/4 122 الگوهای انگیزشی

 708/0 035/4 122 سبک زندگی

 845/0 079/4 122 تحمل ابهام

 660/0 131/4 122 مؤلفه فرهنگی

 839/0 325/3 122 شناختیجمعیت

 867/0 278/3 122 سطح خانوادگی

 712/0 655/3 122 هنجارهای اجتماعی

 656/0 420/3 122 مؤلفه اجتماعی

 956/0 856/3 122 منابع قدرت

 7/0 194/4 122 توانمندسازی مبتنی بر یادگیری

 671/0 171/4 122 الگوی ارتباطی

 609/0 074/4 122 مؤلفه تخصصی

 513/0 875/3 122 عوامل مؤثر بر برند شخصی

نویسندگان با  شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر میانگین دهد،می نشان جدول اطالعات همان طورکه

 تعیین برای بود، نرمال شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر که آنجا از. است مطلوب سطح در 875/3 میانگین

 وضعیت سنجش برای اینمونه تک تی آزمون نتایج. است شده استفاده اینمونه تک تی آزمون از آن سطح

 . است شده ارائه 4جدول در دانشجویان دیدگاه از آن ابعاد و نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل
 (3= مالک نمره) آن ابعاد و نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر ایهنمون تک تی آزمون نتایج. 4 جدول

اختالف  متغیر یا بُعد

میانگین جامعه 

 و نمره مالک

کرانه پایین 

اختالف 

 میانگین

کرانه 

باالی 

اختالف 

 میانگین

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 121 489/18 317/1 062/1 189/1 ها و باورهاارزش

 000/0 121 435/18 350/1 088/1 219/1 الگوهای انگیزشی

 000/0 121 151/16 162/1 908/0 035/1 سبک زندگی

 000/0 121 102/14 476/0 175/0 07/1 تحمل ابهام

 000/0 121 914/18 249/1 012/1 13/1 مؤلفه فرهنگی

 000/0 121 285/4 476/0 175/0 325/0 شناختیجمعیت

 000/0 121 550/3 434/0 123/0 278/0 سطح خانوادگی

 000/0 121 169/10 783/0 528/0 655/0 هنجارهای اجتماعی
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اختالف  متغیر یا بُعد

میانگین جامعه 

 و نمره مالک

کرانه پایین 

اختالف 

 میانگین

کرانه 

باالی 

اختالف 

 میانگین

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 121 069/7 537/0 302/0 420/0 مؤلفه اجتماعی

 000/0 121 890/9 028/1 685/0 856/0 منابع قدرت

 000/0 121 827/18 320/1 069/1 194/1 توانمندسازی مبتنی بر یادگیری

 000/0 121 251/19 291/1 050/1 171/1 باطیالگوی ارت

 000/0 121 455/19 183/1 964/0 07/1 مؤلفه تخصصی

 000/0 121 834/18 967/0 783/0 875/0 عوامل مؤثر بر برند شخصی

 کرانه آن ابعاد و نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل متغیر برای که دهدنشان می 4 جدول هایداده

بیانگر آن است  که است شده ارزیابی مثبت( مالک نمره و جامعه میانگین) هاداده اختالف االیب کرانه و پایین

 هایمؤلفه و متغیر این مناسب وضعیت دهنده نشان و بود خواهد بیشتر آزمون مالک نمره از جامعه که میانگین

 . است آن

های آن مطلوبیت متغیر شایستگی فردی نویسندگان و مطلوبیت هر کدام از مؤلفهجهت قضاوت در مورد 

دست آمده در ( استفاده شده است. نتایج به1387از طیف استاندارد ارزیابی حجازی، بازرگان و اسحاقی )

ار دارد قر 408/4تا  129/4نویسندگان و ابعاد آن بین  فردی دهد که میانگین متغیر شایستگینشان می 5جدول 

 گیرد. که در ارزیابی در سطح مطلوب قرار می
 آن ابعاد و نویسندگان فردی شایستگی متغیر توصیفی اطالعات .5 جدول

 سطح مطلوبیت انحراف استاندارد میانگین تعداد هامؤلفه

 مطلوب 682/0 256/4 122 دانش عمومی

 مطلوب 657/0 160/4 122 دانش تخصصی

 مطلوب 609/0 208/4 122 مؤلفه دانش

 مطلوب 718/0 129/4 122 نگرش فردی

 مطلوب 599/0 408/4 122 نگرش اجتماعی

 مطلوب 579/0 268/4 122 مؤلفه نگرش

 مطلوب 630/0 256/4 122 افزاریافزاری و نرممهارت سخت

 مطلوب 511/0 277/4 122 عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان

غیرهای مورد مطالعه غیرنرمال بودند از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده های متچون تقریباً همه مؤلفه

 دهد.ها را نشان میآزمون همبستگی بین این متغیرها و ابعاد آن 8کنیم. جدول می
 هاآزمون اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آن. 6جدول 

 شایستگی فرد هامهارت نگرش دانش برند شخصی تخصصی اجتماعی فرهنگی هامتغیرها/ گویه

        1 فرهنگی

       1 258/0** اجتماعی
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      1 557/0** 462/0** تخصصی

     1 846/0** 813/0** 655/0** برند شخصی

    1 465/0** 468/0** 323/0** 423/0* دانش

   1 540/0** 449/0** 416/0** 280/0** 511/0** نگرش

  1 562/0** 432/0** 402/0** 937/0** 341/0** 349/0** هامهارت

 1 801/0** 842/0** 788/0** 533/0** 512/0** 373/0** 523/0** شایستگی فرد

 01/0معناداری در سطح  **

 تفسیر. اردد وجود رابطه متغیرها خود و متغیر دو هایمؤلفه همه که بین دهدمی نشان 6جدول  اطالعات

 اندک خیلی معناداری رابطه باشد، 1/0 تا 0 بین همبستگی ضریب گرا که است صورت این به همبستگی آزمون

 ضریب گرا است؛ اندک معناداری رابطه باشد، 3/0 تا 1/0 بین همبستگی ضریب اگر است؛ پوشیچشم قابل و

 رابطه باشد، 1 ات 5/0 بین همبستگی ضریب اگر و است؛ متوسط معناداری رابطه باشد، 5/0 تا 3/0 بین همبستگی

 .است زیاد داریمعنا

 . تحلیل مدل پژوهش6

های تأثیرگذار بر ساخت برند سازی معادالت ساختاری به شناسایی مؤلفهدر این بخش با استفاده از مدل

نفر کمتر  200نفر هستند و از  122گویان این پژوهش پردازیم. به دلیل اینکه تعداد پاسخشخصی نویسندگان می

سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. به این برای مدل 1اس.ال.مارت پی.افزار آماری اسهستند، از نرم

 شود. های برند شخصی به ترتیب اهمیت بیان میهای هر مؤلفه مشخص و در مرحله بعد مؤلفهمنظور، ابتدا سازه

معادالت  مدل تحلیل از متغیرهاست بین از رابطه خاصی مدل آزمون هدف، که هایپژوهش در

رگرسیون  خانواده از نیرومند و کلی بسیار فن ساختاری یک معادالت یابیمدل شود.می استفاده 2اریساخت

از  ایمجموعه دهدمی امکان پژوهشگر به که است 3عمومی خطی مدل بسط تر،دقیق بیان به و چندمتغیری

کرد جامع برای آزمون مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک روی همزمان هایگونه به را رگرسیون معادالت

ها درباره متغیرهای مشاهده شده و مکنون است. منظور از متغیرهای مکنون، متغیرهای اصلی و منظور از فرضیه

افزار و مدل نهایی صورت یک متغیر در نرمنامه است که به های پرسشمتغیرهای آشکار، هرکدام از سؤال

سازی معادالت ساختاری با ها در روش مدلی تحلیل مدلشوند. در این پژوهش براحاصل، نمایش داده می

( استفاده شده 1391( از الگوریتم معرفی شده توسط داوری و رضازاده )PLSرویکرد حداقل مربعات جزئی )

( پاسخ به 2( بررسی برازش مدل؛ و 1است. در این الگوریتم دو مرحله اصلی وجود دارد که عبارتند از: 

گیری، های اندازهشود: برازش مدلاول، یعنی برازش مدل در سه بخش انجام می های پژوهش. قسمتپرسش

 برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی. 

 رند شخصی بر ب مؤثرگیری عوامل . برازش مدل اندازه6-1

_______________________________________________________________ 
1. Smart-PLS 
2. Structural Equation Model (SEM) 
3. General Linear Model (GLM) 
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م از این بر برند شخصی از سه عامل فرهنگی، اجتماعی و تخصصی ایجاد شده است. هر کدا مؤثرعوامل 

مشخص  مؤلفه های هرگویی به سؤال ابتدا باید گویههای متعددی هستند. برای پاسخمؤلفهل نیز دارای سه عام

 شوند و در مرحله بعد میزان تأثیر هر کدام از این سه عامل را سنجید. 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری عوامل فرهنگی. برازش مدل اندازه6-1-1

 فرهنگی عوامل گیریاندازه مدل . برازش7جدول  
 

هستند  برخوردار مناسبی اعتبار از 4/0 از تربزرگ عاملی گیری نیز بارهایدر ارزیابی پایایی مدل اندازه

تا  649/0الگوهای انگیزشی بین ، بار عاملی 845/0تا  624/0بین  باورها و هاارزش(. بار عاملی 1999، 1)هاالند

هستند، که  920/0 تا 866/0ابهام بین  ، و بار عاملی تحمل857/0تا  429/0سبک زندگی بین بار عاملی  ،905/0

است. این مورد برای  7/0باالی « کرونباخ»بیشتر است. مقدار مالک برای مناسب بودن آلفای  4/0از ها نتمام آ

شود. همچنین، مقدار گیری تأیید میمتغیر مکنون پژوهش صادق است. بنابراین، مناسب بودن پایایی مدل اندازه

های هندة سازگاری درونی مدلاست که نشان د 7/0مالک برای پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش نیز باالی 

گیری، روایی همگراست که میانگین واریانس های اندازهگیری انعکاسی است. معیار دوم در بررسی مدلاندازه

گیری است. کیفیت مدل دهندة همسانی و اعتبار درونی مدل اندازهاست و این نشان 762/0تا  538/0ابعاد بین 

شود. همان طورکه محاسبه می (CV Com)ص اشتراک با روایی متقاطع گیری انعکاسی نیز توسط شاخاندازه

_______________________________________________________________ 
1. Hulland 

 یانگینم سازه متغیر
انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

 و هاارزش

 باورها

 الگوهای

 انگیزشی

 سبک

 زندگی

 تحمل

 ابهام

گی
رهن

ف
 

 381/0    734/0 538/0 890/0 854/0 710/0 189/4 باورها و هاارزش

 418/0   808/0 711/0 653/0 881/0 815/0 730/0 219/4 انگیزشی الگوهای

 358/0  735/0 749/0 746/0 540/0 872/0 821/0 708/0 035/4 سبک زندگی

 479/0 873/0 699/0 673/0 725/0 762/0 905/0 843/0 845/0 079/4 تحمل ابهام
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ها مثبت است که نشان دهندة کیفیت مناسب مدل دهد، مقادیر همه شاخصنشان می 7اطالعات جدول 

 است.فرهنگی  عوامل گیریاندازه گیری انعکاسی در مدلاندازه

 اجتماعی عوامل گیریاندازه مدل . برازش6-1-2
 فرهنگی عوامل گیریاندازه مدل . برازش 8جدول 

 میانگین سازه متغیر
انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

جمعیت 

 شناسی

سطح 

 خانوادگی

هنجارهای 

 اجتماعی

عی
ما

جت
ا

 

 273/0   738/0 545/0 823/0 716/0 839/0 325/3 جمعیت شناسی

 175/0  751/0 563/0 565/0 793/0 705/0 867/0 278/3 سطح خانوادگی

 240/0 687/0 518/0 472/0 471/0 812/0 717/0 712/0 655/3 هنجارهای اجتماعی

 بار و ،824/0 تا 641/0 خانوادگی بین سطح عاملی بار ،839/0 تا 506/0 شناسی بینجمعیت از عاملی بار

 برای مالک مقدار. است بیشتر 4/0 از هانآ تمام که هستند، 795/0 تا 511/0 بین هنجارهای اجتماعی ملیعا

 سازگاری دهندة نشان که. است 7/0 باالی پژوهش متغیرهای ترکیبی و پایایی «کرونباخ» آلفای بودن مناسب

 که همگراست روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی در دوم معیار. است انعکاسی گیریاندازه هایمدل درونی

 اشتراک شاخص. است گیریاندازه مدل درونی اعتبار و دهندة همسانینشان این و است 565/0 تا 471/0 بین

 دهندة نشان که ، است مثبت هاشاخص همه دهد که مقادیرمی نشان 8در جدول  (CV Com) متقاطع روایی با

 .است اجتماعی عوامل گیریاندازه مدل در انعکاسی گیریاندازه مدل مناسب کیفیت

 گیری عوامل تخصصی. برازش مدل اندازه6-1-3
 تخصصی عوامل گیریاندازه مدل برازش. 9 جدول

 میانگین سازه متغیر
انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

ابع من

 قدرت

توانمندسازی 

مبتنی بر 

 یادگیری

الگوی 

 ارتباطی
صی

ص
تخ

 

 341/0   895/0 801/0 890/0 759/0 956/0 856/3 منابع قدرت

توانمندسازی 

 مبتنی بر یادگیری
194/4 7/0 855/0 903/0 699/0 360/00 836/0  468/0 

 424/0 755/0 716/0 304/0 570/0 913/0 891/0 671/0 171/4 الگوی ارتباطی

، 890/0تا  786/0 بین توانمندسازی مبتنی بر یادگیری عاملی بار ،931/0 تا 858/0 قدرت بین منابع عاملی بار

 برای مالک مقدار. است بیشتر 4/0 از هانآ تمام که هستند، 849/0 تا 668/0 بین الگوی ارتباطی عاملی بار و

 سازگاری دهندة نشان که. است 7/0 باالی پژوهش یرهایمتغ ترکیبی و پایایی «کرونباخ» آلفای بودن مناسب

 که همگراست روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی در دوم معیار. است انعکاسی گیریاندازه هایمدل درونی
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 با اشتراک شاخص. است گیریاندازه مدل درونی اعتبار و دهندة همسانینشان این و است 801/0تا  570/0بین

 گیریاندازه مدل ، است مثبت هاشاخص همه دهد که مقادیرمی نشان 9در جدول ( CV Com) متقاطع روایی

 .است تخصصی عوامل گیریاندازه مدل در انعکاسی

 

 

 

 

 

 
 

 مفهومی برند شخصی . برازش مدل6-1-4
 مفهومی برند شخصی مدل . برازش10جدول 

 متغیر
 سازه

 
 میانگین

انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 اروایی واگر

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE تخصصی اجتماعی فرهنگی 

صی
شخ

د 
برن

 

 572/0   882/0 779/0 934/0 905/0 660/0 131/4 فرهنگی

 307/0  806/0 309/0 650/0 847/0 740/0 656/0 420/3 اجتماعی

 304/0 799/0 466/0 671/0 639/0 838/0 705/0 609/0 074/4 تخصصی

، و بار عاملی تخصصی 850/0تا  744/0، بار عاملی اجتماعی بین 892/0تا  869/0بار عاملی فرهنگی بین 

 «کرونباخ» آلفای بودن مناسب برای مالک بیشتر است. مقدار 4/0ها از نهستند که تمام آ890/0تا  613/0بین 

 گیریاندازه هایمدل درونی سازگاری دهندة نشان که. است 7/0 باالی پژوهش متغیرهای ترکیبی پایایی و

است و  779/0تا  639/0گیری، روایی همگراست که بین های اندازهمعیار دوم در بررسی مدل. است انعکاسی

 (CV Com) متقاطع روایی با اشتراک گیری است. شاخصدهندة همسانی و اعتبار درونی مدل اندازهاین نشان

 مدل در انعکاسی گیریاندازه مدل ، است مثبت هاشاخص همه دهد که مقادیرمی اننش 10در جدول 

-)وتزل، اودرکرکن ((GOF شاخص ساختاری معادالت مدل کلی آزمون. است برند شخصی گیریاندازه

 برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به را 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار (. سه2009، 1شرودر و ون اوپن

 است شده 670/0 مدل برازش شودمی مالحظه 13 جدول در طورکه همان. اندنموده معرفی مدل کلی شبراز

 (11 جدول.)دارد مدل قوی برازش از نشان که

 مدل کلی برازش. 11جدول 

 سازه مقادیر اشتراکی ضریب تعیین

 فرهنگی 779/0 806/0

_______________________________________________________________ 
1. Wetzels, Odekerken-Schröder, Van Oppen  
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 اجتماعی 650/0 384/0

 تخصصی 639/0 766/0

 برازش 670/0

های  برندسازی شخصی  به شکل زیر بدست آمده خروجی گرافیکی مدل مسیر سازه 2نهایت شکل  در

 است. 

 فرهنگی، عوامل میان مسیر ضریب. دهدمی نشان را مسیرها تأثیرات شدت مسیرها، شده استاندارد ضریب

 است شده 875/0 و 620/0 ،898/0 شخصی برند بر مؤثر عوامل به تخصصی عوامل و اجتماعی عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 خروجی گرافیکی مدل مسیر. 2شکل 

های بر شایستگی فردی نویسندگان کتاب بر مؤثر عوامل گیریاندازه مدل برازش. 6-2

 دانشگاهی

 دانش گیریاندازه مدل برازش. 6-2-1
 دانش عوامل گیریاندازه مدل برازش. 12 جدول

 میانگین سازه متغیر
انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 ایی واگرارو

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

 دانش

 عمومی

 دانش

 تخصصی

ش
دان

 

 461/0  833/0 693/0 9/0 850/0 682/0 256/4 دانش عمومی

 329/0 746/0 668/0 557/0 862/0 799/0 657/0 160/4 دانش تخصصی

هستند که 812/0تا  655/0تخصصی بین  ، و بار عاملی دانش878/0 تا 715/0عمومی بین  دانشبار عاملی 

 متغیرهای ترکیبی پایایی و «کرونباخ» آلفای بودن مناسب برای مالک بیشتر است. مقدار 4/0ها از نهمه آ
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معیار دوم در . است انعکاسی گیریاندازه هایمدل درونی سازگاری دهندة نشان که است، 7/0 باالی پژوهش

دهندة همسانی و است و این نشان 693/0تا  557/0گیری، روایی همگراست که بین های اندازهمدلبررسی 

دهد می نشان 12در جدول ( CV Com) متقاطع روایی با اشتراک شاخصگیری است. اعتبار درونی مدل اندازه

 .است عوامل دانش گیریاندازه مدل در انعکاسی گیریاندازه مدل ، است مثبت هاشاخص همه که مقادیر

 

 

 

 

 

 گیری نگرش. برازش مدل اندازه6-2-2
 نگرش عوامل گیریاندازه مدل برازش. 13 جدول

 میانگین سازه متغیر
انحراف 

 معیار

 پایایی
روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 

 الرکر-آزمون فورنل

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE فردی نگرش 

 نگرش

 اجتماعی

ش
گر

ن
 

 319/0  770/0 593/0 853/0 775/0 718/0 129/4 نگرش فردی

 405/0 771/0 630/0 595/0 875/0 816/0 599/0 408/4 اجتماعی نگرش

 که هستند 884/0 تا 451/0 بین اجتماعی نگرش عاملی بار و ،792/0 تا 717/0 فردی بین نگرش عاملی بار

 برای مورد این. است 7/0 باالی «کرونباخ» آلفای بودن مناسب برای مالک مقدار. است بیشتر 4/0 از هانآ همه

 مقدار همچنین،. شودمی تأیید گیریاندازه مدل پایایی بودن مناسب بنابراین،. است صادق پژوهش مکنون متغیر

 هایمدل درونی سازگاری دهندة نشان که است 7/0 باالی نیز پژوهش متغیرهای ترکیبی پایایی برای مالک

 واریانس میانگین که همگراست روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی در دوم معیار. است انعکاسی گیریدازهان

 مدل کیفیت. است گیریاندازه مدل درونی اعتبار و دهندة همسانینشان این و است 595/0 تا 593/0 بین ابعاد

 که طور همان. شودمی محاسبه( CV Comمتقاطع ) روایی با اشتراک شاخص توسط نیز انعکاسی گیریاندازه

 مدل مناسب کیفیت دهندة نشان که است مثبت هاشاخص همه مقادیر دهد،می نشان 13جدول  اطالعات

 .است انعکاسی گیریاندازه

 . برازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان6-2-3
 نویسندگان فردی گیشایست بر مؤثر عوامل گیریاندازه مدل برازش. 14 جدول

 میانگین سازه متغیر
انحراف 

 معیار
 پایایی

روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o
m

 

 الرکر-آزمون فورنل
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آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE هامهارت نگرش دانش 

ی 
رد

ی ف
تگ

یس
شا

ان
دگ

سن
وی

ن
 

 394/0   910/0 828/0 906/0 793/0 609/0 208/4 دانش

 294/0  878/0 603/0 771/0 871/0 704/0 579/0 268/4 نگرش

 412/0 811/0 693/0 445/0 658/0 885/0 827/0 630/0 256/4 هامهارت
 

 ها بینمهارت عاملی بار و ،892/0 تا 864/0 نگرش بین عاملی بار ،918/0 تا 902/0 دانش بین عاملی بار

و  «کرونباخ» آلفای بودن مناسب برای مالک مقدار. است بیشتر 4/0 از هانآ همه هستند که 819/0 تا 805/0

 گیریاندازه هایمدل درونی سازگاری دهندة نشان که. است 7/0 باالی پژوهش متغیرهای ترکیبی پایایی

 و است 828/0 تا 658/0 بین که همگراست روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی در دوم معیار.  است انعکاسی

( CV Com) متقاطع روایی با اشتراک شاخص. است گیریاندازه مدل درونی اعتبار و سانینشان دهندة هم این

 مدل در انعکاسی گیریاندازه مدل ، است مثبت هاشاخص همه دهد که مقادیرمی نشان 17در جدول 

، (GOF)شاخص  ساختاری معادالت مدل کلی آزمون .است نویسندگان فردی شایستگی عوامل گیریاندازه

. اندنموده معرفی مدل کلی برازش برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به را 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه

 مدل قوی برازش از نشان که است شده 729/0مدل  برازش شودمی مالحظه 18 جدول در همان طورکه

 (.15)جدول .دارد
 مدل کلی برازش. 15جدول 

 سازه مقادیر اشتراکی ضریب تعیین

 دانش 828/0 533/0

 نگرش 771/0 785/0

 هامهارت 658/0 807/0

 برازش 729/0

 بدست زیر شکل نویسندگان به فردی شایستگی هایسازه مسیر مدل گرافیکی خروجی 3شکل  نهایت در

 . است آمده
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 . خروجی گرافیکی مدل مسیر3شکل 

 744/0و 886/0، /898شایستگی فردی  ها به عوامل مؤثر برضریب مسیر میان عوامل دانش، نگرش و مهارت

 دهد.گفته را نشان میمعناداری روابط مدل پیش 3شده است. شکل 

 . آزمون فرضیه3-6

ضریب استاندارد شده مسیر میان عوامل مؤثر بر برند شخصی نویسندگان به عوامل شایستگی فردی 

ثر بر برند شخصی نویسندگان به میزان ( شده است که بیانگر این مطلب است که عوامل مؤ691/0نویسندگان )

 کند.درصد از تغییرات عوامل شایستگی فردی نویسندگان را به طور مستقیم تبیین می 1/69

 های فردی نویسنده. مدل ساختاری تأثیر عوامل مؤثر برند شخصی بر عوامل مؤثر شایستگی4شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه7

 بر مؤثر عوامل متغیر که آنجا از و شد ذکر 3 جدول در شخصی برند متغیر هایمؤلفه از کدام هر میانگین

 دهندة نتایج نشان که شد استفاده اینمونه تک تی آزمون از آن سطح تعیین برای است، نرمال شخصی برند

 دانشجویان، که معناست بدین اینجا در مناسب وضعیت. است آن هایمؤلفه و متغیر این مناسب وضعیت

 مطلوب را نویسنده شخصی برند بر مؤثر عوامل شناسایی برای نامهپرسش در شده گرفته نظر در هایشاخص

 مورد در( 2011) البرکیو و ،(1396) اخالصی و فربهادری عزیزی، مطالعات نتایج با گیرینتیجه این. دانندمی

 .دارد قسمت عوامل مؤثر بر برند شخصی همخوانی پرسشنامه سؤاالت کیفیت

 در هاآن مطلوبیت وضعیت نویسندگان، فردی هایشایستگی متغیر هایمؤلفه از کدام هر انگینمی همچنین

 آید دست به 5 تا 67/3 بین کهچنان بازرگان طیف اساس بر که هامیانگین این. است شده آورده 7 جدول

 متغیر دهد،یم نشان 7 جدول اطالعات همان طورکه. است شده ارزیابی گردد،می ارزیابی مطلوب وضعیت

 دیدگاه از و دارند قرار 5 تا 67/3 امتیاز دارای مطلوب سطح در آن هایمؤلفه همه و نویسندگان فردی شایستگی

 در هایپرسش دانشجویان، که معناست بدین اینجا در مناسب وضعیت. هستند مناسب هامؤلفه این دانشجویان

 گیرینتیجه این. دانندمی مطلوب را نویسندگان فردی یشایستگ بر مؤثر عوامل شناسایی برای شده گرفته نظر

در مورد کیفیت سؤاالت پرسشنامه قسمت عوامل مؤثر ( 1393) صائمیان و ،(2012) ویتفیلد مطالعات نتایج با

 دارد. های فردی نویسندگان همخوانیبر شایستگی

 تأیید درصد 95 اطمینان سطح در را متغیر و هامؤلفه میان روابط و هاپرسش تمامی ،2شکل  به توجه با

 )عواملی شناختیجمعیت ابهام، تحمل زندگی، سبک و انگیزشی هایالگو باورها، و هاارزش هایکند. مؤلفهمی

 هایویژگی شخصی هر زیرا هستند؛ مهم بسیار نویسنده شخصیت تعیین در غیره و مذهب سن، جنسیت، مثل

 خانوادگی، سطوح یابد(،می تجلی وی شخصی برند سپس و او ثارآ در هاویژگی این و دارد فردیبهمنحصر
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 بر شخصی برند متغیر از ارتباطی الگوی و یادگیری، بر مبتنی توانمندسازی قدرت، منابع اجتماعی، هنجارهای

 مهارت و افزاریسخت مهارت اجتماعی، نگرش فردی، نگرش تخصصی، دانش عمومی، دانش هایمؤلفه

های یافته این قسمت از پژوهش با نتایج این. دارد تأثیر نویسندگان فردی هایشایستگی غیرمت از افزارینرم

های اجتماعی، فرهنگی و تخصصی و با از لحاظ مولفه( 1393) همکاران و حسینی و( 1393) صائمیان پژوهش

سبت به همکاران، از لحاظ داشتن وجه تمایز مثبت ن (1396) اخالصی و فربهادری های پژوهش عزیزی،یافته

 حضور فیزیکی فعال و اعتمادسازی و از نظر ایجاد ارتباطات در منافع سازمانی و منابع انسانی با پژوهش ویلیامز

 فرهنگی مؤلفه: مسیر ضریب اهمیت ترتیب به نویسندگان شخصی برند بر مؤثر معیار .دارد همخوانی (2014)

 ست.ا( 620/0) اجتماعی و( 875/0) تخصصی ،(898/0)

 تأیید درصد 95 اطمینان سطح در را متغیر و هامؤلفه میان روابط و هاپرسش تمامی ،3شکل  به توجه با

 که داشت بیان توانمی بنابراین،. دارد تأثیر دانشگاهی هایکتاب نویسندگان فردی هایشایستگی. سازدمی

 قدرت از محیط و حوزه بر تسلط برای ایطیشر در افراد است الزم گاهی کندمی قدرت که بیان منابع هایمؤلفه

های از دیگر مؤلفه .باشند بهرمند اطالعات قدرت و( کاریزما) شخصی قدرت مالی، قدرت کنند مثال از استفاده

 برند تقویت باعث ارتباطی الگوی و یادگیری بر مبتنی توان به توانمندسازیمی نویسندگان فردی هایشایستگی

 از لحاظ یادگیری (2016) هارون و هاشم احمد، مطالعات، هاییافته با نتیجه این. دشومی نویسندگان شخصی

 از استفاده لحاظ از (2011) البرکیو و( 2013) کارادومان عصر فناوری، ملزومات با آشنایی و هامهارت

ماعی که نگرش اجت (1396) اخالصی و فربهادری پژوهشی، همچنین با پژوهش عزیزی، اجتماعی هایشبکه

کار، پذیرش اجتماعی، افزایش درآمد و افزایش وداند که منجر به پیامد توسعه کسبرا یکی از عواملی می

 مؤلفه: مسیر ضریب اهمیت ترتیب به نویسندگان فردی شایستگی بر مؤثر معیار .دارد همخوانی شود،اعتبار می

 است.( 744/0) دانش و( 886/0) نگرش ،(898/0) هامهارت

 به نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل میان مسیر شده استاندارد ضریب 4 شکل در. کر است کهقابل ذ

 شخصی برند بر مؤثر عوامل است مطلب این بیانگر که است شده( 691/0) نویسندگان فردی شایستگی عوامل

 .کندمی تبیین مستقیم طور به را نویسندگان فردی شایستگی عوامل تغییرات از درصد 1/69 میزان به نویسندگان

 مدل و کرد شناسایی را دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند بر تأثیرگذار هایمؤلفه پژوهش این

 از حاکی پژوهش نمود. نتایج طراحی را دانشگاهی هایکتاب نویسندگان برندسازی برای ساختاری و مفهومی

 است. نویسندگان فردی شایستگی هایمؤلفه بر بتنیم تخصصی و اجتماعی، فرهنگی، هایمؤلفه مناسب برازش

 هویت تواندفرد می دانشگاهی، هایکتاب نویسندگان شخصی برندسازی در که داد نشان همچنین هایافته

 نویسندگان فردی شایستگی هایویژگی و ها،مهارت و تخصصی اجتماعی، فرهنگی، هایارزش با را خود برند

 هایویژگی از جامعه در مؤثر حضوری با و نو، ایده خلق رفتارها تغییر ها،مهارت هتوسع طریق از و کند تقویت

 ذهن در خود برند هویت از درک قابل و یادماندنی به تصویری همکارانش، به نسبت مثبت، متمایزکنندة

  .کند خلق و ایجاد مخاطبان و دانشجویان
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 دیگر، سوی از. هستند کشور آن فناوری و علمی فقرات ستون پژوهشگران و نویسندگان کشوری هر در

 طریق از شناخت مشتری بهبود منظور به خویش ساختن متمایز به نیاز. است انسانی و شخصی فعالیتی نویسندگی

 که کندمی کمک نویسندگان به برندسازی. است نویسندگان برای موفقیت کلیدی عوامل از یکی برندسازی

 و فردمنحصربه ایشیوه با و کنند شفاف کامالً  مخاطبان برای را رشانوکاکسب و تخصصی کاری حوزه آثار،

 دارند وجود بسیاری ناشران گردانند. امروزه، خود آثار به وفادار مشتریانی به تبدیل را مخاطبان مؤثر عملکردی

 آشفته و بتیرقا بازار در توانندمی ناشران. کنندمی ارائه مخاطبان به مختلف سطوح در ایگسترده خدمات که

 باشند. داشته خود نظر مورد اهداف پیشبرد در تأثیرگذاری نقش و کنند استفاده نویسندگان برند از کنونی

 . پیشنهادهای برخاسته از پژوهش8

 کرد:  ارائه را زیر کاربردی پیشنهادهایی توانمی حاضر، پژوهش از حاصل هاییافته اساس بر

. دارند نقش متعددی عوامل نویسندگان شخصی برند گیریشکل در که ساخت آشکار پژوهش هاییافته -

 یا یک در مشکلی اگر تا نگیرند نظر در را شاخص یک فقط نویسندگان که شودمی پیشنهاد بنابراین،

 نشود. وارد آسیب هاآن برند به آمد، وجود به هاشاخص از تا چند

 آن در و مشخص را خود فعالیت حوزة ویسندگانن ،«تخصصی مؤلفه» اهمیت به توجه با شودمی پیشنهاد -

 شوند. بهرمند ارتباطی و ایرایانه و اطالعاتی سواد از همچنین. شوند متمرکز

 علمی اجتماعی هایشبکه در آثارش و نویسنده با دانشجویان و پژوهشگران آشنایی برای شودمی پیشنهاد -

 روزرسانیبه را آن همواره و کند ایجاد پروفایل یرهغ و تلگرام اینستاگرام، گیت،ریسرچ لینکدین، مانند

 نماید.

 در و کند برگزار علمی هایکارگاه کتاب، انتشار جهت باهم نویسنده آثار معرفی برای شودمی پیشنهاد -

 کند. سخنرانی هاسمینار و هاهمایش

 سمینارها در نویسندگان قوی شخصی برندسازی برای که شودمی پیشنهاد پژوهش، هاییافته به توجه با -

 کنند. شرکت شناسیدانش و اطالعات علم حوزه المللیبین و ملی ساالنه هایهمایش و

 و فنی و علمی ویراستاری نشر، و چاپ فرایند با نویسنده کتاب، انتشار در سرعت برای شودمی پیشنهاد -

 باشد. آشنا علمی نگارش سبک

 آموزشی هایکارگاه برندسازی، با دانشگاهی هایکتاب سندگاننوی آشنایی که برای شودمی پیشنهاد -

 شود.  داده آموزش هاآن به برندسازی هایمهارت و شود برگزار شخصی برندسازی

 .کنند گذاریسرمایه نویسندگان، برندسازی شرایط کردن آماده با ناشران شود کهمی پیشنهاد -
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 نقش با ورزشکاران شخصی برند بر اجتماعی پذیریمسئولیت اثر(. 1397آزادی، رسول و جوانی، وجیهه )

 (،51)10 ،ورزشی مدیریت مطالعات مجله. (دایی علی: موردی مطالعه) برند به دلبستگی و شهرت میانجی

247-266. 
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و  ییورزشکاران: شناسا ی(. برندساز1393محدثه ) ،یو دهقان چاچکام، ، طالبان، زهرادرضایحم ،ینسائتاج

 یابیبازار قاتیتحق(. ییدا یطرفداران )مورد مطالعه: برند عل دگاهیبرند ورزشکاران از د ریتصو یبررس
 .144-127، 6، نینو

 یالگو نیی(. تب1393) قهیصد ان،یو صائم ،اکرم زاده،یفرخ، هاد ،یبهروز، قوچان ،یمحمود، در دیس ،ینیحس

 .112-93(، 17) ،یراهبرد تیریمطالعات مد. برند شخصی یهایستگیشاۀ توسع

 . تهران: انتشارات آگاه.های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1391سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه )

 صنعت در دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند بر مؤثر عوامل بررسی(. 1398شاهپوری، صفورا )
 علم گروه مدیریت، دانشکده تهران، دانشگاه. سیشنادانش و اطالعات علم حوزه: مطالعه مورد ایران، نشر

  .شناسیدانش و اطالعات

  .51-34(، 7، )فصلنامه کتاب مهر(. مدل کسب و کار صنعت نشر و اقتصاد نشر. 1391) لمیراصابر نعیمی، ا

نامه فصل. یانسان هیدر حوزه سرما برند شخصی یهایستگیعوامل مؤثر بر شا یی(. شناسا1393) قهیصد ان،یصائم
 .153-131(، 3)1 ،یآموزش و توسعه منابع انسان

عوامل مؤثر بر  یی(. شناسا1392فرزانه ) ،یو شاهرخ ،دیحم ،ینیمعریمقدسه.، م ان،ی.، محمدقهیصد ان،یصائم

 .86-71(، 22)7 ،یفرهنگ تیریفصلنامه مد. یانسان هیدر حوزه سرما برند شخصی یهایستگیشا

 وکارکسب مربی شخصی برندسازی مدل (. ارائه1396) و اخالصی، امیر ، فر، سحر محمد،  بهادری عزیزی،

 .28-11 (،6)4 ،برند مدیریت مجلهبنیاد.  داده نظریه اساس بر

 .. نشر کتابدار: نشر کتابدارنشر و اطالع رسانی(. 1388) میدمحسنی، ح
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