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Abstract 
Purpose: The aim of this research was to identify, determine, evaluate and prioritize the factors 

influencing the personal brand pattern of authors of academic books in Iranian publishing 

industry in the field of library and information science. 

Materials and Methods: The methodology of this applied research was the analytical survey. 

The population of the research includes 122 out of 139 master degree students in the field of 

library and information science, entrancing in the public universities in Tehran in 2018. The 

data were collected through library studies and a questionnaire. In fact, previous studies and 

the documentary research method were used to review the fundamental factors influencing the 

personal branding of authors of academic books in Iranian publishing industry in the field of 

library and information science in order to design the questionnaire based on the research 

model. Research reliability was evaluated by Cronbach's alpha value that was 0.935 for 

investigation of factors influencing the personal brand and 0.921 for the personal competence. 

The collected data were analyzed through descriptive and inferential statistical methods by the 

SPSS and the Smart PLS softwares. 

Conclusion: The results showed that factors influencing the personal brand include the following 

components: cultural component (0.898), specialty (0.875) and social factor (0.620) 

respectively. The results of the current research indicate that the appropriate fitting of cultural, 

social and professional components is based on the individual competency components of 

authors. 
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دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
دوره 53، شماره 4،  زمستان  1398، 33-13

 
 

 ایران نشر صنعت در  دانشگاهی هایکتاب نویسندگان شخصی برند ارائه الگوی

 ( شناسیدانش و اطالعات علم حوزه)موردمطالعه: 
 3فر سپیده فهیمی  ،*2علیرضا نوروزی  ، 1صفورا شاهپوری 

 98/ 12/ 18تاریخ پذیرش:      98/ 12/6تاریخ دریافت:    

 چکیده

  ایران   نشر  صنعت  در  دانشگاهی   هایکتاب   نویسندگان  ی شخص  برند  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی   پژوهش حاضرهدف  :  هدف

 است.  ساختاری و  مفهومی  مدل ارائه و ( شناسی دانش و  اطالعات علم حوزه)موردمطالعه 

پژوهش،   آماری  جامعه.  است  روش پژوهش، پیمایشی   ازلحاظبر مبنای هدف، از نوع کاربردی و   حاضر  پژوهش:  روش

ای گیری تصادفی طبقه نمونه   وهیشبه    تهران است که  شهر  دولتی   هایدانشگاه   ارشد  ی کارشناس  نفر از دانشجویان  122  شامل

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

  شد؛   برده  بهره  مفهومی   مدل  و تدوین  شپژوه  اولیه  چارچوب  به  دستیابی   و   نظری  مبانی  مرور   اسنادی برای  روش مطالعه

شاخص مؤلفه  اساس  این  بر  و  و  درروش  شد   گردآوری   نامهپرسش  تدوین  هایها  محقق   نامهپرسش   از  نیز  پیمایشی . 

  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  ابزار  پایایی .  شد  توزیع  دانشجویان  میان  و   طراحی   نظری  مبانی بامطالعه    که  شد  استفاده  یاساخته 

برای  946/0  مقدار  نویسندگان  شخصی   برند  بر  مؤثر  عوامل  برای  مقدار   نویسندگان  فردی  شایستگی   بر  مؤثر  عوامل  و 

  از   و   گرفتند  قرار  لیوتحلهیتجز   مورد  استنباطی   و   توصیفی   آمار  هایروش  از  استفاده  با  هاداده.  آمد   دست  به  921/0

 شد.  استفاده هاداده لیحلوتهیتجز برای اس.ال.پی  اسمارت  و  اس.اس.پی .اس افزارهاینرم

 فرهنگی   مؤلفه:  مسیر  ضریب  اهمیت  ترتیب  به  نویسندگان  شخصی   برند  بر  مؤثر  معیارهای   که  داد  نشان  هایافتههایافته

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

  مناسب   برازش  از   حاکی   پژوهش  نتایج( است.  744/0)  دانش  و (  886/0)  نگرش  ،(898/0)  هامهارت   مؤلفه:  مسیر  ضریب

 داد   نشان  همچنین  هایافته.  است  نویسندگان  فردی  شایستگی   هایمؤلفه  بر  مبتنی   و تخصصی   اجتماعی،  فرهنگی،  هایمؤلفه

 اجتماعی،  فرهنگی،  ی هاباارزش  باید  را  دوخ  برند  هویت  فرد  دانشگاهی،  هایکتاب   نویسندگان  شخصی   یبرند ساز   در  که

 نو  ایده  خلق  رفتارها  تغییر  ها،مهارت   توسعه  طریق  از  و   کند  تقویت  فردی  شایستگی   هایویژگی   و   هامهارت   و   تخصصی   و 

درک قابل  و   ی ادماندنیبه  تصویری  همکارانش،  به  نسبت  مثبت،  متمایزکنندۀ  هایویژگی   از  جامعه  در  مؤثر  حضوری  با  و 

 کند. خلق و  ایجاد دانشجویان  ذهن در خود برند هویت از

شناسی، دانش و  اطالعات علم ایران، نشر صنعت  دانشگاهی،  هایکتاب  نویسندگان شخصی،  برند :واژهای کلیدی

 دانش.  و  نگرش ، هاتخصصی، اجتماعی، مهارت  فرهنگی،
 

_______________________________________________________________ 
 ایران ؛ دانشگاه تهرانی؛ شناسعلم اطالعات و دانش؛ گروه اطالعات تیریارشد مد یکارشناس 1
 ؛ تهران؛ ایران دانشگاه تهرانی؛ دانشکده مدیریت؛ شناست و دانشعلم اطالعاگروه دانشیار 2
 ؛ تهران؛ ایران دانشگاه تهرانی؛ دانشکده مدیریت؛ شناسعلم اطالعات و دانشگروه  اراستادی 3
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 . مقدمه  1

  کتاب  نشر صنعت .  شودمی  مرتبط   محتوا  یا  اطالعات   شار انت و   تولید   با  که  است   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 کشورها،

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

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

  و محتوای   جامعه،  نیازهای اطالعاتی  با  دشده یتول   محتوای  نبودن  همخوان   نشر،   صنعت   مشکالت  نیتری واصل

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

 ی این پیوستار هستند. سوکاما ناشران تنها ی بدانیم کتاب فروش و توزیع تولید، فرایند هدایت  و  هماهنگی

  این   در  مهمی  نقش   اطالعات،  تولید   و   محتوا   تولید  فرایند  حلقۀ  نخستینعنوان  به   یسندگان ون  و  پژوهشگران

 یی(. صفا1388  محسنی،)  نیست   میسر  علمی  مقاله   و   کتاب   نشر  امکان  هاآن  بدون   عمالً  و   کنندمی  ایفاء   حلقه

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

 اعتبار  و   شخصیت   از  نشانی   دشده ی تول  اثر.  داشت  مدنظر  را   مخاطبان  استقبال   برای   الزم   مزایای  و   تولیدی   محتوای

  اعتبارِ  این  و   دارند   وی   شأن   درخور   انتظاری  مشهور،   و   نام صاحب   پدیدآورندۀ   از   مخاطبان .  دارد  پدیدآورنده 

تولید    چرخه   در  بقا   برای  باشد. ناشران،   تأثیرگذار  اثر  از  استقبال  میزان  در   تواند می   وی   شهرت   و   پدیدآورنده 

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

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

1391.)  

 طبیعی  مواد  و  سنتی  کاالهای  کنار  در  فرهنگی  کاالییعنوان  به   کتاب  که  اند داده   نشان  پیشین  هایپژوهش 

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

  ناشران  پایین   بسیار  مالی  گردش  و  کتاب  پایین   تیراژازجمله:    ایعدیده   مشکالت  و  هاچالش   با  اخیر  هایسال  در

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

  از   خوانندگان  و  دانشجویان  خالی   سبدهای  و   نویسندگان؛   و   ناشران  برخی  محبوبیت  اقتصادی؛ عدمازلحاظ  

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

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

 بازاریابی  تبلیغات،  ایبر  را  الزم   زمان  یا  بوده   منزوی  نویسنده   چون  اما  دارند؛  خوب  محتوای   و  نویسندۀ 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  نیتر مهم   جزء  هااین .  شودمی  نویسندگان  خود  و   ناشران  بهموردنظر    سود

 است. شناسیدانش  و اطالعات علم حوزه  در ژه یوبه   نشر صنعت  در کتاب نویسندگان  یبرند ساز



 

   دانشگاهی  هایکتاب نویسندگان شخصی  برند   الگویارائه 

 ______________________________________________________________  
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ساز  نهیدرزم   برند  متفاوت،  هایگروه   و  اشخاص  که   دهند می  نشان   پیشین   هایپژوهش  شخصی  ی برند 

 ی برند ساز  به  کشور  از  خارج  در  هاآن  میان  از  توانمی  و  اندداده   قرار  یموردبررس  مختلفی  صنایع  در  را  شخصی

)احمد،   هار کتابداران  و    با   هاییپژوهش   به  کشور   داخل  در   و  (2،2014)ویلیامز  مدیران   (،2016،  1ون هاشم  

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

 اننویسندگ  شخصی  برند   زمینۀ   در  مشخصی  تاکنون الگوی   ،حالن ی. بااکرد  اشاره (  1393  دهقان،   و   طالبان   ی،نسائ

 است.  نشده  ارائه

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

  با  شخصی  ی. برند سازباشد  داشته  شخصی  برند  یک  مشخص،   اهداف  داشتن  با   تواند می  فردی  هر.  دارد  اهمیت 

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

  اعتبار  برای  و  کندنمی  کتابی  هر  انتشار  به  اقدام  معتبر،  نویسنده   یک  که  دانندمی  مخاطبان.  استبرخوردار    زیادی

 (. 1398  است )شاهپوری،  قائل ارزش خود

 حاکم ارزشخی نظام که تسخ ا  فردی هایارزش  و معانی از  ایمجموعه  پژوهشخگران  و  نویسخندگان شخخصخی  برند

 همان  ،درواقع شخصی  برند.  شودمی دیگر  نویسندۀ   از  نویسنده   یک تمایز  باعث  و  دهدمی  شکل را فرد رفتار  بر

 قوی  قدرآن  هابرتری  این.  سخخازدمی  نمایان حرفه یا جمع یک در  را  نویسخخنده  یک  هایبرتری  که اسخخت عاملی

(.  3؛ بالرا، فراسخت و لن 1991دهد )آکر، می  قرار  تأثیر  تحت را دیگران  تفکر ناخودآگاه صخورت  به که  اسخت

  و  مهارت  دانش،  کسخخب طریق  از  را مختلفی هایویژگی  باید  مطلوب شخخخصخخی  برند  داشخختن  برای  نویسخخندگان

  و فکری  محصخخخوالت  وجود  از را  مخخاطبخان تا کنخدمی کمخک  آنان  به که  رندیکارگبه  را  هاآن و  بیخاموزند  تجربه

 از  بتوانند  تا  کنند  بیان را فکری  محصوالت سخایر  به  نسخبت خود  محصخوالت قوت  نقطه  و زنداسخ خودآگاه  علمی

  برای  شخخصخی یبرند سخاز  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین،.  نمایند  جذب خود  یسخوبه را  بیشختری  مخاطبان طریق  این

  نویسخندگان  با مسختقیم  ارتباط برقراری  به مایل  نفعانذی  و مخاطبان  که  دورانی در  نویسخندگان، فردیِ  موفقیت

 مطالعه  و بررسخی  هسختند،  انتشخاراتی  هایشخرکت  و  ناشخران  یجا( بهعلمی اجتماعی  هایشخبکه طریق  از  ژه یو)به

 علم حوزه   دانشخجویان  ذهنی  تصخویر  بررسخی  پژوهش  این  مسخئله  بنابراین،. نمایدمی  ضخروری  خصخوص  این در

 مطالعه  برای  فتح بابی  حاضر  پژوهش  ،بیترتنیا. بهاست  آثار این حوزه   نویسندگان  از  شناسیدانش  و  اطالعات

ی برند سخخازدر زمینۀ  . اسخخت  المللیبین  و ملی  سخخطح در  نویسخخندگان  یبرند سخخاز برای  مفهومی و ارائه مدلی

ها به شخر  زیر  های اندکی صخورت گرفته اسخت که برخی از آنشخخصخی در داخل و خارج از کشخور پژوهش

 است: 

ورزشکاران با   پذیری اجتماعی بر برند شخصی اثر مسئولیت ن » ( در پژوهشی با عنوا1397آزادی و جوانی )
آموختگان . دانشجویان و دانش پرداخت« ی به برند )مطالعه موردی: علی دایی(بستگدل نقش میانجی شهرت و 

_______________________________________________________________ 
1. Ahmad, Hashim & Harun  
2. Williams   
3. Blaera, Frostb & Laing  
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پژوهش  پیمایشی که مبتنی بر معادالت ساختاری، جامعه آماری    -ی کشور در این پژوهش توصیفیبدنت یترب

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

 ی هواداران به برند شخصیبستگدل به یک برند مشهور تبدیل کند و    ها را نزد هوادارانتواند آن است که می

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

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

ی برند سازبر اساس نتایج پژوهش فرایند  نفر است.    11گیری نظری  با روش نمونه کار و  وتهران/ مربیان کسب 

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

قتصادی،  های قانونی، شرایط اگر )زیرساختهای فردی، عوامل فرهنگی(، عوامل مداخلهای )زیرساختزمینه

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

های گروهی، حضور فیزیکی فعال، اعتمادسازی، ایجاد تمایز و نگرش نهاستاندارد عملکرد، استفاده از انواع رسا

توسعه کسب پیامد  دسته  چهار  به  پذیرش  و اجتماعی،  افکار،  منجر اجتماعی،  اعتبار  افزایش  و  درآمد  زایش 

 ر یتصو  یو بررس  ییورزشکاران: شناسا  ی برند ساز( در پژوهشی به » 1393ی، طالبان و دهقان )تاج نسائشود.  می
د از  ورزشکاران  عل  دگاه یبرند  برند  )موردمطالعه:  تحلیل ( ییدا  یطرفداران  رویکرد  پژوهشگر  پرداخت.   »

کیفی   ر  – محتوای  تشکیل   لهیوسبه ا  کمی خود  را  پژوهش  آماری  که جامعه  فوتبال  تمام طرفداران ورزش 

و    یظاهر  ت یجذاب  ، ید ورزشآمده نشان از تأثیر مثبت هر سه شاخص عملکردستبه   ج ینتادادند انجام داد.  می

تبیین الگوی  ( در » 1393. حسینی و همکاران )( داردییدا  یبرند ورزشکار )عل  ریتصو  ی بر رو  یسبک زندگ
پرداختند. جامعه آماری این پژوهش    نامهپرسش  لهیوسبه « به روش پیمایشی  های برند شخصی ی توسعه شایستگ

ران است. نتایج نشان داد که برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر  نفر از افراد حائز برند شخصی در صنایع ای  125

های  شان بر برند شخصی مبتنی بر شایستگیهایهای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی و نیز زیر شاخصه ابعاد مؤلفه 

با عنوان  ( در مطالعه1393های دانش، مهارت و نگرش است. صائمیان )فردی در حوزه  شناسایی عوامل » ای 
هدف کاربردی،    ازنظر« پرداخت. این پژوهش  های انسانیدر حوزه سرمایه  های برند شخصی ایستگی مؤثر بر ش

است. جامعه آماری   نامه پیمایش و با پرسش  لهیوسبه از نوع همبستگی و    گردآوری اطالعات توصیفی  ازنظرو  

های فرهنگی، داد که مؤلفه   در صنایع ایران است. نتایج نشان  نفر از افراد حائز برند شخصی   125این پژوهش  

ر  های دانش، مهارت و نگرش تأثیهای فردی در حوزه اجتماعی و تخصصی بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی

یافته  دارد. همچنین  برند شخصی  معناداری  بر  و سطح خانوادگی  ابعاد سبک زندگی  داد که  نشان    طور بهها 

های فرهنگی بر مدل برند  بررسی تأثیر مؤلفه ( به » 1392همکاران )اند. صائمیان و  مستقیم، تأثیر معنادار نداشته 
محقق ساز انجام شد. جامعه آماری این    نامه سشپیمایش و با پر له یوسبه  «های فردیمبتنی بر شایستگی  شخصی

برازش تشکیل دادند. نتایج پژوهش حاکی از    1392نفر از افراد صا  برند کشور )ایران( در سال    94پژوهش را  

ها و باورها، الگوهای انگیزشی، سبک زندگی و  فرهنگی شامل: ارزش  مناسب مدل مبنی بر تأثیر ابعاد مؤلفه

 باشد. های دانش، مهارت و نگرش میفردی در حوزه  هایشخصی مبتنی بر شایستگی تحمل ابهام بر برند 
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  یک   پیشنهاد نامه » تفاده از پرسش( در پژوهشی به روش کمّی و با پیمایش با اس2020)  1شفیعی و دیگران 
نفر از متخصصان  200« ارائه نمود. جامعه آماری پژوهش شامل  شخصی  برند   الگوی   برای  جدید  چارچوب

  یظاهر  تیجذاب ،یآمده نشان از تأثیر مثبت هر سه شاخص عملکرد ورزشدستبه  جینتای بود.  برند ساززه حو

ۀ  شدمشخصهر فرد با در نظر گرفتن اهداف .  ( داردییدا یبرند ورزشکار )عل ریتصو یبر رو  یو سبک زندگ

ها با استفاده از دار باشد. داده تواند از یک برند شخصی پایدار برخورخود و استفاده از راهکارهای مناسب می

شدند تا چارچوب نهایی به دست آمد.    لیوتحلهیتجز LISREL افزارسازی معادالت ساختاری و نرممدل

ابعاد مبتنی بر استراتژی، استعداد، تمایز، مخاطبان و عملکرد برای    ازجملههای مؤثر  نتایج نشان داد که شاخص 

( در پژوهشی با  2019و همکاران )  2. المسا وط به آن مناسب استتعیین الگوی برند شخصی و شاخص مرب

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

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

  AI،  VC  شامل  گذارانسرمایه  یشی است. جامعه آماری این پژوهش را جمعیتوهش توصیفی از نوع پیماپژ

گذار به ایده کارآفرینان یا کارآفرین پشت این  بود. هدف این پژوهش بررسی این است که سرمایه  PEI  و

گذار  عامل جذب سرمایه  نیترمهمکارآفرین    ایده توجه دارد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد برند شخصی

کتابداران    یمعتبر برا  یشخص  یسازبرند    یارهایمع( در پژوهشی به بررسی » 2016است. احمد، هاشم و هارون )
انجام داد. جامعه آماری این پژوهش    نامه« که به روش کمی و با پیمایش پرسشیمالز  یدانشگاه  یهاکتابخانه 

  دارای   برند شخصی  د که هویت دهد نتایج نشان دالزی تشکیل میکتابداران دانشگاهی، دانشگاه ما  نفر  45را  

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

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

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

دند. نتایج حاصل از این  کنند، تشکیل دابه پزشک تخصصی )هر نوع تخصصی( مراجعه می  بارکشش ماه ی

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

  شود  درک  مخاطبازنظر  باید آن تخصص  به  توجه بدون پزشکی خدمات  و است مهم باال مهارت عملکرد و

برند    مزایای   و فرایند( در پژوهشی با عنوان » 2014)  زامیلوی شود.   ارزیابی  کنندگانمصرف  ادراک   به   توجه  با و
این  رهبران  و   انسانی  منابع  برای  شخص  یساز آماری  پرداختند. جامعه  ابزار مصاحبه  با  کیفی  با روش  که   »

نتایج پژوهش نشان داد که    هایشرکت  از  مدیران  و  کارمندان  از  نفر  15پژوهش   ی برند سازمختلف است. 

کند. های اولیه )مانند هویت، تصویر و شهرت( پشتیبانی میهیم و چارچوب نظریهفاشخصی نخست از توسعه م

دوم ایجاد فرصتی برای کشف ارتباطات منافع سازمانی و منابع انسانی و مدیران است. و سوم منابع انسانی و  
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رمندان و انجام  کاهایی در حوزه فعالیت  توانند تصمیمات مؤثری در رابطه با توسعه برنامه مدیران سازمان می

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

ایجاد   ازآنپس و    داد. نتایج نشان داد که آگاهی از برند شخصیمی  تشکیل   باالرده نفر از مدیران    14اجتماعی و  

ای کارآمد و ارزان کار دهد که با شیوه های اجتماعی به مدیران این فرصت را میوفاداری در مخاطبان شبکه 

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

دادند. نتایج مصاحبه با افراد های اجتماعی، بازاریابی و روابط عمومی تشکیل میحوزه مشاوره شغلی، رسانه

های آن  ها و استراتژیای و انجام تاکتیکحرفه ق و موف جامعه نشان داد که با ایجاد و توسعه یک برند شخصی 

 برند شخصی ( در پژوهشی به بررسی » 2011)  3توان مسیر موفقیت شغلی را پیمود. البرکیو، مارکوس و میلنمی
از مصاحبه پرداخت. جامعه آماری این پژوهش  « و به روش کیفی با استفاده  ها و پیامدها برخط: فرایندها، چالش 

های اجتماعی و حضور در فضای  ی تشکیل دادند، با ایجاد پروفایلاجتماعربران شبکه  وم کااز عمنفر    12را  

برند شخصی  می   مجازی  تقویت  را  مدیریت خود  نیازمند  متفاوت  نیازهای  با  متعدد  مخاطبان  همچنین  کنند، 

 هستند.  

ساز  موضوع  اهمیت  به  توجه  با   مدل   و  شوهپژ  نهی شیپ  بودن  کم  و  پژوهشگران  و   نویسندگان  یبرند 

حوزه   در   پیشین   های پژوهش   پیشینه   جامع  بررسی  ضمن   تا   است   آن   بر   پژوهش  این  شخصی،  برند   اختصاصی

  های پرسش  به  گوییپاسخ  راستای  در  شخصی،  برند  و  دانشگاهی  هایکتاب  نویسندگان  فردی  هایشایستگی

 بر  مبتنی  شخصی  برند   بر  مؤثر  ایهمؤلفه   نهی( درزم1392)  صائمیان  مدل  مبنای  بر  مفهومی  مدلی  حاضر،  پژوهش

 هامؤلفه   و   پژوهش   هایسازه   اساس بر  حاضر  پژوهش  مفهومی  مدل .  کند  تبیین  و  طراحی  فردی،  های شایستگی

   .شودمی مالحظه  1 شکل  در متغیرها و
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 شامل  بخش  سه  در  نویسندگان   شخصی  برند توسعه    بر  اثرگذار  معیارهای  ابتدا  گفتهومی پیش مدل مفه  در

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

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

 اند. شده انتخاب 

 که  است الزم  قوی،  شخصی یمنظور برند سازبه  فردی کارهایو کسب  انواع  در که  دادند نشان  هاپژوهش 

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

 ایجاد مخاطبان  ذهن   در  خود   برند هویت ازدرک  قابل   و یادماندنیبه   تصویری سپس.  شود  مندبهره   همکارانش

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

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

  و  نداشتند چندانی قرابت حاضر پژوهش با کدامچ یه اما است؛شده انجام  اندکی تمطالعا  ورزش و کارآفرینی

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

ساز  برای   جوانب  کلیه  گرفتن  نظر  در  حیث  از  حاضر  پژوهش   های کتاب   نویسندگان  شخصی  یبرند 

 پژوهشگران  و   نویسندگان  یبرند ساز  زمینه  در  پژوهشی  کار  نخستین  مناسب،  راهکارهای  ارائه  و   دانشگاهی

 .است

  پژوهش هایفرضیه و ها. پرسش 2

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

  چگونه  دانشجویان  دیدگاه   از  دانشگاهی  هایکتاب   نویسندگان  شخصی  برند  بر  مؤثر   عوامل  . وضعیت 1

 است؟ 

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

 ؟ اند کدم  نویسندگان  شخصی برندبرساخت   تأثیرگذار های. مؤلفه 3

   ؟ اندکدم  دانشگاهی هایکتاب  نویسندگان فردی شایستگی  بر مؤثر . عوامل4

 اما .  نشد  ندی بت صور  ایفرضیه   آن  برای  داشت. بنابراین،  اکتشافی  ماهیت  اول، مرحله    در  حاضر   پژوهش

 : شد  تدوین  زیرصورت به ای فرضیه  پرسش، بر عالوه  است، شده یابیارز شده ن یتدو مدل  دوم که مرحله در

 . دارد تأثیر نویسندگان فردی شایستگی  عوامل بر نویسنده  شخصی برند   بر مؤثر . عوامل1

 . روش پژوهش 3

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

 نویسندگان  شخصی   برند   بر  تأثیرگذار   های مؤلفه   آوریجمع   به  پژوهش، موردنظر    هایمؤلفه   شناساییمنظور  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 ی جسن ییروا و  مذکور  هایمؤلفه 

تغییرات و پس از اعمال    شد  آوریجمع  جداگانهصورت  به   افراد  این  نظرات  و  شد  توزیع  یبرند ساز  و  بازاریابی

 الزم در جهت بهبود تحلیل محتوای صورت گرفته، روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.
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 ماری . جامعه و نمونه آ4

  یورود  یشخناسخ ارشخد علم اطالعات و دانش  یکارشخناسخ   انیدانشخجوجامعه آماری پژوهش حاضخر شخامل 

 یرچه انتخاب رشخته کارشخناسخ طبق دفت  انیتعداد دانشخجوبود.    شخهر تهران  یدولت  یهادر دانشخگاه   1397سخال 

لیل انتخاب  د. دبودننفر  139سخازمان سخنجش آموزش کشخور  1397سخال   یشخناسخ ارشخد علم اطالعات و دانش

ها تعداد واحدهای درسخی بیشختری دارند و در طول دوره دانشخجویان سخال اول کارشخناسخی ارشخد این بود که آن

فناوری را بیشتر    و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مصوب  یشناسدانش  و  اطالعات علم حوزه   دروس  های شر کتاب

نویسخخخندگان    ها ازرگذاری که در ذهن و یاد آنهای کاربردی، برتر و تأثی، شخخخاخصجهیدرنتکنند. مطالعه می

  به اخیر  هایسخال اسخت که در  ذکرقابلبندی کنند.  توانند انتخاب و اولویتتر میرا راحت  گرفتهشخکلها کتاب

  دانشخخخگخاهی  هخایکتخاب  تخدوین و  تخألیف اهمیخت الکترونیکی،  و حضخخخورینیمخه  هخایآموزش  گسخخخترش  دلیخل

  هایجنبه  از  و دارد؛  گوناگونی ابعاد  و  متنوع  هایویژگی  و  اتخصخخوصخخی درسخخی کتاب.  اسخختآشخخکارشخخده  

  دانشخخخگاهی کتاب  تألیف.  گیردمی قرار  داوری  و ارزیابی  مورد  ظاهری شخخخکل  و سخخخاختاری  زبانی، حتوایی،م

  تولیدکنندگان دیگر  و  نویسخخندگان  دلیل  همین  به. نیاز دارد  دقیق چارچوبی  به علمی  هایپژوهش  دیگر  همانند

 هخایویژگی کخه اسخخخت الزم  ،موردنظر  موضخخخوع  نخهیدرزم مهخارت و تخصخخخص  از یبرخوردار  بر ه عالو محتوا

 شخخناسخخیدانش  و  اطالعات علم  رشخخته  دروس شخخر  در  که هاییکتاب.  بدانند را  مطلوب کتاب یک نگارش

 را  هایویژگ این  بیشخخختر یا  تمام رودمی  انتظار کهاند  قرارگرفته ارزیابی مورد  ایکمیته  توسخخخط اندشخخخده یمعرف

اسخت. در پژوهش حاضخر بر  ای از دانشخجویان صخورت گرفتهتصخادفی طبقه  صخورتبهگیری  باشخند. نمونه  داشخته

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

 سطتو  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   است، آلفای   شده داده نشان    2و1در جدول    طور که همان  پایایی  محاسبه

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

   .است ارزیابی  مورد هایآیتم  باالی پایایی شدن تأیید  دهنده نشان 
 ها مؤلفه  تفکیک   به   نویسندگان   شخصی   برند   بر   مؤثر   عوامل   پایایی  آزمون .  1جدول  

 عوامل مؤثر بر برند شخصی آلفای کرونباخ   آلفای کرونباخ  هاتعداد شاخص  هایمؤلفه  معیارهای 

 946/0 939/0 7تا  1 ها و باورهاارزش  فرهنگی
 11تا  8 الگوهای انگیزشی 
 17تا   12 سبک زندگی 
 20تا   18 تحمل ابهام 

 820/0 24تا   21 ی شناخت  تیجمع اجتماعی 
 28تا   25 سطو  خانوادگی 
 33تا   29 هنجارهای اجتماعی 

 909/0 35تا   34 منابع قدرت  تخصصی
تنی بر  توانمندسازی مب

 یادگیری 
 39تا   36

 47تا   40 الگوی ارتباطی 
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 ها مؤلفه  تفکیک   به   نویسندگان   فردی   شایستگی   بر   مؤثر   عوامل   پایایی   .آزمون 2جدول  

 

داده   هاداده   لیوتحله یتجز  منظوربه  شد.  استفاده  استنباطی  آمار    با   آماری  جامعه  ازآمده  دستبه   خام   هایاز 

قرار   لیوتحله یتجز  مورد  پی.ال.اس.  و  اس.پی.اس.اس.   افزارنرم   و  مناسب  آماری  هایروش   و  فنون  از  استفاده 

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

 . استشده داده پاسخ هافرضیه  و  پژوهش هایپرسش

 های پژوهش. یافته5

به پرسش پرداختن  از  تقبل  باید  پژوهش  بررسیهای  پژوهش مشخص شوند. در  متغیرهای  عوامل   وزیع 

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

است. برای متغیر عوامل مؤثر   شده استفاده اسمیروف«  -ها از آزمون »کلموگروفبررسی نرمال بودن توزیع داده 

ی کج  دهد که یامر نشان م  ن ی. ااست  05/0تر از  داری آزمون بزرگمؤلفه اجتماعی سطح معنا شخصی وبر برند  

 ک یپارامتر  هایاز آزمون ،  نی. بنابرااستجامعه نرمال    عیتوز،  گریدعبارتبه .  ستندها معنادار نیداده   )چولگی( 

آزمون   داریها سطح معنا مؤلفه   ریو سا  عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان  ریمتغ  ی و براشود  استفاده می

از   از غ  05/0کمتر  نشان  بودن جامعه    ریاست که  پارامتر  هایآزمون   ازدارد و  پژوهش  نرمال  استفاده   کینا 

 .شودیم

وضعیت بررسی   اطالعات  3  دانشگاهی، جدول  هایکتاب   نویسندگان  شخصی  برند  بر  مؤثر  عوامل  در 

 . 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 یشناخت تیجمع
 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 قدرتمنابع 
 7/0 194/4 122 توانمندسازی مبتنی بر یادگیری

 671/0 171/4 122 گوی ارتباطی لا
 609/0 074/4 122 مؤلفه تخصصی

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

 آلفای عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان  آلفای کرونباخ  هاتعداد شاخص  هایمؤلفه  معیارهای 

 921/0 880/0 51تا   48 دانش  دانش 

 56تا   52 ی ومعم 

 856/0 60تا   57 دانش  نگرش 
 65تا   61 تخصصی

 827/0 69تا   66 افزاریافزاری و نرم مهارت سخت مهارت 
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که  همان با   شخصی  برند  بر  مؤثر  عوامل  متغیر  میانگین  دهد،می  نشان  جدول  اطالعاتطور  نویسندگان 

 سطح   تعیین  برای  بود،   نرمال  صیخش  برند  بر  مؤثر  عوامل  متغیر. ازآنجاکه  است  مطلوب  سطح  در  875/3  میانگین

  عوامل   وضعیت   سنجش  برای   اینمونه   تک  تی  آزمون   نتایج.  استشده  استفاده   ای نمونه   تک  تی   آزمون  از   آن

 .  استشده ارائه  4جدول در  دانشجویان دیدگاه  از  آن ابعاد  و  نویسندگان شخصی برند بر مؤثر
 ( 3=  مالک   نمره )   آن  ابعاد   و  نویسندگان   شخصی   برند   بر   مؤثر  ل عوام   متغیر  ای نمونه   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 شی الگوهای انگیز
 000/0 121 151/16 162/1 908/0 035/1 سبک زندگی 
 000/0 121 102/14 476/0 175/0 1/ 07 تحمل ابهام 
 000/0 121 914/18 249/1 012/1 1/ 13 مؤلفه فرهنگی

 000/0 121 285/4 476/0 175/0 325/0 ی شناخت  تیجمع
 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 
 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 الگوی ارتباطی 
 000/0 121 455/19 183/1 964/0 1/ 07 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  دهد نشان می  4  جدول   هایداده 

بیانگر آن است    که است شده ی ابیارز مثبت( مالک نمره  و  جامعه میانگین)  اهه داد اختالف باالی  کرانه و پایین

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

 .  است آن

های آن  لفه از مؤ  هرکدامجهت قضاوت در مورد مطلوبیت متغیر شایستگی فردی نویسندگان و مطلوبیت  

در جدول    آمده دستبه است. نتایج    شده استفاده (  1387از طیف استاندارد ارزیابی حجازی، بازرگان و اسحاقی )

قرار دارد که در    408/4تا    129/4نویسندگان و ابعاد آن بین    فردی  دهد که میانگین متغیر شایستگینشان می  5

 گیرد. ارزیابی در سطح مطلوب قرار می
 آن   ابعاد  و   نویسندگان   فردی   شایستگی   متغیر   توصیفی   عات ال اط  . 5  جدول 

 بیت سطح مطلو انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  ها مؤلفه

 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 
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مؤلفه  تقریباً همه  متغیرهای  چون  ا  نرمال  ریغ  موردمطالعههای  اسپیرمن  از آزمون همبستگی  ستفاده  بودند 

 دهد. ها را نشان میتگی بین این متغیرها و ابعاد آن آزمون همبس 8کنیم. جدول می
 ها . آزمون اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آن 6جدول  

شایستگی   ها مهارت  نگرش  دانش  برند شخصی  تخصصی اجتماعی  فرهنگی ها متغیرها/ گویه 
 فرد

        1 فرهنگی

       1 0/ 258** اجتماعی 

      1 0/ 557** 0/ 462** تخصصی

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

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

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

  1 0/ 562** 0/ 432** 0/ 402** 0/ 379** 0/ 341** 0/ 349** ها مهارت 

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

 01/0معناداری در سطح  **

 تفسیر.  دارد  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  اگر  که   است  صورت  این   به   همبستگی   آزمون

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

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

 .است زیاد معناداری

 . تحلیل مدل پژوهش 6

با استفاده از م برند   برساختهای تأثیرگذار  سازی معادالت ساختاری به شناسایی مؤلفه دل در این بخش 

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

ست. به این  ا  شده استفاده سازی معادالت ساختاری  برای مدل   1اس.ال. افزار آماری اسمارت پی.هستند، از نرم

 شود.  های برند شخصی به ترتیب اهمیت بیان مید مؤلفه های هر مؤلفه مشخص و در مرحله بعمنظور، ابتدا سازه 

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

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

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

مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون  زمانهم هایگونه  به را رگرسیون معادالت

منظور از   نون است. منظور از متغیرهای مکنون، متغیرهای اصلی وو مک  شده مشاهده ها درباره متغیرهای  فرضیه

از سؤال پرسشمتغیرهای آشکار، هرکدام  نرم  صورتبه نامه است که  های  متغیر در  نهایی یک  و مدل  افزار 

با  مدل  درروشها  شوند. در این پژوهش برای تحلیل مدل حاصل، نمایش داده می سازی معادالت ساختاری 

 شده استفاده (  1391توسط داوری و رضازاده )  شده یمعرف( از الگوریتم  PLSمربعات جزئی )  رویکرد حداقل

_______________________________________________________________ 
1. Smart-PLS 

2. Structural Equation Model (SEM) 
3. General Linear Model (GLM) 
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به  2( بررسی برازش مدل؛ و  1از:    اند عبارت است. در این الگوریتم دو مرحله اصلی وجود دارد که   ( پاسخ 

گیری، اندازه های  شود: برازش مدل های پژوهش. قسمت اول، یعنی برازش مدل در سه بخش انجام میپرسش

 دل کلی. برازش مدل ساختاری و برازش م

 بر برند شخصی  مؤثر گیری عوامل  . برازش مدل اندازه 6-1

از این سه    هرکدام است.    جادشده یابر برند شخصی از سه عامل فرهنگی، اجتماعی و تخصصی    مؤثر عوامل  

مشخص شوند    مؤلفه   های هردا باید گویه گویی به سؤال ابتهای متعددی هستند. برای پاسخمؤلفه عامل نیز دارای  

 از این سه عامل را سنجید.   هرکدام و در مرحله بعد میزان تأثیر  

 گیری عوامل فرهنگی. برازش مدل اندازه 6-1-1
 فرهنگی   عوامل   گیری اندازه   مدل   . برازش 7جدول  

انحراف  میانگین  سازه متغیر
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 الرکر -فورنلآزمون  

آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

AVE  هاارزش 
 باورها  و

  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 زندگی  سبک

 479/0 873/0 699/0 673/0 725/0 762/0 905/0 843/0 845/0 079/4 تحمل ابهام 

 

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

تا    649/0الگوهای انگیزشی بین  ، بار عاملی  845/0تا    624/0بین    باورها   و   هاارزشعاملی (. بار  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    7/0الی  »کرونباخ« با  بیشتر است. مقدار مالک برای مناسب بودن آلفای  4/0ها از  نتمام آ 

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

های  سازگاری درونی مدل   دهنده نشان است که    7/0مالک برای پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش نیز باالی  

گیری، روایی همگراست که میانگین واریانس  های اندازه ر بررسی مدل. معیار دوم دگیری انعکاسی استاندازه 

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

اطالعات    طور کههمانشود.  محاسبه می  (CV Com)انعکاسی نیز توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع  

می  7  جدول شاخص نشان  همه  مقادیر  که  دهد،  است  مثبت  اندازه   دهنده نشان ها  مدل  مناسب  گیری کیفیت 

 فرهنگی است. عوامل گیریاندازه  انعکاسی در مدل

 

 

_______________________________________________________________ 
1Hulland.  
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 اجتماعی  عوامل گیریاندازه  مدل . برازش 6-1-2
 فرهنگی   عوامل  گیری اندازه   مدل   . برازش   8جدول  

انحراف   میانگین  سازه  متغیر
 معیار

روایی  ایی پای
 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

 

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

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

هنجارهای  
 اجتماعی

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

 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  تربیش  4/0  از  هانآ   تمام  که  هستند،  795/0  تا  511/0  بین  هنجارهای اجتماعی  عاملی

 سازگاری  دهنده 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  های مدل  درونی

  اشتراک   شاخص.  است  گیریاندازه   مدل  درونی   اعتبار   و   مسانیه  دهنده نشان  این   و  است  565/0  تا  471/0  بین 

  دهنده 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

 تخصصی   گیری عوامل. برازش مدل اندازه 6-1-3
 تخصصی   عوامل   گیری اندازه   مدل   برازش .  9  جدول 

انحراف  میانگین  سازه متغیر
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 

 الرکر -آزمون فورنل

آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

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

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

 سازگاری  دهنده 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 ریگیاندازه  های مدل  درونی

  با   اشتراک  شاخص.  است  گیریاندازه   مدل  درونی  اعتبار  و  همسانی  دهنده نشان  این  و  است  0/ 801تا    570/0بین
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 گیری ه انداز  مدل  ،  است   مثبت  هاشاخص  همه  دهد که مقادیرمی  نشان  9در جدول  (  CV Com)   متقاطع  روایی

 . است تخصصی عوامل گیریاندازه  مدل در انعکاسی

 . برازش مدل مفهومی برند شخصی6-1-4
 مفهومی برند شخصی   مدل   . برازش 10جدول  

 سازه متغیر
 

انحراف  میانگین 
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o

m
 الرکر -آزمون فورنل 

آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

AVE تخصصی اجتماعی  فرهنگی 

د  
برن ی
ص
شخ

 

 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    744/0ماعی بین  ، بار عاملی اجت892/0تا    869/0بار عاملی فرهنگی بین  

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

  گیری اندازه   هایمدل   درونی  سازگاری  دهنده نشان   که.  است  7/0  باالی   پژوهش  متغیرهای  ترکیبی  پایایی  و

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

  ( CV Com)  متقاطع  روایی  با  اشتراک  گیری است. شاخصهمسانی و اعتبار درونی مدل اندازه   دهنده نشان این  

جدول   مقادیرمی  نشان  10در  که    ل مد  در  انعکاسی  گیریاندازه   مدل  ،  است  مثبت  هاشاخص  همه  دهد 

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

اوپن رودش   برای   قوی   و   متوسط   ضعیف،   مقادیر  عنوانبه   را   36/0  و   25/0  ،01/0  مقدار  (. سه 2009،  1ر و ون 

  است   شده   670/0  دلم  برازش  شودمی  مالحظه  13  جدول  در  که  طورهمان.  اندنموده   معرفی  مدل  کلی  برازش

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

 سازه مقادیر اشتراکی تعیین ضریب 

 فرهنگی 779/0 806/0
 اجتماعی  650/0 384/0
 تخصصی 639/0 766/0

 برازش  670/0

 آمدهدستبه یر  ی شخصی  به شکل زساز  برندهای   خروجی گرافیکی مدل مسیر سازه   2شکل    تیدرنها

 است.  

 فرهنگی،  عوامل  میان  مسیر  ضریب.  دهد می  نشان  را  مسیرها  تأثیرات  شدت  مسیرها،  استانداردشده   ضریب

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

 

 

_______________________________________________________________ 
1 Schröder, Van Oppen-Wetzels, Odekerken.  
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 . خروجی گرافیکی مدل مسیر2شکل 

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

 دانشگاهی 

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

انحراف  میانگین  سازه متغیر
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o
m

 الرکر -آزمون فورنل 

آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 بیترکی

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

از  نهمه آ  مقدار  4/0ها  است.    متغیرهای   ترکیبی  پایایی  و   «کرونباخ»   آلفای   بودن   مناسب  برای   مالک   بیشتر 

معیار دوم در  .  است  انعکاسی  گیریاندازه   هایمدل   درونی  سازگاری  دهنده نشان   که   است،  7/0  باالی   پژوهش

اندازه بررسی مدل بین  های  این    693/0تا    557/0گیری، روایی همگراست که  همسانی و    هنده دنشان است و 

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

  عوامل دانش   گیریاندازه   مدل  در  انعکاسی  گیریاندازه   مدل  ،  است  مثبت  هاشاخص   همه  دهد که مقادیرمی

 .است
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 گیری نگرش . برازش مدل اندازه 6-2-2
 نگرش   عوامل  گیری اندازه   دل م  برازش .  13  جدول 

انحراف  میانگین  سازه متغیر
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 روایی واگرا

C
V

 C
o
m

 الرکر -آزمون فورنل 

آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

AVE نگرش فردی   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

  های مدل   درونی  سازگاری  دهنده نشان   که   است   7/0  باالی  نیز  پژوهش   متغیرهای  ترکیبی  پایایی  برای   مالک

  واریانس  میانگین   که  است همگر  روایی   گیری،اندازه   های مدل  بررسی  در  دوم   معیار.  است  انعکاسی  گیریاندازه 

  مدل  کیفیت.  است  گیریاندازه   مدل  درونی  اعتبار و  همسانی  دهنده نشان   این  و  است  595/0  تا  593/0  بین   ابعاد

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

  مدل   مناسب  کیفیت   دهنده نشان   که   است  مثبت   ها اخصش  همه   مقادیر  دهد،می  نشان   13جدول    اطالعات 

 .است انعکاسی گیریاندازه 

 . برازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان 6-2-3
 نویسندگان   فردی   شایستگی   بر   مؤثر   عوامل  گیری اندازه   مدل   برازش .  14  جدول 

انحراف  میانگین  سازه متغیر
 معیار 

روایی  پایایی
 همگرا

 واگرا روایی

C
V

 C
o
m

 الرکر -آزمون فورنل 
آلفای 
 کرونباخ 

پایایی 
 ترکیبی

AVE  ها مهارت  نگرش  دانش 

ی  
تگ
یس
شا

ان 
دگ
سن
وی
ی ن
رد
ف

 

 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 ها مهارت 

 

 ها بین مهارت   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   های مدل   درونی   سازگاری  دهنده 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  همسانی  دهنده نشان   این

جدول   مقادیرمی  نشان  17در  که    مدل   در  انعکاسی  گیریاندازه   مدل  ،  است  مثبت  هاشاخص  همه  دهد 
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(، GOFشاخص ) ساختاری معادالت مدل کلی آزمون .است  نویسندگان فردی  شایستگی عوامل گیریاندازه 

.  اندنموده   معرفی  مدل   یکل  برازش  برای  قوی   و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  عنوانبه   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  که  طورهمان

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

 سازه مقادیر اشتراکی ضریب تعیین 

 دانش  828/0 533/0
 نگرش  771/0 785/0
 ها مهارت  658/0 807/0

 برازش  729/0

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

 .  است آمده دستبه 

 . خروجی گرافیکی مدل مسیر3شکل 

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

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

 . آزمون فرضیه3-6

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

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

 کند. مستقیم تبیین می  طوربه دی نویسندگان را درصد از تغییرات عوامل شایستگی فر 1/69

 های فردی نویسنده ختاری تأثیر عوامل مؤثر برند شخصی بر عوامل مؤثر شایستگی. مدل سا4شکل 
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 گیری . بحث و نتیجه7

  برند   بر  مؤثر  عوامل  متغیر  ازآنجاکه  و   شد  ذکر  3  جدول  در  شخصی  برند  متغیر  هایمؤلفه   از  هرکدام  میانگین

  وضعیت   ۀ دهندنشان نتایج    که   شد  استفاده   اینمونه   تک  تی  آزمون  از  آن  سطح  تعیین  برای   است،   لنرما  شخصی

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

  این .  دانندمی  مطلوب  را   نویسنده   شخصی  برند  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای   نامهپرسش  در  شده گرفته  نظر

  کیفیت   مورد   در(  2011)  البرکیو   و   ،(1396)  اخالصی  و   فر  یبهادر  عزیزی،  مطالعات  نتایج   با   گیرینتیجه 

 . دارد قسمت عوامل مؤثر بر برند شخصی همخوانی پرسشنامه سؤاالت

 در  هان آ  مطلوبیت   وضعیت  نویسندگان،  فردی  هایشایستگی  متغیر  هایمؤلفه   از  هرکدام  میانگین  همچنین

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

 متغیر  دهد،می   نشان  7  جدول   اطالعات  که  طورهمان .  است  شده یابیارز  گردد،می  ارزیابی  مطلوب  وضعیت

 دیدگاه   از  و  دارند  قرار  5  تا  67/3  متیازا  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

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

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

 دارد.  های فردی نویسندگان همخوانیشایستگی

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

مؤلفه می ی شناخت  تیجمع  ابهام،   تحمل  زندگی،  سبک  و  نگیزشیا  هایالگو   باورها،  و   هاارزش  هایکند. 

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

  سطو    یابد(، می  تجلی   وی   شخصی  برند   سپس  و   او   آثار   در   هاویژگی  این  و   دارد   فردیبهمنحصر   هایویژگی

  برند  متغیر از  ارتباطی  الگوی و  یادگیری، بر  مبتنی توانمندسازی  قدرت، منابع اجتماعی،  هنجارهای خانوادگی،

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

با   نتایج  این.  دارد  تأثیر  نویسندگان   فردی  هایشایستگی  متغیر  از  افزارینرم   مهارت پژوهش  از  قسمت    این 

پژوهشافتهی و  هامؤلفه   ازلحاظ(  1393)  همکاران  و  حسینی  و(  1393)  صائمیان  های  فرهنگی  اجتماعی،  ی 

داشتن وجه تمایز مثبت نسبت    ازلحاظ  (1396)  اخالصی   و  فر  ی بهادر  های پژوهش عزیزی،تخصصی و با یافته 

با    ایجاد ارتباطات در منافع  ازنظربه همکاران، حضور فیزیکی فعال و اعتمادسازی و   سازمانی و منابع انسانی 

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

 است.( 620/0) اجتماعی و( 875/0)  تخصصی ،(898/0)  فرهنگی مؤلفه

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

  که   داشت  بیان   توان می  بنابراین،.  دارد  تأثیر  دانشگاهی  هایکتاب   نویسندگان  فردی  هایشایستگی.  سازد می

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

های  از دیگر مؤلفه  .باشند  مندبهره   اطالعات  قدرت  و (  کاریزما)  صیشخ  قدرت  مالی،  قدرت   از  مثالً کنند    استفاده 



 

   دانشگاهی  هایکتاب نویسندگان شخصی  برند   الگویارائه 

 ______________________________________________________________  

  

  

31 

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

 یادگیری  ازلحاظ  (2016)  هارون  و  هاشم  احمد،  مطالعات،  هاییافته   با  نتیجه  این.  شودمی  نویسندگان  شخصی

فناوری،  ملزومات  با   آشنایی  و   هامهارت   از   استفاده   ازلحاظ   (2011)  البرکیو  و(  2013)  دومان  کارا  عصر 

که نگرش اجتماعی   ( 1396)  اخالصی  و   فر  ی بهادر  پژوهش عزیزی،پژوهشی، همچنین با    اجتماعی  هایشبکه 

ی، افزایش درآمد و افزایش کار، پذیرش اجتماعو داند 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   ندگاننویس   شخصی  برند  بر  مؤثر  عوامل  میان  مسیر  استانداردشده   ضریب  4  شکل  در.  است که  ذکرقابل

 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  هایاب کت  نویسندگان  شخصی  برند  بر  تأثیرگذار  هایمؤلفه   پژوهش  این

  حاکی   پژوهش   نمود. نتایج   طراحی  را  دانشگاهی  هایکتاب   نویسندگان   یساز   برند   برای   ساختاری  و   مفهومی

 نویسندگان  فردی  شایستگی  هایمؤلفه   بر   مبتنی   تخصصی  و  اجتماعی،  فرهنگی،  هایمؤلفه   مناسب  برازش  از

 است.

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

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

  های ویژگی  از   جامعه  در   مؤثر  حضوری   با  و   نو،   ایده   خلق  رفتارها  تغییر   ها،مهارت  توسعه   طریق   از   و   کند   تقویت 

  ذهن   در  خود   برند  هویت  از  درکقابل  و  یادماندنیبه   تصویری   همکارانش،  به  نسبت   مثبت،  متمایزکنندۀ 

   .کند خلق  و  ایجاد  مخاطبان و دانشجویان 

 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  زنیا.  است  انسانی   و  شخصی  فعالیتی  نویسندگی

  که  کندمی  کمک  نویسندگان  به  ی. برند سازاست  نویسندگان  برای  موفقیت  کلیدی  عوامل  از  یکی  یبرند ساز

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

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

  آشفته   و   رقابتی  بازار   در   توانند می  ناشران.  کنندمی  ارائه   مخاطبان  به  مختلف  سطو    در   ایگسترده   خدمات  که

 باشند.  داشته  خودموردنظر  اهداف  دپیشبر در تأثیرگذاری  نقش  و  کنند استفاده  نویسندگان  برند از کنونی

 پژوهش . پیشنهادهای 8

 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  شودیم  پیشنهاد   بنابراین،

 نشود.   وارد  آسیب  هاآن  برند به آمد،  وجود  به هاشاخص  از  تا چند
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 آن   در و  مشخص  را خود  فعالیت حوزۀ  نویسندگان  ،«تخصصی مؤلفه »  اهمیت  به  توجه  با  شودمی  پیشنهاد -

 شوند. مند بهره  ارتباطی و  ایرایانه  و تیاطالعا سواد  از همچنین .  شوند متمرکز

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

  روزرسانی به   را   آن  همواره   و   کند  ایجاد   پروفایل  غیره   و   تلگرام   اینستاگرام،  ،تی گ  سرچیر  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  یبرند ساز برای  که  شودمی پیشنهاد پژوهش،  های یافته  به توجه   با -

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

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

 باشد.  آشنا علمی نگارش سبک

 آموزشی  هایکارگاه   ی،برند ساز  با  دانشگاهی  هایکتاب   نویسندگان  آشنایی  که برای   شودمی  پیشنهاد  -

 شود.   داده  آموزش هاآن  به   یبرند ساز  هایمهارت و  شود  برگزار شخصی  یبرند ساز

 . کنند گذاریسرمایه نویسندگان، یبرند ساز شرایط کردن آماده  با  ناشران شود که می پیشنهاد -

 

 منابع 

 ( اثر1397آزادی، رسول و جوانی، وجیهه    نقش   با  ورزشکاران   شخصی   برند   بر  اجتماعی  پذیریمسئولیت   (. 

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

247-266 . 

و    ییورزشکاران: شناسا  ی(. برند ساز1393محدثه )  ،یو دهقان چاچکام،  ، طالبان، زهرا درضایحم  ،یتاج نسائ

د  ریتصو  یبررس از  عل  دگاه یبرند ورزشکاران  برند  )موردمطالعه:    ی ابیبازار  قاتیتحق(.  ییدا  یطرفداران 
 .144-127، 6، نینو

  ی الگو  ن یی(. تب1393)  قهیصد  ان،یو صائم  ،اکرم  ،زاده   یفرخ، هاد  ،یبهروز، قوچان  ،یمحمود، در  دیس  ،ینیحس

 . 112-93(،  17)  ،یراهبرد تیریمطالعات مد. برند شخصی یهای ستگیشاۀ 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 .  شناسیدانش   و  اطالعات  علم  حوزه موردمطالعه:    ایران،  نشر

  .شناسیدانش  و  اطالعات

   .51-34(، 7، )فصلنامه کتاب مهروکار صنعت نشر و اقتصاد نشر. (. مدل کسب 1391) لمیرا صابر نعیمی، ا
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فصلنامه  .  یانسان  هیدر حوزه سرما  برند شخصی  یهای ستگیعوامل مؤثر بر شا  یی(. شناسا1393)  قه یصد  ان،یصائم
 . 153-131(، 3)1 ،یآموزش و توسعه منابع انسان

عوامل مؤثر بر   یی(. شناسا1392فرزانه )  ،یو شاهرخ  ،دیحم  ،ینیمع  ریمقدسه.، م  ان،ید.، محمقهیصد  ان،یصائم

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

 وکارکسب  مربی  شخصی  یبرند ساز  مدل  (. ارائه1396)  و اخالصی، امیر  ،   فر، سحر  بهادریمحمد،     عزیزی،

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

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