
  هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهش
 43-52، ص 1396 زمستانپیاپی)،  23( 3، شمارة ششمسال 

Applied Research of Sport Management 
Vol.6, No.3, Winter 2018 

 

 Corresponding Author: Hamid Ghasemi*  حمید قاسمی نویسنده مسئول: *
 E-mail: ghasemione@yahoo.com 

هاي ارتباطی مهارتمقایسه وضعیت خودبرندسازي و حاضر هدف تحقیق 
هاي منتخب بود. دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته

روش تحقیق از نظر استراتژي توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. 
هاي کشور بودند که براساس جامعه آماري تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه

نمونه  384اد کفایت تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعد
 390اي و به تعداد گیري تصادفی خوشهانتخاب شد که با روش نمونه

نامه به نسبت مساوي بین دو گروه دانشجویان رشته تربیت بدنی و پرسش
پرسشنامه (مجموع  193و  188سایر رشته ها توزیع شد و به ترتیب با تعداد 

سنجش نامه پرسش گیري، شاملمورد) بازگشت شد. ابزار اندازه 381
 یینتعنامه ی و پرسشارتباط يهامهارت یقاز طر يخودبرندساز یتوضع
) بود که پس از تأیید روایی و پایایی 1394ی (قاسمی، شخص برند یتموقع

 مجدد مورد استفاده قرار گرفت. 
هاي و مهارت يخودبرندساز یتوضع مجموع،در نتایج نشان داد که 

هاي در زمینه مهارت. استحد متوسط  تحقیق، در اريآم ارتباطی نمونه
ها بدنی و سایر رشتهارتباطی و موقعیت برند شخصی، بین دانشجویان تربیت

بدنی نسبت به سایر دار وجود دارد و میانگین گروه تربیتاختالف معنی
و خودبرندسازي  یارتباط يهامهارتها کمتر است. همچنین میانگین رشته

 است. تر از متوسطپائینهر دو  بدنی،تربیت یاندانشجو
 

 هاکلیدواژه
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This paper aims to compare self branding and 
communication skills between physical education 
students and other selected students.  

Methodology was descriptive; strategically; and 
survey. Population was all Iranian students. Sampeling 
way was unlimited society randomized cluster and 
through use of Morgan's schedual 384 samples were 
enough. Thus 390 sample recived our questionnaire and 
381 questionnaire were filled in(188 physical education 
students and 193 of others respectively ) .Instrument for 
datagathering were communication skills questionnaire 
and self branding questionnaire made by 
Ghasemi(2015). Questionnaires were used after being 
approved its validity and relaiability. 
Findings showed the average level of communication 
skills and self branding in all students. But the 
communication skills and self branding were lower in 
physical education students in comparison with other 
students. The difference was significant and physical 
education students were weaker than others. Mean of 
communication skills and self branding of physical 
education students were lower than average as well. 
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Self Branding, Personal Branding, Communication 
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 همقدم
برند  یست وشرکت ن یامنحصر به محصول  یگرد ،مفهوم برند

؛ رین، 2012، 1به انسان را دارد (بندیش و ترومن بسط یتظرف
توان اصلی برند را می د). چهار رویکر2006، 2هاملین و استولر

» ، سازمان، شخص و سمبل یا نمادمحصول«با عناوین 
). 1390نیا و اخوان فومنی، ؛ گنجی1997، 3شناسایی کرد (آکر

تجربه، مهارت، رفتار، ظاهر  یوگرافی،ببرند شخصی هر فرد، از 
برند ).  همچنین 2009، 4شود (جیمزآن شخص ساخته میو نام 
نقش شخص است  هویت و یانسان یتبرگرفته از هو یشخص

از  یگرانشود و بر ادراك دیداده م یشنما یرونب یايکه به دن
ي فرآیند). این همان 2012(بندیش و ترومن،  گذاردیم یراو تأث

ه در ادبیات معاصر بازاریابی و مدیریت، از آن به است ک
تعبیر شده  6و یا برندسازي شخصی (فردي) 5خودبرندسازي

 است. 
کنترل فعاالنه توسعه  يراه برا ینترمهمخودبرندسازي 

، 7نحوه ادارك بازار از فرد است (نوریکسخود و  ياحرفه
). خودبرندسازي روندي است که به موجب آن افراد و 2013
از نظر  فرآیندد. این نشوعنوان برند شناخته میهایشان بهحرفه

طلبی و اثرگذاري بر روي افراد است هدف، متفاوت از شهرت
 9و با مقاله تام پیترز 1997). از سال 2013، 8(کارادومان

پرداز مشهور مدیریت و بازاریابی، در مورد برندسازي نظریه
پژوهشی و کاربردي ، عالقه به این موضوع از ابعاد شخصی

برند شخصی چیزي فراتر از قدرت اثرگذاري در گسترش یافت. 
هاي رقابتی است. در برند شخصی فروش و بازاریابی در محیط

اثر ارتباطات و خلق روابطی مبتنی بر همکاري و ایجاد تفکر 
ساختن برند ). 2008، 10است (رمپرسادمثبت حائز اهمیت 

اي موفقیت باید انجام داد. ترین کاري است که برشخصی مهم
هاي مبتنی بر کسب برند شخصی با مجموعه کوشش

آید که توسعه وجود میافزاري بهافزار و نرمهاي سختمهارت
فردي،  هايارزش يانداز، حفظ و ارتقاها با داشتن چشمآن

 گیري چابک میسر خواهد بودفرد بودن و تصمیممنحصر به
توسعه برند شخصی به عنوان یک یجاد و ا ). 2011، 11(مورگان

شده است. براي  یلضرورت براي موفقیت فردي و سازمانی تبد
                                                                      
1. Bendisch & Trueman 
2. Rein, Hamlin, Stoller 
3. Aaker 
4. James 
5. Self Branding 
6. Personal Branding 
7. Noricks 
8 . Karaduman 
9. Tom Peters 
10. Rampersad  
11.  Morgan 

برداشت.  مگام قدصورت گام بهساخت برند شخصی باید به
هاي فردي باید براي این کار ضمن ساختن و توسعه مهارت

توسعه هاي ارتباطی و مهارت فناوري بردکارتوان شخصی را در 
با ایجاد یک ارتباط قدرتمند در توان ر میکاراي اینداد. ب
 یراینترنت و سا ،هاهاي ارتباطی از طریق رسانهشبکه

صورت توسعه برند شخصی بهراي ب یارتباط يهامهارت
  ). 2012، 12(وتش داقدام کراي حرفه

 کنندیو ایجاد تمایز تالش م ییابجایگاه صاحبان برند براي
جایگاه  زمان، برند استفاده کنند و در طول یتاز مفهوم شخص

کنندگان ایجاد کنند. فردي در ذهن مصرف به منحصر
 در یانسان هايیاز ویژگ ايمجموعه عنوانبرند به یتشخص

). 2013، 13شود (واتکینگ و گونزنباخیمورد برند تعریف م
است که به برند نسبت داده  یانسان هايیبرند، ویژگ یتشخص

دهند یم یلاز هویت برند را تشک یبخش ها،ویژگی ین. اشودیم
 و افراد و نام یتیهاي شخصین ویژگیهرچه ب ).2015، 14(داس

 وجود داشته باشد، احتمال انتخاب آن یشتريب ینشان، هماهنگ
برند شخصی هر فردي  است. یشتراز سوي افراد ب نام و نشان

دهد تا بدانند که آن فرد عالوه بر آن به دیگران اجازه می
اش قید شده است، چه چیزهاي باالتري در چیزي که در رزومه

 ). 2014، 15شخصیتش دارد (گاندر
یکی از اصطالحات در حوزة برند شخصی، واژه خودبرندسازي 

ذهن را بهاست. این کلمه بیشتر، معناي عمومی برندسازي شخصی 
الین مطالب زیادي به کند. در خصوص برندسازي آنمتبادر می
مشهورسازي افراد «را نزدیک به واژة خورد و بسیاري آنچشم می

 یاشاره دارد که ط يفرآیندبه  این واژه کنند.قلمداد می» 16عادي
خود  یو سبک زندگ یقعال يگذارجامعه با اشتراك يآن، افراد عاد

افراد،  ین. اآورندیرا به دست م یطرفداران ی،اجتماع يهادر شبکه
 فقطو  شوندینخبه جامعه محسوب نم یاجزو قشر هنرمند و 

 یدابه شهرت دست پ یاجتماع يهادر شبکه عالیتف یلدلبه
به صورت شهرت  یواژه را در زبان فارس ینبتوان ا ید. شاکنندیم
 يهايز استراتژااي خودبرندسازي مجموعهترجمه کرد.  یررسمیغ

شامل  هممفهوم  یناست. ابراي استفاده روي خود فرد  یابیبازار
ها و تفکرات بارة محصوالت، خدمات، ارزشرنوع نگرش د یک

و  یاحتمال يکارفرما یکقابل فروش به  يعنوان کاالبهفرد خود 
، 17(مارویک است ي تکرار و تمرینهایوهاز ش يامجموعههم 

2010 .( 

                                                                      
12. Wetsch 
13. Watkins & Gonzenbach 
14 . Das  
15 . Gander 
16.  Micro-celebrity 
17. Marwick 
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موارد خودبرندسازي و برندسازي شخصی در بسیاري 
جاي یکدیگر استفاده یکدیگر، اغلب بهدلیل شباهت زیاد بهبه

هاي اساسی با هم شوند. با این حال این دو مفهوم تفاوتمی
برندسازي «با توجه به موضوعات پژوهشی با موضوع دارند. 

شود که این اصطالح بیشتر در زمینه مالحظه می» شخصی
اي و افراد مشهور دنیا مورد استفاده بازاریابی حرفهمدیریت و 

گیرد. اما خودبرندسازي چیزي غیر از این است و بیشتر قرار می
در مجموع  ).2010(مارویک، رود کار میدر مورد افراد عادي به

برندسازي شخصی بیشتر براي افراد داراي کسب و کار 
براي  تخصصی اعم از کسب و کارهاي کوچک تا بزرگ است.

نمونه یک دندانپزشک، هنرمند و صاحب کاال با محصول یا 
هاي چشمگیر نسبت به موارد مشابه را خدمتی داراي تفاوت

توان مثال زد. این در حالی است که خودبرند سازي داراي می
حوزه پوشش محدودتري نسبت به برندسازي  شخصی است. 

اراي شود که اصطالح برندسازي شخصی دچنین استنباط می
قدمت بیشتري نسبت به خودبرندسازي است. در این پژوهش، 
منظور محقق در مورد برند شخصی و فردي، همان واژه 

تر خودبرندسازي است که به معناي عمومی ساخت برند نزدیک
ها تواند به شرط داشتن یک سري ویژگیاست و هر فردي می

تبدیل کند.  ها، خود را به یک برند (البته در سطح خرد)و مهارت
این مفهوم با توجه به جامعه آماري پژوهش که دانشجویان 

تر همان واژة خودبرندسازي نزدیکشود بهدانشگاه را شامل می
 است. 

اقدامات عملی اولیه براي خودبرندسازي شباهت زیادي با 
گام براي ایجاد یک برند برندسازي شخصی دارد. نخستین

ی از برند مورد نظر براي درست درك شخصی این است که فرد
 و نقاط قوت، احساسات بزرگترین ایجاد داشته باشد. یعنی بداند

دهد چیزي به وي این انگیزه را میچه  هایش کدامند وارزش
عنوان برند معرفی کند. در گام دوم فرد باید که خود را به

ها خوبی عرضه کند. نحوة معرفی این تواناییها را بهویژگی
شود. براي این منظور سه رویکرد فردي محسوب مینوعی هنر 

 ).   2009، 18بسیار مهم است (مارتین 1شرح جدول به
گیري از ترین رویکردها در خودبرندسازي بهرهیکی از اصلی

هاي ارتباطی، آن دسته از هاي ارتباطی است. مهارتمهارت
توانند درگیر ها افراد میهایی هستند که به واسطه آنمهارت
ي که فرآیندارتباط شوند. یعنی  فرآیندهاي بین فردي و تعامل

افراد در طی آن، اطالعات، افکار و احساسات خود را از طریق 

                                                                      
18. Martin  

گذارند. این مبادله کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان می
تواند ها میها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنمهارت

عدم موفقیت تحصیلی و عدم  با احساس تنهایی، افسردگی،
 ير جوامع امروز). د1385 موفقیت شغلی همراه باشد (یوسفی،

 یشترارتباطات ب یتاهمی، زندگ فرآیندتر شدن یچیدهبا پ
از  یکی هاي ارتباطیمهارت یجوامع ین. در چنشودیم

رود شمار میبهانسان  یتموفق یو تعال عوامل توسعه ینترمهم
 ). 1393ی، طحان(نظري و 

 
 عوامل مؤثر بر خودبرندسازي . 1جدول 

 توضیح عوامل ردیف

 یتشفاف 1

خود به مردم  یدر معرف یدخودبرندساز، با
طور به یدشفاف عمل کند. در واقع مردم با

و  یستک يواضح و روشن بدانند که و
 یست؟در چ یگرانبا د يو يهاتفاوت

 مداومت 2
ز دیده اباید شرایط دایمی خودبرندساز 

 براي خود فراهم کند. یغاتو تبلشدن 

 یوستگیپ 3
از  یموارد مشابه پیوسته یدخودبرندساز با

 ي خودهاارزش یامحصوالت و  ها،ییتوانا
 .کند یجمخاطبان ترو ینرا ب

 
 یدکه با يموارداست. ساخت برند  یمعنبه 19يواژه برندساز

مانند  يشامل اجزا و عناصر یرنددر ساخت برند مدنظر قرار گ
به برند، ادارك برند،  يبرند، وفادار یتبرند، هو یتشخص
بر  خودبرندسازي فرآیندبرند است.  یاتبه برند و تداع یوابستگ

 این براي کند.می متمایز و خاص دارد که فرد را چیزهایی تأکید
 در مثبت هايزمینه پس ایجاد و هامهارت برخی داشتن کار،

) 2012، 20است (سیمون ضروري کنندهمصرف یا مخاطب ذهن
 ارتباطی هايمهارت به توانمی هاآن ترینمهم جمله از که

ترین کارکردهاي خودبرندسازي، اشتغال یکی از مهم .کرد اشاره
؛ احمدپور 1392؛ رحیمیان، 1393 پور،علیو کارآفرینی است (

 کارآفرینان ندر جها). 1389ی، و مهرابی گالب؛ 1389یانی، دار
 يو اعتمادساز یشخص يهایبستگواسمت وکارها به که کسب

بدل  یتاولو یکبه  یشترهر چه ب شخصی روند، برندیم یشپ
تنها نهشخصی  يبرندساز .)1389یانی، دار(احمدپور  شده است

 یجادا یزن ي مشتریانو کسب وکار او، بلکه برا ینکارآفر يبرا
 ). 1389ی، و مهرابی گالبید (نمایمارزش 

                                                                      
19. Branding  
20 . Simons 
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هایی با وظیفه پرورش مدیران، عنوان سازمانها بهدانشگاه
توانند محل مناسبی کارآفرینان و مسئوالن آینده یک کشور، می

هایی هاي ارتباطی افراد باشند. بهبود مهارتبراي تقویت مهارت
دادن، استفاده کردن، گوشمانند خواندن، نوشتن، صحبت

هاي ارتباطی نوین و ده از فناوريصحیح از زبان بدن و استفا
روز، منجر به افزایش توان افراد دانشگاهی و پرورش هب

عنوان مدیران و کارآفرینان آینده ها بهاستعدادهاي آن
توانند ها میهاي مختلف خواهد شد. همچنین دانشگاهسازمان

بستر مناسبی براي توسعه برندهاي شخصی و معرفی افراد 
هر دانشجو عنوان برندهاي شخصی به جامعه باشند. موفق به
اش یک برند است اما این کافی نیست و باید فعاالنه و با رشته

با یک ترفیع خوب بتوان دانشجو را به یک برند خوب در نظر 
 يکسب شهرت برا). 2013مردم تبدیل کرد (کارادومان، 

ن و بسیاري از دانشجویان در ای استي الزم احرفه یتموفق
ي نیاز خودبرندسازینی به کارآفردنیاي رقابتی براي یافتن کار و 

هاي یترو و فعال در صورت تعامالت رواغلب به ین کارادارند. 
). بنابراین توجه به 2014(گاندینی، شود یاجرا م ارتباطی

هاي ارتباطی در این خودبرندسازي با نقش کلیدي مهارت
 بسیار ضروري است.  فرآیند

 یرويني تحت تأثیر کسب و کار هر یتموفقامروزه 
همین دلیل مشارکت موفق در برندسازي شخصی قرار دارد. به

هر کسب و هر کاري، بیشتر از اینکه بر مبناي صالحیت باشد، 
 ینوع ي،هر برندبر اساس تعامالت شخصی استوار خواهد بود. 

بوده و قلب و ذهن  یتشخص ياست که دارا یعاطف یژگیو
، 21کند (لوکا، کورینا و سوساكیم یرود را تسخخ یانمشتر
2015 .(  

هاي ارتباطی را به نوعی در محققان متعددي مهارت
؛ 1393پور، اند (علیخودبرندسازي و کارآفرینی مؤثر دانسته

). نتایج تحقیق اخالصی 1388؛ رضوانی توتکانی، 1393فضلی، 
بر ابعاد هاي ارتباطی ) نشان داد که ارتباطات و مهارت1391(

مختلف خودبرندسازي و برندسازي شخصی اثر دارد. پژوهش 
 ) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که آموزش1391(

 افزایش را بانوان تمایزیافتگی سطح ارتباطی، هايمهارت
) نیز در تحقیق خود دریافت که 1391دهد. موحدي (می

 يهامؤلفه ترینمهم از سازيشخصی و ارتباطی هايمهارت
هستند.  مجازي کارهاي و کسب در برندسازي یندآفر بر مؤثر

) نیز در بررسی روي معلمان 1394فالح جعفري و قاسمی (
بدنی به این نتیجه رسیدند که سطح خودبرندسازي این تربیت

                                                                      
21.  Lucaa; Corina & Sasuc 

گروه در حد متوسط بود و به تالش بیشتري به برندسازي نیاز 
) در 1392( دارند. صائمیان، محمدیان، میرمعینی و شاهرخی

هاي بررسی خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت شخصیت
فرهنگی در برندسازي شخصی خود، به توجه بیشتري نیاز دارد. 

هاي ) نیز تفاوت در وضعیت خودبرندسازي گروه1394قاسمی (
مختلف تخصصی را مورد تأیید قرار داد و این نتایج در 

) نیز وجود 1392( چههتحقیقات رازقی، روستا، عالم تبریزي و قر
 دارد.  

خودبرندسازي در فضاي مجازي نیز از موارد مورد تأکید در 
بریک و فیل یپژوهشمطالعات مختلف و متعدد بوده است. در 

هاي ساخت برند شخصی ) به اصول و روش2015( 22کلیولند
هاي اجتماعی، برندسازي آنالین و با توجه ویژه به شبکه

هاي مجازي پرداخت. هاي ارتباطی در شبکهاستفاده از فناوري
را نگاه این پژوهش، شش مرحله اصلی برندسازي شخصی 

 برند هویتتوسعه موجود،  برندهاي درون خود، شناختبه
یزیکی برند شخصی، ساخت ف هايی، ساخت نشانهشخص
با ارتباط یجیتال از برند شخصی و برقراري د هاينشانه

 رسانی معرفی کرد. هاي مختلف پیاممخاطب از طریق روش
) روي اهمیت برند شخصی 2015تحقیق لوکا و همکاران (

اي در پزشکان به این نتیجه رسید که پزشکان براي حرفه
کنند. گاندر ساخت برند شخصی خود با یکدیگر رقابت می

هاي روش) هم با بررسی مدیریت برند شخصی به2014(
کارهاي مهم در این زمینه در نوجوانان مدیریت برند و راه

ساخت برند شخصی را از دوره  فرآینددبیرستانی پرداخت. او 
داد و یکی از علل ناتوانی در این دبیرستان مورد توجه قرار 

تبلیغاتی هاي ارتباطی و اقدام را فقدان استفاده مؤثر از روش
وسعه ارتباطات ) روي ت2005( 23چاپلین و جانکرد.  معرفی 

ها تحقیق کردند. آن در کودکان و نوجوانانبرندسازي خود
معتقد بودند با وجود اینکه خودبرندسازي در بین بزرگساالن، 
مورد بررسی پژوهشگران متعددي قرار گرفته است، با این حال 

ات اندکی در خصوص تعریف در بین کودکان و نوجوانان، تحقیق
کارگیري آن وجود دارد. از نظر وي مفهوم، تجربه و نحوه به

خودبرندسازي در دوره کودکی ابزاري براي تعریف خود و 
برقراري ارتباط با خودپنداره هر فرد است. در این خصوص 

هاي ارتباطی که از فردي به فرد هاي هر فرد در مهارتتوانایی
ر شکوفایی هویت فرد و خودبرندسازي دیگر متفاوت است، د

 وي تأثیرگذار است. 

                                                                      
22. Philbrick & Cleveland 
23. Chaplin & John 
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) با بررسی اصول و مفاهیم خودبرندسازي 2013( 24سنفت
هاي ارتباطی فرد و در فضاي مجازي بر تأثیر مهارت

هاي وي بر نحوه معرفی خود در فضاي مجازي تأکید توانایی
هاي کند. او همچنین اثرات نحوه روابط خانوادگی و گروهمی

وستان را در خودبرندسازي فرد در فضاي مجازي مورد توجه د
) با بررسی شهرت، تبلیغات و 2010دهد. مارویک (قرار می

وجوي شهرت در خودبرندسازي در وب به ارزیابی روش جست
سطح خرد، خودبرندسازي و سبک زندگی پرداخت. و به این 

هاي اجتماعی نتیجه رسید که امروزه افراد در محیط شبکه
 اند. تر بودهمجازي در خودبرندسازي موفق

عنوان یک ساختار ) برند را به2009( 25تیلدسلی و کوت
متمایز از هویت سازمانی مورد توجه قرار داد و مقیاس جدیدي 
را براي سنجش نحوه شناسایی برند در زمینه استفاده کنندگان 

هاي از برندها توسعه داد. در این زمینه نتایج او بر مهارت
پردازي برند و برجستگی برند ارتباطی خودبرندسازي، نشانه

 تأکید داشت. 
هاي زیادي به برندسازي و برندسازي ون پژوهشتاکن 

شخصی در میان مدیران و کارآفرینان انجام شده است اما در 
مورد خودبرندسازي وضعیت متفاوت است. حتی با وجود جدید 
بودن موضوع برندسازي شخصی، این مسأله در سطح مدیران 

هایی وجود دارند ها تا حدي مورد توجه بوده و پژوهشسازمان
هاي مبتنی بر خود اند. اما پژوهشبه این مسأله پرداخته که

ویژه دانشجویان برندسازي در میان افراد عادي جامعه به
عنوان مدیران و مسئوالن بالقوه آینده، کمتر مورد توجه بوده به

 است. 
هاي عنوان یکی از رشتهاز طرفی امروزه تربیت بدنی به

کارآمـد و شایسـته    دانشگاهی پیشرو در تربیت کارشناسـان 
هـا، رویـدادها، کسـب و کـار،     هـا، تـیم  براي انـواع سـازمان  
 زایی در جامعه است. دانشـجویان رشـته  کارآفرینی و اشتغال

هاي ارتباطی خود را ها و مهارتتوانند تواناییبدنی میتربیت
با تمرکز بر روي مفهوم برندسازي شخصـی توسـعه دهنـد.    

جربه و موقعیـت شخصـی، از   دانشجویان متأثر از آموزش، ت
هاي ارتبـاطی برخوردارنـد (سـینجر،    درجات متفاوت مهارت

هـاي  تواند در بین دانشجویان رشته). این موضوع می1378
مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. ایـن مـوارد زمینـه    
این پرسش کلی را براي محقـق ایجـاد کـرد کـه آیـا بـین       

هاي تربیت یان رشتههاي مختلف و دانشجودانشجویان رشته

                                                                      
24. Senft 
25. Tildesley & Coote 

ــارت   ــزان مه ــر می ــاوتی از نظ ــدنی تف ــاطی و  ب ــاي ارتب ه
 خودبرندسازي وجود دارد؟ 

 
 پژوهششناسی روش

 اجـرا  یرمسـ این پژوهش از نظر اسـتراتژي توصـیفی و از نظـر    
هدف، کاربردي بود. گـردآوري اطالعـات بـا     نظر یمایشی و ازپ

نامه از اي، و تکمیل پرسشاستفاده از دو روش مطالعه کتابخانه
ــت.  ــاردانشــجویان صــورت گرف ــه آم ــقتحق يجامع شــامل  ی

کشور بودند که بر اساس تعداد جامعـه   هايدانشگاه یاندانشجو
نمونـه   384 یـت نامحدود بر اساس جـدول مورگـان تعـداد کفا   

و به تعـداد   ايخوشه یتصادف گیريبا روش نمونهو  انتخاب شد
ـ  ينامه به نسبت مسـاو پرسش 390  یاندو گـروه دانشـجو   ینب

با تعـداد   یبشد و به ترت یعها توزر رشتهیو سا یبدنیترشته ترب
نامه (مجمـوع  پرسش ها)رشته (دیگر 193و (تربیت بدنی)  188
ابتدا استان اي در روش تصادفی خوشه مورد) بازگشت شد. 381

هاي استان البرز، دانشگاه آزاد اسـالمی  البرز، و در میان دانشگاه
هـاي  واحد کرج به عنوان مقصد انتخاب شد و با انتخاب کالس

بـدنی و  مختلف در روزهاي هفته دانشـجویان دانشـکده تربیـت   
عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزارهـاي جمـع   ها بهسایر دانشکده

نامـه  نامه بـود. نخسـت پرسـش   سه پرسشها شامل آوري داده
)، 1393گانه قاسـمی ( هاي ارتباطی ششتعیین وضعیت مهارت

و ) 1394( یقاسم يخودبرندساز یتوضع ییننامه تعپرسشدوم 
آوري داده بـراي جمـع   هـاي عمـومی  ویژگـی  نامـه سوم پرسش

نامـه نخسـت پیشـتر    دو پرسـش کـه  رغم این استفاده شد. علی
یـابی و  اي مـورد روایـی  قیـق توسـعه  توسط محقق در یـک تح 

یابی جامع قرار گرفته بـود امـا در تحقیـق جدیـد روایـی      پایایی
صوري و محتوایی توسط پنج صاحب نظر؛ روایی سازه با تحلیل 

براي  9/0عامل تأییدي و پایایی با روش آلفاي کرونباخ و نتایج 
نامه دوم به تأیید رسید براي پرسش 93/0نامه نخست و پرسش

آوري داده ابتدا از آزمون مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع و
اسمیرنف استفاده شد و پـس از اطمینـان از توزیـع    -کولمگروف
هاي آمار پارامتریک براي تجزیه و تحلیل ها از روشنرمال داده

 ها استفاده شد. داده
  پژوهش نتایج
 هـاي توصـیفی  هاي عمومی پاسخگویان در قالب یافتـه ویژگی

 بود.  1تحقیق به شرح جدول 
هاي ارتباطی و خودبرندسازي پاسخ مقایسه میانگین مهارت

 را نشان داد.  1دهندگان شرایطی به شرح شکل 
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 عمومی پاسخگویان يهایژگیمربوط به و یفیآمار توص .1-4جدول 

 )n= 193ها (دانشجویان سایر رشته )n= 188دانشجویان تربیت بدنی (

 جنسیت
 درصد فراوانی شرح

 جنسیت
 درصد فراوانی شرح

 52,84 102 مرد 57,98 109 مرد
 47,16 91 زن 42,02 79 زن

 سن (به سال)

 16,49 31 22تا  18

 سن (به سال)

 14,50 28 22تا  18
 22,80 44 26تا  23 27,12 51 26تا  23
 24,88 48 30تا  27 29,79 56 30تا  27

 37,82 73 30باالتر از  26,60 50 30باالتر از 

 وضعیت تأهل
 64,90 122 مجرد

 وضعیت تأهل
 69,94 135 مجرد

 30,06 58 متأهل 35,10 66 متأهل
 - - سایر - - سایر

 تحصیالت

 - - کاردانی

 تحصیالت

 - - کاردانی
 33,68 65 کارشناسی 39,36 74 کارشناسی

 55,96 108 کارشناسی ارشد 60,64 114 کارشناسی ارشد
 10,36 20 دکتري و باالتر - - دکتري و باالتر

 شغل

 12,23 23 دولتی

 شغل

 13,48 26 دولتی
 21,76 42 خصوصی 34,04 64 خصوصی

 3,10 6 دارخانه 6,38 12 دارخانه
 61,66 119 فقط دانشجو 47,35 89 فقط دانشجو

 

 
 گانه ارتباطی و وضعیت خودبرندسازيهاي ششپاسخگویان در مهارتمقایسه میانگین نمرات . 1شکل

 
گانـه  هـاي شـش  هـاي مهـارت  مقایسـه میـانگین   2شکل 

ارتباطی و خودبرندسازي در دو گروه دانشجویان تربیت بـدنی و  
 دهد. غیرتربیت بدنی را نشان می

 یارتباط يهامهارت ینبداري تفاوت آزمون معنی 2جدول 
 دهد. را نشان می هارشته یربا سا یبدن یترشته ترب یاندانشجو
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 هاهاي ارتباطی دانشجویان تربیت بدنی و سایر رشتهمقایسه میانگین خودبرندسازي و مهارت .2شکل

 
 ها دانشجویان تربیت بدنی با سایر رشتههاي ارتباطی در نتیجه آزمون مقایسه مهارت. 2جدول 

 

 يبرا Leveneآزمون 
 یانسوار يبرابر

 هامستقل براي برابري میانگین tآزمون 

F Sig t df Sig 
(2-tailed) 

اختالف 
 هامیانگین

 %95فاصله اطمینان 
 هااختالف

 حد باال حد پایین
برابري 
 هاواریانس

4,607 0,031 27,778- 379 0,001 19,595- 20,982- 18,208- 

عدم برابري 
 هاواریانس

  27,699- 357,85 0,001 19,595- 20,987- 18,204- 

 
هـاي ارتبـاطی   دار بـین مهـارت  نتایج وجود اختالف معنـی 

کنـد. امـا   هـا را تأییـد مـی   بدنی با سایر رشتهدانشجویان تربیت
ــدول  ــون   3ج ــه آزم ــازي   نتیج ــعیت خودبرندس ــه وض مقایس

 دهد. ها را نشان میبدنی با سایر رشتهدانشجویان تربیت

دار بـین وضـعیت خودبرندسـازي    نتایج وجود اختالف معنی
بـدنی بـا سـایر دانشـجویان را تأییـد      دانشجویان رشـته تربیـت  

 کند. می
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 ها بدنی با سایر رشتهنتیجه آزمون مقایسه وضعیت خودبرندسازي دانشجویان تربیت .3جدول 

 

 Leveneآزمون 
 يبرابر يبرا

 یانسوار
 هامستقل براي برابري میانگین tآزمون 

F Sig t df Sig 
(2-tailed) 

اختالف 
 هامیانگین

 %95فاصله اطمینان 
 هااختالف

 حد باال حد پایین
برابري 
 هاواریانس

4,389 0,037 33,335- 379 0,001 12,416- 13,148- 11,683- 

عدم برابري 
 هاواریانس

  33,357- 364,79 0,001 12,416- 13,150- 11,682- 

 
 گیريبحث و نتیجه

 اريآم نمونهکل  ینب يخودبرندساز یتوضع مجموع،در 
دلیل این مسأله شاید این متوسط بود. نزدیک بهحد  تحقیق، در
مردم  ینب ياکار حرفه یکعنوان مفهوم به ینهنوز اباشد که 

 ویژه دانشجویان مورد توجه جدي قرار نگرفته است.  ي و بهعاد
 یارتباط يهااز نظر نمره کسب شده در هر کدام از مهارت

ه نمون یننمره در ب ینباالتر يگانه، مهارت گوش دادن داراشش
عبارتند از: استفاده از  تیبترها بهمهارت یهمورد مطالعه بود. بق

خواندن، نوشتن و سخن  ی،تنزبان ین،نو یارتباط يابزارها
) 1388( یتوتکان رضوانی یجاز نتا یبا برخ یجهنت ینگفتن. ا
یکی از دالئل احتمالی این ناهمسویی می تواند ندارد.  یهمخوان

  . نوع جامعه مورد بررسی باشد
یگر وضعیت سطح متوسط خود برندسازي در نمونه د یجهنت

هاي تحقیق فالح این یافته، در توافق با یافته. مورد بررسی بود
برند  یتموقع ییندر واقع، تع) بود. 1394جعفري و قاسمی (

 یانصائم یجاست که بر اساس نتا یریتیمد ییتوانا یک یشخص
طور کامل از هنوز بهکه مردم عادي بوده  )1392و همکاران (

سنفت  ،)1391( ي، احسانی و نظري. گودرزکنندآن استفاده نمی
 يهامهارتبرندسازي از طریق  یزن )1391( ي) و موحد2013(

مورد تأکید قرار دادند و براي توسعه و بهبود وضع  را یارتباط
 هاي ارتباطی تأکید داشتند. موجود به آموزش مهارت
هاي هاي ارتباطی بین رشتههارتدار موجود تفاوت معنی

) 1394هاي قاسمی (ها، همسو با یافتهتربیت بدنی با سایر رشته
بود. این نتایج اشاره دارد که در چالش عمومی بین دانشجویان 

هاي مختلف تحصیلی در نظام دانشگاهی، شرایط رشته
تر و حتی در بسیاري از دانشجویان رشته تربیت بدنی نامطلوب

 ر سطح متوسط است.  موارد زی
 يخودبرندساز یتوضع یننشان داد که ب یجنتا ینهمچن

ها تفاوت وجود دارد. رشته یربا سا یبدنیترشته ترب یاندانشجو
قاسمی ) 2011لوکا و همکاران ( هايیافتهدر توافق با  یافته ینا
اشتغال تنوع ا وجود ب. بود) 1392و همکاران ( یزقاو ر) 1394(

ها این ضعف از بدنی در مقایسه با بسیاري از رشتهتربیت رشته
 شود. تر میاین بابت برجسته

با این حال آنچه که در مورد دانشجویان رشته تربیت بدنی 
 یارتباط يهامهارتمشاهده شد، این مسأله است که میانگین 

تر از پائینهر دو  تربیت بدنی، یاندانشجو ینبو خودبرندسازي 
-یعنی عالوه بر اینکه دانشجویان تربیتد. بو میانگین مقیاس

بدنی تربیت تري نسبت به گروه دانشجویان غیردنی نمره پائینب
داشتند، نسبت به میانگین مقیاس یا حد متوسط نیز نمرات 

تري کسب کردند که در مجموع، وضعیت این گروه در پائین
هاي ارتباطی و در نتیجه در وضعیت خودبرندسازي پائین مهارت

هاي دیگر در تمامی ارزیابی شد. در حالی که دانشجویان رشته
هاي ارتباطی و وضعیت خودبرندسازي داراي میانگین مهارت

 باالتر از میانگین مقیاس بودند. 
است که تحت  یمهارتخودبرندسازي گفت که  توانیم

؛ 1393 ی،(فضل یتیشخص هايیژگیمانند و یعوامل یرتأث
(سنفت،  یارتباط يها)، مهارت1392و همکاران،  یانصائم

و همکاران،  ي؛ گودرز1392و همکاران،  یان؛ صائم2013
ن یزا)، م2005و جان،  ین)، سن (چاپل1391 ي،؛ موحد1391
(لوکا و همکاران،  یلی)، رشته تحص2014(گاندر،  یالتتحص

 يهالفهؤ) و م2009و کوت،  یلدسلی(ت یاجتماع یت)، هو2015
 ) قرار دارد.1392و همکاران،  یان؛ صائم2011(سانگ،  یفرهنگ

که در  ییاز آنجالذا توجه به همه این موارد مهم هستند. اما 
توسعه  کارهاياز راه یکی يمختلف و متعدد هايپژوهش

 یارتباط هايمؤثر مهارت يهااستفاده از روش ي،خودبرندساز
 یبدنیتبتر یانکه دانشجو شودیم یشنهادشده است؛ پ یمعرف
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 یارتباط هايمهارت یادگیري يرا برا یشتريتالش و تمرکز ب
 صرف کنند. یتخصص هايگانه در کنار آموزش مهارت 6

عنوان یک سازمان آموزشی و پژوهشی ها بهدانشگاههمچنین 
هاي ارتباطی دانشجویان را باید از همان تقویت مهارت

هاي ابتدایی ورود دانشجو به دانشگاه در دستور کار قرار سال

 هربدنی دانشجویان و به ویژه دانشجویان تربیتچرا که دهند. 
، نوشتاري، خواندن، شنودي ی،کالم هايمهارت داراي چقدر

توانند به  و فناورانه بیشتري باشند، بیشتر می بازخوردي
 خودبرندسازي بپردازند.  
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