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Introduction: The aims’ study is to present a model of personal branding based on 

individual competencies and the employment. In this qualitative research, the 

grounded theory approach has been adopted for data collection. The aim is to develop 

a model; this study is categorized as exploratory and fundamental research. The study 

population consisted of experts and university professors in the Business 

Management, the Organizational Behavior Management, Human Resources, and 

Entrepreneurship departments, who know the concept of personal branding and 

extensively explored its various dimensions. A personal brand helps individuals 

emerge from obscurity and manifest by their abilities. Personal branding allows 

people to establish their position as a professional in their field of work and build a 

reputation for themselves. To develop a personal brand, it is essential to acquire and 

reinforce individual competencies. Researchers divide competence into two general 

categories: technical and behavioral. Technical competencies or technical knowledge 

is associated with the execution of a task, whereas behavioral competencies are 

concerned with how it is conducted, which embraces knowledge, skills, and attitudes. 

Research shows that if an individual possesses the knowledge and skills in a particular 

field, but their behavior and performance do not reflect that distinction and merit, they 

cannot be called competent in that field.  

Previous research has primarily explored specific elements and variables of personal 

branding, and the role of individual competence and employment factors has largely 

been disregarded. Informed by the importance of personal branding research on the 

employment and the role of individual competencies in personal branding, this study 

investigates how a personal branding model could be developed within the framework 

of individual competencies by considering employment factors. In fact, this model 

aims to fill a gap in the personal branding processes by accounting for the role of 

employment the variables of individual competencies in developing and shaping this 

type of branding. 

Case study: The development of individual competencies presents an effective 

strategy to reduce the unemployment rate. Hence, the main subject raised in this study 

is to develop a personal branding model based on individual competencies and 

employment. 

Theoretical Framework: To build a personal brand, it is essential to acquire and 

improve individual competencies. Researchers split competence into two categories: 

technical and behavioral. Technical competencies or technical knowledge related to 

the execution of a task, and behavioral competencies are concerned with how the work 
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is performed, which includes knowledge, skills, and attitudes. According to studies, 

if one possesses the necessary knowledge and skills in a particular field, but his 

behavior and performance fails to reflect that distinction and merits, he/she cannot be 

called competent in that field. In addition, competence is inherently associated with 

value creation and innovation. Even with a command of knowledge and skills and a 

well-adjusted attitude, entrapment in the stagnation of everyday life would suppress 

one’s competence, which has a direct impact on employment. 

Methodology: Based on its purpose and nature, this is qualitative research. It is also 

exploratory in its attempt to present a model. Drawing on the grounded theory 

approach, this paper investigates a population of university professors, managers and 

consultants. Sampling conducted using the purposive sampling method. To do so, the 

snowball sampling technique adopted at this stage of the study. Data collected through 

interviews. All steps grounded theory did by using MAXQDA software also utilized 

for data analysis. Data encryption carried out using the following three steps: open 

coding, axial coding and selective coding. 

Results and Discussion: The current study undertaken to present a personal branding 

model based on individual competencies and the employment within the framework 

of qualitative research. To extract dimensions and indicators and to formulate the 

model, the grounded theory approach used in three coding steps. The personal 

branding model based on individual competencies for someone’s employment 

developed after 20 interviews in three coding steps (open, axial, selective) using the 

grounded theory approach. The proposed model consists of three main components 

(personal branding, individual competencies, and employment). The paradigm model 

of this research inspired from Corbin and Strauss’s paradigm model. Despite these 

factors and conditions, the evaluation model and the process of developing a personal 

branding model designed based on individual competencies of someone’s for 

employment. Explaining factors linked to this subject was also one of the primary 

concerns of this research. 

The adoption of the grounded theory approach to extract indicators of the above 

variables is another innovation of this research. Accordingly, some of the main 

findings of the research, which considered as its contribution to the body of knowledge 

in this field, are: 

• Presenting a local model of personal branding based on individual competencies and 

employment of someone, the gap of which strongly felt in the literature. 

• Identifying the indicators and dimensions associated with personal branding, derived 

from the grounded theory approach 

• Providing a new path and model for personal brand development 

Conclusion: According to this study, individual competencies are linked to 

dimensions of personality traits and adaptability; employment is associated with the 

dimensions of job specifications, family, society, reward and income, and personal 

branding is related to the dimensions of cultural characteristics, lifestyle and skills. 

Hence, by focusing on developing individual competencies and employment, people 

can promote their personal brand in an attempt to foster their credibility in the working 

community, to build reputation, and to establish their social status and prestige. 

Keywords: Brand, Personal Branding, Individual Competencies, Employment 

quality.
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 چکیده
و  یفرد یهایستگیچارچوب شادر  یشخص یبرندسازشناخت چگونگی پژوهش  نیهدف ا
 تعامل ابعاد ،نیشیپ قاتیتحقدر است؛ گیری مسیر پیشرفت شغلی متناسب با رهاشتغال کیفیت 

در اشتغال کیفیت و  یفرد یهایستگیشابر اساس ابعاد  یبرند شدن شخص یهاشاخصو 
 .قرار نگرفته است، لذا این پژوهش در صدد رفع این شکاف است مدنظرای مسیر ترقی حرفه

عامالت مرتبط رفع تالش کرده شکاف مذکور را با ت یو اکتشاف یفیروش ک رو، با اتخاذنیااز 
 در اثرگذار ابعاد شخصی، برندسازی و برند محورهای بر تحقیق با تمرکزسؤاالت  کند. لذا

 افراد، برند شدن بر فردی هایشایستگی تأثیر آن، ابعاد و فردی شایستگی شخصی، برندسازی
 به شغلی، هایجایگاه در موفقیت کسب عوامل نهایت در و کیفیت اشتغالموردسنجش  ابعاد

 ادیداده بن های این تحقیق با رویکردگردآوری داده. پرداخته است و تعیین مسیر تحقیق هدایت
مرتبه  مدیریت با در حوزۀ و دانشگاهشاغل در صنعت  گان برندخبراز طریق مصاحبه با  و

 های تحقیق پس از اتمامآوری شده است. دادهنفری جمع 34 دکتری در سطح ملی با حجم نمونۀ
پس از تحلیل شد.  یکدگذار کیودامکس افزاردر نرم های کانونی،با گروه قیمصاحبه عم

 یهایستگیشادهد که نشان میپژوهش  جینتابنیاد، ها در چارچوب رویکرد دادهافزاری دادهنرم
اشتغال با ابعاد کیفیت  نیو همچن طیبا شرا قیو تطب یتیشخص یهایژگیبا ابعاد و یفرد

 یهایژگیبا ابعاد و یشخص یو درآمد، بر برندساز اداششغل، خانواده، جامعه، پ یهایژگیو
 یهایستگیبا تمرکز بر توسعه شا افرادداشته و بارز  ریو مهارت، تأث ینوع زندگ ،یفرهنگ

 شیبا هدف افزاای در مسیر ترقی حرفه، برند خود را گری در صداقت شغلیتالشو  یفرد
ارتقا  ،یاجتماع زلتدرآمد و شأن و من شیشهرت، افزا شیافزا ،یاعتبار در جامعه کار

 .بخشندمی

 .اشتغالکیفیت  ،یفرد یهایستگیشا ،یشخص یبرندسازبرند،  کلیدی: کلمات
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و منزلت است، تنها در انحصار محصوالت و  ، صداقت، سالمتاعتبار جلوهکه  برند

 بهر چند کسند؛ شو یشخصبرند صاحب  توانندیم زیاشخاص ن بلکه ستیها نسازمان

، است دنشبرند ارمغانش  در طول مسیر فعالیت زندگی شغلی، سرآمد یاشهرت حرفه

برند  است. مفهومشخاص با کیفیت ا تیموفق قائم به یباارزش هیسرمالیکن این منزلت 

است. در جامعه  یاحرفه ی وفرد تیهو نمودارشدنشهرت و  جلوۀاساساً شخصی 

الزامی جهت کسب  ، بهیافههر حر یبرا فردی و منزلت عزتکسب اعتبار، ، امروز

 .(3431، 1)مارین و نیال دارد ازین ایپو یکردیرو کهاست موفقیت در رقابت تبدیل شده 

 ه بلک. شودیو ورزشکاران محدود نم ثروتمند، دانشمندبه افراد  صرفاً یبرند شخص

را  یبرندسازشوند. این نوع  یبرند شخصصاحب  توانندیم زین یعاداشخاص 

 مراحلشامل ریزی کنند. برنامه ریزیبرنامهدر مسیر ترقی شغلی خود اشخاص باید  

ارتقای ( 0، یشرویپآمادگی فرد برای موقعیت و فرصت ترقی ( 3، شناخت( 1

 خودمخاطبان  یفرد برانقاط قوت و منحصربه عیو ترف کسب( 5 های فردی،مهارت

 (3431، 3همکاراناوشیرو و است )

از عوامل  یازهیآم یشخص. برند سازدیاو را م یشخص برند ،عملکرد فرد ریتصو

 زیو ن هاها و مهارت، شایستگیاهداف ،هاها، آرماننظام ارزشبینش، مثل  یدرون فرد

 ها،یژگیمانند چهره، زبان بدن و شبکه ارتباطات و ادراک مخاطبان از و یرونیب ینمادها

، کسب هاهای سازماناز ویژگیالبته  شخص است. کی یهایستگیو شا اتیتجرب

و  ، مزیتاست. پدیده ایجاد برند یرقابتهای مهارت ، توانمندی وهاشایستگی

 استوکار کسب توسعه در هدایت واستراتژیک  از الزاماتهای رقابتی، شایستگی

و  یدر قلب منابع انسان یستگیمنظر، مفهوم شا نیاز ا .(1203)صائمیان و همکاران، 

مفهوم  نیاست. ا یمنابع انسانگری در مسیر ترقی تالش کپارچهی یهاتیبر فعال یمبتن

 یتیموقع یاست و به رفتارهااشخاص  تیصالح صیتشخ یهااز عناصر و مؤلفه

فتحی و شود )می دهید افراد یو اجتماع اقدامات اجراییاشاره دارد که در چارچوب 

 .(1200همکاران، 

متناسب با رشته و کیفیت تحصیل  ت عالیالیتحص با  اشخاص ژهیوبهافراد  رسالت

 نیاست. دانشگاه اجامعه  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد پیشرفت یاور ،خود
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 ،یاجتماع ،یسازمان ،یانسان یهاتیو قابل هاتیرسالت را با توسعه ظرفو  تیمأمور

 هاتیمأمور نی. انجام ادهدینوآورانه انجام م ینیو کارآفر یو کمک به نوآور یفرهنگ

 انیشده و در جر نهینهاد افراداست که در وجود  ییهاتیدر درجه اول وابسته به قابل

 به معنای اشتغال، سویی دیگراز (. 1205انتظاری،) یابدتبلور میو کار در جامعه  یزندگ

 و کاالها دیتول هدف با دیمف یدیو  یفکر یمتشکل از اعمال و کارها یتیداشتن فعال

اما  شود؛یخدمات است و در مقابل آن به طورمعمول مزد و حقوق و پاداش پرداخت م

داشته  یارزش ماد هرچند که رد،یتعلق نگ یپاداش ،به آن کار ممکن است یدر موارد

 .(1202پناهی، باشد )

در تعامل که پژوهش رد ، نشان از آن دایو داخل یپژوهش خارج نهیشیپ بررسی

 رازی؛ به ورود دارد ازین اشتغالکیفیت و  یفرد یهایستگیو شا یشخص یبرندساز

کیفیت  و یفرد یهایستگیشابا  یشخص یالگوی برندساز تعاملی میان تمطالعا

در  یشخص یبرندسازدرصدد شناخت چگونگی پژوهش  نیاو  انجام نشده اشتغال

گیری پیشرفت شغلی متناسب با رهاشتغال کیفیت و  یفرد یهایستگیشا چارچوب

بر اساس  یشخص برند شدن یهاشاخصو  تعامل ابعاد ،نیشیپ قاتیتحقدر است؛ 

رفته قرار نگ مدنظرای در مسیر ترقی حرفهاشتغال کیفیت و  یفرد یهایستگیشاابعاد 

یفیت ک بر پایۀ برند شدنسطح به  یابیدست یدهایو نبا دهایبا، شناختن راهکارها است.

 ،سازیو مدل یابیالگو که باید با شکاف نظری است نشانۀ ،اشتغالنوع و فرد تالش 

ا در رشخص  اشتغالکیفیت و  یفرد یستگیشاعملکردی  یهامؤلفهکارکردهای  ریتأث

 همتسطح تخصص، دانش، تعهد، خرد، . ترازی با مسیر ترقی وی در حرفه نشان دادهم

اهبرد ر توانندیدارند و م یشخص برند شدنبر  یقیو عم میمستق ریتأث و بصیرت فرد

 درصددپژوهش  نیا. لذا دننک میحوزه ترس نیمندان به اعالقه ینقشه راه را براو 

که عوامل مذکور در آن ایفای نقش  است یشخص یبرندساز چگونگی نیل به شکافتن

( 1:دارد یپژوهش دو بعد دارد؛ بعد اول مسئله جنبه نظر نیمسئله ابنابراین، ؛ کنندمی

 هاییتو مز هایستگیابعاد شا قائم برشخص  هوشمندهای فعالیت با تکیه بر یبرندساز

 شیوه یتجربشناخت و تحلیل ابعاد  ،دوم بعد( 3است؛ و کیفیت اشتغال  تیوضع ،یفرد

است تا چگونگی مرتبط با آن عناصر  افتنبا یبرند شدن شخص  یالگو گیریشکل

سطح تالشگری و  یزندگی افراد در راستا یهامؤلفه هیرا بر پا یشخص یبرندساز

  .نشان دهددر چارچوب جامعه پژوهش  یشغل گاهیو جا یفرد یهایستگیشاارتقای 
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 ، این دو بعُد، جلوۀ مسائل تحقیق هستند.رونیااز 

 

 پژوهش نهیشیو پ ینظرمبانی  

 فرایندی است کهبرند که نشانه کسب عزّت و احترام نزد مخاطبان است . مبانی نظری

منجر به یک و  شده یگذاربرندهای تجاری عالمت انندم تخصصم آن، افراد مطابق

 صائمیان،شود )یآل در صاحب برند مو ایده یادماندنیاحساس منحصر به تشخیص به

تصویر فرد در قالب یک برند شخصی برگیرنده ارتقاء همچنین در(. 1202فقیهی پور، 

و  کیلبریفکند )تعریف می یاوسیله آن خود را به صورت حرفه هاست که فرد ب

 (1،3415ولندیکل

، قدرت درک مهارت بینش،دانش،  ،تعهد ،داشتن در انجام کارهاسطح دقت   به شایستگی

منجر  و شود که به او جلوه برجسته دادهمیاطالق  شخصسریع مسائل و تندآموزی 

زیربنایی  ایهویژگیاز ، و توانمندی شود. شایستگیمی یبهتر شغلی به عملکرد

، رابطه مستقیم دارد. شایستگی شغلی به شغل است که با عملکرد برتر در یک اشخاص

های ضروری برای مهارت مطابق ایپایههای شایستگی( 1شود: بندی میدو دسته طبقه

( 3و  استمشخص  یفایا انجام وظ هاکارپیشبرد عملکرد در استاندارد حداقل سطح 

از ی تره، نتایج باالتر از میانگین و عملکرد بتواندکه شخص می تکمیلیهای شایستگی

شود موجب میبه کارکنان است که داشتن نگرش سیستمی  ،شایستگی. خود نشان دهد

، هامهارتخصص، ت، سالمت فکری، ای از اخالق، فرهنگصفات فرد به صورت شبکه

درنظر ها در انجام وظایف و مسئولیت اثربخشی هاو نگرش دلسوزی، اشتیاق به کار

 افراد چگونه باید توان دریافت کهمیشایستگی مطابق شاخص . همچنین، گرفته شود

 بهرفتار کنند.  ودر شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده  ،وظیفه خود را انجام دهند

لکرد بر عمصفات کارآمد شخص را  میرمستقیغ ومستقیم  خاستگاهشایستگی،  هر حال،

هایی مشخصه ،ایستگیش (.1200زاده و سیاهپوش، )حمیدی دهدنشان می شاشغلی

به سطح عملکرد مطلوب دست پیدا  آن بر مند است و با تکیهکه فرد از آن بهرهاست 

، صفات شخصیتی ،تصویر از خود توانند دانش، مهارت،ها میاین مشخصه .کندمی

، نحوۀ اندیشیدن، احساس کردن ، شیوهمدل ذهنی های اجتماعی، الگوهای فکری،انگیزه

رفتارها  بهترینتوجه به  یبرا یها ابزاریستگیشا .و عمل کردن باشند اجتماعی شدن
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://motamem.org/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF/
https://motamem.org/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF/
https://motamem.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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در  یتایح یرفتارها گفتگو درباره یبرا یزبان مشترک ین است کهریاز سا تمایز برای

 یبررس ییدانش، مهارت و توانا در سه حوزه هایستگیشا .دهدرا شکل میشغل 

 شوند.یم

از  و در مدل شبکه اطالعات مشاغل، اطالعات شغل از منظر حرف )مطابق شرح شغل(

 ییمدل محتوا نی. اردیگیقرار م یکارکنان( مورد بررس یژگیمنظر کارکنان )مطابق و

شغل  یهایژگیشغل و اشتغال در سازمان است و دو حوزه و لیوتحلهیتجز یبرا

را  کارمند( یهاشاخص مطابقشاغل ) یهایژگیوشغل( و  یهاشاخص)مطابق 

بر   اطالعات هر شغل، کسب   شامل  شبکه اطالعات مشاغل یی. مدل محتواگیرددربرمی

 نی)بمشترک مختلف  عیصنا( 0و  هابخش( 2، هاشغل(  3یک شغل،  مختص( 1 اساس

 وجود دارد: ، شش بخشمشاغلمدل شبکه اطالعات در  . است (یشغل

 قی، عال(بر عملکرد مؤثر یفرد یهایژگیها )وییتوانامشتمل بر  شاغل یهایژگیو( 1

 یهاو سبکشخص  تیرضا یبرای کار یهاارزش ی(،کار طیمح حاتیترج) یشغل

هم بر  هایژگیو نی. ااست( انجام کار یبر درست مؤثر یشخص یهایژگی)و یکار

 یبرا ازیمورد ن یهامهارتدانش و  تیظرف کنندهنییعملکرد شاغل مؤثرند و هم تع

 .شودشخص می برند شدناست که منجر به  شغل کیانجام مؤثر 

 هیشخص تک التیکار، تجربه و تحص یفرد برا ۀحوزه بر سابق نی( الزامات شاغل. ا3

 یریکارگبه، هامهارتشغل است که فرد کسب کرده است.  و اصولدارد. دانش قواعد 

 یهاتیخواندن و ظرف ری)نظ هیپا یهامهارتبه  توانندیهستند و م یکار نهیدانش در زم

و  (کندیم عیدانش را تسر یریفراگ ایکرده  لیهرا تس یریادگیشده که توسعه داده

 مختلف دانش شامل یهاتیفعال نیحل مسئله مشترک ب ری)نظ یافهیوظ نیب یهامهارت

انجام  یبرا ازیمورد ن التیاز اصول و قواعد کار و تحص یاشده یبندمجموعه طبقه

 شوند. میکار( تقس

 یکار یهاتیفعالفرد و  یقبل یهاتیفعال یفیک یهایژگیو. به ی( الزامات تجرب2

شغل اشتغال در  ه قبل از اشتغال و بعد از تجرباطالعات  مانند مربوط است.  یمشخص

 است. دهیکه قبالً د ییهاآموزشمدارک و  ها،نامهیگواهو  از مشاغل  یگروه ای

الزم  طی(: شرایورود یازمندی)ن هیپا یهامهارت: مشتمل بر ماتیتجربه و تعل (2-1

 و ؛اکتساب دانش است ای یریادگی کنندهلیتسهکه  افتهیتوسعه یهاتیظرف یبرا

 مهارت توسط  کیکسب  دهندهنشانکه  یمدرک ای نامهیکار، گواه: پروانه نامهیگواه
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 خاص است. یشاغل

شغل و  یعموم یهاتیفعالالزامات شغل در شبکه اطالعات مشاغل مشتمل بر ( 0

چارچوب،  نیمختلف است. با ا یهاشغل نیآن است که مشترک ب یجزئ یهاتیفعال

استفاده شود.  یمشاغل مختلف حیدر تشر تواندیم هاشاخصاز  یکسانیمجموعه 

 تواندیکار( که م یختارو سا یاجتماع ،یکیزیف نهیکار )زم نهیزم یهاشاخص

 خاص هر شغل باشد. یهایژگیو کنندهنییتع

 یشغل رو نیکه در چند یشغل یرفتارها ی: انواع کلیعموم یکار یهاتیفعال( 0-1

 .دهندیم

 یشغل رو نیکه در چند یشغل یمشروح: انواع رفتارها یکار یهاتیفعال( 0-3

 .دهندیم

 .گذاردیمنحوه کار افراد اثر  یکه بر رو یسازمان یهایژگیو: یبافت سازمان (0-2

قرار  ریتأثکار را تحت  تیکه ماه یو اجتماع یکیزی: عوامل فیشغل یمحتوا (0-0

 .دهندیم

است که به شغل خاص  ییهاشاخص رندهیحوزه دربرگ نی( اطالعات خاص شغل. ا5

و  فیاطالعات شامل وظا نی. اشوندیم شیپاال یو به واسطه رسته شغل ندهست مربوط

 یجستجو نهیگز یبرا مرجعی کهاست  افزارشغل، ابزارها و نرم کیخاص  یهانیماش

 خاص یکاربردها یبرا ژهیوبهاز اطالعات  ستهد نی. اندیآیبه حساب م زین «یابیابزار»

 است. دیمشاغل مف یبازنگر ایشرح شغل  نیآموزش، تدو رینظ یمنابع انسان

 شغل خاص. فی: وظافیوظا 5-1

 یفناور و افزارها و کارکنانابزارها، نرم زات،یتجه آالت،نی: ماشفناوریابزار و  5-3 

با عملکرد باال مورد  یکار طیاطالعات ممکن است به منظور کارکرد مطلوب در مح

 .رندیاستفاده قرار گ

 نییمشاغل است که در تع یعموم یهایژگیو ۀحوزه نشان نیبازار کار. ا یهایژگیو( 6

و  یاجتماع یهانهیحوزه زم نی. اشودیستفاده مامشاغل مختلف  یتقاضا زانیم

شغل  ایکه بر اساس صنعت  ردیگیبرممشاغل و اطالعات بازار کار را در  یاقتصاد

حقوق  یهاداده ،بازار کار یاطالعات آمار یواند. شبکه اطالعات مشاغل حاشده فیتعر

. اطالعات بازار کار شودیو اندازه صنعت م شغل یتقاضا برا یو دستمزد، دورنما

 اتیشغل مشتمل بر خصوص یمشاغل و دورنما یکار فعل یروین اتیشامل خصوص
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 یارهایخصوص مع در .(1202و کریمی، آبگوناست ) ندهیکار مشاغل در آ یروین

. اشدب و صالحداشته  (نفس بیو تهذ مانیا) یدرونتعهد  دیبا شخص ،یفرد یستگیشا

در مورد  .(1201بهمن یار، ) است گریتخصص و مهارت هم شرط د ،عامل نیدر کنار ا

 شود تبدیل برند(اعتبار )، احترام و عزتب نام، که بتواند به شخصی صاحکیفیت شاغل 

به این شرح ذکر کرده را آمدن به سرآمدی در حرفه  نائل ( مسیر1044زاده )حمیدی

ها با تکیه بر سرمایه ( قابلیت3سرمایه انسانی به  بر اساس( تبدیل شایستگی 1است:

های ( ارتقای سطح مهارت0، به یادگیرندگی هابر اساس آموزش شدن توانمند( 2فکری، 

شدن در  در تعامل با اثربخش تیمز( کسب 5 تینهادر  و دانش و دانایی برآمده از

 ؛ اجتماعی -کارهای گروهی

 انباشت از پنج ها داشته باشد. اینوی باید انباشتی از مهارت نیز شخص برند شدندر 

             ،بودن یاتیعمل( کارایی و 3های شخص، تخصص ( ارزش1گیرد: منبع شکل می

( حضور در 5و  ( مزایای خاصی دانشی داشتن0 ،داشتن تیدرا( تنوع تخصص و 2

د، نها باید در این فرای. البته مهارتنظری خودها و صاحبمجامع مختلف و اثبات مهارت

( 3، تخصص شخص ارزشحاصل از ( منافع اصلی 1افزونگی خود را نمایان سازد: 

( 0های آینده، مهای مورد انتظار در تالط( تحقق مهارت2ای، های اصلی و پایهتوانمندی

قائم به  ،شخص برند شدنهای بالقوه. لذا ( مهارت5های رویشی و فزایندگی و مهارت

های د شخص دارد. این استعدادها، جلوهاستعداتکیه بر ها اما مهارت ؛ها استمهارت

 (. لذا این نوع360-323: 1044زاده، حمیدیاست )بُروز علم، دانش و دانایی فرد 

ن با باالرفتدر کار  شرفتیپ و نشانۀ رودیهمه مشاغل به کار م یبرا یشغل هایکارراهه

 شانیازهایافرادی که مسیر پیشرفت شغلی آنها با ن. استسابقۀ اشتغال شخص 

 دانش و مهارت خود را در طول کارراهه بهبود بخشند تا ندهستتالش  در ،هماهنگ است

منجر  برند شخصی(. در نتیجه داشتن مهارت به تقویت 1200)حسنی و همکاران، 

 یهایستگیشاشود و از طرفی مهارت با وجود تعهد درونی فرد و برخورداری از می

رند افراد برای داشتن ب به عبارت دیگر؛ شوداو تقویت می و پیشرفت مسیر شغلی فردی

مختلفی را از طریق کسب دانش، مهارت و تجربه  یهایژگیوشخصی مطلوب باید 

 .کار گیرندهرا ب هاآنبیاموزند و 

 .شده است تشریحبه طور خالصه  1در جدول  این پیشینه  .پژوهش نهیشیپ 
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 توصیف پیشینه داخلی و خارجی پژوهش -1جدول 
/محققاننويسندگان هدف تحقیق نتايج  عنوان 

 تمام تأثیر مطلوب و موجود وضع بین
آموزشی، خدماتی، ) شغلیهای فرصت
 و تندرستی، مربیگری با مرتبط
 نالتحصیالفارغ اشتغال در( ایرسانه
ها آزمودنی دیدگاه از ورزشی علوم

 .دارد وجود معناداری تفاوت

شغلی  هایدغدغه رفع
 فضای بهبود و جوانان

 کشور وکارکسب

 و موجود وضع مقایسه فالح و همکاران،1206
 شغلیهای فرصت مطلوب

 هرشت نالتحصیالفارغ برای
 مورد) ورزشی علوم

 (گلستان استان مطالعه

شامل  رانیمد یستگیهمه ابعاد شا
و  یفن، یگروه، یفرد یهایستگیشا

ت تأثیر مثب یبر توسعه سازمان یسازمان
 رد.و معنادار دا

 هاییستگیشاارائه 
و  یفن ،یفردی، گروه

 مدیران یسازمان

 یستگیتأثیر شا یبررس جوکار،1202
 یبر توسعه سازمان رانیمد

ترسیم مسیر نیل به برند شدن بر اساس 
، شایستگی، قابلیت گانۀمراتب پنج

 توانمندی، مهارت و اثربخشی.

ارائه مسیر پیشرفت 
 بنیاندانش

1044زاده، حمیدی  فرهنگ و پیشرفت انسانی 

ی برند شخصسه نوع منبع برای خلق 
 وجود دارد:

و منابع  مادی؛ منابع اطالعاتی منابع
 نمادین

 یبرا یچارچوبارائه 
 نقش لیوتحلهیتجز

 یدر برندساز نفعانیذ
 یشخص

و روابط  یاجتماع ییایپو دامنت و اُتس1، 3434
 یدر برندساز نفعانیذ

 یشخص

معیار توانایی الزم در  و شاخص تجربه
انجام مدیریت پروژه بیشترین سهم 
میزان شایستگی را از نظر معیارهای 
الزم در استخدام نیرو، به خود 

 دهند.اختصاص می

نظرات  یسازگار نییتع
 تیدر مورد اهم محصالن

در سه  یفرد یهامهارت
افراد، عمل و  -حوزه 

 دگاهید

سولتیسیک و همکاران3 
3434 

 ریمد شایستگیارزیابی 
زمینه معیارهای  پروژه در
 یفرد شایستگی

 

برندسازی شخصی موجب افزایش 
ها در افراد ی شغلی و حفظ آنهاشنهادیپ

 شود.می

 یبرندساز لیوتحلهیتجز
فعال در  رانیمد یشخص
 یهارسانه حوزه

 یاجتماع

: دیبرند هست کیشما  3434، 2جاکوبسون
 رانیمد یشخص برندسازی

و  یهای اجتماعرسانه
 «ندهیمخاطبان آ»

های استفاده از برند شخصی ستاره
)جذابیت، تخصص و تناسب  ورزشی

هماهنگی( به شکل مثبتی با ارزش ویژه 
 جهانی برند و عالقه به برند ارتباط دارد.

فرهنگ  هینظر بیترک
 هیبا نظری مصرف جهان

ه بو تبدیل آنها  افزاییخود
 ریکه مس یمدل

 یشناختروان
کنندگان را به مصرف

سمت عشق به برند در 
و  میصنعت ورزش ترس

 ینیبشیقدرت پ
 یبرند شخص یهایژگیو

را در  یورزش یهاستاره
عشق به برند  حیتوض

 .کندیم بررسی

ک ادراچگونه  ژو و همکاران0، 3434
برند کنندگان از مصرف

 ،یستاره ورزششخصی 
عشق و عالقه 

برند را کنندگان به مصرف
؟ دهدمورد ترفیع قرار می

 ارزش گرتعدیلمدل  کی
 برند یجهان ویژه

 

                                                           
1. Dumont & Ots, 
2. Sołtysik, 
3. Jacobson 
4. Zhou  
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برند گیری شکل چگونگی ابعاد متنوعی از که اظهار داشتتوان می 1با توجه به جدول 

در ا امّ مشخص شدند.افراد اشتغال کیفیت و  یفردهای یستگیبر شا یمبتن یشخص

، بنابراین؛ وجود ندارددر اشتغال خود  شدن برندیکپارچگی برای هدف ها، این پیشینه

حاصل،  هایهای بخشدادهآن متناسب با  یهامؤلفهها و این تحقیق، با تجمیع سازه

کار میدانی و  مندنیازدستیابی به این مدل  حالبه هر  باشد. نوآوری تواند نشانۀمی

 .است زمانهمتحقیقی موازی با حضور اساتید، کارشناسان و خبرگان به طور 

 

 پژوهش شناسیروش

؛ دارد یو اکتشاف یفیجنبه ک ،هاداده تیمطالعه بر اساس نوع و ماه نیپژوهش در ا نوع

ها از پروتکل مصاحبه داده یگردآور ی. برابردیسود م ادیداده بن کردیلذا از روش رو

 ردکیحاصل از رو یهاداده لیو تحل یبندو طبقه ییبا شناسا تیاستفاده شده و در نها

 یهاپژوهش در زمره پژوهش نیهدف ا ثیاز ح نیاست. همچنشده  استفاده ادیداده بن

 یمبان ،پژوهش نهیشیپ یبررس با توجه به ؛شودمحسوب می یاو توسعه یکاربرد

 هستمصاحبه  پروتکلکه در شکل را  پژوهش سؤاالت توانمیو نظر خبرگان  ینظر

 :دمطرح کر ریبه شرح ز

 ؟وجود دارد یشخص یاز برند و برندساز یفیراچه تع

 ؟کدامند یشخص یاثرگذار در برندساز ابعاد

 دارد؟ یو چه ابعاد ستیچ یفرد یستگیشا

 باشد؟داشته  تواندیم یریتأث چهافراد  برند شدنبر  یفرد یهایستگیشا

 ؟باید مورد سنجش قرار گیرد اشتغالچه ابعادی از 

 کدامند؟ یشغل هایگاهیجادر  تیموفق کسبعوامل 

روش و مشاوران است.  رانیها، مددانشگاه دیپژوهش مشتمل بر اسات جامعه

ی ریگروش نمونهاما ؛ کانونی اکتشافی است صورتبهدر مصاحبه، کنندگان مشارکت

جامعه  بسیار کمیاب یا بخش کوچکی از یک ی نمونهواحدها زیرااست؛  یگلوله برف

 یآورجمع فرایندی گلوله برفیدر  ژوهشپ یهادادهلذا  ؛ددهخیلی بزرگ را تشکیل می

از آن برای  یریگانتخاب اولین واحد نمونه وپس از شناسایی ، در این پژوهش .اندشده

رتیب به همین ت شد.استفاده یا کمک گرفته  یریگشناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه

ز ا نانیاطمکسب تا  زنی هامصاحبه. گردیدندواحدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب 

ها، دانشگاه دینفر از اسات 34با ها مصاحبهمطالعه  نیکرد. در ا دایادامه پ ینظر شباعا
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 کیصورت بود که ابتدا  نی. روش کار به انظری کسب شدو مشاوران اشباع  رانیمد

 ریگروه نخست با سا یجهت مصاحبه انتخاب و در ادامه بر اساس معرف هیگروه اول

 دییجد شهیکه اند ادامه داشت ییبعدی مصاحبه انجام شد و مصاحبه تا جا یهاگروه

 ییاشباع نظری است. در خصوص روا و تیکفا نشانۀ وضعیت . اینحاصل نشد

 حوزه دانش مورد دیاز خبرگان و اسات یگروه کانون یپژوهش و با توجه به آنکه اعضا

 هاافتهیبودن  قیاز دق نانیاطم یاما پژوهشگر برا د؛ش نیتضم محتوانظر هستند، اعتبار 

  :انجام داد را ری، اقدامات زدر مصاحبه کنندگانمشارکتچه از نظر خود و چه از دید 

 .هاآن رامونیو اظهارنظر پ هاافتهی یبررس

در مصاحبه کانونی کنندگان مشارکت مطابق نظردر مرحله نخست  هامقوله ینیبازب

 صورت گرفت. اکتشافی

 یمختلف زمان یهادر دوره یریگاندازه جیو تشابه نتا یداریجلوه پا ،ییایآنجا که پا از 

جود و تواندینم ییایبدون پا ییکمتر مورد مناقشه است و روا ،ییاست و نسبت به روا

 ،یشترالبته برای اطمینان ب .است یکافروایی  دیتائ یبرا پایایی ارزیابیداشته باشد، لذا 

 نییتع جهتداوران  مطابق نظرو محصول پژوهش  ندیفرآ ،«قیتحق یزیمم» از

 .شد کسبمورد انتظار پژوهش  ییایپا ،رو نیاست. از هم استفاده شدهها آن یسازگار

ش پژوه ییایپا زیمصاحبه ن ندیدر فرا یتکرار یهاداده استخراجبا پژوهشگر  نیهمچن

 اریدر اخت قیتحق یهاافتهی هیاول سینوشیپ ،ییایپا یابیارز یبرا لذا. ارتقا دادرا 

و  سهیپژوهشگر به مقا ن،یگرفت و عالوه بر ا قراردانشگاه(  دیهمکاران پژوهش )اسات

تا  کرد استخراج شده و مستندات پژوهش )مصاحبه( اقدام یمداوم کدها قیتطب

 .کسب شود ییاصالحات و نکات الزم در پردازش نها

 هایافته یابی ودادهفرایند  تحلیل

 ها و ابعادبه سازه یابیدستبرای  های حاصل از آنهاها و تحلیل یافتهدادهبه  لین یبرا

( 2و  یمحور یکدگذار( 3، باز یکدگذار( 1 :گرفتانجام  ریزمدل پژوهش سه مرحله 

 .(ینشی)گز یانتخاب یکدگذار

 دیپژوهشگر با اسات( است و یشناسواژهموضوع ) نییتع مرحله اول ها،در تحلیل داده

ر برت انکارآفرینتنی چند از و  منابع انسانیو  کارآفرینی ت،یریبرجسته حوزه مد

 10کدگذاری پس از انجام این مرحله و مطالعه  مرحلهدر لذا  مصاحبه کرده است.

 جلوۀ اطالعاتیها از این طریق، کد پدیدار شد. سیر مطالعه مصاحبه 23مصاحبه نخست، 
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بنابراین مرحله اشباع نظری نزدیک است، ؛ نددشها و روابط قبلی مقوله مفاهیم، یتکرار

و در نتیجه  اما برای جلوگیری از نادیده گرفتن برخی از کدها و شاید روابط جدید

نتایج کدگذاری باز  3مصاحبه دیگر صورت پذیرفت. در جدول  6ارتقای روایی تحقیق، 

 ارائه شده است.

 

 (کدگذاری باز)از متون مصاحبه  هیکدهای اول یریگشکل -6جدول 

مصاحبه سؤاالت ها مصاحبه از حاصلمرتبط  مفاهیم   تعداد کد 

شما چه تعریفی از برند شخصی و 

 برندسازی شخصی در ذهن دارید؟
دهانبهدهاناعتبار، تجربه، مزيت رقابتی، تبلیغات   ------ 

ابعاد اثرگذار در برندسازی شخصی از 

 جنابعالی چیست؟نگاه 

 

، اصالت، سبک زندگی، تواضع و فروتنی، هاارزشپایبندی به 

، مزیت رقابتی، پایبندی عملیاتی، اعتمادسازی، اندازچشمداشتن 

مسئولیت اجتماعی، بررسی و شناخت رفتار مخاطبین، پیروی از 

اخالق، هماهنگی بین رفتار، گفتار و عملکرد، طراحی شعار، 

 تخصص

کد 10  

جنابعالی، شایستگی فردی چیست  به نظر

 و چه ابعادی دارد؟

خودکنترلی، خالقیت، رهبری، ارتباطات، مدیریت تعارض، 

یریپذانعطاف، مدیریت تغییر، بیان شفاهی، نفساعتمادبه  
کد 2  

 هایشایستگی ریتأثبه نظر جنابعالی، 

 تواندفردی بر برند شخصی افراد چه می

 باشد؟

دوطرفه ریتأث -مستقیم ریتأث -همبستگی يکسان  ------ 

به نظر جنابعالی، ابعاد اشتغال مناسب 

التحصیالن آموزش عالی برای فارغ

 ؟ستیچ

رضایت شغلی، جایگاه اجتماعی، درآمد بالقوه، پاداش مالی، 

توانایی فنی، سطح تحصیالت و فرهنگی خانواده، تعامل با دیگران، 

 ماهیت شغل، ساعت کاری

کد 2  

فعلی و جایگاه شغلی که هم در وضعیت 

اکنون دارید دالیل و عوامل موفقیت خود 

 را برشمارید.

عالقه -درامد -موقعیت اجتماعی -رضايت شغلی  ----- 

 

 بر اساس را ه قبللی حاصل از مرحهاپژوهشگر کد محورى، در مرحله دوم، کدگذارى

 مبناى. پیدا کنندشکل  اصلی ابعاد تا ساخته مرتبط به یکدیگر ابعادشان وها ویژگى

ها برای نیل به داده تحلیل مبناى خود که است گریتوصیف توانایى ،باز کدگذارى

 کدگذاری محوری ارائه شده است. مطابقنتایج  2در جدول  ها خواهند بود.یافته

برندسازی  سطح سه در مدل اصلیهای در مرحله نهایی، کدگذاری انتخابی، مؤلفه

 گرفته شدند. نظر و اشتغال در شخصی، شایستگی فردی

 یو پژوهشگر بعد از انجام برخ دهیکام رسحبه است باًیتقر هیمرحله نظر نیدر ا

مرحله  نی. در اکندپیدا میسروکار  یاندک یها، با مقولهاحتمالی یاصالحات نظر

ه ب الزامیو  هپرداخت ارائه نظریه به یانتزاع یهالهاز مقو یپژوهشگر با کمک تعداد اندک
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ه شد یکدگذار میمفاه پایهده بر رسیاشباع ی به ها. مقولهردندا تازه یهاداده یکدگذار

قرار گرفتند، سپس پژوهشگر مقوله  همدر کنار  یبه صورت منطق ،مراحل اول و دوم

 .به دست آمده انتخاب کرد یهامقولهمیان هسته را از 
 

 مدل ابعاد یریگشکل و اولیه کدهای یبند: دستهمحوری کدگذاری -3جدول 

 هاشاخص ابعاد مدل

 ، اصالت، سبک زندگی، تواضع و فروتنی،هاارزشپایبندی به  های فرهنگیویژگی

 ، مزیت رقابتی، پایبندی عملیاتی، اعتمادسازی، مسئولیت اجتماعیاندازچشمداشتن  نوع زندگی

و شناخت  یبررس عملکرد، طراحی شعار، تخصص،پیروی از اخالق، هماهنگی بین رفتار، گفتار و  مهارت و تجربه

 رفتار مخاطبین

های ویژگی

 شخصیتی

 ، مدیریت تغییر، بیان شفاهینفساعتمادبهخالقیت، رهبری، ارتباطات، 

 یریپذانعطافمدیریت تعارض، خودکنترلی،  تطبیق با شرایط

 اجتماعیرضایت شغلی، توانایی فنی، ماهیت شغل، ساعت کاری، جایگاه  ویژگی شغل

 سطح تحصیالت و فرهنگی خانواده، تعامل با دیگران خانواده و جامعه

 ، پاداش مالیدرآمد بالقوه پاداش و درآمد

 

 :را مدنظر داشته است ذیل یارهایمع ،یاهمقوله هست تعیین پژوهشگر در

 .باشند مرتبط با آن اصلی یهامقوله گریدو  باشند یهسته محور هامقوله

در  ایدر همه و  خام یهاداده میان هسته در مقوله. هادر داده ی آنفراوانمیزان  ارائه

 .دیده شودها مقوله مرتبط با تاعباردر قالب موارد  بیشتر

 .باشند هنداشت گریهمد ارتباط سست باد و نباشداشته  یمنطقپایۀ  ،هامقوله

 یاعانتز میزانیبه  دیبا ،استفاده شدهمقوله هسته  حیتشر یکه برا یعبارت ای عنوان

 تا مورد استفاده قرار گیرد یاساس یهاحوزه گریپژوهش در د یباشد که بتواند برا

 .را احراز کرده باشد یعموم نظریۀ ارائه ظرفیت

 تیر نهاد، را نشان دهد هاتفاوت ،یمقوله محور ایمفهوم  بنابراین، با تکیه براین نکته که

 یفرد یستگیشا ،یشخص یمدل را در سه سطح برندساز یاصل یهاپژوهشگر مؤلفه

ه طور ب توانیو ابعاد آن را م هیاول یکدها یبندتهکه دس اشتغال در نظر گرفتکیفیت و 

 .مشاهده کرد 0خالصه در جدول 
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 مدل ابعاد یریگشکل و اولیه کدهای یبند: دستهانتخابی کدگذاری -0 جدول

های کلیدیمؤلفه مؤلفهزير  ابعاد مدل   

 برندسازی شخصی

های فرهنگیویژگی ، اصالت، سبک زندگی، تواضع و فروتنی،هاارزشپایبندی به    

 نوع زندگی
انداز، مزیت رقابتی، پایبندی عملیاتی، داشتن چشم

یاجتماع یتمسئولاعتمادسازی،   

 مهارت
پیروی از اخالق، هماهنگی بین رفتار، گفتار و عملکرد، طراحی 

ی و شناخت رفتار مخاطبین،بررس شعار، تخصص،  

 شايستگی فردی
های شخصیتیویژگی  

، مدیریت تغییر، بیان نفساعتمادبهخالقیت، رهبری، ارتباطات 

 شفاهی

پذیریمدیریت تعارض، خودکنترلی، انعطاف تطبیق با شرایط  

 اشتغال

 ویژگی شغل
رضایت شغلی، توانایی فنی، ماهیت شغل و ساعت کاری، 

اجتماعیجایگاه   

 سطح تحصیالت و فرهنگی خانواده، خانواده

 تعامل با دیگران جامعه

 پاداش مالی پاداش

 درآمد بالقوه درآمد

  نشان داده است. 1در شکل  تمامی فرایند تحلیل
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1322)حمیدی زاده،  ادیداده بن هينظر یاجرا نديفرا افتهيمدل توسعه  -1 شکل

 

 .به دست آمد 3ها همانند شکل و با توجه به مقوله ندیفرا نیا یمیمدل پارادا تیدر نها و

مصاحبه با 
 خبرگان

-گری دادهغربال استخراج مفاهیم

 های و تلخیص آنها

شناسایی و 
 نامگذاری ابعاد

هامؤلفه  

شناسایی و 
هااستخراج سازه  

 ارائه الگو

پردازینظریه  

  هایشایستگی
 ایده پروری

 کدگذاری باز
 کدگذاری محوری

 

 کدگذاری انتخابی

 اشباع نظری

ها و حقایقداده رويداد مورد مطالعه  
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 پژوهش یميپارادا 1سطح  مدل -6 شکل

 

 .کردارائه را  2، مدل شکل کیودامکس افزاربا قرار دادن آن در نرم این مدل

ر شرایط مسیر ترقی دو  رهایمتغ بسیارتعداد  ،یمیمدل پارادا یگستردگ لیبه دل البته

ادراک پژوهشگر و  ،شوندگانمصاحبه یدهایبر اساس تأک رهایمتغ نیتر، مهمشغل

 .نشان داده شده است 0شکل  در که گردیدها انتخاب داده لیتحل ندیاز فرا دیاسات

 

            ایمقوله هسته

 : شایستگی فردی  

 های شخصیتیويژگی

)خالقیت، رهبری، ارتباطات 

اعتماد به نفس، مدیریت تغییر، 

 بیان شفاهی(
 

 شرايط علی            

 تیرضا)شغل یژگيو :اشتغال

 تیماه ،یفن ییتوانا ،یشغل

 گاهیجا ،یشغل و ساعت کار

 ی(اجتماع

      ایشرايط زمینه

)تعامل با  جامعه اشتغال: 

 (بالقوه درآمد) درآمد دیگران(

 

 شرايط مداخله گر

سطح تحصیالت و خانواده )

 فرهنگی خانواده(

 ی(پاداش مال)پاداش 

              

 تعامالت

 ی(ریپذانعطاف ،یتعارض، خودکنترل تیریمد) با شرايط قیتطب :شایستگی فردی

 پیامدها

 (ها، اصالت، سبک زندگی، تواضع و فروتنی)پایبندی به ارزش های فرهنگیی: ويژگیشخص یبرندساز

 ( اجتماعیاعتمادسازی، مسئولیتانداز، مزیت رقابتی، پایبندی عملیاتی، داشتن، چشم) نوع زندگی

و شررناخت  یبررسرر پیررروی از اخررالق، همرراهنگی بررین رفتررار، گفتررار و عملکرررد، طراحرری شررعار، تخصررص،  )مهااارت 

 (،رفتار مخاطبین
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 کیودامکس افزارنرم بامدل پژوهش  -3 شکل

 

 
 هامقوله پژوهش برحسبنهايی مدل  -0 شکل
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

 نیها و تدوبا توجه به هدف آن، جهت استخراج ابعاد، شاخص محقق ،پژوهش نیا در

در  سود جست و و صنعت مصاحبه با خبرگان دانشگاه و ادیداده بنیکرد الگو از رو

 :دکراستفاده از آنها سه مرحله 

و استخراج ابعاد  یمحور ی: کدگذارب مدل؛ یهاباز و استخراج شاخص ی: کدگذارالف

 مدل؛ یهاو استخراج مؤلفه یانتخاب ی: کدگذارج مدل؛

مدل در  ابعادشد.  داریکد پد 21، مصاحبه 10چرخه مطالعه پس از انجام  نیدر اول

منجر به  تیو استخراج شدند؛ که در نها یبنددسته، یمحور یمرحله دوم، کدگذار

 یهایژگیو؛ مهارت؛ یزندگ نوع؛ یفرهنگ یهایژگیو» :دیبعد گرد 14استخراج 

 یهامؤلفه. «درآمد؛ پاداش؛ جامعه؛ خانواده؛ شغل یژگیو؛ طیبا شرا قیتطب؛ یتیشخص

ج و استخرا یبنددسته ادیبنداده هیبه روش نظر یانتخاب یمدل در مرحله سوم، کدگذار

نشان داده  6و  5که در شکل  دیمؤلفه گرد 2منجر به استخراج  تیشدند؛ که در نها

 .شودیم

 یشخص یبرندساز

 یفرد یهایستگیشا

 اشتغالکیفیت مسیر ترقی 

 
ی فردی و همچنین هایستگیشاضرورت  توسعه  ،هاافتهی نیبا توجه به ا جهینت در

مستقیم بر توسعه برند شخصی افراد داشته و  ریتأثانتخاب شغل مناسب و درخور، 

افراد را به جایگاه متعالی  تواندیماین شایسته بودن، کارا بودن و همت داشتن است که 

 برساند. و ارزشمند در جامعه دانایی و یقین در حرفه خود

 شایستگی های فردی

 های شخصیتیویژگی

 تطبیق با شرایط

 

 اشتغالکیفیت 

 ویژگی شغل و مسیر ترقی

 جامعه

 درآمد

 

 برندسازی شخصی

 های فرهنگیویژگی

 نوع زندگی

 مهارت

 
 پژوهش 6مدل سطح  -2 شکل
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 ییبه تنها تواندینم ،افراد یتوسعه برند شخص یبرا یربومیغ یالگوها ارائههمچنین 

ادر ق یرانیا یمدل بوم کیاز  یریگبهره انیم نیدر ا .باشد این تحقیقدغدغه  یپاسخگو

 .داشته باشدموجود  یخألها کردن رپُ سهمی دراست 

 

 
 پژوهش 3سطح مدل  -2 شکل

 

 که توان اظهار داشتمیو با پیشینه مطالعاتی  پژوهش نیادر مقایسه نتایج 

نوع  نیو همچن طیبا شرا قیو تطب یتیشخص یهایژگیبا ابعاد و یفرد یهایستگیشا

شغل، خانواده، جامعه، پاداش و درآمد، بر  یهایژگیاشتغال با ابعاد وو کیفیت 

 داشته و ریو مهارت، تأث ینوع زندگ ،یفرهنگ یهایژگیبا ابعاد و یشخص یبرندساز

ناسب، اشتغال منوع و کیفیت و  یفرد یهایستگیبر توسعه شا مرکزبا ت توانندیم افراد

 شیشهرت، افزا شیافزا ،یاعتبار در جامعه کار شیخود را با هدف افزا یبرند شخص

توان می نتایج این پژوهش ر اساسب .ارتقا ببخشند ،یدرآمد و شأن و منزلت اجتماع

 ا شرایطتطبیق بمؤلفه  ریتأثبا توجه به  که در شرایط فعلی وکرد  را ارائه هاپیشنهاداین 

برندسازی شخصی، فرایندی است که در بلند  ،شغلی یهایژگیوو همچنین از منظر 

( صداقت در گفتار، رفتار و 2گری، ( میزان تالش3( کیفیت عملکرد، 1مدت بر اساس 

( 2( ارائه نظرات عمیق کارشناسانه، 6انباشتگی تجربه، ( 5ی دانشی، ا( غن0ارتباطات، 

( غنای فرهنگی و 14( همگامی با شرایط و تحوالت، 0( نوع و سبک زندگی، 1مهارت، 

روز رسانی ه( ب12، ( سطح دانایی13های بارز شخصیت، ( منش و ویژگی11، اخالقی

نایی شناخت ( توا15( قدرت حل خالقانۀ مسائل، 10ها، سطح تخصص و توانمندی

یفرهنگ یهایژگیو یتیشخص یهایژگیو   

 و سبک نوع

یزندگ  

دانش و  

گریتالش  

 مهارت
طیبا شرا همگامی  

ویژگی شغل و مسیر ترقیکیفیت اشتغال:   

ی
ستگ

شای
ی  

یها
 فرد

ی
ص

خ
ش

ی 
از

س
ند

بر
 

 محیط/ جامعه
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های فردی و شناسی و رفع ضعف( خویشتن16روی،  های پیشها و چالشفرصت

بنیادی و ابزاری در هدایت امور زندگانی  گیری از خرد( بهره12تقویت نقاط قوت خود، 

( میزان شناخت رموز کارها، آمادگی پیشبرد آنها 11 کار خود،شخصی و راهبری کسب

درست هدایت امور محوله،  شناخت جهت و مسیر( 10، هدر انجام وظایف محول و همت

، شکل گیری از دانش ارتباطات و هماهنگی در تحقیق متوازن عملکردها ( بهره34

  .شودگیرد و ساخته میمی
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