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لیگ  تدوین مدل نقش تفکر انتقادي و مهارت هاي ارتباطی بر ارتقاء برند شخصی بازیکنان

 برتر فوتبال ایران
 

 3رحمانی میبدي، فرحناز 2، سیدمحمدجواد رضوي 1*محمد زارعی محمودآبادي
 
 

 چکیده
هاي ورزشی بسیار ضرورت دارد. بنابراین؛ با توجه به مدیریت برند شخصی براي ورزشکاران و هم سازمانمقدمه و هدف: 

هاي ارتباطی میان فردي اهمیت برند شخصی براي ورزشکاران، هدف از این پژوهش تبیین مدل تأثیر تفکر انتقادي و مهارت
 باشد. بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران میبر ارتقاء برند شخصی 

نفر از بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) بود. که  288جامعه آماري پژوهش حاضر شامل  ی:شناسروش
نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع علّی و به شیوه پیمایشی  165بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه پژوهش حاضر 

هاي بین فردي و برند شخصی ورزشکاران هاي تفکر انتقادي، مهارتها پرسشنامهگیري آزمودنیاجرا گردید. ابزار اصلی اندازه
با استفاده از  هاپرسشنامه پایایینفر از خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی و  10 نظر تأیید با تحقیق ابزار روایی محتواییبودند. 

 مورد تأیید قرار گرفت. 92/0و  86/0، 88/0مقادیر به ترتیب ضریب آلفاي کرونباخ با 
)، نشان داد که تفکر انتقادي بر برند PLSمربعات جزئی ( ها به کمک روش حداقلهاي حاصل از تحلیل دادهیافته ها:یافته

هاي بین فردي بر برند تهاي بین فردي بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداري دارد. همچنین مهارشخصی و مهارت
 شخصی ورزشکاران تأثیر معناداري دارد.

توان نتیجه گرفت که با به کارگیري شیوه مناسب و مطلوب تفکر انتقادي در بازیکنان لیگ بر بنابراین؛ می: گیريیجهنت
 فوتبال ایران خواهیم بود.هاي ارتباطی و برند شخصی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، شاهد توسعه و ارتقاء مهارت

 
 هاي ارتباطی، لیگ فوتبال.برند شخصی، تفکر انتقادي، مهارت واژگان کلیدي:
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 مقدمه  -1
شود، تا آنجا که بسیاري از ها محسوب میترین ورزش در اغلب کشورورزش فوتبال پرطرفدارترین و محبوب

ها از هواداران در دیدارهاي بودن ورزشگاه اند. لبریزکشورهاي جهان، آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار داده
-ها از بینندگان چند میلیونی تلویزیونی، فوتبال را به عنوان محبوباي و جهانی و برخورداري رقابتداخلی، ملی، قاره

در و پرطرفدارترین ورزش بوده و  نیترجیرا). در کشور ما نیز فوتبال، 1ترین ورزش جهان معرفی کرده است (
همچنین امروزه . )2( داده استها بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص مقایسه با تمامی ورزش

صنعتی که رابطه تنگاتنگی با تبلیغات، سیاست و غرور ملی  المللی تبدیل شده است.صنعت بینورزش فوتبال به 
ت روزافزون این رشته ورزشی منجر خواهد شد. به رود که به اهمیپیش می ايشرایط به گونهو  پیدا کرده است

طراز اول و به کارگیري بازیکنان اي فوتبال هاي حرفههاي هنگفت در لیگگذاريبا سرمایه که کشورها طوري
اکنون صنعت ورزش فوتبال به شدت تجاري  .)3( اندوجوي موفقیت در این رشته ورزشی نشستهبه جست جهان
در صنعت ورزش که به  .)4است ( کرده خود درگیر را ها و هوادارانرسانه حامیان مالی، تجاري، هايشرکت شده و

). به طوري که امروزه بسیاري از ورزشکاران فوتبال 5به وجود آمده است ( 1شدت تجاري شده مفهوم برند شخصی
یت خود در میان مردم استفاده اي به منظور باال بردن محبوبهاي اجتماعی و تبلیغات رسانهاز فرصت فعالیت در شبکه

). 6هواداران خود با استفاده از ارتقاء برند شخصی خود دارند ( تصویر ذهنی مطلوبی برايکنند و سعی در ایجاد می
 شوندگذاري میعالمت شان مثل برندهاي تجاريیندي است که توسط آن، افراد و تخصصآبرندسازي شخصی فر

 بیرونی نمادهاي نیز و اهداف و هاآرمان و هاارزش نظام مثل فرد درونی عوامل از ايآمیزه شخصی برند یک ).7(
 است خود به منحصر شخصی برند داراي هر فرد دیگر، عبارت به. است ارتباطات شبکه و بدن زبانچهره،  مثل او

 اي،حرفه هايداشته و هامهارت نظیر وي همراه هايدیگر خصوصیت و ظاهري هايویژگی و نشان نام، در که
 تجلی او... و  خانواده دوستان، ها،فعالیتعالیق،  شخصیتی، هايویژگی ظاهر، تعامل، سبک شغلی، مختصات

 یک هايشایستگی و تجربیات ها،ویژگی از ذهنی مخاطبان ادراك از عبارت است افراد، شخصی برند لذا. یابدمی
 دیگران و تصور اداراك نوع و داده قرار الشعاعتحت را هاآن سباتمنا و کلیه ارتباطات افراد شخصی برند. شخص
 برند شخصی با تنگاتنگی وابستگی افراد، اجتماعی شأن و محبوبیت احترام، منزلت،. دهدمی شکل را هاآن به نسبت

-طالیی براي باشگاهها به مثابه برند جا افتاده باشد، فرصت ) و ورزشکاران فوتبال مشهوري که نام آن8دارد ( هاآن
ها، با ایجاد کنند تا با استفاده از این مزیت پیام خود را به گوش مشتریان برسانند. عالوه بر اینهاي فوتبال خلق می

اي خود نیز، این ارزش را حفظ نموده توانند در دوران پس از ورزش حرفهارزش برند شخصی، ورزشکاران فوتبال می
 ).9و از آن استفاده کنند (

ها در گیري آناز طرفی یکی از عوامل مؤثر در توسعه برند شخصی بازیکنان فوتبال، قدرت تفکر و تصمیم
 نظر ). از10است ( انتقادي تفکر ها،آن مهمترین از یکی که مختلفی دارد انواع باشد. تفکربرخورد با پیرامون خود می

 این که کندمی استفاده تفکر هنگام عقالنی در استانداردهاي مجموع یک از 3انتقادي تفکر در ، فرد ماهر2پائول
) 2002( 4). هالپرن11دهند (پرورش می را او انتقادي تفکر همچنین و کرده هدایت تفکر فرد را فرآیند استانداردها

مطلوب  فرآیند یک بروز احتمال افزایش موجب که راهبردهاي شناختی یا هامهارت از استفاده را انتقادي تفکر
 

1  . Personal Brand 
2  . Paul 
3  . Critical Thinking 
4  . Halpern 
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 باال رده فکري فعالیت ) تفکر انتقادي را تحت عنوان یک2002( 1). بوردن و بیرد12کند (می شوند، تعریفمی
). از دیدگاه اندیشمندان این حوزه، 13است ( شناختی هايمهارت مجموعه یک که مستلزم کنندمی بنديطبقه

جستجوي  به قادر را آنان که هستند برخوردار نیو هیجا عاطفی استعدادهاي از ايمجموعه از انتقادي متفکران
). از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، داشتن مهارت تفکر انتقادي (توانایی 14نماید (می هاآن بررسی و موضوعات

ها، احترام به حقوق خود و دیگران، توانایی درك متقابل، نقد و انتقاد)، پذیرش تنوع و تکثر در جوامع و احترام به آن
 از ارکان انتقادي ). لذا تفکر15توانایی همکاري و مشارکت با دیگران، احترام به سنن و فرهنگ سایر کشورهاست (

 هايمهارت انتقادي، داشتن تفکر داراي فرد هايویژگی از یکی این راستا در که شودمی محسوب فرد براي ضروري
بین فردي به فعل و انفعاالت یک ورزشکار با داوران، هاي ارتباطی ). مهارت16است ( مناسب 2فردي بین ارتباطی

 هاآن که نارسایی برخوردار است اهمیتی چنان ) و از4ها اشاره دارد (ها و رسانهطرفداران، بازیکنان، مدیران باشگاه
 ز،نی نظرانصاحب از ). بسیاري17همراه باشد ( موفقیت عدم و پایین نفس عزت اضطراب اجتماعی، با تواندمی

که روابط عمومی مطلوب طوريدانند. بهورزشکاران می هايویژگی ترینمهم از را صحیح ارتباط برقراري توانایی
 ها است و باعث افزایش آگاهی مصرفاي شدن آنمعادل حضور ورزشکاران در اجتماع و رسانهدر ورزشکاران 

 این اهمیت به توجه ). با18( شودورزشکاران می برند شخصیکنندگان از ورزشکار شده در نتیجه باعث تقویت 
 کاربرد و فردي بین ارتباطیهاي مهارت و انتقادي تفکر با آشنایی که گردد نکته توجه این به است الزم موضوع،

 برند شخصی ورزشکاران باید به رسمیت شناخته شود.  در خصوص به و ورزش حوزه در ايحرفه صورت به هاآن
ست. بنابراین؛ این مطالب عنوان شده، امروزه داشتن برند شخصی براي ورزشکاران حائز اهمیت ابا توجه به 

هاي اري دارد؟ آیا مهارتپژوهش قصد دارد تا تعیین نماید که آیا تفکر انتقادي بر ارتقاء برند شخصی تأثیر معناد
هاي ارتباطی هارتمق متغیر میانجی ارتباطی بین فردي بر توسعه برند شخصی و در نهایت تفکر انتقادي از طری

 بین فردي بر برند شخصی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداري دارد؟
 

 پژوهش مبانی نظري
 برند شخصی

ها هاي خود بهبودي، وب سایت، بازاریابی شخصی و برند شخصی به صورت زیاد مورد توجه کتاب1990از دهه 
یند برند شخصی به صورت ایجاد یک آفر). 19در ایالت متحده آمریکا قرار گرفت (اي مخصوصاً و خدمات مشاوره

 هاي دانش را در برپوشش، ظاهر فیزیکی و زمینه شود؛ که پیکر،فرد خاصی تعلق دارد تعریف می دارایی که به
تشخیص،  به شود و منجر به یک احساس منحصرمحدود نمی گیرد؛ اما برندسازي شخصی، فقط به این مواردمی

 مختلفی هايویژگی مطلوب باید شخصی برند داشتن براي ). افراد20( شودمی آل در صاحب برندبه یاد ماندنی و ایده
 و انسانی اي،حرفه هايبدون مهارت. به کار گیرند را هاآن و بیاموزند تجربه و دانش، مهارت کسب طریق از را

 ایجاد هايزمینه شرکت، و برند محصول توسعه با. دهند توسعه را خود شخصی برند توانند حوزهنمی افراد ادراکی،
 از فراتر ) معتقد است برند شخصی چیزي2008( 3). رامپرساد21شد ( فراهم نیز شخصی نام برند به ايتازه مفهوم
 ارتباطات اثر برند شخصی در معتقدند ایشان. )22است ( رقابتی هايمحیط بازاریابی در و فروش در اثرگذاري قدرت

 

1   . Burden & Byrd 
2  . Interpersonal Communication Skills 
3    Ramparsad  
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 کسب نیازمند شخصی برند ساخت باشد. برايمی اهمیت حائز مثبت تفکر ایجاد همکاري و بر مبتنی روابطی خلق و
 شایستگی. کنندمی تقسیم رفتاري و فنی مقوله دو به را محققان شایستگی. باشیممی فردي هايبهبود شایستگی و

محققان  بیشتر. دارند توجه کار انجام چگونگی به رفتاري هايشایستگی و دارد ارتباط انجام کار به فنی دانش یا فنی
 ). 23نگرش ( و دانش، مهارت از؛ عبارتند که دارند نقش هاشایستگی گیريشکل در اساسی مؤلفه سه که معتقدند

 
 تفکر انتقادي

ها تبیین این بین بسیاري تفاوت و تنوع. است تبیین شده و تشریح بسیاري طرق به ادبیات در انتقادي تفکر
 بار نخستین انتقادي ). تفکر24است ( مشهود که وجود دارد هاآن میان نیز هاییتشابه و لیکن شود،می مشاهده

 شاگردان ارسطو، و سقراط، افالطون هاينوشته. شد مطرح میالد، از قبل سال 350حدود  در فالسفه برخی توسط
 نتیجه غالباً که بود این مطلب بردارنده در آنان هايفلسفه. کردمی تشویق مفاهیم ها ونظریه اکتشاف به را هاآن

 قضایاي تحلیلو تجزیه  .رسدمی نظر به امر ظاهر در که نیست چیزي آن قضایا ها وواقعیت تحلیل و تجزیه نهایی
 گیري،تصمیم هر مخاطرات و مزایا کاو کاملکندو منظور به آن، با توأم گیريتصمیم و یک واقعیت به مربوط

 شکل به 1تحقیقات جان دیویی بعد از ولی گردد،باز می فلسفه آغاز ). پس سابقه تفکر انتقادي به25ضروري است (
 عنوان است. به همین دلیل به هاي فراوان درباره آن نوشته شدهگرفته است و کتاب قرار توجه مورد ترگسترده هرچه

میان  پیوند درك براي )،2003( 2لیپمن قول به هنوز حال این با ).26شود (می شناخته مدرن انتقادي پدر تفکر
 و است نگرفته صورت کل، تالشی یک صورت به) آن دوستانۀ نوع و خالقانه نقادانه، جنبۀ( تفکر هاي مختلفجنبه
 و شناختی هايمهارت انتقادي شامل). ابعاد تفکر 27گرفته شده است ( نظر در مجزا ايپاره عنوان به انتقادي تفکر

 زیر یا نداده رخ تفکر نوع این )عاطفی بعد( انتقادي تفکر به نسبت مثبت شود. بدون گرایشمی عاطفی تمایالت
سازي، کاربرد، تجزیه ). تفکر انتقادي، فرآیند فعالیت منظم عقالنی و ماهرانه مفهوم28( کندمی نمود استاندارد سطح

باشد که به وسیله مشاهده، تجربه، اندیشه، اي از اطالعات و یا تعمیم آن میو ارزشیابی مجموعهو تحلیل، ترکیب 
 کند.منطق یا ارتباط به عنوان راهنماي نگرش و رفتار عمل می

 
 هاي ارتباطی میان فرديمهارت

 اطالعات، تبادل یرشفاهی برايغ و شفاهی هايپیام و گرفتن فرستادن پیچیده مراحل از است عبارت ارتباط
تباط میان فردي، فرآیندي ). همچنین ار29است ( پیام از متقابل درك آن هدف که هاییاولویت و نیازها احساسات،

 گذاریم.ران در میان میهاي کالمی و غیرکالمی با دیگاست که طی آن اطالعات، معانی و احساسات را از طریق پیام
). 30کند (می بنديدسته بازخوردي و شنودي کالمی، هايبه مهارت را ارتباط بنیادي هايمهارت 3مدل بارثون

 هاي زندگی ارائه داده است:، سه طبقه کلی براي مهارت2003همچنین یونیسف در سال 
هاي رتهمدلی و مها هاي مذاکره و نه گفتن،ارتباط و روابط بین فردي شامل: مشارکت و کارگروهی، مهارت.1

 روابط بین فردي؛
هاي تفکر گیري و مهارتهاي حل مسئله و تصمیمگیري و تفکر انتقادي شامل: مهارتهاي تصمیممهارت.2

 

1   .  Dewey 
2   .  Lipman 
3   . Barson 
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 انتقادي؛
یت احساسات، هاي مدیرهاي مدیریت استرس، مهارتهاي مقابله و مدیریت شخصی شامل: مهارتمهارت.3

 ).31هایی براي افزایش منبع درونی کنترل (مهارت
 

 پیشینۀ پژوهش
شخصی معتقد  مورد برند در )2011( 1یابیم که مورگانهاي انجام شده در این حوزه در میی به پژوهشبا نگاه

 برند کند کهوي بیان می. )32داد ( انجام باید موفقیت براي که است مهمترین کاري شخصی برند ساختن است که
 توسعه که آیدوجود می به افزاري نرم و افزار سخت هايمهارت برکسب مبتنی هايکوشش مجموعه با شخصی

 خواهد میسر چابک گیريو تصمیم بودن فرد به منحصر فردي، هايارزش و ارتقا حفظ انداز، چشم داشتن با هاآن
 یک ضرورت عنوان به شخصی برند توسعه و ایجاد کنند که) در پژوهشی این چنین بیان می2012( 2بود. لیل و وتچ

 صورت باید به شخصی برند ساخت که براي کنندمی اضافه هاآن. شده است تبدیل سازمانی و فردي موفقیت براي
 به کارگیري در شخصی را توان باید فردي هايمهارت توسعه و ضمن ساختن کار این براي. برداشت قدم به گام گام

کند: فرآیندي ) برند شخصی را اینگونه تعریف می2013( 3). کارادومن33داد ( توسعه نیز ارتباطی هايتکنولوژي
گردند که با مدیریت شهرت و مدیریت ادراك متفاوت شان همانند برند مشخص میاست که در آن افراد و مشاغل
کند تا همانند کند که به افراد به روش ارزان و مؤثر کمک میهاي اجتماعی اشاره میاست. همچنین به نقش رسانه

هاي آکادمیک مالزي اي بر روي کتابخانه) مطالعه2016( 4). احمد و همکاران34خودشان را ارتقاء بدهند ( برند،
هاي برند شخصی را بررسی کرده است. انجام دادند که روابط داخلی بین معیارهاي مؤثر بر برند شخصی و استراتژي

ري، اجرا، حسن نیت و مأموریت شخصی بر روي نتایج این پژوهش به این شرح است: اعتبار، دید، تمایز، پایدا
هاي ) به بررسی اهمیت رزومه2016( 5). پژوهش لی و کاوانوق35هاي برند شخصی تأثیرگذار است (استراتژي

هاي جامع آموزشی هدفمند هستند؛ به عنوان ابزار ارزشمند براي افرادي که خواهان ارتقاء و برنامه 6اینفوگرافیک
). مطالعه 36شود (آموزان میا معتقدند که عناصر اینفوگرافیکی باعث بهبود برند شخصی دانشهپرداخته است، آن

 هايو مهارت انتقادي تفکر اهمیت بر نیز آمریکا تگزاس ) بر روي دانشجویان کالج ایالت2009و همکاران ( 7اسبورن
اي ) در مقاله1389). بنانج (37داشت ( تأکید افراد این آموزش کلیدي در هايمؤلفه عنوان به فردي بین ارتباطی

هاي فردي براي دهد که عبارتند از: فهرست ویژگیگام ایجاد یک برند شخصی مشخص و پایدار را توضیح می 10
هاي اجتماعی و ها، ایجاد منشور برند، ایجاد نمایه آنالین، حضور در شبکهآوري تواناییجلب توجه دیگران، جمع

 شخصی برند مدل فرهنگی بر هايمؤلفه اي تأثیر) در مقاله1392). صائمیان و همکاران (38ها و غیره (سایتوب
 ابعاد تأثیر بر مبنی مدل مناسب از برازش حاکی پژوهش فردي را بررسی کردند و نتایج هايشایستگی بر مبتنی
 مبتنی شخصی برند بر ابهام تحمل و زندگی سبک انگیزشی، الگوهاي و باورها، هاارزش شامل؛ فرهنگی، يمؤلفه

 بر مؤثر عوامل ) شناسایی1393). صائمیان (7بود ( نگرش و مهارت هاي دانش،حوزه در فردي هايشایستگی بر
 

1   . Morgan 
2   . Lyle & Wetsch 
3  .  Karaduman 
4   . Ahmad et al. 
5  . Lee & Cavanaugh 
6   . Infographic 
7   . Osborne 
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هاي فرهنگی، انسانی را بررسی کرد و نتایج نشان داد که مؤلفه هايحوزه سرمایه در شخصی برند هايشایستگی
 تأثیر نگرش و مهارت دانش، هايحوزه در فردي هايبر شایستگیاجتماعی و تخصصی بر برند شخصی مبتنی 

 مستقیم، طور به شخصی برند بر خانوادگی سطح و سبک زندگی ابعاد که داد نشان هایافته همچنین. دارد معنادار
 ).23اند (نداشته معناداري تأثیر

هاي ادي و مهارتنقش تفکر انتق در قالب مدلی، پژوهش قصد دارد این شده، بیان مطالب به عنایت حال با
 ارتباطی بر ارتقاء برند شخصی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی کند.

 
 مدل مفهومی پژوهش

گیرد، به ی قرار میبرند شخصی براي بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران تحت تأثیر عوامل و متغیرهاي مختلف
د. عامل و متغیر باشد تا برند شخصی براي یک ورزشکار شکل بگیر این معنا که برخی عوامل باید وجود داشته

هاي ارتباطی بین تأثیرگذار در این پژوهش، تفکر انتقادي است. جهت تسهیل این امر همچنین از متغیر مهارت
توان برند شخصی بازیکنان لیگ گیري شد تا مشخص کند که چگونه میکننده بهرهفردي به عنوان متغیر تعدیل

ها و اي و مرور ادبیات پژوهش و همچنین بررسی روشتر فوتبال ایران را ارتقا داد. لذا پس از مطالعات کتابخانهبر
 ):1هاي به کار گرفته شده در مطالعات پیشین، مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر ارائه شد (شکل مدل

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

همچنین با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه و ادبیات پژوهش، مشخص شد که تفکر انتقادي از سه 
 تشکیل شده است و برند شخصی نیز شامل 3و تفکر انتقادي متعهد 2، تفکر انتقادي بالنده1مؤلفه تفکر انتقادي خالق

، 10، قابل اعتماد بودن9، سبک زندگی8، جذابیت7ها، موفقیت6، سبک رقابت5، مهارت4هاي رفتار جوانمردانهؤلفهم
 

1  . Creative Critical Thinking 
2  . Progressive Critical Thinking 
3  . Committed Critical Thinking 
4  . Fair Treatment 
5  . Skill 
6  . Competition Style 
7  . Successes 
8  . Attractiveness 
9  . Life Style 
10 . Trustworthy 

هاي مهارت
 ارتباطی بین فردي

شخصیبرند  تفکر انتقادي  
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 تفکر انتقادي

 

 

 

 تفکر انتقادي خالق

 تفکر انتقادي بالنده

 تفکر انتقادي متعهد

 برند شخصی

 

 

 

 

 

 رفتار جوانمردانه

 مهارت

 سبک رقابت

هاموفقیت  

 جذابیت

 سبک زندگی

هاي ارتباطی بین مهارت
 فردي

باشد؛ بنابراین مدل مفهومی پژوهش در نهایت به می 4و وفاداري 3، تعهد روانی2، مسئولیت اجتماعی1ارتباطات
 باشد.می 2صورت شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر برند شخصی . مدل مفهومی پژوهش و تأثیر عوامل پیشایند2شکل 
 

 شناسی پژوهشروش
هاي مورد نظر از نوع کاربردي، از نظر نحوة گردآوري اطالعات، پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف

باشد و به ) میSEM( 5سازي معادالت ساختاريتوصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل
هاي ارتباطی بین فردي و تحلیلی پژوهش، تفکر انتقادي متغیر برونزا و مهارتشیوه پیمایشی اجرا گردید. در مدل 

هاي توان تفکر انتقادي را به عنوان متغیر مستقل، مهارتبرند شخصی متغیرهاي درونزا هستند؛ و از جهتی دیگر می
نظر گرفت. ابزار اصلی  ارتباطی بین فردي را به عنوان متغیر میانجی و برند شخصی را به عنوان متغیر وابسته در

هاي بین فردي )، مهارت1391هاي استاندارد تفکر انتقادي (امیرپور، گردآوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه
 22). پرسشنامه تفکر انتقادي شامل 41، 40، 39باشد () می1395) و برند شخصی (صفار و همکاران، 1394(عجم، 

سؤال و تفکر انتقادي متعهدانه با  9سؤال، تفکر انتقادي بالنده با  8خالق با  هاي تفکر انتقاديسؤال (شامل مؤلفه
هاي رفتار سؤال (شامل مؤلفه 37سؤال و برند شخصی شامل  9هاي ارتباطی بین فردي شامل سؤال)، مهارت 5

سؤال، سبک  4با  سؤال، جذابیت 4ها با سؤال، موفقیت 4سؤال، سبک رقابت با  3سؤال، مهارت با  2جوانمردانه با 
سؤال، تعهد روانی با  3سؤال، مسئولیت اجتماعی با  3سؤال، ارتباطات با  3سؤال، قابل اعتماد بودن با  3زندگی با 

کننده هاي شرکتباشد. جامعه آماري پژوهش، بازیکنان تیمتایی لیکرت می 5سؤال) با طیف  3سؤال و وفاداري با  5
تیم)  بودند. از هر تیم،  16شامل  لیگ فوتبال ایرانوچهارمین دوره سیایران ( جام خلیج فارسشانزدهمین دوره در 

 

1  . Communications 
2  . Social Responsibility 
3  . Mental Commitment 
4  . Loyalty 
5  . Structural Equation Modeling (SEM) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انتخاب شده است که  1395-96) در فصل لیگ برترهر تیم رده سنی آزاد براي بازیکن تعداد بازیکن ( 18تعداد 
شود. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان نان مینفر از بازیک 288جمعاً جامعه آماري پژوهش حاضر شامل 

نفر برآورد شد و روش نمونه گیري پژوهش حاضر به صورت تصادفی ساده  165تعداد نمونه آماري پژوهش حاضر 
نفر از خبرگان و اساتید  10 نظر تأیید با تحقیق ابزار در نظر گرفته شد. همچنین در پژوهش حاضر روایی محتوایی

دار مقدار معنی با نیز ابزار پایایی رسید. تأیید عاملی به بارهاي بر اساس مقادیر سازه روایی مدیریت ورزشی و
با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  هاپرسشنامه همچنین میزان پایایی تأیید و ترکیبی در مدل پژوهش ضریب پایایی

 92/0و  86/0، 88/0با مقادیر به ترتیب هاي بین فردي و برند شخصی تفکر انتقادي، مهارتهاي براي پرسشنامه
 آزمون براي براي ضریب آلفاي کرونباخ مطلوب و مورد تأیید است). 7/0مورد تأیید قرار گرفت (مقادیر باالتر از 

که این ) استفاده شد. به طوري PLS( 1مربعات جزئی روش حداقل از ها،سازه میان و روابط پژوهش هايفرضیه
بود؛ به عاله  خواهد مناسب پنهان میان متغیرهاي ارتباط بررسی براي کم باشد، نمونه روش در شرایطی که حجم

 مناسب پیچیده، بسیار بینیپیش هايبراي مدل و نداشته متغیرها بودن توزیع نرمال اینکه این روش الزامی براي
از  گیري و ساختارياندازه هايمدل تحقیق، مدل ي مسیرهايمعنادار تعیین ها واست. لذا به منظور آزمون فرضیه

 استفاده شد. 2نسخه   Smart PlSنرم افزار 
 

 هاي پژوهش (ارزیابی برازش مدل)نتایج و یافته
هاي پژوهشی به بررسی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته پیش از برازش جزئی مدل یا همان آزمون فرضیه

-هاي اندازه) بخش مربوط به مدل1هاي معادالت ساختاري، سه قسمت: براي ارزیابی مدل  PLSشود. روش می
هاي مختلف دهد. با توجه به وجود شاخص) بخش کلی مدل را تحت پوشش قرار می3) بخش ساختاري و 2گیري؛ 

هاي رازش مدلهاي هر بخش مورد بررسی قرار گرفته است. براي بدر هر بخش، در این پژوهش، مهمترین شاخص
) استفاده CR( 3) و پایایی مرکبCV Com( 2هاي ضرایب بارهاي عاملی، شاخص اشتراكگیري از شاخصاندازه

پذیر از طریق مقادیر بینی متغیرهاي مشاهدهشده است. شاخص اشتراك (یا روایی متقاطع)، توانایی مدل را در پیش
گیري دهنده کیفیت مناسب مدل اندازهنشان CV Comسنجد. مقادیر مثبت شاخص متغیر پنهان متناظرشان می

 روش باشد،ها میپایایی سازه تعیین براي سنتی معیار یک کرونباخ آلفاي معیار که جاآن باشد. همچنین ازمی
برد که  مقادیر بیشتر می کار به نام پایایی مرکب به آلفا، به نسبت تريمدرن معیار ساختاري معادالت سازيمدل

گیري است. در بخش برازش ساختاري مدل از هاي اندازهبراي پایایی مرکب بیانگر برازش مناسب مدل 7/0از 
) استفاده شده است. R Square( و شاخص ضریب تعیین )CV Red( 4ضرایب معناداري، شاخص افزونگی

نامند. مقادیر باالي صفر مدل ساختاري نیز می شاخص افزونگی (یا شاخص بررسی اعتبار حشو)، را شاخص کیفیت
 بینی کردن است.دهنده توانایی باالي مدل ساختاري در پیشاین شاخص، نشان

را به عنوان مقدار مالك براي مقادیر  67/0و  33/0، 19/0) سه مقدار 1998( 5در مورد ضریب تعیین، چین
 ).42کند (معرفی می R Squareضعیف، متوسط و قوي 

 

1   . Partial Least Squares (PLS) 
2  . CV-Communality 
3   . Composite Reliability 
4  . CV-Redundancy 
5  . Chin 
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طبق رابطه زیر به دست  GoFاستفاده شده است. معیار  1GoFي بخش برازش کلی مدل نیز از معیار برا
 آید. می

2GoF Communality R= ×  
 

 R نیز مقدار میانگین مقادیر  2Rنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  Communalityبه طوري که 
Square را به  36/0و  25/0، 01/0) سه مقدار 2009( 2باشد. وتزلس و همکارانزاي مدل میهاي درونسازه

 ).43اند (معرفی نموده GoFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي معیار 
 

 هاي برازش مدل. شاخص1جدول 
 R Square CV Com CV Red پایایی مرکب متغیر

 234288/0 234288/0 - 881699/0 تفکر انتقادي
 122520/0 254874/0 522902/0 924033/0 برند شخصی

 091001/0 411199/0 283083/0 859229/0 هاي ارتباطیمهارت
 215546/0 434112/0 583708/0 855582/0 تفکر انتقادي خالق
 160926/0 296210/0 761416/0 805888/0 تفکر انتقادي بالنده

 247535/0 349616/0 732425/0 725124/0 تفکر انتقادي متعهدانه
 234167/0 705517/0 384054/0 823665/0 رفتار جوانمردانه

 466474/0 569350/0 830461/0 797884/0 مهارت
 199403/0 437490/0 467170/0 752572/0 سبک رقابت

 368989/0 551932/0 687924/0 829555/0 هاموفقیت
 293622/0 583813/0 521082/0 844341/0 جذابیت

 349895/0 609221/0 595862/0 823683/0 سبک زندگی
 197756/0 450933/0 455875/0 702976/0 قابل اعتماد بودن

 243040/0 543506/0 502690/0 775130/0 ارتباطات
 358036/0 556764/0 663307/0 785227/0 مسئولیت اجتماعی

 246753/0 406289/0 622591/0 769895/0 تعهد روانی
 176660/0 609755/0 323265/0 823506/0 وفاداري

 
دهد. دهد که مقدار پایایی مرکب براي تمام متغیرهاي مدل مقدار مناسبی را نشان می) نشان می1نتایج (جدول 
زاي مدل (متغیرهاي پنهانی که نقش متغیر که تنها براي متغیرهاي پنهان درون R Squareهمچنین شاخص 

دهنده شود، براي متغیرها در سطح متوسط و قوي است که نشانوابسته در مدل داشته باشند) محاسبه و گزارش می
) CV Redگی (هاي بررسی اعتبار حشو یا افزونبراي شاخص آمدهدست بهباشد. مقادیر برازش مناسب مدل می

دهنده کیفیت مناسب مدل )، همگی مثبت هستند که نشانCV Comو بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطع (

 

1  . Goodness of Fit 
2  . Wetzels et al. 
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 513942/0شود. حاصل شدن مقدار نیز براي مدل به صورت زیر محاسبه می GoFآزمون شده است. مقدار معیار 
 نشان از برازش کلی قوي مدل دارد. GoFبراي معیار 

2 0.472843 0.558613 0.513942GoF Communality R= × = × = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهاي عاملی3شکل 
 

 4/0باشد که مقادیر بزرگتر از می تحقیق ابزار روایی داريمعنی بر تأییدي آزمون نیز عاملی بارهاي مقادیر
، تمام بارهاي عاملی 3شکل ). بر طبق نتایج نشان داده شده در 45، 44باشد (نشان از مناسب بودن این معیار می

 باشد.و مورد تأیید می 4/0مدل بزرگتر از 
است. در صورتی که  t1ها در مدل، اعداد معناداري ترین معیار براي سنجش رابطه بین سازههمچنین ابتدایی

معنادار  %95بار عاملی و یا ضریب مسیر در سطح اطمینان  ،+) قرار گیرد96/1تا  -96/1( بازه خارج از t مقدار آماره
که تمام مقادیر بزرگتر از  دهدی) نشان مT-Value( ضرایب معناداريرا در حالت  مدل پژوهش 4. شکل باشدیم

  باشند.و مورد تأیید می 96/1

 

1. T-Values 
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 )T-Value(  . مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداري ضرایب4شکل 

 
. اثر مستقیم باشدیمسازي معادالت ساختاري از نوع اثر مستقیم متغیرهاي مکنون در مدل یک نوع روابط بین

. دهدیمداري را میان دو متغیر نشان ي معادالت ساختاري است و رابطه جهتهامدلدر واقع یکی از اجزاء سازنده 
هاي حاصل از داللت دارند. یافتههاي پژوهش حاضر بر اثر روابط بین متغیرهاي پنهان مدل از آن جایی که فرضیه
هاي گردآوري شده و نیز با توجه به نتایج آزمون، مدل پژوهش مورد دهد که با توجه به دادهاین پژوهش نشان می

هاي بین فردي تأثیر تأیید قرار گرفته است؛ به طوري که تفکر انتقادي بر برند شخصی و تفکر انتقادي بر مهارت
 ).2هاي بین فردي بر برند شخصی تأثیر معناداري داشت (جدول مهارت معناداري داشت، همچنین

 
 و نتیجه فرضیه پژوهش t. ضریب مسیر، آماره 2جدول 

 نتیجه فرضیه tآماره  ضریب مسیر هاي پژوهشفرضیه

 شودتأیید می 536792/3 424318/0 برند شخصی ←تفکر انتقادي

 شودتأیید می 428723/6 532056/0 هاي بین فرديمهارت ←تفکر انتقادي 

 شودتأیید می 527463/4 401793/0 برند شخصی ←هاي بین فردي مهارت

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي اخیر، با درك اهمیت برندسازي براي صنایع مختلف، صنعت ورزش نیز همچون دیگر صنایع براي در سال
ها، برندسازي آورده است. یکی از این تکنیکهاي برندسازي روي دستیابی به اهداف خود به استفاده از تکنیک
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هاي ارتباطی بر شخصی براي ورزشکاران است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل نقش تفکر انتقادي و مهارت
 ارتقاء برند شخصی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، انجام شد. 

لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداري  نتایج این پژوهش نشان داد که تفکر انتقادي بر برند شخصی بازیکنان
دارد. به عبارت دیگر؛ در صورتی که تفکر انتقادي در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران افزایش یابد، شاهد خواهیم 

هاي اسبورن و همکاران ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این نتیجه از پژوهش با پژوهشبود که برند شخصی آن
). بنابراین در صورتی که بازیکنان فوتبال از 7، 37باشد () هم راستا می1392ان و همکاران () و صائمی2009(

 از استفاده با انتقادي هاي استاندارد عقالنی استفاده نمایند و با عنایت به این امر که تفکرگیريمجموعه تصمیم
شناخت و رفتارهاي مطلوب در  افزایش بتوانند موجگیرد، بازیکنان میشکل می راهبردهاي شناختی یا هامهارت

هاي پژوهش گیورین ها را به همراه خواهد داشت. در این راستا یافتهشوند و در نهایت توسعه برند شخصی آنخود 
هاي دهد که مدیریت برند شخصی براي هم ورزشکاران زن و هم مرد و همچنین سازمان) نشان می2016( 1و بارچ

کنند که مجموعه رفتارهاي ) اظهار می2012( 2طورکه پارمنتیر و فیسچر). همان46د (ورزشی بسیار اهمیت دار
تواند ارزش قابل توجهی شود و قوت برند شخصی یک ورزشکار میبازیکنان سبب توسعه برند شخصی بازیکنان می

مزیت برند شخصی  ها یا رویدادهاي ورزشی فراهم کند وبراي سازمان نسبت به سایر نهادهاي ورزشی مانند تیم
هاي مالی اسپانسرها، دنبال کردن و پیگیري هاي شخصی ورزشکاران از حمایتورزشکاران المپیکی به کسب دارایی

). عالوه بر این؛ 18شود (هاي غیر المپیکی منجر میها از طریق طرفداران و در معرض عموم قرار گرفتن در سالآن
)، کمیته NSO( 3نفعان مانند سازمان ورزش ملیبراي سهامدارن و ذي برند شخصی ورزشکاران همچنین منافعی را

کنند (مانند مسابقات جهانی فدراسیون ) و رویدادهایی که ورزشکاران در آن رقابت میNOC( 4ملی المپیک
 ژیمناستیک) در بر دارد.

بر توسعه،  مدیریت  کزها و ورزشکاران، برند شخصی را به صورت استراتژیک و با تمراین مهم است که سازمان
هاست مدیریت نکنند و برند شخصی ورزشکار به نحوي که متناسب با تصویر برند مطلوب و دلخواه بلندمدت آ

ا به ورزشکاران کنند. حفظ و نگهداري این تناسب و مدیریت برند شخصی ورزشکار به صورت استراتژیک نه تنه
ار را افزایش دهند؛ کهاي کسب و ببرند و به طور بالقوه فرصت دهد که از طرفداران بیشتر لذتاین امکان را می

تواند پیامدهاي مچنین میهها و رویدادهاي ورزشی خواهد شد که ها و تأثیرات مثبت بر سازمانبلکه منجر به بازتاب
دست و کار به  هاي کسباي سنتی و شراکتها، پوشش رسانهتجاري بیشتر از طریق افزایش فروش بلیط، عضویت

 ).46آید (
هاي بین فردي بازیکنان لیگ برتر فوتبال همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تفکر انتقادي بر مهارت

هاي بین ایران تأثیر معناداري دارد. به عبارتی با افزایش تفکر انتقادي در بازیکنان لیگ بر فوتبال ایران، مهارت
در  راهبردهاي شناختی و هامهارت و گسترش تفکر انتقادي سبب ایجادیابد. توسعه ها افزایش میفردي نیز در آن

مطلوب را در بر خواهد داشت. به طوري که  فرآیند یک شود و در نهایت بروزبازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران می
و بتوانند به هاي شناختی باشند مهارت هنگامی که افراد از مهارت تفکر انتقادي برخوردار باشند و داراي مجموعه

ها هاي بین فردي آنصورت مطلوب درباره افراد و وقایع به تشریح و قضاوت بپردازند شاهد خواهیم بود که مهارت
 

1  . Geurin & Burch 
2  . Parmentier & Fischer 
3  . National Sport Organization 
4  . National Olympic Committee 
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ها و قابلیت ایجاد تعامل با دیگران باال خواهد رفت. لذا شیوه تفکر انتقادي مؤثر و به نیز به دلیل درك باالي آن
شود که ورزشکاران درك و رفتار مطلوبی از احترام تفکر انتقادي سبب می هاي مناسب و مطلوب درکارگیري مهارت

هاي ارتباط جمعی و حضور به نظر و رأي هواداران و تماشاچیان، قدردانی و سپاس از هواداران، تعامل پایدار با رسانه
یت شاهد خواهیم بود که هاي اجتماعی و همچنین تعامل مؤثر با کادر فنی و مربیان داشته باشند و در نهادر شبکه

 یابد. ها افزایش میهاي ارتباطی در آنمهارت
شود. بسیاري از اي شناخته میهاي ورزش حرفهتفکر انتقادي به عنوان صالحیت کلیدي الزم در انواع زمینه

د. در این ناهشرح داد لیتفصها نیز نیاز به آموزش تفکر انتقادي متحد با رفتار و تفکر اخالقی و معنوي را به پژوهش
هاي آن توجه گیريها و جهتراستا، مربیان مدیریت ورزشی باید به سبک یادگیري مفاهیم تفکر انتقادي، قابلیت

ها و نحوه یادگیري به توسعۀ روش منسجم يتفکر انتقاد و تجربیاتها تیقابلاي کنند. آموزش مفید و ارزیابی ویژه
 ).47تفکر انتقادي کمک خواهد کرد (

هاي بین فردي بر برند شخصی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مهارت
) هم راستا 1392) و صائمیان و همکاران (1389هاي بنانج (تأثیر معناداري دارد. که این نتیجه از پژوهش با پژوهش

ي بین فردي میان بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران شاهد هارسد با توسعه و بهبود مهارت). به نظر می7، 38بود (
ها افزایش کنند و برند شخصی آنخواهیم بود که این افراد بیشتر، تصویري مطلوب در ذهن دیگران ایجاد می

هاي ارتباطی مناسب، یک فرصت منحصر به اي با به کارگیري مهارتهمچنین امروزه ورزشکاران حرفهیابد. می
هاي جدید دارند، به طوري که مهارت ارتباطی قوي در ساختن شخصیت عمومی و برند از طریق رسانهفردي براي 

باعث افزایش آگاهی همچنین  و هاي اجتماعی شدهاجتماع و رسانه باورزشکاران  ورزشکاران باعث تعامل بهتر
رند ورزشکار در حافظه مردم تضمین کننده تداعی تصویر ب شود که این امرمیاز ورزشکار  حامیان و طرفداران

-). بنابراین ورزشکارانی که داراي مهارت18شود (میورزشکاران  برند شخصی )، و در نتیجه باعث ارتقاء4( باشدمی
موجب  گیرند کههاي اجتماعی قرار میتري باشند، بهتر مورد پذیرش دیگران و رسانههاي ارتباطی بین فردي قوي

مهارت ارتباطی که به توانایی یک فرد در ارتباط  .شودمیان هواداران و عموم مردم میارتقاء برند ورزشکاران در 
باشد که توسط هاي اصلی مینوشتاري یا شفاهی با طرفداران یا سرپرستان اشاره دارد؛ به عنوان یکی از مهارت

هاي راهبردي و غیره تصمیم گیرندگان، در کار گروهی، کار انفرادي، رهبري، توسعه و یادگیري شخصی، مهارت
هاي ارتباطی، یکی از عوامل شود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در یونان نشان داد که مهارتپیگیري می

 ). 48هاي ورزشی یونان و ورزشکاران است (مهم براي موفقیت سازمان
انتقادي توسط ورزشکاران براي به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش، شیوه صحیح و مطلوب به کارگیري تفکر 

رسد. از طرفی ها الزم به نظر میهاي ارتباطی مؤثر و همچنین ساخت برند شخصی مناسب در آنایجاد مهارت
هاي معرفی شده از برند شخصی در این پژوهش نشانگر اهمیت مقوله برند شخصی بارهاي عاملی حاصل از زیرمؤلفه

هاي اصلی هر ورزشکار جهت توسعه و پیشرفت شخصی به عنوان یکی از پایه در ورزشکاران است. به عبارتی؛ برند
کند، تأثیرگذاري برند شخصی اوست. بنابراین شود و آنچه که یک ورزشکار را از دیگر افراد متمایز میاو قلمداد می

ه برند شخصی خود اي در جهت تقویت و توسعها و تمایزات خود را بشناسند و برنامهبایست ویژگیورزشکاران می
هاي اجتماعی، مدیران، حامیان ها با رسانههاي ارتباطی افراد و تعامل بهتر آنداشته باشند. بی شک تقویت مهارت

گیري از تفکر و تصمیم هنگام عقالنی در استانداردهاي مالی، طرفداران و افراد پیرامون خود و به کارگیري مجموع
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رزشکاران است. در نهایت؛ توجه و شناخت دقیق فاکتورهاي اخالقی، ذهنی عوامل موفقیت در برندسازي شخصی و
و مهارتی و مشاوره با یک متخصص بازاریابی و برندینگ در ورزش در جهت ساخت و توسعه برند شخصی بازیکنان 

 ارتباط افزایش ر؛نظی هاییانجام فعالیت با توانندمی تواند مؤثر باشد. بنابراین ورزشکارانلیگ برتر فوتبال کشور می
 در مداري خیرخواهانه، اخالق و فرهنگی اجتماعی، هايفعالیت در شرکت آنان، از تشکر و تقدیر هواداران، با

 نحو به را هاي اجتماعی، برند خوددر رسانه و نقد سازنده باال روابط عمومی پسند، اجتماع رفتارهاي انجام اجتماع،
 .مند شوندبهره آن مزایاي از تا ارتقاء دهند را خود شخصیتصویر برند  و کرده مدیریت احسن
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Abstract 
Purpose: Personal brand management is very necessary for both athletes and sports 
organizations. Therefore, with respect to the importance of personal brand for 
players, the purpose of this research is the explaining the model of the impact of 
critical thinking and interpersonal communication skills on the personal brand 
promotion in Iranian football league players. Methodology: The research 
community of this study was 288 players of the Iranian football league (Persian Gulf 
Cup). According to Krejcie and Morgan table, the sample size was estimated to be 
165 players. This study is a causal research and by survey method was conducted. 
The questionnaires of critical thinking, interpersonal communication skills and 
personal brand are the main tools of variables measuring. The content validity of the 
research tool was confirmed by 10 experts and sport management professors, and the 
reliability of these questionnaires was also confirmed using Cronbach's alpha 
coefficient, being 0.88, 0.86 and 0.92, respectively. Results: The results of data 
analysis by using partial least squares (PLS) method, showed that critical thinking 
had significant effect on personal brand and interpersonal communication skills of 
Iranian football league players. Also, interpersonal communication skills had 
significant effect on the personal brand of Iranian football league players. 
Conclusion: So, we can conclude that by using the appropriate and desirable way of 
critical thinking in the Iranian football league players, we will see development and 
promotion of interpersonal communication skills and personal brand in the Iranian 
football league players.   
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