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از برداشت یا تصویر ذهنی که افراد
یک نام تجاری دارند
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.می انجامددلبستگی



«برند کارفرما»مفهوم 
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وایتواستون

درکارفرما به معنی موقعیت کارفرما ت برند یواستون وااز نظر 

انسانی است که تصویری از برند سازمان را برای  بازارمنابع 

.کارکنان حال وآینده نشان می دهد
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.باشدمیمحصولمورددرمشتریانبهخوب



اهداف برند کارفرما

سازمانهایارزشباکارکنانهمسوییایجاد

سازمانوشغلبهنسبتتعلقورضایتخودشناسی،وتسهیمبهتشویق

آیندهدراستعدادهابرایجذابیتافزایش

کارشرایطوپرداختدربودنرقابتیوجذابیتبهتوجه

هاماموریتدرکارکناناهمیتنمودنبرجسته

شرکتاصلیسرمایهعنوانبهکارکنانبهسازمانتوجهو



اهمیت مدیریت منابع انسانی در برندینگ داخلی

.  ع انسانی ضروری استبرای موفقیت در بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی حضور متخصصان مناب

ینگ داخلی رکنان و هویت برندیک شرکت زمانی به بزرگترین مزیت رقابتی دست می یابد، که اقدامات کا

. یکدیگر را تقویت می کنند

ابع  متنوعی بدهد منیابازارهای و یا هدف گذاری برای توسعه بازارهای بین المللی اگر یک برند وعده  

ین که در امندان مناسب  انسانی جهت رسیدن به این وعده بایستی اقدام به گزینش و استخدام کار

بازارها نقش افرینی کنند دارد



فرماندهی برند کارفرما با کیست؟



برند کارفرما در استراتژی های منابع انسانی

استراتژی  
های منابع 

انسانی

استراتژی  
های سازمان

برند داخلی
کارفرما

ی برند بیرون
کارفرما

تحلیل محیط بیرونی تحلیل محیط درونی



کارفرمابرند پیامدهای



یک مکان عالی

کردنبرای کار 

نظر شما چیست؟



BEST PLACE TO WORK
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درشدهانتخابشرکت50میانازبرترشرکتهایازتعدادی

Glassdoorشرکتارزیابیبراساس2018سال



Facebook



Microsoft



Google



Ultimate Software



LinkedIn



نقاط قوت اظهار شده درباره این کارفرماهای برتر

  ساعات کار شناور برای کارکنان؛

 و شور خالقیت ذهن بدون مرز  کاکنانفرهنگ باز و بدون ترس از بیان نظرات خود؛

 سازمان یادگیرندهمحیط پر از یادگیری؛

 متخصص و دوست داشتنی؛  و مدیران باهوشبرخورداری از همکاران ،

  داشتن چشم اندازی موفق از آینده شرکت؛

مزایای مالی خوب.



کارکنان سازمان سفیرهای برند کارفرمایی 

ی کارفرما، راهبرد بلند مدتالزمه ایجاد و حفظ برند 

.ناندلبستگی کارکاست برای جلب، ایجاد تعلق و 

دلبستگی چیست ؟



دلبستگی سازمانی  چیست ؟

.د د را منافع سازمان می دانحس  دلبستگی سازمانی، حسی است که فرد خود را جزء سازمان و منافع خو

هند؟ تالش داوطلبانه انجام داشتیاق یا دلبستگی سازمانی یعنی چقدر کارکنان ما در سازمان حاضرند 

.چنین کارکنانی که عاشق کارشان هستند، تحرک و خالقیت ایجاد می کنند 



رای خود آنها تنها زمانی تالش می کنند که این تالش سودی بکارکنان با انگیزه و بدون دلبستگی 

.داشته باشد

.می دهدزه به خاطر سازمان سخت تالش می کنند و موفقیت سازمان به آن ها انگیکارکنان دلبسته 

دلبستگی سازمانی  فراتر از رضایت شغلی

.  یه گذاری می کنندکارکنان دلبسته، همواره ذهن، دست، قلب و روح خود را در سازمان سرما

.است"تعهد"و "شور"، "انرژی"دلبستگی بیانگر مفاهیمی نظیر 



ی و بهینه کاوی توسعه برند داخل

ر سنجش دلبستگی کارکنان د

شرکت اورند پیشرو



شرکت اورند پیشرو

اتقطعتامینوطراحیزمینهدررایزکو،گروهزیرمجموعهبزرگترینعنوانبهاورندپیشروشرکت

1376سالازجهانوایرانخودروسازانبرایرسانیسوختسیستماجزاءجملهازخودروپلیمری

.نمایدمیفعالیت

شریکیکعنوانبههموارهخدمات،ومحصوالتکیفیتونوآوریامربهویژهنگاهبهتوجهبا

درراایرانسازانقطعهبازارسهماز%70ازبیشواستبودهمطرحسازانخودروبرایمطمئن

.باشدمیدارارسانیسوختقطعاتحوزه



مدل مفهومی

•

•

•

•

اساس



اجراییگام هایاقداماتتحویل دادنی ها

ی مشخصی برنامهتهیه
برند کارفرماتوسعه

برگزاری برنامه های داخلی به 
مناسب های مختلف 

تهیه تقویم مناسبت های اورند
اعطای ارزاق و سبدکاال در مناسبتهای مختلف

برگزاری گردهمایی ساالنه
برگزاری جشن تولد اورند

برگزاری جشن تربن ها برای قدردانی از نفرات برتر
برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوایز به برندگان

اجاره سالن های ورزشی و استخر جهت فعالیت بدنی کارکنان
ارائه خدمات فصلی تفریحی و ورزشی

ارائه غذای رژیمی به پرسنل
ارزشیابی ادواری سطح سالمت جسمی کارکنان

...(ازدواج، تعمیرات منزل، خرید خانه و ) اعطای تسهیالت وام قرض الحسنه
درراستای اجرای آراستگی محیط13تخصیص پاداش ماه 

رای کارفرمایی اورند بتقویت برند 
کارکنان و خانواده هایشان

اسکان کارکنان در واحد آپارتمانی اورند
استقرار واحد دندان پزشکی در مجتمع مسکونی اورند

برگزاری ضیافت افطار رمضان  
تقدیر از دانش آموزان ممتاز پرسنل

اهدای بسته های کمک تحصیلی به دانش آموزان ممتاز پرسنل
تلفثبت نام فرزندان کارکنان در کانون پرورش فکری مقاطع تحصیلی مخ

هدیه ازدواج و تولد فرزند
هدیه روز مرد و روز زن



برگزاری مراسم  جشن تولد اورند



شروبزرگ اورند پیاعضای خانواده برگزاری جشن ضیافت افطار 



تقدیر از مدرسین داخلی



تقدیر از مدرسین داخلی سازمان

هاتقدیر از برترین پیشنهاد دهنده 
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برگزاری مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز اورند



اورندتوزیع بسته های کمک هزینه تحصیلی فرزندان 



برگزاری مسابقات ورزشی متنوع ویژه آقایان و بانوان



برگزاری  برنامه اهداء خون در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان



اعزام پرسنل منتخب به مشهد مقدس  و کربالی معلی



برگزاری مسابقات کتابخوانی، مشاعره و نشست ادبی 
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نهادینه سازی 
ارزش های  

سازمانی

فراخوان مقاالتبرگزاری مسابقات پیامکی





 گانه قرارداد5رهبری هر سازمان از دیدگاه جانسی ماکسول در یکی از سطوح

رهبری از دیدگاه جانسی ماکسول

سطح اول :POSITION است، پایین ترین سطح رهبری در این حالت رهبر یک مدیر است و از

افراد مشارکت داده نمی شوند و کارکنان . سازمان دستوری اداری می شود. حکمش قدر می گیرد

کارشان را انجام می دهند و میروند

سطح دوم :PERMISSIONان رهبر کارکن. است،در این سطح از رهبری ارتباط دوسویه برقرار است

داردو کارکنان از او تبعیت میکنند سه ویژگی دارند را دوست 

رهبر خود الگوی سازمان است-الف

به کارکنان گوش میدهد در میان کارکنان راه میرود و گفتگو میکند-ب

این حس در سازمان وجود دارد که رهبر به کارکنان خدمت میکند-ج





سطح سومproductionسطح نتیجه و دستاورد است
در این سطح با عبور از دو سطح دیگر سازمان به دستاوردهای مهم و عینی میرسد
کارکنان و رهبر به یکدیگر اهمیت میدهند
اعتماد یاtrustایجاد میشود هر دو بهم کمک میکند
و گشتاور یاmomentumایجاد میشود
در سازمان با رهبرlevel 3 دستاوردها مشهود است

رهبری از دیدگاه جانسی ماکسول





سطح چهار رهبریrespect یاreproduction  خلق مجدد است در این سطح رهبر برای
یا توسعه فردی مشخصی داردIDPخودش برنامه

توسعه میدهدهمه کارکنان را
مثل یک اهنربا افراد موثر و کارآمد را جذب میکند و توسعه میدهد
اول میآموزد و مانند یک مربی می اموزاند و از کارکنان نیز میخواهد چنین کنند
ارزش آفرینی در این سطح رهبری روز افزون میگردد
ایده های جدید و محصوالت نوآور حاصل این سطح رهبری است
 یک سازمان یادگیرنده است۴سازمان رهبری سطح.

رهبری سطح پنجPINNACLE  در این سطح رهبر از همه کارکنان تصویری صحیح از
تواناییهایشان دارد

هر روز ارزش جدیدی آفریده میشود

رهبری از دیدگاه جانسی ماکسول



LEADERSHIP CHANGE TO 

LEADERSHIFT



51



( HAY GROUP)مدل هی گروپ 



چرخه دلبستگی کارکنان به کار و سازمان

تناسب شخص و شغل
رهبری استثنائی و مطلوب
 سیستم ها و استراتژی های

استخدام،آموزش،ارزیابی) سازمان 
(عملکرد،جبران خدمات

توانمند سازی
تیم سازی
مشارکت
رشدو ارتقاء
حمایت
قدردانی
اهمراستایی تالش ها و استراتژی ه

کارکنان وفادار
کارکنان پر تالش

مشتریان راضی و وفادار
هکارکنان راضی و شایست
سود و سود آوری بیشتر
رشد درآمد





ودرومقایسه میانگین رضایت شغلی شرکت اورند  با میانگین صنعت خ



کارید اگر ربانهم یکساهل دارید    ،      ربنج  ا ندر  حیات خود  ب

ردخت میوه    باید   کاشت    د ر  باغ   ،    اگر ربانهم  ده ساهل  دارید

اگر ربانهم صد ساهل ات   هست     ،     هب انسان    ساختن همت امگرید

چو   انسان ساختید شاید  روزی     ،     جهانی را بدست او سپارید

نباتشکراز حضور سبزات


