
(Personal Brand)ساخت ترًذ ضخصی 

در فضای کسة ٍ کار

صائویاىآرس

داًطگاُ ضْیذ بْطتی ( گشایص باصاسیابی بیي الولل) دکتشی هذیشیت باصسگاًی 

سئیس ضَسای سیاستگزاسی هجلِ هذیشیت  

قائن هقام دبیشکل  اًجوي هذیشیت ایشاى

آلواى TUV Rhinelandهذسس سسوی ضشکت 
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2

:پس اس ایي سخٌزاًی ثب هَارد سیز آضٌب خَاّین ضذ

ٍیژُ گی ّای دِّ آیٌذُ - 

تاسیخچِ بشًذ ساصی ضخصی  -

بشًذ ساصی ضخصی چیست؟-

جایگاُ ایجاد ٍ تَسعِ بشًذ ضخصی دس فضای کسب ٍکاسضٌاسائی -

الساهات ساخت ترًذ ضخصی-

چارچَب اصلی هذل ترًذضخصی-

هذل ایجاد بشًذضخصی قابل اعتواد-

اسکاى اصلی تَسعِ بشًذ ضخصی-

تَسعِ ضثکِ ارتثاطی در ترًذ ضخصی-

هَلفِ ّای ترًذ ضخصی-

ًتیجِ گیشی-
asaemian@yahoo.com



ٍیژُ گی ّای دِّ آیٌذُ
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سرعت غیر قابل کنترل فناوری های نوین 
انتقال سریع مفاهیم و اطالعات

گسترش ضبکه های ارتباطی
تسلط روز افسون دانص و دانائی 

افسایص رقابت مبتنی بر سرمایه های انسانی



تاسیخچِ بشًذساصی ضخصی

تَسظ  Think and Grow Richدر کتبة  1937اٍلیي ثبر درسبل •
Napoleon Hill  ثتَجِ ثِ ٍیضُ گی ّبی ضخصی در کست ٍ کبرهغزح

.ضذ
.اثعبد آى تَسعِ یبفت   Al Ries  ٍJack Troutتَسظ   1981در سبل •
تحت عٌَاى ثزًذ ضخصی هعزفی Tom Petersتَسظ  1997در سبل •

.ضذ
. تَسعِ یبفت Dan Shcwobelدر سبل ّبی اخیز تَسظ •
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بشًذساصی ضخصی چیست؟
ثزًذسبسی ضخصی فزایٌذی است کِ تَسظ آى، افزاد ٍ •

ثِ . تخصص ضبى هثل ثزًذّبی تجبری عالهت گذاری هی ضًَذ
 ,Lair). عجبرت دیگز ضٌبسِ ّبی ضخصی افزاد ضکل هی گیزد

Daniel J.; Sullivan, Katie; Cheney, 
George.2005) .

ایي فزایٌذ ثِ صَرت ایجبد یک دارایی کِ ثِ فزد خبصی تعلق دارد •
ِ ّبی داًص ،   ًیش تعزیف هی ضَد کِ پیکز، پَضص ظبّزی  ٍ سهیٌ

.  هْبرت ، ارسش ّب ٍ ثبٍرّب را در ثز هی گیزد
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هحیط جْاًی

هحیط بیي الوللی  

هحیط هٌطقِ ای

هحیط هلی

شناسایی جایگاه 

ایجاد و توسعه

برند شخصی

در فضای

کسب وکار

6

هحیط سازهاًی

هحیط خاًَادُ 

هحیط فردی



الساهات ساخت ترًذ ضخصی

داضتي چطن اًذاز•
تعییي حذٍد ٍ قلورٍ فعالیت•
تغییر ٍ تْثَد ًگرش•
کسة ضایستگی ّای الزم•
کسة ترتری در ضایستگی ّا•
یادگیری چاتک•
خلق ارزش•
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خارجی
داخلی

دانش و

یادگیری 

مالی

بلند پروازی 

شخصی 

برند شخصی

کارت امتیاز 

متوازن شخصی

چارچوب اصلی مدل برندشخصی

Hubert K.Rampersad(2008)

تعییي عَاهل ثحزاًی هَفقیت  -
ضخصی

اّذاف عیٌی  -
اًذاسُ گیزی عولکزد ضخصی-
ثْجَد عولکزد ضخصی-

اهداف برند شخصی-
خذهبت ٍتخصص گرائی، -

ضْزت خجزگی
تعییي قلوزٍ-
ثیبى هَقعیت ثزًذضخصی  -
ضزح ثزًذ ضخصی-
لَگَ ٍ ضعبرضخصی-

چشم اندازشخصی

ماموریت شخصی-

نقش های کلیدی شخصی-
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چطن اًذاس ضخصی-
هبهَریت ضخصی-
ًقص ّبی ضخصی-

خارجی
داخلی

داخلیخارجی

دانش و

یادگیری 
مالی

دانش و 

یادگیری

دانش و 

یادگیری

مالی

مالی

داخلی
خارجی

-swotضخصی
اّذاف ثزًذضخصی-
تخصص-
سزٍیس ٍ خذهبت -
خجزگی/ضْزت -
تعییي قلوزٍ -
ثیبى هَقعیت ثزًذضخصی -
ضزح ثزًذ ضخصی-
عَاهل ثحزاًی هَفقیت  -لَگَ ٍ ضعبرضخصی-

ضخصی
عیٌی اّذاف-  

اًذاسُ گیزی عولکزد  -
ضخصی

ثْجَد عولکزد ضخصی-

اقدام توسعه و 

گسترش 

دادن

چالشگریبرنامه ریزی 

تبیین و فرموله کردن -1

بلندپروازی شخصی

ساختار و شکل بندی -2

برند شخصی

اجرا و بهره برداری -4

از بلندپروازی شخصی 

وکارت امتیاز متوازن 

شخصی 

فرموله کردن کارت  -3

امتیازمتوازن برند 

شخصی 

مدل ایجاد برندشخصی قابل اعتماد 

Hubert K.Rampersad(2008)
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افضایص هْاست ّای داًطی ٍ ادساکی•

قابلیت تطابق ٍ تغییش هحیط  •

داضتي سٌاسیَ بشای بشًذ ضخصی•

چابکی دس تَسعِ بشًذ ضخصی•

آیٌذُ ساصی دس بشًذ ضخصی•

اسکاى اصلی تَسعِ بشًذ ضخصی



تَسعِ ضثکِ ارتثاطی در ترًذ ضخصی
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(کالهی ، غیر کالهی، فرا کالهی) تکارگیری هْارت ّای ارتثاطی

 (رساًِ ّا، سایت ّا ، ضثکِ ّای اجتواعی ٍ) تکارگیری اتسارّای ارتثاطی...

ترای

    تَسعِ ٍ هطارکت تیطتر ترای ّن افسائی

تْرُ گیری از تَاى دیگراى ترای تَسعِ فردی ًِ ٍ



(1392صائویاى، آرر ) هَلفِ ّای ترًذ ضخصی

هَلفِ ّای تخصصی

قذرت•

یادگیری ٍتَاًوٌذ •

سازی              

رّثری•

ارتثاطات•

مدل -و ریونفرنچ -مدل وبر) •
-KOLB -  -چرخه یادگیری 

-کاتز-مورگان   -مینتزبرگ 
روبرتوال  -مورگان -شوابل

مدل  -یلیر-وارزدل بالنکو
 -مدل بلیک وموتون -فیدلر

(مدل تاتنبوم و اشمیدت

هَلفِ ّای اجتواعی

جوعیت ضٌاختی•

سطَح خاًَادگی •

ٍاجتواعی

ٌّجارّای اجتواعی•

مدل  -مدل پارسونز -نهج البالغه)•
ام سی  -تایلر-مک کللند -هافستد

رامپرسد و  -کرت و مالهورتا
 -ارلی وانگ -لن کاستر-هوبرت 

  (جوسنگ، کاپالن و موری 

هَلفِ ّای فرٌّگی

اسصش ّاٍ باٍسّا•

ًگیضضیا•

ضخصیتی•

ًگشش،سبک صًذگی ٍ •

سفتاس

 EVLNمدل -MARSمدل ) •
  -آلدفر-هرزبرگ-مدل هافستد

-مک کلند-لورنس -ERG-مزلو
-CANOEمدل  –مدل شوارتز

(MBTIشاخص 
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ضخصیهذل تَسعِ ترًذ 

هذل تَسعِ
ترًذ 

ضخصی 

ابعاد ضایستگی ّا

داًص  ) داًص-
(تخصصی ٍعوَهی

ًگرش ) ًگشش-
(ٍ اجتواعی فردی

هْارت  )هْاست -
سخت افساری ٍ

(ًرم افساری 
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ّای تخصصی هَلفِ

قذرت هٌاتع-
الگَی یادگیری-
الگَی رّثری-

ّای اجتواعی هَلفِ
جوعیت ضٌاختی-
سطَح خاًَادگی-
ٌّجارّای اجتواعی-

ّای فشٌّگی هَلفِ
ارزش ّا ٍ تاٍرّا-
الگَی اًگیسضی -
ًگرش ٍ سثک زًذگی -



(1392صائویاى، آرس  )ضخصیهَلفِ ّای هَثش بش بشًذ هطالعات حاصل اص بشسسی ًتایج 

ضاخص  بعذ هتغییش عاهل
، پبیجٌذی ثِ اخالق حزفِ ای (هذیزیت ثزخَد)خَدآگبّی  ارسش ّب ٍ ثبٍرّب

فزٌّگی

ی
ص

ضخ
ذ 

زً
ز ث

ارث
گذ

ثز
ل ا

به
ع

، هتوبیش ثَدى، تالش ثزای هَفقیت (ضخصی)اًگیشُ درًٍی  الگَ ّبی اًگیشضی

هثجت اًذیطی ، ًظن ٍ اًضجبط، پیطگبهی  سجک سًذگی

تحول پیچیذگی، هسئَلیت پذیزی، ریسک پذیزی  تحول اثْبم

سي ثلَغ عقلی، تجزثِ کبری، هیشاى تحصیالت جوعیت ضٌبختی

اجتوبعی
اصبلت خبًَادگی،خَضٌبهی، تبثیز پذیزی اس دٍستبى ٍ اقَام  سغَح خبًَادگی

قبًَى هذاری، هطبرکت اجتوبعی، هیشاى کست اعتوبد عوَهی ٌّجبرّبی اجتوبعی

، قذرت اعالعبت ( کبریشهب)قذرت هبلی،قذرت ضخصی  هٌبیع قذرت

خَد یبدگیزًذُ گی، تصوین گیزی،خالقیت تخصصی هجتٌی ثز یبدگیزی تَاًوٌذ سبسی

ضجکِ گزائی، هْبرت ثیي فزدی، کبرتیوی الگَی ارتجبعی
رضذ ٍ تَسعِ فزدی،هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی ضخصی داًص عوَهی

داًص

ی
زد

ی ف
تگ

س
ضبی

ل 
َاه

داضتي چطن اًذاس ضخصی،َّش تجبری ،َّش هابلی، تَساعِ   ع
رٍاثظ ثبساریبثی داًص تخصصی

خَش ثیٌی، تَاضع ٍ فزٍتٌی ًگزش فزدی
ًگزش

خیزخَاّی، اًعغبف پذیزی ًگزش اجتوبعی
، تکٌَلَصی ارتجبعی ٍ اعالعبتی(ICDL)سَاد اعالعبتی،داًص کبهپیَتز  هْبرت سخت افشاری 

تَاًبئی کبرثب ضجکِ ّبی اجتوبعی، کبًبل ّبی تجلیغبتی هْبرت هْبرت ًزم افشاری 



1392صائمیان –مدل شایستگی مدیران 

َّضوٌذی

اعتثار 

ِ ای  حرف

خلق 

ارزش

ٍیژُ گی  

ضخصیتی

 ًگرش

استعذاد

 هْارت

اًگیسش

16 داًص



ًتیجِ گیری

اصلی گام در تَسعِ ترًذ ضخصی داضتي چطن اًذاز ٍ  •
سطح هحلی،هلی، هٌطقِ ای، تیي الوللی ٍ  )تعییي حَزُ ٍ قلورٍ 

.فعالیت است( جْاًی
ضٌاسائی ٍ کسة ضایستگی ّای اٍلیي گام ٍ کسة •

.ترتری در ضایستگی ّا دٍهیي گام ترًذ ضخصی است
تا تَجِ تِ تغییرات چاتکی در یادگیری از اّویت ٍیسُ  •

.ای ترخَردار است
افراد دارای ترًذ ضخصی تطَر هستور تذًثال خلق  •

.ارزش ّای جذیذ ّستٌذ
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http://www.saemian.net/

