
پرورش راهبردی منابع انسانی 

توسعه مسیر پیشرفت شغلی در سازمانهای کوچک شده 

دکتر قهرمانی : استاد



 اهداف :

:  با اتمام این فصل شما باید بتوانید 

.ناسایی کنیدرویکرد سنتی به توسعه مسیر پیشرفت شغلی در سازمانهای دیوانساالر را ش-1

. تناسب این رویکرد را برای سازمانهای عصر نوین ارزیابی کنید -2

.غلی تعیین کنیدرابطه بین مسئولیت فرد و کارفرما را در قبال طرح ریزی مسیر پیشرفت ش-3

ده قبلی میزان در دسترس بودن راههای مسیر پیشرفت شغلی برای گروههای طرح ریزی ش-4

.  مثل کارگران نیمه ماهر را مشخص کنید 



 مقدمه :

ا و توسعه مسیر پیشرفت شغلی را بعنووان یکوی از نیریوه هو( 1989) پاتریشیا مک الگان 

یشرفت موضوع های محوری پرورش منابع انسانی معرفی کرده است وی توسعه مسیر پ

که همچوون شغلی را بعنوان یکی از سه فعالیت اصلی اثرگذار بر سازمان تلقی می کند

. فرآیند اصلی سازمانها توسعه پیدا کرده است 

ایی طرح ریوزی به اعتقاد مک الگان تمرکز اصلی توسعه مسیر پیشرفت شغلی تضمین همنو

ازمان جهوت مسیر پیشرفت شغلی افراد و فرآیندهای مدیریت مسیر پیشرفت شوغلی سو

.  . تحقق یک پیوند بهینه بین نیازهای فرد و سازمان است



 توسعه مسیر پیشرفت شغلی به مثابه یک نیریه راهبردی :
:  دالیل مطرح شدن توسعه مسیر شغلی همچون یک نیریه راهبردی در سالهای اخیر 

رای حفظ مزیت وابستگی بیشتر سازمانها به کارگران دانشی با کیفیت و منعطف ب-دلیل اول 
:  رقابتی 

.  است این کارگران در سرمایه فکری شرکت اثرگذار بوده و عرضه آنها نیز نسبتا محدود

:  سه گروه نیروی کار از نیر ریچ 

:  خدمات تولید یکنواخت -1

ایده . داینها فعالیتهای نیمه مهارتی می باشند که در هر زمان و مکانی قابل انجام می باشن

ادی این نیروها ، افر. سنتی مسیر پیشرفت شغلی شامل حال این افراد نمی شود

. فراموش شده محسوب می شوند

(In-person services: ) خدمات شخصی -2

ز دارند این خدمات اساسا شامل مشاغل ساده و یکنواخت می شود که آموزش نسبتا کمی نیا

.



(symbolic analytic services: ) خدمات تحلیلی نمادین-3

آنجاییاز.استنیازمسالهحلوشناختمهارتهایازایمجموعهخدماتاینارایهبرای

اصلهحمزایایازکنند،میایجادافزودهارزشتولیدفرآینددرمهارتهاایندارندگانکه

ایستگیشکهشوندمینامیدهدانشیکارگراناصطالحاافراداین.گردندمیمندبهرهنیز

.دارندتکیهآنهابردنیااولاقتصادهایمتمایزهای

:کارفرمایانبهنسبتماهربسیارکارگراننگرشتغییر-دومدلیل

ستقلموآزادافرادیعنوانبهخودشناختسمتبه،کارفرمایانبهوفاداریازتغییراین

.استگرفتهصورت

.شودبرداریبهرهکارنیرویکلتوانازبایدکهنیازاینشناخت-سومدلیل

یگراندازکهدهندنشانباید،باشندمیخوداستخدامیآیندهتامیندرصددکارگراناگر

.دارندمتمایزیهایتواناییوبودهمتفاوت



 لنگرگاههاي مسير پيشرفت شغلي( :career anchors)

مجموعهازمسيرهااينانتخابوافرادشغليپيشرفتمسيرهايكهدارداعتقادشاين

:ازعبارتندكهاستشدهتشكيللنگرگاههاازاي

technical):فنيكاركرديشايستگي-1 functional competence)

:(احساسيوفرديبين،تحليلي)مديريتيشايستگي-2

:ثباتوامنيت-3

:خالقيت-4

عدم وابستگي و استقالل-5



سمتبهسازمانادافرترینموفقکهاستشدهنهادهبنافرضیهاینبرشغلیپیشرفتمسیرتوسعه.

.داردهمراهبهرامقامومزایاوحقوقباالترینکهشوندمیهدایتمسیری

شغلیپیشرفتمسیرمسابقاتنیریه:(tournament notion of a career)

ستهایپاحرازجستجویدرکهافرادیبرایسازمانهاازبعضیکهکندمیخاطرنشان1984بامروزن

پیشرفتمسیرایمسابقهالگویباشندمیشانشغلیپیشرفتمسیرلنگرگاهمثابهبهمدیریتی

بعدییشرفتپبرایایکنندهبینیپیشهمچونفرداولیهتوفیقآندرکهکندمیپیادهراشغلی

.شودمیمحسوب

شغلیپیشرفتمسیرسنتینیریه:

،آنهااحیطرازهدفکهخوردمیپیوندفرآیندهاییبهشغلیپیشرفتمسیراعیمقسمت

.بودمدیریتشبکهطریقازعدهیکارتقایامنیتتامین



ده است که عبارتند ویژگیهای متمایز و متفاوت به رویکرد سنتی توسعه مسیر پیشرفت شغلی ارتباط داده ش

:از 

1- طرح ریزی جانشینی (:succession planning)

عنوانبهوشدهشناسائیقبالکهافرادیبارامدیریتخالیپستهایسازمانآنطیکهاستفرآیندی

.سندرنمیانجامبهسازمانهاهمهدرالبته.میکندپراندشدهآمادهخالیپستهایتکمیلداوطلب

2-پرورش هدفمند ( :targeted development)

:بین طرح ریزی جانشینی و پرورش هدفمند تمایز قائل می شود( 1992) والکر

ی آماده شده در پرورش هدفمند شرکتها پستهای خالی خود را با کارکنانی که برای انتصابهای احتمالی آت

پیشرفته این اقدامات نتیجه طرح ریزی پرورشی است که بر مراحل مختلف مسیر های. اند پر می کنند

افرادی که به اما در طرح ریزی جانشینی شرکتها پستهای خالی مدیریت را با. شغلی تمرکز کرده است 

. عنوان داوطلب پست یا پستهای معین مدیریت تعیین و آماده شده اند تکمیل می کنند 



شغلیپیشرفتمسیرسیرخطتحلیلوتجزیه:(career path)

.استشغلیپیشرفتمسیرسیرخطدارایفردیهرکهکندمیادعاوالکر

رسماشغلیتپیشرفمسیرهایتحلیلوتجزیهطریقازبایدشغلیپیشرفتمسیرسیرهایخطکه

.شوندمستندوشدهتعریف

شغلیپیشرفتمسیرسیرخطتعریف:

شغلیپیشرفتمسیردراستممکنفردیککهمشاغلمتوالیوممکنهایبدیلازروشنیشرح

.نمایداحرازخودسازمانی

شغلیپیشرفتمسیرسیرهایخطچنینازنوعدوکهدارنداعتقاد(1989)کازاناسوروثول

:وجوددارند

.شوندمیتبیینسازمانوسیلهبه:رسمی

.شوندمیآشکارکارکنانقبلیهایجابجایبررسیطریقازکه:غیررسمی



پیشرفتیرهایمسکردنسپریفرآیند،اولفرمولدرشغلیپیشرفتمسیرسیرخطتحلیلوتجزیه

سازماندرفعالیتشاندورهدرافرادهمهبرایمسیرهااین.استسازماندرفعالیتوکارطریقاز

.داردوجود

رویکردودداخلیبهبودهایمبنایبرریزیطرحکردننهادینهبرایایپایهتعریفزمینهدر

:داردوجودمرتبطلیکنومتفاوت

(prescriptive):تجویزیرویکرد

ازحرکتتجهصالحیتکسببرایکه،مرتبطمهارتهایدانشومشاغلبینمنطقیروابطتشریح

.باشندمیضروریبعدیشغلبهشغلیک

(descriptive):توصیفیرویکرد

ارتقا(ranks)هارستهوطبقاتطریقاززمانمروربهکهکارکنانیقبلیاستخدامیتجاربتشریح

manpower)انسانینیروینیاماوقاتگاهی.اندیافته system)شودمینامیده.



تجویزیشغلیپیشرفتمسیرسیرخطچارچوبطراحیبرای(1980)والکرمنیمفنون:

.آنهاانجامبرایالزمزمانواهمیتشغل،هرهایفعالیتدربارهالزماطالعاتآوریجمع-1

.شغلیاطالعاتازفعالیتهرانجامبرایالزممهارتهایودانشاستخراج-2

هاخوشهیا(families)هاخانوادهدرمشترك،دانشومهارتهامبنایبرمشاغلبندیگروه-3

(clusters)

ومهارتهارنیازمشاغلبینکهشباهتیمبنایبرمشاغلبینحرکتمنطقیالگویکردنمشخص-4

.داردوجودالزمدانش

.سازمانکلبرایتحلیلیوتجزیهچنیننتایجگردآوری-5



شغلیپیشرفتمسیرمفهوم:

line)شغلیخطیکازصعودیعنیشغلیپیشرفتمسیر،سنتیطوربه of work).

آنکهستااین–استمتمرکزبرکارهنوزالبتهکه–شغلیپیشرفتمسیرتروسیعمفهومیک

زندگیدرردفهرکهبدانیمکاریتجربیاتوفعالیتهابارامرتبطومتوالیرفتارهایونگرشها

(1986هال).کندمیکسبراآنخود

زندگیکلبرایپرورشبهوابستگی:(life span development)

شغلیپیشرفتمسیرتوسعهمجبورندافراداززیادیتعداداکنونکهدارداشارهضرورتاینبه

:اینکهدلیلبهکنندتعیینراخویش

دهندمیارایهالعمرمادامطوربهراشغلی،سازمانهاازکمیتعداد-1

اندازیچشمچنینبرایراکارکناناعتماد،1980و1990هایدههزداییالیهوسازیکوچک-2

.استدادهکاهش(العمرمادامشغل)

.افرادخودبهپرورشویادگیریمسئولیتسپردنجهتفزایندهتاکید-3



شراکتنیریه(partner ship):

.بپذیرندراودخمسئولیتهایکارکنانومدیرسازمان،کهاستاینشغلیپیشرفتمسیراثربخشتوسعهالزمه

تامگفتهطبقعمرطولدرپیشرفت:ازعبارتستشغلیپیشرفتمسیرازلغتفرهنگتعریفترینساده

.ستاافرادپرورشوتغییررشد،آنموضوعکهانتها،بیاستفرآیندیالعمرمادامریزیطرح(1993)

:العمرمادامریزیطرحاصلیمفاهیمازتامتعریف

راهبردواهدافیاماموریت،زندگیغایات،ارزشها
تامدیدگاهازاهدافومقاصدبندیقالب:

:بایدمقاصد:بایداهداف

باشندگیریاندازهوسنجشقابل-1.باشندمکتوب-1

شوندبیانمشخصزمانییمحدودهبرای-2.شوندبیانسادهعبارتهایولغاتبا-2

.باشندخالصهممکنتاحد-3
. بسیار صریح و روشن باشند-4

.باشندیافتنیدست-5

.باشندبرانگیزاحساس-6



العمرمادامریزیطرحبهتوجهدالیل:

:العمرمادامریزیطرحمبنایبرانگلستانازجمعیت(1985)نولتیمکبندیتقسیم

.شوندمیبرانگیختهامنیتبهنیازباکه:طلبمعیشتافراد-1

.شوندمیتحریکاحترامومقامباکه:برونگراافراد-2

.استخودشاندروندرافراداینرفتاراستانداردوموفقیتمعیار:گرادرونافراد-3



 مسیر پیشرفت شغلی انعطاف پذیر  :
.  ادعا کردند که مرگ قراردادهای استخدامی مادام العمر را     می بینند( 1994)واترمن و همکارانش 

(:  career Self-Reliance)خوداتکایی مسیر پیشرفت شغلی 

رش به خود نگ–توانایی مدیریت فعاالنه زندگی کاری یک فرد در یک محیط به سرعت در حال تغییر 

اشتغالی در درون یا بیرون از سازمان 

؟کدامندجاریروندهای

؟العمرمادامشغلپایان

دربارهری،یادگیسنسبز،برگخبرانتشاراعالنهنگام،انگلستانآموزشوزیربالنکتدیوید

میرانتیاکه–کاربازاربهجدیدنسلیکوروداحتمالوالعمرمادمشغلتصدیدورهپایان

.خبرداد–کندتجربهراجهتتغییرششالیپنجخودعمردورهدررود

ایکهکندوادارراکارکناناستممکنشغلدادندستازنگرانیکهکندمیادعابورگس

.نمایندتعدیلمزایاوحقوقبارهدرراخودادعاییاوکارکنندترسخت



ومدیریتمشاغلآمریکادرکهدهدمینشانمدیریتمشاغلدربارهآمریکاانجمنمطالعه

(1997توارتاس).شوندمیحذفمشاغلاینایجادازسریعتربرابردوتقریباسرپرستی

حالبرایشغلیازندگیکلبرایشغل:

درساختارودبینکهشدارایهجکسونوهیرشتوسطشغلیپیشرفتمسیرپیوستاریک

طورهبسازمانتوسطشغلیپیشرفتمسیرپیوستارطرفیکدر.استحرکتحال

شغلیتپیشرفمسیرواستافرادبرتاکیددیگر،طرفدروشودمیکنترلمتمرکز

.شودمیادارهافرادتوسط

شتنخوی”سمتبهجدیمسیرتغییریکحولجانشینیبهجاریرویکرد(1992)هیرش

.استمتمرکز”کارکنانپروری

برجانشینیبرایرویکردترینقویکهدارنداعتقادسازمانهاازبعضیحاضرحالدر

.داردتاکیدکارکنانهمهپرورش



:شدهپذیرفتهرویکردهای

.یادگیریمراکزوپرورشمراکز،شخصیپرورش

:استمتفاوتکلیدیجنبهسهدرقبلیرویکردهایرویکردازاین

اندشدهطراحیافرادسازیآمادهوحمایتبرای،سازمانجانشینیریزیطرحدردخالتبجای-1

.

.شوندمیشاملراکارنیرویکلشوندمحدودخاصیگروههایبهاینکهبجای-2

جرااوطراحیکاروکسبواحدهایسطوحدرغالبا،شونداجرامتمرکزطوربهاینکهجایبه-3

.شوندمی

career):شغلیپیشرفتمسیرشدنبسته plateauing)

بزرگ،سازمانهای(delayering)زداییالیهوسازیکوچککهاستمعتقد(1992)والکر

یممدیریتآن،طریقازکهدهدمیپیشنهادراراههاییاو.استدادهکاهشراارتقافرصتهای

درایداریپوثباتایجادشاملراههااین.کندبهسازیراپیشرفتاندكفرصتهایتاثیرتواند

.شودمیشغلبهبیشترتمایلوتوجهباعثکه.استشغلمسئولیتهایووظایف



شغلیپیشرفتمسیربستبن:(mid-career rustout)

رفتپسآنهاتوانازاستفادهعدماثردرافرادزندگیآندرکهوضعیتیبهاشارهبرای(1995)بوکهلزولیدر

وهشگرانپژاین.برندمیکاربهرا”بستبن”اصطالحاند،رسیدهفالتبهکهکنندمیاحساسوکرده
(overdoing)تکرارکاررااخیروضعیتومیکنندمقایسه(burnout)فرسودگیبارابستبنوضعیت

under)عادیسطحازتراهمیتکمسطحیدرقرارگرفتن،بستبن.میکنندتعریف being)است.

manual):ماهرنیمهوکاردستکارگرانبرایشغلیپیشرفتمسیرتوسعه workers semi-skilled

operatives)

:(شرکاولیلیالیشرکت)شودمیتشکیلمرحلهسهازبرنامه

وارکبرایشخصیارزشهایتاپردازندمیتمرینبهکتابیکباکارکنانمرحلهایندر:سازیآماده-1

.گیرندفراراشانخصوصزندگی

یدهاشغلازرخینیمخودشخصیارزشهایومهارتهامبنایبرکارکنانکارگاهایندر:روزهیککارگاه-2

.کنندمیتعیینراخودآل

نیازهاییصتشخوهدفمشاغلدربارهبیشتراطالعاتکسببرایفردیمسئولیتقبولشامل:پیگیری-3

.باشدمیآنبامرتبطپرورشی



cross):شغلیپیشرفتمسیرهایجابجایی careeing)

مسیرسنتیراهکارهایازبعضیکهدارنداشارهنکتهاینبه(1998)هریسونوکینگ

بروانتمیهاییسازمانچنیندرولینداردوجودترپهنسازمانهایدرشغلیپیشرفت

.کردتمرکزایوظیفهمیانوعمودیهایجابجایی

،شغلیشرفتپیمسیرتوسعهازقسمتیبعنوانعمودیجابجاییبرتمرکزپیامدهایازیکی

.تاسشغلیپیشرفتمسیرتوسعهوکارکنانپرورشبینتمایزدرابهاموجود



دانشیکارگرانشغلیپیشرفتمسیرهای:

سازمانهایسطوحمورددرGTWشرکتعاملمدیروالکرفرانکازاستیوارتقولنقل

:کندمیبیانراسطحچهارایپروژه

.کندمیعملراهبردنقطهباالتریندرکه:ارشدمدیریتتیم-1
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: 9فصل 

بازار یابی کارکرد پرورش منابع انسانی

 اهداف:

. ید اصول اساسی برای جهت گیری بازاریابی پرورش منابع انسانی را تشریح کن-1

. در رابطه با کاربرد بازار یابی برای پرورش منابع انسانی دالیلی ارائه کنید-2

.برای کارکرد پرورش منابع انسانی یک راهبرد طراحی کنید -3



 مقدمه :

ازی در طول سالیان دراز این نکته به اثبات رسیده است که در برنامه های کوچک س

رآمده سازمانها یا در مواقع بحرانی و نیز هنگامی که سازمان به دنبال کسب کارآیی ب

ل اصلی دلی. است کارکرد پرورش منابع انسانی یکی از آسیب پذیرترین حوزه هاست 

ده است و آنست که مبالغ صرف شده برای یادگیری و فعالیتهای مربوطه هزینه تلقی ش

.ت غالبا چیزی تجمالتی تصور شده اس-به غیر از آموزش مهارتهای پایه -آموزش ها 

کتهای هندری و همکارانش خاطرنشان می کنند که در نتیجه تجزیه و تحلیل خود در شر

فراد ، کوچک و متوسط ، متوجه شدند که به موازات یادگیری مهارتهای اساسی توسط ا

.  تاکید بر آموزش کاهش می یابد 



:  بخش بندی بازار 

یک بازار اغلب به گروهی مشخص از افراد اطالق می شود که مشتری کاالها یا خدمات

.  خاصی هستند 

نیز گروهی فرعی از افراد است که نیازها و ( market segment)یک بخش بازار 

برای هر ترجیحاتی مشخص دارند و نیز میزان تقاضای آنها به اندازه ای است که می توان

. بخش راهبردهای بازاریابی جداگانه ای طراحی کرد 

این قبیل مبنای بخش بندی بازار ممکن است تفاوتهای سنی، جنسی ، حرفه ای و عواملی از

. د مبنای دیگر برای بخش بندی بازار ممکن است سبک زندگی افراد باش. باشد 



:دو الگوی اصلی بخش بندی بازار از دید اوهمی 

:  بخش بندی بر مبنای اهداف مشتری -

ات سازمان این نوع بخش بندی در صدد شناسایی انگیزه های مختلف مشتریان در استفاده از محصوالت و خدم

.است 

(customer coverage: )بخش بندی بر اساس شمول مشتری -

به جای شمول بازار منجر می –بازار / هزینه های محصول (trade-off)این نوع بخش بندی معموال به مبادله 

. شود 

. هزینه های محصول ، هزینه های مستقیم تامین کاالها و خدمات می باشند -

 brand)هزینه های بازاریابی ممکن است شامل هزینه های انجام اطالع رسانی مارك تجاری -

awareness)-ال و فعالیتهای فروش ، استقرار شبکه خدمت رسانی ، داشتن موجودی کافی برای ارس

.غیره باشد 



 بخش بندی مجدد بازار:

البدشکافی در یک بازار رقابتی منصفانه، یک ارایه کننده خدمات و رقبای وی ، احتماال ، بازار را به روشی مشابه ک

وضعیتی به در یک چنین. بنابراین ، اثربخشی یک بخش بندی راهبردی به مرور زمان کاهش می یابد . می کنند 

.دیک گروه از مشتریان کلیدی توجه خاصی شده و خواسته های آنها مجددا مورد بررسی قرار می گیر

:طبقه بندی یادگیرندگان بر مبنای بخش بندی بازار از دیدگاه روثول و کازاناس 

(the job market: ) بازار شغل -1

روه بندی ، یک نفر در این گ. طبقه بندی بر اساس نقش رسمی یادگیرندگان مثال بر مبنای مسئولیتها و وظایف شغلی 

افراد معیارهای عملکردی مورد انتیار از یک عضو محبوب و ایفاگر این نقش را تعیین می کند و سپس کل

.یادگیرنده را بر مبنای دانش، مهارتها و نگرشهای الزم ارزیابی می کند 

ت در این روش مناسب سازمانهایی است که مکانیکی بوده و در محیطی قرار دارند که درآن مرزهای شغلی به سرع

.حال تغییر است 



:  بازار فرد یا مسیر پیشرفت شغلی -2

نیازی که اینجا .طبقه بندی بر اساس چشم اندازهای توسعه مسیر پیشرفت شغلی فرد در یک سازمان معین است 

. وجود دارد پرورش کارمند ، جهت آماده سازی وی برای احراز سایر مشاغل است 

:بازار گروه کار -3

متناسب –ان که درصدد ایجاد ترکیبی از مهارتهای کارکن. طبقه بندی بر اساس گروه کاری یا کار تیمی است 

.با مسئولیتهای اداره یا گروه کاری می باشد 

:بازار خارجی -4

-non)از نیر روثول و کازناس شامل پرورش افراد غیر کارمند  emphoyee ) و خارج از سازمان است  .

:  مزایایی که از این اقدام عاید می شود عبارت است از 

یازهای مصرف کنندگان استفاده بهینه از خدمات و تولیدات شرکت را یاد می گیرند ، عرضه کنندگان از ن

ه کافی با منحصر به فرد سازمان در تعامل با کسب و کار اطالع حاصل می کنند ، توزیع کنندگان به انداز

نندگان محصوالت و خدمات سازمان آشنا می شوند و بنابراین محصوالت را به گونه ای موثر به مصرف ک

. را در ك می کنند( سازمان ) می فروشند ، و اعضای جامعه مسائل و نیازهای منحصر به فرد کارفرما 



 ( :ان رویکرد بیمه گاردین انگلست) روش دیگر بخش بندی بازار ، طبقه بندی نیازهاست

 ت تعیین همه نیازهای یادگیری کارکنان داخلی و شرکای تجاری خارجی در اولین فرص: هدف

دهند آن نیازها را مورد پردازش قرار( به موقع ) ممکن است تا بتوانند در یک دوره زمانی معقول 

  .

 طبقه بندی نیازها  :

1- های آنها یادگیری افرادی که به تازگی استخدام شده اند و یا شغل یا مسئولیت: تازه واردها

.  تغییر کرده است 

2-الت ، خدمات یادگیری کسانی که شغل آنها تحت تاثیر تغییر نیام ها ، رویه ها ، محصو: تغییر

. ، قوانین و مقررات و غیره قرار خواهد گرفت 

3- لیات یادگیری برای بهبود عملکرد فعلی و نیز بهبود الزم در عملکرد فرد یا عم: بهبود  .

4- های ملی و پرورش افراد برای تامین نیازمندیهای بلندمدت بخش مشارکت: پرورش بلند مدت

. شرکای آن و نیز تامین آرمان ها و آرزوهای افراد 



:تجزیه و تحلیل مشتری 

(  1992)ارانش ویلسون و همک. تجزیه و تحلیل مشتری یک نوع گسترش برای بخش بندی بازار است 

ا مستقیم ادعا نموده اند که شناسایی خریدار برای اکثر خدمات و محصوالت ، یک فعالیت نسبت

عدد را ولی تصمیم گیری درباره خرید و نیز مواد خریداری ، افراد متعدد با نقشهای مت. است 

:  آنها اقالم ذیل را ازهم متمایز می کنند . درگیر میکند 

. کسی که برای اولین بار پیشنهاد خرید کاال یا خدمت را مطرح می کند : ابداع کننده -1

.کسی که توصیه های او بر تصمیم گیری تاثیر میگذارد : تاثیرگذار -2

.  کسی که درنهایت همه یا قسمتی از تصمیمات را اتخاذ می کند : تصمیم گیرنده -3

.  کسی که به طور فیزیکی خرید را انجام می دهد : خریدار -4

.  کسی که کاال یا خدمات را مصرف می کند : مصرف کننده -5

.  د تجزیه و تحلیل مشتری در زمینه پرورش منابع انسانی ممکن است بسیار پیچیده باش

ن پرورش است ، مشتری نباید برای فعاال–داخلی یا خارجی –هنگامی که تمرکز اصلی بر مشتری 

.  منابع انسانی درگیر با ابداعات مدیریت کیفیت جامع غریبه باشد 



:بخش بندی وفاداری 

ز ادارات از این یک تمرین بسیار جالب برای ادارات منابع انسانی است تا مشخص کند که کدام یک ا

ذاری تصمیم اینکار به ویژه از بُعد تمایل به واگ.خدمات آنها بیشترین استفاده را به عمل می آورد 

ذ خدمات گیریها به واحدهای تجاری مستقل و تفویض اختیار به روسای بخش ها در راستای اخ

9-2جدول . حائز اهمیت است ( تامین کنندگان داخلی یا خارجی ) از داخل یا خارج سازمان 

. مثالی برای این تجزیه و تحلیل است 

الگوهای خرید طبقه بندی وفاداری تجزیه و تحلیل الگوهای وفادار 9-2جدول 

سرسخت وفاداران

(sofe-coreloyals)وفاداران سست 

(shiftingloyals)وفاداران متغیر 

(  switchers)ادارت غیر وفادار

x  x x x
x x y  x

z  z z x  x x y  y y

x  y  z  x  y

X  :داخلی استفاده مداوم از خدمات

Y : استفاده از یک ارایه دهنده جایگزین

Z : استفاده از یک ارایه دهنده دیگر



ای آموزشی این تجزیه و تحلیل در زمینه عملیات پرورش منابع انسانی است که منطق خود را تدارك و ارایه برنامه ه

. می بیند 

ی ، مدیران نقطه مقابل این دیدگاه ، دیدگاه پرورش منابع انسانی در یک سازمان یادگیرنده است که در چنین سازمان

. صف تسهیل کنندگان یادگیری برای افرادی هستند که مسئول یادگیری خویش هستند 

. تاثیر شگرفی برنحوه بهبود خدمات ارایه شده دارد ( customer base)نحوه شناخت اصول مشتری 

( the mixmarketing)آمیخته بازار یابی 

عناصر . ی است یک راه برای طراحی یک راهبرد منسجم جهت رسیدن به مشتری ، داشتن یک آمیخته اثربخش بازاریاب

:  اصلی آمیخته بازاریابی عبارتند از 

(  محصول)کاال یا خدمت -1

(promotion)ترفیع و ارتقا -2

(  فضا) مکان -3



:محصول -

:  اصطالح محصول را می توان برای هریک از این اقالم به کار برد 

(distancelerning)مواد الزم برای پشتیبانی از یادگیری از راه دور :مثال : کاالهای فیزیکی -1

(mentoring)هدایت تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی یا طراحی یک برنامه حمایت گری : مثال : خدمات -2

ایده یا عقیده ای که در یک محیط خاص یادگیری ارایه می : مثال (: intangibles( )ناملموس)اقالم نامحسوس -3

.شود 

ن سه ای.ادعا می کند که در تعیین ماهیت یک محصول باید سه عنصر متمایز را مورد مالحیه قرارداد ( 1988)کاتلر 

:  عنصر عبارتند از 

ندی ، اندازه و به محصول اصلی ارتباط پیدا می کند و شامل عواملی مثل نام تجاری ، بسته ب: ویژگیهای محصول -1

. رنگ است 

زی که چی. مجموعه عناصری هستند که مصرف کننده آنها را تامین کننده نیازهای خود می داند : مزایای محصول -2

.در این مجموعه وجود دارد ، عملکرد محصول و نیز تصویر یا وجهه آن است 

ین ا. شامل همه عناصری می شود که سازمان عالوه بر محصول اصلی ارایه می دهد : ماهیت خدمات پشتیبانی -3

. عناصر نوعا ، تحویل ، نصب، خدمات پس از فروش و حسن شهرت است 



: شناخت ادراکات مشتری می تواند منجر به اصالح محصول شود مثال 

( نوعی ترکیب دهی واقعی در محصول ) افزودن به ویژگیهای محصول -1

مجدد روانی در ترکیب دهی) تغییر عقاید درباره محصول از طریق تاکید بیشتر به ویژگیهای خاص محصول -2

( محصول 

تغییر اهمیت نسبی ویژگیهای خاص -3

ه نشان می الزم است تاکید شود که مشتریان به جای اینکه به خود محصول عالقه مند شوند ، به مزایایی عالق

. دهند که در قبال خرید یک محصول خاص نصیب آنها می شود 

ماتریس بوستون 

یکی از راههای تفکر درباره کاالها و خدمات ارایه شده ، انجام تجزیه و تحلیل پرتفوی 
(porftolioanalysis ) هت ج)مهمترین الگوی شناخته شده در این زمینه ماتریس بوستون است . است

ه بندی شده در ماتریس اصلی ، محصوالت برمبنای دو بعد طبق( . دستیابی به پویای های جریان وجوه نقد

. سهم بازار نسبت به بزرگترین رقیب و نرخ رشد بازار : اند 

.سهم بازار نسبت به رقبا ، نشانگر حدی است که میتواند وجه نقد تولید کند: سهم بازار 

. شاخصی درباره میزان مصرف وجه نقد توسط محصول است : نرخ رشد بازار 



: انواع محصول 

:  با توجه به دو بعد مطرح شده ، محصوالت به چهار نوع تقسیم می شوند 

( سهم بازار کم ، رشد بازار کم ) سگ ها -1

رکند و یا به طور اگر فردی این قبیل محصوالت را داشته باشد یا باید تصمیم بگیرد که به دالیل راهبردی صب

ند ممکن بسیاری از دوره هایی که یک بار عمومیت پیدا کرده ا. تدریجی و گام به گام عقب نشینی کند 

. است به موازات تغییر الزامات و نیازمندی ها و آداب و رسوم ، به سگ تبدیل شوند 

( سهم بازار کم ، رشد بازار زیاد ()problemchildren)عالمت سوال یا مساله کوچک -2

رخ از آنجایی که ن. این محصوالت عموما مقادیر قابل مالحیه ای وجه نقد نیاز دارند تا خود را حفظ کنند 

طالح اص. رشد بازار این محصوالت زیاد است پس باید مرتبا پول خرج شود تا سهم بازار حفظ شود 

یا به سرمایه عالمت سوال به این خاطر به کار برده می شود که مدیریت مجبور است تصمیم گیری کند که آ

.گذاری ادامه دهد یا از بازار کناره گیری کند 



( سهم بازار زیاد ، رشد بازار زیاد ) ستاره ها -3

منابع انسانی در زمینه پرورش. ستاره ها محصوالتی هستند که به وضعیت رهبری در یک بازار با رشد باال رسیده اند 

.، ستاره ها دوره هایی هستند که به طور ناگهانی در مرکز ثقل توجه قرار می گیرند 

(cashcows)گاوهای شیرده -4

توانند چنین محصوالتی می. زمانی که نرخ رشد بازار کاهش می یابد ، ستاره ها به گاو شیرده تبدیل می شوند 

ینه پرورش در زم. ولی به خاطر نرخ رشد کم ، نسبتا کم مصرف می باشند . مقادیر زیادی پول نقد تولید کنند 

این . اشند منابع انسانی می توانیم درباره دوره هایی صحبت کنیم که به طور مداوم با تقاضای زیاد مواجه می ب

. دوره ها به خوبی هم پایه گذاری شده اند

ماتریس بوستون 

تقاضا کم                                             تقاضا زیاد

باال

پایین                 

ستاره هاعالمت سوال 

سگ
گاوشيرده 



:چرخه عمر محصول 

ان و هرکدام از این مراحل به گذشت زم. در این نیریه هر محصول از مراحلی متوالی و مشخص عبور می کند 

. ایجاد تقاضا ارتباط پیدا می کند 

زینه و ممکن است نتوانند از نیر ه. بسیاری از محصوالت در این مرحله زنده نمی مانند :  مرحله مقدماتی -1

. و عملکرد به خوبی رقابت کنند 

به تقاضا برای محصول به سرعت رو.در این مرحله مزایای محصول پذیرفته شده است : مرحله رشد -2

. محصول می تواند به ستاره تبدیل شود .افزایش است 

ز ترفندهای در این مرحله برای تثبیت تقاضا و اطمینان از حفظ مزایا ، محصول اصالح شده و ا: مرحله بلوغ -3

.بخشهای دست نخورده بازار به طور روزافزون جستجو می شوند. بهبود استفاده می شود 

نابع در زمینه پرورش م. در این مرحله محصوالت مشابهی از منابع مختلف ارایه می شوند : مرحله اشباع -4

. انسانی مجموعه ای از ارایه دهندگان خدمات وجود دارند و این کار باعث افت قیمت می شود 

در این مرحله محصول به انتهای دوره عمر سودآوری خود رسیده و به یک سگ : مرگ –مرحله کاهش -5

. تبدیل می شود و باید اجازه مرگ داشته باشد 



(promotion)ترفیع و ارتقاء 

القوه یا بالفعل ترفیع و ارتقاء را می توان فرایند ارتباط اثربخش با افراد یا سازمانهایی که مشتری یا ارباب رجوع ب

سازمان و هدف اصلی چنین ارتباطی ، خلق یک تصویر مساعد از فعالیتهای یک. سازمان هستند ، تعریف کرد

. محصوالت و یا خدمات او است 

(personal selling: ) فروش شخصی 

ارهایی از طریق سازوک. فروش شخصی شامل تماسهای شخص به شخص وچهره به چهره یا تماسهای تلفنی است 

. مثل بازدیدها ، کنفرانس ها و یا پژوهشهای تلفنی امکان پذیر است 

منابع هر وقت فردی تالش می کند که به یک مدیر یا فرد دیگر ، ارزش فعالیتهای مشخصی را در عرصه پرورش

سال می انسانی مشخص سازد ، وی در عین حال ،  پیامی درباره ارزش یادگیری و اهمیت پرورش منابع انسانی ار

. کند 
(advertising: )تبلیغات 

یا تولیدات درباره سازمان یا فعالیت و خدمات( خوانندگان ) هدف بعضی تبلیغات ، صرفا آگاهی دادن به شنوندگان 

مخاطبان درباره مزایای ویژه یک محصول و ( persuade)هدف بیشتر تبلیغات ، متقاعد کردن . سازمان است 

رباره قانون کافی د. آوردن دالیلی درباره مزیت یک خدمت یا تولید ویژه بر تولیدات و خدمات دیگر است 

. تبلیغات ، این است که تبلیغات باید مشهود و قابل رویت باشد 



منبعی مجبور به پرداخت منبع ثانویه ارتباطات ، منابعی هستند که تحت کنترل مستقیم شخص نیستند و فرد برای چنین

(  personal recommendation)و توصیه های شخصی word of mouth))دهان به دهان گشتن . نیست 

. جزو منابع ثانویه هستند 

نی ، تشکیل روثول و کازاناس ادعا میکنند که یک راه مفید برای کسب حمایت راهبرد سازمان برای پرورش مابع انسا

:  به نیر آنها مزایا یک چنین کمیته ای به شرح ذیل خواهد بود .یک کمیته مشورتی دائمی است 

شفافیت و وضوح بیشتر اقدامات و فعالیتهای پرورش منابع انسانی -1

تاکید بر پاسخگویی فعاالن پرورش منابع انسانی در جهت تامین و تحقق نیازها -2

ارایه خدمات و اجازه برای طرح دیدگاهها و نقطه نیرات و دسته بندی اولویتها -3

سروسامان دادن مباحث و موضوعات مربوط به اختیارات قانونی -4

هماهنگ سازی فعالیتها زمانی که اجرای راه حلها دشوار می شود  -5

بهبود پرورش حرفه ای و شخصی اعضا -6



ده اند ، روثول و کازاناس ادعا می کنند که چنین کمیته ای با ساختارهایی که به خوبی تعریف ش

اید گامهای بنا به توصیه آنها برای تشکیل کمیته ب. بهترین کارکرد را در سازمان خواهد داشت 

:  ذیل برداشته شوند 

. اهداف کمیته را از همان ابتدا ، تعیین کنید -1

. افرادی را انتخاب کنید که با اهداف کمیته همنوایی و همدلی داشته باشند -2

.  برای حفظ کمیته و پایداری فعالیتهای آن راهی تعیین کنید -3

ههایی را درباره نتایج توصیه ها و تصمیمات قبلی و برای کمک به اتخاذ تصمیمات جدید، را-4

.  برای دادن بازخور پیدا کنید 

. بدون تحمیل بار اضافی به افراد ، مشارکت آنان را محقق سازید -5



:قیمت 

دگان به خاطر الزامات متعددی که ارایه دهندگان خدمات پرورش منابع انسانی در قبال خدمات خود از مصرف کنن

ت و متمرکز تلقی مطالبه می کنند و برخالف فعالیتهای مرتبط با پرورش منابع انسانی که همچون یک سربار ثاب

سانند ، می شوند ، برای بسیاری از کسانی که اقدامات پرورش منابع انسانی را در داخل سازمان به انجام می ر

. قیمت موضوع مهمی است 

ج به همراه این الزامات تغییراتی هم در سازمانها رخ داده است و هر واحدی از سازمان در قبال بودجه خود و نتای

. ناشی از هزینه بودجه راسا مسئول است 

ی در چنین وضعیتی روسای واحدها در تحمل هزینه های مرتبط با خدمات درون سازمانی پرورش منابع انسان

به می حساسیت زیادی نشان می دهند و این هزینه ها را با قیمتهایی که ارایه دهندگان خارجی این خدمات مطال

.  کنند ، مقایسه می کنند

:  حساسیت قیمت 

.ی گذارد حساسیت قیمت ، به میزان تاثیری بستگی دارد که قیمت بر تصمیم مشتری بالقوه جهت خرید م

:  اصول عوامل موثر بر مشتری را به ترتیب ذیل فهرست می کند ( 1887)ناقل 

تاثیر منحصر به فرد ارزش-1

تاثیر آگاهی از جانشینی-2



اثر دشواری مقایسه-3

اثرمخارج کل-4

اثر سودمندی نهایی-5

(the sunk investment effect)اثر سرمایه گذاری اولیه -6

(the shared-cost effect)اثر هزینه مشترك -7

کیفیت–اثر قیمت -8

اثرموجودی-9

وارد بعضی از محصوالت پرورش منابع انسانی ، به خاطر مقایسه ای که بین خدمات ارایه شده در داخل و م

. مشابه در بازار خارجی به عمل می آید ، نسبت به قیمت خیلی حساس می باشند 

را برای دوره های اجرا شده در  product positioning))بهتر است که رابطه بین قیمت و جایگاه محصول 

اخل منیور از جایگاه محصول ، ارزیابی مشتریان از دوره های ارایه شده در د. داخل سازمان محاسبه کنیم 

.  در مقایسه با دوره های مشابه است 



:  اصول قیمت گذاری تهاجمی 

. پویایی های قیمت را بشناسید -1

ود قیمت تصمیمات مربوط به قیمت گذاری باید بر مبنای یک شناخت کامل از ماهیت و درجه حساسیت موج

:  بنابراین الزم است که اقالمی را مد نیر قرارداد . باشد 

. سطح حساسیت قیمت با تداوم خرید افزایش می یابد : تداوم خرید -الف

.نیاز زیاد به معنی حساسیت کمتر است : درجه ضرورت -ب

. اگر مقایسه آسان باشد ، آگاهی از قیمت افزایش می یابد : میزان مقایسه پذیری -پ

.  ابد این اقالم هرقدر افزایش یابند ، اهمیت مستقیم قیمت کاهش می ی: مدبودن یا میزان ارج و منزلت -ج

.قدرت قیمت گذاری را تقویت کنید -2

. بخشهای قیمت را انتخاب کنید -3

.بدیلها و جایگرینها را مد نیر قرار دهید -4

. را مدیریت کنید ( پیامدها ) امواج -5



. از مصرف سود خودداری کنید -6

.  اشتباهات قیمت گذاری را به سرعت تصحیح کنید -7

.مواظب افت قیمت بازار باشید -8
(place)مکان 

نند به مکان به محل ها یا فروشگاههایی اطالق می شود که مشتریان می توا. مکان آخرین عنصر بازاریابی است 

. کاالها یا خدمات دسترسی داشته باشند 

تیبانی موضوعات مهمی که در مکان به آن پرداخته می شود ، اقالمی از قبیل تصمیمات مربوط به تدارکات و پش

. پیرامون نحوه رسیدن کاال یا خدمات به مشتری و هزینه های توزیعی مربوطه است 

با رویکردهای یادگیری (classroom-based course)در زمینه پرورش منابع انسانی هرگاه دوره های کالسی 

. جایگزین شوند درباره مکان تصمیم گیری شده است ( distance learning approach) از راه دور 

بران شود دراین زمینه هزینه هایی که سازمان متحمل می شود باید با مزایایی که از ارایه این خدمات کسب میشود ج

. و البته باید مزایا ، وزن بیشتری داشته باشد 

ه باشیم به طور فزاینده و نیز برای اینکه بتوانیم مکانهای بیشتری را برای انتخاب داشت–برای پایین نگهداشتن هزینه ها 

. به انجام کار از طریق مراکز مشترك با سایر سازمانها توجه بیشتری معطوف میشود 



طرح بازاریابی یا راهبرد بازاریابی 

ه و تحلیل در چنین طرحی تجزی. انجام این کار ، اغلب به عنوان مرحله نهایی طرح مکتوب بازاریابی تلقی می شود 

. های پشتیبانی به دقت توضیح داده می شود 

بیانیه ادعا میکنند که یک طرح بازاریابی برای برنامه های پرورش منابع انسانی ، باید شامل( 1989)گیلی و اگلند 

ماموریت ، تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی ، اهداف خردوکالن ، بازار یا بازارهای هدف مشخص 

.  ،ترکیب بازاریابی متناسب و یک راهبرد اصلی بازاریابی باشد

.یک طرح بازاریابی زمانی ارزشمند است که شاخصهایی برای پیش بینی آینده وجود داشته باشد 

انواع راهبردهای بازاریابی 

(  segmentation strategy) راهبرد بخش بندی 

ه هدف این نیام طبقه بندی ویلسون و همکارانش برای ایجاد رابطه بین ارایه دهندگان کاالها و خدمات و مشتریانی ک

:کاالها و خدمات هستند 
فرد به فرد فقدان بخش بندي                       بخش بندي بازار                      بخش بندي

بازاريابي تفكيكي                    بازاريابي تمركزي(               انبوه)بازاريابي يكسان 



بازاریابی یکسان یا انبوه -الف

ه گرفته این نوع بازاریابی زمانی اجرا می شود که ارایه کننده هرنوع تمایز موجود دربازار خودرا نادید

ریداران و تصمیم میگیرد بریک ویژگی تمرکز کند که مورد قبول و پسند قسمت اعیمی از خ

(  و راهبرد بلیک و دیکرTراهبرد هنری فورد با الگوی . ) است 

equivalent)) پرورش منابع انسانی هم تراز -

اندارد هم ترازی به وسیله ارایه دهندگان خارجی برنامه های آموزشی که بسته ها یا محصوالت است

.  ارایه می دهند بکار گرفته می شود 

(  product-variety marketing) یکی از انواع رویکرد بازاریابی انبوه ، بازاریابی تولید متنوع 

ازار ، این رویکرد ، راهبردی تلقی می شود که در آن به جای جستجوی بخشهای جدید ب. است 

.  بر خریداران موجود تمرکز می شود 

ت درزمینه پرورش منابع انسانی ، زمانی این رویکرد پذیرفته می شود که ارایه دهندگان خدما

ه این دوره ها به همان افرادی ک. آموزشی ، دوره های دیگری به فهرست آگهی خود اضافه کنند 

. مخاطب دوره های قبلی بودند ، ارایه می شود 



(targeted marketing) بازاریابی تفکیکی -ب

.  ر شناسایی می شود دراین نوع بازاریابی بخشهای عمده بازا. بازاریابی تفکیکی ، یک راهبرد برمبنای بخش بندی بازار است 

.  ود یک یا چند قسمت از این بخشها انتخاب می شود و برای تقاضاهای خاص هر بخش برنامه هایی طراحی می ش

بازاریابی تفکیکی و کارکرد پرورش منابع انسانی -

برد روثول و کازاناس دیدگاه بازار محور تفکیکی را که سهم خدمات و کاالهای پرورش منابع انسانی را در تحقق راه

.  ند شرکت به وضوح نشان می دهد ، روش مهمی برای جای دادن پرورش منابع انسانی در درون سازمان تلقی می کن

به فرصتهای ویژگی کلیدی دیدگاه آنها ، بخش بندی طبقه های مختلف کارکنانی است که ممکن است در یک سازمان معین

.  آموزش و پرورش دسترسی داشته و نیازهای یادگیری خودرا تامین کنند 

ا بررسی روثول ادعا می کند که فعاالن پرورش منابع انسانی ، اغلب ناکارآمدی ها و نواقص گذشته یا رفتارهای گذشته ر

قرار کرده و آن را مبنایی برای طرح ریزی آموزشهای مورد نیر جهت تجهیز یادگیرندگان برای تحقق شرایط آتی

.  میدهند 

ازهای انچه که روثول و کازاناس ارایه میدهند فرمول بندی مجدد اصطالحات بازاریابی برای تجزیه و تحلیل منیم نی

نه الگوی بازار –( product-driven)آنچه که انها پیشنهاد میدهند ، ظاهرا یک الگوی تولید محور . آموزشی است 

. است ( market-driven)محور 



بازار یابی تمرکزی -پ

.  ه شود شکل نهایی بخش بندی بازار ، زمانی روی میدهد که کاال یا خدمت ، مطابق با تقاضای ویژه هر خریدار ارای

ریزی پرورش این رویکرد با کلیه اقدامات مرتبط با توسعه مسیر پیشرفت شغلی ، طرح ریزی مادام العمر و طرح

. شخصی ناشی از پرتفوی همخوانی دارد 

ان متفاوت است این رویکرد بازاریابی از بعد مشورتی به گونه ای عمل میکند که گویی هر مشتری و مساله او با دیگر

. تناسب باشد و رویکردی که هر سازمان برای ایجاد رابطه مشاوره پیش میگیرد باید با پویاییهای خاص موقعیت م

محصول –راهبرد بازار 

. راهبرد بازار محصول یک سازمان به رویکرد ان سازمان به بخش بندی بازار بستگی دارد 

ایی این راهبرد اهداف و نحوه تحقیق این اهداف را برای هریک از محصوالت در ارتباط با هر یک از بازارهای شناس

. شده دسته بندی می کند 

محصول –انواع راهبرد بازار 

(market penetration)نفوذ بازار -1

ان بازار نفوذ بازار ، هم افزایش فروش یا ارایه خدمات به مصرف کنندگان موجود و هم یافتن مشتریان جدید در هم

.  را شامل می شود 



ادعا کرده اند که نفوذ بازار زمانی روی میدهد که رهبری یک سازمان برنامه ( 1989)گیلی و اگلند 

.ب نشده باشد ای را به تایید و تصویب برساند که قبال توسط کارکنان و مدیران تایید و تصوی

(  market development)توسعه محصول -2

ول یا توسعه محصول یعنی انجام بعضی اصالحات مثل اصالح کیفیت ، ویژگی و عملکرد محص

.  خدمت 

گسترش بازار -3

به بازارهای گسترش بازار یعنی یافتن کاربردهای جدید برای محصوالت و خدمات ، شاید دستیابی

.  جدید یا ارسال محصول به بازارهای کامال جدید

(diversification)متنوع سازی -4

رایه متنوع سازی یعنی ا. متنوع سازی ، هم توسعه محصول و هم گسترش بازار را شامل می شود 

.  محصول جدید در بازار جدید 

ی را به گیلی و اگلند ادعا نموده اند که متنوع سازی خطر ساز است زیرا ستاد پرورش منابع انسان

.  حوزه هایی خارج از حوزه های تخصصی شان وارد می کند 


