
:  10فصل 
تدارک حمایتهای الزم برای یادگیری ذی نفعان غیر کارمند 

:اهداف 

ن گروههای مختلف ذی نفعان غیرکارمند ار شناسایی کرده و سهم ویژه هر کدام از ای-1

.  گروهها را در عملیات سازمان مشخص کنید 

پرورش برای تامین نیازهای یادگیری مختلف افراد غیر کارمند ، بین آموزش ، تعلیم و-2

. آنان تفاوت قایل شوید 

انی و اهمیت اقداماتی راهبردی از قبیل پیمان سپاری را به فعاالن پرورش منابع انس-3

. تصمیم گیرندگان سازمانی روشن کنید 

.برای یادگیری افراد غیر کارمند شرایط مناسبی را تعیین کنید -4



:  مقدمه 

 joint)و فعالیتهای تجاری مشترک ( strategic Alliance)در سالهای اخیر به رشد اتحادهای راهبردی 

venture ) توجه فزاینده ای معطوف شده است.

ذیر روند دیگر ، کوچک سازی سازمانها و پیمان سپاری مجموعه وظایفی است که قبال  عنصر جدایی ناپ

.فعالیتهای داخل سازمان محسوب می شدند 

برای انجام خدمات خط مقدم ( voluntary organziation) به عالوه بسیاری از سازمانهای داوطلب 

(front-line service ) خود ، استفاده از افراد داوطلب(valenteers ) را مورد ارزیابی مجدد قرار داده

کیه می بنابراین ، سازمانها به طور روزافزون ، نه تنها بر روابط خود با گروههای خارج از مرزهایشان ت. اند 

انجام می کنند و این روابط را توسعه می دهند ، بلکه به طور فزاینده وظایف سازمان به وسیله افرادی به

.  کارفرمایی با سازمان ندارند –رسد که رابطه سنتی و معمولی کارمند 

تهای پرورش کاربرد این روندها برای فعاالن پرورش منابع انسانی درزمینه ایجاد بخشهای جدید بازار برای فعالی

ه غیر از مواردی منابع انسانی و نمایش نیازهای تکوینی یادگیری سازمانی بسیار ژرف و فراگیر است ، ولی ب

. ت اندک و استثنایی ، چنین توسعه ای در عملیات و ادبیات پرورش منابع انسانی منعکس نشده اس



(non-employee)غیر کارکنان 

. رمندی نیست کا-غیرکارکنان افراد یا گروههایی هستند که رابطه ضعیفی با سازمان دارند اما رابطه آنها کارفرما

. این افراد ممکن است افرادی داوطلب یا خویش فرما باشند 

. آنچه که ذی نفعان غیر کارمند ار به یک سازمان خاص وصل می کند فعالیتهای ویژه انان است 

محیط روثول و کازاناس تاکید دارند که هرگونه جهت گیری راهبردی پرورش منابع انسانی باید بر اهمیت

ن را خارجی تاکید کرده و مسئولیت کنکاش نیازهای یادگیری گروههای فعال خارج از سازمان و موثر آ

. تقبل کند 

ند هدف پرورش افراد غیرکارآمد توانمندسازی سازمان جهت نفوذ بر محیط خارجی خود از طریق یک فرای

. یادگیری طرح ریزی شده است تا مهارتها و دانش افراد خارج از سازمان بهبود یابد 

زند با فرایند پرورش افراد غیر کارمند ، توانمندسازی سازمان ، گروهها و افراد خارج از سازمان است تا بیامو

. سازمان تعامل بهتری داشته باشند 



:تعاریف ذیل برای توسعه دیدگاه روثول و کازاناس ارایه شده اند 

ازمان می تالشهایی کوتاه مدت برای اطمینان از اینکه افرادی که مسئول ارایه خدمات معینی به س: آموزش افراد غیر کارمند 

. باشند ولی رابطه استخدامی با سازمان ندارند ، مهارتهای الزم برای ارایه خدمات را داشته باشند 

لیدات تالشهای که هدفشان اطمینان از وجود دانش و شناخت کافی درباره ارزشها ، خدمات و تو: تعلیم افراد غیر کارمند 

.  سازمان در افرادی است که رابطه ای بالقوه یا بالفعل باسازمان دارند 

تجزیه و تحلیل ذی نفعان غیر کارمند 

پوشش خود کارمند را نیز تحت-اگر مدیران آموزش و پرورش تمایل به توسعه حوزه فعالیت خود داشته باشند تا افرادغیر

یه یک روش توص. قرار دهند ، الزم است که برای شناسایی گروههای هدف یا بخشهای بازار روشی را طراحی کنند 

-non) شده در این زمینه تجزیه و تحلیل ذی نفعان غیر کارمند employee stakeholder Analysis ) است  .



. ذی نفعان را می توانیم گروههای مختلفی تعریف کنیم که نفع یا سهم ویژه ای در سازمان دارند 

.افراد یا گروههایی هستند که در داخل مرزهای یک سازمان فعالیت می کنند : ذی نفعان داخلی 

ر گروههایی هستند که در خارج از مرزهای یک سازمان وجود دارند ولی بر فعالیتهایی که ب: ذی نفعان خارجی 

.عملیات و کامیابی سازمان دخیل است تاثیر می گذارد 

. برمبنای دوبعد میزان منافع و میزان قدرت یک الگوی ذی نفع ارایه داده اند ( 1993)جانسون و سلز 

.درجه مشارکت سازمانی و میزان نیازهای یادگیری: از زاویه پرورش منابع انسانی دوبعد مفید عبارتند از

زنجیره ارزش و انسجام عمودی 

ه مستقیما در یک گروه از ذی نفعان غیر کارمند که نیازهای یادگیری آنها در گذشته مشخص شده بود کسانی هستند ک

. زنجیره ارزش سازمان تاثیر میگذارند 

اعالم کردند که ماموریت دانشگاه سازمانی ، افزایش سودمندی 1996گروه یونی پارت در بازبینی خود در سال 

. زنجیره ارزش از طریق یادگیری مشترک با ذی نفعان کلیدی است 

و کار در مشتریان ، کارکنان ، سرمایه گذاران ، عرضه کنندگان و جامعه ای که کسب: ذی نفعان کلیدی عبارتند از 

. آن قرارگرفته و فعالیت می کند 



مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که با انجام آنها مواد خام و سایر داده ها به خدمات یا : زنجیره ارزش 

رزش محصول محصوالت نهایی قابل استفاده برای مصرف کننده تبدیل می شوند و با انجام هر فعالیت به ا

.  افزوده می شود

. در یک زنجیره ارزش معین بین فعالیتهای ارزش اصلی و پشتیبان تمایز قایل می شود 

یک در. اقداماتی هستند که منجر به تدارک عملی و عینی یک محصول یا خدمت می شوند : اقدامات اصلی 

. بازاریابی و فروش و خدمات است –شرکت تولیدی ، اقدامات اصلی شامل تدارکات داخلی 

ر بنایی که از طریق کارکردهای خرید ، توسعه فن آوری ، مدیریت منابع انسانی و امور زی: اقدامات پشتیبانی 

. فعالیتهای مالی و طرح ریزی را شامل می شود ، به اقدامات اصلی کمک می کنند 

ه پایین با مبنا قراردادن خدمات و تولیدات یک سازمان معین ، می توان در زنجیره ارزش سازمان به اقدامات روب

 (downstream ) و رو به باال (upstream ) توجه کرد و به این ترتیب درجه انسجام عمودی گذشته

. نگر و انسجام عمودی آینده نگر موجود و مطلوب را تعیین کرد 

(  backward vertical integration) انسجام عمودی گذشته نگر 

:  مثال . ند میزان کنترل سازمان بر اقدامات رو به باال ، یعنی منابع عرضه مواد خام برای سازمان را منعکس می ک

....  مالکیت منابع عرضه ، سرمایه گذاری وسیع و



(Forward vertical integration) انسجام عمودی آینده نگر

حصول به میزان کنترل و مشارکت سازمان بر فعالیتهای رو به پایین یعنی کانالهای توزیع که طی آن یک م

ولید کننده بنابراین بعضی از سازمانها نه تنها مثل یک ت. مصرف کننده نهایی می رسد را منعکس می کند 

. بلکه به عنوان فروشگاه خرده فروشی خودشان نیز عمل می کنند 

ذی نفعان غیر کارمند که در زنجیره ارزش اقدامات اصلی را انجام داده و در خارج از مرزهای سازمان فعالیت

. می کنند 

ادعا می کنند که گروههای ذی نفع یا گروههای هدف مشخصی برای اقدامات ( 1985)شولر و مک میالن 

پرورش منابع انسانی وجود دارند که در خارج از سازمان هستند ولی جزئی از زنجیره ارزش سازمان 

.  محسوب می شوند 

عرضه کنندگان به عنوان هدف 

نند ، بدون بعضی از سازمانها در قالب یک راهبرد کنترلهای خیلی دقیقی را بر عرضه کنندگان خود اعمال می ک

، بازرسان کنترل این سازمانها برای بازرسی و کنترل فرایندها. اینکه برآن سازمان مالکیت عینی داشته باشند 

. کیفیت را معرفی می کنند و به این وسیله توان رقابتی عرضه کننده را محدود می کنند 



توزیع کنندگان به عنوان هدف 

نگینی انجام بسیاری از سازمانها برای حمایت از یادگیری توزیع کنندگان و فروشندگان خود سرمایه گذاریهای س

.  داده اند 

است یک راهبرد کامل برای انسجام عمودی ، راهبردی است که درآن سازمان مادر در قبال فرآیند کامال مسئول

ارهای به هر حال سازمانها به طور روزافزون ساز و ک. و توزیع کنندگان و فروشندگان نیز درآن نقش دارند 

.  مشارکت با توزیع کنندگان خودرا توسعه میدهند

مشتری به عنوان هدف 

ازمانی در حال در دنیای مدیریت کیفیت جامع امروز ، کیفیت از دیدگاه مشتری نگریسته می شود و فرهنگهای س

. تغییر هستند تا بر کیفیت مطلوب مشتری و بهبود مستمر تمرکز کنند 

ریان میتوانند مشت. تدارک و انجام حمایتهای یادگیری برای مشتریان خارجی یک بعد روشن بهبود مستمر است 

سهیل با ارایه بازخور درباره نحوه شناخت محصوالت و خدمات سازمان ، فرآیندهای یادگیری سازمان را ت

ود رقبا همچنین ، تمرکز بر مشتریان کمک می کند تا با ایجاد وفاداری و اعتماد در آنان ، برای ور. کنند 

.  موانعی ایجاد شود 



ست که رویکرد سنتی مدیریت کیفیت جامع بر رویکرد تیم تمرکز کرده ا( 1993)بر طبق گفته های مادو و کیو 

ریت رویکرد تکوینی راهبردی مدی. کارکنان از طریق آن حوزه های بهبود مستمر را تشخیص می دهند 

صمیم گیری کیفیت جامع رویکرد تیم را گسترش داده است تا گروههای ذی نفع خارجی نیز در فرآیند      ت

. مشارکت کنند 

سایر سازمانها به عنوان هدف 

ده و شکلهای روزا بت موس کانتر ادعا می کند که رویکرد سنتی به کنترل از طریق انسجام عمودی ، شکسته ش

به نطر او ، سازمانها از ساز وکارهای . جدیدی از سازمانها برمبنای اتحادهای راهبردی ظهور کرده اند 

.  خصومت آمیز به مشارکتی روی آورده اند 

کننده توزیع–در این سازوکارهای جدید ، هم ذی نفعان و هم رقبای سابق ، بر مبنای یک حلقه عرضه کننده 

:  او همچنین ادعا میکند که سازمانها می توانند ساپهای بهتری باشند از طریق . همکاری می کنند 

سرمایه گذاری مشترک یا ادغام منابع -1

اتحاد برای بهره برداری از فرصتها -2

پیوند نظامها از طریق مشارکت -3



تاثیر پیمان سپاری برنیازهای یادگیری افراد غیر کارمند 

. ادعا می کند که انسجام عمودی شکل سازمانی مسلط قرن بیستم بوده است ( 1993)جاریلو 

فرعی دچار البته به نظر ایشان ، این شکل مسلط سازمانی تحت تاثیر تغییرات شبکه های راهبردی و قراردادهای

. داده است ( market-based form)اختالل شده است و جای خود را به شکل سازمانی بازارگرا 

دروندادی احتیاج دارد ، چرا آنرا به جای جستجو ( input)وی می پرسد وقتی که یک سازمان به خدمت یا کاالیی 

ه طور از خارج سازمان و از ارایه دهندگان بیرونی تهیه نکند؟ طرفداران رویکرد پیمان کاری ب–منابع داخلی 

. فزاینده درصدد پیمانسپاری فعالیتها هستند 

 Flexible firm)پذیرش این دیدگاه در مقطعی از زمان باعث شد که عده ای تحت تاثیر الگوی شرکت منعطف 

model ) این الگو بین فعالیتهای اصلی و فرعی. موسسه مطالعات منابع انسانی قرار بگیرند(core 

peripheral artivities ) تفاوت قائل می شود .

ه حتی در زمینه منابع انسانی ، شرکت منعطف گروهی اصلی از کارکنان است که با گروههایی فرعی از کارگران ک

.ممکن است در استخدام شرکت نیز نباشند ، همکاری می کند 

 distancing)برای تحقق انعطاف پذیری بدیلهایی وجوددارند که اصطالحا راهبردهای اقدام از راه دور 

strategies ) این راهبردها درصدد جایگزینی رابطه تجاری . نامیده می شوند(commercial 

relationships ) بجای رابطه استخدامی برای کارگران فرعی می باشند .



سایر .ی رسند بنابراین فقط فعالیتهایی که در عملیات سازمان اصلی تلقی می شوند در داخل سازمان به انجام م

. ار می شود فعالیتها از طریق پیمانکاری به انجام می رسند و یا امتیاز انجام آنها به افراد غیر کارمند واگذ

تدالل شده با تاکید اس. پیمان سپاری از زاویه راهبردی ، مشکالت بزرگی را برای مدیریت عالی ایجاد میکند 

. است که در واقع دانش و مهارت کارگران دانشی منجر به ایجاد ارزش افزوده می شود 

د ادعا شده است که یک محصول با روندی که در محیط رقابتی امروز وجود دارد به سرعت کهنه می شو

عال در فرهنگی که ،آنچه که قابل جایگزینی و تکرار نیست شایستگیهایی است که افراد خیلی شایسته و ف

. مشوق یادگیری تیمی است با خود می آورند 

رد ، مگر بنابراین روابط غیر استخدامی و همکاری با افراد غیر کارمند ، مخاطرات قابل مالحظه ای به همراه دا

.  شند اینکه چنین شایستگیهایی متمایز در خارج از روابط استخدامی قابل یادگیری و نگهداری با



(  the primary value chain) افراد غیر کارمند موثر بر زنجیره ارزش اصلی سازمان 

می باشند که برای ( volunteers)یک مثال روشن برای این قبیل افراد غیر کارمند ، افراد داوطلب 

رکنان حقوق نیازهای یادگیری این افراد تقریبا شبیه نیازهای کا. سازمانهای داوطلب کار می کنند 

.  نندبگیر است ، بسیاری از سازمانهای داوطلب ادارت آموزش می توانند این نیازها را تامین ک

دها و در بیست سال گذشته ، برای استفاده از پیمانکاران جزء و خویش فرما جهت انجام کارکر

.  خدمات اصلی به جای کارکنان ، تمایل روزافزونی وجود داشته است 

ازمان درک عامه از عملکرد افرادی که در خط مقدم تولید یا ارایه خدمت مشغول هستند به تصویر س

ارمند توجه و توفیق آن در بازار کسب و کار برمی گردد و باید برای نیازهای یادگیری افراد غیر ک

.ویژه ای صورت گیرد 



(  The support value chain)افراد غیر کارمند موثر بر زنجیره ارزش حمایتی سازمان 

اور این حوزه عمدتا به سازمانهایی مربوط می شود که فعالیتهای تخصصی خود ار از طریق سازمانهای مش

: این فعالیتها نوعا عبارتند از . خارجی و با روش پیمان سپاری به انجام می رسانند 

ورود و توسعه فن آوری اطالعات و سیستمها -1

ممیزی -2

اقدامات مربوط به انتخاب و استخدام مثل طراحی و اداره امور آزمونهای گزینش -3

طراحی و ارایه برنامه های پرورش مدیریت و سایر برنامه های پرورش کارکنان -4

اقدامات مربوط به توسعه سازمان مثل معرفی برنامه های اصلی تغییر فرهنگ -5

رده اند در سازمانهایی که خدمات درون سازمانی خود را به پیمانکار واگذار ک–در این طبقه ، افراد غیر کارمند 

. شامل نمایندگی های سازمان نیز می شود –



یادگیری افراد غیر کارمند خارج از زنجیره ارزش 

د روثول و کازاناس در طبقه بندی از افراد غیر کارمند بین ذی نفعان خارجی ، عموم مردم و خانواده یک کارمن

ش نه خانواده و نه عامه مردم آنگونه که به طور معمول تعریف می شود جز زنجیره ارز. تفاوت قایل شده اند 

. سازمان نیستند 

. تلقی کرد قسمت اعظم تدارک فعالیتهای یادگیری برای عامه مردم را می توان در بهترین وضعیت مثل آموزش افراد

رکای آنها با این استدالل که خانواده ها ، ش. این مورد ، مورد دیگری از طبق بندی های روثول و کازاناس است 

وقایع . بی سروصدای کسب وکار هستند ، نماینده های خانواده کارکنان را نیز در محاسبات خود وارد می کنند

. و اتفاقات سازمان بر رفاه خانواده های افراد شاغل در سازمان تاثیر            می گذارد 

طراحی و تنظیم فرآیندهای یادگیری برای افراد غیر کارمند 

افراد غیر االن موضوع اینست که فرآیندهای مناسب یادگیری را به عنوان قسمتی از یک راهبرد منسجم برای آموزش

آنها بنا به توصیه. روثول و کازاناس در این زمینه راهنمایی های خوبی ارایه داده اند . کارمند طراحی کنیم 

:  متخصصان پرورش منابع انسانی و مدیران فعال در این زمینه الزم است گامهای ذیل را بردارند 

. گروههای خارجی را برمبنای عالئق یا منافع عمومی آنها طبقه بندی کنید -1



. حلیل کنید روابط موجود بین سازمان و گروههای مختلفی که نیازهای یادگیری آنها باید تامین شوند را تجزیه و ت-2

. مشخص کنید که این روابط در آینده چگونه باید باشند -3

.مغایرات و اختالفات بین روابط یادگیری آنها باید تامین شوند را تجزیه و تحلیل کنید -4

. راه حلهای پرورش منابع انسانی را از غیره جدا سازید -5

نابع انسانی را تغییرات الزم در روابط را جهت انجام تغییرات مطلوب شناسایی کرده و فعالیتهای مناسب پرورش م-6

. طراحی کنید 

. محتوای آموزش و روشهای ارایه را مشخص کنید -7

.تداوم فعالیتهای خود را حفظ کنید -8

ه یادگیری مشخص کنید که چند درصد از منابع جاری تخصیص داده شده به فعالیتهای پرورش منابع انسانی ب-9

فایت می کند افراد غیر کارمند اختصاص داده شده و آیا این حجم تخصیص یافته برای تامین نیازهای آتی آنها ک

.

. برای جذب منابع اضافی الزم برای انجام این کار یک راهبرد مذاکره طراحی کنید -10

اط فوق با ادارتی از پرورش منابع انسانی سازمانها که روابط تجاری خوبی دارند ارتب3و2بر مبنای بندهای -11

. برقرار کنید و راهکارهای ادغام منابع و تلفیق نظامهای یادگیری را بررسی کنید 



کنند مدیران آموزش و پرورش سازمان باید جهت گیری جاری سازمان خود را نسبت به پیمانکار مشخص-12

. این کار ممکن است حوزه های هدف برای پیمان سپاری را مشخص کند . 

به مثابه افراد غیر کارمند ( The learning architects) معماران یادگیری 

مان سپاری آنچه که ادبیات موضوع در بحث پیرامون آن ناتوان بوده است ، تاثیر پذیری اقدامات سازمان از پی

یری به در این زمینه فرضیه ای وجود دارد مبنی بر اینکه فرآیندهای یادگ. اقدامات آموزش و پرورش است 

اد ولی هر روز تعد. وسیله افراد فعال داخل سازمان و کارکنان خود سازمان هماهنگ و تنظیم خواهند شد 

گریسته بیشتری از ادارات آموزش به پیمان سپرده می شوند و دیگر جزو خدمات اصلی و اساسی سازمان ن

، از طریق به همین ترتیب بسیاری از برنامه های آموزش و اقدامات جدید پرورش منابع انسانی. نمی شوند 

به . د این برنامه ها در بخش دولت به آزمون بازار سپرده می شون. مشاوران خارجی طراحی و ارایه میشوند 

. این ترتیب معماران یادگیری خودشان جزوی از افراد غیرکارمند       می شوند

یک راهکار برای ادارات آموزش و پرورش پیمان سپاری شده این است که با ذی نفعان داخل و خارج از 

منابع خارجی سازمان شبکه راهبردی تشکیل داده و خود نیز بخشی ار آن باشند و به همین ترتیب با سایر

ی از ایده را بدهند اینکار می تواند جنبه ا( اتحاد و سرمایه گذاری مشترک –پیوند ) تشکیل یک ساپ 

. دانشگاه سازمانی باشد 


