


:مباحث اصلی مطرح شده در این فصل

هابررسی نقشهای پرورش منابع انسانی ، تعریف ، طبقه بندی آن

بررسی دیدگاههای اصلی پرورش منابع انسانی 

شناسایی نقش آفرینان عرصه پرورش منابع انسانی 

قش ن) بررسی نقش های جدید و نوظهور عرصه پرورش منابع انسانی 

(های کارکردی ، نقش های تفسیری 
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سان ی 
ع ان  ان  رورش  من  ط پ  ش  ها و رواب 

ق  ن 
نعکس همانگونه که معماری سازمانها تغییر کرده تا دگرگونی و قواعد راهبردی عصر جدید را م

نمایدنسبت به یادگیری سازمانی نیز رویکردی جدید مطرح شده است

)  غلیدر بررسی نقش های پرورش منابع انسانی در قالب عمومی بهتر است بین نقش های ش
تفاوت قائل شویم( تفسیری ) و نقش های فرآیندی(کارکردی

هاو در قالب کارکردی یک نقش را میتوان به عنوان مجموعه ای از رفتارها و نگرش
ر ارزش ها یی که اختصاص به یک شغل دارد و از یک شخص انتظار می رود که د

یک  پست معین در یک سازمان اشتغال دارد تعریف کرد

گونه سهم درقالب تفسیری یک نقش به این مبحث ارتباط پیدا میکند که افراد چ
ایی را چگونه شخصیت خود را نشان دهند ؟چه ویژگیه(بخوانند و بازی کنند )خودرا

بهمراه داشته باشند ؟
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ر های مدپ  ش  ق  رگ  ار  ن  ر پ  ی  ن  ری من  سی 
ق  دی ن  ن  ه ب  ق  طب 

:نقش بین فردی-1
نقش رئیس تشریفات
نقش رهبر
نقش رابط
:نقش های اطالعاتی-2
نقش نظارت کننده
توزیع کننده
سخنگو
:نقش های تصمیم گیری-3
کارآفرین
مدیر بحران
تخصیص دهنده منابع
مذاکره کننده
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ادلر سان ی ن 
ع ان  ان  رورش  من  دی پ  ن  ه ب  ق  طب 

ده استوی سه نقش اصلی و برای هر نقش چندین نقش فرعی را شناسایی کر

نقش های فرعیاصلینقش های

تسهیل کننده یادگیری × متخصص یادگیری-1

طراح برنامه ها آموزش ×

متخصص راهبردهای اموزش ×

پرورش دهنده کارکنان *  مدیر-2

سرپرست برنامه های جاری * 

سازمان دهنده امکانات مالی* 

وکیل و حامی ^ مشاور-3

خبره^ 

مشوق و برانگیزاننده^

عامل تغییر^  



ن   ری والت  سی 
ق  ی ن  اسان  ن  وع ش  ن 

 (خالف کار)مشاهده گر

مشاهده گر امین

روانپزشک

کنش یار

صنعتگر

مبلغ مذهبی

کارآفرین



کا در سال  رورش  ا مری  ش  و پ  من  امور  ج 
ن 
ع 1983ا

دی ن  ش  کلن 
ق  ده ن  ر  اپ  ی ن 

سان 
ع ان  ان  رورش  من  عالان  پ 

رای ف  مودپ 
ف  ن  رن 

ارزیاب-1
تسهیل گر گروه-2
مشاوره پرورش کارکنان-3
نویسنده آموزش-4
معلم-5
مدیر آموزش و پرورش-6
:بازاریاب-7
خصص رسانه مت-8
تحلیلگر نیازها-9

مدیر برنامه-10
برنامه ریز-11
طراح راهبرد-12
تحلیل گر وظیفه-13
نظریه پرداز-14
عامل انتقال-15



د  سان ی در دب 
ع ان  ان  رورش  من  های پ  ش  ق  دی ن  ن  ه ب  ق  ان  طب  ک لسن 

ی 
گ اه ا

مکاری یک در دیدگاه انگلستان اولین طبقه بندی از نقش های پرورش منابع انسانی با ه
ر گزارش میدهدکه د. بعمل آمد( کمسیون خدمات نیروی انسانی )ارگان حکومتی 

شغل آموزش دهندگان چهارعنصر نقش وجود دارد
آموزش مستقیم
 طرح ریزی وسازماندهی
تصمیم گیری و مدیریت
مشاوره ورایزنی

:در این گزارش اعالم شد که آموزش دهنده گان سه فعالیت کلیدی انجام میدهند
آموزش مستقیم که چهره به چهره است
 دوره های طرح ریزی،آماده سازی و پرورش انجام پژوهشهای زمینه ای
اف یادگیری شناسایی نیازها و تجزیه و تحلیل آنها وتبدیل نیازهای تعیین شده به اهد

پرورش مشارکت در تکنولوژی آموزشی، اداره امور،رایزنی و: وسایر فعالیته از قبیل 
....و



ش  
ووهمکاران  ی گ رن  ت  دی ب  ن  ه ب  ق  1982طب 

در این طبقه بندی میتوان هم عناصر کارکردی و تفسیری را مالحظه کرد

:نقش های آموزش دهنده

نقش تهیه کننده

 مدیر آموزش

عامل تغییر

تهیه کننده منفعل

تغییر و تحول نقش

تدالل قبول کردند که نقش های آموزش دهنده در حال تحول هستند با این اسفلیپ و شاو * 
ی را که این تحول ازآموزش به مشاوره است ودر نقش مشاور سه مسیر پیشرفت شغل

تبیین کردند

مشاورآموزش-1

مشاوریادگیری-2

مشاور تغییر سازمان-3



سان  
ع ان  ان  رورش  من  دی عرصه پ  ان  کلن  ن  ف رب  ش  ا 

ق  ی ن 

 متخصصان پرورش منابع انسانی
مدیران صف
مدیران عامل
 مشاوران و شرکای خارجی
کارکنان
شرکای خارجی شبکه و الگوهای خارجی
مدیریت ارشد



سان ی 
ع ان  ان  رورش  من  هور پ 

و ظ  د و ن  دب  ش  های ج 
ق  ن 

نقشهای کارکردی

o مدیر یادگیری و پرورش

oمدیر قرارداد و مشارکت

o تسهیل کننده دانشگاه سازمانی

o مشاور داخلی

oمشاور عملکرد یا کسب و کار

oمشاور بهبود سازمان

o مدیر دانش

نقش های تفسیری 

 هم یادگیرنده

 تسهیل کننده تغییر

 معمار یادگیری

 هماهنگ کننده فرایند های یادگیری

 کارآفرین سازمانی

 تسهیل گر فرایندهای راهبردی



ش  های کارگردی 
ق  ن 

مدیریت یادگیری و پرورش-1
در سازمانها بطور روز افزون این تمایل قوت می گیرد که به جای اصطالح آموزش از اصطالح

ردی و هم در سطح یادگیری استفاده شود البته این تغییر تشویق به یادگیری مستمر هم در سطح ف
سازمانی را شامل می شود و نمایانگر تعهد نسبت به سازمان یادگیرنده است 

ید دارندواتیکنز و مارسیک بر دور شدن از ایدئولوژی سنتی آموزش با تمرکز بر یادگیری تاک

مشارکت -مدیر قرارداد-2
قرارداد مطرح شده با افزایش تاکید بر پیمان سپاری نیاز فزاینده ای برای ایفای نقش مدیر مشارکت یا

ین است ماهیت این نقش متغیر بوده و به طول مدت قراردادو اهمیت قرارداد بستگی دارد در ا
نقش بین مشتری و عرضه کننده یک حلقه موثر یادگیری ایجاد میشود

تسهیل گر دانشگاه سازمانی-3
ای پذیرش یکی از ویژگی های سالهای اخیر افزایش گرایش به تاسیس دانشگاههای سازمانی در راست

مسئولیت اقدامات آموزش وپرورش است 



ش  های کارگردی
ق  ن 

مشاور داخلی -4
ن راهمکاری با این نقش را به گونه ای تفسیر میکند که در آن به نقش مشاورالویی استرایوس 

تی مدیران و گروه کاری آنان میداند که مهارتهای آموخته شده در جلسات آموزشی را بایس
به محیط کار انتقال داده و تا درانجام مشاغل استفاده بعمل آید

:ند ازاقدامات صورت گرفته توسط مشاور به عنوان اموزش دهنده یا یک معلم عبارتلیپتاز نظر
 نیاز سنجی آموزشی برای مسائل جاری
 درک فرایند های تغییر و یادگیری
 برنامه ریزی برای کسب تجربه یادگیری
 طرح ریزی و انجام تدابیر الزم برای فعالیتهای تحصیلی
اهیفعالیت در سطحی فراتر از یادگیریهای سنتی و استفاده از روشهای کاوشی آزمایشگ
بکارگیری محرک های مختلف یادگیری مثل انواع مختلف رسانه ها
انجام خدمت به مثابه یک معلم یا آموزش دهنده گروه
کمک به دیگران جهت یادگیری نحوه یادگیری



ش  های کارگردی
ق  ن 

آموزش دهنده به مثابه مشاور عملکرد و یا کسب وکار -5
ا مشتریان توضیح داده و آنها این نقش را مشارکت برابینسون مبانی مشاوره عملکرد را 

با هدف ارتقاء عملکرد انسانی در حمایت از اهداف و نیازهای کسب و کار تعریف
کرده اند 

مکاری و ارتقاء ایفای این نقش روابط قوی با مشتریان ،شناسایی فرصتهای بالقوه برای ه
عملکرد افراد است 



وری وش و ن  ملکرد در مدل ان 
ع
ر  ر پ  مان ی و ف ردی موپ  عوامل سار 

عوامل مربوط به عملکرد سازمان

 فرایند

فرهنگ

محیط فیزیکی

عوامل مربوط به عملکرد فرد

 جهت دهی

 سنجش

ابزار آالت

توان

انگیزش



ش  های کارگردی 
ق  ن 

مشاور سازمانی -6
نقش توسعه سازمان معموالً مشارکت دادن مشاوران داخلی و خارجی است و این 
مشاوران به منظور ایجاد تغییر در سیستم سازمان مورد نظر تحت یک چهاچوب

پژوهش علمی کالن فعالیت میکنند 
ت پذیرت که ادعا میکند برای تغییر سازمان با هدف توسعه بایستی اقداماتی صوربروک

:عبارتند
 را برای توسعه سازمان( ادراک شده )مشاور ، در سازمان مورد مطالعه نیازی عینی

مشخص و معرفی کند 
مشاور ،سازمان مربوطه را در مراحل طرح ریزی و اجرای فرآیندهای تغییر مشارکت

دهد
اقدامات مشاور،منجر به تغییر در فرهنگ سازمان شود



ش  های کارگردی 
ق  ن 

مدیر دانش -7
لنکمسئولیتهای اصلی یک مدیر دانش از دیدگاه 

مان شناسایی دارایی های دانش آشکاروپنهان که درحال حاضر در ساز
وجود داردویادردسترس سازمان است

ایجاد سازوکار مناسب برای ایجاد منابع، سازوکارهای به اشتراک
گذاشتن منابع و فرایندهای نگهداری برای این پایگاه دانش 

برای تعیین کاستی ها و کمبودهای دانش وارائه سازوکارهایی مناسب
تکمیل آن

مدیرسرمایه گذاری در فرایندها،تکنولوژی اطالعات و نقش ها جهت
ت انتقال دانش وتخصص درسراسر سازمان وطراحی مقیاسهایی جه

سنجش واندازه گیری بازده سرمایه گذاریها 



ری  سی 
ق  ش  های ن 

ق  ن 

هم یادگیری -1
شتری این مفهوم تعامالت ،با اعضای سازمان یابا انجمن یادگیری نیروی کار در سازمان م

اهیت چهارچوبی را برای تسخیر م« یادگیری خود انعکاسی »کاربرد دارد یادداشتهای 
تجارب یادگیری ارائه می دهد

عامل تغییر یا تسهیل گر تغییر -2
عامل تغییر در صدد تحق هدف نهایی است

:  مفروضات پشتیبان این نقش عبارتنداز
تسهیل کننده جریان تغییر به موازات ظهور تغییرات
 ارایه تفاسیر متنوع از تغیرات
   ارائه چارچوب برای بررسی تغییر از دیدگاه فرد ، گروه وسازمان



ری سی 
ق  ش  های ن 

ق  ن 

معمار یادگیری -3
نقش معمار منعکس کننده یک دیدگاه بازارگرا و دارای آگاهی راهبردی است در 

حقق زمینه پرورش منابع انسانی معمار مسئول طراحی فرایندهای یادگیری جهت ت
نیازهای پرورشی افراد و گروههاست 

هماهنگ کننده یادگیری-4
ی هماهنگ کننده مفسر فرآیندهاست که مسئولیت دارد مطمئن شود که عملکرد و
چیزی بیش از عملرد مجموعه اعضاست در این کار یادگیری تیمی و همکاری 

ضروری است



ری  سی 
ق  ش  های ن 

ق  ن 

کارآفرین سازمان-5
سیری است که به این مضمون به وسیله پینکت ارائه شد و از نگاه پرورش منابع انسانی این نقش بسیار جالب و تف

تسهیل نوآوری و فعالیت توام با انعطاف و دوری از نقش تامین کننده منفعل توجه ویژه دارد

(تسهیل کننده راهبردی ) تسهیل گر فرآیندهای راهبردی -6
الی در فرایند متخصصان پرورش منابع انسانی با تسهیل گردهمایی وجلسات تبادل نظر وتصمیم گیری مدیران ع

ردی ارتباط راهبردی مشارکت کنند اسلومن به مترادف دیگر نقش تسهیل گر راهبردی اشاره میکند این نقش به ف
پیدا میکند که در جریان های اصلی سازمان قراردارد 



ری  ه گ ی  ج  ی 
ن  ب 

ه تعدادی از نقشهای جاری و تکوینی فعاالن پرورش منابع انسانی کدر این فصل 
متخصصان امروز این عرصه را همتایان دیروزشان جدا میکند ،بررسی شده است

.ه استتکمیل شدتفسیری و کارکردی این تجزیه و تحلیل با تفکیک نقش های 
یان کننده در بعضی از نقشهای شناسایی شده یک تمرکز قوی یادگیری وجود دارد آنها ب

دور شدن از تفکر پیرامون پرورش در قالب آموزش و تصور آن به روش کالن 
مشاور و ش مدیر یادگیری و پروراین تغییر موضع در نقشهای کارکردی مثل . میباشند

ده های هماهنگ کننو معمار یادگیری و همچنین در نقشهای تفسیر از قبیل سازمانی 
.  منعکس شده است یادگیری 

مر مشاوره البته در سایر موارد این پیوند با یادگیری شفافیت کمتری دارد و دلیل ا
عملکردی است که در سالهای اخیر بسیار رایج شده است



نقش تکوین مدایران وکارکنان در پرورش راهبردی پرورش انسانی

:مباحث اصلی مطرح شده در این فصل

پرورش منابع انسانی وصف(نقش)بررسی رابطه بین کارکرد

مشکالت تفویض پرورش منابع انسانی به مدیران صف

انسانیبررسی نقش مدیران عالی دز پشتیبانی از فرایندهای پرورش منابع

بررسی نقش مدیران صف در پرورش منابع انسانی 

بررسی نقش کارکنان در پرورش منابع انسانی 
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سان ی
ع ان  ان  ان ی ار  من  ن  ن  ن 

س  ام ن  ج 
رای ان  کرد عمومی پ  دو روی 

مهارت و دانش الزم برای مدیریت سیستم ها و رویه های پرورش منابع -1
.انسانی را بدون توسل به مهارتهای متخصصان به مدیران بدهیم

یک رابطه مشتری محور بین پرورش منابع انسانی و مدیران صف ایجاد-2
.کنیم

2



طه سان ی راب 
ع ان  ان  رورش  من  ش  پ 

ق  ن  ن  ت  ب 
فهرست پی وان و هایدی

1-درباره نقشهایی که باید مدیران صف انجام دهند آگاهی داشته باشید.
2-معنی مالکیت را مشخص کنید و آنرا از دمپینگ متمایز کنید.
3-آموزش و حمایتی که صف قادر به ارائه آن است را مشخص کنید.
4-از کتب قوانین به استانداردها و ارزشها تغییر موضوع دهید.
5-جایگاه پرورش منابع انسانی را مشخص کنید.
6-کانالهای ارتباطی را از هر دو طرف باز نگه دارید  .
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سان ی
ع ان  ان  رورش  من  دپ  ن  ران  صف  در ف راب  د مدپ  ه رش  ش  روب 

ق  ن 

و سلمانسه سطح مستقل تعهد مدیریت صف به پرورش منابع انسانی از نظر مابی

عهدشان سطحی که مدیران صف نسبت به پرورش منابع انسانی تعهد واقغی ندارند یا ت
الگوی گهگاهی = بسیار کم است 

الگوی = سطحی که درباره اقدامات آموزش و پرورش شواهد قابل مالحظه ای وجود دارد
متداول 

ازمان سطحی که پرورش منابع انسانی یک قسمت طبیعی و جاری فعالیتهای عادی س
سطح نهادینه شده = شده است 
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ران  صف   ه مدپ  سان ی ب 
ع ان  ان  رورش  من  ض  پ  وب  ف 

کلات  ن 
مش 

  صصی ن
خ 
ن 
ک کارگرد  ه ی  دار  ه اب  د ب  ن  واب  ب  من 

ن 
ران  صف  هم  ن  مدپ  ری  ه پ  ر  ی  گ 

ای  ی ن  رورش  جت  اجث  پ  ه من  ردی ب  ه راهی  وج 
د  ن  اش  ه ن  ن  ی داش 

سان 
ع ان  ان  من 

 ود دارد گ ی وج 
کل هماهب  ن  واجد های ف رعی گسث  ومش  ت  ری ب  ادگ ی  م ن 

ظ  م من  شهت 
ن 
رای  پ 

 ص
خ 
ن 
د گه در  ن  رگن  سی 

ق  حوی ن 
ه ن  ری را ب  ادگ ی  اجث  ن  ران  صف  من  گه مدپ  ب  ود دارد امکان  اب  د وج  اش  ن  ان  ب  ض ان 
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ظهور مشارکت 
همگنیسون و همکاران چارچوبی را برای سیاست گذاری پیشنهاد کردند ک

بین مسولیتهاوتعهدات چهار گروه کلیدی تمایز قایل میشود 
پرورش مدیران عالی مسئول استقرار پرورش منابع انسانی و پیوند آن با سایر ابعاد

منابع انسانی هستند 
ان را مدیران صف باید اطمینان حاصل کنند که طرح پیشنهادی نیازمندیهای سازم

پوشش میدهد 
 کارکنان باید خود را به پرورش مستمر خویش متعهد بدانند
د متخصصان آموزش پرورش منابع انسانی بایددر طراحی سیاستها با مدیران ارش

همکاری کنند 
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ران   ش  مدپ 
ق  عالین 

دارد آنچه مدیریت عالی در پشتیبانی ازفرایندهای پرورش منابع انسانی یک نقش حیاتی
یشوندمدیران عالی میگویند وعمل میکنند منجر به خلق فضای یادگیری در سازمان م

نگرش رهبر به یادگیری را  رهبری تحول گرا نامیدندبینس و نائوس 
رهبری ابعاد اساسی 

عهد
ن 

دگ ی ن  ج  ی  ب 

ار ن  اعن 
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ش  
ق  سان ی ن 

ع ان  ان  رورش  من  ران  صف  در پ  مدپ 

.I پشتیبانی قوی از پرورش منابع انسانی
.II انجام اقدامات یادگیری پرورش منابع انسانی
.III فعالیت به عنوان مهره اصلی فرایند
.IV ایجاد یک فضای مشوق یادگیری
.V کارکنان مجرب و ارشدی که همکاران کم تجربه خودرادرپرورش :حمایت گری

شخصی مسیر پیشرفت شغلیشان کمک میکنند 
.VI مربی گری
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ک ری 
ب  ش  حماب 

ق  ه ن  دامن 

عناصر نقش حمایت گری
 حمایت شونده–مبانی رابطه حمایتگر
مهارتهای اصلی یک حمایتگر
 اقدامات و فعالیتهای یک حمایت گر

حمایت شونده مطرح میکند-کولین اصول راهنمای زیر را بعنوان مبانی رابطه حمایتگر
 مبانی منطمی برای جلسات وجود داشته باشد
شنونده خوبی باشید
 در اعتماد خیانت نکنید
نیازهای پرورشی و نقاط قوت را با حمایت شونده بحث کنید
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ک ر 
ب  های اصلی حماب 

مهارن 

داشتن اعتماد و شفافیت درباره موقعیت خویش در سازمان
 داشتن اطالعات کافی درباره سازمان
 دانش وشناخت درباره مسائل مورد عالقه حمایت شونده
 حمایت از هدفهای یادگیری و دیدگاه حمایت شونده
در دسترس بودن برای حمایت شونده
داشتن رابطه حرفه ای مثبت با حمایت شونده
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رگ   لوشی 
وس  ر  ی  وب  دگ اه لی ن  دب  ث  گ ران  ار  ش  های حمای 

ق  (  1981)ن 
 انتقال دهنده
مشاور
مربی
رایزن
کارگزار
مرجع
وکیل
مربی گری
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ها ی  اب  ن  لکرد و ارر 
ث  عم ری  مدپ 

ینده است فرایند بازبینی شامل یک ارزیابی از عملکرد گذشته و تعیین نیازهای پرورشی آ

در توجه به نیازهای پرورشی نکات زیربایستی مدنظر قرارگیرد  
هدف یا نیاز تامین شود
مسئولیتها
مقیاس زمانی
نظارت و بازنگری
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سان ی 
ع ان  ان  رورش  من  ان  در پ  ش  کارگن 

ق  ن 

ه الگوهای جدید تعهدی را برای کارکنان جهت تعین نیازهای یادگیریشان ب
همراه دارند 

راد موجد اف: امده است که میگوید موسسه پرسنل وپرورش این نگرش در بیانیه 
نگونه ارایه در این بیانیه نکات کلیدی مرتبط با ویژگیهای جدید ای. تمایزند 

شده است
د افراد باید در تعیین نیازهای پرورشی خود مشارکت کامل داشته باشن

یزی مسئولیت افراد برای طرح ریزی آموزش وپرورش مبتنی بر کار و طرح ر
های طوالنی مدت مبتنی بر مسیر پیشرفت شغلی در حال رشد است
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عهدات  
ن 
ری  هث  گ ی  ج 

بیانیه های صادر کرده اند که بر دوجانبه بودن روابطنویل راسل سازمانهای مثل 
استخدامی تاکید میکند 

هرکارمند مسئول یادگیری خود استرووردر شرکت 

دکارکنان روور در فعالیتهای یادگیری خود در صددتحقق این سه هدف هستن

 ارتقاء مهارتهای شغلی

کسب دانش مربوط به فناوری های جدید

توسعه بینش فرد و سازمان
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ده اهداف   ن  ث  گن  رگث  روور)اصول اساسی حمای  (ش 
مشارکت فعال
 آگاهی از نتایج
 انتقال یادگیری
 تقویت رفتارهای مناسب
 انگیزش یادگیرندگان
 تمایل به تغییر
اقدام و تکرار
زمان انعکاس
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ی س  اشث  ا مور  مای شن  های اصول راهت  ر گ ی  وپ 

ه هرفردی باید بداند که پرورش خویش و راهکارهای موجود برای یادگیری را چگون
سازماندهی کند 

یادگیری باد از طریق تجارب کاری و آموزشهای رسمی نهادینه شود

 هرفردی باید به طورفعال در جستجوی تسهیم دانش و مهارتهای خود ودیگران
باشد 
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پرورش مستمر 
 پرورش مستمر یک رویکرد عملی به مدیریت است که از قوانین زیر پیروی میکند
 پرورش مستمر یادگیری را باکار مسئولیت فرد تلفیق میکند
دارند پرورش مستمر با افرادی که برای تعین نیازهای خود برای یادگیری و نحوه یادگیری مسئولیت

مرتبط است
پرورش مستمر یک فرایند است نه یک فن و به همه کارکنان مربوط است
ش میدهدپرورش مستمر یک نگرش است یک راه انجام کار که خود اتکایی ومسئولیت یادگیرنده را افزای
پرورش مستمر با بهبود همزمان در عملکرد کارکنان و سازمان همراه است
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رورش   ل و پ  رشن  ه پ  مای موسس  اصول راهت 

:پرورش حرفه ای مستمر یعنی 
o استمرار داشتن
o حرفه ای بودن
o مرتبط بودن با پرورش

دالیل پرورش حرفه ای مستمر
 حصول اطمینان از بروز ماندن متخصصان
 تشویق متخصصان به بهبود عملکرد
را نمایندحصول اطمینان از اینکه متخصصان میتوانند روشهای یادگیری متناسب بانیازهای کارشان را طراحی و اج
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ری  ه گ ی  ج  ی 
ن  ب 

بعضی از نکات کلیدی قابل استخراج از تجزیه و تحلیل های 
 مدیریت عالی در حال اتخاذ یک موضوع آینده نگر و مداخله گرانه در رابطه با

موضوعات یادگیری و پرورش است
ند تعدادی از سازمانها با تاکید مقامات ارشد ، بر نقش اساسی مدیران صف در فرای

یادگیری تاکید میکنند 
قش مدیران صف اغلب در تعیین فرصتهای پرورش و یادگیری تک تک  کارکنان ن

کلیدی دربانی را ایفا کرده اند 
ک تمرکز بر مسئولیت افراد در فرایند یادگیری به عنوان نوعی تعهد متقابل و مشتر

فزاینده ای صورت گرفته است
     .......
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