
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویروس کرونا اندورشرایط  باسازگار کردن یادگیری در محل کار 

ها زند و برخی از روشها را متوقف کنند. در این دوران یادگیری مجازی حرف اول را میپرورش توانایی توانندیمدیران نم

 توانند مفید باشند.ها میو استراتژی

را لغو  یجلسات حضور (SARS-CoV-2)یا  یدجد یکرونا یروسدر واکنش به و یاسراسر دن یوکارهاکسب کهیدرحال

از که  ودشمطرح می یوکارکسب هاییتفعال یناز اول یکیعنوان بهدر محل کار  یادگیری ،اندازندمی یقبه تعو یا کنندمی

 یآموزش یهااز برنامه یمین یباتقر یشمال یکایدر آمر دندهمی. مشاهدات ما نشان دنبینیم یادیز یاربس یبآساتفاق  ینا

و  یااز آس ییهارقم در بخش یناند. الغو شده یااند افتاده یقبه تعو ۰۳۰۳ژوئن  ۰۳ماه مارس تا  یدر فاصله ابتدا یحضور

 است.درصد  ۰۳۳ در حدوداروپا 



 

 

 

در سطح واحد  یآموزهدف صرفا مهارت کندینم یرا متوقف کنند. فرق هاییپرورش توانا یدوکارها نباحال کسب ینبا ا

 ییمنتا ا کنندیتلاش م کهدرحالی در هر صورت و هاشرکت ،باشدبلندپروازانه در سطح شرکت  یتحول یاوکار کسب

 در محل کار را متوقف کنند. یاتیح یادگیریراحت  یلیخ توانندیدهند، نم ارقر یتکارمندان را در اولو

ند چ توانندیو ارائه کنند، م یرپذرا امکان آفرینارزش یهابتوانند همچنان تلاش یادگیری هایبخشرهبران  ینکها یبرا

دهند.  کنند و گسترش برقرارزنده را  یمجاز یادگیریها را سازگار کنند و ها و نحوه ارائه آنتا برنامه دبردارنرا  یکیگام تاکت

شاهد رشد  یزو اکنون ن ندبود گسترشدر حال  یزن ۰۱ یدکوو یدهاز پد یشپ یجیتالو د یمجاز یادگیری یهابرنامه

 .کنندیها استقبال متر از آناز کارمندان جوان یاریکه بس یمهست یادگیری یهابرنامه گونهینا یرچشمگ

ود دارند که هم وج یگزینجا یجیتالد یادگیری هاییاستراتژ یمثل بررس یکیاستراتژ یداتتمه یکی،تاکت یهاعلاوه بر گام

دوره  ینا در یادگیری حاصل قدرتمندتر یادگیری هایییکنند. توانا ینتدو یاجتماع یگذاردر دوره فاصله توانندیم یرانمد

 مثبت بلند مدت آن مطرح شوند. یجهنت انعنوبعدا به توانندیم یارکنندههش

فظ شتاب و به ح توانندیم گیرندیرا دربرم یکو استراتژ یکیتاکت ی،فور یهابرتر که اقدام هایمبتنی بر شیوه شش اقدام

اشند. ب یدموثر مف یمجاز یادگیری یبرا یدجد یربناییز یجاددر محل کار کمک کنند و در ا یادگیری یهابرنامه هاییتمز

 جیسازگار کردن نحوه ارائه، ترو ی،حضور یهادر برنامه ارمندانمحافظت از ک یادگیری،واکنش  یمت یجادها شامل ااقدام ینا

 .شودیم مختلف یجنتا یبرا یسازو آماده ینو تمر یگزینجا یجیتالد هاییاستراتژ یشو آزما یبررس یجیتال،د یادگیری

 ۹۱ یدکوو یادگیریواکنش  یمت یجادا

تشکل م یواکنش فرابخش یمت ،یدجد یطها با محو نحوه سازگار کردن آن یادگیری یهاجامع از فرصت یریتصو یجادا یبرا

کارمندان مسئول ارائه  ی،منابع انسان هاییکها شامل شرگروه ین. ایدکن یجادمرتبط ا نفعیذ یهاهمه گروه یاز اعضا

 راگیرف و کارها را با واکنش یجادا یمنظم یاتیعمل یتمر .شوندیو وندورها م ماطلاعات و پلتفر یمتخصصان فناور یادگیری،

به  یالغو  یهاو در مورد ملاک یدکن یفتعر گیرییمتصم یبرا را یمشخص یها. زمانیدشرکت هماهنگ کن ۰۱ یدکوو

مثال  یبرا) هایمتصم ینا نیرسا. نحوه اطلاعیدشفاف باش ینهزم یندر ا گیریمافراد تصم ینها و همچنانداختن برنامه یقتعو

 .یدهماهنگ کن یمبا همه ترا  بودن آن( یمحل یا یمرکز

فقط  فرمتکه ضرورت دارد با  یدکن بندییترا اولو یو آن موارد یدکن یرا بررس یادگیری یهاهگزین سبدسرعت تمام به

 ین. ایدکن بندییتها را اولوبرنامه یجادا ید،داشت سبدنسبت به کل  یروشن یدگاهد یسازگار شوند. وقت یجیتالد یا یمجاز

 یابممنابع ک یصدر مورد تخص یدو با دبسازی یجیتالها نسخه داز همه برنامه توانیدیدارد که نم یتمسئله از آن جهت اهم

ساس اح یاست؟ آثار چه زمان یاتیموضوع چقدر ح) یرگذاریتاث یارهایاز مع یبیترک یبرا .یدعمل کن یکاستراتژ یطراح

 (؟چقدر مناسب است یجیتالارائه د یموضوع برا) یریپذو امکان (گیرند؟یقرار م یرخواهند شد؟ چه تعداد از افراد تحت تاث

 دیمثل برنامه شروع کار کارمندان جد یضرور یها. از همان ابتدا به برنامهیدکن یینتع بندییتاولوضرورت و  یهاملاک



 

 

 

از راه دور و  یریتمد یهامهارت ی،دورکار یهامثل آموزش مهارت)دوره  ینمناسب ا یهاو بعد برنامه یدبده یتاولو

 یدنرا اجرا ک (در دوران بحران یرهبر یهامهارت

های مناسب است. پیشنهاد می کنیم چند کمینه محصول نیازمند اطلاعات و داده مقدماتیگیری درست در این دوره تصمیم

 ها و نقاط عطف، نقشه حرارتی تاثیرپذیری )برایاز برنامهای شش هفتهچرخشی ل تقویم امث . برایپذیرفتنی تولید کنید

مجدد  ها برای طراحیبندی برنامهبر حسب منطقه یا نوع برنامه(، فهرست اولویتهای تحت تاثیر کنندهمثال تعداد مشارکت

 دهد.گیری را نشان میهای تصمیمهای کلیدی و محرکو داشبوردی که پیشرفت، شاخص

 های حضوریمحافظت از کارمندان در برنامه

موجود  یهادستورالعمل ینترکارانهحافظهکه با م یداز کارمندان شروع کن یتحما یبرا یطرح یو اجرا یکار را با طراح

 بهداشت یمتحده و سازمان جهان یالاتا یماریب یشگیریمثل مرکز کنترل و پ یو جهان یمطرح محل یمراجع بهداشت

 ق،یتعو یژهو یهاو ملاک یدرا به اطلاع کارمندان برسان رویشپ یآموزش یهاصورت شفاف و مرتب برنامهدارد. به یهمخوان

 .یدها را اعلام کنلغو برنامه اصلاح و

 یگذارگرفت مثل فاصله یدخواه یشکه در پ یاطیاحت یهااقدام دهید،یرا ادامه م یحضور یادگیری یهااگر برنامه

 ی. در مورد افرادیدکن یرسانرا از قبل اطلاع یافتهبهبود ینظافت و پاکساز هاییهدست دادن و رو هاییگزینجا ی،اجتماع

کنفرانس و  یدئوو یدر دسترس شامل ابزارها یمجاز یهمکار یکه ابزارها یدمطمئن شو کنندیکه از راه دور مشارکت م

 .(ها آشنا هستندو با آن)را دارند  یابر یطاسناد در مح یگذاراشتراک

 یارائه آموزش حضور نحوه سازگار کردن

 کیستا ر یدسازگار کن یدجد یطدارند، ارائه را با شرا یکه مولفه ارائه حضور یانیدر جر یادگیری یهادر مورد آن برنامه

 تواندیکردن م یرمتمرکز. غیدفکر کن یحضور یدادهایکردن رو یرمتمرکزمثال به غ ی. برایدرا کاهش ده گانکنندشرکت

بزرگ  یحضور یدادرویک  یگزینیجا یا یامنطقه یهافتتاح یدادبا چند رو نیجها یهافتتاح یدادهایرو یگزینیجا یبه معن

 کنفرانس کوچک باشد. یدئوبا چند جلسه و

از ید توانمی حضوری شرکتی در دسترس نباشند،جلسات کننده های هماهنگهای سفر باعث شده است تیماگر محدودیت

به  آموزش»فاده از رویکرد ها را با استآنید. کن استفادههای قبلی های برنامهآموختهکارمندان محلی مثل مدیران یا دانش

 نند، در مورد نحوهکها را تجربه کننده برنامهعنوان شرکتبهباید سازی مربیان آینده ابتدا آمادهدر آماده کنید.  «مربی

 گیرند.بای بازخورد کنندگی از مربی باتجربهینند و در نهایت بعد از اولین تجربه هماهنگببهماهنگ کردن جلسات آموزش 

وتی های مجازی، ویدئو کنفرانس و کنفرانس صرویدادهای اینترنتی، کلاسبپذیرید که هنگام استفاده از جلسات آنلاین مثل 

هایی ممکن است در ایجاد مهارت عمیق ی دارید. برای مثال چنین پلتفرمهایبرای پرداختن به برخی مسائل محدودیت

. برای رفع این کمبود، به این فکر کنید که قبل، در حین و بعد از جلسه چنان مفید نباشنداجتماعی احساسی و تعاملی آن

 .توانید انجام دهید تا تاثیرگذاری آن را به حداکثر برسانیدچه کارهایی می



 

 

 

 های تکمیلی است.ریزی و اقدامپنداری در جلسات مجازی زنده نیازمند برنامهایجاد مشارکت و احساس جامعه

 «حضوری»حس جلسات  هایی برای ایجادنکته

 قبل از جلسه

  اطمینان حاصل کنید که با فناوری

مورد استفاده مشکلی ندارید و آن را 

 امتحان کنید

  علاوه بر ارائه لینک اینترنتی، شرکت

های در جلسه را با ارائه شماره تماس

محلی با کد دسترسی مستقیم آسان 

 کنید

  برای مدیریت سخنرانان و بحث

 تعیین کنیدای گرداننده

  محتوا را از قبل از طریق خدمات

گذاری فایل بفرستید و قبل اشتراک

کنندگان از شروع جلسه به شرکت

 یادآوری کنید که آن را مطالعه کنند

 در حین جلسه

 های فناوری برای از قابلیت

حفظ مشارکت 

 کنندگان بهره ببریدشرکت

 دبرگزار کنی ویدئویی جلسه را ،

و  کم نگاه کنیدبه وب

جلسات مانند  تانهایژست

 باشدحضوری 

 آوری نظرات و برای جمع

بازخورد افراد از ابزارهای 

آنلاین مثل نظرسنجی و چت 

 استفاده کنید

 های هایی مثل اتاققابلیت

استراحت مجازی را در نظر 

بگیرید تا افراد را به مشارکت 

 ترغیب کنید

 بعد از جلسه

  محصول کار یا اطلاعات تکمیلی

 نیاز را توزیع کنیدمورد 

 ها بخواهید در کنندهاز شرکت

مورد محتوا، نحوه ارائه و تجربه 

 فنی بازخورد بدهند

  مشکلات فنی را گزارش کنید و

حلی برای آن راهکار موقت یا راه

 بیابید

 های یادگیری و مشارکت برای ارائه مجازیفناوری

ویدئو کنفرانس و  کستوب کلاس مجازی

 کنفرانس صوتی

گری ربیم

 مجازی

گذاری اشتراک

 فایل

ابزار تولید مشترک 

محتوا )برای مثال 

 بوردها(وایت

عنوان هب ینههز یگزینجا یسکاست که فعلا امن نگه داشتن افراد و کاهش ر ینا شودیم یدهوضوح دکه اکنون به یتفاوت

 شده است. یجیتالد یادگیری یدیمحرک کل

کنندگان است. اطمینان حاصل کنید ترین مسئله برای داشتن جلسه یادگیری خوب از هر نوعی، تجربه خوب شرکتمهم

های محلی با کد دسترسی مستقیم ارائه شده، نقش که فناوری مورد استفاده آزمایش شده، بر حسب نیاز شماره تماس

 کنندگان را مدیریت کند( و محتوایکنید تا سخنرانان و شرکتای را تعیین توانید گردانندهافراد کاملا مشخص است )می

 احساس کنندگان را فعال کنید تاتر توزیع شده است. برای مثال گزینه ویدئو در کامپیوترهای شرکتنیاز خیلی قبلپیش

ه ید تا تعامل از جملببند کاررا بهد، از قبل اصول اولیه را مشخص کنید و ابزارهای ورودی آنلاین وجود آوریپنداری بهجامعه

های استراحت مجازی و بازخورد پس از جلسه هایی مثل اتاقتر کنید. همچنین قابلیتچت و نظرسنجی را آساناز طریق 

 سازی کنید.را در نظر بگیرید تا تجربه حضوری را تا حد ممکن شبیه



 

 

 

 یجیتالد یادگیری و بهبود یجترو

های نیروی کار از مدیران خط مقدم تا ارائه دیجیتال در سطح جهان و در همه بخششاهد افزایش شایان توجه استفاده از 

های کار در خانه برقرار های سفر و سیاسترهبران ارشد هستیم. در مناطقی مثل آسیا که از چند هفته پیش محدودیت

افزایش درک ارزش جامعه، هدف و  هااین مزیتیکی از اند. های جدیدی را هم ایجاد کردههای دیجیتال مزیتشده، تجربه

ادگیری ها از یافرادی است که دیگر در محل کار مشترکی با همکارانشان در ارتباط نیستند. در سراسر دنیا سازمان درتمرکز 

 شرکت یهایند که از راه دور یا در مناطق مختلف با هم در دورهبرمی بهرههایی دیجیتال برای افزایش همکاری میان تیم

 هایتوانند استدلالها میکنند. این مزیترسانی فوری( همکاری میهای مجازی )مثل ویدئو کنفرانس و پیامفرمت ابو 

افزایش  ۰۱واسطه بیماری کووید ای باشد که تعداد افراد دورکار بهخوبی برای تاکید بیشتر بر یادگیری دیجیتال در دوره

 یافته است.

 گذارد. تفاوتیدر نهایت چه تاثیری روی پذیرش پرشتاب یادگیری دیجیتال می ۰۱ووید ک بگوییم هنوز خیلی زود است که

رک عنوان محبه هزینه امن نگه داشتن افراد و کاهش ریسک جایگزینفعلا شود این است که وضوح دیده میکه اکنون به

های فراهم کرده است که برنامه های یادگیری فرصتیکلیدی یادگیری دیجیتال شده است. این اتفاق برای رهبران بخش

رویج برانگیز تهای چالشعنوان راهی برای کمک به همکارانشان در دورهشده با فناوری دیجیتال را بهیسریادگیری موجود م

ود شند یادگیری با محدود شدن سفر متوقف نمینکهای هدفمندی که به کارمندان یادآوری میکنند. برای مثال پیام

 های دیجیتال در دسترس را افزایش دهد.ه به برنامهممکن است توج

تجربه یادگیری  کند کههای یادگیری فراهم میرا برای رهبران بخشفرصت این افزایش پذیرش ارائه مجازی همچنین 

های ارتباطات و انگیزه بین بردای از این فرصت ایجاد پیوندهای بهره. یکی از روشبهبود ببخشند دیجیتال کارمندان را

ها مثل اهداف شخصی، اجتماعی یا شرکتی است. روشی دیگر این است که از رهبران ارشد بخواهید فردی یادگیرنده

 هایمولفهسازی کنند. هر وقت ممکن بود، از های دیجیتال مدلرفتارهای مطلوب را از طریق مشارکت فعال در دوره

و همچنین مسیرهای آموزشی برای  های تبادل نظرشامل انجمن هامولفهد. این یادگیری اجتماعی هم استفاده کنی

نند نه کها شرکت میشده در برنامههایی است که طبق جدول زمانی تعیینشود که تمرکزش بر گروهکنندگان میشرکت

گیرید تا مشارکت، ارتباط های کوچک )مجازی( را در نظر بروند. همچنین پروژهافرادی که طبق برنامه خودشان پیش می

 ها را افزایش دهید.و کاربرد آموزش

بلند مدت را تقویت  درتوانایی  پرورشوکار و نتایج کسب ارتباطدست آخر اینکه در این دوره پرتحول اهمیت دارد که 

تری ر یادگیری گستردهعنوان جزئی از مسیافتد. هر رویدادی باید بهباره مجزا اتفاق نمیکنید. یادگیری در رویدادهای یک

وکار دارد. در شرایط امروز ممکن کشد و رابطه روشنی با نتایج کسبدر نظر گرفته شود که دوازده تا هجده ماه طول می

د تا نها باید تدوام داشته باشهای یادگیری حضوری تاثیر بگذارند اما پرورش تواناییهای سفر روی برنامهاست محدودیت

 قق شوند.اهداف بلند مدت مح

 های یادگیری دیجیتال جایگزینبررسی و آزمایش استراتژی



 

 

 

از  یتعداد اندک کنند،یم یجترو ازپیشیشموجودشان را ب یجیتالد یادگیری هایینهگز یها سبدهاسازمان کهیدرحال

ها تلاش نیهستند. ا یجیتالکاملا د فرمتبه  یحضور یآموزش یهااز برنامه یل برختبدیاند به فکر اعلام کرده یزها نسازمان

در تجربه  تریاساس ینظر یدتجد و یمجاز یهاارائه کلاس یفناورانه موجود برا هایحلاهر یریکارگبه یورا یامقوله

ست. ا هیادگیرند یهاگروه یبرا یو تعامل یمشارکت یاجتماع یادگیریکردن  یرپذهستند که هدفشان امکان یادگیری

 خواهندیتحول است و م ینا یبرا یادهندهشتاب ۰۱ یدکه کوو کنندیدرک م یجیتالد یادگیریدهندگان خدمات ارائه

 تهیافخدمات کاهش هاین شرکتاز ا یبرخ یحت دهند. یششان را افزاکمک کنند سرعت تحول شانتیشرک یانبه مشتر

 دهند. یشتحول را افزا ینکنند که سرعت ا یبرا ترغ یدجد یانتا مشتر کنندیمکمل ارائه م یا

مسئله » مطرح کردنکمک کند. با  یجیتالکاملا د یابه تجربه یحضور یادوره کردن یلبه تبد تواندیاز چند اصل م یرویپ

اهداف  .دیکن یبازنگر یادگیرنده یانتهاطراح در تجربه انتهابه یکو مانند  یدشروع کن یعنوان فرصت طراحبه «یادگیری

 ی. طراحدکننیاهداف را محقق م ینکه ا یدتمرکز کن ییانتخاب محتوا یو با دقت رو یدکن بندییتاولو را یادگیری یاساس

قت ممکن . هر ویدکن یهتعب یشتریجلسات زمان ب ینب یادگیری یتتقو یو برا یدتر انجام دهکوتاه یهاتعامل مبنای را بر

 رییادگیاز تجربه  ست آخر اینکهد .یدوجود آوربه یدآگاهانه و مف یهاتعامل ات یدشوتمرکز م یارتباطات انسان یبود رو

 .یدکن نیکنندگان تامهمه شرکت یرا برا یکسانی یادگیریو تجربه  یبانیلحظه پشت ینتا آخر یناز اول یکپارچهروان و 

تمالا اح کنند،یم یررسدر محل کار را ب یادگیری یرو یجیتالد ازپیشیشب یطتر محبلند مدت آثارها سازمان کهیدرحال

به تعامل رو در رو را  یازن توانندیکه م یدتوجه کن یاصل یانخارج از جر یافناورانه یهاحلارزشمند خواهد بود که به راه

 یداراتر پرهزینه یمجاز یهاو کلاس یمجاز یتواقع یآموزش هایسازییهها شبحلراه یناز ا ییهانمونه کاهش دهند.

و متفاوت را فراهم کنند.  یدجد یهاروش یقاز طر هایادگیرندهامکان تعامل با  توانندیها محلراه ینگرداننده هستند. ا

ا با آثار ر یاحتمال یجنتا یدها باطول بکشد و شرکت یشترب یموارد قبل یها ممکن است از برخحلراه گونهینا سازییادهپ

 کنند. یسهدر محل کار مقا یادگیری یشان برابرنامه یرو ۰۱ یدمثل کوو یدادهاییبلند مدت رو

 مختلف یجنتا یبرا یسازو آماده ینتمر

 گیرییادواکنش  یمباشند. ت یکردیاز هر رو یبخش یدبا یوییسنار یزیربرنامه یهاالعاده و نامطمئن روشفوق یطدر شرا

 ایمختلف تمرکز کند. آ یاحتمال یوهایارتباط در سنار یو برقرار گیرییمتصم یبرا ینتمر یرو یدبا ۰۱ یدکوو یفرابخش

 طوریناگر ا برداشته شوند؟ یماه م یسفر تا حوال هاییتدارد که محدود جوداحتمال و ینا یااست؟ آ یفصل یروسو ینا

رفته در نظر گ ییطشرا یدبا ی رزروها در آن زمان جا رزرو کند البته در قراردادهاارائه برنامه یبرا یمبهتر باشد ت یداست، شا

مچنان ه یجیتالد یادگیری یتقاضا برا یشاگر افزا یبترت ین. به همکه در صورت لغو هزینه زیادی متحمل نشوید شود

ه هرگونه ب یشاپیشو پ آگاه استارائه  یبرا یازمورد ن یربناییز هاییتظرفاز  همطمئن شود ک یدبا یم، ته باشدادامه داشت

 .کندیم ییدگرس یفناور یتمحدود

ب در مطل شدهیفتوص یوهایسنار ،ممکن است به سرانجام برسد چطور ایبرنامه ینچن یددرک کن یتا حد ینکها یبرا

که در هر  یدکن ینرا تدو یاو برنامه یدکن یبررس McKinsey.com یتدر سا را «وکارکسب یبرا ۰۱یدکوو یامدهایپ»



 

 

 

 هاییهها در هر کدام از فرضواکنش ردنک ینخواهد داشت. تمر یطیدر محل کار چه شرا یادگیری یوهاکدام از سنار

کنند و اجرا  را ۰۱ یدکوو یواکنش برا یهابرنامهآزمون تحت فشار را در مورد  که دهدیامکان را م ینا هایممتفاوت به ت

 دهد. یشخاطر را در زمان اجرا افزا یناناطم تواندیم

 یرو یماریب ینا یرتاث توانندیم کنندیاجرا م ۰۱ یدکوو یرا برا یااکنش متفکرانهکه برنامه و یادگیری یهارهبران بخش

موع و در مج) یادگیری یهاکنند. گسترش فرصت ینرا تام هایادگیرنده یمنیرا به حداقل برسانند و ا هاییپرورش توانا

 دوره سخت باشد. ینها در اسازمان کارنامهدر  ینقطه روشن تواندیم (یادگیریبهبود 


