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 تحریک عملکرد از طریق یادگیری

 کارکنان را از طریق یادگیری اثربخش در محیط کار توسعه دهید.

 اندی النکاستر

9102 

 

 آموزشی؟ های دوره طریق از ؟اید یافته دست ها آن به چطور .بگیرید نظر در را خود ای حرفه های مهارت

 های حوزه برخی در آموزشی های دوره شاید .است یافته توسعه شما شغلی های دوره طول در تدریجی صورت به شما های مهارت

 جا همه یادگیری .است ناچیز جستجو، موتورهای حتی و مدیران همکاران، تأثیر با مقایسه در آن تأثیر ولی باشد، کرده کمک خاص

 دیدگاه که است آن زمان د.دارن محدودی منابع اغلب افراد ،شود می مربوط کار محیط به یادگیری وقتی ولی .است وقوع حال در

 :گیرید می یاد شما ادامه در .کنیم اتخاذ کار محیط در یادگیری مورد در تری گسترده

 .کنید تحلیل را سازمان در یادگیری نیازهای چطور

 یادگیری همچنین وی اجتما ر یادگیریچطو و است؛ کامل همه جانبه و بررسییک  از بهتر گاهی سریع تعیین و بررسی یک چرا

 .کنیم تشویق را کار محیط در خودانگیخته

 

 .آموزشی های دوره در تا گیرند می یاد بهتر کار جریان در اغلب کارکنان

 های محدودیت و کارایی فشاربه چشم می خورد؛ و  جا همهل اختال و است شدید رقابت. است تغییر حال در سرعت به کار دنیای

 خانه در کار و است تغییر حال در کار محیط باشند، داشته تری متنوع مشاغل دارند دوست افراد امروزه .است شده گسترده ای بودجه

 .است شده تر عامیانه

 توسعه و یادگیری واحدهای خصوص به و ها سازمان آیا .دارند یادگیری به نیاز کارکنان که دارند توافق این روی بر همه با این وجود

 دهند؟ پاسخ نیاز این به نحو بهترین به

 است؟ راه بهترین واقعاً آموزشی دوره آیا ولی .آموزشی دوره :کند می خطور ذهنتان به فوراً واژه دو ،کنید فکر اکثریت مانند اگر
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 توانند نمی ها آن آیا .شود گنجانده شان بندی زمان در دیگری زمان که نیست آسان برایشان و دارند زیادی کارهای مردم اغلب

 .توانند می قطعاً باشند؟ یادگیری مشغول دهند می انجام را دیگری کارهای که هنگامی

 .آموزشی کالسهای در تا دارند تری اثربخش یادگیری کار جریان در اغلب کارکنان :است این کلیدی پیام

 شکایت کارگران که اید شنیده احتماالً شما .روند می آموزشی های دوره سراغ فوراً ،کنند می فکر کار در یادگیری مورد در وقتی افراد

 در .کند تغییر باید که است گرایشی این ولی .برآیند شغلی وظایف پس از خوبی به توانند نمی ندیدن، آموزش خاطر به که کنند می

 کار جریان در یادگیری این .افتد می اتفاق شغلی امور اجرای هنگام یعنی است موردنیاز واقعاً که زمانی یادگیری مواقع، از بسیاری

 .است توسعه و یادگیری مورد در افراد تفکر نحوه تغییر حال در که است اصلی و است

 طبق. بود شده شناخته خوبی به یادگیری حوزه در ای حرفه افراد میان در ۰۱ :۰۱ :۰۱ مفهوم مدتی برای .نیست جدید هم زیاد ایده این

 های دوره از درصد ۰۱فقط و تعامالت دیگر و گری مربی از درصد ۰۱،شود می حاصل کاری تجارب از یادگیری درصد ۰۱ ایده، این

 .است یادگیری برای مکان بهترین کار،محیط  :بسپاریم ذهن به باید که است اصل این مهم .ندارد اهمیت زیاد درصدها این .آموزشی

 تعیین را یادگیری نیازهای دارند؛ عهده بر زیادی های نقش ها آن است؟ معنایی چه حامل توسعه و یادگیری متخصصان برای این

 دوره یک اجرای و ریزی برنامه طریق از گاهی امور این .باشند کاری های مسئله حل دنبال به البته و کنند دنبال را افراد پیشرفت کنند،

 های یادگیری و گری مربی اجتماعی، تعامالت و ها فعالیت مشوق و باشند داشته را گر تسهیل نقش است کافی گاهی و است آموزشی

 .باشند فردی

 دهند؟ انجام را کارها این باید چگونه سازمان یادگیری و توسعه های ای حرفه

 .هستید یادگیری حال در شما .خوب خبر یک .خوب بسیار

 

 .شوند داده تشخیص درستی به نیازها که افتد می اتفاق زمانی فقط اثربخش یادگیری

 خروج .است ریخته هم به کمی اوضاع .بگذاریم استاپ الکتریک را آن نام دهید اجازه .کنید تصور را الکتریکی قطعات شرکت یک

 .است افزایش حال در شکایات بنابراین ،تاثیرات منفی داشته مشتریان خدمات پیامدهای آن بر و یافته افزایش اخیراً کارکنان

 برای درخواستی توسعه، و یادگیری تیم زود، خیلی .ندارند دسترسی اطالعات فناوری سیستم به جدید کارکنان همه هنوز عالوه،به

 .کند می دریافت اطالعات فناوری سیستم مقدماتی آموزشی دورهبرگزاری 
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تعداد  خروج با زیرا ،کند می دریافت مدیریت آموزش دوره درخواست. تیم یادگیری و توسعه همچنین یک نیست ماجرا تمام این

 نیز استخدام آموزشی دوره برگزاری برای درخواست یک .خوب عمل نمی کند مدیریت در چیزی وضوح به ،کارکنانزیادی از 

 مشکالت تمام دوره سه این آیا .بمانند در سازمان تری طوالنی مدت که کند جذب را افرادی باید انسانی منابع چراکه داشت، خواهیم

 .نه احتماالً ؟کند می برطرف را استاپ الکتریک

 .شوند داده تشخیص درستی به نیازها که افتد می اتفاق زمانی تنها مؤثر یادگیری :است این اینجا در کلیدی پیام

برای دوره آموزشی دریافت  هایی درخواستفراتر بروید که  حد ، خیلی باید از اینمؤثریک تیم یادگیری و توسعه  اندازی راهبرای 

کنید، بلکه الزم است در  وتحلیل تجزیهباید نیازهای واقعی کارکنان را  تنها نهشما  کنید. نام ثبتآموزشی  های دورهکنید و افراد را برای 

 بپردازید. عمیق های بررسیو  مورد آن به گفتگو

چه  کهپرسید نیازهای یادگیری انجام دهید که چندین مرحله دارد. ابتدا باید از کارکنان ب وتحلیل تجزیهشما باید این کار را از طریق 

 ، مسئلهازآن پسرا تعیین کنید.  دستیابی قابلچیزهایی باید یاد بگیرند و چرا به آن نیاز دارند. دوم دامنه پروژه را مشخص و اهداف 

 .ها حل راهشناسایی و اجرای  عبارتست از

توسعه است. این فرایند به معنی تحول در نحوه تفکر در بخش یادگیری و  دهنده نشانشاید موارد فوق بدیهی به نظر برسد اما 

بلکه به معنی مداخله و تعامل فعال با واحدها با این  ؛نیستو برگزاری دوره  آموزشی واحدها های خواستو دریافت درکار  انگاری ساده

 واحدها، ارزش ایجاد شود.خود  هدف است که توسط

 به حل مسائل واقعی سازمان کمک کند؟ تواند می چطور (L&D)  بیاید به الکتریک استاپ برگردیم. واحد یادگیری و توسعه

واحد مدیریت منابع انسانی هنگام استخدام خوب، ممکن است معلوم شود که بهترین راه برای مواجهه با مشکل استخدام این است که 

کارشناسان تیم خدمات  تواند می نفرات جدید، پشتیبانی بیشتر و بهتری ارائه دهد. برای بهبود خدمات مشتریان، واحد یادگیری و توسعه

آنکه به دنبال یک برنامه  جای به و ؛و آموزش نفرات جدید، مشارکت بیشتری داشته باشند گری مربیمشتری را تشویق کند تا در 

 اطالعات آوری فن های سیستمفن آوری اطالعات باشیم، شاید بتوان به مهندسی مجدد در  های سیستمآموزشی خاص در مورد 

 پرداخت.

 های درخواستبه  صرفاًآنکه  جای بهیادگیری هدفمند هستند. تیم یادگیری و توسعه  های حل راه ،ها اینگفت که  توان میخالصه  طور به

را که سازمان با آن مواجه است درک کرده و  تری گستردهدوره آموزشی پاسخ بدهد، نشان داده است که مشکالت واقعی و  برگزاری

 مجبور نیست در یک دوره آموزشی شرکت کند. کس هیچیک نکته مثبت دیگر،  عنوان به و ؛را یافته است ها حل راه مؤثرترین
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 یادگیری چابک و پاسخگو طراحی کنید. های حل راهباشید،  گرا کمالاینکه  جای به

در لحظه به  ها رباتاین روزها سرعت زندگی باالست. تحویل کاال و خدمات در روز بعد تبدیل به امری معمول شده است، چت 

، اکنون در آمد می حساب بهکه در گذشته شیوه ارتباطی سریعی  . ایمیلشوند می روز بههر هفته  ها برنامهو  دهند میما پاسخ  سؤاالت

 .رسد میوری، قدیمی و کند به نظر ف های رسان پیاممقایسه با 

ن کنیم و روی کیفیت تمرکز کنیم؟ سریع باشیم، باید کمی آهستگی را تمری های حل راهآنکه همیشه دنبال  جای به کنید نمیآیا فکر 

. شما باید سریع کار دانید می غیرواقعیاین را نشدنی و  احتماالً کنید میاست ولی اگر در واحد یادگیری و توسعه کار  طور همین قطعاً

 یادگیری است که اکنون جواب دهند. های حل راه کارگیری بهو  گرایی کمالکنید و این اغلب به معنای دست کشیدن از 

 و پاسخگو طراحی کنید. چابکیادگیری  های حل راهتعقیب کمال،  جای بهپیام کلیدی اینجا این است: 

توانمند  وکار کسبتا کارکنان برای تحقق نتایج  کشد میکه طول  زمانی مدت اولویت دادن سرعت بر کیفیت مطلوب نیست، ولی

 حل راهدر حال تکامل هستند، این خطر وجود دارد که اگر یافتن یک  دائماًکاری  های سیستم ازآنجاکه و ؛شوند، امری حیاتی است

 طول بکشد، فرصت طالیی بهبود از دست برود. ازحد بیشیادگیری 

برای تفکر و مواجهه با مسئله  مند نظامبه همین دلیل است که رویکرد چابک یا پاسخگو، بهترین رویکرد است. این به معنای روشی  

 و متمرکز بر نتیجه است. وخطا آزموناست. روشی که شامل 

و کمی بهتر  شود میدیگری اتخاذ  حل راه ازآن پساما  ؛کند نمیکه کار  دهد می ارائه ای اولیه حل راه احتماالًیک رویکرد چابک 

را در  خواهید میکه شاید تمامی آنچه  هایی حل راهمواجه خواهید بود.  اجرا قابلتعداد کمی پیشنهادهای  باشما  درنهایت. شود می

 .باید میو به حدی از رضایت بخشی دست  کند میباشد ولی تمامی الزامات را برآورده  برنداشته

تمامی  قطعاً و ؛کلیدی ضروری است نفعان ذیاست، مشارکت تمامی  بازخورد واین فرایند متکی به جریان مداوم آزمایش  ازآنجاکه

 را درگیر کنید. اند قرارگرفتهاین موضوع  تأثیردر واحد یادگیری و توسعه نیستند. شما باید کارکنانی که تحت  ،نفعان ذی

است.  وکار کسببه نفع سازمان و  درنهایتولی موضوع مهمی است که  ؛دارد تفکرنیاز به تغییر  ،این تغییر به سمت تفکر چابک

 بهترین نسخه است. ندرت بهاولین نسخه از یک محصول یا خدمت،  و ؛کند نمیکمک  کس هیچبه  گرایی کمال
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. افتد میباشد که در جریان کار اتفاق  ییها حل راهاما باید شامل  ؛یک رویکرد یادگیری چابک، در عمل چگونه است؟ بستگی دارد

 .کند میکوچک اطالعاتی که مشکل خاصی را حل  های جرقهخرد باشد.  های یادگیریشامل  تواند میحتی 

؟ فهمیدن این موضوع مستلزم ردیابی دقیق پیشرفت دهید میبهبود  را آنشد، چگونه  اندازی راهچابک یادگیری  های حل راه که وقتی

 .هاست آن

 

 دقیق یادگیری بر عملکرد، دشوار اما حیاتی است. تأثیرردیابی 

خیلی ساده ؟ افتد میاتفاق  واقعاًاما آیا این  ؛عملکرد خود را بهبود دهند توانند میچرا افراد در محیط کار نیاز به یادگیری دارند؟ چون 

در  ها شاخصکه  ای زمانهاما در  ؛فراموش کنید را آنعملی کنید و سپس  را آنبرای یادگیری پیدا کنید،  نقص بی حلی راهاست که 

یادگیری بر کارکنان بسیار  های حل راهکافی خوب نیست. نظارت بر آثار  اندازه به سازوکاراز همیشه هستند، این  تر حیاتی وکار کسب

 مهم است.

؟ چون نظارت بر آثار یادگیری کار مشکلی است. شود نمیو نظارتی بر آثار یادگیری  به کار گرفته می شودزیاد  ها حل راه گونه اینچرا 

که  دانید میرا ردیابی نکنید، چگونه  تأثیراما اگر  ؛بازگشت سرمایه اغلب دشوار است گیری اندازه، رسد میوقتی نوبت به یادگیری 

 ؟اند بودهچقدر موفق  شما های حل راه

 دقیق یادگیری بر عملکرد، دشوار اما حیاتی است. تأثیرپیام کلیدی این است: ردیابی 

است  هایی تکنیک. این مدل شامل کردند می گیری اندازهرا از طریق مدل کرک پاتریک  تأثیرسنتی  طور بهتوسعه و یادگیری  های تیم

خود را ارزیابی  یادگیری یدر سطوح مختلف، اثربخشی خواهد میاست که از افراد  "حس خوبکاربرگ " ها آن ترین معروفکه 

 خود های روشولی ناقص و نامفهوم است. کاربرگهای ارزیابی و دیگر  قرارگرفته مورداستفادهبسیار زیاد  باوجودآنکهکنند. این مدل 

 مبهم هستند. ذاتاً اظهاری

نبوده  پاسخگو یادگیری و توسعه چه کنند؟ بسیار خوب؛ حتی اگر این روش ارزیابی سنتی در حوزه یادگیری و توسعه های تیمپس 

مفاهیم  کارگیری به و ؛امروزی اهمیت زیادی دارند وکارهای کسبدر نحوه عملکرد  ها دادهراحت باشید.  ها دادهاست ولی شما باید با 

 ملکرد بسیار مهم است.کلیدی ع های شاخصکلیدی چون تحلیل 

 تائیدبنابراین قبل از اینکه یک پروژه جدید یادگیری را  ؛کلیدی عملکرد باید همراه با بهبود کل فرایند باشد های شاخصتفکر در مورد 

 کلیدی عملکرد چه بهبودی داشته باشند. های شاخصشفاف الزم است به این نتیجه برسید که انتظار دارید  طور به ،کنید
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 ارزش خود را دارد. ،تأثیرچندان دقیق نیستند، کمی کردن  ها گیری اندازهاما حتی زمانی که  ؛ه بازخورد فراگیران نیز مهم استالبت

کلیدی بسیار مهم نرخ بازگشت سرمایه است. ولی در حوزه یادگیری و توسعه، رسیدن به عددی دقیق در این  های شاخصیکی از 

بنابراین ارزش آن را  ؛بسیار مفید باشد تواند مییک محاسبه تقریبی نرخ بازگشت سرمایه نیز  حال باایندشوار باشد.  تواند میشاخص 

از کارکنان بپرسید  سادگی بهمفید باشد.  تواند میدر این رابطه  منبعی چندیک رویکرد آن را امتحان کنید.  توانید میدارد که تا آنجا که 

 آوری شگفتبه طرز  تواند میکافی، نتایج  های دادهچه نرخ بازگشتی را ایجاد خواهند کرد. با  هشد حاصلبا یادگیری  کنند میکه فکر 

 دقیق باشد.

 

 داشته باشند. آفرین تحول تأثیرات توانند میدیجیتال  های حل راه

. پنج میلیارد نفر تلفن همراه شود می. این جمله هنوز هم تکرار دهد میرا تغییر  چیز همه آوری فن: اید شنیدهاین جمله را زیاد  احتماالً

نیست  آور تعجببنابراین  ؛شود میتقویت  روز روزبهاجتماعی هستند. واضح است که این روند  های شبکهدارند و سه میلیارد نفر کاربر 

 گوگل. جز به –که یوتیوب، توییتر و لینکدین، اکنون برخی از ارزشمندترین منابع یادگیری هستند 

برای  حدومرزی؟ تا زمانی که این کار را درست انجام دهید، کنید میدیجیتال برای یادگیری استفاده  های نوآوریچگونه از قدرت این 

 یادگیری وجود ندارد. 

 داشته باشند. آفرینی تحول تأثیرات توانند مییادگیری دیجیتال  های حل راهپیام کلیدی اینجا این است: 

نیست.  حل راهبه خاطر دیجیتال بودن بهترین  صرفاً حل راهعالی هستند؟ البته نباید دچار اشتباه شد. یک  قدر ایندیجیتال  های حل راهچرا 

 برای رسیدن به هدفی خاص باشد. ای وسیله وقبل از هر چیز باید هدف درستی داشته باشد  حل راهیک 

، اپلیکیشن ها پتانسیل بسیار باالیی در توسعه یادگیری مثال عنوان بهیادگیری را ارتقا دهند.  توانند میدیجیتال  های حل راهاما بسیاری از 

آنالین شد و به شکلی گسترده  وکار کسبیک برنامه سفارشی را توسعه داد که جایگزین دوره رهبری  BPدارند. شرکت نفت و گاز 

 خود جذب کرد.کاربر را به  0۱۱۱ساالنه  که طوری بهمشغول به فعالیت شد 

برای آموزش به کارآموزان خود  ARعالی باشند. بوئینگ از واقعیت افزوده  توانند مینیز  VR و واقعیت مجازی AR واقعیت افزوده

برای آموزش کارگران برای نصب کنتورهای  توان می VRکنند. از واقعیت مجازی  مونتاژهواپیما را  های بالکه چگونه  کند میاستفاده 

 کار روی یک زیردریایی یا سکوی نفتی استفاده کرد. سازی شبیهانرژی و یا حتی 
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یوتیوب  های آموزشگرفته تا  ها پادکستآنالین وجود دارد، از  صورت بهوجود دارد که از قبل  شماری بیالبته منابع یادگیری دیجیتال 

 .تأثیرگذارتوییتر متفکران  در شده معرفی های فهرستو 

ممکن است  اگرچهاز این منابع که از قبل موجود است بهترین استفاده را ببرید.  توانید میشما با جدی گرفتن حوزه مدیریت محتوا 

همکاری نزدیک داشته  نفعان ذیموارد درست انجام شود، با  گونه ایننیست. برای اینکه  طور اینکند به نظر برسد ولی  هاحل راه گونه این

شلوغ نشود. سپس مطمئن  زیادرا انتخاب کنید تا  ها بهترینباشید تا به فهرستی مناسب از محتواهای موجود برسید، در محتواهای موجود 

 در دسترس کارکنان است. راحتی بهشوید که محتوا 

اما امروزه با مقتضیات دنیای  ؛قرار نگرفته است وردبررسیمدر حوزه یادگیری و توسعه  تاکنونمحتوا  دهی سازماناین فرایند انتخاب و 

 جای به عالوه بهدر حال گسترش است.  روز روزبهچابک است، زیرا تولید محتوا  حل راهامروز هماهنگی دارد. این یک مثال عالی از 

 .شود میتشویق  ، با این رویکرد، تنوع تفکرآیند میهمیشه از درون سازمان  ها ایدهاینکه فرض کنیم بهترین 

تا در مورد فرایند یادگیری خود فکر  کند میرا تشویق  ها آنو  کشد میفراگیران را به سمت خود  شده تنظیمحتی بهتر از آن؛ محتوای 

 کنند.

 

 اجتماعی یک راه عالی برای تشویق یادگیری در محل کار است. های مشارکتفعال کردن 

چگونه در قرن هفدهم و هجدهم یا گرفتند؟ مردم  ها آن، درواقع؟ گرفتند میاما مردم قبل از رایانه چگونه یاد  ؛عالی است آوری فن

 ؟گرفتند میچگونه یاد  ها انسان ،قبل از توسعه زبان -ماقبل تاریخ و حتی قبل از آن

 یک کلمه: اجتماع.

اجتماعی در اطراف آتش بسیار مهم بود. یادگیری از اجتماع از آن زمان ، یادگیری کردند مینکات شکار را مبادله  ها انسان که هنگامی

یادگیری و  های تیمبنابراین کمی عجیب است که  .انگلستانتا تغییرات دوران جورجیا در  وسطی قروناز  ؛تاکنون وجود داشته است

. چون با این عدم کنند نمیفکر  جمعیتمبتنی بر  به یادگیری اجتماعی و چنان آنبیایند،  هایی حل راه کنند میتوسعه زمانی که سعی 

 .دهند میچیزهای زیادی را از دست  احتماالً ،توجه

 اجتماعی یک راه عالی برای تشویق یادگیری در محل کار است. های مشارکتپیام کلیدی در اینجا این است: فعال کردن 
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که در مورد مدیریت محتوا نیز  طور همانبه معنی کمرنگ شدن نقش تیم یادگیری و توسعه نیست.  اصالًفعال کردن یادگیری اجتماعی 

 تواند میاست که در آن یادگیری اجتماعی  هایی روش به نقش این تیم شکل دادن ماهرانهتیم یادگیری و توسعه نقش اساسی دارد. 

 .گیرند میقرار  ردحمایتموتوسعه یابد تا کارکنان احساس کنند در این یادگیری جمعی 

در جریان  توانند میمسئله است. کارکنان  کننده حلروشی پاسخگو و  ،حل راهنکته عالی در یادگیری اجتماعی چیست؟ اول اینکه این 

که کارکنان  التی سوا. دوم، این روشی هدفمند است. شوند میحل  سرعت بهکار از یکدیگر کمک بخواهند و بدین طریق مسائل 

رهبری فکری را  چراکهیک کل مفید است  عنوان به، برای یک تیم درنهایت و ؛شود میبه مشکالت کاریشان مربوط  دقیقاً سندپر می

 .کند میو بین افراد اعتماد ایجاد  کند میتشویق 

یک ابزار عالی است. فضاهای اجتماعی آنالین برای این کار مناسب هستند. برای مثال یک  آوری فنچگونه این کار را انجام دهید؟ 

یا لینکدین. برای اطمینان از اینکه این  کبو فیسیا یک انجمن اختصاصی در یک پلت فرم آشنا مانند  شده سفارشی ای حرفهفضای 

مفید باشد و موجب رونق و  تواند میق رهبران ارشد به مشارکت . تشویکارکنید، باید کمی شوند نمیفضاهای اجتماعی آنالین متروک 

 توسعه آن شود.

. دهی جهتباشد: حمایت از خود  مؤثر ،مداخله جای بهاز طریق تشویق  تواند میراه دیگری نیز وجود دارد که تیم یادگیری و توسعه 

 هایی راهباید خالقانه به دنبال  بدین منظورخواهند کرد. تالش  باانگیزههم  ها آناگر کارکنان را برای یادگیری چیزی ترغیب کنید، 

. یادگیرندگان در مورد شود میذهنیت رشد و خودآگاهی کارکنان به یادگیری باشید. انگیزش منجر به تعهد مداوم،  انگیزشبرای 

 کنند. کار چهباید  جلو روبهکه برای حرکت  کنند میو درک  کنند میپیشرفت خود فکر 

. آید مینیست که همه کارها را خودشان انجام دهند. گاهی اوقات یک تکنیک آشناتر به کار  پذیر امکانمیشه برای افراد اما ه

 کوچینگ.

 

 باشد.نهادینه شده  کار آنکه در جریان شرط بهبوده است.  مورداحترامیک روش یادگیری از گذشته  عنوان به گری مربی

اما آیا همیشه  ؛است گرفته میقرار  مورداستفادهقدیم  های زماناصلی توسعه و تحول است و از  های پایهکوچینگ در محل کار یکی از 

 نه. احتماالًو اجباری شود  گاه به گاه؟ اگر تبدیل به قرارهای دهد میجواب 
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اینکه مربی و  جای بهبخشی از فرهنگ کار شود.  تبدیل به ای گسترده طور بهواقعی داشته باشد، باید  تأثیربرای اینکه کوچینگ 

را دارد  پتانسیلیادگیرنده مجبور باشند بین کارهای خود وقتی برای آن پیدا کنند، اگر کوچینگ در جریان انجام کار نهادینه شود، این 

 باشد. مؤثرترکه بسیار 

است. ولی باید در  شده گرفتهمفید بوده و به کار  ها گذشتهپیام کلیدی در اینجا این است: کوچینگ یک روش یادگیری است که از 

 جریان کار نهادینه شود.

 ،لی داشته باشنداتا در سازمان مشارکت فع کند مینکته این باشد که استعدادها را تشویق  ترین مهمچیست؟ شاید  کوچینگنکات عالی 

مشارکت  تواند میو  شود میموجب پشتیبانی از عملکرد خوب  کوچینگ. همچنین کارگیرند به ای گسترده طور بهخود را  های توانمندی

 کارکنان را تقویت کند.

باشد. اگر افراد مناسبی در این امر  غیررسمی تواند می؛ همچنین گری مربیرسمی باشد مانند  کامالًیک فرایند  تواند می کوچینگ

 ایج خوبی بینجامد.به نت تواند میهمتایان نیز  غیررسمی گری مربیمشارکت داشته باشند، 

قرار گیرد. در این  مدنظر گاه به گاهباشد، نه چیزی که  شده نهادینهبستگی به این دارد که کوچینگ در فرهنگ سازمان  ها ایناما همه 

این نقش را ایفا کنند ولی برخی دیگر بدون  توانند میطبیعی  طور بهباشند. برخی  مؤثریراستا مهم است که رهبران سازمان شما مربیان 

 عضو تیم یادگیری و توسعه از آنان حمایت کنید. عنوان بهشک نیاز به راهنمایی دارند که الزم است شما 

یک فرصت ارزشمند است که الزم است دیدگاه اعضای  خود خودی بهاین  درواقعاست.  آمیز فاجعهاشتباهی کنند  ها آننه اینکه اگر 

برای یادگیری  العاده فوق هایی فرصت درواقع ها آنچیزهای بدی ندانید.  ذاتاًبهبود یابد. اشتباهات را  باره دراینیادگیری و توسعه تیم 

بنابراین دفعه بعد  اند؛ ایجادشده اشتباه به شده شناختههمه این محصوالت  –، کورن فلکس، نوارچسب، سلفون سیلین پنی. کنند میارائه 

 ، به جنبه مثبت آن نگاه کنید. چه چیزی برای آموختن دارد؟کنید میکار اشتباه که در محل 

 ها فرصتفراوان یادگیری در محیط کار هستند. این وظیفه تیم یادگیری و توسعه است که از این  های فرصتاز  ای نمونهتنها اشتباهات 

زمانی که در یک دوره آموزشی  فقط نه؛ گیرند مییاد  توانند میاستفاده کند و مطمئن شود که همه افراد سازمان، همیشه تا جایی که 

 .نشینند می

 

 خالصه نهایی

 ؟آموزد میاین کتاب چه چیزی به شما 
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آشنا مانند  های گزینهخود را محدود به  ،یادگیری و توسعه برای هر سازمان مدرن حیاتی است، اما اغلب واحدهای یادگیری و توسعه

تا در جریان کار اتفاق  کند میبه یادگیری و توسعه، یادگیری را تشویق  تر متنوع. رویکرد پویاتر و کنند میی آموزش های دورهبرگزاری 

گیرد.  دربرمیواقعیت افزوده تا مربیگری را  ازجمله ها روشبسیاری از  ،گیری اندازه قابلبیفتد. رویکردهای یادگیری هدفمند، چابک و 

 که منجر به بهبود عملکرد شود. ای گونه بهیادگیری را در محیط کار متحول کنند  های روش توانند میاین رویکردها در کنار یکدیگر 

 و در ادامه چند توصیه عملی:

 به شرایط فعلی خود فکر کنید.

ط با ، کمی وقت بگذارید و در مورد جایگاه فعلی خود فکر کنید. فقاثربخشدر هر مرحله از مسیر خود به سمت یادگیری و توسعه 

در حال حاضر یادگیری و توسعه در  .بنابراین بیایید از همین ابتدا شروع کنیم ؛در آینده پیشرفت کنید توانید میدرک شرایط فعلی خود 

یا سمینارها متکی هستید؟  ها دورهیا به  کنید میشده است؟ آیا یادگیری در جریان کار را تشویق  دهی سازمانسازمان شما چگونه 

 است به کار ببندید؟ تر نزدیکرا که به نیازهای یادگیری شما  تری نوآورانه های حل راه انیدتو میچگونه 


