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استفاده از دوره های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان
موضوع آموزش کارمندان و توانمندس�ازی آنان و از س�وی دیگر جذب و استخدام 
دانش�جویان مس�تعد و باهوش از جمله مباحثی اس�ت که ش�رکت ها و سازمان های 
تجاری؛ س�رمایه گذاری هنگفتی روی آن کرده و از این طریق س�عی دارند کارمندان 
ماه�ر و آموزش دیده ای را در اختیار بگیرند. به این منظور این ش�رکت ها با برگزاری 

دوره های آموزش�ی آزاد یا اس�تفاده از دوره های برگزار ش�ده توس�ط دانشگاه ها یا 
پلتفرم های آموزش�ی میزان مهارت و توانایی های کارکنان خود را افزایش می دهند. 
در ادامه به بررس�ی هفت راهی که ش�رکت های بزرگ تجاری ب�رای حضور جدی در 

حوزه آموزش آزاد آنالین مورد استفاده قرار داده اند خواهیم پرداخت. 

1 – برنامه ریزی برای جذب نیروی کار مستعد 

3 – توسعه شغلی متکی به خود

5 – آموزش مشتریان

7 – همکاری و نوآوری

2 – آموزش کارکنان به منظور توانمندسازی آنان

4 – آموزش نیروی کار

6 – بازاریابی برند

بی�ش از 350 ش�رکت تج�اری ب�ا پرداخ�ت مبالغ�ی هنگف�ت به موسس�ات آموزش�ی 
Udacity در ت�الش هس�تند بهترین و مس�تعدترین دانش�جویان  Coursera و  نظی�ر 
این موسس�ات را شناس�ایی و موقعیت های ش�غلی مناس�بی را به آنان پیش�نهاد کنند. 
AT&T که یکی از بزرگ ترین  همچنین اطالعات موجود حاکی از آن اس�ت که ش�رکت 
اپراتوره�ای تلفن همراه در آمریکا محس�وب می ش�ود نیز از جمله ش�رکت هایی اس�ت 
ک�ه با ص�رف هزینه های قابل توجهی از دانش�جویان رش�ته علوم کامپیوتر در دانش�گاه 

Georgia Tech حمای�ت کرده و ت�الش می کن�د آنه�ا را ب�ه اس�تخدام خ�ود درآورد. 

جمل�ه  از   Jardine Lloyd Thomson و   Deloitte، Yahoo نظی�ر  ش�رکت هایی 
ش�رکت هایی هس�تند که کارمندان خود را به استفاده از دوره های آموزشی آزاد آنالین 
تش�ویق می کنند تا از این طریق زمینه توس�عه شغلی و مهارت های فردی آنان را فراهم 
کنند. در این میان اگرچه این ش�رکت ها امتیاز چندانی برای دوره های آموزش�ی آنالین 
قائ�ل نیس�تند، اما کارکنان خ�ود را برای گذراندن دوره های آموزش�ی آنالین تش�ویق 

می کنند. 

در ای�ن ح�وزه توس�عه و بهبود قاب�ل توجهی در برخی موارد رخ داده اس�ت. ش�رکت 
SAP دوره ه�ای آموزش�ی آنالین مخصوص خ�ود را برای آموزش مش�تریان و همکاران 
خ�ود دارد. از آنجای�ی که ش�رکت در دوره های آموزش�ی این ش�رکت ب�رای همه آزاد 
اس�ت، می توان این دوره های آموزشی را دوره های آموزشی آنالین آزاد نام گذاری کرد. 
صندوق بین المللی پول در رابطه با برگزاری دوره های آموزش�ی در حوزه اقتصاد و مالی 
edX همکاری داش�ته و از این طریق توصیه هایی را در زمینه سیاس�ت های  با مؤسس�ه 
مال�ی در اختی�ار دولت ها قرار می دهد. البته هنوز مش�خص نیس�ت که آی�ا ثبت نام در 
دوره های آموزش�ی برگزار ش�ده توس�ط صندوق بین المللی پول برای همه آزاد است یا 

خیر. 

ب�ه ترکیب روش های آموزش�ی رس�می، غیررس�می و اجتماعی دوره های آموزش�ی آزاد 
آنالی�ن گفته می ش�ود. از ای�ن روش به عنوان راه حل�ی مؤثر برای برطرف کردن مش�کالت 
تج�اری و افزای�ش توانمندی ه�ا و مهارت های کارمندان یاد می ش�ود. بیش از 100 ش�رکت 
تج�اری از دانش�گاه ویرجینی�ا و پلتف�رم آموزش�ی Coursera و Coursolve به منظور 
آم�وزش نی�روی کار خود یا ج�ذب کارمندان مس�تعد اس�تفاده می کنند. به نظر می رس�د 

اس�تفاده از دوره های آموزش�ی آزاد آنالین این روزها به یک�ی از فعالیت های مهم و اصلی 
ش�رکت ها و س�ازمان های تجاری بدل ش�ده اس�ت. 

MacAfee در زمینه اس�تفاده از  موفقی�ت ب�زرگ و قابل توج�ه ش�رکت نرم اف�زاری 
دوره های آموزش�ی ب�ه منظور توانمندس�ازی کارمن�دان خود موضوعی اس�ت که مورد 
توج�ه موسس�ات و نهادهای پژوهش�ی قرار گرفته اس�ت. با این وجود رویکرد ش�رکت 
MacAfee در زمین�ه اس�تفاده از دوره های آموزش�ی موض�وع منحصر به فردی نبوده و 
بس�یاری از ش�رکت ها از این ش�یوه به منظور آم�وزش و افزایش مهارت ه�ای کارمندان 

خود اس�تفاده می کنند. 
س�والی که در اینجا مطرح می ش�ود این اس�ت که آیا یک دوره آموزش�ی را که صرفا 
MacAfee( طراحی ش�ده  ب�رای عده مح�دودی از افراد  )کارکنان ش�رکت نرم افزاری 
اس�ت، می توان یک فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین در نظر گرفت؟ چراکه فرآیند آموزشی 
آزاد آنالی�ن ب�ه فرآین�دی اطالق می ش�ود که س�ایر نهادها و ش�رکت ها نی�ز بتوانند از 
آن اس�تفاده کنن�د. فرام�وش نکنید که هر دوره آموزش�ی نمی تواند ب�رای تمامی افراد 
مناس�ب باش�د، چراک�ه برخی از این دوره ه�ای ب�رای زمینه های ش�غلی خاصی طراحی 
ش�ده اند. آی�ا می توان از عب�ارت فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین برای اش�اره به هر دوره 

آموزش�ی آنالینی اس�تفاده کرد؟ 

 HTML5 ش�رکت اینترنت�ی گ�وگل 80 هزار نف�ر از کارمندان خ�ود را در کالس های
مؤسس�ه آموزش�ی Udacity ثبت نام کرده اس�ت. این اقدام گ�وگل بهترین مثال برای 
اس�تفاده از دوره های آموزش�ی آنالین برای آموزش نیروی کار محسوب می شود. شایان 
ذک�ر اس�ت که اگرچ�ه کالس آموزش�ی مورد نظر گ�وگل ب�رای کارمن�دان آن می تواند 
نمون�ه ای از یک فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین باش�د از س�وی دیگ�ر می توان آن را یک 

دوره آموزش�ی اختصاص�ی نی�ز در نظ�ر گرف�ت. 
در نهای�ت ثبت نام کارکنان گ�وگل در کالس های HTML5 مصداق آموزش نیروی کار 

محس�وب می ش�ود، حتی اگر این دوره های آموزش�ی به صورت آنالین نباش�د. 

دانش�گاه کالیفرنی�ا دوره ه�ای آموزش�ی را در زمینه جامعه شناس�ی و عل�وم برگزار و 
AMC تعلق  walking dead که به ش�رکت  در این میان از داس�تان س�ریال محب�وب 
دارد، اس�تفاده می کند. درحالی که این نخس�تین بار نیست از یک رویداد و عالقه مندی 
محب�وب اجتماع�ی به عنوان موضوعی برای آموزش افراد اس�تفاده می ش�ود، نکته قابل 
توجه درباره این دوره آموزش�ی آن اس�ت که موضوع و خوراک آن توس�ط AMC تهیه 
ش�ده و مستقیما از داس�تان و سناریوی سریال walking dead برداشت نشده اس�ت. 


